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یک صف  کامیون  از اصفهان تا استانبول!
7

 حضور نامحسوس تقلبی ها 
 معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان اصفهان نسبت به اعتبار خرید لوازم خانگی هشدار داد؛ 

3

هر
: م

س
عک

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

اخذ 153 رای مثبت 
 قضایی در راستای مبارزه
 با زمین خواری در اصفهان

 پیشرفت ٩٤ درصدی
  پروژه مرکز همایش های 

بین المللی اصفهان

 آماده سازی ۶۰ خانه
  جدید ورزش روستایی 

در بام ایران

3

4

7 8

گذر بی دغدغه از تابستان 
داغ با 15 لیتر صرفه جویی 

آب در شبانه روز

7

۶۰۰ خودروی فرسوده 
از ناوگان تاکسی رانی 

اصفهان خارج شد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

یکشنبه 23 خرداد  14۰۰ 
 ۰2 ذی القعده   1442 

13 ژوئن  2۰21
 شماره 3274

8 صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

در قالب رزمایش حضرت روح ا... و به همت بسیج سازندگی استان آغاز شد؛
7توزیع بسته های معیشتی و جهیزیه در اصفهان
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رییس جمهور ونزوئال: 

 »بایدن« پول مسدود شده ونزوئال برای خرید واکسن
 را آزاد کند

رییس جمهور ونزوئال از رییس جمهور آمریکا خواســت، پول مسدود شــده ونزوئال برای خرید 
واکسن کرونا از طریق ساز و کار کوواکس را آزاد کند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، مادورو اعالم کرد که آمریکا مانع آغاز روند خرید واکسن کرونا طریق 
ساز و کار کوواکس شده است.کوواکس سازوکاری به مدیریت مشترک »ائتالف برای نوآوری در 
حوزه آمادگی برای اپیدمی« )CEPI(، »اتحاد جهانی برای واکسن و ایمن سازی« )GAVI( و 
سازمان جهانی بهداشت )WHO( است که در آن صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف( نقش 

کلیدی در ارسال واکسن برعهده دارد.

حسان دیاب:

 فساد شکستم داد چون تنها بودم
نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان اعالم کرد که فساد موجود در این کشور وی را شکست داد 
تنها به این دلیل که در مبارزه با آن تنها بوده اســت. به نقل از شــبکه خبری روسیا الیوم، حسان 
دیاب، نخســت وزیر دولت پیشــبرد امور لبنان در گفت وگو با خانواده های قربانیان انفجار بندر 
بیروت گفت: اعتراف می کنم که فساد مرا شکســت داد؛ چراکه در مقابل آن تقریبا تنها بودم، ما 
به همبستگی و اتحاد برای شکست فســاد نیاز داریم. دیاب گفت: خداوند شهدای ما را که فساد 

آن ها را در انفجار بندر بیروت ترور کرد،رحمت کند.

دیدار ولی عهد سعودی با رییس جمهور مصر در شرم الشیخ
»محمد بن سلمان« ولی عهد عربستان سعودی در شهر شــرم الشیخ با »عبدالفتاح السیسی« 

رییس جمهور مصر دیدار کرد.
 السیســی در حســاب فیس بوک خود نوشــت: »امروز از مالقات با برادرم محمد بن ســلمان 
خوشحال شدم، راهکارهای توســعه روابط مشترک دو کشور را بررســی کردیم و درباره مسائل 
منطقه ای و بین المللی دارای اهتمام مشــترک توافق نظر داشــتیم، من دائما به داشتن روابط 

متمایز بین مصر و عربستان در دو سطح رسمی و مردمی افتخار می کنم«.
طبق گزارش وبگاه »الیوم السابع«، دفتر ریاســت جمهوری مصر نیز با انتشار تصویری از دیدار 
السیسی با بن سلمان در صفحه فیس بوک خود، از این دیدار به عنوان »دیدار برادران« یاد کرد.

معترضان لبنانی مسیرهای اصلی شهرها را بستند
معترضان لبنانی در اعتراض به ادامه بحران اقتصادی و اجتماعی مسیرهای اصلی را در بیروت و 
دیگر شهرها بســتند. به نقل از روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، معترضان لبنانی در بیروت 
با آتش زدن الستیک ها مسیرهای اصلی به ویژه در مناطق»کورنیش المزرعه« و »الکوال« را در 
اعتراض به ادامه وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی بستند. در النبطیه در جنوب لبنان معترضان 
مسیر اصلی را بستند و الســتیک ها را به آتش کشیدند. معترضان شــعارهایی را در محکومیت 
اوضاع معیشتی سر دادند. بحران کمبود ســوخت در لبنان طی روزهای گذشته افزایش یافته و 

موجب بسته شدن بیشتر پمپ بنزین ها شده است.
در البقاع لبنان نیز معترضان مسیر اصلی منتهی به یکی از گذرگاه های مرزی با سوریه را بستند. 
همچنین ده ها تن در مقابل بانک مرکزی لبنان تظاهرات کرده و خواهان پس گرفتن اموال شان 

در این بانک ها شدند. آن ها شعارهایی را علیه ریاض سالمه، رییس بانک مرکزی سر دادند.

تحلیل رویترز از مذاکرات هسته ای وین:

احیای برجام »شاید وقتی دیگر«؟
بسیار بعید اســت تا قبل از روی کار آمدن دولت جدید در ایران، توافقی در 
چهارچوب احیای برجام منعقد شود. با این حال، احتمال انعقاد یک »توافق 
موقت« وجود دارد. امری که می تواند تا حدی مزایای اقتصادی برای ایران 
به دنبال داشته باشد و در عین حال، تا حدی، رویکرد دولت جدید ایران در 

مسئله مذاکرات هسته ای با غرب را نیز تلطیف کند.
»خبرگزاری رویترز« در گزارشی به تحوالت مرتبط با مذاکرات هسته ای وین 
و فرآیند »احیای برجام« پرداخته و به طور خاص به این مسئله اشاره کرده 
که روند تحوالت جاری حاکی از این است که احیای برجام، احتماال به زمان 
بیشتری نیاز دارد و سرنوشت نهایی آن، در دوره پس از برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری در ایران، تعیین خواهد شد.
رویترز در این رابطه می نویســد: در روز های اخیر، چهار دیپلمات، دو مقام 
ایرانی و دو تحلیلگر مرتبط با مذاکرات هسته ای ایران گفتند: »هنوز موانع 
جدی و متعددی بر ســر راه فرآیند احیــای توافق برجــام در چهارچوب 
مذاکرات وین وجود دارد«. برخی دیپلمات ها و تحلیلگران مدعی هستند 
که درخواست های ایران جهت لغو تحریم های برجامی علیه این کشور و در 
نقطه مقابل، نگرانی های گسترده کشور های غربی از پیشروی های هسته ای 
قابل توجه ایران، همه و همه چشــم انداز احیای برجام در کوتاه مدت را تا 
حد زیادی تضعیف کرده اند.دولت بایدن در دوره تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، بار ها و بار ها از بازگشــت به توافق برجام ســخن 
گفت. با این حال، پس از به قدرت رسیدن، بر این مسئله تاکید داشته که 
احیای برجام باید دربرگیرنده موضوعــات جدید مرتبط با ایران نظیر نفوذ 
منطقه ای این کشور و همچنین توان موشکی قابل توجه تهران نیز باشد. در 
نقطه مقابل، تهران ضمن غیرقانونی خواندن خروج آمریکا از توافق برجام 
و تحمیل خسارات گسترده )ناشی از وضع تحریم ها علیه ایران( به ایران، 
خواستار لغو کلیه تحریم ها علیه خود است و تاکید دارد که مذاکرات برجامی 
صرفا باید به مسئله هسته ای ایران محدود باشد.نماینده اتحادیه اروپا در 
امر هماهنگ کردن مذاکرات برجام، »انریکه مورا« هفته گذشته گفت که 
انتظار دارد در ششمین دور از مذاکرات هســته ای میان ایران و طرف های 
بین المللی برجام در وین، توافقی حاصل شود. امری که به زعم بسیاری 
از ناظران، چشم انداز چندان روشــنی ندارد.با این حال، عده ای نیز بر این 
باورند که به دلیل انتخابات ریاســت جمهوری ایران که قرار است در تاریخ 
۱۸ ماه ژوئن )۲۸ خرداد ماه( برگزار شود، انگیزه های فراوانی مخصوصا در 
طرف های غربی وجود دارد تا هر چه سریع تر به یک توافق با تهران برسند. 
احتماال دولت آتــی ایران به دلیل رویه های دولت هــای غربی در موضوع 
برجام، با بدبینی به مراتب بیشتری به برجام و نوع رویکرد طرف های غربی 
در این رابطه می نگرد. امری که خود می تواند سطح تنش ها میان ایران و 

غرب در مسئله هسته ای تهران را افزایش دهد. نباید فراموش کرد که در برهه 
کنونی، سطح بی اعتمادی به غرب در میان سیاستمداران ایرانی به شدت 
افزایش یافته است. با این حال، هر دو طرف سعی دارند تا جای ممکن از 
تنش زایی خودداری کرده و تا جای ممکن از طریق دیپلماسی، این چالش 

را مخاطب قرار دهند.
عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشــد ایران گفت:»موانع بر سر راه احیای 
برجام، پیچیده هستند با این حال رفع آن ها غیرممکن نیست«. وی در این 
رابطه گفته است: »اختالفات به نقطه ای رسیده اند که همگان اعتقاد دارند 

این اختالفات غیرقابل حل نیستند«.
با این حال، به زعم بسیاری از منابع نزدیک به مذاکرات وین، راه حل های 
سریع و فوری نیز برای حل اختالفات میان ایران و غرب وجود ندارند. در 
این رابطه به طور خاص »آنتونــی بلینکن«وزیر خارجه آمریکا به تازگی در 
موضع گیری اظهار کرد که»واشــنگتن دقیقا مطمئن نیست که آیا ایران از 
آمادگی الزم جهت احیای برجام برخوردار است یا خیر؟ «ناظران معتقدند 
که ایران و غرب هنوز در مورد برخی نکات کلیدی، اختالفات قابل توجهی با 
یکدیگر دارند.از سویی، حتی زمانی که اختالفات حل شوند نیز در مورد اجرای 
تعهدات از سوی ایران و غرب )مخصوصا آمریکا( و به طور خاص این مسئله 
که هر تعهد در چه زمان، چگونه و از طریق کدام طرف باید اجرایی شود نیز 

نیاز به مذاکره است. این مسئله به طور خاص از سوی دیپلمات های نزدیک 
به مذاکرات وین، به کرات مورد اشاره قرار گرفته است.دیپلمات های غربی 
نســبت به حصول توافق در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کرده اند. البته 
که آن ها در این زمینه محتاطانه نیز برخورد کرده اند. مقامات ایرانی تاکید 
می کنند که همه چیز به واشنگتن وابسته است و اگر آمریکا تحریم ها علیه 
ایران را لغو کند، ایران نیز آماده است تا هر چه سریع تر رویه های جبرانی خود 
در چهارچوب برجام را معکوس سازی کند و بار دیگر در ذیل محدودیت های 
برجامی قرار گیرد.ایران جدای از لغو تحریم های هســته ای علیه خود )و 
به طور خاص تحریم های گسترده دوره ترامپ علیه این کشور(، از آمریکا 
می خواهد تا ســپاه پاســداران انقالب اســالمی را نیز از لیست نهاد های 
تروریستی خود خارج کند. ایران از اروپا می خواهد تا تضمین کند که سرمایه 
گذاری های خارجی به ایران بازخواهند گشت و در عین حال واشنگتن نیز 
باید به تهران تضمین دهد که بار دیگر، به توافق برجام خیانت نخواهد کرد.با 
این همه، یکی از چالش های اصلی این است که اساسا روند تحوالت نشان 
داده که آمریکا و قدرت های اروپایی مایل نیستند تا به توافق اصلی و اولیه 
برجام که در سال ۲۰۱۵ منعقد شد بازگردند و در عمل سعی دارند تا راه را برای 
کسب امتیازات گسترده تر از سوی ایران هموار سازند. مسئله ای که قویا از 

سوی تهران رد شده است.

مایک پمپئو تایید کرده اســت برخــی از اقدامات و 
حوادث در تســریع روند عادی ســازی روابط میان 
ابوظبی و کشور های عربی به ویژه امارات نقش داشته 
که از برخی از این اقدامات، ترور فرمانده شهید نیروی 
قدس و همچنین انتقال سفارت آمریکا به شهر قدس 
بوده است.وزیرخارجه ســابق آمریکا برای اولین بار 
اذعان کرد که  ترور فرمانده شهید نیروی قدس سپاه 
و معامله فروش جنگنده هــای آمریکایی به امارات 
در به اتمام رســاندن توافق عادی سازی روابط میان 
تل آویو و کشور های عربی نقش داشته است. »مایک 
پمپئو« وزیر امورخارجه ســابق آمریکا در مصاحبه با 
روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحارانوت« به مسائل 
مختلفی از جمله عادی ســازی روابط با کشــور های 
عربی و همچنین ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی ایران پرداخت.براســاس گزارش 

روزنامه الکترونیکی »رای الیوم« به نقل از یدیعوت 
آحارانوت، وزیرخارجه سابق آمریکا تایید کرد معامله 
فروش جنگنده هــای اف-۳۵ آمریکایی به امارات 
در امضای توافق عادی ســازی روابط میان ابوظبی و 
تل آویو نقش بسزایی داشــته و حتی یکی از شروط 
اساســی این توافق بوده اســت.روزنامه آحارانوت 
خاطرنشــان کرد: به رغم آنکه بســیاری از مقامات 
آمریکایی، ارتباط میان معامله فروش جنگنده های 
اف-۳۵ به ابوظبی و ارتباط آن با عادی سازی روابط را 
تکذیب کرده اند، پمپئو اولین مقام رسمی و بلندپایه 
آمریکایی است که علنا اهمیت این معامله را به عنوان 
یکی از شروط به اتمام رساندن توافق میان ابوظبی و 

تل آویو تایید می کند.
این روزنامــه عبر ی زبان در ادامه مــی آورد که مایک 
پمپئو در امضای توافق عادی ســازی روابط ابوظبی 
و منامه بــا تل آویو نقش محوری داشــته و او گفت 

وگو های فشرده ای را در این خصوص به نتیجه رسانده 
است. فروش اف-۳۵ به امارات متحده عربی یکی از 
بخش های توافق موسوم به »پیمان ابراهیم« برای 
عادی سازی روابط این کشــور با رژیم صهیونیستی 
است. تالش نماینده های کنگره آمریکا برای جلوگیری 
از فروش این ســالح ها به امارات و عربســتان چند 
بار به شکســت انجامیــده اســت.مقامات ابوظبی 
پس از امضای توافق عادی ســازی روابط با تل آویو 
مدعی شــده بودند این توافق به منظور متوقف کردن 
شهرک سازی ها در کرانه باختری صورت گرفته است.

ادعای جدید »پمپئو« علیه ایران

پوتین:

 ادعای فروش سیستم ماهواره ای به ایران مزخرف است
 رییس جمهور روســیه هرگونه قصد مســکو برای فروش و وعرضه تکنولــوژی ماهواره ای به ایــران را تکذیــب کرد.»والدیمیر پوتین« در گفت وگو با شــبکه

 »ان.بی.سی« آمریکا گزارش رسانه  ای درباره تصمیم کشورش برای عرضه فناوری ماهواره ای به ایران را تکذیب کرد و آن را »مزخرف« خواند.وی با دروغ خواندن 
خبر روزنامه واشنگتن پست درباره قصد روسیه برای ارتقای سیستم ماهوراه ای ایران تصریح کرد: »برنامه هایی با ایران در رابطه با همکاری نظامی و تکنولوژی 
داریم، اما اینگونه خبرها صحت ندارد«.پوتین افزود: »من چیزی در این مورد نمی دانم و شاید کسانی که درباره این موضع سخن می گویند بیشتر می دانند. این 
مزخرف است«.اخیرا روزنامه واشنگتن پست به نقل از برخی از مسئوالن آمریکایی مدعی شد که روسیه تصمیم دارد تا یک سیستم ماهواره ای پیشرفته به نام 
»کانوپوس« را به ایران تحویل دهد تا امکان ردگیری اهداف احتمالی نظامی در خاورمیانه و فراتر از آن فراهم شود.واشنگتن پست افزود: سیستم ماهواره ای 
کانوپوس به ایران این امکان را می دهد تا بر تاسیسات نفتی خاورمیانه و پایگاه های نظامی اســراییل و آمریکا در منطقه به صورت مداوم نظارت داشته باشد.

روابط  ما با آمریکا به پایین ترین سطح خود رسیده است.

سوژه روز

وز عکس ر

اعتراضات به 
سیاست های 

گروه هفت
همزمان با برگزاری نشست 
سران هفت کشــور صنعتی 
موسوم به جی  هفت، گروهی 
از معترضان با برپایی تجمع، 
خواهان چاره اندیشی از سوی 
قدرت های جهانی برای حل 
بحران های زیست محیطی 

و اجتماعی شدند.

عراقچی به »مالی«:

 اشک تمساح نریزید!
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در پاسخ به رابرت مالی عنوان کرد: نیازی به اشک تمساح نیست، وقتی 
که تالش های آمریکا برای تحمیل رنج و مصیبت به ٨٢ میلیون ایرانی ادامه دارد. معاون سیاسی و رییس 
تیم مذاکره کننده ایرانی در وین، در صفحه توئیترش به توئیت مداخله جویانه رابرت مالی، نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران پاسخ داد و نوشت: ترامپ رفته است، اما تحریم های غیرقانونی و جنایت بار او همچنان 
برقرارند. نیازی به اشک تمساح نیست، وقتی که تالش های آمریکا برای تحمیل رنج و مصیبت به ٨٢ 
میلیون ایرانی ادامه دارد. مجید تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم روز جمعه در نشست 
شورای امنیت گفت: ادعای دولت کنونی آمریکا درباره تغییر سیاست آن کشور در مورد برجام فقط در حد 

حرف است و در عمل سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران همچنان ادامه دارد.

»همتی« از »جلیلی« عذرخواهی کرد
عبدالناصر همتی به خاطر یک گاف توئیتری از ســعید جلیلی عذرخواهــی کرد.عبدالناصر همتی 
در توئیتی با کنایه به تصاویر سعید جلیلی در جمع کشــاورزان، این مدل رفتاری او را با کره شمالی 
مقایســه کرد. بالفاصله برخی از او انتقاد کردند که تصویر مائو را به جای رهبران کره شمالی منتشر 
کرده است  و همتی به خاطر  این گاف خود عذرخواهی کرد.  این نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
در توئیتی نوشت: درگیر امور انتخاباتی بودم و متوجه شدم ادمین عزیز یک متن به همراه عکس 

اشتباهی را توئیت کرده است. ضمن حذف توئیت، از این بابت پوزش می طلبم.

تحریم تازه آمریکا علیه سپاه قدس
آمریکا شبکه ای را که مدعی است نیروی قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی و انصارا... یمن را 
تامین مالی می کند، تحریم کرد.وزارت خزانه داری آمریکا شامگاه پنجشنبه چندین شخص و نهاد را 
به بهانه نقش آفرینی در تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و گروه انصارا... یمن 
در فهرست تحریم قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعالم کرده دفتر کنترل دارایی های 
خارجی شبکه ای را که به تامین مالی نیروی قدس ســپاه و حوثی های یمن )انصارا... یمن( کمک 
می کردند را در فهرســت تحریم ها قرار داده اســت.خزانه داری آمریکا مدعی شده این شبکه تحت 
رهبری »سعید الجمال«، ده ها میلیون دالر درآمد از محل فروش کاالهایی از جمله نفت ایران کسب 
می کند که بخش عمده آن از طریق شبکه ای از گروه های واسطه ای و صرافی های چند کشور به دست 
حوثی های یمن می رسد.بررسی فهرست وزارت خزانه داری آمریکا نشان می دهد دولت این کشور 

اسامی ۷ شخص، ۴ شرکت و یک کشتی را در فهرست تحریم ها قرار داده است.

ادعای »مکرون« علیه ایران
رییس جمهور فرانسه در کنفرانسی خبری مدعی شد برنامه هسته ای و موشکی ایران همچنان تهدید 
محسوب می شوند.»امانوئل مکرون« رییس جمهور فرانسه روز پنجشنبه لفاظی های خود علیه برنامه 
هسته ای و موشــکی ایران را تکرار کرد. به نوشته حساب توئیتری انگلیســی روزنامه الشرق االوسط، 
مکرون مدعی شد: »برنامه هسته ای ایران همچنان یک تهدید محسوب می شود. برنامه ساخت موشک 
بالستیک توسط ایران نیز تهدیدی برای منطقه است«.رییس جمهور فرانسه در کنفرانسی ویدئویی گفت: 
جایگزینی برای راه حل مذاکره شده برای مسائل هسته ای ایران وجود ندارد. او در ادامه مدعی شد: ایران 
باید شواهد مسئولیت پذیری خود در منطقه را نشان دهد.فرانسه از سال ۲۰۱۸ پیشنهاد تکمیل برجام با به 
حساب آوردن موضوعاتی که آنها را فعالیت های مربوط به موشک های بالستیک ایران و بی ثبات سازی 
منطقه ای خواند را مطرح کرده است.مکرون همچنین در نشست خبری پنجشنبه شب اعالم کرد: »زمان 

آن رسیده که تحولی عمیق در حضور نظامی ما در منطقه ساحل ایجاد شود«.

کافه سیاست

اعتراض ها به کاندیداتوری 
 دختر شهید سلیمانی 
در انتخابات شوراها

کاندیداتوری دختر سردار شهید قاسم سلیمانی 
در انتخابات شورای شــهر تهران و قرار گرفتن 
نام او در لیســت اصول گرایان با انتقاد گسترده 
ای همراه شده است.  سهراب سلیمانی، برادر 
شهید قاسم ســلیمانی به حضور دختر سردار 
سلیمانی در لیست شورای ائتالف واکنش نشان 
داد. سهراب ســلیمانی در اینستاگرام نوشت: 
»عزیر بــرادر این کار را با روح مطهرت کســانی 
کردند که خود را برادر شــما می پنداشتند ولی 
غافل از اینکه شما با خدا معامله کردی و عزیر 
مردمت شدی. ان شاءا... خداوند حافظ آبرویت 
خواهد بود. برادر شــهید و غریب از روح بلند و 
مطهرت عذر می خواهم تالش کردم؛ اما موفق 
نشــدم.«فاطمه ســلیمانی دختر دیگر سردار 
سلیمانی هم در پستی اینستاگرامی از تصمیم 
خواهرش برای حضور در شورای شهر انتقاد کرد. 
او نوشــت: »بابا جانم صوت صدایت همیشه 
در گوشم نواخته می شــود که اگر حتی از اسم 
شما استفاده کردیم ما رو نمی بخشید...«پرویز 
امینی از تحلیلگران اصولگرا در این باره نوشت: 
»سرکار خانم نرجس ســلیمانی در عرصه ای 
وارد شدید که شهید ســلیمانی به خوبی آن را 
می شناخت و از آن گریزان بود. تمامی جایگاه 
های قدرت در ایران چه برســد به جایگاه نازل 
شــوراها در برابر تاثیر حقیقت شهید سلیمانی 
بر جان ملت ایران، پشــیزی ارزش ندارد. این 
عرصه، عرصه شما نیست، از آن بگذرید.« علی 
اکبر رائفی پور، سخنران سرشــناس اصولگرا 
هم در توئیت دیگری نوشت: »خواهر بزرگوارم 
سرکار خانم نرجس ســلیمانی از حضرتعالی 
درخواست می کنم هر چه سریع تر خبر انصراف 
خود از کاندیداتوری در شورای شهر را به اطالع 
مردم شــریف ایران برسانید.«بسیاری از این 
انتقاد کرده اند که او هیچ سابقه ای ندارد و تنها 
دختر سردار سلیمانی بوده است. وحید اشتری 
نوشته است: »جسارتا کسی می داند نفر بیستم 
لیست شورای ائتالف اصول گرایان برای شورای 
شهر، دختر محترم حاج قاسم سلیمانی رزومه 

قبلی فعالیت ها و عملکردش چیست؟«

بین الملل

عکس: فرارو
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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خبر داد:

قرق و احیای بیش از 2۶ هزار هکتار از مراتع اصفهان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: طرح قرق و احیای ۲۶ هزار و ۳۶ هکتار مرتع 
و ۹ هزار و ۶۱۸ هکتار ذخیره گاه جنگلی در عرصه های طبیعی این استان  طی هشت سال گذشته انجام 
شد.محمدعلی کاظمی با اشــاره به اجرای طرح قرق در ذخیره گاه های جنگلی و مراتع اصفهان، اظهار 
داشت: هر سال تعدادی از مراتع که از نظر پوشش گیاهی فقیر اســت با هماهنگی مرتعداران صاحب 
پروانه چرا، قرق می شود و مرتعدار برای تعلیف دام از سایر مناطق استفاده می کند.وی با بیان اینکه قرق 
به زادآوری و رشد دوباره گونه های گیاهی و علوفه کمک کرده و مرتع به حالت طبیعی باز می گردد، افزود: با 
وجود اینکه خشکسالی سراسر مراتع استان را در برگرفته است و گونه های گیاهی در سال های کم بارش 
دچار تنش می شوند اما بارندگی، دوباره آنها را احیا می کند در حالی که اکنون ورود دام مازاد بیشترین تاثیر 
را بر آسیب پوشش گیاهی مراتع دارد زیرا پس از مدتی بر اثر تعلیف بی رویه گونه های یک ساله یا خوش 
خوراک مراتع از بین می رود.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: مدت 
قرق مراتع بسته به نوع مرتع و پوشش گیاهی سه تا پنج سال است و پس از آن با احیا و تجدید حیات 
گونه های یک ساله و چند ساله، مناطق قرق آزاد شده و دام بر اساس ظرفیت دوباره وارد مرتع می شود.

جشن 20 سالگی اجرای طرح تولید نان های سبوس دار در اصفهان
اصفهان پایتخت تولید نان های سبوس دار در کشــور شناخته شده است.مجری طرح بهینه سازی 
نان های سنتی کشور در جشن ۲۰ ســالگی اجرای طرح تولید نان های سبوس دار در اصفهان گفت: 
تولید نان های سبوس دار سال ۱۳۸۰ با همکاری سازمان بهداشت جهانی و پژوهشکده قلب و عروق 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اصفهان کلید خورد و امسال ۲۰ سالگی تولید این نوع نان در اصفهان 
پایتخت آموزش نانوایان سنتی و سبوس دار جشــن گرفته شد.محمدرضا خواجه، عضو کمیته نان 
طیب آستان قدس رضوی و عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه سالم غالت کامل افزود: حذف جوش، 
افزایش زمان پخت و تخمیر و حذف آرد سفید از ترکیب پخت نان از ویژگی های نان های سبوس دار 
است.عضو انجمن تغذیه سالم غالت کامل، اصفهان را پرچمدار تولید نان سبوس دار در کشور دانست 
و گفت:کیفیت آرد استان مطلوب است و میزان تولید آرد سبوس دار هفت درصد در استان اصفهان 
بیشتر از تمام استان های کشور است.وی، استفاده از نان های سبوس دار را در تضمین سالمت گوارشی 
بدن موثر دانست و گفت:مصرف آرد هفت درصد در استان ماهانه حدود ۲۰ هزار کیسه و آرد چهاردرصد 

یا آرد کامل هم ۲۶ هزار کیسه است که با این آرد ها نان های سبو س دار تولید می شود.

 راه اندازی نخستین کارخانه نوآوری ماشین آالت سنگین 
در کاشان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از تصویب نخستین کارخانه نوآوری تولید ماشین 
آالت سنگین در شهرستان کاشان خبر داد.سید حسن قاضی عسگر اظهار کرد: اولین جلسه هیئت 
امنای کارخانه نوآوری کاشان برگزار و ساختار سازمانی این کارخانه بررسی و تصویب شد تا به عنوان 
نخستین کارخانه بخش خصوصی در تولید ماشین آالت سنگین و معدنی شروع به فعالیت کند.وی 
افزود: امیدواریم با مشخص شدن زمین کارخانه نوآوری کاشان، این واحد اقتصادی به بهره برداری 
برسد؛ چرا که این واحد صنعتی، نخســتین کارخانه بخش خصوصی با محوریت صنایع سنگین و 
پیشرفته است.معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان تصریح کرد: کارخانه نوآوری 
کاشان در تولید ماشین آالت سنگین و پیشرفته اعم از جرثقیل، ماشین آالت معدنی و سنگین فعال 
خواهد بود و می تواند از خروج ارز از کشور جلوگیری کند.وی اضافه کرد: همچنین شرکت دانش بنیانی 
هم در شهرستان کاشان توانست نخستین جرثقیل ۵۵ تنی کشور را تولید کند که استفاده راهبردی 
در صنعت کشور دارد و با احداث کارخانه نوآوری کاشان می توان به این توسعه دست یافت و به نیاز 

بخش صنعت و معدن پاسخ داد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان اصفهان نسبت به اعتبار خرید لوازم خانگی هشدار داد؛

حضور نامحسوس تقلبی ها

ممنوعیت ورود لوازم خانگی خارجی به 
مرضیه محب رسول

ایران وارد سومین سال خود شده است 
هر چند در این سال ها تولیدات داخلی نگذاشــته این بازار با بحران 
تامین کاال مواجه شود؛ اما  این به معنای خالی شدن بازار از کاالهای 
خارجی نبوده اســت. هنوز هم خریداران می توانند با گشتی در بازار 
انواع و اقسام لوازم خانگی کوچک و بزرگ خارجی و مارک های غیر 
ایرانی را پیدا کنند که اتفاقا با گارانتی هم به مشتریان عرضه می شود. 
در میان کاالهای عرضه شده خارجی همین مســئله گارانتی همواره 
محل بحث و زیان دهی خریداران بوده است. هر چند سال گذشته با 
راه اندازی ســامانه جامع گارانتی تالش شــد تا این معضل به نوعی 
ساماندهی و حل و فصل شود؛ اما همچنان کاالهای قاچاق بازار لوازم 
خانگی به راحتی با گارانتی های تقلبی به فروش می رســد و هر روز 
تعدادی از خریداران قربانی ناآگاهی و یا ناکافی بودن نظارت ها  می 
شــوند. مســئله اینجاســت که در ســایه نبود نمایندگی های اصلی 
برندهای خارجی، ورود کاالهای تقلبی به این عرصه رشد چشمگیری 
داشته است؛ لوازم خانگی بسیار بی کیفیت که به نام برندهای مطرح 
به فروش می رســد و عمر چندانی هم ندارند. تازه وقتی مشتری یا 
خریدار به دنبال استفاده از گارانتی این محصوالت باشد می فهمد که 

چه کاله گشادی بر سرش رفته است. در همین راستا معاون بازرسی 
و نظارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، می گوید: 
کاالهایی را که خریــداری می کنید، از اعتبار آن مطمئن شــوید. این 
اطمینان می طلبد که همشــهریان عزیز، هنگامی که مراجعه می کنند 
برای خرید محصوالت حتما  کدهای روی کاال  را مشاهده و در لحظه با 
استفاده از روش های اعالمی، صحت سنجی را انجام دهند.اکبر عادل  
مرام با اشاره به وضعیت بازار لوازم خانگی اصفهان، اظهار کرد: در حال 
حاضر در  بازار لوازم خانگی، موجودی محصوالت از واردات و تولیدات 

داخلی است.
 اخیرا به دستور دولت و مصوباتی که در سطح کشور اجرا شده، واردات 
لوازم خانگی ساخته شده از خارج، ممنوع است. این لوازم خانگی های 
خارجی که در ســطح بازار است و مشــابه ایرانی دارد مانند یخچال و 
تلویزیون، بخشــی از قبل مانده و بخش دیگر بــه صورت قاچاق وارد 
می شــود.وی افزود: تیم های بازرســی ما، اتاق اصنــاف و تیم های 
بازرسی نیروی انتظامی در سطح شهر فعال هستند و موارد را مشاهده 
و بررســی می کنند و اگر قاچاق باشــد برخورد خواهد شــد. برخورد 
هم بدین شکل اســت که پرونده تشکیل شــده  و کاال ضبط و تحویل 
ســازمان اموال تملیکی می شــود. پرونده ها را در موازین حکومتی 

بررسی می کنند  و حکم صادر می شود و بر اساس قانون مجازاتی که 
تعیین شده، اعمال می شود.معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان، بیان کرد: براساس مصوبات کشوری 
۱۰ قلم از لوازم خانگی، شــامل تلویزیون، یخچال، یخچال فریزر، فر، 
مایکروفر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، جاروبرقی، پکیج 
و... مشــمول نصب شناســه کاال و کدرهگیری هســتند. یعنی اینکه 
واردکننده و تولیدکنندگان داخلی این کاالها موظف هســتند که برای 
این گروه کاالیی به ســامانه جامع تجارت مراجعــه کنند و اطالعات 
شناســنامه ای کاال را ثبت کنند و برای آن کاال از ســامانه، شناسه کاال 
بگیرند.وی تصریح کرد: این کد یک عدد ۱۳ رقمی است که مشخص 
می کند، کاال کجا تولید شده، مدلش چیســت و از نظر دسته بندی در 
کدام گروه قرار دارد. واردکنندگان و تولیدکننــدگان باید قبل از عرضه 
محصوالت در بازار، این کد را روی کاالها نصب کنند. این کدرهگیری، 
کد یکتایی است که برای هر قلم از لوازم خانگی در سامانه، اختصاص 
داده می شــود، دقیقا مانند کد ملی که برای هر فرد در جامعه است. 
موقعی که این کد را روی کاالها مشاهده می کنیم، به منزله این است 
که کاال رسمی است.وی ابراز کرد: خریداران وقتی که به بازار مراجعه 
می کنند برای خرید محصوالت، یکی از کارهایی که باید انجام بدهند، 
بررسی محصول و برچســب هایی است که روی آن محصوالت نصب 
شده، برچسب ها دارای شناســه رهگیری و شناسه کاالست.اگر این 
برچســب ها را دیدید ، این یک کاالی مجاز اســت.معاون بازرسی و 
نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، گفت: گاهی 
ممکن است کاالهای برچسب زده شده دارای کد تقلبی باشد و دچار 
کالهبرداری شــویم. خریداران می توانند بــرای اطالع از صحت چند 
راه انجام دهند. به ســامانه جامع گارانتی یا سامانه جامع تجارت در 
اینترنت مراجعه کنند و در پنل اختصاص داده شده، استعالم بگیرند 
و یا با استفاده از کدهای دستوری *۴*۷۷۷۷# از صحت کاال مطلع 
شوند.همچنین  راه دیگر، از طریق استفاده از  اپلیکشن سامانه جامع 
تجارت است که پس از بارگذاری و نصب آن در قسمت سایر خدمات 
می توان با استفاده از کدها مشخصات را  تطبیق داد و  استعالم گرفت.

در شــرایطی که ممنوعیت ورود لوازم خانگــی همچنان به قوت خود 
باقی است الزم اســت تا نظارت ها بر ورود کاالها با برندهای خارجی 
در بازار افزایش یابد. این یک بام و دوهوای فروش آزادانه محصوالت 
خارجی از سویی و وعده مقابله و برخورد با این کار از سوی مقامات تنها 
موجب می شود در شرایط کنونی، هر روز عده بیشتری قربانی خرید 

لوازم خانگی تقلبی شوند.

ســخنگوی صنعت برق گفت: این هفته به دلیل قرار 
گرفتن در شرایط تنش دمایی، شاهد افزایش شدید 
مصرف برق هســتیم که حتی احتمال شکسته شدن 
دوباره پیــک را هم بــه همــراه دارد.مصطفی رجبی 
مشهدی، اظهار کرد: بر اســاس پیش بینی ها  تا پایان 
هفته به طور میانگین شاهد افزایش ۱.۴ درجه ای دمای 
هوا در سراسر کشور خواهیم بود که این میزان در برخی 
از استان ها حتی به ۵ درجه نیز خواهد رسید که همین 
موضوع باعث قرار گرفتن در شــرایط دمایی حداکثر و 

افزایش شدید مصرف برق می شــود.وی ادامه داد: 
پیش بینی های الزم برای تداوم پایداری برق به ویژه 
هنگام برگزاری ســومین مناظره انتخابات ریاســت 
جمهوری انجام شده اســت و در این خصوص پرسنل 
عملیاتی صنعت برق در آمادگی کامل به سر می برند تا در 
صورت بروز هرگونه مشکلی در کوتاه ترین زمان ممکن 
به رفع آن اقدام کنند.سخنگوی صنعت برق از مشترکان 
خواســت تا ضمن کاهش مصرف به ویژه در ســاعت 
اوج مصرف در صورت بروز اختالل در شــبکه، موارد را 
از طریق تلفن ۱۲۱ در سراسر کشور به شرکت های برق 
برای رفع نواقص احتمالی اطالع دهند.رجبی مشهدی 
با بیان اینکه تمهید الزم برای تامین پایداری شبکه برق 
در روز رأی گیری نیز اندیشیده شده است، افزود: همه 

تالش و تمرکز صنعت برق تامین برق عموم هموطنان 
سراسر کشور در تمام روزهاست و اختصاص به یک روز 
خاص ندارد ولی در عین حال هماهنگی های الزم برای 
تامین برق شعب اخذ رای انجام شده است و با همت 
همه پرسنل صنعت برق، مشکلی نخواهیم داشت.وی 
گفت: مشترکان خانگی می توانند تنها با به کار بستن 
سه راهکار ساده، از بروز خاموشی احتمالی جلوگیری 
کنند.رجبی مشهدی خاطرنشــان کرد: استفاده از دور 
کند کولرهای آبی، تنظیم دمــای کولرهای گازی روی 
۲۵ درجه و اســتفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف 
در ساعت گرم روز )۱۲ تا ۱۸( مهم ترین راهکارها برای 
تامین برق همه مشــترکان و پایدار ماندن شبکه برق 

کشور است.

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:

هشدار عبور از پیک مصرف برق در هفته جاری

خبر روز

اهمیت فرهنگ مالیاتی در اقتصاد کشور
مالیات، موضوع بسیار مهمی اســت که موجب تحوالت چشمگیری در ابعاد مختلف اقتصادی و 
اجتماعی کشورها می شود. درک ضرورت دریافت مالیات از سوی مردم زمینه ساز نهادینه شدن 
فرهنگ مالیاتی در کشورهاســت. فرهنگ مالیاتی به عنوان یکــی از مولفه های اصلی در مقوله 
مالیات ســتانی، يکی از راه های نسبتا جديد وصول ماليات اســت که ارتقای آن سبب  افزایش 
کارايی روزافزون نظام مالياتی و جمع آوری بيشــتر ماليات با هدف رشــد اقتصادی و درنتیجه 
پیشرفت در امور رفاهی و عمرانی کشــورمی شــود. به عبارت دیگر فرهنگ مالیاتی تعامل بین 
مالیات دهنده و اداره مالیاتی اســت. یک کشــور نمی تواند بدون توجه به این مهم به اهدافش 

برسد.
عواملی مانند طرز تلقی افراد، بینش و نگرش، برداشت ها، آرمان ها، ارزش های اجتماعی، میزان 
تحصیالت و آگاهی در شکل گیری فرهنگ مالیاتی نقش بسزایی دارند. همچنین عواملی مانند 
بی ســوادی و فرار مالیاتی در افت درآمدهای دولت و درنتیجه رکــود اقتصادی و عقب افتادگی 
کشــور در تمامی زمینه ها موثرند. آگاهی از چگونگی مصرف مالیات، موجب می شود پرداخت 
آن جزو وظایف مردم تلقی شــود و این باور شــکل گیرد که مالیات  دریافتی صرف امنیت، رفاه 
اجتماعی، ساخت مراکز درمانی، فعالیت های عمرانی و زیربنایی شده و درنهایت  این خود مردم 
هستند که از مزایای آن بهره مند می شوند. در یک نظام مالیاتی، توجه به فرهنگ آن به عنوان یک 
زیرساخت اساسی و مدیریت آن یک امر مهم و ضروری اســت. درحقیقت درآمدهای مالیاتی 
نقش مهمی در تامین هزینه های مربوط به خدمات عمومی و عمرانی ایفا می کند و اتکای دولت 
به آن، سالمت، عدالت و رونق اقتصادی را به دنبال دارد. این مهم سبب برقراری عدالت و کاهش 
فاصله طبقاتی در جامعه می شود. با توجه به اهمیت مطالب یاد شده، سازمان امور مالیاتی کشور 
در راستای فرهنگ سازی مالیاتی در کشور، اقدامات بسیاری را انجام داده است که از آن جمله 
می توان به اصالح قانون مالیات های مستقیم با هدف شفافیت قوانین مالیاتی برای درک بهتر 
مؤدیان مالیاتی، اطالع رسانی از طرق مختلف مانند صدا و سیما، جراید، تبلیغات محیطی، نصب 
بنر، تابلوهای اطالع رسانی و ... اشاره کرد.  درواقع تالش در راستای ایجاد یک فرهنگ مالیاتی 
پیشرو در کشور می تواند تاثیر مهمی در کاهش هزینه  ها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، 
افزایش درآمدهــای دولت و درنتیجه افزایــش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی شــود. تمکین 
مالیاتی به یک پدیده رایج در کشورهای پیشــرفته تبدیل شده و توجه تعداد زیادی از محققان را 
با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن به خود جلب کرده اســت. هرچه جامعه دارای فرهنگ 
مالیاتی غنی تری باشد، وصول مالیات توسط سازمان امور مالیاتی با موفقیت و سهولت بیشتری 
همراه است و مؤدیان مالیاتی نیز با رغبت و احساس مسئولیت بیشتری اقدام به انجام وظایف 

قانونی خود می کنند.

قانون پایانه های فروشگاهی و ضمانت های اجرایی آن      
   قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در راستای بهبود توزیع درآمد، دستیابی به عدالت 
اجتماعی و رفع تبعیض مالیاتی، برقراری ضمانت های اجرایی مناسب و تکمیل اطالعات مؤدیان 
از نقاط قوت قانون مالیات های مستقیم اســت. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 
اخیرا توسط رییس مجلس شورای اسالمی برای اجرا به دولت ابالغ شده که دارای ضمانت های 

اجرایی است و در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.
ماده ۲۲- تخلفات و حسب مورد، جریمه های متعلقه به شرح زیر خواهد بود: الف – عدم صدور 
صورتحســاب الکترونیکی ، معادل ده درصد)۱۰%( مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور 
صورتحساب الکترونیکی یا بیســت میلیون  ریال، هریک که بیشتر باشد. ب– عدم عضویت در 
سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی ، عدم استفاده از حافظه مالیاتی ، استفاده از 

حافظه مالیاتی متعلق به سایرمؤدیان و...
ادامه دارد

کافه اقتصاد

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:مالیات

اخذ 153 رای مثبت قضایی در راستای مبارزه با زمین خواری در اصفهان
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از اخذ ۱۵۳ رای در سال جاری به نفع بیت المال در راستای برخورد با زمین خواری خبر داد. علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه 
حفظ و حراست از انفال عمومی از وظایف ذاتی این اداره کل است، اظهار کرد: بر این اساس با تالش های صورت گرفته از ابتدای سال جاری با اجرای احکام قطعی 
قضایی ۸ هزار و ۹۸۰ مترمربع از اراضی ملی تصرف شده این استان، به بیت المال اعاده شــد.وی افزود: اراضی بازپس گیری شده در راستای اجرای ۹ فقره رای 
قطعی قضایی و به جهت رفع تصرفات غیر مجاز در سطح استان انجام شده اســت.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه پیگیری های حقوقی از 
سوی این اداره کل و حمایت جدی دستگاه قضایی منتج به اخذ ۱۵۳ رای به نفع دولت و بیت المال شد، اذعان داشت: این آرا مربوط به پرونده های مهم و حساس 
اختالفی این اداره کل با متصرفان و زمین خواران بیش از ۵۳۸ هکتار از اراضی ملی در سطح استان اصفهان بوده است.وی با اشاره به اینکه طی دو ماه و نیم اخیر 
۲۳ مورد طرح دعوی و تشکیل پرونده های حقوقی نسبت به تصرفات غیر مجاز اراضی دولتی علیه اشخاص متخلف انجام شده است، عنوان کرد: متراژ اراضی 

تصرفی مرتبط با این پرونده ها در مجموع ۱۲.۹ هکتار است. 

بازار داغ صنایع 
دستی در خانه 
طباطبایی های 

کاشان
همزمان بــا روز جهانــی صنایع 
دستی، نمایشگاه صنایع دستی 
در خانه طباطبایی های کاشــان 
گشــایش یافــت.۲۰ هنرمنــد 
کاشانی در ۱۲ غرفه این نمایشگاه 
۳۰۰ اثر از دست ساخته های خود 

را به تماشا گذاشته اند.

وز عکس ر

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
استانداری اصفهان مطرح کرد:

حفظ اشتغال موجود 
از اولویت های کاری 

استانداری
معاون توســعه مدیریــت و منابع انســانی 
اســتانداری اصفهان، گفت: با توجه به اینکه 
امســال به عنوان سال تولید پشــتیبانی ها و 
مانع زدایی ها نام گذاری شــده است، نیاز به 
توجه جدی تر به بخش تولید و رفع موانع این 
بخش، احســاس می شــود.ایوب درویشی 
حفظ اشــتغال موجود را از اولویت های کاری 
اســتانداری دانســت و افزود: دغدغه اصلی 
مسئوالن اســتان، برطرف کردن موانع تولید 
اســت.وی اضافه کرد: هر کدام از واحدهای 
تولیدی بنا بــه مقتضیات، دارای مشــکالت 
خاص خود هستند؛ بخشی با کمبود سرمایه 
در گردش مواجه هستند که بانک های استان 
آمادگی کامل برای تامین مالــی آنها را دارند.

درویشی ادامه داد: ســال های گذشته برخی 
واحدها نیز از ســوی بانک هــا تامین منابع 
مالی شــده اند؛ اما با توجه به وجود مشکالت 
اقتصادی به ویژه تحریم هــای ناجوانمردانه، 
دچار مشکل در بازار و تامین مواد اولیه شده اند.

به گفته وی، از برنامه های اصلی ستاد تسهیل و 
مدیریت استان این است که به صورت کلینیک 
کسب و کار مانند ســال های گذشته، مسائل 
هر یک از واحدها بررســی و با کمک مدیران 
و دستگاه های متولی مورد ارزیابی قرار گیرد 
تا مشکالت آنها برطرف شــود.معاون توسعه 
مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان 
همچنین گفت: برخی کارخانه ها نیز در زمینه 
مالیات و بیمه دارای مشــکالتی هســتند که 
مشکالت  آنها نیز بر اساس شرایط خاص مورد 
ارزیابی قرار می گیرد.وی با اشــاره به تشکیل 
کارگروه پساکرونا در اســتان افزود: با توجه 
به رکود ناشی از تاثیر شــیوع بیماری کرونا در 
بخش های اقتصاد کشور به ویژه استان، کمیته 
پســاکرونا برای ارزیابی وضعیت اقتصادی 
تشکیل شده است.درویشی گفت: این کارگروه 
در سطح استان اقداماتی را برای برای راه اندازی 

واحدهای صنعتی انجام می دهد. 
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مشاور وزیر فرهنگ اعالم کرد:

نماهنگ؛ قالبی ارزشمند در معرفی سنت های روستا و عشایر 

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر شورای فرهنگ و هنر روستا 
و عشایر در آیین اختتامیه نخستین جشنواره نماهنگ روستا و عشایر 
در فرهنگسرای شهرکرد، با اشاره به اهمیت استفاده از قالب های جدید 
در راستای معرفی فرهنگ کشور در گســتره روستا و عشایر اظهار کرد: 
نماهنگ قالب نو، جذاب و ارزشــمندی به منظور معرفی ســنت های 

گران سنگ در این عرصه محسوب می شود.
حجت االســالم و المســلمین حبیب رضا ارزانی در این پیام ویدئویی 
ضمن ابراز تاسف برای حضور نیافتن در مراسم به دلیل شیوع کرونا ابراز 
امیدواری کرد که سال آینده با از بین رفتن این ویروس ، بتواند به صورت 

حضوری در جشنواره شرکت کند.
دبیر شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ادامه داد: اینکه انسان ارزش های ویژه کشــور خود را در  قالب نو ارائه 
کند بحث مهمی است، کلیپ و نماهنگ از جمله این قالب های جذاب و 
پر طرفدار است به ویژه نماهنگ های کوتاه که از قالب های ویژه هنری، 
بازیگران و موســیقی حرفه ای بهره مند شــده باشــد و به صورت ویژه 
ارزش های متعالی ســرزمین مان را به نمایش بگذارد، این مسئله به 
خصوص در حوزه روستا و عشایر که ارزش های ما محسوب می شوند 

تبلور مضاعفی دارد.

وی گفت: روستاییان و عشایر تالش فراوانی دارند و از سوی دیگر بسیار 
کم توقع هستند، آنها سنت های گران سنگی را در درون خود دارند که ارائه 

آن در قالب نماهنگ ارزشمند است.
ارزانی در ادامه سالم گرم و صمیمی »سید عباس صالحی« وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی را محضر دســت اندرکاران این جشنواره و حاضران در 
آیین اختتامیه تقدیم کرد و گفت: شخص وزیر اهتمام ویژه ای در عرصه 
روستا و عشایر دارد و همه کسانی که در این حوزه تالش می کنند در واقع 

سرمایه های ارزشمند کشور را به زیبایی منتقل می کنند.
به گفته دبیر شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، از میان ۴۰ اثر راه یافته به مرحله نیمه نهایی جشنواره ۱۱ مورد 

به مرحله نهایی رسیدند. 
ارزانی افزود: معتقدم این یک جشنواره ارزشمند است که اگر بخواهد 
طی سال های آتی نیز در استان چهار محال و بختیاری استمرار داشته 
باشد نیاز به تبلیغات گســترده تری دارد تا آثار رســیده از جنبه کمی و 
کیفی بیشتر باشد از ســوی دیگر انتظار می رود که جشنواره در سطح 
اســتان های مختلف اطالع رسانی شــود تا این ســرمایه  گران سنگ 
اجتماعی که در عرصه روستا و عشایر کشور وجود دارد در قالب این آثار 

به خوبی منتشر شود.

نخستین جشنواره ملی نماهنگ روستا و عشایر با معرفی برترین ها و 
تجلیل از ۱۱ اثر برتر در فرهنگسرای شهرکرد به کار خود پایان داد.

براساس نظر هیئت داوران در این جشنواره جایزه بهترین تصویربرداری 
به نماهنگ»خوشا به حالت ای روستایی« ساخته محمود ناصر ویس 
و عنوان بهترین تدوین به صورت مشــترک، به نماهنگ »فرش « اثر 
سجاد میرزاییان دهکردی و نماهنگ »خوشا به حالت ای روستایی« 

اثر محمود ناصر ویس تعلق گرفت.
موسیقی» بام وطن« به آهنگ سازی دیدار محمودی و نماهنگ »قصه 
عاشــقان« اثر حســن مجیدی در بخش ایده از ســوی هیئت داوران 
برگزیده شدند و اشرف شاه حســینی به عنوان بهترین بازیگر زن برای 

بازیگری در نماهنگ »غم دل« معرفی شد.
جایزه بهترین کارگردانی به جمال اسکویی کارگردان نماهنگ» آسمانی« 
اهدا شــد و همچنین در بخش ایثار و شــهادت به صورت مشترک از 
نماهنگ »مدافعان حرم« اثر احسان فقیهیان و نماهنگ »حریم« اثر 

حسن مجیدی تجلیل شد.
هیئت داوران جایزه بخش شــعار ســال)جهش تولید( را به نماهنگ 
»باهم که باشــیم« اثر اســماعیل معنوی و جایــزه بهترین نماهنگ 

جشنواره را به »فاطمه بحرینی« اهدا کرد.

رییــس هیئــت ورزش روســتایی و عشــایری 
چهارمحــال و بختیاری به آماده ســازی ۷۰ خانه 
ورزش روستایی جدید در استان اشاره کرد و گفت: 
با بهره برداری از این تعداد خانه ورزش روستایی، 
تعداد روســتاهای بهره مند از خانه ورزش به ۳۹۰ 

روستا افزایش می یابد.
فخرالدین اسدی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۲۰ 
خانه ورزش روســتایی در چهارمحال و بختیاری 
وجــود دارد، افزود: مراحل آماده ســازی ۶۰ خانه 
جدید ورزش روستایی و ۱۰ خانه شطرنج به پایان 
رسیده است که این تعداد فضای ورزشی همزمان 
با میالد امام رضا)ع( به بهره برداری خواهد رسید تا 
در مجموع نزدیک به نیمی از روستاهای استان از 

خانه ورزش بهره مند شوند.
وی، اعتبــار هزینه شــده برای تجهیز هــر یک از 
خانه های ورزش روستایی را بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون 
ریال اعــالم و تصریح کــرد: میز تنیــس، فوتبال 
دستی، میز شطرنج و دارت از جمله اقالم ورزشی 
اســت که برای اســتفاده جمعیت روســتایی در 

خانه های ورزش قرار گرفته است.
اســدی در خصوص نیاز برخی خانه های ورزش 
روســتایی به تجهیز دوباره یادآور شد: حدود ۸۰۰ 
روســتا در چهارمحال و بختیاری موجود است که 
تاکنون در بیش از ۳۰۰ روســتا، خانه ورزش فعال 

شــده و اگر بنا به اختصاص اعتبار بــرای تجهیز 
دوباره این خانه ها باشد به نوعی عدالت برای دیگر 

روستاها رعایت نخواهد شد.
وی با بیان اینکه روند ایجاد و راه اندازی خانه های 
ورزش روستایی در استان از ســال ۹۷ آغاز شده 
است، گفت: وســایل قرار گرفته در این خانه ها در 
این مدت آنچنان مستعمل نشده که نتوان از آن ها 
استفاده کرد اما احتمال دارد به درستی نگهداری 
نشده باشــد و یا به دلیل جابه جایی خانه ورزش، 

وسایل در مکانی دیگر نگهداری شود.
رییــس هیئــت ورزش روســتایی و عشــایری 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تیم های نظارتی 
هیئت به صورت مرتب از شهرستان ها بازدید دارند 
و شــرایط خانه های ورزش روســتایی را بررسی 
می کنند؛ اما روند بازدیدها به دلیل شیوع ویروس 

کرونا با افت وخیز همراه شده است.

رییــس هیئــت ورزش روســتایی و عشــایری 
چهارمحال و بختیاری در ادامه به تعطیلی تمامی 
خانه های ورزش روستایی استان در زمان شیوع 
ویروس کرونا اشــاره کــرد و افزود: بــه منظور از 
ســرگیری فعالیت این خانه ها، نخستین المپیاد 
خانه های ورزش روستایی در ۱۰ رشته از اوایل تیر 

آغاز می شود.
اسدی اظهار داشت: شرکت کنندگان در این المپیاد 
ورزشــی در بخش روستا، شهرســتان و استان با 
یکدیگر رقابت خواهند کرد و با توجه به قرار گرفتن 
چهارمحال و بختیــاری در منطقه پنج هیئت های 
اســتانی و با تعامل انجام  شــده، این رقابت ها با 
حضور برترین های هر یک از استان ها در این سطح 

نیز برگزار می شود.
وی یادآور شد: همچنین دارندگان عناوین قهرمانی 
در سطح استان به المپیاد استعدادهای برتر کشور 
که بهمن امسال برگزار خواهد شد، اعزام می شوند.

اسدی همچنین به تهیه نخستین بسته بازی های 
بومی محلی کشور در چهارمحال و بختیاری اشاره 
کرد و گفت: در این بســته ۱۳ بــازی قابل اجرا در 
فضای منازل گنجانده شــده اســت کــه با جذب 
حمایت های فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان 
با قیمت مناســب در اختیار خانواده ها قرار خواهد 

گرفت.

رییس هیئت ورزش روستایی و عشایری چهارمحال و بختیاری اعالم کرد :

 فعالیت ستادهای تبلیغاتی در چهارمحال و بختیاری رصد شودآماده سازی ۶0 خانه جدید ورزش روستایی در بام ایران
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: فرمانداران شهرستان های ۱۰ گانه استان تخلفات انتخاباتی احتمالی از سوی شخص های حقیقی و حقوقی را به موقع 
مستندسازی و گزارش کنند. اقبال عباسی افزود: رؤسای کمیته های ســتاد انتخابات چهارمحال و بختیاری باید نسبت به بررسی، شناسایی و رفع مشکالت 
احتمالی مرتبط با برگزاری انتخابات اقدام کنند. عباسی عمل به قانون در روند برگزاری انتخابات را ضروری اعالم کرد و گفت: مسئولیت امنیت ستادهای انتخابات 
شهرستان های ۱۰ گانه چهارمحال و بختیاری با نیروی انتظامی است. وی یادآور شد: اشرافیت بر قانون انتخابات، برگزاری نشست های توجیهی برای نمایندگان 
فرمانداران در شعبه های اخذ رای و بازدید و سرکشی از شعبه ها در روز برگزاری انتخابات مورد توجه تمامی فرمانداران باشد. استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: تمامی مسئوالن دستگاه های اجرایی استان موظفند تا آخرین روز فعالیت و مسئولیت خود، نســبت به انجام امور و پاسخ گویی به مردم تالش کنند. 
عباسی با اشاره به تالش های فراوان دولت تدبیر و امید طی هشت سال اخیر گفت: در این مدت با وجود مشکالت فراوان اما برای ارتقای کمی و کیفی حوزه های 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، عمرانی، سیاسی و بخش های دیگر تالش های زیادی در سطح ملی و استانی شد.

 اختصاص سهمیه مازاد در طرح اقدام ملی مسکن 
برای چهارمحال و بختیاری

معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به آغاز ثبت نام 
مرحله جدید طرح اقدام ملی مسکن در استان، گفت: سهمیه مازاد برای برخی از شهرهای استان 
مشخص شده و ثبت نام آغاز شــد. ابراهیم علیرضایی از اختصاص سهمیه مازاد طرح اقدام ملی 
مسکن برای برخی شهرهای چهارمحال و بختیاری خبر داد و اظهار کرد: سهمیه برخی از شهرهای 
استان مشخص شد، طبق سهمیه اعالمی برای شهر چلگرد ۴۰ نفر، جونقان ۱۵ نفر، سورشجان پنج 
نفر، هفشجان ۱۴ نفر، بروجن ۳۷ نفر و گندمان ۳۴  ساخت مسکن در این طرح پیش بینی شده 
است. معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری افزود:  به نسبت 
متقاضیان زمین وجود دارد و این سهمیه، مازاد بر آن چیزی است که در گذشته ثبت نام از متقاضیان 

طرح اقدام ملی مسکن صورت گرفته بود.
وی گفت: برای شهر شهرکرد نیز در حال طراحی زمین هستیم که بعد از موافقت تهران، احتماال تعداد 

سهمیه مرکز استان نیز مشخص خواهد شد.

 دستگیری 14 سارق با 27 فقره سرقت 
در چهارمحال و بختیاری

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیــاری گفت: در پی وقوع چندین فقره ســرقت خودرو، اماکن 
خصوصی، وسایل خودرو، داخل خودرو، موتورسیکلت، احشام، کش روی، قاپ زنی و کابل برق، 

رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.
سردار منوچهر امان اللهی افزود: ماموران پلیس آگاهی استان، شهرکرد، لردگان، فارسان، کوهرنگ، 
کیار، سامان، بن و خانمیرزا با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و عالئم به جا مانده در 
صحنه های سرقت موفق شدند ۱۴ سارق را دستگیر کنند. امان اللهی اضافه کرد: بر اساس تحقیقات 
علمی و فنی پلیس، سارقان به ۲۷ فقره ســرقت خودرو، اماکن خصوصی، وسایل خودرو، داخل 
خودرو، موتورسیکلت، احشام، کش روی، قاپ زنی و کابل برق اعتراف کردند که متهمان جهت سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

شرکت پنج هزار داوطلب در آزمون انتخاب و انتصاب مدیران
رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: 
پنج هزار داوطلب در آزمون انتخاب و انتصاب مدیران استان شرکت کردند که به علت شیوع کرونا و 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، این آزمون به صورت برخط از طریق سایت جامع مدیریت و آموزش 
فرهنگیان به نشانی ltms.medu.ir و از طریق نشانه آزمون ها، فردا صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ دقیقه 
برگزار می شود. مجید قائدامینی افزود: این آزمون، از منابع سند تحول بنیادین، آیین نامه اجرایی، 
دستورالعمل مالی، برنامه درس ملی، برنامه تدبیر و قانون رسیدگی به تخلفات اداری طرح شده 
است. قائدامینی اضافه کرد: این فرآیند در مجموع شامل ۸۰۰ امتیاز است که سوابق عملکرد و آزمون 

حضوری هر کدام ۲۰۰ امتیاز و مصاحبه هم دارای ۴۰۰ امتیاز است.
وی اظهار داشــت: متقاضیان باید در روز آزمون رأس ســاعت ۱۰ صبح، از طریق تلفن همراه، وارد 
سامانه ltms.medu.ir شده و روی گزینه آزمون ها یا انتخاب و انتصاب مدیران کلیک کرده و پس 
از ورود نام کاربری و رمز خود )همان کد ملی و رمز LTMS( وارد آزمون شــوند و به ۷۰ سوال در ۷۰ 
دقیقه پاسخ دهند. قائدامینی ادامه داد: استقرار نظام شایسته ساالری، تضمین کیفیت در اجرای 
برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس از اهداف فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران است و این آزمون، 
فرآیند انتخاب مدیران جدید، مدارس دولتی، هنرســتان و مدیران مجتمع های آموزشی و شبانه 

روزی را شامل می شود.

اخبار

اینکه انسان ارزش های ویژه کشور خود را در  قالب 
نو ارائه کند بحث مهمی است، کلیپ و نماهنگ از 
جمله این قالب های جذاب و پر طرفدار است به 
ویژه نماهنگ های کوتاه که از قالب های ویژه هنری، 

بازیگران و موسیقی حرفه ای بهره مند شده باشد

بام ایران
رنا

 ای
س:

عک

مفاد آراء
3/63 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اســناد رسمی مالکیت مشاعی 
و اسناد عادی تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15  روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات اســناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
بــر رای شــماره 139960302018002077 کالســه پرونــده  1-برا

1398114402018000142 آقای محمدعلی صابری  فرزند عباس  بشــماره 
شناسنامه 211 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 
99/82 متر مربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 313 اصلــی واقع در منطقه 

صنعتی دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 
بــر رای شــماره 139960302018002078 کالســه پرونــده  2-برا
1398114402018000141 آقای محمدعلی صابری  فرزند عباس  بشــماره 
شناسنامه 211 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 
92/68 متر مربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 313 اصلــی واقع در منطقه 

صنعتی دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/3/8  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/3/23

م الف : 1139794 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء

3/64 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

دولت آباد برخوار بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اســناد رسمی مالکیت مشاعی 
و اسناد عادی تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15  روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات اســناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
برابــر رای اصالحــی شــماره 140060302018000178 کالســه پرونده 
139960302018001825 آقای حمید ســروش نیا فرزند علی اکبر  بشــماره 
شناسنامه 758  صادره از اصفهان  نسبت به یک باب کارگاه به مساحت 199/92  
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت 

آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/3/8 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/3/23

م الف : 1139943  ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

فقدان سند مالکیت
3/65 شــماره نامه: 140085602015001099-1400/03/19 نظر به اینکه 
آقای محمد ســلیمیان ریزی فرزند حیدر به وکالت از طــرف ورثه مرحوم حیدر 
ســلیمیان ریزی فرزند علی محمد بموجب وکالتنامه به شــماره 72059 مورخ 
1394/04/10 دفترخانه 27 زرین شهر به اســتناد 2 برگ استشهادیه محلی که 
هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده، مدعی است که سند مالکیت پنج دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک 2474 فرعی از 107- اصلی واقع در زرین 
شــهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 266 دفتر 43- امالک این اداره ذیل 
شماره 6620 به نام وی، ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپی 805337 صادر و 
 تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و به علت جابجایی مفقود شده است
 لذا چون نامبرده درخواســت صدور ســند مالکیــت المثنی نمــوده، طبق ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی 
انجام معامله نســبت به ملک موصوف یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز پس از آن به ایــن اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا با مدارک مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرســد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا ســند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، 
 المثنای ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد. 
 م الف: 1147351 مصطفی شمســی مدیــر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 

زرین شهر )لنجان(

برداشت آلبالو و 
گیالس از سطح 

300 هکتار از باغات 
شهرستان سامان 

آغاز شد

وز عکس ر



یکشنبه 23 خرداد 1400 / 02 ذی القعده 1442 / 13 ژوئن 2021 / شماره 3274
رییس  اداره فرهنگی  و هنری اداره کل آموزش و پرورش استان:

 79 هزار دانش آموز  رای  اولی در استان اصفهان
 به پای صندوق های رای می روند

 رییس  اداره فرهنگی  و هنری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه 79 هزار دانش آموز 
رای اولی در اســتان اصفهان به پای صندوق های رای می روند، بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری تاکید کرد.مرتضی شکری اظهار کرد:» 4 تشکل اعم از بسیج دانش آموزی، سازمان 
دانش آموزی، هال احمر و اتحادیه انجمن اســامی در آموزش و پرورش فعال هســتند.«وی ادامه 
داد: 79329 دانش آموز پایه دوازدهم استان واجد شرایط رای دادن هستند که نقش بسزایی در حضور 
حداکثری دارند.دانش آموزان دارای شعور و بلوغ سیاسی هســتند و در کنار دیگر اقشار و آحاد جامعه 
برای سرنوشت سیاسی کشور خود با احساس مسئولیت تصمیم گیری می کنند. رای اولی هایی که برای 
اولین بار در انتخابات 28 خرداد ماه ۱4۰۰ به سن قانونی برای رای دادن می رسند، در خلق حماسه سیاسی 
سهم چشــم گیری دارند.رییس  اداره فرهنگی  و هنری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان 
کرد: اقدامات انجام شده در استان اصفهان ایجاد پویش دانش آموزی رای اولی ها با هدف مشارکت 
حداکثری و فعاالنه و آگاهانه در انتخابات ۱4۰۰ و بســته انتخاباتی خبرگزاری پانا با محوریت مشارکت 

حداکثری رای اولی ها بود.

استفاده از بقاع متبرکه برای حل مشکل معیشت مردم
مدیرکل اوقاف اصفهان گفت: بقاعی داریم که محور ایجاد اشتغال شــده اند و صرفا محل برگزاری 
نماز و زیارت نبوده اند. در دوران کرونا  همین مراکز وارد صحنه شدند و برای مشکل معیشت از همین 
اماکن استفاده شده است.محمدحسین بلک تصریح کرد: آنچه در تکریم این  اماکن از بازسازی و 
فعالیت های فرهنگی در استان باید انجام گیرد به نحو احسن در حال انجام است و این با همت مردم 
اصفهان ممکن شده است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خاطرنشان کرد: امروز بخشی 
از امکانات این بقاع در جهت رفع نیاز های مردم تبدیل به سرمایه اقتصادی شده است.امسال توانستیم 
تولید برق را انجام دهیم و برنامه ریزی کرده ایم تا پایان امسال بتوانیم نیروهای خورشیدی را در کنار 

این اماکن راه اندازی کنیم.

ایجاد بیش از  هزار  طرح تولیدی صنایع دستی مددجویان 
کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد اصفهان گفت: طی ده سال گذشــته برای حمایت و راه اندازی ۱56۰ طرح تولیدی 
صنایع دستی بالغ بر ۱7 میلیارد و ۱6۰ میلیون تومان تسهیات قرض الحسنه به مددجویان تحت پوشش 
پرداخت شده است.کریم زارع اظهار داشت: طی ده سال گذشته بالغ بر ۱7 میلیارد و ۱6۰ میلیون تومان 
تســهیات قرض الحســنه برای حمایت و راه اندازی ۱56۰ طرح تولیدی صنایع دستی به مددجویان 
پرداخت شده است.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: این نهاد در سال گذشته 
با هدف حمایت از مددجویان کارآفرین و هنرمند تحت پوشش خود، همچنین بهره مندی از پتانسیل 
موجود استان به عنوان قطب صنایع دستی کشور، با پرداخت 3 میلیارد و 797 میلیون تومان تسهیات 
قرض الحسنه، زمینه ایجاد 2۰۱ طرح تولیدی صنایع دستی را فراهم کرده است.وی با اظهار امیدواری به 
افزایش تولید، مانع زدایی در شرایط اقتصاد فعلی جامعه و پشتیبانی از رونق بازار در حوزه صنایع دستی، 
افزود: با بهبود شرایط اقتصادی، شاهد افزایش قابل توجه این سهم در استان خواهیم بود، همچنان که در 
دو ماهه ابتدای سال جاری با استقبال مددجویان هنرمند اصفهانی برای راه اندازی ۱۱ طرح تولیدی صنایع 
دستی، اعتباری بالغ بر 3۰۰ میلیون تومان هزینه شد.زارع با اشاره به لزوم برگزاری دوره های آموزش های 
اصولی برای مددجویان، بیان داشت: دوره های آموزشی برای فعاالن حوزه صنایع دستی در سه مقطع 

مقدماتی، پایدارسازی و مهارتی و با همکاری سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شود.

رییس پلیس راهور استان اصفهان اعالم کرد مرجع صالح استعالم مالکیت خودرو  پلیس راهنمایی و رانندگی است؛

تکلیف اسناد خودرو، مشخص  شد

پس از ماه ها مقاومت ســازمان اسناد و  پریسا سعادت
اماک و دفاتر ثبت اسناد در برابر قانونی که 
برگ سبز خودرو را به عنوان سند مالکیت به رسمت شناخته است، حاال 
کم کم تمامی مراجع قضایی و پلیسی در کنار این قانون ایستاده اند تا رویه 
ثبت سند خودرو کوتاه تر و البته کم هزینه تر شود. این مسئله اما هنوز با 
مقاومت هایی مواجه  اســت. ماه گذشــته بود که در پاسخ به فشارها و 
هشدارها در این زمینه رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: برگ سبز 
پلیس در دادگاه اعتباری ندارد و  تضمین امنیت مالکیت خودرو به عنوان 
یک کاالی سرمایه ای الزم و ضروری است.علی خندانی ضمن تاکید بر 
تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعام کرد: این تضمین امنیت جز 
با سند رسمی و تنظیم اسناد رســمی در دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر 
نیست و در این خصوص بخشنامه سال ۱385 ریاست وقت قوه قضاییه 
تکلیف همه دادگاه ها و مراجع قضایی را در این خصوص مشخص و اعام 
کرده که مراجع قضایی فقط اسناد رسمی تنظیم شــده در دفاتر اسناد 
رســمی را بپذیرند و این به معنای این است که مدارک صادر شده مانند 
برگ سبز در مراجع قضایی قابلیت استناد و اعتبار ندارد.وی با بیان اینکه 
متاسفانه برخی از افراد با راهنمایی اشــتباه، مردم رابه زحمت و دردسر 
می اندازند، افزود: در این راستا برخی از خبرنگاران ناآگاه رسانه ها و حتی 
مسئوالنی که اشراف کامل به مواد قانونی ندارند نیز دیده می شوند.  این 

موضوع به وفور از سوی سردفتران به مراجعان برای تعویض پاک هم 
گفته می شد. با توجه به افزایش کاهبرداری و جرائم بازار خودرو اغلب 
مراجعان برای رسیدن به یک ســند مطمئن و درست حاضر به پرداخت 
هزینه انتقال سند و ثبت در دفاتر اسناد رسمی می شدند؛ اتفاقی که این 
بار با ورود و هشدار  دادستان اصفهان مواجه شد. علی اصفهانی، دادستان 
اصفهان هفته نخست خرداد ماه با ارسال نامه ای به اداره کل ثبت اسناد و 
اماک اصفهان، اعام کرد: مقید کردن تنظیم وکالت نامه تعویض مجدد 
پاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رســمی خاف قوانین موضوعه از 
جمله ماده 3۰ قانون دفاتر اسناد رسمی است.این نامه در پی استنکاف 
دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالت نامه مربوط به تعویض پاک در مواردی 
که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی صادر شده است و 
به معنای کافی بودن برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی برای اثبات 
مالکیت خودروست و دیگر به حضور در دفاتر اســناد برای تنظیم سند 
رســمی خودرو نیازی نیســت. این اتمام حجت البته بــا تایید پلیس 
راهنمایی و رانندگی اصفهان هم به نوعی مهر تایید دوباره  خورد. رییس 
پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه مرجع صالح استعام مالکیت 
خودرو برای مراجع قضایی پلیس راهنمایی و رانندگی اســت، گفت: در 
هیچ کجا از قوانین الزامی برای ثبت ســند خودرو وجود ندارد و مطابق 
قانون ثبت استاد و اماک این اقدام اختیاری است.سرهنگ محمدرضا 

محمدی ، اظهار کرد: بر اساس ماده 46 قانون ثبت اسناد و اماک کشور 
ثبت سند تنها در موارد معدودی اجباری و در دیگر موارد اختیاری است.

وی افزود: ثبت محضری در مواردی که تمام عقود و معامات راجع به عین 
یا منافع اماکی که قبا در دفتر اماک ثبت شده باشد یا همه معامات 
راجع به حقوقی که قبا در دفتر اماک ثبت شــده، الزامی است.رییس 
پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: مطابق ماده ۱287 قانون مدنی 
سندی رسمی است که در اداره ثبت اسناد و اماک و یا دفاتر اسناد رسمی 
یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صاحیت آنها و طبق مقررات قانونی 
تنظیم شده باشند.وی افزود: در قانون به جز موارد احصا شده، اجباری 
برای ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و اماک 
وجود ندارد و ســند تنظیمی نزد پلیس سند رسمی محسوب می شود.

ســرهنگ محمدی تصریح کرد: مرجع صالح استعام مالکیت خودرو 
برای مراجع قضایی، پلیس راهنمایی و رانندگی است.

به نظر می رسد این بار با حمایت مراجع قضایی و پلیسی قرار است یک 
بار برای همیشه مردم از ســردرگمی لزوم یا عدم لزوم ثبت سند خودرو 
در دفاتر ثبت اسناد خاص شوند؛ کشمکشی که در حال ورود به دهمین 
سال خود اســت و در این ســال ها همواره این مردم بودند که قربانی 
 عدم روشــنگری و یا تعیین تکلیف رســمی نهادهای قضایی و قانونی 

شده بودند.

در قانون به جز موارد احصا شده، اجباری برای ثبت 
سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و 
امالک وجود ندارد و سند تنظیمی نزد پلیس سند رسمی 

محسوب می شود

با مسئولان جامعه

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
گفت: تغییرات اقلیمی پیامدها و آثار مخربی برای 
2۰ سال آینده این خطه خواهد داشت که مقابله با 
آن نیازمند چاره اندیشی و برنامه ریزی است.ایرج 
حشمتی افزود: ایران از جمله کشورهایی است که از 
تغییرات اقلیمی متاثر شده است وبی شک اصفهان 

نیز با این پیامد روبه روست.
وی اظهار داشت: شواهدی چون افزایش متوسط 

دمــا، کاهــش میانگیــن بارش ها و ذخایــر آبی، 
افزایــش حوادث زیســت محیطی مانند ســیل و 
خشکســالی، ریزگردها، فرســایش خاک و فقر 
پوشش گیاهی، بروز مسائل اجتماعی و مهاجرت 
از روســتاها  نشــان دهنده بروز روزافــزون اثرات 
 گرمایــش جهانی و تغییر اقلیم کشــور و اســتان

 است.
وی افزود: مطالعات هواشناسی طی 3۰ سال اخیر 
نشان دهنده کاهش بارندگی های میانگین ۱۰ ساله 
و افزایش ســاالنه دمای هواست.وی تصریح کرد: 
پیامدهای تغییر اقلیم در شرایطی مشاهده می شود 

که تغییر دمای کــره زمین در 2 ســده اخیر حدود  
یک درجه ســانتیگراد بوده اســت؛ اما پیش بینی 
می شود که با 2 برابر شدن غلظت دی اکسیدکربن 
در اتمسفر، افزایش دما در سال های باقی مانده تا 
پایان قرن 2۱در ایران، تا چهار ونیم درجه سانتیگراد 
باشــد. وی افزود: متوســط میزان بارش 9 درصد 
کاهش و متوســط دمای کشــور حدود یک درجه 
ســانتیگراد افزایــش خواهــد یافــت؛ همچنین 
بارش های سنگین و سیل آسا تا 4۰ درصد و روزهای 
گرم با  »دمای بیش از 3۰ درجه سانتیگراد« در اکثر 

نقاط کشور افزایش می یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

 تغییرات اقلیمی، پیامدهای مخربی برای 20 سال
 آینده اصفهان دارد

جشن های دهه 
کرامت در حرم 
مطهر حضرت 
معصومه )س(

مراســم آغاز جشن های دهه 
کرامت در حرم مطهر حضرت 

معصومه )س( برگزار شد .

 حادثه خونین برای 3 زن و 3 مرد در خودروی
  قاچاقچیان انسان

سه زن و سه مرد که در خودروی قاچاقچیان انسان بودند سر از بیمارستان در آوردند. سخنگوی مرکز 
اورژانس استان اصفهان، با اشاره به حادثه واژگونی پژو در اتوبان نایین به سه راه فرودگاه، اظهار کرد: 
این حادثه در ساعت 6:۰9 روز گذشته به 
مرکز اورژانس اصفهان اعام شد. عباس 
عابدی با بیان این که ایــن حادثه مورد 
فوتی نداشته اســت، افزود: پژو حامل 
اتباع غیرمجاز بوده اســت.وی گفت: در 
این حادثه شــش نفر مصدوم شدند که 
شامل سه نفر زن و سه نفر مرد بودند و به 

بیمارستان فارابی منتقل شدند.
عباس عابــدی  همچنیــن  از تصادف 
خودروی  پیکان با شش نفر عابر پیاده 
در مبارکــه خبر داد و اظهار کــرد: این حادثه در ســاعت 23:48 به مرکز اورژانــس اصفهان اعام 
شد.ســخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان با بیان اینکه این حادثه مورد فوتی نداشته است، 
افزود: دو کد اورژانس برای امدادرســانی به مصدومان به محل حادثه اعزام شدند.وی با اشاره به 
مصدومان این حادثه، افزود: در این حادثه شش نفر مصدوم شدند که از این تعداد همگی مرد بودند 

و به بیمارستان محمدرسول ا... مبارکه منتقل شدند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا: 

»برنده شدن در قرعه کشی حامیان ستاد انتخاباتی« 
کالهبردار ی است

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص کاهبرداری برخی افراد سودجو با نام و اعتبار کاندیدای 
ریاست جمهوری و ستاد انتخاباتی آنها از هموطنان هشدار داد.سرهنگ رامین پاشایی  در تشریح 
این خبر اظهار داشت: افراد سودجو با ســاخت اکانت کاربری جعلی در پیام رسان واتس اپ با نام 
کاندیداهای مختلف ریاست جمهوری و انتساب خود به ریاست و یا اعضای ستاد انتخابات کاندید 
ریاست جمهوری با کاربران تماس مجازی و آناین می گیرند.وی گفت: کاهبرداران با طعمه های 
خود به عنوان » برنده شدن در قرعه کشی حامیان ستاد انتخاباتی « تماس می گیرند و با به دست 
آوردن اطاعات کارت بانکی فریب خوردگان نســبت به برداشــت از حســاب آنها اقدام می کنند.

ســرهنگ پاشــایی افزود: با توجه به رصدهای صورت گرفته و گزارش های متعدد مردمی به این 
پلیس مشخص شده بعضی اوقات این افراد با استفاده از ترفندهای مختلف، مشخصات خانوادگی 
و حتی شماره حساب قربانیان را نیز به دست آورده و با جلب اعتماد آنان کدهای تایید بانکی را نیز 
گرفته و حســاب آنها را خالی می کنند.معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ضمن بیان اینکه علیه این 
مجرمان در این حوزه تشکیل پرونده داده شده اســت، از شناسایی و دستگیری یکی از متهمان با 
هویت معلوم در این خصوص خبر داد و از عموم مردم خواست در صورت فریب و یا برداشت وجه 
بدین شیوه از حساب بانکی آنها، ضمن طرح شکایت در مراجع قضائی و مراجعه به پلیس فتا نسبت 
به پیگیری شکوائیه خود اقدام کنند.وی به شــهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان فریب این گونه 
ترفندها را نخورند و با تنظیمات امنیتی روی پیام رسان ها و گوشی تلفن همراه خود ، دسترسی افراد 
غریبه را محدود کرده و همواره آگاه باشــند که هیچ کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری و شورای 
اسامی شهر و روستا از این طریق با کاربران تماس برقرار نخواهند کرد.وی تصریح کرد: هموطنان 
می توانند در صورت مشاهده هر گونه مصادیق تخلفات سایبری انتخابات ۱4۰۰ موضوع را از طریق 

سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir درمیان بگذارند.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

فقر پوشش گیاهی، مراتع 
اصفهان را مستعد حریق 

کرده است
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
گفــت: فقر پوشــش گیاهی و خشکســالی، 
اصفهان را مستعد حریق در مراتع و عرصه های 
کشــاورزی کرده به گونه ای که از ابتدای سال 
تاکنــون 24 هکتــار از مراتع اصفهــان طعمه 
آتش شده اســت.منصور شیشــه فروش با 
اشاره به اینکه مساحت مراتع استان اصفهان 
6 میلیون و 3۰۰ هزار هکتار اســت، اظهار کرد: 
مســاحت جنگل های اصفهان ۱۰۰ هزار هکتار 
اســت و در ســال زراعی جاری به علت کمبود 
بارش ها، مستعد حریق شــده اند.وی افزود: 
در سال گذشته ۱5۱ حریق مراتع و عرصه های 
کشاورزی استان اصفهان را درنوردید و در سال 
جاری شــاهد وقوع ۱2 حریق در این عرصه ها 
بوده ایم کــه 24 و نیم هکتار از پوشــش های 
گیاهی را نابود کرده اســت.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: آخرین 
حریق ثبت شــده در اصفهان 3 هکتار از مراتع 
شهرستان سمیرم را درگیر کرد که پس از یک 
و نیم ساعت تاش عوامل امدادی و تیم های 
محلی این آتش سوزی اطفا شد.شیشه فروش 
تصریح کــرد: یگان حفاظــت از منابع طبیعی 
و یگان حفاظــت از حیات وحــش در محیط 
زیست مکلف شدند تا نسبت به پیشگیری از 
حریق در مراتع و عرصه های کشاورزی اصفهان 
اقدام کنند.وی اضافه کــرد: علت 98 درصد از 
حریق های سال گذشته خطای انسانی است 
و در راستای پیشــگیری از آتش سوزی اطاع 
رســانی و آموزش های الزم به مرتــع داران و 
عشایر ارائه شده است.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان با اشاره به تشکیل 75 تیم 
گشت و مراقبت در راستای جلوگیری از حریق 
در استان اصفهان گفت: بیشــترین حریق در 
مناطق جنگلی و مراتــع طبیعی غرب وجنوب 
استان اصفهان رخ داده است. در سال گذشته، 
بیشــترین میزان حریق در مراتع طبیعی و در 
مناطق کویری هم آتش سوزی در تاغ زارها به 

وقوع پیوسته است.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان:

انگل »توکسوپالسماگوندی« با جوشاندن شیر از بین می رود
پژوهشگران به تازگی با انجام یک مطالعه وجود انگل »توکسوپاسما گوندی« را در شیر خام چهار اســتان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و خوزستان 
بررســی کردند. مطالعات محدودی نیز وجود این انگل را در شــیر بز و گوسفند نشان داده اســت. در همین زمینه مدیرکل دامپزشــکی استان اصفهان گفت: 
انگل »توکسوپاسموگوندی«با جوشــاندن و پاستوریزاسیون شــیر خام و پختن کامل گوشــت از بین می رود.شهرام موحدی اظهار داشــت: بیماری انگلی 
توکسوپاسموزیس گونه های مختلف دارد که یکی از انواع آن توکسوپاسماگوندی است؛ توکسوپاسما گوندی یک بیماری انگلی بسیار شایع در سراسر جهان 
بوده و گربه میزبان اصلی این انگل است و بیشتر در کشورهایی شایع است که گوشت نیم پز و خام استفاده می کنند.وی با بیان اینکه استفاده از گوشت نیم پز 
و خام معموال عادت غذایی در ایران نیست، افزود: براساس مطالعه ای که انجام شــده 6 درصد شیرها شاید آلوده به توکسوپاسما بودند، به بیان دیگر 6 درصد 
شیرها دارای آنتی بادی توکسوپاسموز بودند از این رو باید تحقیقاتی انجام شود که آیا مصرف این شیرها می تواند خطرناک باشد یا خیر. در حالی که مصرف 

شیر پاستوریزه خطرناک نیست.



 شیرجه رو آمریکایی که ســال ها قبل از دنیای قهرمانی خداحافظی کرده، دوباره به رقابت بازگشت.  لورا ویلکینســون، دارنده طالی المپیک سیدنی، به رقابت 
بازگشته و در تالش است چهارمین سهمیه المپیک خود را در 43 سالگی، 13 سال پس از بازنشستگی از ورزش کسب کند. این مدال آور المپیک که حاال مادر 
4 فرزند است، در مسابقات انتخابی تیم ملی آمریکا به مرحله فینال صعود کرد.وی در این باره گفت: صادقانه بگویم از کاری که انجام دادم واقعا تعجب کردم. 
زمانی که بعد از المپیک بازنشسته شدم، فکر می کردم پیر هستم و به همین دلیل این مسابقات برایم سرگرمی بود.ویلکینسو،ن اولین زن آمریکایی در 36 سال 
گذشته بود که در شیرجه سکو 10 متر طال گرفت. وی پیش از کناره گیری از این ورزش در سال 2008، در 2 المپیک دیگر شرکت کرد.با توجه به جراحی گردن، به او 

هشدار داده شد تا دیگر شیرجه نزند؛ اما این ورزشکار این خطر را پذیرفت تا شانس خود را برای حضور در المپیک تجربه کند.

تالش مادر ۴۳ ساله برای کسب سهمیه المپیک
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»دوناروما« در یک قدمی تست های پزشکی پاری  سن ژرمن
جان لوئیجــی دوناروما که جدایی اش از میالن قطعی شــده، در آســتانه عقد قرارداد با باشــگاه 
پاری ســن ژرمن قرار داد. بر اســاس گزارش شــبکه های تلویزیونی »اسکای اســپورت ایتالیا« 
و »اســپورت ایتالیا«؛ مینو رایوال مدیــر برنامه های ایــن دروازه بان ایتالیایــی در تمامی زمینه با 
پاری سن ژرمن به توافق رسیده است و انتظار می رود به زودی دوناروما در اردوی تیم ملی فوتبال 
ایتالیا تست های پزشکی PSG را پشت سر  بگذارد و سپس آماده عقد قرارداد رسمی با این باشگاه 
فرانسوی شود.جان  لوئیجی دونارومای 22 ساله که در برتری 3 بر صفر شب جمعه تیم ملی فوتبال 
ایتالیا مقابل ترکیه در بازی افتتاحیه شانزدهمین دوره مسابقات جام ملت های اروپا در درون دروازه 
آتزوری بود و دروازه اش را بسته نگه داشت، پیش از این بحث پیوستنش به یوونتوس و بارسلونا 
هم مطرح شد، اما پاری سن ژرمن حاال در جذب او دست برتر را دارد.پائولو مالدینی، مدیر ورزشی 
باشــگاه میالن اخیرا اعالم کرده  که جان لوئیجی دوناروما با پایان قرارداد فعلی اش )در پایان ماه 
ژوئن( به عنوان بازیکــن آزاد این تیم را ترک خواهد کرد. عدم توافق مینــو رایوال، مدیربرنامه های 
دوناروما با پیشنهاد هشت میلیون یورویی میالن به عنوان حقوق ساالنه برای این دروازه بان ایتالیایی 
و مخالفت باشگاه برای پرداخت حق کمیسیون هنگفت موردنظر این مدیر برنامه هلندی، در نهایت 
منجر به عدم تمدید قرارداد مابین دو طرف شد.مدیران باشــگاه میالن که از حفظ دوناروما ناامید 
شده  بودند، مایک ماینیان را با قراردادی پنج ساله از لیل به خدمت گرفتند تا به نوعی او را جانشین 
این دروازه بان ایتالیایی کنند. این دروازه بان فرانســوی در قهرمانی لیل در رقابت های فصل اخیر 

لوشامپیونه فرانسه نقش پررنگی داشت.

واکنش »لوکا مودریچ« به بازگشت »آنچلوتی«
 لوکا مودریچ، کاپیتان تیم ملی کرواسی منتظر همکاری مجدد با کارلو آنچلوتی در رئال مادرید است.

هافبک باتجربه مادریدی ها که قراردادش را یک سال دیگر هم تمدید کرده، فصل 22/2021 را زیر 
نظر کارلو آنچلوتی بازی خواهد کرد.لوکا مودریچ که در حال حاضر برای شرکت در رقابت های یورو 
2020 به اردوی تیم ملی ملحق شده در این خصوص گفت: منتظر همکاری مجدد با کارلو آنچلوتی 
هستم. کارلو، یک مربی بزرگ و انسانی فوق العاده است. وقتی بار اول جدا شد ارتباط خود را حفظ 
کردیم. مقایسه کردن سخت است اما او نقش بسیار مهمی در کارنامه ام ایفا کرد و در صدر لیست 
قرار دارد. گرت بیل؟ نمی دانم در فصل جدید چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. او پســر فوق العاده ای 
است و ما سال ها کنار هم بازی کرده ایم. او در دوره اول کارلو آنچلوتی خیلی خوب بازی می کرد و 
اگر انگیزه و عطش برای فوتبال داشته باشد می تواند برای رئال مادرید مفید باشد. انگلستان قطعا 
با توجه به بازی ها و تورنمنت های اخیرش از جمله جام جهانی روســیه با انگیزه و انرژی شروع 
خواهد کرد. هواداران تیم ملی انگلیس انتظار دارند که آنها انتقام هم بگیرند؛ اما این خوب است و 

ما عاشق چنین بازی هایی هستیم.

 پیشنهاد وسوسه کننده به »راموس«
جمعه شــب در برنامه ال چرینگیتو این ادعا مطرح شــد که راموس از باشگاه ســابق خود سویا 
پیشنهادی 5 ساله با دســتمزد 7 میلیون یورو خالص دریافت کرده است. پیشنهای که او را تا 40 
سالگی در ســویا حفظ خواهد کرد و نشانه ای بر اعتماد باالی این باشــگاه به کاپیتان رئال است. 
اعتمادی که گویا سران رئال به راموس ندارند و حاضر نشده اند حتی پیشنهاد دو ساله به وی ارائه 
دهند.راموس در 19 ســالگی و تابستان 2005 بود که در آخرین ســاعات نقل و انتقاالت سویا را به 
مقصد رئال ترک کرد. باشگاه مادریدی برای این مهم مجبور شــد 28 میلیون یورو بند فسخ او را 
پرداخت کند تا هواداران سویا هرگز راموس را نبخشند. او محصول آکادمی سویاست و سال هاست 
در سانچس پیسخوان از سوی هواداران سویا هو می شود. اکنون باید دید راموس حاضر به بازگشت 

خواهد شد یا خیر.

تعداد سهمیه های المپیکی کاروان ایران به عدد 63 رسید؛

 هاشمی و داوودی، مسافران توکیو شدند

نمایندگان وزنه برداری ایــران در رقابت   سمیه مصور
های المپیک 2021 مشــخص شــدند تا 
تعداد سهمیه های کاروان کشــورمان برای حضور در این رقابت ها به 
عدد 63 برســد. در شــرایطی بــا اعالم رســمی فدراســیون جهانی 
وزنه برداری، علی داوودی و علی هاشمی مسافران توکیو شدند که با 
توجه به سیســتم رنکینگی المپیکی وزنه برداری جهان، این دو وزنه 

بردار شانس چندانی برای کسب مدال ندارند.
 تیم ملی وزنه برداری ایران که در چند دوره گذشته مسابقات المپیک 
توانســته با مدال آوری به عنــوان یکی از امیدهای کشــورمان برای 
کسب سکو در مهم ترین فسیتوال جهانی شناخته شود در این دوره از 
رقابت های المپیک با بدشانسی مواجه شد تا دو طالیی وزنه برداری 
ایران در المپیک ریو از کسب سهمیه باز بمانند و این تیم شانسی برای 

تکرار موفقیت های گذشته نداشته باشد.
بعد از مدت ها انتظار و گمانه زنی به خاطر سیســتم پیچیده رنکینگ 
المپیکی وزنه برداری جهان، باالخره IWF رنکینگ نهایی وزنه برداران 
را اعالم کرد و براساس آن نفراتی که ســهمیه المپیک توکیو را گرفتند، 

مشخص شدند. 
طبق سیستم کسب سهمیه، هشــت نفر اول هر وزن به همراه بهترین 

وزنه برداران هر قاره مجوز حضور در المپیک را گرفتند که از ایران علی 
هاشــمی در دســته 109 کیلوگرم و علی داودی در دسته فوق سنگین 
به عنوان نفرات المپیکی معرفی شدند.در دســته 109 کیلوگرم، علی 
هاشمی بعد از ســیمون ماتیروســیان از ارمنســتان، اکبر ژوائف از 
ازبکستان و تیمور نانیئف از روســیه در رتبه چهارم قرار گرفت تا بدین 
ترتیب با کسب ســهمیه رنکینگ جهانی ) در جمع 8 وزنه بردار برتر( 

خود را به توکیو برساند.
پیش از این هم مشخص بود که علی داوودی در دسته 109+ کیلوگرم 
به ســهمیه المپیک رســیده و مورد تاییــد کادرفنی هم هســت، اما 
فدراســیون در ماه های اخیر تالش زیادی کرد تا یکی از دو وزنه بردار 
طالیی المپیک ریو یعنی کیانوش رستمی و ســهراب مرادی بتوانند 
بلیت توکیو را برای خــود رزرو کنند. کیانوش که به امید قبول شــدن 
درخواست خود از سوی فدراســیون جهانی بود و سهراب مرادی هم 
انتظار داشت که همه اتفاقات در جدول رنکینگ به سود او رقم بخورد، 

اما در نهایت این وزنه بردار هم از المپیک بازماند. 
 سهراب مرادی این شانس را داشت که در مســابقات کلمبیا سهمیه 
خود را قطعی کند، اما مصدومیت و بدشانسی های متوالی او در این 
رقابت ها نیز ادامه دار بود تا دست ســهراب از دومین مدال المپیکی 

اش کوتاه بماند. 
علی داوودی در دســته 109+ کیلوگرم نیز در رده دوم جدول این وزن 
جای گرفت تا به صورت مستقیم و کســب سهمیه رنکینگ جهانی در 

المپیک توکیو حضور داشته باشد.
حاال دو وزنه بردار المپیکی ایران یعنی علی هاشــمی و علی داوودی 
باید با هدایت محمدحســین برخواه به توکیو سفر کنند و خیلی بعید 
است که بتوانند حتی یکی از مدال های طالی دوره قبلی وزنه برداری 

ایران را تکرار کنند.
از سوی فدراسیون کشورمان نام دو وزنه بردار بانو برای رنکینگ جهانی 
و قاره ای به فدراســیون بین المللی ارسال شــده بود که سیده الهام 
حسینی در رده بیست و چهارم دسته 76 کیلوگرم و پریسا جهانفکریان 

در رده پانزدهم دسته 87+ کیلوگرم قرار گرفتند.
با توزیع دو سهمیه فدراســیون جهانی وزنه برداری به علی داوودی و 
علی هاشمی، تعداد سهمیه های ایران در بازی های المپیک توکیو به 
63 رسید.تیراندازی با کمان یک، دوومیدانی 2،  بسکتبال 12، بوکس 
2، کایاک یک، دوچرخه سواری یک، شمشیربازی 4، کاراته 4، والیبال 
12، تیراندازی 6، تنیس روی میز یک، تکواندو 2، کشتی 11، روئینگ 

یک، وزنه برداری 2، نفرات اعزامی به توکیو تا کنون هستند.

 مســابقات جودوی قهرمانی جهان کــه در فاصله 
کوتاهی تا شــروع المپیک به میزبانی بوداپســت 
مجارستان برگزار شد، یک چهره ویژه را در دل خود 
جای داده بود. خورخه فونسکا، جودوکار تیم ملی 
پرتغال که در وزن 100- کیلوگــرم عنوان قهرمانی و 
مدال طال را از آن خود کرد، با یک عملکرد شــگفت 
انگیز همه نگاه ها را به ســمت خود جلب کرد.این 
جودوکار پرتغالی نه تنها توانست از عنوان قهرمانی 
خود در ســال 2019 دفاع کند، بلکه بــرای تمامی 
رقبای خود در المپیک توکیو خط و نشــان کشــید 
و حتی فرصت درخشیدن هم به ســایر رقبا نداد.

ســایت judoinside درباره درخشش فونسکا در 
بوداپســت نوشت: »شخصیت و ســبک جودوی 
خورجه ژست طالیی او را روی تاتامی به ارمغان آورد 
و به تنهایی یک کالس بود. او توانایی فنی و پرتاب 
هــای انفجاری)منظور پرتاب حریــف برای ضربه 

فنی است( فوق العاده ای دارد و این سالحی برای 
شکست رقباست.«

فونسکا که رقبای خود را با ایپون یا همان ضربه فنی 
یکی پس از دیگری از پیش رو برمی داشــت، در 
آخرین مبارزه و برای رسیدن به مدال طال در مقابل 
الکساندر کوکولج از صربستان قرار گرفت. فونسکا 
بعد از کلنجار رفتن با حریف صربستانی، پشت او 
را هم روی زمین قرار داد تا دومین قهرمانی متوالی 
خود در مسابقات جهانی را کسب کند. حاال فونسکا 
با این نمایش یکی از مدعیان اصلی کســب مدال 
طال در المپیک توکیو اســت و با این سبک مبارزه 

شکست دادن او سخت خواهد بود.
البته در مقابل الکساندر کوکولج از آخرین فرصت 
استفاده کرد و آن بلیت گرانبها را به توکیو رزرو کرد. 
رســیدن به فینال برای او کافی بود تــا  در بین 20 

جودوکار برتر المپیکی وزن خود قرار بگیرد.

نکته جالب اینجا بود که فونســکا پس از 4 دیدار 
دور مقدماتــی خود در مجمــوع 5 دقیقه هم روی 
تاتامی حضور نداشت و خیلی زود رقبا را با ایپون از 
میدان خارج می کرد. شــاید این اتفاق ایرانی ها را 
به یاد حسن یزدانی می اندازد که در تورنمنت های 
آســیایی و جهانی ســال های اخیر به رقبای خود 
اجازه نفس کشیدن نمی دهد و خیلی زود با امتیاز 
عالی سراغ رقیب بعدی می رود. حاال فونسکا نیز 
در جودوی جهان چنیــن جایگاهی برای خودش 

دست و پا کرده است.

کشف حسن یزدانِی جودوی جهان در بوداپست!

خبر روز

بازی ایران - کامبوج ۳-0 می شود؟
تیم ملی فوتبال ایران در دور برگشــت انتخابی جام جهانی به مصاف کامبــوج رفت و این تیم را 
با نتیجه 10 بر صفر شکســت داد.بعد از این دیدار، برخی رسانه ها با اشــاره به پوشیدن شماره 11 
وحید امیری توســط میالد سرلک در 
برابر کامبوج اشاره کردند و این اتفاق را 
تخلف دانستند.همچنین در این دیدار 
مرتضی پورعلی گنجی در حالی شماره 
هشت ایران را به تن داشت که پیش تر 
احمــد نوراللهــی در دور رفــت همین 
مسابقات با این پیراهن به میدان رفته 
بود.با توجه به این اتفاق، برخی رسانه ها 
گمانه زنی کردند که این اتفاق ناشــی از 
سهل انگاری مســئوالن تیم ملی بوده و 

احتماال با برخورد فیفا و سه بر صفر شدن نتیجه بازی همراه خواهد شد.
فدراســیون فوتبال در توضیح این اتفاق و رد ادعای تخلف از ســوی تیم ملی و سه بر صفر شدن 
بازی به سود رقبا نوشت: »با اســتناد به بند 5 ماده 24 آیین نامه برگزاری مسابقات جام جهانی 
شماره پیراهن ها می بایست از 1 تا 23 و به صورت پشت سر هم باشد. از آنجایی که به دلیل شیوع 
بیماری کرونا در ثبت اســامی بازیکنان طبق آخرین بخشنامه که از سوی کنفدراسیون صادر شد، 
فدراسیون ها می توانستند 28 بازیکن در لیست ثبت کنند، پس از مصدومیت وحید امیری، میالد 
سرلک که پیش از این در لیست کلی ثبت شده بود به لیســت بازیکنان تیم در منامه اضافه شد. 
اما از آنجایی که طبق قانون نباید شــماره پیراهن ها از عدد 23 بیشتر باشد، شماره امیری به وی 
اختصاص یافت.ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که اخطار با نام بازیکن ثبت می شود و نه 
شماره پیراهن وی، به عنوان مثال رحمان احمدی در تیم پرسپولیس دارای اخطار و محرومیت 
بود اما فصل بعد با سپاهان به میدان مسابقات لیگ قهرمانان آسیا رفت و به دلیل تخلف، بازی 
سپاهان 3 بر صفر شــد. در حالی که شماره پیراهن احمدی در ســپاهان و پرسپولیس یک عدد 

نبود. در نتیجه اخطار روی اسم بازیکن ثبت می شود.«
همچنین این ادعا در حالی مطرح شــده بود که در دور رفت همین مسابقات مسعود شجاعی و 
رامین رضاییان شماره های هفت و 23 را به تن داشتند و حتی شجاعی به علت اخراج مقابل عراق، 
جلوی کامبوج محروم بود اما در غیاب کاپیتان و مدافع راست سابق تیم ملی، علیرضا جهانبخش 

و مهدی قائدی شماره های هفت و 23 را به تن کرده اند.

پرسپولیس - پیکان؛ دومین جدال تدارکاتی یحیی
پرســپولیس بعد از دیدار تدارکاتی مقابل نفت آبادان، فردا در دیگر دیداری که هماهنگ شده به 

مصاف پیکان خواهد رفت.  
تعطیلی لیگ برتر باعث شده تا یحیی گل محمدی برای آماده نگه داشتن بازیکنانش، دیدارهای 

تدارکاتی در نظر بگیرد.
 آنها هفته گذشــته در اولین دیدار تدارکاتی خود برابر صنعت نفت آبادان قرار گرفتند و به تساوی 
دو - دو مقابل شاگردان سیروس پورموســوی دست یافتند.سرخ پوشــان روز دوشنبه نیز در 
دیداری تدارکاتی به مصاف پیکان خواهند رفت. مهدی تارتار و شاگردانش در دیدار تدارکاتی قبلی 
خود برابر استقالل قرار گرفته و در این جدال با نتیجه 2-1 شکست خورده بودند و اکنون باید دید 
در شــرایطی که یحیی گل محمدی نفرات زیادی از تیمش را به دلیل حضور در اردوی تیم ملی و 
مصدومیت در اختیار ندارد، در این بازی با چه شرایطی برابر حریف قرار خواهد گرفت.یحیی گل 
محمدی برای پوشــش کمبود چند بازیکن ملی پوش تیمش، مجوز حضور 5 بازیکن از تیم امید 

این باشگاه را در جمع بزرگساالن صادر کرده است.

مستطیل سبز

قراردادهای نجومی، کار 
دست باشگاه استقالل داد

رقم قرارداد برخــی از بازیکنــان باعث ایجاد 
مشکالت اساسی برای باشگاه استقالل شده 
است.باشگاه استقالل این روزها با مشکالت 
مالی زیادی روبه رو شده که مهم ترین آن نبود 
منابع مالی برای پرداخت مطالبات بازیکنان 
اســت.همین چند روز پیش بود کــه فرهاد 
مجیدی نســبت به پرداخت نشدن مطالبات 
بازیکنان، تغذیه و حتی قرض گرفتن بازیکنان 
جــوان انتقادهایــی را مطــرح کرد.مدیریت 
استقالل ادعا می کند که امسال با پول کارگزار 
خود توانسته باشگاه را اداره کند، اما بدهی ها، 
هزینه های جاری و ... اجازه نداده که این رقم 
قابل توجه باشد. در این میان، قراردادهایی که 
مدیریت قبلی باشگاه با برخی از بازیکنان امضا 
کرده، کار دست باشــگاه داده است، به طوری 
که این پرداختی به این بازیکنان خیلی نبوده 
است.پیگیری ها نشــان می دهد که باشگاه 
توانسته تا حدی به تعهداتش نسبت به برخی از 
بازیکنان عمل کند که این مسئله به دلیل پایین 
بودن رقم قراردادشــان بوده اســت. به عنوان 
مثال، مسعود ریگی 90 درصد، سیاوش یزدانی 
70 درصد، آرش رضاوند 58 درصد، سیدحسین 
حسینی 65 درصد، مهدی قایدی 82 درصد و 
... دریافتی داشته اند. در بین بازیکنان جدید 
نیز، برخی بازیکنان از جمله رشــید مظاهری 
75 درصد، محمدحســین مرادمند 56 درصد 

دریافتی داشته اند.
وریا غفــوری، کاپیتان اســتقالل 35 درصد 
دریافتی داشــته و بازیکنانی مانند فرشــید 
اسماعیلی، محمد دانشگر، عارف غالمی و ... 
خیلی دریافتــی نداشــته اند. بازیکنانی مثل 
آرمان رمضانی و سعید مهری نیز که نیم فصل 
به جمع آبی پوشان اضافه شــدند، 25 درصد 
قراردادشان پرداخت شده است.قراردادهای 
نجومی که در زمان مدیریت قبلی بســته شد، 
مشــکالت اساسی برای باشــگاه ایجاد کرده 
اســت. باشــگاه خوب می داند که بازیکنان 
این وسط مقصر نیســتند و باید به تعهداتش 
عمل کند، اما نبود منابــع مالی برای پرداخت 
قراردادها این مشکالت را به وجود آورده است.

حاال دو وزنه بردار المپیکی ایران یعنی علی هاشمی 
و علی داوودی باید با هدایت محمدحسین برخواه 
به توکیو سفر کنند و خیلی بعید است که بتوانند حتی 
یکی از مدال های طالی دوره قبلی وزنه برداری ایران 

را تکرار کنند

فوتبال جهان

وز عکس ر

ماشین کنترلی که همه 
را شیفته خودش کرد

در دیدار افتتاحیه شانزدهمین دوره جام 
ملت های اروپا اتفاقی افتاد که همه را 
شیفته خودش کرد.زمانی که دو تیم در 
زمین منتظر سوت شروع بازی بودند، 
یکی از اسپانســرهای این مسابقات 
یعنی شرکت خودروسازی »فولکس 
واگن« با یک خودروی کنترل از راه دور 
توپ را به دنی ماکلیه، داور هلندی بازی 

در وسط زمین رساند .
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شهردار اصفهان خبر داد:

 پیشرفت ٩٤ درصدی پروژه
 مرکز همایش های بین المللی اصفهان

قدرت ا... نوروزی ، شــهردار اصفهان در اینســتاگرام خود نوشــت:»در بازدید دکتر ظریف، وزیر 
امورخارجه و اســتاندار اصفهان از پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان، آخرین تحوالت و 
پیشرفت این پروژه تشریح شــد. پیمانکارانی که به دلیل انبوه بدهی با این پروژه قهر کرده بودند، 
امروز با اشــتیاق از ویژگی های پروژه صحبت می کنند.پروژه در حدود ٩۴ درصد پیشرفت داشته 
است، چهار سال پیش، این پروژه را با ۴۶ درصد پیشرفت و کوهی از بدهی تحویل گرفتیم و امروز 
 دکتر ظریــف در بازدید این پروژه گفــت:وزارت امور خارجه، پیگیر حضور ســرمایه گذاران خارجی 
عالقه مند برای تکمیل هتل های این مرکز خواهد بود.رکز همایش های اصفهان می تواند به عنوان 
مجموعه همایش های بین المللی در سطح منطقه مطرح باشد، همه امکانات، دقیق و استاندارد و 
بجا پیش بینی شده و همت عالی شهرداری برای تکمیل این مجموعه به عنوان یک دستاورد بزرگ 

اقتصادی و مدیریتی و بین المللی جای تشکر دارد. «

جایگاه مهم کودکان و نوجوانان در پروژه های فرهنگی پسماند
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ضمن تاکید بر جایگاه مهم و نقش موثر کودکان 
و نوجوانان در اجرای برنامه های مدیریت پسماند در شهر، اظهار کرد: ضمن همکاری پیوسته با نهادها و 
دستگاه های مختلف در پروژه های مرتبط با کودکان و نوجوانان، به طور مستقل اقدام به تعریف پروژه هایی 
برای کودکان و نوجوانان کرده ایم که بتواند آگاهی، نگرش و رفتار آنها را اعتال بخشد.رحیم محمدی گفت: 
حضور فعال در رویدادهایی مانند ایده کاپ نهم با موضوع مدیریت پسماند، رویداد ردپای دانش آموزی 
و رویداد ایده شو در راســتای جلب مشــارکت در پروژه های پرورش ایده و خالقیت رقم خورد البته با 
اختتامیه، پروژه ها به ایستگاه پایانی نمی رسد و سازمان برای عملیاتی سازی، توسعه و اجرای این ایده ها 

در واحدهای مختلف آمادگی دارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان به دیگر برنامه های تخصصی برای اثرگذاری 
بر مخاطب کودک و نوجوان اشاره کرد و افزود: تولیدات تخصصی برای کودکان و نوجوانان شامل کتب 
آموزشی، کمیک استریپ، پوستر اینفوگرافیک، پازل، پیکسل، کلیپ های موشن گرافیک، فیلم کوتاه، 
پادکست، بازی ها فکری و حرکتی همه در راستای توانمندسازی ذهنی و فرهنگی کودکان و نوجوانان تهیه 

شده که در قالب برنامه ریزی منسجم میان آنها توزیع شده و در آینده اثرسنجی آن نیز صورت می گیرد.

معاون شهردار اصفهان مطرح کرد:

 کاشت بیش از ۵ هزارمترمربع باغچه گل دائمی
 در پروژه شهید سلیمانی

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: با توجه به وسعت اراضی محدوده مجموعه پل ها 
و تقاطع چهار سطحی شهید سلیمانی به منظور ایجاد فضای سبز مناسب بیش از ۱۰ هزار متر مکعب 
خاک برداری و همچنین بیش از ۱۲۰ هزار مترمکعب خاک ریزی صورت گرفته است.حسین امیری 
خاطرنشان کرد: عملیات خاکبرداری و خاک ریزی برای احداث فضای سبز در قالب نخاله کشی، 
تسطیح و آماده سازی بستر کاشت و توسعه فضای سبز و با هدف زیباسازی چهره شهر و به همت 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اجرایی شده است.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان 
ادامه داد: برای آبیاری بیش از ۶۹ هزار مترمربع فضای ســبز پروژه شهید سلیمانی، بیش از ۳۷ 
هزار متر لوله کشی لحاظ شده اســت.وی ادامه داد: کاشت پنج هزار و ۸۰۰ اصله درخت و درختچه 
و کاشــت بیش از پنج هزار و ۵۰۰ مترمربع باغچه گل های دائمی از دیگر اقدامات اجرایی شده در 

این پروژه است.

در قالب رزمایش حضرت روح ا... و به همت بسیج سازندگی استان آغاز شد؛

توزیع بسته های معیشتی و جهیزیه در اصفهان 

رزمایش حضرت روح ا...با هدف خدمت رسانی در یک گسترده بزرگ 
و یکپارچه برای وفاق و همدلی بسیج و گروه های جهانی با همه آحاد 

مردم در اصفهان آغاز شد. 
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در مراسم افتتاحیه 
این رزمایش که به همت سازمان بســیج سازندگی استان اصفهان و 
همزمان با دهه کرامت در سالن اجتماعات گلستان شهدا برگزار شد، 
اظهار داشت: مجموعه سپاه پاســداران انقالب اسالمی مجموعه ای 
است که حافظ دستاوردهای انقالب اسالمی بوده و سن، تولد، کارکرد 
و عظمت آن به اندازه انقالب اسالمی اســت و این در حالی است که 
تنها ماموریت اصلی سپاه پاسداران نیز نگهبانی و حفظ دستاوردهای 

انقالب اسالمی به شمار می رود.
سردار سرتیپ دوم پاســدار مجتبی فدا افزود: به همین خاطر سپاه 
پاسداران در مقاطع مختلف به ایفای نقش پرداخته، با شرایط مختلف 
خود را وفق داده و قابلیت ها، توانمندی هــا و تغییرات گوناگونی را به 
واســته چابکی و تحرکی که در مجموعه وجود دارد، در شرایط و زمان 

مخلتف انجام داده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی اســتان اصفهان نیز درباره برگزاری 
این رزمایش گفت: سال گذشته بعد از پیام مهم و تاریخی رهبر معظم 
انقالب، رزمایش های کمک های مومنانه و همدالنه در کشور آغاز شد 
که  تاکنون۹۰۰ هزار بسته معیشــتی، ۳۰ هزار بسته لوازم التحریر و ۲ 
هزار تبلت  در قالب این طرح و در بین خانواده های نیازمند در استان 

اصفهان توزیع شده است.
سرهنگ حســن عجمی،  با اشــاره به منابع مالی تامین بسته های 
معیشتی و استفاده از ظرفیت ســپاه، خیران و صنایع مادر افزود: در 
رزمایش روح ا... عالوه بر توزیع  این بســته ۱۷۵ دست جهیزیه هم 
ویژه نوعروسان بی بضاعت تهیه شده است که به آنها اهدا خواهد شد.

وی با بیــان اینکه، این رزمایــش فرصتی را ایجاد کــرده که ظرفیت 
خدمت رســانی را دنبال کنیم، گفت: گروه های جهادی از  اولین روز 
دهه کرامت به کل شهرستان ها و روستاها و مناطق هدف برای تعمیر 
مســکن محرومان، طرح اکرام ایتام و محسنین، افتتاح پروژه های 
آبرسانی، تانکر ثابت و سیار، کارگاه های قالی بافی، کارگاه های اقتصاد 
مقاومتی، نیروگاه های خورشــیدی در سه شهرستان، مرمت ١١ خانه 

محرومین، احداث ١٠ خانه محرومــان، راه انداری ٢٤ صندوق قرض 
الحســنه و ٣١ پنل خورشــیدی و اهدای ١٦٥ جهیزیه به محرومان و 
بزرگداشت جشن والدت حضرت معصومه)س( در ١٠٠ برنامه اهدای 
٢٠ هزار و ٤٠٠ بسته حمایتی و ١٠٠٠ بســته بهداشتی  اعزام می شوند. 
مسئول بسیج ســازندگی اســتان اصفهان با بیان اینکه حرکت های 
جهادی در کشور تبدیل به یک جریان شده اســت، خاطرنشان کرد: 
مجموعه بسیج سازندگی از این ظرفیت ها اســتفاده می کنند و این 
گروه های جهادی در ١٠ اســتان و ٢٨ ناحیه استان اصفهان مشغول 

به فعالیت هستند. 
وی در رابطه با فعالیت صندوق های اشــتغالی مردم یار، خاطرنشان 
کرد: اهدای ٥ هزار تسهیالت اشــتغال زایی در ١٤٠٠ صندوق مردم یار 
استان در این راستا پیگیری شد. عجمی  در خصوص دیگر طرح های 
بسیج سازندگی ابراز کرد: راه اندازی پنل های خورشيدی را در دستور 
کار این ســازمان قرار داده و ٨٠٠ نیروگاه خورشیدی را برای دو هدف 
کمک به محرومان و کمک به پدافند غیرعامل و تامین برق استان با 

کمک بانک های عامل به محرومان واگذار کردیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان با 
اشــاره به ضرورت برگزاری طرح بهارانــه ۱۴۰۰ گفت: 
اجرای این طرح ها از ســال های قبل تاکنون هم یک 
فرهنگ ســازی و هم یک ضرورت در توسعه و ترویج 
کتاب و کتاب خوانی بوده و اصلی است که امیدواریم در 
سال های آتی نیز اجرا شود.حجت االسالم والمسلمین 
رمضانعلی معتمدی افزود: در اســتان اصفهان بیش 
از ۶۰ کتاب فروشــی ثبت نام کرده انــد و از نظر تعداد 
کتاب فروشی ها بعد از اســتان های تهران، خراسان 
رضوی و قم قرار داریم. تخفیف های در نظر گرفته شده 
برای طرح های فصلی فروش کتاب نیز برای استقبال 

مردم موثر بوده است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه حضور کتاب فروشی ها 
نسبت به ســال های گذشــته افزایش داشته است، 
ادامه داد: پیش بینی خرید آنالین امکان خوبی است 
که طی سال های گذشته مهیا شده و افرادی که امکان 
حضور در کتاب فروشی ها را ندارند، می توانند از مزایای 
آن بهره مند شود.معتمدی عرضه کتاب های حوزه های 
مختلف در این طرح ها را خوب و مناســب دانست و 
تصریح کرد: گستره کتاب های طرح نیز کامل شده و 
کتاب های عمومی، کودک و نوجوانان و دانشــگاهی 
را شــامل می شــود، اما کتاب های کمک آموزشی که 
شابک ندارد مشمول طرح نمی شــود و امیدواریم با 
ثبت شــابک، کتاب های حوزه کمک آموزشــی نیز به 
مرور در این طرح قرار گیرد.وی همچنین با بیان اینکه 
»امیدواریم این طرح بتواند فرهنگ مطالعه و سرانه 

کتابخوانی را در کشــور افزایش دهد«، گفت: از سوی 
دیگر تامین کتاب های مورد نیاز مخاطب از جمله اهداف 
طرح است که طی این ســال ها انجام شده است، اما 
امیدواریم ارتباطی بین فعاالن نشر و کتاب فروشی ها 
برقرار شود تا کتاب هایی که موجودی آن ها تمام شده 
احصا شود.به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان، از جمله مزایا و ویژگی های این طرح 
برقراری ارتباط بدنه صنعت نشــر با مخاطبان است تا 
آثار و کتاب های مورد نیــاز مردم تولید یا تجدید چاپ 
شــود؛ این باعث می شــود طرح های فصلی فروش 
کتاب اثرگذاری بیشتر و بهتری داشته باشد.معتمدی 
با اشاره به نقش موثر کتاب فروشان گفت: طرح های 
کتاب فروشی ها امکان خوبی در سطح جامعه به شمار 
می رود. در واقع هم بازار نشــر را تقویت می کند و هم 

حلقه بین صنعت نشر و مردم است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

حضور بیش از ۶0 کتاب فروشی اصفهان در طرح»بهارانه کتاب«

سال گذشته بعد از پیام مهم و تاریخی رهبر معظم انقالب، 
رزمایش های کمک های مومنانه و همدالنه در کشور آغاز 
شد که  تاکنون900 هزار بسته معیشتی، 30 هزار بسته لوازم 
التحریر و 2 هزار تبلت  در قالب این طرح و در بین خانواده 

های نیازمند در استان اصفهان توزیع شده است

نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان:

انتخابات 2۸ خرداد، امنیتی ترین و مهم ترین انتخابات 
تاریخ ایران است

 نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان شــامگاه جمعه در دیدار با طالب 
و روحانیون خواهر و برادر شهرستان خوانسار با محوریت روشنگری در انتخابات ۲۸ خرداد اظهار 
کرد: دشــمنان از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون علیه نظام اســالمی ایــران توطئه ها و فتنه هایی 
داشتند تا میان مردم و نظام تفرقه افکنی کنند.حجت االسالم رحمت ا...صادقی افزود: باید مراقب 
دسیسه های دشمنان انقالب باشیم؛ این دسیســه ها در مناسب های سیاسی انقالب بیشتر پدید 
می آید چون در این عرصه سیاســی با تمام قوا در صدد ضربه زدن به ابهت نظام جمهوری اسالمی 
هستند.نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان ادامه داد: دشمنان در آستانه 
انتخابات با سخنان پوشالی و بی پایه و اســاس، تصمیم به اقناع سازی مردم برای شرکت نکردن 
در انتخابات دارند تا به اهداف شــوم خود برسند. صادقی خاطرنشــان کرد: انتخابات ۲۸ خرداد 
امنیتی ترین و مهم ترین انتخابات تاریخ ایران اسالمی اســت که از دالیل آن کشف چندین قبضه 
سالح و مهمات توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( و نیروهای نظامی و انتظامی و سوء استفاده 
از شیوع بیماری کرونا و ایجاد تردید در افکار مردم است.وی افزود: برخی مردم می گویند با خوش 
بینی رای دادیم، اما پس از انتخابات مســئوالن به وعده های خود عمل نکردند که ضرورت دارد با 
روشنگری به مردم روحیه امید داد تا نسبت به این گونه مسائل آگاه باشند.نماینده ولی فقیه در سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان تصریح کرد: طی هشت سال دفاع مقدس ابرقدرت های جهان 
از رژیم بعث پشتیبانی کردند تا دست در دست هم دهند و از حماسه ایران و ایرانی جلوگیری کنند؛ 
امروز نیز دشمنان با سوء اســتفاده فرهنگی قصد براندازی نظام را دارند که با مدد الهی و حمایت 

مردم بصیر و انقالبی و همیشه در صحنه ایران انتخاباتی با شکوه برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار اصفهان خبر داد:

تدابیر فرمانداری اصفهان برای انتخابات 1400
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار اصفهان گفت: حدود ۱۷ اکیپ پیشگیری از تخلفات 
انتخاباتی در سطح شهرستان اصفهان و ۳ اکیپ در شهر بهارســتان فعال شده که هر کدام از یک 
خدمه، خودروی وانت و دوربین جهت مستند ســازی و یک نفر جهت تشخیص تخلفات تشکیل 
شده است. ۲۸ خرداد ماه سال جاری ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و هم چنین 

ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار می شود.

 عنوان برتر جشنواره »حماسه گویان اصفهان«
 به کردستان رسید

بر اساس اعالم دبیرخانه نخستین جشنواره سراسری حماســه گویان که در دوبخش دانش آموزی و 
بزرگسال توسط حوزه هنری اصفهان برگزار شد، حوزه هنری اســتان کردستان با خاطره گویی »جالل 
اباذری« عنوان برتر بخش مردمی این جشنواره را کســب کرد.در بخش بزرگساالن نخستین جشنواره 
ملی حماسه گویان در مجموع ۴۱۷ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و پس از پایان مرحله انتخاب و 
بازبینی ۸۶ اثر به مرحله دوم داوری راه یافت.داوری بخش بزرگساالن این جشنواره برعهده  فرزان معظم، 
حجه االسالم سعید فخرزاده، سید مهدی ابطحی، سیدعظیم فاطمی، محمود افقری بود که در پایان سه 
استان کردستان، گیالن و اصفهان بدون ترتیب اولویت عنوان برتر این بخش را کسب کردند. نخستین 
جشنواره ملی حماسه گویان، جشنواره ای است با محوریت خاطره گویی دفاع مقدس که در دو بخش 
بزرگساالن و دانش آموزی برگزار شد، این جشنواره فراخوان خود را در مرداد سال ۹۹ منتشر کرد که حوزه 

هنری استان کردستان با ارسال ۲۴ اثر حضوری پررنگ را در این جشنواره داشت.

با مسئولان
م

س: تسنی
عک

خبر ویژهخبر خوان

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی 
شهرداری:

۶00 خودروی فرسوده از 
ناوگان تاکسی رانی اصفهان 

خارج شد
 مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظارت بر 
تاکسیرانی شــهرداری اصفهان گفت: در این 
دوره مدیریت شــهری بیش از ۶۰۰ خودروی 
فرســوده از نــاوگان تاکســی رانی خــارج و 
خودروهای جدید جایگزین آن شــده است 
تا خدمات بهتری به مردم ارائه شــود.هادی 
منوچهــری، اظهار کــرد: ســامان دهی تمام 
ایستگاه های تاکسی یکی دیگر از اقدامات این 
دوره سازمان تاکسیرانی بوده که رضایت خوبی 
را به دنبال داشته است.وی با بیان اینکه در این 
سه ســال ۲۵ پروژه IT به بهره برداری رسید تا 
نظارت ها بهتر و دقیق تر انجام شــود، تصریح 
کرد: در حال حاضر جریمه ها به صورت دستی 
و ســنتی انجام نمی شــود و تمام اقدامات، 
گرفتن مرخصی ها و نظارت های انجام شــده 

الکترونیکی است.
مدیــر عامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر 
تاکســیرانی شــهرداری اصفهــان با اشــاره 
به راه انــدازی ســامانه اصکیــف )پرداخت 
الکترونیکی پول( گفت: این اقدام سبب شد 
پول خرد جمع آوری شــود که در حال حاضر 
حدود ســه هزار خودرو به این سیستم مجهز 
شــده اســت.وی با بیان اینکه بــرای انجام 
اقدامات کارشناسی در طول نزدیک به دو سال 
بیش ۳۰ دســتورالعمل تدوین و ابالغ شد که 
اکنون در حال پیاده سازی اســت، اظهار کرد: 
اجرای این دستورها باعث می شود برخوردهای 
سلیقه ای حذف شود و همه رانندگان طبق یک 
دســتور به کار خود ادامه دهند و جلوی فساد 
گرفته شود.منوچهری با بیان اینکه بی توجهی 
شــهروندان بــه حمل ونقل عمومــی یکی از 
چالش هایی است که همیشــه با آن روبه رو 
بوده ایم، خاطر نشان کرد: در حال حاضر توسعه 
حمل ونقــل عمومی در بخش هــای مختلف 
ادامه دارد، اما حضور شهروندان برای استفاده 
از این ناوگان، کم رنگ اســت و شهروندان از 
خودروهای شخصی بیشتر استفاده می کنند.

حجم خاکبرداری خط ۲ مترو چقدر است؟

یک صف  کامیون  از اصفهان تا استانبول!
خط دو مترو به طول ۲۵ کیلومتر، شمال شرق اصفهان را به غرب شهر متصل می کند؛ طبق برنامه ریزی مدیریت شهری، حفاری مکانیزه خط دو مترو از شمال 
شرق در باند شرقی به طول حدود ۱۴،۵ کیلومتر از اسفند ۹۷ آغاز شد؛ برای این قسمت ۱۶ ایستگاه در نظر گرفته شده که عملیات عمرانی ۱۲ ایستگاه آن در 
حال انجام است. در اواخر سال گذشته نیز عملیات حفاری از جبهه غربی آغاز شده است. تاکنون برای اجرای خط دو مترو دو میلیون و ٢٠٠ هزار مترمکعب 
خاکبرداری شده است که معادل ٣۶۶ هزار کامیون حمل خاک پشت سر هم از اصفهان تا استانبول است. همچنین در این پروژه ۷۸۰ هزار مترمکعب بتن ریزی 
شده است که معادل ۱۳۰ هزار میکسر حمل بتن پشت سرهم از اصفهان تا تبریز می شود. حجم آرماتور مورد نیاز پروژه نیز ۷۵ میلیون کیلوگرم، معادل میزان 

آرماتور مورد استفاده برای ساخت ۲۰ هزار واحد آپارتمان است.

تبلیغات سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست 

جمهوری در اصفهان
 تبلیغات ســیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری پس از احراز صالحیت 
هفت نامزد مورد نظر شــورای نگهبان، 
از تاریخ ۷ خرداد در سراســر کشور آغاز 
شد و در روزهای اخیر تبلیغات شهری 
نامزدهای ریاســت جمهوری در شــهر 
اصفهان افزایش یافتــه و هر یک با نام 
ستادهای مردمی جنب و جوش و شور 

انتخاباتی را افزایش داده اند.

وز عکس ر

عکس: ایسنا
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انســان های موفق دارای ویژگی های رفتــاری و عملکردی 
هستند و سعی دارند بر اساس قاعده مشخص مسیر پر تالطم 
زندگی را بپیمایند. شــاید این طور به نظر برسد که موفقیت 
امری نســبی اســت و برای هر فرد به طور جداگانه تعریف 
می شود، اما واقعیت این است که موفقیت یک چارچوب کلی 
است که البته یکسری مشخصات و ویژگی های مشخص نیز 
دارد. با شناخت دقیق این مشخصات می توانید هر چند وقت 
یک بار زندگی خود را ارزیابــی کنید تا ببینید که از یک زندگی 
موفق برخوردار هستید یا خیر؛ همچنین می توانید برای اصالح 

فردی برنامه بریزید و پایه های موفقیت خود را تقویت کنید.
 اشتیاق برای یادگیری و پیشــرفت هرچه بیشتر: موفقیت 
را می توان نوعی اشــتیاق برای کسب دســتاوردهای بیشتر 
دانست. این اشتیاق معموال به شکل تمایل برای یادگیری و 
پیشرفت بیشتر نمایان می شود. فرد موفق مدام به دنبال این 
است که چیزهای بیشتر یاد بگیرد.این یادگیری می تواند در 
قالب آموختن یک مهارت شغلی مرتبط با کسب وکار یا کسب 
دانش بیشتر در مورد یک موضوع مورد عالقه فردی باشد. اگر 
شما نیز چنین تمایلی را در خود می بینید، از یک زندگی موفق 

و رضایت بخش برخوردارید.
 استقبال از تغییرات مداوم: تردیدی نیست که موفقیت های 

پی درپی بســیار دلچسب اســت، اما دســتیابی به چنین 
موفقیت هایی نیازمند تالش بیشتر است. در مسیر موفقیت 
همیشــه با تغییرات پی درپی روبه رو خواهید بود.افرادی که 
ذهن قدرتمند و پویا ندارند، از تغییراتی که سر راه آن ها ظاهر 
می شود، هراس دارند. در مقابل، افراد موفق از این تغییرات 
اســتقبال می کنند. اگر تغییر را به عنوان نشــانه ای از رشد و 
پیشرفت پذیرفته اید، جزو آن دسته از افرادی هستید که از یک 

زندگی موفق برخوردارند.
 نگرش مثبت نسبت به ایده های جدید و غیرمعمول:کسانی 
که می خواهند به موفقیت پایدار دست یابند، عالوه بر واکنش 
عملی مثبت نسبت به تغییرات، باید از مطرح کردن و مطرح 
شدن ایده های جدید نیز استقبال کنند.اگر شما هم از ایده ها 
و روش های جدید و در یک کالم »متفاوت اندیشی« استقبال 
می کنید، فردی موفق هستید و صرف نظر از شرایطی که در آن 

قرار دارید، می توانید در زندگی خود پیشرفت کنید.
 همگام بودن با پیشرفت فناوری: سرعت پیشرفت فناوری از 
آغاز قرن بیست ویکم تاکنون بسیار زیاد بوده است و همچنان 
ادامه دارد. افراد موفق تمایل زیادی دارند تا همگام با سرعت 
پیشرفت فناوری حرکت کنند.این افراد هم در زندگی شغلی 
و هم در زندگی شــخصی، خود را با نوآوری ها وفق می دهند 

تا بتوانند در جهانــی که مملو از فناوری های مختلف اســت 
به اهداف خود برسند. اگر شــما نیز همگام با فناوری پیش 

می روید، جزو افراد موفق هستید.
 اعتماد به حس درونی: حس عمیق قلبی یکی از درونی ترین 
احساساتی اســت که می توانیم از آن برای اتخاذ تصمیمات 
هوشمندانه در زندگی فردی یا شــغلی استفاده کنیم. با این 
حال، بسیاری از افراد به این حس توجه چندانی ندارند و به 
جای آن به معیارهای تصمیم گیــری دیگری تکیه می کنند.

افرادی که در زندگی موفق هســتند معموال بیشتر از دیگران 
به این حــس درونی اعتمــاد دارند و در گذشــته نیز تجربه 
بهره گیری از آن را در زندگی فردی و تصمیم گیری های شغلی 

خود داشته اند.
 داشتن حس همکاری با اطرافیان و جامعه: برای رسیدن به 
موفقیت شاید الزم باشد تا گاهی با از خود گذشتگی، کمی هم 
به فکر دیگران باشیم. تردیدی نیست که برای طی کردن سریع 
مراحل پیشرفت شــغلی و نیز افزایش بهره وری فردی، باید 
روی عملکرد خودمان بیشتر تمرکز کنیم؛ اما تجربه نشان داده 
است که بسیاری از افراد موفق به دور از خودخواهی و با یک 
رویکرد همکارانه به اهداف خود دست یافته اند و دوست دارند 

تا به اطرافیان و جامعه خود نیز نفعی برسانند.

آشپزی

املت مکزیکی
 مواد الزم: تخم مرغ  دو عدد،   قارچ 10 عدد،  کره  به مقدار الزم،  

گوجه فرنگی  دو عدد،  پیاز یک عدد ،  سیر3 حبه،  سیب زمینی  یک 
عدد،   فلفل دلمه ای رنگی   یک عدد،  پنیر پارمزان 3 قاشق غذا خوری،  جعفری  

برای تزیین به مقدار الزم،  نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و آویشن  به مقدار الزم
طرز تهیه: ابتدا قارچ ها را خوب بشویید و اسالیس کنید و روی آن کمی آب لیمو بریزید. فلفل دلمه 

ای رنگی را که بهتر است از چند رنگ استفاده شود به صورت مکعبی خرد کنید.  گوجه فرنگی  و سیب 
زمینی ها را ریز خرد کنید. داخل یک تابه مقداری کره بریزید و ابتدا فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی را تفت 
دهید تا کمی نرم شود. سپس از تابه خارج کنید در ادامه قارچ اسالیس شده را تفت  دهید تا آب قارچ 

گرفته شود سپس از تابه خارج کنید.  سیب زمینی ها را داخل یک تابه بریزید و کمی روغن و نمک بزنید 
سپس سیب زمینی ها را سرخ کنید. پیاز را پوست بگیرید و خاللی ریز خرد کنید و به همراه سیر خرد 
شده در تابه تفت دهید.تخم مرغ ها را داخل کاسه بشکنید و به آن نمک ،فلفل سیاه ،آویشن، کمی 

زردچوبه و پنیر پارمزان اضافه کنید.   با همزن دستی خوب هم بزنید تا تخم مرغ ها از لختگی 
خارج شود. در ادامه تمام سبزیجات تفت داده شده را داخل تخم مرغ ها بریزید و هم 

بزنید. داخل یک تابه بزرگ تر کمی کره و روغن بریزید و صبر کنید تا کامال داغ 
شود .سپس مواد املت را در تابه بریزید و برای 5 دقیقه ابتدا در تابه 

را بگذارید تا کمی تخم مرغ  ها خودش را بگیرد سپس 
در تابه را بردارید تا املت پخته شود.

آدم های موفق  چه ویژگی دارند؟

انیمیشن بلند »ارباب حلقه ها« ساخته می شود اکران فیلم »آبجی« با حضور گالب آدینه
اکران فیلم سینمایی »آبجی«، ساخته مرجان اشرفی زاده، عصر جمعه 
21 خرداد، با حضور هنرمندان در موزه سینمای ایران آغاز شد.در 
این آیین، سینماگرانی چون بهمن فرمان آرا، گالب آدینه، رسول 
صدرعاملی، مرجان اشرفی زاده، نرگس آبیار، محمدحسین قاسمی، 
مهدی سلطانی سروستانی، نورا هاشمی، مریم بحرالعلومی و سوگل 
طهماسبی حضور داشتند.فیلمنامه  این اثر، توسط مرجان اشرفی زاده، 
ناهید طباطبایی و علی اصغری به نگارش درآمده  است.

 تولید انیمیشن سینمایی »ارباب حلقه ها« از سوی نیوالین سینما و 
برادران وارنر در دستور کار قرار گرفت. نیوالین سینما که سازنده فیلم 
سه گانه »ارباب حلقه ها« و »هابیت« است در همکاری با کمپانی 
برادران وارنر قصد دارد تا فیلم سینمایی »ارباب حلقه ها: جنگ 
روهیریم« را بسازد.این فیلم حماسه خونین تصویر شده در فیلم 
»دو برج« ارباب حلقه ها و افسانه شاه روهان را که بخش مهمی از 
سلطنتش در جنگی طوالنی و پرهزینه صرف شد، به تصویر در می آورد.

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

مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان اصفهان خواستار 
صرفه جویی 15 لیتری مصرف آب در شبانه روز توسط شهروندان اصفهانی شد.

سیدمحمدحســین صالح با اشــاره به این که در حال حاضر سرانه مصرف آب 
مشترکین شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 157 لیتر در شبانه روز است، 
گفت: اگر هر شــهروند فقط 15 لیتر صرفه جویی کرده و مصــرف خود را به 142 
لیتر برساند می توان تابستان گرم امسال را بدون دغدغه و با آرامش پشت سر 
گذاشت.وی با بیان این که گرم شدن زودهنگام هوا موجب افزایش مصرف و افت 
شدید فشار آب شبکه در روزهای اخیر شده ،اظهار کرد: هرچند تصفیه خانه آب 
باباشیخعلی با ظرفیت 11500 لیتر در ثانیه در حال فعالیت است اما به دلیل این 
که چاه های فلمن در حاشیه زاینده رود به کلی خشک شده و میزان آبدهی چاه 
های متفرقه نیز 50 درصد کاهش یافته است، در حال حاضر به میزان 3000 لیتر 
در ثانیه کمبود آب داریم که اثر خود را به صورت افت شدید فشار آب شبکه نشان 
داده است.مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان اصفهان 
از افزایش 200 تا 300 لیتر در ثانیه ای مصرف آب به ازای هر درجه گرم تر شدن هوا 
در 57 شهر و 380 روستای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ خبر داد 
و گفت: در صورتی که سامانه دوم آبرسانی به اصفهان وارد مدار نشود، کمبود آب 

در هفته های آینده به 4300 لیتر در ثانیه خواهد رسید.وی در عین حال پایش و 
مدیریت فشار، رسیدگی به موقع حوادث و تله متری شبکه را از ابزارهای کاربردی 
آبفای استان اصفهان برای گذر از تنش آبی عنوان کرد و گفت: پایش مصارف آب 
مشترکان پرمصرف و کنترل برخط )آنالین( مصرف آن ها از جمله تدابیری است 

که می تواند در توزیع عادالنه آب در فصل تابستان بسیار موثر واقع شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات اصفهان در جلسه رونمایی از1000 دستگاه مودم با اشاره 
به انتخابات 1400 ریاســت جمهوری گفت : این کار باید با حضور حد اکثری اتفاق 
بیفتد . در زمان ابتدایی انقالب دو کلمه مهم وجود داشــت جمهوریت و اسالمیت 
که می خواستند از هم تفکیک کنند . جمهوریت به معنای رای بر اساس نظر مردم 
و دولت قوی که بتواند حمایت خودش را به رخ دیگر دولت ها بکشــد .اسماعیل 
قربانی اظهار داشت: در این طرح مومنانه، بار دیگرگذشت وایثار تجلی پیدا کرد و 
دست خیر خواه خیر اندیشان  از آستین ملت بیرون آمد و لبخند بر لبانی نشست که 
مدت های زیادی است  رنگ خنده را به فراموشی سپرده اند . وی بیان کرد:بگذاریم 
این محبت و فداکاری  لبخندی شود برای مادری که زیر سیلی سرخ آبروی خانواده 
خود را حفظ کرده ، از خانواده ای سخن می گویم که با 6 فرزند دانشجو و دانش آموز 
می گوید توان خرید اینترنت را نداشته و لبخندش ،  بهاری را به یاد می آورد که اکنون 
در سومین ماه گرمای سوزناکش روزگار می گذراند.  مدیر مخابرات استان اصفهان 
اذعان کرد: پر توان باشید قهرمانان مخابرات که از سالله بسیجیان هستید آن هم 
در دوران جنگ .امسال در سال تولید و پشتیبانی این افتخار باعث دسترسی تعداد 
200 خانواده به اینترنت شده است که  باید این کارها  متاثرو مدام و مستمر باشند 
.در ادامه این جلسه  مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان بیان کرد: صهیونیست و 
یهودیت سد راه اسالم بودند و این احساس خطر را می کردند تا جمهوری اسالمی 
الگوی کشورهای  دیگر نشود .  زارع با اشاره به 40 سالگی جمهوری اسالمی عنوان 
کرد : در این 40 سال بحث برای مردمی بود که پا به پای دولت در صحنه ها حضور 
داشتند  و این باعث ایجاد ظرفیت در نظام مقدس اسالم شد تا تاکید بر اسالمیت 
نظام و حضور در تشکیل حکومت مهدویت باشــد .وی اضافه کرد : باید گسترش 
اسالم را در سطح دنیا نشان دهیم و در رابطه با اطالع رسانی شاهدانی پر شور باشیم 

تا 28 خرداد ماه در تاریخ این کشور ثبت شود.مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان 
گفت : شروع این طرح می تواند با جذب و کمک نهادها و سازمان ها و مردم باشد 
تا زمانی که هیچ کس از دست یابی به اینترنت محروم نشود .قبل از سخنان مدیر 
کل مخابرات، فرمانده پایگاه بسیج مخابرات منطقه اصفهان گفت : در اجرای این 
طرح باید بگویم فلسفه اجرایی آن  امداد ماندگار وارتباط  مومنانه بوده که با کمک 
و ارتباط نزدیک  کمیته امداد امام خمینــی)ره( و مخابرات اصفهان به ارزش بالغ 
بر50میلیون تومان تدارک دیده شد. طرح مذکور  شامل احداث و نصب و راه اندازی 
خطوط اینترنت بوده که ســرویس اینترنت رایگان آن  6 ماهه است  و بخشی از 
هزینه ، به کمک همکاران در مخابرات اصفهان اهدا شــد .خمسه افزود : این 1000 
مودم در کل شهرستان های اصفهان به مدد جویانی داده می شود که رتبه بندی آنها 
بر اساس ظرفیت و توان آنها در سازمان مربوطه باشد. وی ادامه داد: این طرح با 
تایید مهندس قربانی و یکی از اعضای مخابرات مهندس شیرازی، با کمک مومنانه 
و اهدای مودم هابه کمیته  امداد امام خمینی)ره( واگذار شد . طی جلسه هایی که 
با حضور زارع برقرار شد و  اقدامی محکم و خدا پسندانه که بین حوزه شهید رجایی و 
شهید آوینی مخابرات اصفهان انجام گرفت، این طرح در سطح استان اصفهان طی 
چندین مرحله صورت می گیرد و به دست نیازمندان خواهد رسید .فرمانده پایگاه 
بسیج مخابرات در پایان ادامه داد: این واگذاری در چندین مرحله انجام می پذیرد 
که در مرحله اول 200 مودم به همین تعداد خانواده واگذار می شود و باز هم ادامه 
خواهد داشت .فرمانده پایگاه بسیج مخابرات منطقه اصفهان در پایان افزود : ما 
باید مصالح را در نظر بگیریم و تنها مورد، مشارکت و خدمت رسانی به مردم است، 
این وظیفه رسانه است که کارهای خوب را بزرگ نشــان دهد تا همه ببینند. این 
نشست  با  برقراری ارتباط به صورت تصویری با دو نفر از نیازمندان به پایان رسید .

همزمان با تعمیرات اساســی ایســتگاه ریخته گری شــماره 5، نصب برج های 
خنک کننده هیبریدی ایستگاه ریخته گری شماره 5، تعمیرات اساسی آگلوماشین 
شماره 4 و تعمیرات اساسی تعویض لوله های اکران دیگ کنورتور شماره 2، تعمیرات 
اساسی درجه سه کوره بلند شماره 2 شــرکت نیز با موفقیت انجام شد. محمدرضا 
یزدان پناه، مدیر برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات شــرکت با اعالم این 
خبر اظهار داشت: بر اساس سیاست های کالن کارخانه مبنی بر استفاده حداکثری 
از ظرفیت های فنی داخل و همزمانی پنج تعمیرات اساسی، با برنامه ریزی منظم و 
برگزاری جلسات متعدد در رابطه با انجام کیفی تعمیرات اساسی به صورت همزمان 
در پنج ناحیه از خط تولید، شامل ایســتگاه ریخته گری شماره 5، ساخت و اجرای 
لوله های اکران دیگ کنورتور شماره 5، تعویض کامل برج های خنک کننده ایستگاه 
ریخته گری شماره 5، تعمیرات اساسی آگلوماشــین شماره 4، تعمیرات اساسی 
درجه سه کوره بلند شماره 4 که هرکدام مستلزم به کارگیری توان فنی و زمان باالیی 
در هنگام اجرا بودند، با موفقیت اجرایی شده است.یزدان پناه اضافه کرد: در تعمیرات 
اساسی کوره بلند شماره 2 با توجه به دســتورالعمل های موجود و لزوم جایگزینی 
تجهیزات وینچ اسکیپ جدید با تجهیزات موجود و نیز لزوم رفع عیوب ایجاد شده در 
اسکلت فلزی پل شیبدار کوره بلند و اجرای طرح تقویتی مورد نیاز، خطوط بحرانی 
فعالیت ها براساس این دو ردیف فعالیت تعریف و کوره بلند شماره 4در ساعت چهار 
صبح یکم خردادماه سال جاری و با تمهیدات الزم از طرف بخش کوره بلند، جهت 
تعمیرات اساسی درجه سه و به مدت 6 شبانه روز متوقف شد. الزم به ذکر است که 

کوره بلند شــماره 2 از ابتدای راه اندازی در آذرماه 1362 تاکنون، تعداد 13 تعمیرات 
اساسی درجه یک و درجه دو و درجه سه داشته است .وی ادامه داد: یکی از جبه های 
کاری بحرانی  طی این تعمیــرات، اجرای عملیات تعمیری و بازســازی روی پل 
شیب دار و در ارتفاع 60 متری بود که طبیعتا عالوه بر مهارت و تخصص باال برای کار در 
ارتفاع، نیاز به جسارت بسیار باالیی جهت کار در شرایط پرتگاهی و ارتفاع زیاد داشت 
که خوشبختانه با رعایت کامل مســائل ایمنی و در حداقل زمان ممکن و با بهترین 
کیفیت و بدون هیچ گونه حادثه ای، توســط غیور مردان کارگاه 51 صورت پذیرفت.

وی در ادامه اضافه کرد: از زمان تغییر سیستم بارگیری کوره بلند شماره 2 از نوع جام و 
زنگ به نوع )سامانه بارگیری کمانی( BLS در سال 13۹2، برای اولین بار تعمیرات 
اساسی درجه سه به مدت 6 شبانه روز مصوب و اجرایی شد. این در حالی است که 
در سوابق قبلی و همزمان با تعمیرات درجه سه تعریف شده برای وینچ خانه، امکان 
تعویض کامل تجهیزات میسر نبود و در طرح اولیه پیشنهاد شده توسط کارشناسان 
روسی و اوکراینی این زمان به مدت 11 شبانه روز پیش بینی شده بود و این خود گواه 
بر تالش شبانه روزی و بدون وقفه نفرات اجرایی و تیم های مرتبط است. شفیعی، 
معاون تعمیرات مدیریت مهندسی نت به تشریح خدمات ارائه شده طی مدت 6 
شبانه روز پرداخت و بیان کرد: در زمان تعمیرات اساسی درجه سه کوره بلند شماره 2 
با توجه به لزوم استفاده از زمان در نظر گرفته شده جهت وینچ خانه، در سایر نقاط کوره 
بلند برای اولین بار و دریچه های متعدد در منطقه کائوپرها در دستور کار و برنامه ریزی 

جهت اجرا قرار گرفت.

مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان اصفهان تاکید کرد: 

گذر بی دغدغه از تابستان داغ با 15 لیتر صرفه جویی آب در شبانه روز

مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان:

 شرکت مخابرات 1000 دستگاه مودم به کمک کمیته امداد 
به نیازمندان اهدا کرد

انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی کوره بلند شماره ۲ ذوب آهن اصفهان
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