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 بازارهای راکد، کسبه اصفهان را به سمت و سوی فعالیت در بازارهای رمز ارز سوق داده است ؛

تهدید سرمایه ها در رونق رمز ارزها
3

 مسافر ناخوانده هندی در راه اصفهان 
 نگرانی از موج جدید کرونای هندی دراصفهان تشدید شده است؛

5

مدیرعامل تعاونی مسکن جهادهای 
دانشگاهی اصفهان:

بهترین شرایط را برای 
 خانه دار شدن افراد
 فراهم می کنیم

 مسئول اجتماعی سپاه حضرت
 صاحب الزمان)عج( اصفهان خبر داد:
 توزیع 30 هزار بسته معیشتی

  در طرح »احسان علوی«
 در اصفهان

طرح »حاج قاسم 
سلیمانی« در زندان های 

اصفهان اجرا می شود
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 ادامه آبرسانی سیار
  به 305 روستا در
 استان اصفهان
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 بازگشایی سینماها 
 مشروط به رعایت

 مقررات دوران کرونا

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی   

شنبه 25  اردیبهشت 1400 
 3  شوال  1442 

 15 می  2021
 شماره 3251

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه در شبکه اصفهان مطرح کرد:

مسئولیت اجتماعی در فوالد مباركه به اندازه تولید اهمیت دارد 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

        نام روزنامه: زاینده رود

       تاريخ انتشار:1400/02/25

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شــرح زير را از طريق مناقصه 
عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ تضمين)ريال (برآورد)ريال ( محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

400/1 -14-3
اجرای خط انتقال فاضالب 

زیباشهر قسمت دوم
جاری

فهرست منضم 
به اسناد

  685,000,000

400/1 -15-3
اجرای خط انتقال فاضالب 

زیباشهر قسمت سوم
جاری

فهرست منضم 
به اسناد

  647,000,000

400-1-52
عملیات اجرایی آسفالت و ترمیم 
ترانشه در سطح منطقه دو اصفهان

7،164،323،625305.000.000جاری

400/99-1-53

عملیات احداث ساختمان اداری 
منطقه شش اصفهان - فاز1 
خاکبرداری و احداث اسکلت 

بتنی)با ارزیابی کیفی(

30،632،313،0161,010,000,000جاری

400-1-54

تهیه تجهیزات واجرای سامانه 
حفاظت کاتدیک خط انتقال 
پساب تصفیه خانه زرین 

شهر )دو مرحله ای(

4.777.920.002233.340.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 :
 تا ساعت  15:00روز شنبه به تاریخ  1400/03/08

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/03/09
دريافت اسناد: سايت اينترنتی

WWW.abfaesfahan. irشركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 395 (

نوبت اول
شركت آب وفاضالب استان اصفهان

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت فوالد مبارکه با حضور در برنامه 
تلویزیونی »یک شهر ضیافت« شبکه اصفهان گفت: فوالد مبارکه با مشارکت 
شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه و با حمایت خیران این مجموعه 
20 میلیارد ریال کمک کرد تا زمینــه آزادی زندانیان محکومان مالی از زندان 

های استان اصفهان فراهم شود.
هادی نباتی نژاد در برنامه »یک شــهرضیافت« اظهار کرد: طی چند ســال 
گذشــته حمایت از تولید کلیدواژه بیانات مقام معظم رهبری بوده و شرکت 
فوالد مبارکه در راستای تحقق منویات رهبری گام های مهمی برداشته است.

وی افزود: شرکت فوالدمبارکه مولود انقالب اســالمی بوده و در زمینه تولید 
ورق های فوالدی در کشــور پیشرو اســت و 50 درصد از فوالد کشور را تولید 

می کند.
نباتی نژاد با اشــاره به اینکه 350 هــزار نفر به طور غیرمســتقیم با تولیدات 
شرکت فوالد مبارکه به اشتغال گمارده شده اند، تصریح کرد: در سال جهش 
تولید شرکت فوالد مبارکه به رکوردهای متعددی در حوزه تولید دست یافت 
و توانست رکوردهایی در بخش های فروش و تولید محصوالت جدید به ثبت 
برساند و در پایان ســال نیز با همت و تالش مدیران و همه کارکنان، شرکت 

فوالد مبارکه موفق شد به رکورد تولید 7 تن تختال دست پیدا کند.
مدیرروابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه شیرینی دستیابی 
به رکوردهای متعدد در این شــرکت را در زدودن موانعی نظیر تحریم و کرونا 
دانست و توضیح داد: بیماری کرونا در شرکتی که روزانه حدود 22 هزار نفر در 
آن تردد دارند، می توانست مانعی در راه تولید شود که خوشبختانه با رعایت 
دقیق دستورالعمل های بهداشتی و مدیریت دقیق، کرونا نه تنها تاثیر منفی 

بر روند تولید نگذاشت بلکه این شرکت به رکوردهای متعدد دست یافت.  
وی با اشاره به تحریم های ظالمانه گفت: با وجود اینکه شرکت فوالد مبارکه 
در لیست تحریم های آمریکا قرار داشت؛ توانست این مانع را هم پشت سر 
بگذارد و بر تولیدات محصوالت بیفزاید و خرســندیم که درپیام نوروزی رهبر 
معظم انقالب، یکی از صنایعی که توانست شعار ســال را محقق کند، صنایع 

فوالدی بود.
نباتی نژاد گفت: در سال جاری هم روند دســتیابی به رکوردهای جدید آغاز 
شده اســت که می توان به تولید ماهیانه 700 هزار تن فوالد خام در فروردین 
ماه اشاره کرد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رکورد بسیار مطلوبی 
است و نشان می دهد شرکت فوالد مبارکه با عزمی راسخ در پی تحقق شعار 

سال خواهد بود.
وی در ادامه بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه تاکید ویژه ای 
کرد و گفت: مسئولیت اجتماعی هم تراز تولید برای شرکت فوالد مبارکه مهم 
است که در این مسیر می توان به اهدای 13 هزار تن اکسیژن رایگان به مراکز 

درمانگر کرونا در استان های کشور اشاره کرد.
 مدیرروابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: اکسیژن 
در درمان بیماران مبتال به کرونا از اهمیت بســزایی برخوردار اســت و تبعات 
کمبود آن را در دیگر کشورها شاهد بودیم. اقدام مهم شرکت فوالد مبارکه در 
راستای ایفای مسئولیت اجتماعی مورد تقدیر وزیر بهداشت و درمان هم قرار 

گرفت؛ چراکه هیچ صنعتی این حجم از اکســیژن رایگان را دراختیار مراکز 
درمانی قرار نداده است.

وی به مجهز کردن بیمارستان های شهرستان های لنجان، مبارکه و اصفهان 
توسط شــرکت فوالد مبارکه اشــاره ای کرد و گفت: با شــیوع کرونا یکی از 
مشــکالت مراکز درمانی کمبود تجهیزات و امکانات الزم بود که این شرکت 

برآن شد تا بیمارستان ها را در درمان بیماران مبتال به کرونا مجهز کند.
نباتی نژاد به کمک های مومنانه شرکت فوالد مبارکه در ایام کرونا هم گریزی 
زد و گفت: در یک ســال گذشته بسته های معیشــتی متعدد در اختیار افراد 

نیازمند قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه خشکســالی یکی از موضوعات مهم کشور است، گفت: 
شرکت فوالد مبارکه در چند دهه گذشته با راه اندازی پروژه های بازچرخانی 
پســاب های صنعتی وگســترش تصفیه خانه ها و جمع آوری پساب های 
فاضالب 9 شهرســتان مقدار آب مصرفی فوالد مبارکه را بــه حداقل ممکن 

رسانده و کمک شایانی به حفظ محیط زیست کرده است.
مدیرروابط عمومی و امور بین الملل شــرکت فوالد مبارکه به توســعه سرانه 
ورزشی در اســتان اصفهان توسط شــرکت فوالد مبارکه به عنوان مسئولیت 
اجتماعی هم اشاره ای کرد و گفت: در باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان عالوه 
بر تیم فوتبال ســپاهان، از 74 تیم ورزشی و ســه هزار ورزشکار در رده های 

مختلف سنی حمایت صورت می گیرد.
وی افزود: یکی از مسائلی که در شرکت فوالد مبارکه به آن اهمیت داده می 

شود موضوع زندانیان محکومان مالی در استان اصفهان است.
به گفته نباتی نژاد، از سال 1393 تاکنون هرساله گلریزان آزادسازی زندانیان 
غیر عمد با هماهنگی ستاد دیه استان در مجموعه فوالد مبارکه انجام می شود 
و در هفت سال گذشته این شرکت توانســته بیش از 13 میلیارد تومان جمع 

آوری کند تا به آزادی هزار نفر منجر شود.
مدیرروابط عمومی و امور بین الملل شــرکت فوالد مبارکه، در شــب بیست 
و هشــتم ماه مبارک رمضان و در برنامه تلویزیونی »یک شــهر ضیافت« از 
شبکه اصفهان، ضمن تشــکر از شــرکت تمام خیران مجموعه فوالد مبارکه 
که در این گلریزان شرکت کردند، اعالم کرد: فوالد مبارکه با مشارکت شرکت 
های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه و حمایت خیران این مجموعه 20 میلیارد 
ریال کمک کرد تا زمینه آزادی زندانیان غیرعمد از زندان های استان اصفهان 

فراهم شود.
وی اضافــه کرد: عــالوه بر ایــن بــرای دو میلیــارد تومان، تصمیــم گرفته 
شــد به 100 خانواده آزاد شــده از بنــد محکومــان مالی در اصفهان بســته 
های کمــک هــای مومنانه بــه ارزش هر بســته دو میلیون تومان توســط 
 فوالد مبارکه اهدا شــود تــا این افراد بــا فراغ خاطــر به آغــوش خانواده

 برگردند. 
در پایان این برنامه با اهدای لوحی که به امضای مدیر نمایندگی ســتاد دیه 
استان، مدیر کل زندان های استان و رییس کل دادگستری استان اصفهان 
رســیده بود، از حمایت فوالد مبارکه و مدیر عامل این مجموعه تقدیر به عمل 

آمد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه در شبکه اصفهان مطرح کرد:

مسئولیت اجتماعی در فوالد مباركه به اندازه تولید اهمیت دارد 
   كمك 20 میلیارد ریالی فوالد مباركه برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد
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میدل ایست آی نوشت: یک مقام ارشد عراقی نزدیک به ایران و مطلع 
از پیشرفت مذاکرات اظهار داشت که ایرانی ها مشخصا خواستار کمک 
سعودی ها برای فروش دوباره نفت خود بودند.تارنمای میدل ایست آی 
در گزارشی مدعی شد که مقام های عراقی جزئیات گفت وگوهای ایران 
و عربســتان را در اختیار این تارنما قرار داده اند.میدل ایست آی نوشت: 
مقام های عراقی آگاه از مذاکرات ایران و عربســتان در بغداد می گویند 
که ایران از عربســتان خواســته اســت تا به فروش نفتش و دور زدن 
تحریم های آمریکا کمک کند و در ازای آن حمالت حوثی ها به تاسیسات 
نفتی سعودی را محدود می کند.بر اساس این گزارش، ایران و عربستان 
پس از قطع مناسبات دیپلماتیک در سال ۲۰۱۶ ماه گذشته یک سلسله 
گفت و گوهای مستقیم را در پایتخت عراق آغاز کردند.یک مقام به میدل 
ایست آی گفت که هدف آنها از این گفت وگوها »پایان حالت مناقشه و 
تنش توسط نهادهای مرتبط با دو کشور در همه سطوح است.«به نوشته 
این تارنما، دور جدید گفت و گوهای محرمانه هفته گذشته در حضور شمار 
معدودی از مقام های عراقی برگزار شد.منابع عراقی می گویند جنگ در 
یمن همچنان پر بحث ترین موضوع روی میز و محور گفت وگوهای چهار 

ساعته مذاکرات هفته گذشته بود.در جریان این گفت و گوها، 
سعودی ها به دنبال آن بودند تا تضمینی برای پایان حمالت حوثی ها به 

نهادهای نفتی و اقتصادی خود به دست آورند.
در عین حال، ایرانی ها بر شکستن فشار اقتصادی که پس از خروج آمریکا 
از برجام افزایش یافته است، بودند.میدل ایست آی نوشت: یک مقام 
ارشد عراقی نزدیک به ایران و مطلع از پیشرفت مذاکرات اظهار داشت که 
ایرانی ها مشخصا خواستار کمک سعودی ها برای فروش دوباره نفت 
خود بودند.این مقام گفت: آنها پیشــنهاد دادند که نفت خود را با قیمتی 
پایین تر از بهای بین المللی به سعودی ها بفروشند، به شرطی که سعودی 
ها این نفت را از مسیر خود در بازارهای جهانی بفروشند.یک مقام ارشد 
عراق در دفتر مشاور امنیت ملی این کشور که پیشرفت مذاکرات ایران و 
عربستان را دنبال می کند، به میدل ایست آی گفت: باز کردن یک روزنه 
جدید برای فروش نفت ایران به روشنی نشان می دهد که ایران به دنبال 
بهره برداری از این وضعیت و گسترش نفوذ خود به حیطه های جدید در 
منطقه است.وی درباره گفت و گوهای وین نیز اظهار داشت که این گفت 
وگوها ممکن است »ماه ها و شاید ســال ها« ادامه پیدا کند.مقام های 

عراقی که با میدل ایســت آی صحبت کردند، گفتند که دولت آنها از ابتدا 
درگیر گفت وگوهای مستقیم میان عربستان و ایران بوده و تالش کرده 
است تا دو طرف را در بغداد گرد هم آورد.دو مقام کلیدی عراقی تحت نظر 
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق این گفت وگوها را مدیریت می کنند. 
یکی از آنها قاسم االعرجی مشاور امنیت ملی عراق است و دیگری محمد 
عبدالرضا الهاشمی معروف به ابو جهاد است. وی مشاور الکاظمی است.
این گزارش حاکی است که ایرانی ها همچنین اعالم کردند که حوثی ها 

باید »شرکای حکومت« در یمن باشند.
سعودی ها نیز در برابر آن خواســتار پایان حمالت حوثی ها به نهادهای 
نفتی و اقتصادی و پایان تنــش نهادهای ایرانی و متحــدان آنها علیه 
عربستان سعودی در کشورهایی مانند عراق، یمن، لبنان و سوریه شدند.

مقام های عراقی گفتند، سعودهای همچنین خواستار مشارکت گسترده 
تر سنی ها در نهادهای حکومتی عراق شدند.

یک مقام دفتر مشــاور امنیت ملی عراق گفت: روشن است که دو طرف 
عالقه واقعی برای رســیدن به یک توافق دارند. تاکنون هیچ نتیجه ای 

حاصل نشده اما جو، مثبت و خوب است.

شنبه 25 اردیبهشت 1400 / 3 شوال 1442 / 15 می 2021 / شماره 3251
پمپئو: 

مذاکره کنندگان آمریکایی، ایران را دشمن خود در نظر بگیرند
وزیر خارجه پیشین آمریکا از مذاکره کنندگان آمریکایی خواســت که جمهوری اسالمی ایران را 
دشمن خود درنظر بگیرند.مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا در دوران دونالد ترامپ روز پنجشنبه 
در توئیتر نوشت: ایران که یکی از حامیان حماس است، گفته که از »مبارزه فلسطینی ها حمایت 
می کند«. حماس یک گروهک تروریستی اســت نه یک »خیریه«. مذاکره کنندگان آمریکایی 

باید هر دو را دشمن خود درنظر بگیرند.

وزیر کشور: 

هیچ مشکلی با شورای نگهبان نداریم
وزیر کشور اظهار کرد: هیچ مشکلی با شورای نگهبان نداریم و هماهنگی کامل در حال انجام است؛ 
پس از اخذ مدارک کسانی که شرایط الزم از نظر شورای نگهبان ندارند، دسته بندی می کنیم و آن 
را تحویل شورای نگهبان می دهیم.رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه هم شورای نگهبان و هم وزارت 
کشور در فرآیند ثبت نام از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری بر اساس قانون عمل 
می کنند، اظهار کرد: هیچ مشکلی با شورای نگهبان نداریم و هماهنگی کامل در حال انجام است؛ 
پس از اخذ مدارک کسانی که شرایط الزم از نظر شورای نگهبان ندارند، دسته بندی می کنیم و آن 

را تحویل شورای نگهبان می دهیم.

گفت وگوی وزرای خارجه روسیه و آمریکا در مورد ایران
وزرای خارجه روسیه و آمریکا طی یک تماس تلفنی درباره ایران گفت وگو کرده و توافق کردند که 

۳۱ اردیبهشت ماه در پایتخت ایسلند دیدار داشته باشند.
 وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه اعالم کرد که »ســرگئی الوروف« و »آنتونی بلینکن« وزرای 
خارجه روسیه و آمریکا طی یک تماس تلفنی در خصوص ایران با یکدیگر گفت وگو کردند و توافق 
کردند که روز ۲۰ می )۳۰ اردیبهشت ماه( در حاشیه نشست شورای قطب شمال در »ریکیاویک« 
پایتخت ایسلند در دیدار با یکدیگر به بحث های خود در خصوص طیفی از موضوعات ادامه دهند.

به نوشته پایگاه خبری »الشرق االوسط«، وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود گزارش کرده است، 
الوروف و بلینکن طی یک تماس تلفنی در خصوص طیفی از موضوعــات بین المللی و دوجانبه 

گفت وگو کرده و موافقت کردند تا در حاشیه نشست شورای قطب شمال با یکدیگر دیدار کنند.

رهبری عذر »احمدی نژاد« را خواهند خواست
یک فعال سیاســی درخصوص رفتارهای عجیب محمــود احمدی نژاد و اظهــارات او پیرامون 
انتخابات  به رغــم عضویت در مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، گفت: این یک ســنت کامال 
پسندیده ای است که از جانب رهبری نسبت به مسئوالن ارشــد نظام وجود دارد که پس از پایان 
دوران خدمت و ماموریت شــان آن ها را دعوت می کنند به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تا از تجربیات و توفیقات و دستاوردهای گذشته شــان بتوانند خدمت و مشورتی 
به کشــور و دولت ارائه کنند.وی افزود: آقای احمدی نژاد هم متناسب با چنین روند کلی و سنت 
حسنه ای که رهبری در پیش می گیرند به عضویت مجمع تشخیص در آمدند. امااین نمی تواند یک 
امر پایدار و دایمی باشد، طبیعی است که اگر هر کدام از اعضای مجمع تشخیص ساختارشکنی را 

در پیش بگیرد، طبیعی است که فاقد صالحیت برای حضور در آن جایگاه خواهند بود.
عطریانفر در ادامه خاطرنشان کرد: من فکر می کنم روندی که ایشان در پیش گرفته قطعا از نظر 
رهبری دور نخواهند ماند و به نظرم می رســد که رهبری در اولین فرصت، عذر ایشان را از عضو در 

مجمع تشخیص مصلحت خواهد خواست.

سیاستکافه سیاست

میدل ایست: ایران از عربستان خواسته به فروش نفتش کمک کند

جزییات تازه از مذاکرات ایران و عربستان

اردوغان:

 در تالش برای درس دادن به اسرائیل هستیم
رییس جمهوری ترکیه در سخنانی نسبت به رخدادهای اخیر فلسطین و اراضی اشغالی واکنش 

نشان داد.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهــوری ترکیه در گفت وگــوی تلفنی با محمــد بخاری، همتای 
نیجریه ای خود اظهار کرد که کشورش در تالش اســت تا جامعه بین الملل را متقاعد سازد که در 
پاســخ به حمالت رژیم صهیونیستی به فلســطینی ها، درس الزم را به این رژیم »بی وجدان« و 

»بی قانون« که بویی از عدالت نبرده است، بدهد.
وی افزود: ما اطمینــان داریم که ملت نیجریه همبســتگی خود را با فلســطینی ها در مســئله 

عادالنه شان نشان خواهند داد.

بایدن: 

حمالت راکتی به اسرائیل متوقف شود!
رییس جمهوری آمریکا بدون توجه به جنایات رژیم صهیونیســتی، هدف واشنگتن را چگونگی 

کاهش قابل مالحظه حمالت راکتی به سرزمین های اشغالی فلسطین برشمرد.
جو بایدن روز پنجشنبه درباره وضعیت تنش در ســرزمین های اشغالی فلسطین افزود: جامعه 

اطالعاتی، وزارت دفاع و خارجه با همتایان خود در اسرائیل و منطقه در تماس بوده اند.
وی ادامه داد: بر اســاس گزارش هایی که دریافت کرده ام، چیز قابل مالحظه ای فراتر از واکنش  
وجود نداشــته ؛ اما این ســوال مطرح اســت که چگونه می توانند حمالت راکتی را که به صورت 
کورکورانه به ســمت جمعیت شلیک می شــود، کاهش قابل مالحظه ای دهند. رییس جمهوری 
آمریکا اضافه کرد: ما نه تنها با اســرائیلی ها که با سعودی، مصر و دیگران صحبت کرده ایم و برای 

پیشرفت کار می کنیم.

»نتانیاهو« از تصمیمش علیه غزه گفت
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی بر تداوم حمالت این رژیم به نوار غزه تاکید کرد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ســخنانی گفت که عملیات نظامی این رژیم 
علیه غزه در صورت لزوم تا بازگشت آرامش و برقراری امنیت در این رژیم ادامه خواهد یافت. وی 
تاکید کرد: پیش تر گفته بودم که ما کاری خواهیم کرد که حماس و دیگر گروه ها هزینه سنگینی 

را متحمل شوند و ما این کار را خواهیم کرد و آن را با قدرت ادامه می دهیم.
نتانیاهو ادامه داد: حرف آخر هنوز زده نشده است و این عملیات طبق نیاز ادامه خواهد یافت.

 ابراز تاسف چین برای آمریکا جهت حمایت کورکورانه
از اسرائیل

چین نسبت به ممانعت آمریکا از برگزاری نشست روز جمعه شورای امنیت درباره فلسطین ابراز 
تاسف کرد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، نماینده چین در سازمان ملل و رییس کنونی شورای 
امنیت با انتشــار پیامی در توئیتر نســبت به جلوگیری آمریکا از برگزاری نشست شورای امنیت 
درباره فلسطین ابراز تاسف کرد.وی در این باره نوشت: ما نسبت به جلوگیری یک عضو از برگزاری 
جلسه جمعه متاسفیم و این در حالی رخ داده است که شورای امنیت باید اکنون پیام قوی ای را 
بفرستد.نماینده چین تایید کرد که جلسه اخیرا برگزارشد، چراکه اعضای شورای امنیت نتوانستند 

درباره برگزاری آن به توافق برسند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که آمریکا خواستار تعویق نشســت شورای امنیت با موضوع 

درگیری میان فلسطین و رژیم صهیونیستی شد.

خبر روز

 حمایت تمام قد آذری جهرمی 
از ظریف: 

او نماد تعامل با دنیاست
وزیر ارتباطات می گوید: اگر آقای ظریف در 
انتخابات شــرکت می کردند می توانستند 

شور انتخاباتی خوبی ایجاد کنند.
آذری جهرمــی در کالب هاوس خبرآنالین 
درباره نقش ظریف در انتخابات ۱4۰۰ گفت:  
در نظرسنجی ها آقای ظریف نقش مطلوبی 
در سیاســت خارجی دارد، هرچند با خروج 
آمریکا از برجام همه بــا کاهش محبوبیت 
مواجه هستند. در هر حال آقای ظریف یک 

منبع و پشتوانه قدرتی از مردم دارند.
وی گفت: اگــر آقای ظریــف در انتخابات 
شــرکت می کردند می توانستند یک شور 
انتخاباتی خوبی ایجــاد کنند، با وجود همه 
مخالفت های گروه های خارجی و داخلی 
ایشان این ظرفیت را داشــتند. اما تصمیم 
شان محترم اســت و آقای ظریف با وجود 
این که فکر می کنم آمادگی داشتند تصمیم 
گرفتند شرکت نکنند و این مذاکرات را این 
زمان به ســرانجام برســاند.آذری جهرمی 
گفت: ایشــان حتما موثر هستند در عرصه 
انتخابــات، همانطور که در ســال های قبل 
کنشگران آثار مثبت و منفی داشتند و اعالم 
دیدگاه شان حتما موثر است. آقای ظریف 
نماد تعامل با دنیاســت و بسیاری از مردم 
برای شــان مسئله به شــکل جدی مطرح 
اســت.وی تاکید کرد:  براساس نظرسنجی 
ها مردم تحریم را مشکل اساسی معیشتی 
خود می دانند و آقای ظریف نماد این تعامل 
است. کســانی که دربرابر ایشــان هستند 
براساس نظرسنجی ها خیلی عالقه مند به 
تعامل هستند. حتما اعالم موضع تاثیرگذار 
اســت، طبیعتا مابه عنوان اعضــای  کابینه 
برای حضور در ستاد افراد ممنوعیت داریم.

این وزیر دولت روحانی گفــت: به نظر من 
ایشان برای این کار مرخصی نخواهند گرفت؛ 
چون ماموریــت مهمــی در مذاکرات وین 
دارند. البته حتما نظرشان را درباره کاندیدای 
مورد نظر اعالم می کنند، البته بعد از این که 

صحنه انتخابات مشخص شود.

اخبار

وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و اسپانیا 
با یکدیگر دیدار کردند.محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران که در چارچوب سفر 
به چند کشــور اروپایی در مرحله نخست به اسپانیا 
سفر کرده است، با خانم آرانچا گونزالس الیا، وزیر 
امور خارجه و امور اتحادیه اروپایی اسپانیا دیدار و در 
خصوص آخرین وضعیت روابط دو کشــور در حوزه 
های مختلف سیاســی و اقتصادی بــه تبادل نظر 
پرداخت.وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
با مرور بر روابط دو کشــور در حــوزه های مختلف، 
ظرفیت همکاری های اقتصادی فی مابین را فراتر 
از وضعیــت موجود ارزیابی و ضرورت بررســی راه 
های گســترش همکاری ها در حوزه های مختلف 

اقتصادی از طریق بر طرف ســازی پــاره ای موانع 
موجود را مور تاکید قرار داد.ظریف همچنین توسعه 
همکاری ها در حوزه فعالیت شرکت های کوچک و 
متوسط و همچنین صنعت گردشگری و زیر ساخت 
های آن را برای فعال ســازی روابــط اقتصادی دو 

کشور مهم ارزیابی کرد.
وی با تشریح دیدگاه جمهوری اســالمی ایران در 
خصوص مسائل منطقه بویژه ضرورت تعامل درون 
منطقه ای کشورها  و همچین دیگر موضوعات  مهم 
منطقه از جمله یمن، افغانستان و عراق به تحوالت 
اخیر در صحنه فلسطین اشــغالی و شرایط سخت 
مردم آن در سرزمین های اشــغالی پرداخت  و بر 
ضرورت توقف اقدامات ددمنشــانه رژیم اشغالگر 

قدس در حق مردم فلســطین تاکیــد کرد.ظریف 
همچنین دیدگاه جمهوری اسالمی ایران در خصوص 
گفتگوهای وین را تبیین کرد.خانم آرانچا گونزالس 
الیا، وزیر امور خارجه و امور اتحادیه اروپایی اسپانیا 
نیز در این دیدار ضمن با اهمیــت خواندن جایگاه 
کشــورمان در منطقه، دیدگاه کشــورش در زمینه 
موضوعات مختلــف از جمله برجــام،  موضوعات 

منطقه و مسائل دوجانبه را تشریح کرد.

دیدار »ظریف« و وزیر خارجه اسپانیا در مادرید

وز عکس ر

همبستگی 
جهانیان با مردم 

فلسطین
هــزاران نفــر از شــهروندان 
پایتخت انگلیس و شــماری 
از شــهر های آمریــکا و مردم 
کشور های مختلف از سرتاسر 
جهــان در حمایــت از مــردم 
مظلوم فلســطین دســت به 

تجمع و راهپیمایی زدند.

دست رد بلینکن به درخواست جمهوری خواهان؛

مذاکرات احیای برجام ادامه می یابد 
وزیر خارجه آمریکا بر تداوم مذاکرات وین درخصوص احیای توافق هسته ای با ایران تاکید کرد.آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه  گفت: من نمی توانم 
چیز خاصی در خصوص دخالت ایران ]در شرایط غزه[ بگویم.بلینکن در صحبت های خود تصریح کرد که آن ها باید هرچه در توان دارند برای جلوگیری از دستیابی 
ایران به سالح های هسته ای انجام دهند.بلینکن با اشاره به اینکه ایرانی که سالح هسته ای دراختیار داشته باشد، می تواند »بی محابانه تر« به دیگر اقدامات بپردازد، 
در واکنش به درخواست جمهوری خواهان برای پایان دادن به مذاکرات وین بیان کرد: مذاکرات در وین در جریان است تا ببینیم که می توانیم پایبندی دوجانبه به 
برجام بازگردیم یا نه و این مذاکرات ادامه خواهند یافت.به نقل از نشریه نیوزویک، گروهی 4۳ نفری از ســناتورهای جمهوری خواه آمریکا به رهبری مارکو روبیو 
از جو بایدن رییس جمهور این کشور خواسته اند به دلیل آنچه حمایت مالی ایران از حماس در بحبوحه درگیری های ادامه دار با رژیم صهیونیستی خوانده شده ، 
مذاکرات با آن را متوقف کند. سناتورهای آمریکایی درخواست شان را روز چهارشنبه در نامه ای به بایدن مطرح کردند. این سناتورها در نامه شان به طرفداری از رژیم 
صهیونیستی در درگیری های اخیر غزه با ادعای این که  آنچه »تروریست های فلسطینی در غزه« خوانده شده از سوی ایران حمایت مالی می شوند و موشک هایی 

را به سمت قدس اشغالی شلیک کرده اند، مطرح کردند که با توجه به این، مذاکرات دولت بایدن با ایران در وین بر سر احیای توافق هسته ای مشکل ساز است.

باز کردن یک روزنه جدید برای فروش نفت ایران به 
روشنی نشان می دهد که ایران به دنبال بهره برداری 
از این وضعیت و گسترش نفوذ خود به حیطه های 

جدید در منطقه است.



شنبه 25 اردیبهشت 1400 / 3 شوال 1442 / 15 می 2021 / شماره 3251
سلب امتیازطرح اقدام ملی مسکن در صورت فروش امتیاز

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:متقاضیان طرح اقدام 
ملی مسکن در صورت فروش امتیاز،سلب امتیاز می شوند.امیر زاغیان هشدار داد: مردم فریب 
نخورند، خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مســکن ممنوع است.وی افزود:خرید و فروش 
طرح اقدام ملی مسکن تا زمانی که سند و واگذاری آن رســمی نشده است، امکان پذیر نیست.

زاغیان بیان داشت: خرید و فروش امتیاز مسکن ملی با عناوین فریب دهنده در فضای مجازی 
سرو صدای زیادی ایجادکرده و این در حالی است که معامله امتیاز مسکن ملی منجر به لغو امتیاز 
متقاضی و ایجاد مشکالت حقوقی خواهد شد.معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان با بیان اینکه برخی افراد به صورت وکالتی اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن 
ملی می کنند، گفت: مبادرت به خرید و فروش واحد های مســکن ملی به اســتناد برگه تاییدیه 
ســامانه طرح اقدام ملی مســکن وجاهت قانونی ندارد.وی تصریح کرد: این اقدام عالوه بر لغو 
امتیاز متقاضی، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین امالک که 

در این فعالیت مشارکت دارند را به همراه دارد.

آینده مبهم بازار تخم مرغ اصفهان 
معاون امور بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: اگر چه قیمت مصوب 
تخم مرغ به ازای هر کیلوگرم ۱۴ هزار تومان است؛ اما امروزه تخم مرغ به کمتر از ۱۰ هزار تومان به 
ازای هر کیلوگرم درب مرغداری خریداری می شود و فعاالن این حوزه به شدت متضرر شده اند.

حسین ایراندوســت به وضعیت بازار تخم مرغ در اصفهان اشــاره کرد و گفت: در استان دو برابر 
نیاز تخم مرغ تولید می شود که در سال های گذشــته این ۵۰ درصد تولید مازاد تخم مرغ به دیگر 

استان ها ارسال می شد.
معاون امور بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: اگر چه قیمت مصوب 
تخم مرغ به ازای هر کیلوگرم ۱۴ هزار تومان است، اما امروزه تخم مرغ به کمتر از ۱۰ هزار تومان به 

ازای هر کیلوگرم درب مرغداری خریداری می شود و فعاالن این حوزه به شدت متضرر شده اند.

 گذر از روش های سنتی پرورش گل محمدی به 
شیوه های جدید

مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: اســتان اصفهان ۳ هزار و ۸۱۰ 
هکتار گلستان گل محمدی دارد که بیشترین سطح زیر کشت در شهرستان های کاشان، شاهین 
شهر و میمه گلپایگان و آران وبیدگل اســت. احمدرضا رییس زاده میانگین برداشت سالیانه گل 
محمدی در اســتان اصفهان را ۱۱ هزار تن اعالم و پیش بینی کرد: برداشت محصول، امسال ۵۰۰ 
تن افزایش یابد.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: برای تولید 
بیشتر، عملیات اصالح باغ ها از طریق تغییر روش های آبیاری، بهبود تغذیه، هرس و اصالح رقم 

در دست اجراست.
رییس زاده افزود: شیوه آبیاری در باغ های جدید گل محمدی قطره ای است، ولی باغ های قدیمی 
که حدود ۷۰ درصد از باغ های گل محمدی استان هستند هنوز به شیوه غرقابی آبیاری می شوند.

وی با بیان اینکه گالب، عرقیات، اسانس و غنچه خشک از مشــتقات گل محمدی و جزو اقالم 
صادراتی است، گفت: سال گذشته حدود ۹۵۷ تن انواع گالب و عرقیات و مشتقات گل محمدی 
از استان اصفهان به ارزش یک میلیون دالر به کشــور های آلمان، بلغارستان، عراق کویت، امارات 
متحده عربی، ژاپن و کانادا صادر شد.گل محمدی از ارزشــمندترین و محبوب ترین محصوالت 
باغی است که در سال های اخیر، گستره مناطق پرورش آن از مناطق سنتی و شناخته شده فراتر 
رفته است. بهره گیری از شیوه های نوین کشت و کار به خصوص آبیاری، بازده تولید و سودآوری 

آن را افزایش می دهد؛ موضوع مهمی که به نظر می رسد باید جدی تر دنبال شود.

خبر روز

 نان گران نشده؛ تخلفات را به تعزیرات حکومتی
 ارجاع می دهیم

معاون بازرســی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: مبنای قیمتی نان همان نرخ مصوب سال ۹۸ 
است. اگر در واحدی قیمت نان بیشتر از نرخ مصوب باشــد، همکاران ما پرونده تشکیل داده و 
به تعزیرات حکومتــی ارجاع می دهند.بهنام نیک منش در مورد افزایــش قیمت نان در برخی از 
واحد های صنفی اظهار کرد: مبنای قیمتی نان همان نرخ مصوب سال ۹۸ است. برخی از نانوایی ها 
اقدام به افزایش قیمت کرده بودنــد، البته می گفتند که با هماهنگــی اتحادیه مربوطه این کار را 
می کنند. بالفاصله بازرسین ما با گشت مشترک تعزیرات وارد عمل شدند و بیشتر این نانوایی ها 
قیمت های خود را قیمت اولیه بازگرداندند.وی ادامه داد: اگر در واحدی قیمت نان بیشتر از نرخ 
مصوب باشد، همکاران ما پرونده تشکیل داده و به تعزیرات حکومتی ارجاع می دهند.این مسئول 
خاطرنشان کرد: البته تعداد متخلفین گسترده نبوده و اندک هستند که در مورد گران فروشی برای 
آن ها پرونده تشکیل می شود و بعد از ارجاع به تعزیرات، این نهاد ۲ تا ۵ برابر این میزان برای آن ها 
جزای نقدی تعیین می کند.نیک منش در ادامه تصریح کرد: اتحادیه یک برداشــتی داشــته که 
می خواسته وزن را بیشتر کند و بر مبنای وزن باالتر قیمت بیشتری بگیرند. برای مثال نان تافتون 
که ۲۲۰ گرم است را تا ۲۵۰ گرم برســانند و قیمت آن را افزایش دهند در حالی که مصوب شورای 
آرد و نان ۲۲۰ گرم با قیمت ۵۵۰ تومان است. در واقع این موضوع پیشنهاد اتحادیه بوده که شورای 
آرد و نان آن را تصویب نکرده، بنابراین باید با همان وزن اســتاندارد مبالغ خود را دریافت کنند و 
دریافت بیش از نرخ مصوب تخلف است.معاون بازرســی و نظارت اتاق اصناف ایران همچنین 
یادآور شد: در مجموع اگر کسی از مبلغ مصوب عدول کند تخلف محسوب شده و مردم می توانند از 
طریق تلفن ۱۲۴، ۱۳۵ و بازرسی های اتاق اصناف اطالع دهند، بالفاصله بازرسین اعزام می شوند 

و برخورد قانونی انجام می شود.

450 هزار تومان، حق مسکن کارگران
حق مسکن کارگران، ۴۵۰ هزار تومان تعیین شد.در نشست هیئت وزیران با افزایش کمک هزینه 
مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین امسال موافقت و براین اساس، این میزان 
۱۵۰ هزار تومان بیشتر از پارسال اعالم شده است.ارســال پیشنهاد افزایش حق مسکن به هیئت 
دولت، به دنبال تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ )پایه دو میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان( در شورای عالی کار صورت گرفت.حق مسکن کارگران درحالی تصویب شده است که هزینه 
اجاره بها خانوار ها بیش از ۶۰ درصد درآمد آن ها را در بر می گیرد و مدت زمان خانه دار شــدن بر 

مبنای حداقل حقوق به بیش از ۷۰ سال رسیده است.

برخی بخشنامه ها، کشاورزی و دامپروری بوئین و  میاندشت 
را نابود می کند

امام جمعه بوئین و میاندشــت گفــت: برخی بخشــنامه های صادره باعث از بیــن رفتن امنیت 
اجتماعی اســت و موجب نابودی دامداری و کشاورزی شهرســتان بوئین و میاندشت می شود.

حسن اسکندری  با بیان اینکه برخی بخشــنامه های صادره، تامین اجتماعی نیست بلکه از بین 
بردن امنیت اجتماعی است، افزود: بخشنامه هایی صادر می شود که با منطقه بویین و میاندشت 
سازگار نیست و موجب نابودی دامداری و کشاورزی شهرستان می شود که باید ورود کرده و از این  
نهادها مطالبه گری کنیم، مطالبه گری یعنی انقالبی عمل کردن و  در مســیر انقالب و والیت فقیه 
حرکت کردن.وی گفت: امروز دشمن در فضای مجازی جنگ نرم به راه انداخته است که این جنگ 
نرم سخت تر از جنگ سرد است چون دشمن هراس دارد که جوانان در مسیر انقالب حرکت کنند 

بنابراین دستاوردهای انقالب را وارونه جلوه می دهند.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان:

اقتصاد مردمی از رهگذر 
آزادسازی سهام عدالت 

محقق می شود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان گفت: 
آزادســازی ســهام عدالت و مدیریت مردمی 
آن برای اقتصاد مردم پایه و مشــارکت بخش 
خصوصی کارآمد اســت. علی صبوحی افزود: 
با برگزاری انتخابات هیئت مدیره شرکت های 
سرمایه گذاری ســهام عدالت موضوع مردمی 
شدن اقتصاد دنبال خواهد شــد و به دنبال آن 
منافع کالن شامل کاهش تورم، افزایش اشتغال 
و ارتقای کمی و کیفی تولید به دســت می آید.

مجمع عمومی عادی شرکت ســرمایه گذاری 
ســهام عدالت این اســتان به دلیل حد نصاب 
نرسیدن سهامداران در جلسه تشکیل نشد.وی 
افزایش رفاه مردم، ارتقای شفافیت و بهره وری 
بنگاه هــای اقتصادی و رشــد ثــروت و درآمد 
خانوارها را از منافع تصمیم دولت برای واگذاری 
مدیریت سهام عدالت به مردم برشمرد.به گفته 
وی، واگــذاری مدیریت این ســهام به مردم و 
سرمایه گذاری در بخش خصوصی درآمد دائمی 
برای خانوارهای نیازمند ایجاد می کند و تعهدات 
مســتقیم دولت و نهادهای حمایتی را کاهش 
می دهد.صبوحــی ،چنین اقدامــی را موجب 
کاهش حجم بخش دولتی و انتقال تصدی ها 
به عموم مردم بیان  و اضافه کرد: گسترش سهم 
بخش تعاون در اقتصاد کشور و تفکیک  وظایف 
حاکمیتی و بنگاه داری جزو ماموریت های نظام 
اداری و مدیریتی کشور به شمار می رود و دولت 
امروز به دنبال تحقق افزایش ســهم مردم در 
حوزه اقتصادی است.وی سرمایه گذاری را موتور 
رشد و توسعه اقتصاد کشــور برشمرد و تصریح  
کرد: کاهش تورم، افزایش اشتغال و تولید و در 
نهایت رشد اقتصادی نیازمند واگذاری مدیریت 
این سیستم به مردم است.صبوحی، افزایش 
شفافیت و کارآیی شــرکت هایی که سهام آنان 
در قالب سهام عدالت به مردم تعلق گرفته را از 
نقاط قوت و ســازنده واگذاری امور به مردم در 
قالب این انتخابات بزرگ اقتصادی اعالم کرد و 
گفت: نقش مردم در انتخاب بهترین  داوطلب در 

مدیریت این شرکت سهامی مهم است.

رییــس انجمن ســنگ اصفهان اظهار کــرد: هنوز 
برنامه جامــع و بلندمدتی برای صنعت ســنگ در 
دســتور کار وزارت صمت نیســت و بــه این دلیل 
باید شــاهد نابودی این صنعت به شکل تدریجی 
باشیم.رضا احمدی  گفت: رفتارهای وزارت صنایع 
در برابر مشکالت صنعت ســنگ غیرمنطقی است 
و همیــن عامل باعث شــده که ایــن صنعت رو به 
احتضار برود. وی افزود: در حالی که شــیوع کرونا 

و رکود اقتصادی باعث شــده که شــاهد تعطیلی 
 بسیاری از کارگاه های تولیدی و سنگبری ها باشیم، 
می توانیم با حمایت بیشــتر از تولید کنندگان این 
صنعت را نجات دهیم.رییس انجمن سنگ اصفهان 
با اشاره به اینکه ۲۵ درصد ذخایر سنگ کشور مربوط 
به سنگ های تزیینی است و اصفهان از این لحاظ 
وضعیت مناســبی دارد، بیان کرد: بــا وجود اینکه 
پتانسیل های زیادی در اصفهان وجود دارد، اما در 
این استان آن طور که باید و شــاید نتوانسته ایم از 
این ظرفیت اســتفاده کنیم به نوعی که سنگ بری 
های اصفهان حال و روز مناسبی نداشته و تولیدات 
شان در شرایط حاضر حدود ۵۰ درصد کاهش یافته 

است.وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه 
صنعت سنگ اصفهان با مشکالت بسیاری روبه رو 
است، چه باید کرد، گفت: ما اکنون و در مرحله اول 
نیازمند برنامه ای بلند مدت در زمینه تولید فرآوری 
محصوالت با ارزش هســتیم تا در صنعت سنگ به 
ارزش افزوده باالتر دست پیدا کنیم.احمدی، با اظهار 
اینکه این مسئله را قبول داریم که خام فروشی می 
تواند صنعت ســنگ ما را زمین گیر کند، تاکید کرد: 
برای رونق بازار سنگ باید از زوم کردن روی اقتصاد 
تک محصولی نفت بیرون بیاییم و به صادرات سنگ 
فرآوری شده تزیینی که پتانسیل باالیی در اصفهان 

و کشور دارد، روی بیاوریم.

رییس انجمن سنگ اصفهان:

رفتارهای وزارت صنعت غیر منطقی است

مدیرعامل تعاونی مسکن جهادهای دانشگاهی اصفهان:

بهترین شرایط را برای خانه دار شدن افراد فراهم می کنیم
مدیرعامل تعاونی مسکن جهادهای دانشگاهی اصفهان گفت: پروژه ساختمان ۸ واحدی جهاد دانشگاهی در مساحتی حدود ۳۰۰ متر مربع و با اعتباری حدود ۱۰ 
میلیارد تومان طی مدت زمان کمتر از دو سال توسط شرکت تعاونی مسکن با به کارگیری مصالح با کیفیت ساخته خواهد شد.محمد فالح افزود: پروژه ساختمان 
۸ واحدی جهاد دانشگاهی در مساحتی حدود ۳۰۰ متر مربع و با اعتباری حدود ۱۰ میلیارد تومان طی مدت زمان کمتر از دو سال توسط شرکت تعاونی مسکن با 
به کارگیری مصالح با کیفیت ساخته خواهد شــد.فالح گفت: با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و شرایط سخت اقتصادی که تقریبا می توان گفت 
همه مردم با آن دست به گریبان هستند و همچنین با توجه به اینکه طبق آمار و ارقام یک کارمند ایرانی باید حداقل ۳۰ تا ۳۵ سال کار کند تا بتواند هزینه خرید یک 
مسکن با متراژ پایین در یک منطقه متوسط را فراهم کند، در تعاونی مسکن جهاد دانشگاهی سعی کردیم تا بهترین شرایط را برای خانه دار شدن اعضای جهاد و 
بازنشستگان این نهاد فراهم کنیم.وی افزود: به عنوان نمونه سعی شده مجتمع هایی با واحدهای کم یعنی زیر ۱۵ واحد تعریف شود تا به سرنوشت پروژه های 
نیمه کاره تعاونی های دیگر دچار نشویم. پروژه های با تعداد واحدهای کمتر، مشارکت کننده های کمتری را نیاز دارد و به همین دلیل ریسک توقف پروژه ها بسیار 
کمتر خواهد شد.مدیرعامل تعاونی مسکن جهادهای دانشگاهی اصفهان، ادامه داد: در تعاونی مسکن جهاد دانشگاهی موظف هستیم تا واحدهای ساختمانی 

را با قیمت تمام شده و نه به قیمت بازار به اعضا تحویل دهیم که این خود باعث صرفه جویی در بسیاری از هزینه ها خواهد شد.

وز عکس ر

 بازارهای راکد، کسبه اصفهان را به سمت و سوی فعالیت در بازارهای رمز ارز سوق داده است ؛

تهدید سرمایه ها در رونق رمز ارزها

با راکد شــدن بازارهای جــذاب خرید و  مرضیه محب رسول
فروش از ســویی و ریزش مــداوم بازار 
سرمایه از سوی دیگر حاال بسیاری از مردم از هر قشر و رده اقتصادی با 
پس اندازهای خود راهی سایت های خرید و فروش ارز دیجیتال شده 
اند. تقریبا بیشتر اصنافی که این روزها چندان فعالیت اقتصادی در آن 
صورت نمی گیرد حاال برای رسیدن به درآمد و افزایش سرمایه به خرید 
و فروش ارز دیجیتال روی آورده اند. امیر، صاحب یک بنگاه معامالت 
مســکن در اصفهان اســت. او که مدتی اســت به خرید و فروش ارز 
دیجیتال روی آورده می گوید از روزهای ایتدایی شروع سال با تعطیلی 
بنگاه ها و رکود شدید بازار مسکن برای کسب به این کار روی آورده ام . 
در ابتدا هیچ ذهنیت و آگاهی در مورد خرید و فروش ارزها نداشتم؛ اما 
کم کم با کمک دوستان توانستم راه و رســم بازار ارز را یاد بگیرم. امیر 
معتقد است این بازار به نوعی قمار روی سرمایه است. او می گوید کسی 
را سراغ دارد که با خرید اتریوم بیش از صد میلیون در یک هفته سود به 
دســت آورده؛ اما خودش در چند نوبت خرید اخیر چند میلیونی ضرر 
کرده است. امیر در پاسخ به این سوال که چرا هنوز سرمایه های خود را 
از این کار خارج نکرده می گوید فعال در بازارهای رسمی خبری نیست و 

با توجه به تورم و کاهش ارزش پول عاقالنه نیست که پول را در بانک و 
یا بدون استفاده نگه دارد. »امیر« نمونه ای از هزاران سرمایه دار خردی 
اســت که این روزها در بازار ارزهای دیجیتال به امید افزایش سرمایه 
ورود کرده اند؛ تجربه ای که در سال گذشته در بورس اتفاق افتاد و عده 
زیادی را به خاک سیاه نشاند . ارزهای دیجیتال فعال جذاب ترین گزینه 
های بازار خرید و فروش نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا شده اند. ماجرا 
اما فراتر از خرید و فروش و اختمال ضرر و زیان در این بازار خواهد بود. 
هر چند در ایران و به خصوص در استان اصفهان سرمایه گذاری بر توسعه 
ارزهای دیجیتال آغاز شده ؛ اما همچنان ناآگاهی و بسته بودن درهای 
جهانی به روی اقتصاد ایران ســرمایه های داخلی در بازار را تهدید می 

کند. 
یک فعال بازار ارز و کارشناس اقتصادی در این زمینه می گوید: از آنجایی 
که نقل و انتقال مالی یا ســایت های نگهداری از پول های رمزنگاری 
شــده مردم الزاما هیچ پاســخگویی ندارند بنابراین همواره خطر این 
وجود دارد که دارایی های مردم از بین برود کــه البته نیاز به مراقبت و 
احتیاط مناسب از ســوی مردم دارد که آن هم با آموزش تا حد زیادی 
قابل رفع است.صادقیان گفت: در این بازار هیچ کس با نام واقعی خود 

حضور ندارد و ممکن است زمینه برای سوءاستفاده، پولشویی، قاچاق 
و تروریسم وجود داشته باشد که با اقدامات مناسب هنگام ورود افراد 
به بازار تاکنون نگرانی های زیادی در این مورد برطرف شده است. وی 
در ادامه به چالش های ارزهای دیجیتال برای کشــور هم اشاره کرد و 
توضیح داد: در حوزه رمز ارزها هیچ قانونــی نداریم و این خود موجب 
سردرگمی بنگاه های خدماتی این حوزه و همچنین خدمات گیرندگان 
و مردم می شود و باید هر چه زودتر بانک مرکزی نسبت به تدوین آیین 
نامه های ارز دیجیتال اقدام کند.وی افزود: متاسفانه در ایران همیشه 
مشکل انحصارات وجود داشــته و الزم است در قانون گذاری با دید باز 
آیین نامه ها را تنظیم کنیم چرا که هر قانون اضافی، غیر ضروری و دست 
و پاگیر موجب کاهش سرعت رشد ما در این عرصه می شود.این فعال 
بازارهای مالی گفت: نباید به نوعی با مسئله برخورد کنیم که زمینه برای 
رشد افرادی که با رانت در این دنیای رمزارزها حضور دارند، فراهم شود. 
در هر مورد قانونی اگر ســخت گیری غیر ضروری وجود داشــته باشد 
موجب می شــود که افراد به دنبال دور زدن قانون باشند یا به ناچار به 
قانون شکنی بیفتند از این رو الزم است در مواجهه با پدیده های جدید 

واقع گرا باشیم و سخت گیری بی مورد انجام ندهیم.

در حوزه رمز ارزها هیچ قانونی نداریم و این خود موجب 
سردرگمی بنگاه های خدماتی این حوزه و همچنین 
خدمات گیرندگان و مردم می شود و باید هر چه زودتر 
بانک مرکزی نسبت به تدوین آیین نامه های ارز دیجیتال 

اقدام کند

 باران سازه های
  آبی خور و بیابانک

 را جان بخشید
۶ میلیون مترمکعــب آب در پی 
بارندگی های اخیر در سازه های 
آبخیــزداری شهرســتان خور و 
بیابانک ذخیره شد که این میزان 
نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ 

درصد افزایش داشته است. 



شنبه 25 اردیبهشت 1400 / 3 شوال 1442 / 15 می 2021 / شماره 3251

 »آراد« صدر نشین نام گذاری نوزادان پسر در چهارمحال
 و بختیاری

مدیرکل ثبت  احوال چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نام آراد صدر نشین نام گذاری نوزادان 
پســر در چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشــت: بیشــترین نام های انتخابی برای نوزادان 
پسر در اســتان چهارمحال و بختیاری 
به ترتیب آراد، آریا، امیرعلی، حســین، 
علی، سامیار، امیرحسین، پارسا، رضا، 

ماهان و ابوالفضل بوده است.
عبدالرضا کریمی ادامه داد: بیشــترین 
نام های انتخابی برای نــوزادان دختر 
به ترتیب آوا، فاطمه، رستا، زهرا، آوینا، 
حلما، رها، بهــار، آیلیــن و فاطمه زهرا 

بوده است.
مدیــرکل ثبت احــوال چهارمحــال و 
بختیاری با بیــان اینکه ۱۵ هزار و ۱۱۰ واقعه والدت در اســتان چهارمحال و بختیاری طی ســال 
گذشته ثبت شــده ، گفت: هفت هزار و ۷۵۴ والدت مربوط به پســران و هفت هزار و ۳۵۶ واقع 

مربوط دختران است.
وی عنوان کرد: تعداد نوزادان پسر متولد شده نســبت به تعداد نوزاد دختر در این استان بیشتر 

بوده است.

۹۶ مرکز نیکوکاری در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند
مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری با اشــاره به ۹۶ مرکز نیکــوکاری که در چهارمحال و 

بختیاری فعالیت می کنند، اظهار داشت: از این تعداد ۴۷ مورد با محوریت مساجد است.
علی ملکپور بــا بیان اینکــه مراکز نیکــوکاری نقــش مهمی در جــذب خیران بــرای کمک به 
مددجویــان کمیتــه امــداد دارد، عنــوان کــرد: کمک هــای جمــع آوری شــده توســط 
 ایــن مراکــز بــه دســت نیازمنــدان تحــت حمایــت و غیــر تحــت حمایــت در همــان

 مناطق می رسد.
مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مردم چهارمحال و بختیاری در سال گذشته 

یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان زکات فطریه پرداخت کردند.

 طرح خرید تضمینی دام زنده در چهارمحال و بختیاری
 اجرا می شود

مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری با اشــاره بــه اینکه طرح خریــد تضمینی دام زنده 
در چهارمحال و بختیاری اجرا می شــود، اظهار داشــت: خرید دام زنده عشــایر از طریق شرکت 

پشتیبانی امور دام انجام می شود.
یحیی حسین پور گفت: اجرای طرح، زمینه ساز کاهش واسطه ها و دالالن در این بخش می شود.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کنترل قیمت گوشت با اجرای این طرح به 
خوبی انجام می شود و شاهد افزایش ناگهانی قیمت گوشت در بازار نخواهیم بود.

وی عنوان کرد: ۲۵ درصد گوشــت قرمز مورد نیاز در چهارمحال و بختیاری توســط عشایر تولید 
می شود.

مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر این طرح در جامعه عشایری در 
حال اطالع رسانی است.

بام ایراناخبار

مدیریتیکپارچهسازیدرمرغداریها

صنعت پرورش طیور یکی از مهم ترین و اســتراتژیک ترین صنایع در 
بخش کشاورزی در تمام جهان اســت و این صنعت تاثیر بسزایی در 

اقتصاد دارد و سهم زیادی در تولید ملی هر کشور ایفاد می کند.
در دنیای امروز مدیریت های تئوریک به سمت یکسان سازی و کم کردن 
هزینه های حاصل از افراد واسطه در این صنعت سوق داده شده است.

یکی از ایــن روش ها، اســتفاده از چرخــه هماهنگ تولیــد از نقطه 
 شــروع کار تا پایان بــه صــورت یکپارچه و زیــر نظر یــک مدیریت 

واحد است.
از آنجایی که هم اکنون در کشــور این صنعت با مشکالت عدیده ای از 
جمله مشکالت نقدینگی، افت و خیز های غیرعادی قیمت های داخلی 
و بین المللی نهاده ها، عدم وصول به موقــع مطالبات، باال رفتن قیمت 
تمام شــده محصول، عدم رقابت پذیری و مشکالت بهداشتی روبه رو 
است، لذا در چنین شرایطی یکپارچه سازی صنعت، الزامی و غیر قابل 
انکار محسوب می شود که با حل مشکالت این صنعت می تواند نقش 
 موثری در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور و ثبات و رونق تولید 

داشته باشد.
هم اکنون در کشور های توسعه یافته دنیا بخش های مختلف صنعت 
پرورش طیور یکپارچه شده اند و با سیستمی تحت عنوان سیستم کامل 
پرورشی یا یکپارچه اداره می شوند که در این سیستم یک شرکت تمامی 

مراحل تولید را مدیریت و کنترل می کند و این سیستم شامل دو بخش 
شرکت های یکپارچه ساز و پرورش دهندگان است.

نماینده سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در بخش توسعه 
فناوری و بازاریابی محصوالت کشاورزی اظهار داشت: یکی از مهم ترین 
مزیت های یکپارچه سازی تولید گوشت مرغ در کشور نقش بی بدیل 
این سیستم در کنترل بهداشــتی و مدیریت علمی بیماری هاست چرا 
که اگر مدیریت اجرایی بیش از ۲۰ هزار واحد مرغداری از رأس هرم تا 
انتهای آن توسط چند شرکت معدود مدیریت شود به راحتی می توان 
ضمن رعایت دقیق موارد امنیت زیستی نسبت به کنترل عامل بیماری 

اعمال مدیریت کرد.
یاســر رحیمیان افزود: از طرفی دیگر شــرکت های یکپارچه ساز سعی 
می کنند در راســتای کاهش هزینه ها و مدیریت بهتر بازار، حلقه های 
زنجیره تامین را در نزدیک ترین نقطه ایجاد و فعال کنند که این کار نقل 
و انتقال مرغ زنده را به حداقل رسانده و در همین راستا گله های تحت 
مدیریت شرکت ها توسط ســامانه ها و دوربین ها تحت مراقبت روزانه 
قرار می گیرند که کوچک ترین تغییر رفتار گله و تلفات در ســریع ترین 
زمان ممکن به مرکز کنترل گزارش شده و اقدامات الزم صورت می گیرد.

رحیمیان اضافه کرد: شرکت های یکپارچه ساز در راستای تالش برای 
ارتقای کمی و کیفی محصوالت خود افزون بر تشدید اقدامات بهداشتی 

قرنطینه ای خود نسبت به پیش بینی تمهیدات و نظام بیمه ای مناسب 
اقدام می کنند که در نتیجه ضمن جلوگیری از وارد آمدن خسارت های 
غیر عادی به تولید کنندگان خرده پا زمینه را برای شفاف سازی های الزم 

در وقوع تلفات و بیماری های طیور فراهم می کند.
وی ادامه داد: اســتفاده از هرکــدام از رویکرد های موجــود به جهت 
یکپارچه سازی این صنعت بستگی به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت 
صنعت مرغداری و فرهنگ جامعه دارد که بر اساس فاکتور های مورد 
توجه محققان به نظر می آید که در ایران روش مشــارکتی و مدیریتی 
قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد، اما در این زمینه نقش حمایتی، 
قانون گذاری و نظارتی دولت در ایجاد شرکت های یکپارچه ساز بسیار 
موثر است چرا که در این شرایط منافع تولیدکنندگان کوچک نیز حفظ 

می شود.
در این زمینه دولت باید قوانین الزم را برای فعالیت این شــرکت ها و 
همچنین قوانین مربوط به نحوه تنظیم قرارداد ها تدوین کرده تا منافع 

مرغداران و شرکت ها نیز در نظر گرفته شده باشد.
از ســوی دیگر حمایت دولت می تواند در قالب ارائه زمین، تسهیالت 
کم بهره و بلنــد مدت به شــرکت ها همراه با مشــوق های صادراتی و 
معافیت های گمرکی و ... باشــد تا این بخش بتواند نه تنها نیاز بازار را 

تامین کند بلکه آینده صادراتی خوبی نیز پیش رو داشته باشد.

 یکی از مهم ترین مزیت های یکپارچه سازی تولید 
گوشت مرغ در کشور نقش بی بدیل این سیستم 
در کنترل بهداشتی و مدیریت علمی بیماری هاست 
گر مدیریت اجرایی بیش از ۲۰ هزار واحد  چرا که ا
مرغداری از رأس هرم تا انتهای آن توسط چند شرکت 

معدود مدیریت شود       

شنبه  25 اردیبهشت  1400 / 3 شوال  1442/ 15  می  2021/ شماره 3251

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

تحدید حدود اختصاصی
2/77  شماره نامه: 140085602033000621-1400/02/19  نظر به اینکه تمامی 
ششدانگ یکباب خانه پالک ثبتی 555 فرعی از 44- اصلی واقع در روستای ابیانه 
جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام  خانم فاطمه عابد 
فرزند محمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1400/04/06  ساعت 11 صبح در 
 محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:1134088 علی جوانی  مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

2/78  شماره نامه: 140085602033000620-1400/02/19  نظر به اینکه تمامی 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی پالک ثبتی 2028 فرعی از 150- اصلی واقع در  برز 
جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام  آقای عباس 
مســیبی برزی فرزند علی اکبر در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 1400/04/06  
ساعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:1134362 

علی جوانی  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
اخطاریه

 2/79 شــماره: 23-1400/2/19 آقای محمد احمدی فرزند مســعود شــغل آزاد 
همسر شما خانم فاطمه خاکی بختیاروند به دادگاه شــعبه اول خانواده زرین شهر 
مراجعه نموده و حکم عدم امکان ســازش با شــما را به کالسه پرونده 990074-
99/8/25 دادنامه 9909973640501433 دریافت نموده اند لذا بدینوسیله طبق 
قانون به شما اخطار می شود ظرف مدت هفت روز پس از رویت این اخطاریه جهت 
اجرای حکم به این دفترخانه مراجعه نمائید و اال طبق مقررات رفتار و حق هر گونه 
اعتراض از شما سلب می گردد. م الف: 1133901 سر دفتر ازدواج 41 و طالق 

103 چمگردان )اداره ثبت اسناد و امالک لنجان(

اخطاریه
2/80 شماره: 23-1400/2/19 آقای محمد احمدی فرزند مسعود شغل آزاد همسر 
شما خانم فاطمه خاکی بختیاروند به دادگاه شــعبه اول خانواده زرین شهر مراجعه 
نموده و حکم عدم امکان سازش با شــما را به کالسه پرونده 99/8/25-990074 
دادنامــه 9909973640501433 دریافت نموده اند لذا بدینوســیله طبق قانون 
به شــما اخطار می شــود ظرف مدت هفت روز پس از رویت این اخطاریه جهت 
اجرای حکم به این دفترخانــه مراجعه نمائید و اال طبق مقــررات رفتار و حق هر 
گونه اعتراض از شما سلب می گردد. ســر دفتر ازدواج 41 و طالق 103 چمگردان 
، ابالغ اخطاریه محاســبه مهریه به نرخ روز شــماره بایگانی :9900357 شماره 
پرونده 139904002136000197/1 ، بدینوسیله به خانم طلعت یزدی زاده فرزند 
محمد به شماره ملی 1281491837 به نشــانی طوقچی کوی ادیب کوچه سنبل 
پالک 33 ورثه مرحوم عباس ایروانی فرد فرزند عبد الرزاق بدهکار پرونده کالسه  
139904002136000197/1 که برابر گزارش اداره ی پست شناخته نگردیده اید 
در موضوع پرونده کالسه فوق له خانم زهرا جباری پور و علیه وراث مرحوم عباس 
ایروانی فرد و پیرو اجرائیه ارســالی بدین وســیله اخطار می گردد طبق درخواست 

بســتانکار وارده به شــماره 36000150-1400/02/05 و برابر آئین نامه الحاق 
یک تبصره به ماده  1082 قانون مدنی میزان کل مهریه مندرج در ســند نکاحیه 
شماره2589 تنظیمی در دفتر خانه ی ازدواج شماره ی 155 شهر حبیب آباد استان 
اصفهان)صداق:مبلغ دو میلیون و پانصد هزار و دویســت و شصت و دو ریال و نیم 
بهاء کالم اهلل مجید و مهر السنه و طال و طاقه شال و خانه و انگشتر الماس بر ذمه 
زوج می باشد که عندالمطالبه به زوجه پرداخت نماید.(به مبلغ 3319792986 ریال 
محاسبه و به روز گردید پس از بازداشت اموال زوج جمعا مبلغ 3319792986 ریال 
بابت مهریه به زوجه پرداخت می گردد)حقوق دولتی متعلقه نیز برابر مقررات اخذ 
می گردد(لذا مراتب بدین وسیله به شــما ابالغ ،چنانچه به موضوع فوق اعتراض 
دارید ظرف مدت پنج روز نســبت به تودیع عین اقالم مندرج در سند نکاحیه اقدام 
نماید در غیر این صورت ارزیابی انجام شــده قطعی و براساس آن عملیات اجرایی 
ادامه خواهد یافت. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط 
در یک نوبت در روزنامه .... جهت اطالع شــما درج و منتشر و پس از انتشار آگهی 
بدون انتشار آگهی دیگری ،عملیات اجراء،طبق مقررات علیه شما ، تعقیب خواهد 
شد. م الف:1134486  ابراهیم غفاری مدیر واحد اجرای اسناد رسمی برخوار 

فقدان سندمالکیت
 آقای عباســعلی اســفندی فرزنــد رضا شناســنامه 24 بــه اســتناد یک برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رســما گواهی شده مدعی است که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین مزروعی شماره 1381 فرعی از 
شــماره 1 اصلی واقع در میمه مشــهور جنب رودخانه جزء بخش ثبتی میمه ذیل 
ثبت 656 صفحه 471 دفتر 3 امالک به نام متقاضی ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
 است و معامله ی دیگری هم انجام نشــده و نحوه گم شدن جابجائی اعالم شده ، 
 چون درخواســت صدور ســند المثنــی گردیــده ، طبق تبصره یــک اصالحی 
ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این 
اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا درصورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی ســند مرقوم صدر و به متقاضی تســلیم خواهد شد . 
م الف: 1134292  مهدی ذکاوتمند جزی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

میمه 

تاسیس شرکت سهامی خاص نگین ریل زاینده رود درتاریخ 1400/02/02 به شماره ثبت 67587 به شناسه ملی 14009966872 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :حمل و نقل و جابجایی انواع بار، کاال و مســافر بصورت ریلی . خرید و فروش واگن و لکوموتیو و تجهیزات و ملزومات مربوطه داخلی و خارجی. تجهیز و توسعه 
تاسیسات ریلی و انجام فعالیتهای بازرگانی ، عمرانی و واردات و صادرات کاالهای بازرگانی و صنعتی در چهارچوب قوانین جاری کشور . انعقاد قرارداد های مجاز داخلی در زمینه موضوع فعالیت های شرکت با موسسات مجاز داخلی. قبول نمایندگی از شرکتهای دیگر و اعطای 
نمایندگی به سایر شرکتها . تامین و نگهداری کاال ، انبارداری ، ایجاد انبار ، سردخانه و جایگاه ویژه کاالهای خاص. ایجاد دفاتر بازرگانی ، شعبات و نمایندگی ها و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه حمل و نقل ریلی . دریافت تسهیالت ارزی و ریالی 
از منابع داخلی جهت تحقق اهداف شرکت در زمینه حمل و نقل ریلی و جابجایی انواع بار ، کاال و مسافر. انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید ، فروش ، صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی و انجام معامالت مجاز داخلی . تاسیس و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی ، 
صنعتی ، کشاورزی و ساختمانی . ارائه خدمات طراحی ، تخصصی و فنی در زمینه راه و ساختمان ، تاسیسات و اجرای آنها . تاسیس و ایجاد شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی . ارایه خدمات و اجراء در زمینه ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی ، اداری ، و صنعتی . انجام 
کلیه خدمات تعمیراتی و ساخت و نگهداری ماشین آالت سبک وسنگین تعمیر و نگهداری ماشین آالت و دستگاه های خطوط تولید صنایع انجام خدمات طراحی ، ساخت و تولید و نصب قطعات و ماشین آالت صنعتی . ارائه خدمات تخصصی ، طراحی و اجرای خطوط مواصالتی 
جاده ای ، راه آهن و نگهداری آنها . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله کوی ولی عصر ، خیابان هدایت ، کوچه فرعی 
اول ]1[ ، پالک 367 ، فاز بی ، طبقه اول کدپستی 8179688514 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 50,000,000 ریال نقدی منقسم به 50000 سهم 1000 ریالی تعداد 50000 سهم آن با نام عادی مبلغ 50000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
3301/53 مورخ 1400/01/26 نزد بانک صادرات شعبه سه راه سیمین با کد 3301 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای احمدرضا کاظمی نجف آبادی به شماره ملی 1090901410 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای اسداله کاظمی به شماره ملی 
1111074860 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن منصوری حبیب آبادی به شماره ملی 1281677116 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی عطائی به شماره ملی 1817960105 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای 
شهریار شجاعی فخر آبادی به شماره ملی 5418944495 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادر و تعهدات از قبیل چک – سفته – بروات و قراردادهای تعهدات آور و عقود اسالمی و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در 
بانکها با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا نائب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت متفقاً معتبر خواهد بود . ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس 
به شناسه ملی 10320852352و به نمایندگی احمدرضا کاظمی دارافشانی به شماره ملی 1111963568 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای احمدرضا کاظمی دارافشانی به شماره ملی 1111963568 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار 

زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1134169(

مدیر فنــاوری اطالعات و شــبکه دولت الکترونیــک چهارمحال 
و بختیاری در تعریف شــبکه دولت اظهار داشــت: شبکه دولت، 
مجموعــه ای امــن، قابل اطمینــان و با پهنــای باند مناســب از 
زیرســاخت های ارتباطی، ســخت افزاری و نرم افزاری استاندارد 
است که از سرمایه های معنوی برخوردار است.اسماعیل غالمیان 
افزود: شــبکه دولت بر اســاس قوانین، مقررات و توافق هایی به 
هدف تسهیل، تسریع و ایمن ســازی تبادل اطالعات میان و ارائه 
خدمات الکترونیکی به آن ها، در الیه های عمومی و اختصاصی با 
رعایت الزامات امنیتی متناسب با ســطوح دسترسی ایجادشده 
است.به گفته وی، شبکه دولت بستری برای ایجاد ارتباط و تبادل 
الکترونیکی میان ستاد وزارتخانه ها، ســازمان ها، استانداری ها و 
ادارات کل استانی را با امنیت و پایداری بیشتر فراهم آورده است.

غالمیان افزود: با گسترش شــبکه دولت، نامه نگاری های دولتی 
کاهش یافته و اطالعات مورد نیاز سازمان ها با سرعت باالتری تهیه 
می شود.وی بیان کرد: توسعه فناوری اطالعات منجر به توسعه دولت 
الکترونیک و هماهنگی وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف خواهد 
شد که این هماهنگی با یکپارچه سازی اطالعات و اشتراک اطالعات 
مورد نیاز دولت تکمیل می شود و همچنین شهروندان در کمترین 
زمان ممکن، از هر نقطه ای قابلیت پیگیری امورشــان را دارند، به 
عبارتی منجر به صرفه جویی در زمان و هزینه می شود.مدیر فناوری 
اطالعات و شبکه دولت الکترونیک در خصوص اهداف ایجاد شبکه 
دولت گفت: اهداف عالی شبکه دولت انجام و استانداردسازی تمام 
تعامالت الکترونیکی میان دستگاه های کشور، فراهم کردن بستری 
مناسب جهت پیاده کردن فرایندهای مرتبط با ماموریت های دولت، 

گسترش شبکه دولت و امکان دسترســی به آن در سطح کشور، 
تامین کردن امنیت الزم در فضای مجازی و جلوگیری از تهدیدهای 
امنیتی و فراهم آوردن زیرســاخت های الزم برای برقراری ارتباط 
میان مقامات کشور در شرایط بحرانی است.به گفته وی، روند توسعه 
دولت الکترونیک همزمان با کشور در حال اجراست و هرچند دستور 
کارهای مرتبط با آن در کارگروه اســتانی به دســتگاه های اجرایی 
ابالغ می شود اما با توجه به گستردگی کار و ملی بودن حوزه ها، روند 
کار کمی زمان بر اســت.رییس گروه فناوری اطالعات استانداری 
چهارمحــال و بختیاری نیــز در خصوص تهدیدهــای پیش روی 
شبکه دولت بیان کرد: در راستای اجرایی شدن شبکه دولت برخی 
چالش ها از جمله حمایت کمرنگ برخی از دستگاه های اجرایی، 
یکپارچه نبودن سامانه های مورد اســتفاده دستگاه های اجرایی و 

وجود ۳۶۹ دهیاری در استان که هنوز به شبکه دولت متصل نیستند، 
وجود دارد.مرضیه صالح پوربا اشــاره به اینکه ۷۴۱ شبکه دولت در 
استان در حال اجراست و ۳۵ ســرویس در حال ارائه است، بیان 
کرد: از مجموع ۵۲۰ دهیاری استان، ۱۵۱ مورد آن ها به شبکه دولت 
متصل است و تمام شهرداری های سطح استاد به تعداد ۴۲ مورد 
به این شبکه متصل است.صالح پور در خصوص تعداد نقاط متصل 
هر شهرســتان گفت: تعداد نقاط متصل در شهرستان ها با توجه به 
میزان نقاط متصل به ترتیب به شهرستان های شهرکرد با ۲۵۲ نقطه 
متصل، لردگان و خانمیرزا با ۹۳ نقطه متصل، بروجن با ۸۳ نقطه 
متصل، اردل با ۶۹ نقطه متصل، فارسان با ۵۹ نقطه متصل، سامان با 
۵۴ نقطه متصل، کیار با ۵۱ نقطه متصل، کوهرنگ با ۴۹ نقطه متصل 

و بن با ۳۱ نقطه متصل مربوط می شود.

اتصال 151 دهیاری و 42 شهرداری چهارمحال و بختیاری به شبکه دولت



به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، موج چهارم 
کرونا از غرب استان اصفهان شروع شد مرکز استان را در 
بر گرفت و حاال جنوب استان را کماکان در میان خود دارد
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تاغزارهای آسیب دیده شرق اصفهان احیا می شود
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان به تشکیل جلسه بررســی علت قطع درختان تاغ در 
سجزی اشاره کرد و گفت: اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ساالنه با هدف ارتقای ایمنی جاده ها 
در برخی از محورها شانه سازی راه ها را انجام می دهد که در راستای این طرح در روزهای اخیر با گریدر 
وسط جاده در محور سجزی درختان تاغ دچار آسیب شدند.شیشه فروش با اشاره به توقف اجرای این 
طرح در سجزی اظهار داشت: در جلسه اخیر مقرر شد اداره راهداری این مسیر را اصالح و بازسازی کرده 
و تاغزارهای آسیب دیده را با همراهی منابع طبیعی استان احیا کند.وی خاطرنشان کرد: ادارات کل منابع 
طبیعی و راهداری استان در سال جاری قرار است ۲۰۰ کیلومتر از راه های اولویت دار را با هدف حفاظت 
در برابر فرسایش بادی و گرد و غبار ایمن سازی کنند، از این رو در صورت تامین اعتبار در مساحت حدود 
یکصد کیلومتر تل رسوب گیر و در یکصد کیلومتر دیگر بادشکن غیر زنده و همچنین کاشت مناسب با اقلیم 
خشک و نیمه خشک در محورهای بادگیر مانند نائین و سجزی ایجاد خواهد شد.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان گفت: در جلسه هماهنگی با هواشناسی و منابع طبیعی و راهداری استان تونل های 
باد به ویژه در محور کنار گذر شرق مشخص شد زیرا در فروردین امسال به دلیل توفان گرد و غبار در این 
مسیر تصادفات زنجیره ای را شاهد بودیم که بر همین اساس باید تمامی محورهای جاده ای دارای خطر 

شناسایی و در برابر توفان گرد و غبار ایمن سازی شود.

استاد ریاضی دانشگاه اصفهان، جایزه مریم میرزاخانی را 
کسب کرد

جایزه مریم میرزاخانی از سوی انجمن ریاضی ایران به دکتر ملیحه یوسف زاده، استاد آمار و ریاضی 
دانشگاه اصفهان اهدا شد. این جایزه به منظور تشــویق و ایجاد انگیزه در بانوان ریاضیدان کشور و به 
افتخار اقدامات پژوهشی زنده یاد مریم میرزاخانی، نخستین بانوی برنده جایزه فیلدز در جهان به 
بانوان ریاضیدان که کارهای پژوهشی ارزشمند داشته باشند، اهدا می شود.به همین مناسبت، دکتر 
ملیحه یوسف زاده ، استاد دانشکده آمار و ریاضی دانشگاه اصفهان برای نخستین بار موفق به کسب 
جایزه مریم میرزاخانی در مراسم سومین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات شد.بر اساس اعالم سایت 
انجمن ریاضی، این جایزه به افرادی که دارای شرایطی همچون داشتن مدرک دکتری در علوم ریاضی، 
دو مقاله علمی شاخص در پنج سال اخیر، تالیف کتاب، نظریه پردازی در قالب تالیف مقاله، رساله 
دکتری ارزشمند، افتخار علمی، کسب گرنت پژوهشی معتبر بین المللی، دبیر کمیته علمی همایش ها، 
سخنران مدعو در همایش های ریاضی، خدمات علمی مانند مشارکت در راه اندازی مراکز و موسسات 

علمی و پژوهشی و ... است، تعلق می گیرد که با بررسی این موارد جایزه به یک نفر اهدا می شود.

 افزایش دو برابری حوزه های امتحان نهایی پایه دوازدهم
 در استان اصفهان

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: امسال در استان اصفهان امتحانات پایه نهم برای 
۶۸۴۰۰ دانش آموز در ۱۳۵۸ واحد آموزشی و امتحانات پایه دوازدهم برای ۳۴۰۰۰ دانش آموز در ۵۴۰ 
حوزه امتحانی برگزار می  شود که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.محمد اعتدادی پیرامون 
نحوه برگزاری امتحانات پایه نهم و دوازدهم اظهار داشت: دســتورالعمل مراقبت و کنترل بیماری 
کرونا در حوزه های برگزاری امتحانات حضوری کاری مشترک بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی و وزارت آموزش  و پرورش بود که به کلیه مدارس استان ابالغ شده و مسئولیت اجرای آن 
به عهده مدیران واحدهای آموزشی می باشد.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به 
حساسیت خانواده ها در برگزاری امتحانات حضوری تاکید کرد: مجموعه پرسنل آموزش  و پرورش 
و فرهنگیان استان دغدغه سالمت دانش آموزان را دارند و مسئله بهداشت و سالمت دانش آموزان 

برای ما بسیار مهم است.

 نگرانی از موج جدید کرونای هندی دراصفهان تشدید شده است؛

مسافر ناخوانده هندی در راه اصفهان

خطر شــیوع کرونــای هندی در اســتان  پریسا سعادت
اصفهان هر روز جدی تر می شود. مسئوالن 
بهداشتی اســتان می گویند با توجه به تایید مواردی از ابتالی افراد به 
کرونای هندی در استان های مجاور اصفهان و با توجه به مسافرت ها و 
رفت و آمدهای یک هفته اخیر، احتمال رسیدن این بیماری کشنده به 
استان بسیار باال خواهد بود. اخیرا سه مورد از ابتال به کرونای هندی در 
قم گزارش  شــده و احتماال تعداد بسیار بیشــتری از افراد مبتال هنوز 
شناسایی نشده اند. قسمت تاسف آمیز ماجرا این است که این بیماری 
توسط سه تاجر هندی به این شهر آورده شده است؛ اتفاقی که مسئوالن 
علوم پزشکی و وزارت بهداشت بارها نســبت به آن هشدار داده بودند. 
مسئوالن علوم پزشکی قم در این رابطه اعالم کرده اند بیش از دو هفته 
قبل ۱۱ نفر تاجر از هند وارد قم شــده بودند که در هتل محل ســکونت 
بالفاصله شناسایی و با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت تست روی 
آن ها انجام شد، که تست کرونای سه نفر مثبت شده و جهت بررسی نوع 
جهش یافته هندی به انستیتو پاستور تهران ارسال شد.قسمت مضحک 
و تاسف آمیز ماجرا این است که این افراد به رغم تمام هشدارهای داده 
شده در هفته های اخیر با بیش از ۳۰۰ نفر در قم در ارتباط بوده اند. هر 

چند این تعداد بالفاصله شناســایی و قرنطینه شــده اند؛ اما احتمال 
درگیری چندین برابری این تعداد دور از ذهن نیست. عالوه بر قم در یزد 
هم چندین مورد ابتالی کرونای هندی از سوی تبعه های این کشور تایید 
شده اســت. اســتان های جنوبی معموال مبدأ اصلی ورود بار و کاال به 
اصفهان هستند که موارد زیادی از ابتال به کرونای هندی مشاهده شده 
است. با این شرایط طبیعی است که باید چشم انتظار ورود این ویروس 
کشنده به استان اصفهان باشیم. در همین زمینه بهروز کلیدری، معاون 
درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با اظهار نگرانی از شکل گیری 
جهش جدید کرونا گفت: با توجه به اینکه جهش جدید ویروس که همان 
هندی اســت در اســتان های مجاور شناسایی شده اســت، اگر هم 
استانی ها دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نکنند شاهد موج جدید 
شیوع ویروس خواهیم بود.کلیدری درادامه با اشاره به رنگ بندی جدید 
کرونا در اســتان اصفهان افزود:االن دو شهرستان شــهرضا و دهاقان 
کماکان در وضعیت قرمز کرونایی )بســیار پرخطر( قرار دارند، ۲ تا ۳ 
شهرستان رنگ زرد )خطر متوسط( و بقیه نارنجی )پرخطر( هستند.

وی ادامه داد: در واقع تعداد تســت هایی که در دو شهرستان شهرضا و 
دهاقان مثبت می شود و تعداد بیمارانی که کماکان در بیمارستان های 

این دو شهرستان بستری هستند، متاســفانه باالست.به گفته معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی، موج چهارم کرونا از غرب استان اصفهان 
شروع شد مرکز استان را در بر گرفت و حاال جنوب استان را کماکان در 
میان خود دارد. در حالی که هفته گذشته علوم پزشکی اصفهان از روند 
نزولی بستری های کرونایی در استان و عبور از پیک اخیر این بیماری 
خبر داد؛ اما بیم شیوع کرونای هندی در اصفهان بسیار باال خواهد بود. 
اصفهــان هم به دلیل همســایگی با یــزد و قم و شناســایی ویروس 
جهش یافته در این ۲ استان در معرض خطر است، اما سخنگوی ستاد 
کرونای این استان در پاسخ به نگرانی ها تاکید می کند که هنوز موردی 
از ویروس جهش یافته و حتی موارد مشکوک در این استان دیده نشده 
است.آرش نجیمی  با بیان اینکه کنترل تردد بین استان ها شدنی نیست 
می گوید: »هرچند فعال موارد جهش یافته در چند استان شناسایی شده، 
اما ممکن اســت در شهرهای دیگر هم وجود داشــته و هنوز به مرحله 
شناسایی نرســیده باشــد. در اصفهان هم درصورت مشــاهده مورد 
مشــکوک، نمونه ها به تهران ارسال می شــود و اگر کیت تشخیصی به 
استان ارسال شــود، نمونه های مشــکوک همین جا مورد بررسی قرار 

می گیرند.«

با مسئولان جامعه

سالمندان از زمان شیوع ویروس کرونا با مشکلی 
مهم تر از کرونا رو به رو شده اند که تنهایی نام دارد و 
به نظر می رسد باید پس از مهار کرونا تدبیر ویژه ای 
برای برطرف شــدن این مشــکل اتخــاذ کرد.آنها 
نمی دانند که کرونا تا چنــد روز دیگر مهمان ایران و 
دنیاست، شــاید معانی اصطالحات کرونایی مانند 
»پیک« و »فاصله گذاری اجتماعی« و بســیاری 
 از اصطالحات دیگر را هم ندانند اما این را به خوبی 

می دانند که پیش از هر روز دیگر به توجه و محبت 
نیاز دارند، به این نیاز دارند که احوال آنها پرســیده 
شــود، رفت و آمد حتی با رعایت فاصله هم انجام 
شود، فرزندان شــان از یک تماس تلفنی معمولی 
هم دریغ نکنند و صد ها موضوع دیگری که می تواند 
برای یک لحظه هم که شده آنها را خوشحال و تمامی 
این تنهایی ها و انزوای آنها را جبران کند.البته آنها در 
این روزها خبرهای بهتری از وضعیت کنترل کرونا 
می شنوند، شاید بسیاری از آنها حتی واکسینه هم 
شده باشند اما واکسینه شدن شــاید درد آنها را به 
اندازه توجه و مراقبت کاهش ندهد.آنها نیازمند توجه 
و پیگیری بیشتری هستند،  نیازمند حضور فرزندان 
شان در دوران پسا کرونا در کنارشان هستند.گویی 

تعداد بســیار زیادی از آنها به دلیل واکسن زدن با 
انگیزه و روحیه بیشتری زندگی می کنند، با اعتماد 
به نفس بیشــتری بــه فعالیت هــای زندگی می 
پردازند و منتظر هستند تا به همین زودی خبر خوب 
و کنترل ویروس کرونا را هم بشنوند. اما فرزندانی 
که گویا کرونا را فقط بهانه ای می دانند که رسیدگی 
به پدران و مادران پیر خود را کاهش دهند و خیلی 
از این فرزندان که از مدت ها قبل والدین خود را به 
مراکز سالمندان سپرده اند باید بدانند که این قافله 
عمر می گذرد و شاید روزگاری هم خود آنها را اسیر 
خود کند چه با کرونا و چه با ویروس های جدیدتر، 
پس تا فرصت باقی اســت باید قدر پدران و مادران 

خود باشیم و قدر آنها را بدانیم.

تنهایی، خطری بزرگ تر از کرونا برای سالمندان

مکان قدیمی برگزاری 
نمایشگاه های اصفهان، 

مرکز واکسیناسیون 
کرونا شد

مکان قبلی برگزاری نمایشگاه های 
بین المللــی اصفهان واقــع در پل 
شهرســتان به مرکز واکسیناسیون 
تجمعــی و خودرویی شــهروندان 

تبدیل شده است. 

به دنبال اعمال ممنوعیت های تردد؛

بیش از پنج هزار خودرو اجازه ورود به اصفهان نیافتند
طی چند روز گذشــته، پنج هزار و ۱۰۳ خــودرو در ورودی های شــهر اصفهان به دنبــال ِاعمال 
ممنوعیت های تردد بازگردانده شدند.رییس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت 
تردد در محورهای استان اصفهان گفت: خوشبختانه مردم در این زمینه همکاری خوبی داشتند.

ســرهنگ اصغر زارع با بیان اینکه نیروهای پلیس راه در ۹ ورودی استان اصفهان بر روند ترددها 
نظارت دارند، افزود: این ممنوعیت تردد از ساعت ۱۴ روز سه شنبه آغاز و تا ظهر امروز ادامه دارد.

رییس پلیس راه استان اصفهان افزود: از روز سه شنبه تاکنون به هفت هزار و ۸۱۵ خودرو تذکر 
زبانی داده شده است.

وی با بیان اینکه از ظهر سه شــنبه تاکنون پنج هزار و ۱۰۳ از ورودی ای استان اصفهان برگردانده 
شدند، ادامه داد: همچنین از ظهر روز سه شنبه تاکنون دوهزار و ۹۱۵ خودرو در ورودی های استان 
اصفهان اعمال قانون شده اند.سرهنگ زارع در ادامه با بیان اینکه به دنبال نابسامانی های جوی 
در محورهای شرق استان اصفهان وزش تندباد و گرد وغبار را داشــتیم، افزود: بر این اساس در 
ساعاتی از روز خودروهای در حال تردد را تا بهبودی شرایط توقف دادیم.وی با بیان اینکه همچنان 
سه محور در استان اصفهان به دلیل بارش های هفته گذشــته مسدود است، گفت: محور شمال 
به جنوب کمربندی شرق استان اصفهان، محور بیاضه به رباط پشت بادام و کمربندی چاهملک 

همچنان مسدود است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان :

انفجار در مخزن ۸000 لیتری اکسیژن در اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان از وقوع انفجار در مخزن 
هشت هزار لیتری اکســیژن در اصفهان خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران با بیان اینکه این حادثه در 
کارخانه اکسیژن خیابان امام خمینی )ره( رخ داده است، ابراز داشت: این انفجار در محل شارژ 
کپسول های اکســیژن اتفاق افتاد.سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در این حادثه دستگاه شارژ اکســیژن دچار انفجار شد، ادامه داد: نیروهای 
امداد و نجات از ایستگاه های ۲۱ و ۱۰ برای امدادرسانی به این حادثه اعزام شدند.وی با بیان اینکه 
این حادثه سه مصدوم داشــت، گفت: مصدومان این حادثه زنده به نیروهای اورژانس تحویل 

داده شدند.
کاوه آهنگران با بیان اینکه همچنان نیروهای آتش نشــانی در محــل حادثه حضور دارند، گفت: 
دستگاه شــارژ امکان تعمیر ندارد.وی با بیان اینکه این آتش سوزی در مخزن ۸۰۰۰ هزار لیتری 
اکسیژن رخ داده است، ابراز داشــت: با همت و حضور به موقع آتش نشانان از گسترش حریق 

جلوگیری شد.

کشف ۶3 قطعه قرقاول از منزل شخصی
۶۳ قطعه قرقاول از متخلفان خرید و فروش و نگهداری غیر مجاز پرندگان وحشــی درکاشــان 
کشــف و توقیف شــد.رییس حفاظت محیط زیســت کاشــان گفت: بــا اطــالع از نگهداری و 
خرید و فروش غیر مجاز پرندگان وحشــی در دشــت های اطراف شهرســتان کاشــان ومنزل 
شــخصی، یگان حفاظت محیط زیســت با دستور حکم دادســتان شهرســتان به محل اعزام 
شــدند.الهیار دولت خواه افزود: در بررســی  ها مشــخص شــد پنــج قطعه قرقــاول از منزل 
مســکونی و ۵۸ قطعــه قرقاول در باغ اجاره ای در دشــت کاشــان کشــف و توقیف شــد.وی 
گفت: پرونــده متخلفان برای رســیدگی تحویل مراجع قضایی شــد.قرقاول پرنــده ای از گونه 
 ماکیان و بومــی مناطق آسیاســت و باتوجه به قاچــاق این گونــه، جمعیــت قرقاول ها رو به

 کاهش است.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

طرح »حاج قاسم 
سلیمانی« در زندان های 

اصفهان اجرا می شود
مدیرکل زندان های اســتان اصفهان گفت: 
طــرح »حمایــت از جنبه هــای قضایــی، 
اشتغال، ســالمت و معیشــت زندانیان و 
خانواده آنان« با بهره گیری از نام حاج قاسم 
سلیمانی پایه ریزی شــده و به برکت خون 
این شهید بزرگوار اقدامات موثری در حوزه 
معیشت زندانیان انجام شده است.محمود 
ضیایی فرد با اشاره به اجرای طرح حمایت 
از جنبه های قضایی، اشــتغال، ســالمت و 
معیشت زندانیان با بهره گیری از نام سردار 
سلیمانی اظهار داشت: تقریبا از مهرماه ۹۹ 
متوجه شدیم که مددجویان عالقه زیادی به 
حاج قاسم سلیمانی، سردار دل ها دارند و به 
فکر اجرای طرحی برای حمایت از زندانیان 
با نام این شــهید عزیز افتادیم و از حروف 
نام حاج قاسم سلیمانی طرحی را با عنوان 
» حمایــت از جنبه های قضایی، اشــتغال، 
سالمت و معیشت زندانیان و خانواده آنان 

« نوشتیم.
وی ادامــه داد: پس از نوشــتن این طرح 
مرکزی را برای مدیریت گروه های جهادی 
و مردمی در خیریه امام موســی کاظم)ع( 
در دی مــاه ۹۹ افتتاح کردیم کــه عهده دار 
اجرای این طرح شد و همه کسانی که در این 
موسســه کار می کنند از گروه های مردمی، 
جهادی و خیرین هستند که بدون دریافت 
دســتمزد و چشم داشــت فعالیت دارند.

مدیرکل زندان های استان اصفهان دررابطه 
با حوزه قضایی طرح شهید سلیمانی عنوان 
کرد: تمامی دانشــکده های حقــوق، افراد 
فارغ التحصیل شــده و دانشــجو یا اساتید 
رشته های حقوق، قضات، وکال و مشاورین 
حقوقــی می توانند در این طــرح دربخش 
پیگیری پرونده زندانیــان کمک کنند، یکی 
از طرح های قوه قضاییه طرح پایش پرونده 
زندانیان اســت که در آن پرونــده زندانیان 
دوبــاره بررســی می شــود و می تواند مایه 
امید زندانیان و بســیار موثر در طرح شهید 

سلیمانی باشد. 

مراجعه 45 درصد از سالمندان اصفهانی برای تزریق واکسن
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به مراجعه ۴۵ درصد افراد باالی ۸۰ سال برای تزریق واکسن در اصفهان باوجود اطالع رسانی های انجام شده، 
گفت: واکسیناسیون افراد باالی ۷۵ سال را در استان شــروع کردیم.کمال حیدری ، با اشاره به واکسیناسیون سالمندان باالی ۷۵ سال در اصفهان، اظهار کرد: اگرچه 
واکسیناسیون درحال انجام است و از وضعیت قرمز کرونا در اصفهان عبور کرده ایم، ولی پوشــش واکسیناسیون به اندازه ای نیست که بخواهیم سهل انگاری کنیم و 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنیم.وی با اشاره به راه اندازی مراکز تجمعی واکسیناسیون در استان، گفت: محل های تجمع خودش می تواند آسیب رسان باشد و 
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را به خطر اندازد، هرچند امکانات و تهویه الزم در پایگاه ها و مراکز بهداشتی درنظر گرفته شده، ولی باز هم خطر سرایت 
ویروس کرونا به خاطر تجمع افراد وجود دارد، به همین خاطر واکسیناســیون را به مراکز تجمع مثل مصلی و نمایشگاه هدایت کردیم.معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان افزود: در حال حاضر دو مرکز تجمیعی در شهر اصفهان فعال است و درحال توســعه این مراکز به شش مرکز در نقاط مختلف هستیم تا مردم از همه 
نقاط دسترسی مناسبی داشته باشند.وی با اشاره به اینکه هشت مرکز تجمعی در شهرهای پرجمعیت استان پیش بینی شده که قرار است به ۱۳ مرکز ارتقا پیدا کند، 
خاطرنشان کرد: افرادی که دوز اول واکســن را در مراکز بهداشــت تزریق کرده اند، دوز دوم را هم در همان مرکز تزریق می کنند ولی گروه های بعدی در مراکز تجمعی 

واکسن خواهند زد.
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دست گیتی پسند از جام قهرمانی کوتاه ماند؛

ناکامی سرخ پوشان چهارساله شد

 سرخ پوشان اصفهانی از رسیدن به جام 
 سمیه مصور

قهرمانی فصل جــاری رقابت های لیگ 
برتر فوتســال کشــور بازماندند تــا ناکامی این تیم در کســب عنوان 

قهرمانی چهارساله شود.
تیم گیتی پسند در حالی به هفته پایانی این دوره از رقابت های لیگ 
برتر رســید که شــاگردان شمســایی همه تیم های مدعی را درخانه 
حریف شکست داده بودند. این تیم در مرحله دوم این رقابت ها، مس 
سونگون، کراپ الوند و سن ایچ ســاوه را در خانه این تیم ها شکست 
داد و مقابل کراپ و سن ایج موفق به دبل شد؛ اما در مصاف با فرش 
آرای انتهابی جدول تنها یک امتیاز کسب کرد و در اصفهان به این تیم 
باخت. گیتی پسند در مصاف با مقاومت البرز هم در بازی رفت در کرج 
تن به تساوی داد تا قهرمانی اش در فصل جاری رقابت های لیگ برتر 
به اما و اگر محدود شود. شاگردان وحید شمسایی تنها در صورت برد 
مقابل مقاومت و شکست یا تساوی در دیدار همزمان با مس سونگون 
می توانستند به قهرمانی در لیگ برســند، اتفاقی که با پیروزی پر گل 
تیم مس سونگون در بازی پایانی محقق نشد تا برتری تیم گیتی پسند 

در دهمین دیدار مرحله نهایی هم به کار این تیم نیاید.
گیتی پســند اصفهــان در قالب هفته دهــم لیگ برتر فوتســال روز 
پنجشنبه میزبان تیم مقاومت البرز بود که این بازی در پایان با نتیجه 
۳ بر یک به ســود گیتی پسند به پایان رسید. شــاگردان شمسایی با 
وجود تعداد مصدومان زیاد با تمام قوا وارد زمین شدند ولی در دقایق 
ابتدایی نیمه اول بازی متعادل از سمت هر دو تیم متعادل پیش رفت.

در ادامه نیز باز هم شاهد حمالتی از ســوی هر دو تیم روی دروازه ها 
بودیم که با اشــتباه از ســوی بازیکنان و دفاع مدافعان حمالت برای 
هیچ کدام ثمری نداشت و در پایان دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل 
به رختکن رفتند.نیمه دوم را تیم گیتی پســند با حمالت بیشتر و بهتر 
آغاز کرد ولــی در یک ضد حمله در دقیقه ۴ ایــن تیم مقاومت بود که 
موفق شد توســط آرش دهدار دروازه میزبان را باز کند و گل اول خود 
را به ثمر برساند.در ادامه  گیتی پســند تمام تالش خود را برای جبران 
نتیجه انجام داد و طولی نکشید که در دقیقه ۷ سنگ سفیدی، دروازه 

مقاومت را باز کرد و بازی به تساوی کشیده شد.
بعد از گل گیتی پســند هر دو تیم به حمالت خود ادامه دادند هرچند 

مقاومت که در صورت پیروزی در این بازی می توانست عنوان چهارمی 
را به دست آورد، تمایل بیشــتری به گل زنی داشــت ولی بازهم این 
گیتی پســند و احمدعباســی بود که در دقیقه ۱۵ برای بار  دوم دروازه 

مقاومت را باز کرد.
در ادامــه و در ۳ دقیقه پایانی بــازی، چند قدمی محوطه از ســمت 
بازیکنان مقاومت روی وفایی خطا صورت گرفت و گیتی پسند صاحب 
ضربه ایستگاهی شد که وحید شمسایی موفق شد گل سوم تیمش را 
به ثمر برساند تا در پایان این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود گیتی پسند 
به پایان برسد. در این دیدار ســعید احمد عباسی بازیکن گیتی پسند 
اصفهان توانســت با زدن گل دوم تیمش در این دیدار ۲۶ گله شــود 
و آقای گلی لیگ برتر فوتســال کشــور را از آن خود کند. تیم فوتسال 
گیتی پسند اصفهان در ســال  های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ به مقام قهرمانی و 
در ســال های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ ، ۱۳۹۳ و ۹۸ مقام نایب قهرمانی 
لیگ برتر فوتسال ایران را به دســت آورده است .گیتی پسند اصفهان 
همچنین در ســال ۱۳۹۱ مقام قهرمانی و در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ 

مقام نایب قهرمانی لیگ قهرمانان فوتسال آسیا را از آن خود کرد.

رایان تفضلی در تیم ملی؛ بعید است!
پس از چند روز گمانه زنی ســرانجام رایان تفضلی ،مدافع تیم وایکمپ واندررز به ایران سفر کرد، 
آن هم پس از پســت پرماجرای خود که احتماالت زیادی را در شبکه های اجتماعی و رسانه های 
مختلف مطرح کرده بود و حتی این گمانه زنی مطرح شــده بود که شــاید او قصد داشته باشد تا 
در فصل آینده در لیگ برتر ایران و در تیمی مانند پرســپولیس به میــدان برود.با این حال دیگر 
گمانه زنی درباره ســفر تفضلی بــه ایران، حضور او در فهرســت دراگان اســکوچیچ برای اردوی 
پیش روی تیم ملی است؛ اما پیگیری های خبرنگار »ورزش ســه« نشان می دهد که با توجه به 
این که در اردوی جدید تیم ملی احتماال خبری از بازیکنان جدید نخواهد بود و بعید به نظر می رسد 
تغییر بزرگی در فهرست اســکوچیچ ایجاد شــود، حضور تفضلی در اردوی تیم ملی بعید است.

اگرچه باید منتظر نظر نهایی دراگان اســکوچیچ ماند و دید که او چه نظری دارد و اعالم فهرست 
بعدی تیم ملی به گمانه زنی ها درباره مدافع ایران-انگلیسی وایکمپ واندررز پایان خواهد داد.

چراغ سبز برای ماندن »مهرداد محمدی« در العربی
نشریه »الوطن« قطر در گزارشــی به موضوع نقل و انتقاالت تابستانی باشگاه العربی و تغییرات 
احتمالی در ترکیب لژیونرهای این تیم پرداخت.رسانه قطری درباره آینده مهرداد محمدی مهاجم 
ایرانی العربی، نوشت: به نظر می رسد ۳ لژیونر العربی در تیم در فصل آینده خواهند ماند. مهرداد 
محمدی لژیونر ایرانی که در فصل گذشته با قراردادی ۳ ساله به تیم آمد عملکرد رضایت بخشی 
در خط حمله داشته است.همچنین ارون گونارســون ایسلندی و یوسف المساکنی تونسی دیگر 
لژیونرهای العربی هســتند که در تیم شــانس ماندن دارند. محمدی فصل گذشته از تیم آوس 

پرتغال به العربی آمد و عملکرد قابل قبولی را برای تیم قطری در طول یک فصل داشته است.

اقدام متقابل پرسپولیس علیه سپاهان
 باشگاه پرسپولیس از برخی بازیکنان و عوامل سپاهان شکایت می کند.پرسپولیس روزچهارشنبه 
پس از تکمیل مدارک و مستندات مربوط به اتفاقات دیدار با سپاهان، الیحه رسمی خود را درباره 
این مسائل برای بررســی به دفتر رییس فدراسیون ارســال کرد.از طرفی مسئوالن سپاهان در 
روزهای اخیر از اقدامات خود برای شکایت از افشــین پیروانی، محمدحسین کنعانی زادگان و 
سیدجالل حسینی خبر داده و اعالم کرده مشغول جمع آوری مستندات در این مورد هستند.این 
در شرایطی است که مدیران پرســپولیس به جز ارسال این الیحه رسمی خود با توجه به برگزاری 
دیدار دربی در روز جمعه، در روزهای اخیر از سایر اقدامات علیه سپاهانی ها خودداری کرده و حتی 
در بیانیه این باشگاه و مصاحبه ای که از ابراهیم شکوری سخنگوی پرسپولیس منتشر شد، اعالم 
کردند از هواداران خود می خواهند اتفاقات ایــن بازی را کنار بگذارند و آرامش خود را حفظ کنند. 
با این وجود ظاهرا مسئوالن پرسپولیس طبق مستندات موجود و لوایحی که در اختیار دارند، می 
خواهند از چهار بازیکن، دو مسئول، یکی از عوامل تیم و یکی از کارمندان سپاهان که نقش ویژه ای 
در درگیری های پایان بازی داشته، شکایت کیفری و حقوقی کنند.به نظر می رسد پرسپولیسی 

ها پس از برگزاری دربی، این شکایت ها را به مراجع ذی صالح ارائه دهند.

چند بازیکن تیم ملی در روزهای اخیر واکسن کرونا تزریق کردند؟
از لژیونرهایی که واکسن کرونا دریافت کرده اند می توان به شجاع خلیل زاده، امید ابراهیمی، سردار 
آزمون، رامین رضاییان، علی کریمی و مرتضی پورعلی گنجی اشاره کرد که احتمال دعوت آن ها به تیم 
ملی می رود.از طرفی بازیکنانی مانند علیرضا بیرانوند، میالد محمدی، صادق محرمی، سیدمجید 
حسینی، اللهیار صیادمنش، مهدی طارمی، امیر عابدزاده، جعفر سلمانی، سعید عزت اللهی، علیرضا 

جهانبخش، سامان قدوس و کریم انصاری فرد هنوز مشمول دریافت این واکسن نیستند.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

طرح موزاییکی 
پرسپولیس برای 
دربی رونمایی شد

 در آســتانه دربی پایتخت از طرح 
موزاییکی پرســپولیس رونمایی 
شد. سرخ پوشــان پایتخت عصر 
دیروز در دور برگشت رقابت های 
لیگ برتر به مصاف تیم اســتقالل 

تهران رفتند.

جریمه »لوکاکو« از سوی باشگاه اینتر
 روملو لوکاکو به دلیل برگزاری مهمانی در ســاعات اولیه صبح پنجشنبه برای جشن تولد خود که 
در آن محدودیت های کرونا را نقض کرد، جریمه شــد.لوکاکو، اشــرف حکیمی، ایوان پریشیچ و 
اشــلی یانگ چهار بازیکن اینتر بودند که در این مهمانی پس از پیروزی ۳-۱ اینتر در لیگ مقابل 
رم حضور داشتند تا در جشــن تولد ۲۸ سالگی مهاجم بلژیکی اینتر شــرکت کنند.مهاجم سابق 
منچســتریونایتد با دوســتانش بیرون رفت و در این مهمانی میزبان ۲۵ نفر از دوستانش بود. 
لوکاکو، گل آخر اینتر را مقابل رم در ســری A به ثمر رساند تا در این فصل تعداد گل های خود را به 
۲۲ گل برساند و شش گل کمتر از کریستیانو رونالدو زده باشد.باشگاه اینتر به همین خاطر مهاجم 
خود را جریمه مالی کرده است.اینتر امیدوار است دومین قهرمانی خود را در سوپرکاپ ایتالیا به 
دست بیاورد. این تیم باید در ســوپرکاپ به مصاف یکی از دو تیم یوونتوس یا آتاالنتا برود که به 

فینال جام حذفی رسیده اند.

توافق اولیه »آگوئرو« با بارسلونا
سرخیو آگوئرو، مهاجم آرژانتینی در سال ۲۰۱۱ با منچسترسیتی قرارداد امضا کرد و در نهایت دوران 
خوبی در این تیم داشت و  بهترین گلزن تاریخ باشگاه شد. با این حال دوران حضور او در این تیم 
به پایان رسید و او بعد از پایان فصل جاری از این تیم جدا می شود.گزارش ها حاکی از آن است که 
بهترین گلزن تاریخ سیتی با بارسلونا برای پیوستن به این تیم در تابستان به توافق رسیده است و 
قصد دارد به اللیگا برگردد. آگوئرو که سابقه بازی در اتلتیکومادرید را نیز در کارنامه خود دارد، می 
تواند در بارسلونا با لیونل مسی هموطن خود هم تیمی شود. این دو رابطه خوبی با هم در تیم ملی 
آرژانتین دارند.گفته می شود توصیه لیونل مسی به سران بارســلونا درباره خرید سرخیو آگوئرو 
باعث شده است تا او در اولویت خریدهای تابستانی قرار گیرد.منچسترسیتی که قهرمانی خود را 

در لیگ برتر قطعی کرده در دیداری تشریفاتی برابر نیوکاسل قرار گرفت.

محمد صالح، دومین 30 گله این فصل فوتبال انگلیس
محمد صالح، مهاجم مصری تیم لیورپول موفق شد در دیدار برابر یونایتد برای تیمش گلزنی کند. 
صالح با زدن این گل توانست شمار گل های خود را در تمامی رقابت ها در فصل جاری به عدد ۳۰ 
برساند.این دومین بازیکن در بین بازیکنان حاضر در لیگ برتر است که موفق شده شمار گل های 
خود را به ۳۰ برســاند. پیش از او، هری کین مهاجم تاتنهام توانسته بود ۳۱ گل به ثمر برساند و با 
یک گل بیشتر از صالح در رده نخست است.هری کین در ۴۶ بازی توانسته ۳۱ گل به ثمر برساند 

ولی محمد صالح در ۴۸ بازی موفق به زدن ۳۰ گل شده است.

تکمیل نتایج درخشان دورتموند با جام قهرمانی
زنبورها نتایج فوق العاده خــود در جام حذفی آلمان را با قهرمانی این مســابقات تکمیل کردند.

تیم های الیپزیگ و بوروسیا دورتموند در فینال مســابقات جام حذفی فوتبال آلمان )دی اف بی 
پوکال(، پنجشنبه شب در ورزشگاه المپیک برلین به مصاف هم رفتند که دورتموند با پیروزی ۴ 

بر یک، فاتح جام قهرمانی مسابقات شد.
جیدون سانچو در دقایق ۵ و ۱+۴۵ و ارلینگ هالند در دقایق ۲۸ و ۸۸، گل های شاگردان ترزیچ 
را به ثمر رســاندند تا قهرمانی را به زنبورها هدیه کنند. دنیل اولمو در دقیقه ۷۱ هم یکی از گل های 
خورده الیپزیگ را جبران کرد.دورتموند طی شش مسابقه ای که در جام حذفی به میدان رفت، ۲۰ 
گل به ثمر رساند و تنها ســه گل دریافت کرد.یولیان ناگلسمان، سرمربی فعلی الیپزیگ که فصل 
آینده هدایت بایرن مونیخ را بر عهده خواهد داشت، امیدوار بود با قهرمانی الیپزیگ در جام حذفی 

به مونیخ بیاید که در این امر ناکام بود.

خبر   روز

نایب رییس فدراسیون ووشو:

شهربانو منصوریان به 
میادین ورزشی باز می گردد

نایب رییس فدراســیون ووشــو در خصوص 
شرایط جسمانی شــهربانو منصوریان بعد از 
عمل جراحی اظهار داشت: در ابتدا برای شهربانو 
منصوریان کــه قهرمان بزرگی اســت، آرزوی 
سالمتی و بهبودی کامل دارم. فکر می کنم بعد 
از عمل جراحی به امید خدا هر چه زودتر بهبودی 
ایشــان حاصل می شــود و مجددا به صحنه 
ورزش باز خواهند گشت.حســین اوجاقی در 
خصوص اینکه فدراسیون برنامه ای برای نظارت 
بر حضور ورزشــکاران و قهرمان در مســابقات 
حرفه ای خواهد داشت، گفت: همه ورزشکارانی 
که قرار است دوباره در تیم ملی باشند و به عنوان 
سرباز برای کشــور افتخارآفرینی کنند، باید از 
خودشان خیلی مراقبت کنند. این ورزشکاران 
برای حفظ آمادگی در شرایط کرونایی تصمیم 
گرفتند در مسابقات حضور داشته باشند.هدف 
ورزشکارانی مانند خواهران منصوریان نیز کسب 
مدال طالی بازی های آســیایی آینده است و 
این اقدامات را انجام می دهند تا آمادگی خود 
را حفظ کنند.نایب رییس فدراســیون ووشــو 
تصریح کرد: حضور در یک مسابقه اندازه چند 
ماه تمرین اثر دارد و از لحاظ روانی، شناسایی 
نقاط ضعف و قوت، ارائه نقش راه و انگیزه خیلی 
تاثیر خواهد داشــت. به دلیل شرایط کرونایی 
تمام مسابقات برون مرزی لغو شده و ما تمام 
تالش خــود را انجام می دهیم این مشــکل را 
برطــرف کنیم. تعریف مســابقات WWF نیز 
برای این بود تا برای ورزشــکاران ایجاد انگیزه 
کنیم تا آنها در شــرایط تمرین باقی بمانند و در 
آینده با آمادگی خوب در مســابقات جهانی و 
آسیایی شرکت کنند.اوجاقی در خصوص ارتباط 
فدراسیون با قهرمانانی که در مسابقات حرفه ای 
شرکت می کنند، گفت: این ارتباط وجود دارد و 
با توجه به اینکه در مقطعی قرار داریم که هیچ 
رویداد بین المللی وجود ندارد، این ورزشکاران 
با حضور در مســابقات حرفه ای به دنبال حفظ 
آمادگی خود هستند. فدراســیون با قهرمانی 
مانند ســیفی، آهنگریان، عارفــی مقام، الهه 
منصوریان و دیگر قهرمانان ملی در ارتباط است.

فوتبال جهان

گیتی پسند اصفهان در قالب هفته دهم لیگ برتر فوتسال 
روز پنجشنبه میزبان تیم مقاومت البرز بود که این بازی در 
پایان با نتیجه ۳ بر یک به سود گیتی پسند به پایان رسید. 
شاگردان شمسایی با وجود تعداد مصدومان زیاد با تمام 
قوا وارد زمین شدند ولی در دقایق ابتدایی نیمه اول بازی 

متعادل از سمت هر دو تیم متعادل پیش رفت

بازیکن سپاهان در راه سوئیس
پشت خط زن فصل گذشته تیم والیبال سپاهان اصفهان برای فصل آینده با یک تیم سوئیسی به توافق رسید.محمود رسولی، پشت خط زن جوان فصل گذشته 
تیم والیبال سپاهان اصفهان که برای فصل آینده با تیم شهرداری ورامین به توافق رسیده بود، به دنبال جدایی از این تیم و حضور در لیگ سوئیس است.رسولی 
سابقه عضویت در تیم های ملی نوجوانان و جوانان را دارد و فصل گذشته عملکرد خوبی در تیم باشگاهی خود داشت. گفته می شود توافقات اولیه بین رسولی 
و باشگاه جدیدش در سوئیس حاصل شده و به زودی این موضوع نهایی خواهد شد.نکته جالب توجه اینکه رسولی هم پس از کشاورزی، مصطفی وند و سال 

افزون چهارمین خرید جدید ورامینی ها محسوب می شد که حاال قصد جدایی از این تیم را دارد.

 سهراب مرادی که برای حضور در آخرین تورنمنت 
گزینشــی المپیک توکیو در مسابقات وزنه برداری 
گزینشــی المپیک در کلمبیا شرکت کرده است در 
حرکت نخســت یک ضرب موفق به مهار وزنه ۱۷۰ 
کیلوگرمی شد؛ اما داوران مهار وی را خطا تشخیص 
دادند.وی در حرکت دوم این وزنه را مهار کرد و مورد 
قبول داوران واقع شد؛ اما از ناحیه مچ دست دچار 
آسیب دیدگی شد تا حضورش برای حرکت سوم در 
اما و اگر قرار گیرد.مصدومیت مچ دست در نهایت 
مرادی را از زدن حرکت ســوم یک ضرب منصرف 
کرد تا وی با مهار ۱۷۰ کیلوگــرم در جایگاه دوم این 

حرکت قرار گیرد.
در حرکت یک ضرب وزنه بردار ونزوالیی با مهار ۱۷۳ 
کیلوگرم در جایگاه نخســت قرار گرفت.مرادی اما 
بعد از آنکه روی حرکت دوم یک ضرب مصدوم شد  

از ادامه مسابقه انصراف داد تا هیچ امتیازی از این 
گزینشی به دست نیاورد. پیش از شروع این رقابتها 
قرار بود امتیاز این گزینشــی برای سهراب مرادی 
جایگزین مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند شود 
و مرادی در  صورت مهــار ۳۸۸ کیلوگرم در مجموع 
می توانست باالتر از رسولبکوف قرقیز مدعی بهترین 
ورزشکار قاره کهن باشــد؛ اما مصدومیت راه وی را 
ســد کرد و در نهایت دارنده مدال طال وزنه برداری 

المپیک ریو رسما المپیک توکیو را از دست داد.
مرادی در حالی وداع زودهنگاهی با المپیک توکیو 
داشت که در دسته ۹۶ با ۱۸۶ کیلوگرم در یک ضرب 
و ۴۱۶ کیلوگرم در دوضرب رکورددار جهان به  شمار 
می رود. یکی از امیدهای مرادی نامه درخواســتی 
ایران برای جایگزینی این مســابقات با مسابقات 
گزینشی سوئیس بود که این میانبر نیز راه سهراب را 

به توکیو هموار نخواهد کرد چون وی امتیاز مجموع 
مسابقات کلمبیا را کسب نکرد و عمال با ۳۰۸۹ امتیاز 
در رده ۲۵ جدول برترین مدعیــان حضور در توکیو 
قرار خواهد گرفت.این جایگاه بــا تغییر و تحوالت 
سیســتم گزینشی شــاید دچار نوسان شــود؛ اما 
تاثیری در رسیدن مرادی به عنوان بهترین وزنه بردار 
قاره کهن را ندارد چون  اکنون وزنه بردار قرقیز باالتر 
از وی قرار دارد و شــانس رسیدن مرادی به او صفر 
است.با حذف مرادی و انصراف رستمی از مسابقات 
تیم ایران در دسته ۹۶ کیلوگرم نماینده ای در توکیو 

نخواهد داشت. 

خداحافظی با طال؛ 

»سهراب« و شبی که قلب ما شکست 
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شهردار اصفهان مطرح کرد:

کاهش بار ترافیکی خیابان فردوسی با تعریض پل
شهردار اصفهان در جلسه هفتگی بررسی روند پیشــرفت پروژه  های عمرانی شهر اصفهان اظهار 
کرد: با توجه بــه اهمیت موضوع، وضعیت پروژه حلقه حفاظتی شــهر مورد بررســی قرار گرفت 

و برای بخش های آزادســازی نشــده 
در این مســیر و برخی موارد که نیاز به 
تامین اعتبار داشت، تصمیم گیری الزم 

انجام شد.
 قدرت ا... نوروزی بیان کرد: یکی دیگر 
از طرح هایــی که در این جلســه مورد 
بررسی قرار گرفت در مورد پروژه میدان 
شهدای هسته ای بود که مقرر شد مسیر 
ادامه خیابان ارغوانیه تا پایان خردادماه 
و خیابان روشــن دشــت نیز تا پایان 

تیرماه سال جاری به اتمام برسد.
شهردار اصفهان تصریح کرد: برای المان ویژه میدان شهدای هسته ای مذاکرات الزم صورت گرفت 
و مقرر شــد تصمیم گیری نهایی انجام و در صورت توافق با طرف قــرارداد تا دو ماه آینده تکمیل 
شود.وی با بیان اینکه برای تسریع در اجرای پروژه تعریض پل فردوسی بررسی الزم برای تقسیم 
کار انجام و مقرر شد با افزایش شیفت ها مسائل و مشکالت پروژه حل شود، گفت: با اجرای پروژه 
تعریض پل فردوسی، پیاده  راه های فعلی به مسیر خیابان اضافه و بار ترافیکی آن افزایش پیدا 
خواهد کرد.نوروزی افزود: در رفیوژ میانی پل طرح آب  نما اجرا خواهد شد، در قسمت پایینی پل 
۱۶ شمع )هشت شمع سمت غرب و هشت شمع سمت شرق( ایجاد و اسکلت فلزی با طراحی 
بسیار زیبا در کارگاه ساخته و در محل پروژه نصب می شود که با استفاده از این اسکلت پیاده راه 
مناسب ایجاد و در نقطه هسته مرکزی میدان فضای شهری مناسب به وجود می آید و دستک های 
ورودی تعریض خواهد شــد.وی ادامه داد: همچنین پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید کشوری، 
طبق برنامه ریزی انجام شده در اولین فرصت افتتاح می شود.شهردار اصفهان افزود: طبق گزارش 

مدیر منطقه ۱۳ قرار است پروژه تعریض پل زندان تا پایان خردادماه سال  جاری تکمیل شود.

احداث ادامه خیابان های ارغوانیه و روشن دشت تا پایان خرداد و تیرماه

در ادامه، ایرج مظفر، معاون عمران شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: در مورد پروژه تعریض پل 
فردوسی مقرر شد با توجه به اینکه نقشه ها و مشخصات پروژه کامل شده برای اجرای فونداسیون 
قراردادی با سازمان عمران شهرداری منعقد و اقدامات تکمیلی آن به مناقصه گذاشته شود.وی با 
اشاره به پروژه حلقه حفاظتی شهر حدفاصل کیلومتر صفر تا کیلومتر هفت گفت: طبق برنامه  ریزی 
مقرر شد آزادسازی های باقی مانده در این مســیر در سریع ترین زمان انجام و شهرداری منطقه 
۱۵ نسبت به تحویل مسیر کیلومتر دو و نیم تا چهار و ۶۰۰ تا کیلومتر یک مسیر اقدام کند تا شاهد 
انجام عملیات اجرایی آن باشیم. معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان تاکید کرد: همچنین 
میدان شهدای هسته ای تکمیل شده و در حال حاضر اقدامات اصالحی آن در حال انجام است؛ 
همچنین مقرر شد تا دو ماه آینده نســبت به نصب المان میدان اقدامات الزم انجام شود.وی با 
بیان اینکه عملیات احداث ادامه خیابان ارغوانیه تا پایان خرداد ماه و خیابان روشن دشت تا پایان 
تیرماه انجام خواهد شد، گفت: همچنین در پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید کشوری مراحل پایانی 
بتن ریزی دایرکشنال خروجی پروژه به سمت صفه انجام خواهد شد. مظفر افزود: در بخشی از 
این پروژه معارضاتی با ارتش وجود دارد که مقرر شــد هفته آینده مدیر منطقه شش شهرداری 
از طریق مذاکره نســبت به رفع معارض اقدام کند که امیدواریم این پروژه تا یک و ماه نیم آینده 

تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

در راستای برنامه ریزی برای اوقات فراغت شهروندان در شرایط کرونا صورت گرفت؛

ورود شهرداری اصفهان به حمایت از بازی های آنالین خانوادگی 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان گفت: شهرداری 
اصفهان به عنوان نخستین شهرداری کشور وارد فضای بازی های آنالین 
شد تا در شرایط کرونا و تشویق مردم به در خانه ماندن، از این طریق یک 
سرگرمی خانوادگی ایجاد شده و به پر کردن اوقات فراغت شهروندان کمک 
کند. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، ایمان حجتی 
در آیین اهدای جوایز برگزیدگان مسابقه »سین جیم« اولین لیگ اسم 
فامیل آنالین که با همکاری گروه صنعتی اسنوا و دانشگاه اصفهان برگزار 
شــد، اظهار کرد: اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری برای نوروز 
کرونایی امسال، اولین لیگ آنالین اسم فامیل با عنوان »سین جیم« را 
برای سرگرم کردن شهروندان در اوقات فراغت ایام نوروز و ترغیب آنها برای 
در خانه ماندن تدارک دید. وی با اشاره به اهداف این بازی، تصریح کرد: یک 
بخش از این بازی با هدف تفریح و سرگرمی در ایام عید و بخشی دیگر به 
دلیل وجود کرونا و محدودیت های ناشی از آن در قالب یک همکاری تمام 
اصفهانی با همکاری مرکز نوآوری و سرگرمی دانشگاه اصفهان به ثمر رسید 
و مجموعه اسنوا هم حامی این لیگ بود.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه هنرمندان اصفهانی نیز ضلع دیگر همکاری 

برای راه اندازی اولین لیگ آنالین اسم فامیل »سین جیم« بودند، ادامه 
داد: هنرمندان طنزپرداز اصفهانی با ویدئوهایی که در خصوص این بازی 

منتشر کردند نقش موثری در جذب مخاطبان داشتند. 

رکوردشکنی سین جیم، استقبال باالی شهروندان 
وی اضافه کرد: 2۵۰ هزار بازی در طول ســه لیگ و حدود ۶۰۰ هزار دقیقه 
بازی توسط حدود ۱۰ هزار بازیکن در ایام نوروز برای این بازی شکل گرفت 
که نشان از فضا و ظرفیت بسیار خوب این بازی داشت. حجتی با بیان اینکه 
شهرداری اصفهان به عنوان نخستین شهرداری کشور وارد فضای بازی های 
آنالین شد، افزود: شهرداری اصفهان عالوه بر اینکه تفریح و سرگرمی را برای 
شهروندان اصفهانی رقم زد، توانست با استفاده از این بازی هویت و فرهنگ 
اصفهانی را یادآوری و تقویت کند چراکه بخش هایی از این بازی به فرهنگ 

لغات و اصطالحات اصفهانی اختصاص داشت.

بومی سازی بازی های آنالین متناسب با فرهنگ اصفهان توسط شهرداری
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شورای اسالمی شهر 

اصفهان نیز در این مراســم اظهار کرد: شــرایط کرونا و محدودیت های 
ناشی از آن باعث شده بود که خانواده ها زمان بیشتری در کنار یکدیگر قرار 
بگیرند از همین رو می طلبد برنامه هایی برای خانواده ها وجود داشته 
باشد تا با استفاده از آن خانواده ها ســرگرم شده و اوقات شادتری را در 

کنار هم سپری کنند. 
فریده روشن با بیان اینکه اصفهان همواره در موضوع خالقیت و نوآوری 
پیشتاز کشور بوده، تصریح کرد: مدیریت شهری به این نتیجه رسیده که 
برای ایجاد فضاهای تفریحی الزم نیســت تنها به بحث سخت افزاری 
توجه داشته باشد بلکه الزم است نگاه نرم افزاری نیز متعاقب شرایط به 

موضوعات سرگرمی خانواده ها داشت. 

افزایش نشاط اجتماعی شهروندان با طراحی 
سرگرمی های متناسب با شرایط کرونا 

وی اضافه کرد: اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با 
همین نگاه به مسائل فرهنگی شهر و به افزایش شور و نشاط شهروندان 
پرداخته است. تا پیش از شیوع کرونا برنامه های خوب و عرصه محور 
از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی شــهرداری در سطح شهر اجرا می 
شد؛ اما شرایط کرونایی باعث شد که چنین برنامه هایی تعطیل شود و 
شهرداری اصفهان به خوبی توانست این تهدید را به فرصت تبدیل و برنامه 
های خود را متاثر از شرایط موجود برگزار کند. رییس کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: با توجه به جذب 
جوانان و نوجوانان به سمت فضای مجازی الزم بود بومی سازی مناسب 
با فرهنگ و رســوم ایرانی و اصفهانی برای این فضا ترسیم شود که این 
کار با همکاری شــهرداری و دانشگاه اصفهان شــکل گرفت.وی با بیان 
اینکه استارت آپ ها می توانند تحول ایجاد کرده و باعث رفع نقصان ها 
و کمبودها شوند، تاکید کرد: این برنامه ها می توانند نوجوانان و کودکان 
ما را از جذب شدن به برنامه های بیهوده با فرهنگ های نامطلوب نجات 
دهند و بنابراین الزم است از این برنامه ها حمایت کنیم. روشن تصریح 
کرد: اقداماتی مانند برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان نیز در همین 
راستاست و توانمندسازی کودکان و نوجوانان ما در بخش های مختلف، 
مهارت آموزی و ســوق دادن آنان به محصــوالت فرهنگی مانند فیلم و 

سینما را به دنبال دارد. 
وی تاکید کرد: اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری به خوبی در 
این فضا وارد شده و جا دارد به نمایندگی از شورای اسالمی شهر اصفهان از 
این عزیزان تشکر کنم. طرح شهروند دیپلمات و موضوعات تقویت ارتباط 

با شهرهای خواهرخوانده از دیگر موضوعاتی است که اداره کل ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری اصفهان به خوبی به آن ورود کرده است.     

با مسئولان

 در راستای کمک مومنانه در استان 
اصفهــان، تعــداد ۳۰ هزار بســته 
معیشتی در طرح احســان علوی از 2۱ ماه رمضان 
توسط معاونت اجتماعی سپاه صاحب الزمان )عج( 
تهیه و  توزیع شد.سرهنگ ناصر چاووشی، مسئول 
اجتماعی ســپاه حضرت صاحب الزمان )عج( در 
گفت وگو با »زاینده رود« در خصوص طرح احسان 
علوی گفت: در راستای کمک مومنانه یکی از اولین 
اقدامات، تهیــه و توزیع بســته های معیشــتی و 
سبد های غذایی بین خانواده های نیازمند از ابتدای 
سال گذشته توسط معاونت اجتماعی سپاه حضرت 
صاحب الزمان )عج( بوده است.وی افزود: در همین 

راستا سامانه مهر کریمانه راه اندازی و خانواده های 
نیازمند شناسایی شده که سال گذشته مجموع یک 
میلیون بسته در ســطح استان اصفهان توزیع شد و 
امسال نیز این حرکت در حال انجام است و در کنار 
بقیه اتفاقات در رزمایش کمــک مومنانه خیرین و 
معاونت اجتماعی ســپاه حضــرت صاحب الزمان 
)عج( اقــدام بــه آزادی زندانیان غیرعمــد، توزیع 
جهیزیه بیــن نوعروســان و توزیــع کارت هدیه به 
نیارمندان  و حمایت از اشتغال خانواده های نیازمند 
کرده است.مسئول اجتماعی سپاه حضرت صاحب 
الزمان )عج( استان اصفهان گفت: در سال جاری نیز 
همچنان توزیع بسته های معیشتی و مومنانه در ماه 
مبارک رمضان در حال انجام است و این خانواده ها 
نیازمند حمایت بوده که این حرکت به لطف خیرین 
انجام پذیرفت.ســرهنگ چاووشی افزود: در طرح 
احسان علوی که با مشارکت فعاالن اقتصادی و اتاق 

بازرگانی اصفهان صورت گرفــت ، در مرحله اول ۳۰ 
هزار سبد غذایی بین خانواده های نیازمند از شب 2۱ 
ماه مبارک رمضان همزمان با شــب شــهادت موال 
متقیان حضرت علی )ع( توزیع شــد.وی در ادامه 
خاطرنشــان کرد: لیســت همــه خانواده هایی که 
سبد های معیشتی اهدا می شــود ،در سامانه مهر 
کریمانه ثبت و مشخص اســت. اقالم این بسته ها 
شامل ۱۰ کیلو برنج، یک قطعه مرغ )2 کیلویی(، یک 
بسته گوشــت منجمد )۳ کیلویی(، 2 بطری روغن 
نباتی است که هزینه ۳۰ هزار بسته معیشتی بالغ بر 
۱2 میلیــارد تومان بــوده است.مســئول معاونت 
اجتماعی ســپاه اصفهان در پایان گفت: حمایت و 
مشارکت فعاالن اتاق بازرگانی بسیار چشمگیر و مثمر 
ثمر بوده و اقدام فوق العاده اجتماعی و تاثیر گذار در 
سطح جامعه و شهر اصفهان در خصوص این طرح 

توسط اتاق بازرگانی اصفهان صورت گرفته است.

مسئول اجتماعی سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( اصفهان خبر داد:

توزیع 30 هزار بسته معیشتی در طرح »احسان علوی« در اصفهان

کاشت هماهنگ گل سرخ در خیابان های چهارباغ
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان از کاشت هماهنگ گل سرخ در خیابان 
های چهارباغ خبر داد.فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: همزمان با عید سعید فطر 2۰ هزار درختچه گل 
سرخ از چهارراه تختی تا دروازه شیراز در خیابان های چهارباغ پایین، چهارباغ عباسی و چهارباغ باال 
کاشته شد تا نشاط شهر و شهروندان افزایش یابد.وی افزود: گل ها داخل باکس های ویژه قرار گرفت 

و در مناطق دیگر هم به صورت موردی رز هفت رنگ کاشته می شود.

بازگشایی سینماها مشروط به رعایت مقررات دوران کرونا
معاون امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: سینما های 
استان اصفهان مشروط به رعایت مقررات دوران کرونا، امکان بازگشایی دارند.محمدحسین محمدی 
فشارکی ادامه داد: بر اساس تصمیم کشــوری هیچ ســینمایی از ابتدای همه گیری کرونا ملزم به 
بازگشایی نبوده بلکه هر سینمایی مایل باشد می تواند فعال باشد مشروط بر اینکه بتواند ضوابط دوران 
کرونا را رعایت کند. محمدی فشــارکی افزود: با توجه به اینکه وضع شیوع کرونا، دستورالعمل های 
بهداشتی در سینما ها شدیدتر اعمال می شود.وی یکی از چالش های سینماداران در ایام کرونا را عالوه 
بر تعطیلی های مکرر، نداشتن فیلم بیان و درخواست کرد: شورای صنفی نمایش هر چه زودتر در این 
زمینه تصمیم گیری کند.محمدی فشارکی افزود: با بروز بحران کرونا در استان اصفهان فعالیت ۴۶2 
آموزشگاه هنری، ۶ تماشاخانه خصوصی و ۵2 گروه نمایشی دچار وقفه و جامعه هنری متضررشد.

سینما های استان اصفهان از روز های نخست تیر پارسال بعد از تعطیالت ۱۰۰ روزه ناشی از بحران کرونا 
با نیمی از ظرفیت و رعایت شیوه نامه های بهداشتی آغاز به کار کرد، اما هیچ گاه به حالت فعال در نیامد.

در استان اصفهان،۵۴ سالن سینمایی فعال است که با آغاز سال جدید و اعالم وضعیت قرمز برای بار 
چهارم سینما های استان اصفهان به حالت تعطیل درآمد.

مدیر کل کانون پرورش استان:

با نگاه نو محققین، ابعاد مختلفی از قصه و قصه گویی 
مشخص می شود

وبینار برخط توجیهی بخش علمی و پژوهشی بیست و سومین جشنواره بین المللی قصه گویی ویژه 
ادارات، دانشگاه ها ومراکز علمی تحقیقاتی با حضور سید محمد قلمکاریان، مدیر کل کانون پرورش 
استان اصفهان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان اصفهان، سید محمد قلمکاریان قصه گویی را یک روش فعال برای پرورش قوه خالقیت و تفکر 
دانست و گفت: سطح دانش و یادآوری برای کامل کردن یک داستان ناتمام یا ساختن یک داستان 
جدید کافی نیست و نیاز است انسان دســت به ترکیب آموخته ها و رویاها بزند و به ارزشیابی مفید 
بودن یاتناسب داشتن افکار خود با محتوای داســتان و کنکاش برای ربط دادن آن افکار بپردازد و به 

دنبال راه های نو برای آن باشد.
وی افزود: با نگاه نــو محققین، ابعاد مختلفی از قصه و قصه گویی مشــخص و دریچه تازه ای روی 
کودکان و نوجوانان باز می شود و با ارائه مقاله های علمی، اهمیت و ضرورت قصه و قصه گویی برای 
همگان آشکار خواهد شد. مدیر کل کانون استان اصفهان به فراخوان بخش علمی بیست و سومین 
جشنواره بین المللی قصه گویی اشاره کرد و گفت: مقاله های علمی برای شرکت در این رویداد باید با 
مضامین کارکردی قصه گویی در ابعاد فرهنگی، روان شناختی و جامعه شناختی، در زمینه ی اجرایی 
نیز شامل اصول قصه گویی، روش های تکمیلی و شیوه های قصه گویی و در حوزه محتوایی قصه گویی 
و رویکردهای نقد ادبی باشد.قلمکاریان گفت: عالقه مندان تا 2۰ شهریور ۱۴۰۰ فرصت دارند آثار خود را 
به دبیرخانه بیست وسومین جشنواره بین المللی قصه گویی به نشانی تهران، خیابان فاطمی، خیابان 

حجاب، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ساختمان معاونت فرهنگی ارسال کنند.

خبر ویژهخبرخوان

نصب سردیس میرزا طاهر 
در میدان سقاخانه

مدیر منطقه ٩ شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: 
توجه به زیباسازی و بهســازی معابر و سیمای 
شهری یکی از مهم ترین اولویت های مدیریت 
شــهری بوده و در این راستا منطقه ۹ شهرداری 
توانســته بــا پروژه های خــود به ایــن منطقه 
زیبایی دوچنــدان ببخشــد.علیرضا رفیعی با 
اشــاره به پروژه هــای زیباســازی منطقه ۹ در 
ســال جاری، افزود: تعدادی از ایــن پروژه ها 
شــامل محوطه ســازی مقابل تکیه نصرآباد و 
نصب کتیبه هنــری به مناســبت معرفی تکیه 
نصرآباد در خیابان میرزا طاهر غربی اســت که 
مدل ســازی اولیــه آن در حال انجام اســت و 
ســاخت پایه های نورپردازی با هزینه ای بالغ 
بر یکصد میلیون تومان اجرایی شــده اســت.
مدیر منطقه ٩ شــهرداری اصفهان اضافه کرد: 
نورپردازی هنر شــهری در ابتدای خیابان نبوی 
منش در دست اقدام اســت، همچنین مراحل 
محوطه ســازی و نصب تندیس شیخ بهایی به 
طور کامل بــا هزینه بالغ بــر ۱۰۰ میلیون تومان 
انجام می شودرفیعی خاطرنشان کرد: ساخت 
و نصب دیوار پازلی در خیابان آتشــگاه با هزینه 
۴۰ میلیــون تومان همچنین نصــب و نماهای 
نوری و گوی های رنگی در تقاطع جهاد با هزینه 
۴۰ میلیون تومان انجام شــده است.رفیعی از 
ساماندهی، محوطه ســازی و نورپردازی بقعه 
ابودردا خبر داد و گفت: ساماندهی فضای سبز 
شهری در خیابان میرزا طاهر و اجرای هنر شهری 
در خیابان میرزا طاهر شــرقی با پیشــرفت ۵۰ 
درصدی و با صرف هزینه ای بالغ بر ۳۰۰ میلیون 
تومان در حــال انجام اســت.وی در خصوص 
سردیس میرزا طاهر، اظهار کرد: مراحل طراحی 
و ساخت سردیس میرزا طاهر در سال گذشته 
با همکاری سازمان زیباســازی آغاز و در پایان 
همین سال، مراحل ساخت نمونه اولیه سردیس 
در سمپوزیوم سازمان زیباســازی با همکاری 
هنرمند »قره باغی« انجام شــد.مدیر منطقه ٩ 
شهرداری اصفهان ادامه داد: از ابتدای سال جاری 
مراحل نهایی ساخت سردیس میرزا طاهر آغاز و 
جانمایی و طراحی پایه در میدان سقاخانه میرزا 
طاهر عملیاتی شده که پس از انتقال از تهران به 

اصفهان، در مکان مشخص نصب خواهد شد.

سال گذشته انجام شد؛

اجرای 1100 برنامه فرهنگی در منطقه 12
مدیر منطقه ۱2 شهرداری اصفهان اظهار کرد: از جمله ویژگی های برنامه های فرهنگی اجرا شده مشارکت مدارس، مساجد و پایگاه های بسیج با شهرداری بوده است.علی 
باقری تصریح کرد: سال گذشته برنامه ریزی برای اجرای دو هزار برنامه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در منطقه ۱2 انجام شده بود که با ایجاد شرایط کرونایی یک هزار و 
۱۰۰ مورد از آنها با رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا شد.مدیر منطقه ۱2 شهرداری اصفهان ادامه داد: این منطقه در بین مناطق پانزده گانه شهرداری رتبه سوم آسیب های 
اجتماعی را دارد از این رو برای کاهش این مسائل اقدامات ویژه ای در دستور کار قرار گرفت که بســیاری از آنها عملیاتی شده است.وی با اشاره به پروژه های شاخص 
منطقه ۱2 در سال جاری، تصریح کرد: ساماندهی کنارگذر اتوبان معلم که یکی از ورودی های اصلی شهر اصفهان به شمار می رود، از جمله پروژه های شاخص این منطقه 

در سال جاری است.

نماز عید سعید 
فطر در اصفهان

نماز عید ســعید فطــر صبح 
پنجشــنبه به امامت آیت ا... 
سید یوســف طباطبایی نژاد، 
نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه اصفهان در میدان 

نقش جهان اقامه شد.

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

مدیر عامل شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نشســت مدیران ادارات 
با حضور اســتاندار اصفهان  به کنترل مصرف در بخش اداری اشاره کرد وگفت 
:ادارات باید الگوی مناســبی برای مدیریت مصرف در ســطح استان باشند و 
تدابیری که شرکت توزیع برق اصفهان در این زمینه داشته استفاده از پتانسیل 
کنتورهای هوشمند برای رصد میزان مصرف ادارات است. حمیدرضا پیرپیران در 
ادامه گفت :برچسب انرژی ساختمان سبز در ساختمان های اداری و ارائه برنامه 
اجرای اصالح شاخص ها یکی دیگر از اقدامات در خصوص ادارات است. وی از 
استاندار خواست که در تابستان ساعات اداری از 6:30 صبح تا 13:30 بعدازظهر 
تغییر یابد که این امر در کاهش پیک بار اثر گذار خواهد بود. وی در ادامه افزود 
:ادارات باید از ساعت  11صبح تا پایان وقت اداری 50 درصد مصرف شان را نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته کاهش دهند و بعد از وقت اداری به 10 درصد تقلیل 
دهند .پیرپیران عنوان کرد:شناسایی و جمع آوری مراکز استخراج رمز ارزها یکی 
دیگر از اقداماتی است که به پیک ســایی مصرف کمک شایان توجهی می کند 
. مدیر عامل شــرکت توزیع برق اصفهان خواستار تسریع  در ارائه مجوز ورود به 
مراکز نصب ماینر های تولید ارز دیجیتال از دادستان و عدم بازگرداندن ماینرها 
به افراد خاطی و افزایش تعداد گروه های پلیس امنیت شد . وی گفت :تعامل 
در راستای استفاده از حداکثر ظرفیت و پتانســیل موجود در فضای شهری به 

منظور ارتقای فرهنگ مصرف بهینه و مدیریت بار فصلی در تعامل با شهرداری 
ها ،کمیته فرهنگ شهروندی و صدا و سیما صورت گرفت .پیرپیران  از همکاری 
شهرداری در خاموش کردن آب نماها در پیک روز و مدیریت مصرف روشنایی 
در شب با یک در میان روشن کردن چراغ های پارک ها و فضای سبز تشکر کرد 
.وی در این جلسه از مدیران و مسئولین مراکز بهداشتی و درمانی خواست که 
دیزل ژنراتورهای مراکز حساس و بیمارستان ها را آماده به کار کنند تا در شرایط 

احتمالی مدیریت اضطراری بار با مشکلی مواجه نشوند.  

ســامانه یکپارچه تعامالت الکترونیکی دولت  »سیتاد« با هدف ارائه خدمات 
مطلوب  به مشتركين در آبفای اســتان اصفهان راه اندازی شد.معاون خدمات 
مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به خدماتی که از 
طریق سامانه سیتاد در اختیار مشترکین قرار می گیرد، تصریح کرد: با راه اندازی 
این سامانه، كپی كارت ملی و شناســنامه از مدارك مورد نیاز متقاضيان آب و 
فاضالب حذف می شود .سید محسن صالح گفت: سامانه سيتاد با دريافت كد 
ملی و تاريخ تولد متقاضی خدمات، صحت اطالعات ســجلی را بررسی کرده و 
در صورت تایید، كد پيگيری برای شخص مذكور صادر می شود.معاون خدمات 

مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان با بیان این که اين سامانه در زمینه ارائه 
خدمات مرتبط با خدمات غیر حضوری ســامانه 1522 راه اندازی شده است، 
اعالم کرد: روزانه در حدود 150 فقره استعالم به صورت غيرحضوری انجام  می 
شود و در صورت تاييد اطالعات متقاضی، كد رهگيری مربوط صادر خواهد شد  .

وی اظهار داشــت: حذف مراجعه حضــوری متقاضيان،كاهــش مدت زمان 
رســيدگی به درخواســت ها، كاهش هزينه هــا، كاهش بروكراســی اداری و 
 ارتقای ضريب اطمينان از صحت مدارك ارائه شــده از دیگر مزایای راه اندازی

 این سامانه است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

ادارات باید الگوی مناسب  در مدیریت مصرف برق باشند

راه اندازی سامانه یکپارچه تعامالت الکترونیکی دولت در شرکت آبفای اصفهان

مدیر نگهداری و تعمیرات و کارگاه های ساخت ذوب آهن اصفهان اعالم کرد:

بومی سازی بیش از ۸۵ درصد قطعات و تجهیزات ذوب آهن
مدیر مهندسی نگهداری و تعمیرات و کارگاه های ساخت شرکت ذوب آهن اصفهان 
درباره وضعیت بومی سازی این شرکت، اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان به عنوان 
نخســتین واحد تولید فوالد کشــور و به تعبیر دیگر اولین دانشگاه بزرگ علمی 
کاربردی صنعت و معدن در ایران، همواره در راستای ایجاد و استمرار فرهنگ خود 
باوری و ملی سازی در تمام ارکان درون سازمانی و برون سازمانی نقش بسزایی را 
ایفا کرده است.محمدرضا یزدان پناه تاکید کرد: تربیت هزاران نیروی کارشناسی 
و اجرایی متخصص در سطوح مختلف، همکاری و مشارکت مستقیم در احداث 
واحدهای فوالدی جدید در کشور، آموزش تئوری و عملی پرسنل مجموعه های 
جدید، پیشگام در شروع و اجرای تعمیرات اساسی و پروژه های بازسازی و نوسازی 
و احداث واحدهای جدید با اولویت اســتفاده از نیروهــای متخصص و توانمند 
داخلی، ارائه ایده های نو در ساخت و تعمیر و به روزرسانی تجهیزات به روشنی بیانگر 
اعتقاد مجموعه ذوب آهن به نقش موثر خود در »پایه گذاری فرهنگ بومی سازی 
در صنعت کشور« است.نماینده حوزه بهره برداری در بومی سازی شرکت ذوب آهن 
اصفهان، خاطرنشان کرد: بدون شک بازگشت کارشناسان شوروی پس از انقالب 
اسالمی، تنوع تکنولوژی کشــورهای ارائه دهنده تجهیزات در خالل بازسازی های 
صورت گرفته پس از پایان جنگ تحمیلی، کمبود شــدید در زمینه انتقال دانش 
فنی و تکنولوژی و نیز تجهیزات یدکی و مصرفی به دنبال تحریم های اعمال شده، 
کمبود نقدینگی و مسائل ارزی و... چالش های عدیده ای به این مجموعه تحمیل 
کرد، اما مجموعه ذوب آهن با اتکا به خودباوری و با حداقل امکانات گام بی بدیلی 
در جهت خالقیت و نوآوری برداشته است.وی با تاکید بر اینکه ذوب آهن با توجه 
به داشتن نقش محوری در توسعه صنعتی کشور، همواره توانسته در مسیر تامین 
نیازهای داخلی و افزایش تنوع آن ها و همچنین به دست آوردن سهم قابل توجهی 
از بازارهای صادراتی گام بردارد، تصریح کرد: در این زمینه نقش واحدهای پشتیبانی 
تولید به ویژه مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات و کارگاه های 
ساخت ذوب آهن اصفهان در حفظ و آماده به کاری تجهیزات خطوط تولید همواره 
اثرگذار بوده است.یزدان پناه با اشــاره به اینکه درحال حاضر ساخت بیش از 85 
درصد از قطعات و تجهیزات مکانیکی ذوب آهن اصفهان بومی سازی شده است، 
بیان کرد: بقیه تجهیزات و قطعات نیز با توجه به دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی 
آن ها در کارخانه ساخته می شوند و یا بعضا به دلیل محدودیت های تجهیزاتی و 
ترافیک کاری در این مهندسی، از طریق سازندگان توانمند داخل کشور بومی سازی 

و تامین می شوند.وی با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان یکی از موفق ترین شرکت ها 
در زمینه بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه در ایران است، عنوان کرد: 
ساخت قطعات مجموعه هوای دم کوره بلندهای شماره 1 و 2 و 3، ساخت رولیک 
و رینگ اسلیو کارگاه های مهندسی نورد، طراحی و ساخت درهای فلکسیبل باتری 
شماره 3 بخش کک سازی، ساخت ستاره خردکن آگلوماشین های شماره 1، 2، 3 
و 4، تهیه نقشه های تجهیزات مکانیکی و نیز ساخت قطعات و تجهیزات و اجرای 
ریومپینگ ایستگاه ریخته گری شماره 7 بخش فوالدسازی، مطالعه و برنامه ریزی 
و ساخت سیستم بارگیری کوره بلند شماره با مشارکت شرکت های توانمند خارج از 
کارخانه، ساخت لوله و تجهیزات نمونه بردار گاز کوره بلند شماره 3، ساخت تجهیزات 
روتاری والوهای سیستم های تصفیه غبار، طراحی و ساخت تجهیزات پروژه تغلیظ 
سنگ آهن، ساخت دریچه های هوای گرم و سرد کوره بلندهای شماره 1 و 2، طراحی 
و ساخت قطعات طرح جایگزین واگن توزین کوره بلند شماره 1، ساخت پاتیل های 
سرباره بخش کوره بلند و فوالدسازی، ساخت انواع خنک کننده های چدنی بدنه 
کوره بلندها، ساخت عدسی های میکسر یک هزار و 300 تنی بخش فوالدسازی 
و... نمونه هایی از فعالیت های بومی سازی این مدیریت است.مدیر مهندسی نت 
ذوب آهن با اشاره به اینکه در سال 13۹۹ مجموعا یک هزار و 700 تعمیرات جاری یا 
شبانه روزی، 85 مورد تعمیرات اساسی و 52 پروژه کالن در سطح حوزه بهره برداری 
انجام شد، ابراز کرد: این مجتمع عظیم صنعتی در اجرای تمام تعمیرات مورد نیاز 
کارخانه، به طور 100 درصد خودکفاســت و اجرای هر گونه تعمیرات و بازسازی در 

سطح کارخانه بومی سازی شده است.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از آبرسانی 
سیار به 305 روستای اســتان در تابستان امســال خبر داد. ناصر اکبری اظهار 
داشت: وقوع خشکسالی های مستمر موجب کاهش کیفیت منابع آبی بسیاری 
از روستاها شده است.وی افزود: در تابستان امســال با استفاده از 60 دستگاه 
تانکر به 305 روستا آبرســانی می شــود.اکبری در خصوص تعداد و پراکندگی 
روستاهایی که همچنان با استفاده از تانکر به آن ها آبرسانی می شود، ادامه داد: 
این روستاها به ترتیب 185 روستا در نایین، 161 روستا در اردستان، 85 روستا در 
کوهپایه، 63 روستا در چادگان، 60 روستا در براآن و کراج، 43 روستا در نطنز، 33 
روستا در بویین و میاندشت، 28روستا در فریدن، 23 روستا در شهرضا، 21 روستا 
در خور و بیابانک،21 روستا در جرقویه ، 7 روستا در شاهین شهر و میمه و 5 روستا 
در تیران وکرون قرار دارند.معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان 
با بیان این که در سال گذشته بیش از ۹6 هزار متر مکعب آب شرب از طریق تانکر 
در اختیار روستاییان اســتان اصفهان قرار گرفت افزود: برخی از روستاها تحت 
پوشش آبفا نیستند؛ اما به لحاظ رسالت و مســئولیت اجتماعی این شرکت که 
تامین آب شرب سالم و بهداشــتی مردم است، آب این روســتاها نیز از طریق 
آبرسانی سیار تامین می شود. اکبری در بخش دیگری از سخنانش فاصله بسیار 
زیاد برخی از روستاها با تاسیسات آبرسانی و صعب العبور بودن مسیر دسترسی 
به آن ها را از دیگر موانع تامین آب شرب پایدار مناطق روستایی دانست و گفت: 
پس از یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی، خدمات رسانی به 
روستاها سرعت بیشتری گرفت و با اجرای طرح 100 – 300 اصالح و بازسازی 300  

کیلومتر شبکه آب روستایی در بازه زمانی 100 روزه در دستور کار قرار گرفت. وی، 
هدف از اجرای طرح 100-300 را تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار به روستاها 
عنوان کرد و افزود: در سال گذشته با اجرای این طرح، آب شرب پایدار  66 روستا 
در استان اصفهان تامین شــد. معاون بهره برداری و توســعه آب آبفای استان 
اصفهان افزود: در این میان، منطقه کوهپایه با تامین آب شــرب پایدار برای 24 

روستا باالترین رتبه را در سال گذشته به خود اختصاص داد.

در مورد تعریف کمــال گرایی در واقع تردیــد های زیادی 
وجود دارد ، ممکن اســت به معنی تالش برای کامل بودن 
و بهترین بودن باشــد و حتی ممکن اســت یک وسواس 
باشــد و به عنوان مریضــی و یا یک اختــالل روانی به آن 
نگاه شــود. حاال چرا برخی افراد چنین کمال گرا هستند؟ 
دالیل مختلفی وجود دارد که باعث می شــود این ویژگی 
شــخصیتی در برخی از دیگــران قوی تر باشــد و به یک 
ذهنیت روانشناختی خاص برمی گردد.در حالی که برخی 
از افراد اشتباهات را به عنوان یک درس و تجربه نگاه می 
کنند، کمال گرایان آنها را نقص شخصی می دانند. آنها ذهن 
خود را شالق می زنند و احساس ناکامی می کنند. همان 
ترس از شکســت که کمال گرایی از آن ناشــی می شود. 
منبع دیگر کمال گرایی مســئله نفسانیات است. بسیاری 
از مردم دوست دارند همه چیز کامل باشد زیرا آنها در فکر 
این هســتند که دیگران درباره آنها چه فکــر می کنند. این 
که اگر چیزی در حد اســتانداردی و کاملی نباشد قضاوت 
منفی می شود؛اما چگونه می توانیم یک ذهنیت کمال گرا 
را تغییر دهیم ؟  در ادامه یک ســری از  از تکنیک ها برای 

تغییر ذهن کمال گرای شما آورده شده است:

اگر احســاس می کنید کمال گرایی مانع انجام درست کار 
های شما می شود و به شما اجازه رشــد نمی دهد ، پس 
زمان آن رسیده است که عادت ها و طرز فکر خود را تغییر 
دهید. چندین اســتراتژی وجود دارد که مــی توانید برای 
تغییــر ذهنیت کمال گرایانــه و بهبود موفقیــت در زندگی 

اتخاذ کنید.
 طرز فکر »همه یا هیچ چیز« را کنار بگذارید

یک ذهنیــت رایج در مــورد کمــال گرایی این اســت که 
یا می خواهیــد کاری را به خوبــی انجام دهیــد یا اینکه 
اصال انجــام ندهید. اما مشــکل این امر در انــکار اهمیت 
فرآینــد اســت. دســتیابی بــه موفقیــت از تجربیــات 
و بینش های به دســت آمــده از این فرآیند ناشــی می 
شــود ، به شــما این امکان را مــی دهد که این مــوارد را 
برای موفقیت در آینــده تنظیم و بــه کار بگیرید. این امر 
به رغم آنچه ذهن کمال گرایانه ســعی در انــکار آن دارد ، 
 به طور ناخواسته احتمال شکســت را به طور کلی کاهش

 می دهد.
 قانون 20/80 را به خاطر بسپارید

وقتی صحبــت از کمال گرایــی می شــود ، گاهی اوقات 

راحت می تــوان ماهیــت چیــزی را نادیده گرفــت، اما 
باید بدانید کــه برای به دســت آوردن یک هــدف ، فقط 
کافی اســت 20 درصد از آن را درســت انجام دهید. اینکه 
بخواهید 100 درصــد آن را انجام دهیــد در واقع در همان 
دام کمال گرایی گیر کــرده اید. قانــون 20/80 یک قانون 
خوب برای یادآوری اســت، فقط 20٪ از تالش شــما می 
 تواند 80٪ از نتایج باشــد و بیش از این تغییر بزرگی ایجاد

 نخواهد کرد.
 مرتب سازی بر اساس »باید« تا »خوب است که باشد«

بسیاری از ایده ها می توانند عالی باشند ، مگر اینکه کمال 
گرایی عامل سقوط شما باشد. اولویت بندی در اینجا مهم 
است اما یک کمال گرا به سختی می تواند ایده هایی را که 
فکر می کند باید در آن گنجانده شــود، کنار بگذارد. با این 
حال ، این به کیفیت کار یا پروژه شما آسیب می رساند.قبل 
از شروع هر پروژه ، اطمینان حاصل کنید که لیستی از »باید 
داشته باشید« و »خوب است که داشــته باشید« را برای 
خود تهیه کرده اید. موارد ضروری را یک اولویت مطلق قرار 
دهید و فقط در صورت داشــتن زمان کافی ، موارد خوب را 

مد نظر داشته باشید.

آشپزی

پلو مرغ و قارچ ترکیه ای
پلو مرغ و قارچ، یکی از انواع غذا های خوشمزه و محلی ترکیه است. 

مواد اصلی این پلوی معروف برنج، گوشت سفید و قارچ بوده که ترکیب آن با 
خالل پسته، زرشک و زعفران بسیار عالی شده و یک غذای مقوی و سالم را تدارک 
خواهد دید. می توانید این غذای خوشمزه و مقوی را خیلی راحت و آسان در منزل 

تهیه و سرو کنید.پلو مرغ و قارچ را می توانید بدون مرغ و با گوشت قرمز نیز طبخ کنید.
مواد الزم: برنج 4 پیمانه، سینه مرغ 200 گرم،قارچ 200 گرم، پیاز 

متوسط یک عدد، خالل پسته 50 گرم،  زرشک50 گرم، آب لیمو یک قاشق 
غذاخوری، روغن ، زعفران ، نمک و فلفل سیاه  به مقدار الزم

طرز تهیه: برنج را چند ساعت قبل از طبخ غذا با 5 پیمانه آب خیس کنید.
سپس برنج را دم کرده و کته کنید. سینه های مرغ را در برش های مربعی 
شکل خرد کنید. در یک ماهی تابه کمی روغن بریزید و برش های مرغ را 
تفت دهید. سپس پیاز را رنده کرده و به مرغ اضافه و سرخ کنید. حاال 

قارچ، ادویه ها و آب لیمو را به مرغ اضافه و تفت دهید.
 زرشک را نیز شسته و به همراه خالل پسته و زعفران به مواد 

اضافه و مخلوط کنید. حرارت را خاموش کرده و مخلوط 
مرغ را روی برنج ریخته و سرو کنید.

تکنیک هایی که می تواند شما را از کمال گرایی مفرط نجات دهد

 سریال »این ما هستیم« با فصل ۶
 تمام می شود

ساالر عقیلی تیتراژ پایانی »صبح آخرین 
روز« را خواند

 در حال حاضر فصل پنج از سریال »این ما هستیم« در حال پخش 
است و فصل شش و پایانی آن نیز در فصل تابستان مقابل دوربین 
می رود تا برای انتشار در ادامه سال 2021 و 2022، آماده شود.

سریال »این ما هستیم« از آغاز نمایش از سپتامبر 2016 به سرعت 
به یک مجموعه موفق و تحسین شده تبدیل شد که روایتگر داستان 
خانواده »پیرسون« در طول چند نسل است.

با قطعی شدن زمان پخش سریال »صبح آخرین روز« به کارگردانی 
حسین تبریزی ، خواننده تیتراژ پایانی این سریال مشخص شد. ساالر 
عقیلی، خواننده موسیقی های سنتی و حماســی تیتراژ پایانی این 
سریال تلویزیونی را خوانده است. »صبح آخرین روز« داستان زندگی 
شهید مجید شهریاری، استاد دانشگاه شــهید بهشتی و از دانشمندان 
هسته ای ایران که در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید.

در تابستان سال جاری صورت می گیرد؛

ادامه آبرسانی سیار به 30۵ روستا در استان اصفهان
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