
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان  اعالم کرد با تاسیس شهرک طال و جواهر 
اشتغال زایی ۲۰ هزار نفری ایجاد خواهد شد؛

فرصت طالیی اشتغال
3

 شروع عملیات اجرایی مسکن خانواده های
 شهدای مدافع حرم

 برای اولین بار در استان اصفهان صورت گرفت؛ 

7

آغاز برخورد قانونی با 
 دارندگان پمپ های

 آب غیرمجاز

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:
 بازیکنان ذوب آهن از 
 سخت کوشی تالشگران
 خط تولید الگو بگیرند

گام بزرگ مدیریت 
شهری اصفهان برای بهبود 

اکوسیستم کارآفرینی

8

7

8 4

وقتی نفس شهر به شماره می افتد؛

 فضای سبز شهرکرد
 از بی آبی رنج می برد

3

 معاون برنامه ریزی شرکت
 آب منطقه ای اصفهان:

کاهش بارش ها موجب 
 خشکی زاینده رود

 نشده است

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

تالش بی ثمر 
برخی جریان های 
داخلی برای کم 

فروغ نشان دادن 
 فوالدمبارکه 
8در امر تولید

آگهی مزایده

میثم محمدی- شهردار زرین شهر  م الف:1153898

شهرداری زرین شهر  به استناد مجوز شماره 488 مورخ 99/11/1 شورای اسالمی شهر در نظر دارد پالک زمین 
از طرح تفکیکی مجاور شرکت تعاونی دامداران باکاربری مســکونی واقع در بلوار شهید قجه ای به مساحت 

215/75 متر مربع را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کســب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا 

پایان وقت اداری مورخ 1400/4/17 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند. 

آگهی مناقصه

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آباد م الف:1153906

شــهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 99/3185 مورخ 99/11/28 شــورای محترم اسالمی شهر، 
اجرای عملیات تهیه سه دستگاه پکیج پشت بامی یکپارچه )هوایی( مجموعه پردیس سینمایی امید واقع در مجموعه 

فرهنگسرای خارون منطقه دو شهرداری را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 10/000/000/000 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت 

قیمت، حسب مدارک موجود در مدارک مناقصه، از محل اعتبارات عمرانی سال 1400 شهرداری و بر اساس جدول پیشنهاد 

بهاء به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل یا حقیقی و رزمه کاری مرتبط و تجهیزات 
متناسب با این موضوع باشند.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شــود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه، با همراه داشتن مدارک و رزمه شرکت، تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ 1400/04/19 به امور قراردادهای 

شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.

شرکت کنندگان باید مبلغ 500/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 

0104544150002 شــهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و ســوم 

مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار می باشد.

نوبت اول

نوبت اول

  برای اولین بار در کشور  صورت گرفت؛
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روسیه و عراق در حال رایزنی برای ساخت نیروگاه اتمی
منابع مطلع در آژانس انرژی اتمی روسیه )روس اتم( گفتند که در حال رایزنی با عراق برای ساخت 
نیروگاه های اتمی هستند.به گفته این منابع به وبسایت روسیا الیوم، شرکت روس اتم درحال رایزنی 

با عراق بــرای تدوین یــک برنامه کاری 
در خصوص همــکاری در حــوزه انرژی 
هســته ای و دیگر حوزه های مربوط در 
راستای اهداف مســالمت آمیز است و 
کارگروهی برای پیشبرد این همکاری ها 
تشکیل می شود.همزمان مقامات عراقی 
نیــز گفته اند که قصد ســاخت هشــت 
نیروگاه هسته ای به ارزش ۴۰ میلیارد دالر 
طی سال های پیش رو را  دارند تا بدین 
وسیله کمبود برق در کشور و نیاز فزاینده 

به خصوص در فصل تابستان را جبران کنند.»کمال حســین لطیف« رییس »سازمان کنترل مواد 
رادیواکتیو« نیز به روســیا الیوم گفت که گفت و گوها با شرکت روس اتم پیشرفت چشمگیری کرده 

است. او همچنین از رایزنی با دیگر کشورها در حوزه فناوری هسته ای خبر داد.

 سفیر روسیه با لیستی از پیشنهادات مسکو
 راهی آمریکا شد

سفیر روسیه در ایاالت متحده گفت، مسکو یک سری پیشنهادات درباره چگونگی اقدام دو کشور 
برای ایجاد ثبات در روابط دوجانبه ارســال کرده اســت.به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آناتولی 
آنتونوف، ســفیر روســیه در آمریکا به دنبال اولین نشست رؤســای جمهوری روسیه و آمریکا 
که در جریان آن جو بایدن و والدیمیر پوتین توافق کردند تا ســفرای متبوع خودشــان را به محل 
ماموریت شان بازگرداند، در تاریخ ۲۰ ژوئن به واشنگتن دی.سی بازگشت. آنتونوف به خبرنگاران 
گفت: تعدادی درخواست به سازمان های مختلف ایاالت متحده فرستادم تا با رهبری ساختارهای 
مختلف مالقات کرده و درباره آنچــه باید با هم انجام دهیم برای ایجــاد روحیه مثبتی که تصور 
می کنیم از اجالس دو رییس جمهور خود گرفته ایم، بحث کنیم؛ انگیزه برای تثبیت روابط روسیه 
و آمریکا که به ما امکان می دهد در مــورد بهبود این روابط دوجانبه در آینــده صحبت کنیم.وی 
همچنین گفت که ارتقای کلی روابط دوجانبه با آمریکا به اراده سیاسی در واشنگتن بستگی دارد. 

فراخوان »عباس«برای احیای مذاکرات آشتی ملی 
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین از جنبش های فتح، حماس، سازمان آزادیبخش فلسطین 
)ساف( و جنبش جهاد اسالمی خواست که هرچه سریع تر به مذاکرات بازگردند.شورای انقالبی 
جنبش»فتح« به ریاســت محمود عباس، رییس تشــکیالت خودگردان فلســطین هشتمین 
نشســت خود را تحت عنوان »قدس پایتخت ماســت، نماد هویت و آزادی مردم ماست«عصر 
دوشــنبه در رام ا... آغاز کرد.عباس طی ســخنرانی خود در این نشســت از جنبش های »فتح« 
و »حماس« ، جناح های ســازمان آزادی بخش فلســطین و جنبش جهاد اسالمی خواست تا 
بالفاصله به گفت وگوی جدی شــبانه روزی برای پایان بخشیدن به تفرقه و ایجاد مشارکت ملی 
در همه سطوح با هدف مقابله با چالش ها و خطرات پیش روی فلسطین برگردند.وی افزود: با 
وحدت ملی مســتحکم، همه توطئه ها برای ضربه زدن به جبهه داخلی خود را ناکام گذاشته و از 
سازمان آزادی بخش فلســطین، »تنها نماینده قانونی مردم فلسطین« محافظت خواهیم کرد و 

به تالش های قاطع خود برای دستیابی به آشتی ملی ادامه می دهیم.

طالبان با پیشروی نظامی و گرفتن چند والیت به پشت دروازه های مزار شریف رسیدند؛

طغیان در افغانستان

به نظر می رسد تقابل دولت افغانستان با  علیرضا کریمیان
گروه طالبــان دوبــاره به پله هــای اول 
بازگشته است. پس از ماه ها مذاکرات صلح و حتی قرارگیری در آستانه 
آشتی ملی بار دیگر رشته مهار گروه طالبان پاره شده و این گروه که حاال 
چندین هزار نیروی اسیر خود در افغانستان را که برای توافق و رسیدن به 
صلح آزاد شده اند،در اختیار دارد بار دیگر جنگ های چریکی و حمالت 
نظامی را به شدت آغاز کرده اســت. بر اساس آمار،طالبان بر ۱۲ درصد 
خاک افغانستان کنترل کامل دارند و نزدیک به ۲۷ درصد هم به نوعی 
کنترل نسبی دارند، میزان تسلط دولت افغانستان هم کامل نیست به 
همین دلیل طالبان تشــویق شــدند که بر تصرفات ســرزمینی خود 
بیفزایند.طی دو ماه گذشــته، حدود ۵۰ شهرستان یا به تصرف طالبان 
درآمده  و یا شاهد درگیری ها بوده اند. بسیاری از این شهرستان ها بدون 
مقاومت نیروهای امنیتی، به دست طالبان افتاده اند. نرسیدن نیروی 
کمکی، از اصلی ترین علت های افتادن مراکز شهرســتان ها به دســت 
طالبان دانسته می شود. منابع محلی در برخی از والیت ها می گویند که 
تبلیغات طالبان درباره شــمار اعضا و گســتردگی حمــالت طالبان بر 
تعدادی از این شهرستان ها نیز باعث شــده  که نیروهای دولتی، بدون 
 مقاومت، این بخش ها را ترک کنند. نبردهای شــدید میان نیروهای 
دولتی و شبه نظامیان طالبان بر ســر کنترل ولسوالی ها در والیت های 

مختلف روز شنبه به مناطق شمالی این کشور گسترش یافته است.این 
درگیری حاال در نزدیکی مزارشریف یکی از والیت های مهم در جریان 
است و احتمال سقوط این شهر به دست طالبان افزایش یافته است .

درگیری ها میان طرفین در شهرهای میمنه از والیت فاریاب، تالقان واقع 
در والیت تخار، پلخمری در والیت بغالن و مناطقی واقع در والیت کندز از 
روز دوشنبه آغاز شده است.برخی نمایندگان مناطق شمالی در مجلس 
افغانستان وضعیت موجود در این مناطق را بسیار وخیم توصیف کرده و 
ضمن درخواست از دولت برای اقدام فوری هشدار داده اند که شهر میمنه 
در والیت فاریاب در آستانه سقوط قرار گرفته است.این در حالی است 
که منابع دولتــی از بازپس گیری کنترل مراکز ولســوالی های بنگی و 
خواجه غار در والیت تخار خبر داده اند. در این میان بسیج مردمی برای 
مقابله با حمالت طالبان هم به سرعت شکل گرفته است. بسیج مردم 
علیه گروه طالبان در شمال افغانستان پس از آن آغاز شد که جنگجویان 
این گروه پشت دروازه های مرکز ۵ استان از جمله مزارشریف در شمال 
این کشور رسیده اند. پیشروی های نظامی اخیر طالبان در نقاط مختلف 
افغانســتان که پیش تر مقامــات دولتی و امنیتی در این کشــور آن را 
»عقب نشینی تاکتیکی« توصیف کرده بودند به حدی رسیده که منابع 
دولتی حاال از سقوط روزانه چندین ولسوالی و کنترل مستمر طالبان بر 
آنها خبر می دهند.طالبــان اما این فتوحات را ناشــی از برتری نظامی 

دانسته و مدعی شده اند که طی یک ماه گذشته بر بیش از ۴۰ ولسوالی 
مسلط شده اند.طلوع نیوز با استناد به آمارهایی که از منابع خود دریافت 
کرده یاد آور شده که طی دو ماه اخیر حدود شصت ولسوالی یا به دست 
طالبان افتاده  و یا کنترل آنها میان نیروهای دولتی و طالبان دســت به 
دست شده است.این تحوالت همزمان با آخرین مراحل خروج نیروهای 
نظامی آمریکا و دیگــر نظامیان خارجــی عضو هیئت مامــور ناتو در 
افغانستان از این کشــور صورت می گیرد.چشم انداز فعلی، نشانه های 
مثبتی برای دولت افغانستان و نیروهای ارتش این کشور نیست. در ماه 
های اخیر نظامیان افغانســتان تلفات بسیار ســنگینی را در مقابله با 
 حمالت طالبان متحمل شــده اند.  کارشناســان در این زمینه هشدار
 می دهند با وجود تجهیز شدن نیروهای افغان اما ارتش توان مقابله با 
طالبان را به تنهایی نخواهد داشت. بر این اساس چشم انداز پیش روی 
طالبان در کسب قدرت زمانی متوقف می شود که یک نیروی موثر بتواند 
در مقابل این گروه قد علم کند. ارتش افغانستان  با اینکه آموزش دیده 
و مجهز هستند، اما قومی بودن جامعه افغانستان مانع شکل گیری یک 
نیروی ملی می شود و ارتش نمی تواند به وظیفه ملی خود عمل کند. در 
این شرایط گفته می شود آمریکا و شخص جو بایدن به صورت پنهانی از 
طرح های تجزیه افغانستان هم حمایت می کنند؛ نقشه ای که خروج 

نیروهای آمریکایی بخشی از به اجرا درآمدن آن تلقی می شود.

پایگاه خبــری پولیتیکو به نقل از منابع آگاه نوشــته 
آمریکا بســیاری از تحریم های اعمال شده در دوران 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ علیه ایران را قانونی 
می داند.یــک پایگاه خبــری به نقــل از منابع مطلع 
گزارش داده آمریکا حاضر نیست تمامی تحریم های 
اعمال شده توســط »دونالد ترامپ«، رییس جمهور 
ســابق آمریکا علیه ایران را برای بازگشــت به توافق 
هســته ای برجام رفع کند.پایــگاه خبری-تحلیلی 
»پولیتیکو« نوشته مقام های آمریکایی به ایران اطالع 
داده اند که »جو بایدن«، رییس جمهور آمریکا تمامی 
تحریم های اعمال شــده توســط »دونالد ترامپ«، 
رییس جمهور ســابق آمریکا علیه ایران را رفع نخواهد 
کرد، زیــرا بســیاری از این تحریم ها مبنــای قانونی 
دارند. این پایگاه خبری نوشته با این حال، مقام های 

آمریکایی این را هــم  گفته اند که برخی از تحریم های 
دوران ترامپ با هدف سخت تر کردن بازگشت به توافق 
هسته ای در دولت های بعدی طراحی شده اند و هدف 
آنها تنبیه رفتارهای ایران نبوده اســت. این تحریم ها 
می توانند رفع شوند.یک مقام آمریکایی گفته ایرانی ها 
خواســتار این هســتند که تمامی تحریم های دوران 
ترامپ رفع شوند. وی  گفت: »ایرانی ها، روی یک مورد 
مشخص تاکید ندارند؛ می گویند تمامی ]تحریم های 
دوران ترامپ[ باید رفع شــوند.«دولت »جو بایدن« 
مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در شهر 
وین، پایتخت اتریش زمینه های الزم برای بازگشــت 
کشــورش به توافق هســته ای برجام را فراهم کند. 
مقام های دولت جو بایدن بارها به صراحت به شکست 
سیاست فشــار حداکثری اعتراف کرده اند اما تا کنون 

از انجام اقداماتی که برای بازگشت به این توافق الزم 
هستند، سرباز زده اند.یک مقام آمریکایی که در جریان 
روند مذاکرات وین قــرار دارد در مصاحبه با پولیتیکو 
گفته مسائلی که در این گفت وگوها باقی مانده اند آنهایی 
هستند که بیشترین دشواری را برای حل و فصل شدن 
دارند.این مقام که پولیتیکو اشــاره ای به نام او نکرده 
گفت: »همه چیز بر اساس این اصل که »تا بر سر همه 
چیز توافق نشود بر سر هیچ چیز توافق نشده«، پیش 
می رود. اختالفاتی که باقی مانده  کمترند، اما مسائلی 

که حل شان از همه دشوارترند باقی مانده اند.« 

پایگاه خبری پولیتیکو: 

بایدن بسیاری از تحریم های ترامپ علیه ایران را قانونی می داند

رهبر جریان صدر در رشته توئیتی از ایران و عربستان خواست، با یکدیگر گفت وگو کنند. صدر در ادامه توئیتش افزود: عراق می تواند حلقه اتصال میان کشورهای 
منطقه باشد.ما همچنان می خواهیم روابط خوبی با هر دو طرف ]ایران و عربستان[ داشته باشیم و حسن هم جواری را با همه آنان رعایت کنیم و تا زمانی که آنها با ما 
ارتباط دارند، نمی خواهیم به ضرر یکی از دو کشور به کشور دیگر متمایل شویم.رییس جریان صدر  گفت: اولین پایه حسن هم جواری عدم دخالت در امور داخلی 
عراق و همکاری برای برداشتن همه مشکالت مشترک و گرفتار نکردن همسایه به مشکالتی است که به آن نیازی ندارد، همچنین همکاری باید در یک سطح و بدون 
برتری کشور همسایه بر عراق و تبعیت بغداد از آن کشور باشد. امروزه شاهدیم که عراق با حفظ استقالل وحاکمیت خود قادر است که حلقه ارتباطی میان دو طرف 
باشد، به ویژه این که بی شک هم گرایی و نزدیکی میان ایران و عربستان، تاثیرات مثبتی برای عراق ما به ارمغان خواهد آورد.صدر همچنین از آیت ا... رییسی، رییس 
جمهوری منتخب ایران خواست، اقدامی صورت دهد که درگیری های سیاسی وفرقه گرایی در منطقه پایان یابد، چون این کار موجب تقویت اسالم و تضعیف دشمن 
مشترک به ویژه رژیم صهیونیستی می شود که از همه این درگیری های ]فرقه ای[ برای برنامه های سست خود که به مانند تار عنکبوت است، بهره برداری می کند.

صحبت های صدر همزمان با آن صورت می گیرد که مقامات ایران بارها آمادگی خود را برای رفع کدورت ها با عربستان اعالم کرده اند.

نقل قول روزدرخواست »مقتدی صدر« برای گفت وگو میان ایران و عربستان 

وز عکس ر

رای دادن 
امانوئل مکرون 

در انتخابات 
محلی فرانسه

حزب مکرون تا کنون نتیجه 
اولیــه انتخابــات را واگذار 

کرده است.

طرح مجلس درباره مجازات جاسوسان 
به تازگی در مجلس شورای اسالمی طرحی در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تایید نهایی 
آن، جاسوســی یا همکاری با دولت متخاصم از جمله دولت ایاالت متحده آمریکا بر خالف امنیت 
کشور یا منافع ملی، افساد فی االرض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده )۲86( قانون 
مجازات اسالمی است.همچنین هر کس بدون آنکه جاسوسی کند، فرد یا افرادی را شناسایی و به 
منظور ارتکاب جرم مذکور، معرفی کند یا خود در جذب یا آموزش آنها برای ارتکاب جرم مزبور، دخیل 

باشد به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

واکنش فرانسه به پیروزی »رییسی« در انتخابات
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز دوشنبه در واکنش به انتخاب شدن سید ابراهیم رییسی در 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت: فرانسه انتخاب شدن آقای ابراهیم رییسی را به 
عنوان رییس جمهور جمهوری اسالمی ایران مورد توجه قرار داده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا 
رویکرد فرانسه با توجه به نتیجه انتخابات ایران تغییری خواهد کرد، گفت که پاریس مرتبا درباره حقوق 
بشر در ایران و زندانی کردن شهروندان فرانسوی ابراز نگرانی کرده است. این سخنگوی وزارت خارجه 
فرانسه ادامه داد: ما بر تمایل خود برای بازگشت به اجرای کامل توافق هسته ای وین تاکید می کنیم، 

چون دیپلماسی فرانسه کامال فعال و آماده آن است.

نماینده چابهار هم از توضیحات وزیر نیرو قانع شد
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اســالمی از توضیحات وزیر نیرو در خصوص عدم اجرای 
تکالیف وزارت نیرو در خصوص شیرین کردن آب دریاهای جنوب قانع شد.معین الدین سعیدی 
نماینده مردم چابهار در مجلس در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی سوال خود در 
خصوص علت عدم اجرای تکالیف قانون برنامه ششم توسعه توسط وزارت نیرو به خصوص ماده 
۳6 این قانون که بر ضرورت تامین آب شرب مناطق جنوب از طریق شیرین کردن آب دریاها تاکید 
دارد را مطرح کرد و در نهایت پس از شــنیدن توضیحات وزیر نیرو و قــول اردکانیان برای پیگیری 

مشکالت تامین آب شرب منطقه، قانع شد و سوال خود را به رای نمایندگان مجلس نگذاشت.

واکنش آمریکا در خصوص سفر احتمالى »رییسی« به نیویورک
ســخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده در خصوص سفر رییس جمهوری منتخب ایران به آمریکا 
 برای شــرکت در مجمع عمومی ســازمان ملل، گفت که هنوز برای اظهارنظر در این باره، زود است.

»ند پرایس« بدون ارائه پاسخی مشــخص در این باره، گفت که هنوز حتی مراسم تحلیف رییسی 
برگزار نشــده اســت.وی همچنین درباره مذاکرات طرف های برجام در وین، گفت که به رایزنی با 
هم پیمانان خود در مورد هدفی که تمامی این مدت دنبال می کردیم و البته بازگشــت دو طرفه به 

اجرای تعهدات در قالب توافق هسته ای است، ادامه می دهیم.

تماس تلفنی »اشرف غنی« با »رییسی «
رییس جمهور افغانستان طی تماس تلفنی با آیت ا...»ســید ابراهیم رییسی« پیروزی وی را در 
انتخابات ایران تبریک گفت.به نوشته ارگ افغانستان، در این تماس تلفنی غنی گفت که افغانستان 
و ایران دو کشور همسایه و برادر هستند و آرزومندم که انتخاب رییس جمهور منتخب به گسترش 
بیشتر مناسبات و همکاری ها در عرصه های مختلف میان دو کشور کمک کند.آیت ا... رییسی نیز 
ضمن قدردانی از تماس رییس جمهور افغانستان بر گسترش و تعمیق روابط میان دو کشور تاکید 

کرده است.

کافه سیاست

سخنگوی دولت : 

انتظار می رود همه در کنار 
کاندیدای پیروز  بایستند

ســخنگوی دولت اظهار  کرد :انتظار می رود 
جریان های سیاسی که در این انتخابات حامی 
کاندیدای پیروز نبودند نیز با دوراندیشی آینده 
نگرانه در کنار دولت بایستند.علی ربیعی یادآور 
شد: یکی از آسیب های ادوار گذشته فقدان 
تداوم میراث دولت هاســت، هر دولتی قطعا 
نقاط مثبت و منفی در کارنامــه خود دارد،  با 
این فرض که هر دولت حلقــه ای از زنجیره 
حکمرانی یک نظام سیاســی است، نیازمند 
یک ســامان سیاسی هســتیم که دست به 
دست شــدن مشعل رشــد و توسعه جامعه 
را از یک دولت به دولــت دیگر تضمین کند و 
این زنجیره حکمرانی را از گســیخته شــدن 
مصون نگه دارد.وی با بیــان اینکه یک اصل 
شناخته شده و مورد احترام در جوامع مردم 
ســاالر اجماع نخبگان درباره یاری رســاندن 
به دولت منتخب برای عبور از شرایط سخت 
است، اظهار کرد: هر چند دولت دوازدهم دیوار 
تحریم ها را در نقطه پایانی فرو ریختن دیوار و 
شکست تحریم قرار داده است، اما آثار تحریم 
بر جامعه ایران سال ها باقی است. عبور از این 
شرایط سخت و غلبه بر مشکالت ساختاری 
اقتصــادی و اجتماعی در کشــور و مقابله با 
مشکالت توامان تحریم و کرونا نیازمند کمک 
و در کنار قرار گرفتن همه قوا و همه نهادهاست.

ربیعی ادامه داد: این یــک ضرورت اجتناب 
ناپذیر اســت و قرار گرفتن همــه جناح های 
سیاسی و نهادهای مسئول و حتی نهادهای 
رسانه ای جهت مقابله با موانع الزمه موفقیت 
دولت در پشت سر گذاشتن مشکالت متعدد 
ناشی از تحریم های ظالمانه و فشار اقتصادی، 
اجتماعی کروناست.سخنگوی دولت با تاکید 
بر اینکه انتظار می رود جریان های سیاسی که 
در این انتخابات حامی کاندیدای پیروز نبودند 
نیز با دوراندیشی در کنار دولت بایستند، گفت: 
از طرف دیگر رییس جمهور منتخب به زودی 
رییس همه جمهور ایرانیان با همه ســالیق و 
گرایش های سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

طی دو ماه گذشته، حدود ۵۰ شهرستان یا به تصرف 
طالبان درآمده  و یا شاهد درگیری ها بوده اند. بسیاری 
از این شهرستان ها بدون مقاومت نیروهای امنیتی، 
به دست طالبان افتاده اند. نرسیدن نیروی کمکی، از 
اصلی ترین علت های افتادن مراکز شهرستان ها به 

دست طالبان دانسته می شود

بین الملل
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اصفهان؛ مهد نان سالم و پایلوت نان های سنتی
اصفهان به مهد نان و پایلوت نان های ســنتی و قلب ســالم شــهرت دارد.مدیرکل غله و خدمات 
بازرگانی استان اصفهان گفت: مرکز پژوهش غالت وابسته به وزارت صمت، این افتخار بزرگ را در 
کارنامه درخشان غله اصفهان ثبت کرد.محســن ضیایی افزود: کارخانه های متعدد و پیشرفته ای 
در زمینه تولید آرد در این استان فعال هستند و آرد  تولیدی این واحد ها مطابق با کیفیت آرد کامل 
و از اســتاندارد های ملی برخوردار و به تایید مراکز نظارتی رســیده اســت.مدیرکل غله و خدمات 
بازرگانی استان اصفهان، ضایعات نان در اســتان را کمتر از میانگین کشوری برشمرد و گفت: بهره 
گیری از تکنولوژی به روز در صنعت آردســازی، فرهنگ سازی مردم درخصوص نگهداری مطلوب 
نان و همچنین آموزش های تخصصی به نانوایان مهم ترین عوامل دستیابی به این موفقیت است.
محسن ضیایی افزود: استان اصفهان از استان های پیشتاز در تولید نان سبوس دار در کشور است.

رییس جهاد کشاورزی اصفهان: 

فعالیت معدن جوشقان قالی باید متوقف شود
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با تاکید بر لزوم توقف فعالیت معدن جوشقان قالی گفت: 
این موضوع با حمایت رحمت ا... فیروزی پور ،نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسالمی در 
حال پیگیری است. مهرداد مرادمند افزود: به دغدغه های مردم منطقه جوشقان قالی واقف هستیم 
و همه توان خود را برای رفع مشکل فعالیت معدن این منطقه به کار می گیریم.وی، فعالیت مجدد 
معدن در جوشقان قالی را نخستین بحث خیلی مهم این منطقه دانست و گفت: پس از بازدیدی که 
به همراه زنده یاد صفاری نماینده پیشین مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسالمی و مکاتبات 
و پیگیری هایی که پس از آن صورت گرفت، منجر به توقف عملیات این معدن شد. مرادمند با بیان 
اینکه به نظر کارشناسان، سرمایه گذاری در معدن اشتباه است، افزود: معدن به زیرساخت های اصلی 
منطقه که بحث تامین آب آن وجود دارد، ضرر می زند.وی با تاکید بر اینکه ماندگاری مردم جوشقان 
قالی به دلیل منابع آبی موجود در این منطقه است، گفت: اگر قرار باشد این منابع آبی بسیار مهم و با 

ارزش نباشد، سایر موارد اولویت و مزیتی برای این منطقه و محل اسکان چندهزارساله در آن ندارد.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس:

افزایش 40 درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی صحت ندارد
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: در شرایط کنونی که وضعیت اقتصادی و 
معیشتی مردم خوب نیست، افزایش نرخ های پرواز منطقی نیست و افزایش ۴۰ درصدی قیمت 
بلیت پروازها صحت ندارد.رحمت ا...فیروزی درباره برخی اخبار مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی قیمت 
بلیت پروازهای داخلی، اظهار کرد: افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی کذب و شــایعه اســت. 
شرکت های هواپیمایی البته خواهان افزایش قیمت بلیت ها هستند، اما دستورالعملی در این  باره 
ابالغ نشده است و شرکت های هواپیمایی حق افزایش نرخ ها را ندارند.وی افزود: کمیسیون عمران 
مجلس با دقت این موارد را زیر نظر دارد. با  رییس ســازمان هواپیمایی کشوری صحبت و تاکید 
کردم که شرکت های هواپیمایی حق افزایش نرخ پروازهای داخلی را ندارند.این عضو کمیسیون 
عمران مجلس تصریح کرد: مردم در وضعیت اقتصادی خوبی قرار ندارند و شرکت های هواپیمایی 
نیز باید به این موضوع توجه کنند. البته قبول داریم که شرکت های هواپیمایی ضرر زیادی متحمل 
شده اند، اما شرایط کشــور به شکلی نیســت که افزایش قیمت در برخی خدمات را شاهد باشیم.

فیروزی خاطرنشان کرد: سازمان هواپیمایی کشوری باید روی قیمت ها نظارت دقیق داشته باشد 
و دولت نیز باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد. مجلس زمانــی می تواند در این موارد ورود کند 
که برای مثال دســتگاه های نظارتی گزارش دهند که سازمان هواپیمایی کشوری وظایف خود را به 
درستی انجام نمی دهد. مجلس به هر کار جزئی نمی تواند ورود کند، اما از حقوق ملت نیز در صورت 

لزوم دفاع می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان  اعالم کرد با تاسیس شهرک طال و جواهر اشتغال زایی ۲۰ هزار نفری ایجاد خواهد شد؛

فرصت طالیی اشتغال

اگر چه وضعیت طــال و خرید و فروش  مرضیه محب رسول
مصنوعات آن در بازار اصفهان که روزگاری 
به عنوان قطب تولید و صادرات طال و جواهر در کشور شناخته می شد، 
چندان تعریفی ندارد؛ اما مسئوالن استانی امید دارند تا با ایجاد زیر 
ساخت های مناسب ضمن کاهش هزینه ها دوباره رونق را به صنعت 

طال و جواهر استان اصفهان بازگردانند .
گفته می شــود بازار و صنعت طال ظرفیت اشــتغال زایی بیش از یک 
میلیون نفر را دارد.روزگاری نه چندان دور می شد با هزینه ای بسیار 
کم کارگاه تولیــد مصنوعات طــال راه انداخت و با هزینــه ای اندک 
اشــتغال زایی کرد حاال اما نوســان بازار و افزایش جهانی قیمت طال  
اوضاع را تغییر داده با این وجود هنــوز هم فرصت ها در این بازار زیاد 
اما دیرتر در  دسترس  قرار می گیرد. بخشی به دلیل نبود زیر ساخت  
های الزم و بخشــی دیگر به دلیل دلســردی مردم از بازار طال شکل 
گرفته؛ اما هنوز فرصــت صادرات و اســتفاده از ظرفیت های جهانی 
پیش روی صنعت طالی ایران قرار دارد. هر چند دســت انداز در این 
راه هم زیاد اســت ولی شرایط ناامید کننده نیســت. در این بین قرار 

است شــهرک طال و جواهر در اصفهان راه اندازی شود ؛از این دست 
وعده ها و نقشه ها برای پوشــاک و رمز ارز و ... هم در استان طراحی 
شــده ؛اما پیشــرفت ها همچنان کند و الک پشــت وار ادامه دارد. 
مسئوالن به آینده این مدل از زیر ســاخت های صنعتی و اقتصادی 
برای اصفهان بسیار امیدوارند؛ از جمله شهرک طال که معاون استاندار 
 اعالم کرده می تواند ظرفیتــی 2۰ هزار نفری در زمینه اشــتغال زایی 

ایجاد  کند.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان بــا 
بیان اینکه صــادرات طــال و جواهر اســتان اصفهــان از حدود یک 
میلیــارد دالر بــه زیــر ۱۰۰ میلیــون دالر کاهــش یافتــه، گفــت: 
پیش بینــی می شــود بــا تاســیس شــهرک صنعتــی خصوصی 
فلــزات گرانبها و ســنگ های قیمتی جایــگاه خــود را در خاورمیانه 
 به دســت آورده و اشــتغال زایی بیــش از 2۰ هزار نفری در اســتان

 داشته باشیم.
سید حسن قاضی عســگر اظهار کرد: مصوبه ایجاد »شهرک صنعتی 
خصوصی فلزات گرانبها و ســنگ های قیمتی« برای اولین تقریبا ۱۵ 

سال پیش تصویب شد؛ اما متاسفانه اجرای پروژه طی این مدت به 
دالیل مختلف، متوقف شد. اکنون این طرح پس از سه سال پیگیری، 
در شورای برنامه ریزی و توسعه اســتان تصویب شد و برای واگذاری 
زمین آماده است. پس از عبور از این مرحله، کلنگ آغاز پروژه به زمین 
خواهد خورد. در این صورت با توجه به گســتردگی این پروژه، حداقل 
دو سال و حداکثر سه ســال زمان برای ســاخت و بهره برداری از آن 

نیاز است.
وی افزود: این شهرک، سیتی ســنتری در حوزه طال و جواهر خواهد 
بود. بر این اساس مکان های در معرض دید آن به فروشگاه ها و سایر 
مکان ها به کارگاه های تولید طال و جواهر اختصاص می یابد. بخشــی 
از صنایع آالینده شــهری و کارخانجات فعال در حوزه طال و جواهر نیز 
به این شهرک منتقل خواهد شد. متاسفانه به دلیل راه اندازی نشدن 
این شهرک، میزان صادرات گذشته را از دست داده ایم. بر اساس آمار 
، صادرات طال و جواهر استان اصفهان پیش تر حدود یک میلیارد دالر 
بوده اما اکنون به زیر ۱۰۰ میلیون دالر تنزل پیدا کرده است. امیدواریم 
با تاسیس این شــهرک بتوانیم جایگاه خود را در خاورمیانه به دست 

آورده و اشتغال زایی باالیی داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان درباره وسعت 
این شــهرک نیز اظهار کرد: بر اساس مصوبه شــورای برنامه ریزی و 
توسعه استان، ۳۰ هکتار به این شهرک و 2۰ هکتار به صنایع آالینده و 
کارگاه های شهری این حوزه اختصاص می یابد. البته باید توجه داشت 
در این شهرک هتل، آموزشــگاه علمی کاربردی و هرآنچه این صنف 

بدان نیاز دارد، وجود خواهد داشت. 
قاضی عســگر با بیان اینکه پیش بینی می شــود با ایجاد این شهرک 
بیش از 2۰ هزار شغل ایجاد شود و بخشی از اشتغال از دست رفته به 
استان بازگردد، گفت: خوشبختانه پروژه کارگوترمینال با حداکثر توان 
خود ایجاد شده و پنجره واحد خدمات اداری نیز در آن وجود دارد. این 
امکانات برای واردات و صادرات طال و جواهر در دســترس است. در 
شرایطی که بسیاری از کارگاه های کوچک طال سازی به دلیل نوسان 
قیمت و کاهش مشتری در بازار ورشکست شده اند و صاحبان آنها به 
خرید و فروش و داللی در این  بازار روی آورده اند و مالیات و قوانین 
صادراتی و خرید و فــروش در داخل هر کدام تبدیــل به قصه تلخی 
پیش روی سرمایه گذاران در این بازار شــده، چشم انداز شهرک طال 
در استان اصفهان می تواند راهی تازه پیش روی این صنعت باز کند.  
البته به شرطی که تا زمان راه اندازی، چیزی از صنعت طالی اصفهان 

باقی مانده باشد.

در نشست بررسی راهکارهای عبور از بحران برق که به 
همت کمیسیون انرژی صنایع پاالیشی و پتروشیمی 
برگزارشــد، مقرر شــد طرحی به منظــور انعکاس 
مشــکالت صنعت برق و راهکارهای پیشنهادی به 
رییس جمهور و نمایندگان مجلس، تهیه شود. در این 
جلسه سیدحسن قاضی عسگر، معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار اصفهان با تاکیــد بر اینکه 
مشکالت نیروگاه های تولید پراکنده از طریق ستاد 
پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه 

قابل پیگیری است، سرمنشأ مشکالت صنعت برق را 
وجود یارانه های غیر هدفمند دانست. وی، خواستار 
تعامل اتاق بازرگانی و اســتانداری بــرای پیگیری 
مشــکالت این نیروگاه هــا ازطریــق وزارت نیرو به 
خصوص اولویت درپرداخت معوقات نیروگاه های 
بخش خصوصی در سال پشــتیبانی از تولید و مانع 
زدایی ها شــد. قاضی عســگر  همچنین از پیگیری 
طرحی در استانداری مبنی بر ایجاد سازو کاری برای 
تغییر ساعات کاری صنایع تک شیفته جهت کاهش 
مشــکل کمبود برق اصفهــان خبــرداد و برضرورت 
همراهی بخش خصوصی و نمایندگان مجلس برای 

رفع این مشکل تاکید کرد.  در ادامه اکبرلباف، نایب 
رییس کمیسیون انرژی صنایع پاالیشی و پتروشیمی 
اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تاکید برضرورت استفاده 
از پتانسیل نیروگاه های تولید پراکنده برای کمک به 
رفع کمبود برق در کشور، هدف از تشکیل این نشست 
را احصای دغدغه ها و مشکالت فعاالن این حوزه بیان 
کرد.وی از ایجاد بستری برای انعقاد تفاهم نامه سه 
جانبه میان شرکت توزیع برق به عنوان متولی، نیروگاه 
های تجدیدپذیر و واحدهای رمز ارز به عنوان مصرف 
کننده برای شــکل گیری قراردادهای خرید توافقی 

برق خبر داد.

درنشست بررسی راهکارهای عبور از بحران برق عنوان شد:

 تهیه طرح رفع مشکالت صنعت برق
 توسط اتاق بازرگانی اصفهان برای ارائه به دولت و مجلس

خبر روز

پایانه های فروشگاهی و شفافیت اقتصادی
شــفافیت اقتصادی و جلوگیری از پنهــان کاری در معامالت اقتصادی از مهم ترین و اساســی 
ترین  راه کارهای موجود جهت رشد و اعتالی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته  است. بر این 
اساس یکی از عمده ترین برنامه های 
اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا تالش 
جهت شفاف سازی اقتصادی و مبارزه 
جدی ایشان با اقتصاد زیرزمینی است. 
چراکه ابهام و عدم شــفافیت پاشــنه 
آشــیل همه نظام های اقتصادی پویا و 
در حال رشد بوده و از همین روی با این 

پدیده شوم به شدت مقابله می  شود.
از ســوی دیگر نظام مالیاتی کشــور در 
طول یک دهه گذشــته منشــأ اجرای 
بسیاری از سیاســت های موفق اقتصادی در عرصه نظام مالیاتی و متعاقب آن انضباط مالی در 
کشور بوده است. اجرای موفق قانون مالیات بر ارزش افزوده در طول بیش از یک دهه گذشته و 
نیز دستاوردهای سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه نظام جامع مالیاتی سبب شده تا در این برهه 
حساس به یکی از مسیرها و معبرهای مطمئن کشور در زمینه تامین هزینه های جاری و عمومی 
کشور بدل شود؛ اما در کنار همه دستاوردهای مادی که نظام مالیاتی ایران در عرصه اقتصاد کالن 
کشور داشته است، توجه به دستاوردهای معنوی و افزایش رضایت عمومی جامعه و در صدر آن 
بحث عدالت مالیاتی می تواند یکی از عمده ترین دغدغه های سازمان امورمالیاتی کشور باشد.

به طور یقین شــفافیت اقتصادی فارغ از اینکه مانعی اصلی در برابر قاچاق کاال بوده و باعث رونق 
 کسب و کار اقتصادی در ســطح بازارهای داخلی شده و همین زمینه ســاز کاهش نرخ بیکاری

 می شود، از سوی دیگر یکی از ملزومات جدی در جهت بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی است. 
چراکه شفافیت اقتصادی موجب می شود تا نظام مالیاتی بتواند براساس شواهد و قرائن واقعی 
اقدام به اخذ مالیات کرده و با اعمال عدالت مالیاتی، زمینه ســاز عدالــت اقتصادی و اجتماعی 
شود.بر این اســاس نظام مالیاتی کشور در راستای اجرای سیاســت ها و چشم اندازهای موفق 
خویش قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را پس از تصویب نهایی در مجلس شورای 
اسالمی ابالغ و آن را برای دولت اجرایی کرد تا برگ زرین دیگری در نظام مالی واقتصادی کشور 
رقم بخورد. بر مبنای این قانون، بانک مرکزی موظف شــد تا با همکاری ســازمان امور مالیاتی 
کشور، ظرف مدت یک سال پس از ابالغ قانون فوق، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان 
بانکی و یــا درگاه های پرداخــت الکترونیکی اقدام کرده و بــا ایجاد تناظر بیــن آن ها با مجوز 
 فعالیت و شــماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناســه یکتا

 اختصاص دهد.
در شــرایطی که اغلب کشــورهای دنیا با بهره مندی از فناوری های روز بشــری توانســته اند به 
دســتاوردهای بزرگی در عرصه های مختلــف قانون گذاری و اجرای قوانیــن موفق اقتصادی و 
اجتماعی دست یابند، بدون شک اعمال و اجرای چنین قوانینی می تواند نقش بسزایی در ایجاد 
شفافیت مالی در نظام اقتصادی کشور داشــته و تبعات مثبت آن در دیگر بخش های سیاسی و 
اجتماعی کشور قابل رویت خواهد بود. این در حالی است که در کنار مقوله ابهام زدایی و شفافیت 
اقتصادی یکی از وجوه تمایز و تفاوت اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مؤدیان در 
نظام اقتصادی کشور ضمانت های اجرایی این قانون است که سبب  شده تا روح قانون به شکلی 
فراگیر و موثر در اجزای فعالیت های اقتصادی جریان داشــته باشــد. بر این اساس و در فصل 
پنجم قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان، قانون گذار به بیان ضمانت های اجرایی 
این قانون پرداخته و در ذیل بندهای 22 تا 26 قانون، تخلفات احتمالی و جریمه های ناشی از آن 

را به تفصیل بیان داشته است.

کافه اقتصاد

مالیات

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: محدودیت متراژی برای پرداخت وام ودیعه مسکن وجود ندارد و تمامی مستاجران می توانند این تسهیالت را دریافت کنند.محمود 
محمودزاده  با بیان اینکه امسال هم همانند سال گذشته وام ودیعه مسکن از دو طریق به متقاضیان پرداخت می شود، گفت: در روش اول پرداخت تسهیالت، متقاضیان در 
طول یک سال تنها سود تسهیالت را پرداخت می کنند و در انتهای سال کل مبلغ را به صورت یک جا به بانک ها پرداخت می کنند که در این شیوه متقاضی کمترین نرخ قسط 
را به بانک ها پرداخت می کند.وی با اشاره به روش دوم تسهیالت ودیعه مسکن که به صورت ۵ ساله و با نرخ ۱2 درصد است، افزود: در این روش متقاضی ماهیانه اصل و 
سود تسهیالت را به بانک ها پرداخت می کند به طوری که برای تسهیالت ۷۰ میلیون تومانی در شهر تهران، متقاضی باید هرماه یک میلیون و ۵۹2 هزار تومان به بانک پرداخت 
کند.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در روش اول پرداخت تسهیالت نرخ سود وام ۱۳ درصد است،گفت: متقاضیان امسال می توانند به دو 
شیوه اصل و سود تسهیالت را پرداخت و یا تنها سود تسهیالت را به بانک پرداخت کنند که در هر دو شیوه بانک ها باید با متقاضیان همکاری الزم را انجام دهند.محمودزاده 
با اشاره به اینکه متقاضیانی که در سال گذشته تسهیالت ودیعه مسکن را دریافت کرده اند، امسال دیگر نمی توانند این تسهیالت را دریافت کنند، افزود:متقاضیانی که در 

سال گذشته تسهیالت را دریافت کرده اند، امسال با توجه به آنکه هنوز تسویه حساب نکرده اند، نمی توانند این تسهیالت را دریافت کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
متراژ واحد ها تاثیری بر تسهیالت اجاره ندارد

رونمایی از رگالتور 
خودروهای 
 داخلی بومی
 در کاشان

بــا حضــور معــاون علمی و 
فناوری رییــس جمهور برای 
اولین بار از رگالتور خودروهای 
داخلی در شرکت دانش بنیان 
ایسکرای کاشان رونمایی شد.

وز عکس ر

معاون برنامه ریزی شرکت آب 
منطقه ای اصفهان:

کاهش بارش ها موجب 
 خشکی زاینده رود

 نشده است
معــاون برنامــه ریــزی شــرکت آب 
منطقــه ای اصفهان با اشــاره به دســته 
بندی عوامــل موثر در بروز عــدم تعادل 
بین منابــع و مصــارف آب، گفت: برخی 
عوامل مردم زا و دســته ای دیگر عوامل 
طبیعی هســتند که به نوعی طبیعت در 
آن نقش دارد. در حــوزه عوامل طبیعی، 
مهم ترین اتفــاق در حوضــه زاینده رود 
مربوط به گرمایش زمین است. امروز نه 
تنها دما در ایــن حوضه افزایش یافته، از 
سوی دیگر شــاهد کاهش میزان بارش 
ها به صــورت جزئــی و تغییــر الگوی 
زمانی، مکانی و نوع بارش ها هســتیم، 
اما بــه صراحت مــی گویم ایــن عوامل 
 موجــب خشــکی رودخانه زاینــده رود

 نشده است.
وی تصریح کــرد: آنچه در کل کشــور و 
همچنیــن در حوضه زاینــده رود موجب 
خشکی رودخانه ها شــده، عوامل مردم 
زاســت؛ این عوامــل در نهایــت موجب 
افزایش مصارف در بخش های مختلف 
کشــاورزی، شــرب، صنعت می شود.

وی گفــت: اگرچــه فعالیت هــای فنی 
مهندســی مانند طرح های آبخیزداری 
با هدف کنترل رســوب ورودی به سدها 
و جلوگیری از فرســایش خــاک مورد 
تاکید است، اما فعالیت های غیراصولی 
آبخیزداری با هدف کنترل آب و توســعه 
مصارف بخش کشاورزی خود تبدیل به 
یکی از عوامل موثر بر خشــکی رودخانه 
شــده اســت؛ این قبیل فعالیــت ها در 
حوضه های بــاز ماننــد کارون با رعایت 
برخی مبانی مفید است، اما حوضه های 
بسته ای مانند زاینده رود می تواند باعث 
بارگذاری بیشــتر بر حوضــه و در نهایت 

خشک شدن رودخانه و تاالب شود.
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30 هزار تن گندم کشاورزان در چهارمحال و بختیاری 
خریداری می شود

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: ۳۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 
این استان از یکم تیرماه از آنان خریداری می شــود. کی قباد قنبری تاکید کرد: با توجه به کاهش 

چشمگیر بارش ها در استان و براساس 
پیش بینی های سازمان جهادکشاورزی 
امســال ۳۰ هزار تن گندم در این استان 
تولید می شود که اداره کل غله و خدمات 
بازرگانی آمادگی خرید این میزان گندم 
را دارد.وی افزود: برای خرید این میزان 
گندم ۱۵ مرکز خرید تضمینی در شهرکرد، 
بروجن، لــردگان، اردل، کوهرنگ، بن، 
فارســان و ســیلو فرخ شــهر مشخص 
شده است. قنبری نیاز ماهانه گندم در 

چهارمحال و بختیاری را ۱۰ تا ۱۱ هزار تن اعالم و تصریح کرد: در ســال جاری خرید تضمینی گندم 
براساس کیفیت به طور میانگین ۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم است. وی یادآور شد: هزینه های 
مربوط به خرید گندم ۱۰ تا ۳۰ روز بعد از تخلیه بار، به کشــاورزان پرداخت می شود.مدیرکل غله و 
خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم اکنون ۱۱ هزار تن گندم در سیلوی فرخ شهر 
و انبار کارخانه های آرد چهارمحال و بختیاری موجود است که نیاز استان تا مردادماه امسال را تامین 
می کند. وی گفت: اکنون یک هزار و ۵۰۰ تن برنج، چهار هزار و ۹۱۳ تن شــکر سفید، ۶ هزار و ۳۵۲ 

تن شکر خام و یک هزار و ۴۲۲ تن روغن در انبارهای ذخیره کاالهای اساسی ذخیره شده است.
قنبری تاکید کرد: مصرف آرد بخش صنف و صنعت چهارمحال و بختیاری ماهانه چهار هزار تن، حوزه 
روستایی سه هزار و ۳۰۰ تن و بخش شهری سه هزار و ۶۰۰ تن است. وی خاطر نشان کرد: هم اکنون 
حواله حمل و تخلیه ۲۵ هزار تن گندم از خوزستان، پنج هزار تن از فارس و ۹ هزار تن از خارج کشور 

برای چهارمحال و بختیاری صادر شده که در حال حمل است.

 اعضای یک بیمار مرگ مغزی در شهرکرد
 به بیماران نیازمند اهدا شد

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشــتی چهارمحال و بختیاری گفت: 
اعضای بدن »صنوبر صفی پور« پــس از تایید مرگ مغــزی و با رضایت خانــواده این مرحومه ، 
جداسازی و به بیماران نیازمند اهدا شد. فریدون رحمانی افزود: عمل جداسازی اعضای بدن این 
بانو بامداد ۳۱ خرداد توسط تیم پزشکی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی شهرکرد با همکاری 
جراحان اعزامی از شیراز جداسازی شد. وی ادامه داد: مرحومه صنوبر صفی پور از اهالی شهرستان 
فارسان در ۲۷ خردادماه بر اثر جراحات شــدید وارده در سانحه تصادف در بخش ICU بیمارستان 
کاشانی تحت مراقبت های ویژه قرار گرفت؛ اما تالش ها برای زنده ماندن این بانو، جواب نداد و در 
نهایت مرگ مغزی وی تایید شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی 
چهارمحال و بختیاری خاطر نشــان کرد: کبد و کلیه های این مرحومه به شیراز و نسوج آن به تهران 
ارسال شد.رحمانی افزود: از ابتدای امسال تاکنون هشت عمل جداسازی و اهدای عضو در استان 
انجام گرفته است. چهارمحال و بختیاری پس از تهران، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و یزد جزو پنج 
استان فعال کشور در اهدای عضو است.ساالنه بین پنج تا هشت هزار نفر در کشور دچار مرگ مغزی 
می شوند که در ۳۶ درصد موارد، تیم های پیوند عضو موفق به جلب رضایت خانواده ها می شوند.این 
در حالی است که در چهارمحال و بختیاری از هر سه خانواده ۲ نفر خانواده برای اهدای عضو بیمار 

خود اعالم رضایت می کند.

وقتینفسشهربهشمارهمیافتد؛

فضایسبزشهرکردازبیآبیرنجمیبرد
نامش از دیرباز بام ایران بود، آب و هوایش سبب جذب مسافر به این 

شهر می شود و هوای تمیزش زبانزد همگان است.
در شرایطی که همین فضای سبز موجود هم به سختی آبیاری می شود 
خود گویای این حقیقت است که فضای سبز شــهری از فقر آبی رنج 
می برد. هرچند می گویند آب در هر کجا جاری باشد سبب رونق، نشاط 
و آبادانی خواهد شد؛ اما این موضوع در شهرکرد صدق نمی کند چراکه 

امروز شاهد کم آبی در جای جای شهر هستیم.
فضای سبز و گسترش آن با توجه به گســترش جمعیت شهرنشینی 
یکی از نیازهای ضروری انسان ها برای ایجاد تعادل اجتماعی، روحی 
و جسمانی است از این رو فضای سبز و پرداختن به این مقوله یک امر 

مهم و حیاتی بشر به شمار می رود.
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد ، با 
بیان اینکه سرانه فضای سبز شهرکرد در حال حاضر ۱8 مترمربع است 
و بیشتر از ۶ مترمربع از میانگین کشــوری بیشتر است، اظهارداشت: 
نسبت جمعیت به وسعت فضای ســبز، آب و هوای خوب و مساعد 
از جمله دالیل این امر محسوب می شــود که مدیریت شهری در این 

خصوص اهتمام ویژه داشته است.
سیدرضا هاشمی با اشاره به مشکالت فضای سبز افزود: عمده ترین 
مشکل و بحران عدم وجود منابع آبی کافی و افت شدید دبی چاه های 
فضای سبز اســت که این موضوع نگهداری فضاهای سبز و وضعیت 
موجود را با چالش مواجه می کند و موارد توســعه فضاهای سبز را به 

حاشیه و ابهام کشیده است.
رییس سازمان سیما، منظر و فضای ســبز شهری شهرداری شهرکرد 
بیان کرد: همچنین فرســودگی ابنیه پارک های مرکزی و عدم وجود 
بودجه کافی برای بهسازی و نوسازی پارک ها همزمان با آهنگ رشد 
سریع شــهر از ۴ طرف شمال و جنوب و شــرق و غرب باعث شده که 
کیفیت فضای سبز موجود و کمیت قابل توسعه هم خوانی با رشد شهر 

نداشته باشد.
هاشمی ادامه داد: با توجه به بحران آب در سال گذشته به هیچ عنوان 
در توسعه ها و فضاســازی های پارکی از چمن کاری استفاده نشده و 
توسعه فضای سبز با گونه های درختی و درختچه های پایدار و کم آب 
سازگار با اســتان چهارمحال و بختیاری و بیشــتر با شن های رنگی 

پوشش داده شد.
وی گفت: همچنین با تالش های صورت گرفته در سال گذشته از طریق 
شورای اسالمی شهر و شــهردار ردیف بودجه ای جهت انتقال پساب 
به شهرکرد در بودجه ۱۴۰۰ سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 

شهرداری پیش بینی شده و طرح مطالعاتی آن در دست اقدام است 
که امیدواریم با تعامل بین دستگاهی در سال جاری نسبت به اجرای 

خط انتقال پساب اقدامات الزم صورت پذیرد.
رییس سازمان سیما، منظر و فضای ســبز شهری شهرداری شهرکرد 
با بیان اینکه در راستای فرهنگ سازی اقدامات الزم صورت پذیرفته 
است، تصریح کرد: استفاده از همیار فضای ســبز، برگزاری جلسات 
متعدد با NGOهای عالقه مند، اجرای پویش های فضای سبز مانند 
کاشــت درخت به خصوص در هفته درختکاری، اســتفاده از بنرهای 
مفهومی و فرهنگــی در پارک ها، تعامل با اداره  هــای منابع طبیعی و 
محیط زیســت انجام، همچنین بودجه نگهداری ســازمان در ســال 
گذشــته به منظور ارتقای ســطح حقوق کارگران در ســطح معقول و 
تامین نیرو جهت نگهداری فضای ســبز قســمت های مختلف شهر 

افزایش یافت.
هاشــمی با بیان اینکه وضعیــت موجود، وضعیت به ارث رســیده از 

ســنوات گذشــته اســت، ادامه داد: با توجه به رشــد هزینه ها قطعا 
تــا اســتاندارد و وضعیت مطلــوب راه ســختی در پیش اســت اما 
در تالش هســتیم با ارتقای ســطح کیفیــت لوازم بازی و ورزشــی، 
ابنیــه پارک ها، وضعیت مبلمان شــهری، حذف درختــان معیوب یا 
صنعتی از فضاهای ســبز و کاشــت گونه های ســبز و کم آفت، بهبود 
 محوطه ســازی و ســاماندهی قســمت هایی که امکان چمن کاری

 وجود ندارد.
رییس سازمان سیما، منظر و فضای ســبز شهری شهرداری شهرکرد 
گفت: بدیهی است بازسازی و بهســازی فضاهای سبز در کوتاه مدت 
نیاز به هزینه های سنگین و اعتبارات درخور سازمان دارد.  امسال برای 
پروژه های حفظ و نگهداری فضاهای موجود ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان و پروژه های توسعه فضای سبز دارای ۳ ردیف با اعتبار ۳میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان و پروژه بازســازی فضای سبز یک میلیارد و ۲۰۰ 

میلیون تومان پیش بینی شده است.

رییس اداره مهندســی و مطالعــات اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: برای 
دومین بار طی ۱۱ سال گذشته، میزان بارش در استان 
به ۶۰.۳ درصد میانگین بارش سالیانه رسیده است که 
با بروز این تنش خشکسالی هواشناسی و افزایش 
تخریب و فشار بر حوضه های آبخیز به دلیل بهره برداری 
غیر اصولی و همچنین با توجه به جایگاه مهم استان 
در تامین منابع آبی فالت مرکــزی و بخش هایی از 
جنوب کشور الزم است برای هدایت صحیح منابع و 
پایداری تولید آب برنامه ریزی دقیق تری انجام شود.

فرزاد رضازاده بر ضرورت دستیابی به مدیریت پایدار 
و الگوی بهره بــرداری صحیــح از حوضه های آبخیز 
تاکید و اضافه کرد: باید در این زمینه بین دستگاه های 
متولی که به نوعی در برداشت از حوضه نقش دارند، 
انسجام مدیریتی شــکل گیرد تا تخریب به حداقل 
برســد.رضازاده در ادامه با اشــاره به مطالعات انجام 
شده در خصوص نتایج اجرای طرح های آبخیزداری 
در حوضه هــای آبخیــر دیمه شهرســتان کوهرنگ، 

قلنگان شهرستان شــهرکرد و دوراهان در شهرستان 
بروجن گفت: 8۰ درصد از اهداف پیش بینی شده در 
برنامه های اجرایی این سه حوضه آبخیز محقق شده 
است. وی ادامه داد: مطالعات انجام شده در خصوص 
ارزیابی اثرات عملیات آبخیزداری در این سه منطقه 
الگویی از چهارمحال و بختیاری نشــان می دهد که 
بخش عمده ای از اهداف پیش بینی شــده همچون 
کنترل سیل، جلوگیری از فرســایش خاک و تغذیه 
آبخوان ها حاصل شده اســت.رضازاده با بیان اینکه 
مطالعات درباره اثربخشــی اقدامات انجام شده از 
سال ۹8 آغاز و در بهار ۱۴۰۰ به پایان رسید، گفت: طی 
۱۰ سال اخیر در این سه حوضه آبخیز بیش از ۱۹۹ سازه 
آبخیزداری احداث شده است که بر اساس مطالعات 
انجام شده، عملکرد این تعداد سازه موجب شده است 
تا فرسایش خاک تا ۶۰ درصد کنترل شود.وی کاهش 
۱۰ درصدی میزان روان آب ها و ۷۰ درصدی دبی سیالبی 
حوضه را از دیگر نتایج اجــرای طرح های آبخیزداری 
در ســه حوضه الگویی دیمه، قلنگان و دوراهان بیان 

کرد و افزود: اگر چه در سال های پس از احداث سازه، 
تغییراتی از نظر بهره برداری در این حوضه ها به وجود 
آمده است، اما با توجه به رضایت بخش بودن نتایج 
عملکرد و ضرورت تداوم اجرای طرح های آبخیزداری، 
برنامه ریزی برای عبور از بحران های محیطی همانند 
آلودگی آب، بروز ریزگرد ها و فرسایش خاک در سال 
جاری و در برنامه پنج ســاله هفتم در دستور کار قرار 
دارد.رضازاده با اشــاره به اینکه سال گذشته اقدامات 
آبخیزداری و طرح های احیا و اصالح مراتع و همچنین 
جنگل کاری در ۴۶ حوضه آبخیز اســتان انجام شد، 
گفت: عملیات اجرایی این طرح ها تاکنون ۹۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است .

احداث بیش از 1۹۹ سازه آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری

 ۶ طرح راه سازی چهارمحال
  و بختیاری امسال

 بهره برداری می شود

خبر روز

وز عکس ر

130 بنای تاریخی 
در چهارمحال و 

بختیاری به مرمت 
اضطراری نیاز دارند

 آغاز تزریق دوز دوم واکسن کرونا برای 18هزار نفر
 در چهارمحال و بختیاری

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری با اشاره به ورود محموله جدید واکسن کرونا در استان 
گفت: تزریق دوز نوبت دوم برای ۱8 هزار نفر از مردم اســتان از روز دوشنبه ۳۱ خرداد ماه آغاز شده 
است.سید راشد جزایری افزود: گروه سنی باالی ۷۰ سال سن که نوبت اول واکسن کرونا را دریافت 
کرده اند برای تزریق نوبت دوم به ترتیب فراخوان می شوند.جزایری با بیان اینکه واکسن های جدید 
تا پایان هفته تزریق شود، اضافه کرد: این در حالی اســت که تزریق واکسن برای گروه های سنی 
دیگر تا اطالع بعدی اجرا نمی شود.وی از تزریق ۵۷ هزار و ۵۰۰ دوز واکسن کرونا در استان خبر داد 

و گفت: در مجموع تاکنون ۵۹ هزار و ۵۰۰ دوز واکسن وارد استان شده است.

خسارت حدود چهار هزار میلیاردی کرونا به صنعت گردشگری
مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری گفت: کرونا سه هزار و 
۷۹۰ میلیارد ریال خسارت به صنعت گردشگری استان وارد کرد.مهرداد جوادی افزود: این میزان 
خســارت به هتل ها، هتل آپارتمان ها، مســافرخانه ها، اقامت گاه های بوم گــردی، مهمان پذیرها، 
سفره خانه های سنتی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان گردشگری، مجتمع های 
پذیرایی و بین راهی و موسسات و مراکز آموزشی گردشگری چهارمحال و بختیاری وارد شده است و 
۴۱۲ نفر در این صنعت بیکار شده اند.وی تاکید کرد: ارائه کمک های تسهیالتی و برخی از بخشش ها، 
معافیت ها و اســتمهال دیون، تخصیص منابع مالی، پرداخت وام بلندمدت، تنفس ۶ ماهه برای 
پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایان از سوی مراکز تامین اجتماعی و برنامه ریزی برای جبران 
بخشی از خسارت ها از راهکار های مدیریت مشکالت ناشــی از شیوع ویروس کرونا در حوزه های 

گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری است.

کشت چغندر قند در 2 هزار هکتار مزارع چهارمحال و بختیاری
مدیر زراعت سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: محصول چغندر قند در بیش از 
۲ هزار هکتار مزارع کشاورزی استان کشت شد.مهدوی، میانگین برداشت چغندر قند در هر هکتار 
را حدود ۵۰ تن برآورد کرد و افزود: زمان برداشــت محصول چغندر قند از مهرماه آغاز می شود.وی 
از خرید تضمینی چغندر قند خبر داد و گفت: کشــت چغندر قند مکانیزه و از ارقام پربازده اســت. 
شهرستان های شــهرکرد، کیار و بروجن از مناطق اصلی کشت این محصول در استان چهارمحال و 

بختیاری به شمار می روند.

توزیع ۶۶ هزار تن نهاده دامی در چهارمحال و بختیاری
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: طی سه ماهه 
نخست امسال ۶۶ هزار و ۴۵۴ تن نهاده دامی در استان توزیع شد. سام مردانی افزود: این میزان 
نهاده های دامی توزیعی در استان به مقدار ۱8 هزار و ۱۳۱ تن کنجاله سویا، مقدار ۳۳ هزار و ۱۶۹ تن 
ذرت و ۱۵ هزار و ۱۵۴ تن جو با قیمت مصوب دولتی بین دامــداران، واحد های طیور، کارخانجات 

تولید خوراک آبزیان و خوراک دام استان توزیع شد.
مردانی، هدف از توزیع این نهاده  ها را رفع نیاز دامداران و مرغداران و کمک به تولید و افزایش کمی 
و کیفی تولیدات دام و طیور در اســتان عنوان کرد.وی با اشــاره به اینکه بیش از ۱8 هزار تن نهاده 
دامی بین مرغداران چهارمحال و بختیاری توزیع شد، اظهار داشت: این میزان نهاده دامی با قیمت  
مصوب از طریق سیستم بازار گاه بین مرغداران استان توزیع شــد.مردانی به توزیع نهاده دامی به 
صورت خوراک آماده اشاره کرد و گفت: طی سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۷ هزارتن خوراک 

دام تولید شد.

اخبار

معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به احــداث ۳۰ راه اصلی در این اســتان، 
گفت: ۶ طرح مهم راه سازی استان تا پایان 
امســال به بهره برداری می رســد. حمید 
ربیعی افزود: کنارگذر شــمالی شــهرکرد، 
محور شــهرکرد بــه بروجــن )محدوده 
سفیددشــت بــه فرادنبه(، فاز نخســت 
زیرگذر بروجن، محــور بروجن به لردگان، 
راه روســتایی چهارطاق کیار به وســتگان 
بروجن و محور نقنه بــه همگین در محور 
بروجن به دهاقان از جملــه این راه ها به 
شــمار می رود. وی با بیان اینکه اقدامات 
قابل توجهی در حوزه راه ســازی استان در 
طول دولت یازدهم و دوازدهم شکل گرفت، 
تصریح کرد: این عملکرد در افزایش طول 

بزرگراه های استان قابل توجه است. 
ربیعی از ۲ برابر شــدن طول بزرگراه های 
اســتان در طول هشــت ســال گذشــته 
خبــر داد وگفت: تــا پایان دولــت دهم 
۱۵۰ کیلومتــر بزرگراه در اســتان احداث 
شــده بود که این میزان تا پایــان دولت 
دوازدهم به ۲۹۶ کیلومتر افزایش می یابد. 
معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی چهارمحال و بختیاری تسریع 
در اجرای طرح راه آهن استان )مبارکه به 
سفیددشت به شهرکرد( را دیگر طرح مهم 
راه سازی اســتان برشــمرد و افزود: این 
طرح تاکنون از ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی 

در حوزه زیرسازی برخوردار شده است.
ربیعی تصریح کرد: طرح ایستگاه شهرکرد 
هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است و پس 
از آنکه زمین موردنظر از سوی سپاه تحویل 
داده شود پیمانکار مشغول کار خواهد شد. 
وی از اختصاص ۳۲۵میلیارد تومان اعتبار 
برای طرح راه آهن استان در سال ۱۴۰۰ خبر 
داد و اظهار داشت: با تخصیص این اعتبار 
پیش بینی می شــود عملیات زیرســازی 

طرح تا پایان سال به اتمام برسد.

بام ایران

خبر خوان

م
سنی

: ت
س

عک
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تحدید حدود اختصاصی
4/2 چون تحدید حدود شش دانگ یکباب خانه پالک شماره 132 اصلی واقع در 
خور بخش پنج حوزه ثبت خور و بیابانک که طبق پرونده ثبتی به نام آقای مجید 
سلطانی فرزند محمد حسن و خانم رقیه توکل فرزند حسن در جریان ثبت است 
به علت واخواهی به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای مالکین تحدید حدود ملک مرقوم در روش شــنبه مورخ 
1400/04/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 

این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شــد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید. م الف: 1152957 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خورو بیابانک 
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معاون علم و فناوری رییس جمهور:

رصدخانه ملی ایران اوایل مهرماه نورگیری می شود
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهــوری گفت: رصدخانه ملــی ایران اوایل مهرمــاه نورگیری 
می شود.سورنا ستاری  با اشاره به ســاخت رصدخانه ملی ایران در شهر کامو از توابع بخش قمصر 
در شهرستان کاشــان اظهار داشــت: این پروژه بزرگ ترین طرح علم محور ایران تا به امروز است 
که توسط متخصصان و پژوهشگران ایرانی ساخته شــده است.وی با بیان اینکه این پروژه جز ۱۲ 
رصدخانه بزرگ دنیاست، ابراز داشت: عملیات ساخت این پروژه بزرگ ملی به اتمام رسیده و اوایل 
مهرماه این رصدخانه نورگیری می شود.معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه 
تمام استانداردهای الزم برای ساخت این پروژه از لحاظ علمی و عمرانی در باالترین سطح اعمال 
شده است، تصریح کرد: قرار اســت طی هفته های آینده این پروژه توسط رییس جمهور به صورت 

ویدئوکنفرانس افتتاح شود.

 شرکت ۹0 هزار نوآموز اصفهانی در طرح سنجش
سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی اســتان اصفهان گفت: از روز پنجم تیرماه، ۹۰ هزار نوآموز 
اصفهانی در ۶۷پایگاه طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان مورد ارزیابی قرار 
می گیرند.محسن الماسی در توضیح اجرای طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی 
نوآموزان اظهار کرد: این طرح براساس قوانین فرادستی و مصوبه هیئت وزیران از سال ۱۳۷۵ ساالنه 
اجرا شده است. طرح سنجش سالمت جســمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان با مشارکت وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش و پرورش اجرا می شود و ســازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 

متولی اجرای آن است.
رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان تصریح کرد: پیش بینی می شود، در سال 
تحصیلی جدید ۹۰ هزار نوآموز وارد پایه اول ابتدایی شــوند. از پنجم تیرماه هم فرآیند ســنجش 
ســالمت جســمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان در ۶۷ پایگاه اولیه انجام می شود که با توجه به 
تراکم جمعیتی در هر منطقه و ناحیه این پایگاه ها افزایش می یابد.وی با اشــاره به اینکه پس از 
ثبت اطالعات نوآموز، نوبت گیری در سامانه سنجش انجام می شود، گفت: در برگه ای که به والدین 
تحویل داده خواهد شد، تاریخ مراجعه نوآموز به پایگاه سنجش سالمت مشخص شده است. مراحل 
آماده سازی و آموزش نیروها در طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان از 
فروردین ماه انجام شده تا این طرح از روز پنجم تیرماه در تمام مناطق و نواحی آموزش و پرورش 

استان اصفهان اجرایی شود.

درمرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان صورت می گیرد؛

راه اندازی چهارمین کمپ تابستانی بازی سازی
چهارمین کمپ تابستانی بازی سازی در مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان راه اندازی 
می شود.مدیر مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان، کمپ تابستانی لذت بازی سازی ۱۴۰۰ 
را فرصتی برای یادگیری و تجربه و تیم سازی دانســت و گفت: این کمپ از ۱۲ تیر تا سوم شهریور 
در قالب ۶۴ ساعت آموزش های بازی سازی به همراه ۲۰ ســاعت تجربه کار تیمی به مدت هشت 
هفته )روز های زوج از ساعت ۹ تا ۱۳( راه اندازی می شود.جواد راستی افزود: در بخش آموزش ۱۴ 
ساعت هنر دوبعدی و فتوشاپ، شش ساعت انیمیشن، ۲۲ ساعت کار با زیرموتور BOLT یونیتی 
و ۲۲ ساعت کارگاه های متنوع در حوزه تیم سازی و طراحی و تبلیغات و انتشار و درآمدزایی و ارائه 
و بازی های رومیزی و موسیقی با مدرسان مجرب پیش بینی شده است.عالقه مندان به حضور در 
این برنامه برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در https://uicei.ir/camp ۱۴۰۰ و کسب برنامه 

هفتگی کمپ به وب سایت https://uicei.ir/camp مراجعه کنند.

دفاتر بیمه سالمت هم از چرخه درمان در اصفهان حذف شد؛

یک گام رو به جلو

باالخره نسخه پیچی در دفترچه های بیمه  پریسا سعادت
به ایســتگاه پایانی خود رسید و دیگر این 
دفترچه ها در اصفهان چاپ و توزیع نخواهد شد. انتظار می رود با اجرای 
این طرح، صدها میلیارد تومان در ســال به خاطر عدم استفاده از کاغذ 
صرفه جویی شود. هر چند چرخه استفاده از کاغذ هنوز کامل در کشور 
متوقف نشده و تعداد زیادی از مراکز درمانی و پزشکان به سیستم نسخه 
پیچی آنالین متصل نشده اند؛ اما اولین گام ها در اجرای این پروژه به 
سرعت برداشته شد و نتایج خوبی هم به دنبال داشت . تجریه اجرای 
چنین طرح هایی در کشور همواره با چالش ها و دست اندازهای زیادی 
مواجه بوده؛ اما اجرای حذف نسخه کاغذی و توقف چاپ دفترچه های 
بیمه کند؛ ولی به خوبی رو به جلو در حال اجرا و رفع اشکال است . حاال 
پس از تامین اجتماعی و بر اساس اعالم سازمان بیمه سالمت ایرانیان 
رسما این سازمان هم دفترچه بیمه را در اصفهان ارائه نخواهد داد.دکتر 
حسین بانک، اجرای نسخه الکترونیک و کاهش کاربرد دفترچه های 
بیمه را به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات سازمان بیمه سالمت اعالم کرد 
و گفت: به دنبال استقرار نسخه نویســی و نسخه پیچی الکترونیک در 
کشور، کاهش کاربرد دفترچه های درمانی نیز در دستور کار قرار گرفت و 
بر همین اســاس روال چاپ دفاتر بیمه ســالمت همگانــی از ابتدای 

اردیبهشت ماه ، دفاتر بیمه روستاییان و شــهرهای زیر بیست هزار نفر 
جمعیت از ابتدای خرداد ماه و دفاتر ســایر بیمه شدگان شامل کارکنان 
دولت ، سایر اقشــار و ایرانیان از ابتدای تیرماه متوقف و بیمه شدگان 
محترم جهت دریافت خدمات درمانی از کد ملی خود استفاده می کنند. 
در صورتی که به هــر دلیل مرکز درمانــی آماده ارائه خدمــات درمانی 
الکترونیک به شهروندان نباشد مجاز است از طریق سربرگ مرکز و درج 
کد ملی بیمارخدمات خود را ارائه دهد. مدیرکل اداره کل بیمه ســالمت 
استان اصفهان با بیان اینکه یک میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش 
بیمه ســالمت اســتان قرار دارند، افزود: بیش از ۷۵ درصد افراد تحت 
پوشش بیمه سالمت خدمات بیمه ای خود را به صورت رایگان دریافت 
می کنند.وی ادامه داد: یکی از مشکالت بخش درمان اشتباهات ناشی 
از ناخوانا بودن نســخ تجویزی اســت که با بهره گیری از نخسه نویسی 
الکترونیک این اشتباهات از بین رفته و کمک زیادی در حوزه درمان به 
بیماران و مراجعین  می کند.بانک با اشــاره به مزایایی چون باال بودن 
سرعت، دقت و شفافیت آماری نسخه نویسی الکترونیک، گفت: شفاف 
سازی اطالعات وآمار سازمان های بیمه گر، شفاف سازی اطالعات بیمه 
شــدگان و موسســات طرف قرارداد و تکمیل بانــک اطالعاتی پرونده 
سالمت جهت حوزه های تصمیم گیر نظام سالمت کشور از جمله اهداف 

نسخه نویسی الکترونیک است.حسین بانک اضافه کرد: بیمه شدگان 
می توانند با مراجعه به ســامانه خدمات شــهروندی بیمه ســالمت 
https://eservices.ihio.gov.ir/ خدمات غیر حضوری( به آدرس(
esc و یا با اجرای کد دستوری #۱۶۶۶* از آخرین وضعیت بیمه ای خود 
مطلع شوند.وی اظهار کرد: ســازمان بیمه سالمت ایران به عنوان بزرگ 
ترین سازمان بیمه گر درمان پایه کشور، هرگونه موضوعی در خصوص 
بیمه کردن افراد تحت پوشش خود را از طریق سایت رسمی سازمان بیمه 
سالمت ایران به آدرس www.ihio.gov.ir و یا از طریق صدور پیام در 
رسانه های جمعی، اطالع رسانی می کند و در صورتی که تماسی با بیمه 
شدگان در خصوص دریافت مبلغ برای دریافت کارت اعتباری گرفته شد، 
بیمه شدگان به هیچ وجه اعتماد نکنند چراکه این افراد سودجو و فرصت 
طلب هســتند. با حذف دفترچه های بیمه، انتظار می رود مشکالتی از 
قبیل نسخه خوانی های اشــتباه و معطلی برای دریافت داروها برای 
بیماران به حداقل برسد؛ اما آنچه هم اکنون در حال انجام است استفاده 
از نسخه با سربرگ پزشکان بدون استفاده از سیستم الکترونیک است. 
هر چند در ابتدای این راه نمی توان الزام و انتظاری برای پیوستن همه 
پزشکان به این رویه داشت ولی امید اســت به زودی راهکاری جهت 

اجرای درست و همه جانبه این طرح اندیشیده شود.

 شفاف سازی اطالعات وآمار سازمان های بیمه گر، 
شفاف سازی اطالعات بیمه شدگان و موسسات طرف 
قرارداد و تکمیل بانک اطالعاتی پرونده سالمت جهت 
حوزه های تصمیم گیر نظام سالمت کشور از جمله 

اهداف نسخه نویسی الکترونیک است

با مسئولان جامعه

دبیر شــورای هماهنگی ســازمان های مــردم نهاد 
محیط زیستی استان اصفهان گفت: پویش نذر طبیعت 
اصفهان را سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ نیز که خشکسالی 
بود با همراهی شماری از فعاالن محیط زیستی فعال 
کردیم و مبالغ جمع آوری شــده صرف تهیه علوفه و 
مخازن آبشخور شد. حشمت ا... انتخابی با بیان اینکه 
این پویش طی دو ســال اخیر به دلیل بهبود بارش ها 
فعال نبود، افزود: امسال با توجه به خشکسالی فراگیر 
در زیستگاه های حیات وحش در تالش برای فعالیت 

دوباره پویش نذر طبیعت بودیم که پس از خبر حمله 
شــکارچیان به محیط بان غیور پارک ملی قمیشــلو، 
محیط بان رضاقلی خسروی، عزم خود را برای فعالیت 
هر چه زودتر این پویش و کمک به محیط زیست جزم 
کردیم زیرا حمله به این محیط بــان دومین درگیری 
در مدت کمتر از دو هفته بــود که اتفاق می افتاد.وی با 
اشاره به اینکه استان اصفهان بیش از ۲۰ منطقه تحت 
مدیریت محیط زیست شــامل پارک ملی، پناهگاه 
حیات وحش، منطقه حفاظت شــده و مناطق شکار 
ممنوع دارد، اضافه کرد: وســعت این مناطق به بیش 
از ۲ میلیون هکتار می رســد که بخش عظیمی از این 
مناطق در شمال و شرق استان یعنی مناطق بیابانی و 
کویری قرار دارد و همه این ها درگیر خشکسالی شدید 

هستند. انتخابی اظهار کرد: با توجه به شرایط خشکی 
که مناطق حفاظت شــده را فراگرفته نیاز است سایر 
سازمان های دولتی، شرکت های خصوصی و به ویژه 
صنایع برای کمک به محیط زیســت به میدان بیایند 
زیرا این مناطق ذخیره گاه های ژنتیکی کشــور بوده و 
باید حفظ شوند.وی با اشــاره به اینکه تابستانی داغ 
در پیش است و بارندگی های پاییز دیرهنگام خواهد 
بود، گفــت: حرکت حیات وحش اصفهان به ســمت 
کشتزارهای اطراف مناطق از اواخر اردیبهشت آغاز شده 
و نه تنها گونه های علفخوار بلکه تشــنگی و گرسنگی 
سایر گونه های گوشتخوار، پرندگان و خزندگان را نیز به 
خطر می اندازد. از این رو از همه فعاالن محیط زیست 

درخواست می کنیم که به نذر طبیعت بپیوندند.

دوستداران محیط زیست برای کمک به حیات وحش به میدان آمدند؛

نذر طبیعت فعال شد

اهدای خون مدیر 
عامل شرکت آب و 

فاضالب اصفهان
آب  شــرکت  مدیرعامــل 
وفاضالب اصفهان به مناسبت 
روز جهانی اهداکنندگان خون 
و به یــاد برادران شــهیدش 
بــا حضــور در مرکــز جامــع 
اهداکنندگان خواجو به یاری 

بیماران نیازمند به خون آمد.

2 شکارچی پرنده های کمیاب در نایین روانه زندان شدند
رییــس اداره حفاظت محیط زیســت نایین گفت: ۲ شــکارچی پرنده کمیــاب و در معرض خطر 
انقراض »باالبان« در این شهرســتان، دســتگیر و روانه زندان شــدند.علیرضا رضایــی افزود: با 
هوشــیاری و اقدام به موقــع نیروهای 
یگان حفاظت محیط زیســت نایین ۲ 
قاچاقچی پرندگان شــکاری و کمیاب 
که اقدام به زنده گیری ۲ قطعه باالبان در 
زیستگاه های این شهرستان کرده بودند، 
شناسایی و دستگیر شــدند.وی اظهار 
داشت: متخلفان پس از تشکیل پرونده 
و ارجاع به مراجع قضایــی با صدور قرار 
۷۰۰ میلیون تومانی روانه زندان شــدند.

وی تصریح کرد: باالبان یــا چرخ با نام 
علمی»Falco cherrug«از بزرگ ترین انواع شاهین و از محبوب ترین پرندگان شکاری نزد بازداران 
است که شکار یا اقدام به آغاز شکار آن در زیستگاه های حیات وحش جرم بوده و طبق مواد ۱۰ تا ۱۵ 
قانون شکار و صید و ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسالمی، قابل تعقیب و مجازات است.پناهگاه حیات 
وحش عباس آباد در ۱۹۰ کیلومتری نایین با وسعت افزون بر ۳۲۰ هزار هکتار، زیستگاه انواع وحوش 
و پرندگان در شرق استان اصفهان است.تاکنون ۴۳ گونه مختلف پستاندار، ۳۲ گونه خزنده، ۸۶ نوع 

پرنده بومی و ۱۷۵ گونه پرنده مهاجر و فصلی در این منطقه شناسایی شده است.

دستگیری قاچاقچی اشیای تاریخی کاشان
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان از شناسایی و دستگیری یک قاچاقچی 
سکه های تاریخی در عملیات مشترک فرماندهی انتظامی اســتان قزوین و پلیس آگاهی کاشان 
خبرداد.مهران ســرمدیان، اظهار کرد: با دریافت گزارش فرماندهی انتظامی استان قزوین مبنی بر 
فعالیت فردی در زمینه خرید و فروش اشیا عتیقه در شهرستان کاشان، بررسی های الزم در خصوص 
راســتی آزمایی خبر انجام شــد.وی  افزود: پس از اطمینان از صحت موضوع و نیز شناسایی محل 
موردنظر، پلیس آگاهی شهرستان کاشان با همکاری فرماندهی انتظامی قزوین با هماهنگی قضایی 
در محل حضور یافته و موفق به کشف ۱۸  سکه و دستگیری یک نفر شدند. سرمدیان تصریح کرد: با 
توجه به بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان حوزه باستان شناسی این اداره، از مجموع ۱۸ 

سکه به دست آمده، تعداد ۱۱ سکه تقلبی و هفت سکه مربوط به دوران تاریخی و اسالمی بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خبر داد:

گرفتار شدن ۵ کارگر در حادثه حریق کارگاه تینر
آتش سوزی سنگین در کارگاه و انبار تینر در اصفهان حادثه ساز شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ، با اشــاره حادثه حریق سنگین در کارگاه و انبار تینر، اظهار کرد: 
این حادثه در ساعت ۱۳:۴۱ به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 

گزارش شد که بالفاصله آتش نشانان راهی محل حادثه شدند.
فرهاد کاوه آهنگران، با بیان اینکه آتش نشانان از ایستگاه های پنج، شش، هفت و ۱۹ به محل حادثه 
اعزام شــدند، اضافه کرد: نیروهای آتش نشــانی در کمترین زمان خود را به محل حادثه در جاده 
فرودگاه، روستای دینان رساندند، این حادثه مصدوم نداشته و تنها باعث خسارت مالی شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه علت حادثه در دست 
بررسی است، افزود: پنج کارگر در کارگاه حبس شده بودند و تمام آن ها نجات یافتند و آسیب ندیدند 

و محل حادثه نیز پاک سازی شد.

وز عکس ر

اخبار

مسئول بیماری های واگیر معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی:

هنوز نمی توان گفت که 
واکسیناسیون در سطح 
جامعه آثاری داشته است

خبر روز

مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: نزدیک 
به ۲ درصــد از جمعیــت زیر پوشــش این 
دانشگاه در اســتان به طور کامل علیه کرونا 
واکســینه شــدند و ۲ دوز را دریافت کردند.

رضا فدایی افزود: تاکنــون حدود ۲۷۰ هزار 
نفر در اســتان اصفهان ) به جز کاشان و آران 
و بیدگل( دوز اول واکســن کرونا و حدود ۹۰ 
هزار نفر ۲ دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.

وی با بیان اینکه میزان پوشــش واکســن 
کرونا  بین سالمندان باالی ۷۰ سال استان 
بین ۶۵ تا ۷۰ درصد اســت، اظهار داشــت: 
شماری از سالمندان با وجود ارسال پیامک، 
برای دریافت واکســن به مراکز بهداشــتی 

مراجعه نکردند.
فدایی با تاکید بر اینکه واکسیناســیون کادر 
درمان و بهداشــت آثار خوبی بیــن کارکنان 
ایــن کادر  از نظر اعتماد بــه نفس و کاهش 
تعداد مبتالیان به کووید ۱۹ داشــته، تصریح 
کرد: هنوز نمی توان گفت که واکسیناســیون 
کرونا در سطح جامعه آثاری داشته است زیرا 
درصد بسیار کمی نسبت به جمعیت استان، 
این واکسن را دریافت کردند.وی با اشاره به 
تحویل محموله جدید ۵۰ هزار دوزی واکسن 
کرونا به دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان از 
نوع »سینوفارم« ، خاطرنشان کرد: در زمان 
حاضر تزریق دوز دوم واکسن کرونا به افرادی 
که حدود یک ماه پیش دوز اول واکســن را 
دریافت کردند در حال اجراست و با رسیدن 
محمولــه جدید، تعداد بیشــتری از افرادی 
که موعد تزریق دوز دوم آنها رســیده است، 
واکسینه می شــوند.فدایی از مردم خواست 
تا زمانی که پیامک فراخــوان برای دریافت 
واکسن کرونا را دریافت نکردند از مراجعه به 
مراکز بهداشت پرهیز کنند، گفت: برای تزریق 
دوز دوم نیز بــه گروه های ســنی مختلف، 

پیامک ارسال خواهد شد.

کالن شهر اصفهان طی سه ماهه بهار ۱۴۰۰ حتی یک روز هوای پاک نداشت؛ اما بیشترین روزهای آلوده را در این مدت نفس کشید.کالن شهر اصفهان بر پایه آمار اداره کل 
حفاظت محیط  زیست استان از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۶ روز سالم، ۲۶ روز ناسالم برای گروه های حساس و یک روز ناسالم برای عموم را تجربه کرد.اصفهان در حالی 
بهار امسال هوای پاک نداشت که در مدت مشابه سال ۱۳۹۸، ۱۹ روز و در سال ۱۳۹۹ تنها یک روز هوای پاک نفس کشید.به گفته کارشناسان، اصفهان آلوده ترین کالن شهر 
کشور به شمار می رود و خسارت آلودگی هوا به این شهر دو برابر پایتخت، یعنی حدود هشت میلیارد دالر در سال برآورد می شود.در همین پیوند مدیر امور آزمایشگاه های 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: تعداد روزهای پاک ارتباط مستقیمی با بارندگی دارد و هوای پاک را مدیون بارش ها هستیم در حالی که امسال بر اثر 
خشکسالی ،بارش ها و نزوالت جوی در بهار کاهش یافته و نباید انتظار داشتن هوای پاک را داشته باشیم زیرا هوای پاک مدیون بارندگی هاست.بابک صادقیان  افزود: 
به علت کاهش بارندگی امسال تعداد روزهای هوای پاک صفر شده در حالی که ســال ۱۳۹۸ بارش ها خوب بود و اصفهان ۱۹ روز هوای پاک تجربه کرد، وقتی بارندگی 
نمی شود و از سوی دیگر رطوبت سطح خاک کاهش می یابد، وزش باد گرد و خاک را در هوا پراکنده می کند.وی خاطرنشان کرد: بنا به گزارش های هواشناسی و منابع 
طبیعی استان، کانون های فرسایش بادی فعال شده است و پدیده گرد و غبار را شاهد هستیم؛ هر چند که این پدیده از نظر شدت نسبت به سال های گذشته کمتر است.

اصفهان بهار 1400 ، یک روز هوای پاک نداشت



رییس فدراسیون تیر و کمان:

افتخارحضوردرالمپیکنصیبهرکسینمیشود
رییس فدراسیون تیر و کمان در مور د حضور  تیروکمان در مسابقات کسب سهمیه پاریس بیان کرد: ما در آستانه المپیک هستیم. رشته هایی که سهمیه کسب کردند برنامه 
خود را شروع کرده اند. تیروکمان نیز از ۱۵ شهریور سال گذشته  برنامه های خود را شروع کرد. در المپیک هم یک سهمیه داریم و  میالد وزیری عازم المپیک می شود. 
در تیم معلوالن شش سهمیه گرفتیم و آنها در اردو هستند و به مسابقات جهانی چک اعزام می شوند.غالمرضا شعبانی بهار در مورد ناکامی تیر و کمان در مسابقات کسب 
سهمیه پاریس تصریح کرد: ریکرو مردان و بانوان اگر کسب سهمیه می گرفتند، ۱۰۰ میلیون پاداش می دادیم که متاسفانه اتفاق نیفتاد. البته آنها خیلی خوب بودند و زهرا 
نعمتی و مهتا عبدالهی با تیر طالیی باختند و اگر می بردند یکی از  آنها کسب سهمیه می کرد.  به هر حال ذات ورزش این است. کسانی که برد و باخت را جدی می گیرند، 
فلسفه ورزش را نمی دانند و حضور در المپیک افتخاری است نصیب هر کسی نمی شود. رییس فدراسیون تیر و کمان در پاسخ به این پرسش که حضور میالد وزیری 

در المپیک قطعی شده است گفت: وزیری براساس عملکردی که در سه مسابقه داشته و نظر قطعی مربی و سرمربی معرفی شد و نماینده رسمی ما در المپیک است.
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رکوردجدید»مسی«باآلبیسلسته
کاپیتان تیم ملی آرژانتین رکورد جدیدی در تاریخ کشــورش به نامش ثبت کرد.تیم ملی فوتبال 
آرژانتین بامداد سه شــنبه  در کوپا آمریکا 2۰2۱ به مصاف پاراگوئه رفت و با نتیجه یک بر صفر به 
پیروزی رسید.لیونل مسی کاپیتان آلبی سلسته در این رقابت رکورد جدیدی به نامش ثبت کرد. 
ستاره بارسلونا با حضور در این مسابقه، تعداد بازی های ملی اش را به عدد ۱47 رساند و به رکورد 
بیشترین حضور تاریخ در ترکیب آرژانتین در کنار خاویر ماسکرانو رسید.ماسکرانو دو سال پیش 
از بازی های ملی خداحافظی کرد و مسی می تواند با یک دیدار دیگر، به بازیکنی تبدیل شود که 
بیشــترین حضور ملی را در تاریخ آرژانتین دارد.۱47 بازی مســی با تیم ملی آرژانتین در رقابت 
های زیر بوده اســت: ۱9 بازی در جام جهانی، ۵۱ بازی در مقدماتی جام جهانی، 3۰ بازی در کوپا 

آمریکا و 47 بازی دوستانه.

تنهاراهحلرهاییبارسلونااز»کوتینیو«مشخصشد
یک رســانه اســپانیایی تنها راه حل بارســلونا برای رهایی از هافبک برزیلی را اعالم کرد.نشریه 
»اســپورت« کاتالونیا خبر داد خوان الپورتا، رییس باشگاه بارسلونا در تابستان پیش رو به دنبال 
تغییرات در لیست بازیکنان اســت و می خواهد بازیکنان جدید را در لیست ثبت کند و بازیکنان 

مازاد را در فهرست خروجی قرار دهد.
مهم ترین مشکل بارسلونا در تابســتان فلیپه کوتینیو هافبک بزریلی اســت. این بازیکن سابق 
لیورپول نتوانست توانایی های خودش را در اردوگاه کاتالونیا نشان دهد به همین خاطر بارسلونا 
به دنبال فروش دائمی این بازیکن است.مصدومیت مچ پای کوتینیو در فصل گذشته باعث شد 
تا مشتریان مناسبی به تناسب ارزش این بازیکن پیدا نشود. به همین خاطر تنها راه حل بارسلونا 
برای رهایی از کوتینیو در تابستان انتقال دوباره او به صورت قرضی است.کوتینیو در فصل گذشته 
به صورت قرضی برای بایرن مونیخ بازی کرد و در این فصل هم بارســلونا مــی خواهد با انتقال 
قرضی اش لیســت بازیکنانش را کاهش دهد تا بتواند آگوئرو و ممفیس دپای، خریدهای تازه 

خود را در لیست قرار دهد.

»کیروش«بهعراقیهاجوابمنفیداد
خبرنگار عراقی مدعی شــد که کارلوس کی روش درخواست فدراســیون فوتبال این کشور برای 
جایگزینی کاتانچ را رد کرده است.به نقل از اسپورت عراق، شکســت تیم ملی فوتبال عراق برابر 
ایران باعث شد تا فدراسیون فوتبال عراق با وجود صعود این تیم به دور بعد انتخابی جام جهانی با 
کاتانچ اسلوونیایی قطع همکاری کند.از کارلوس کی روش به عنوان اصلی ترین گزینه جایگزینی 
کاتانچ در تیم ملی عراق ســخن به میان آمد و حتی رسانه های این کشــور مدعی شدند که وزیر 
ورزش از رییس فدراسیون خواسته است که با این مربی کلمبیایی وارد مذاکره شود.عمار علی، 
خبرنگار عراقی در گفت و گویی که با اســپورت عراق داشــت، اعالم کرد که کی روش درخواست 

فدراسیون فوتبال عراق برای برعهده گرفتن هدایت این تیم را رد کرده است.

دیبروین:کسبجوایزفردیهمیشهزیباست
 تیم ملی فوتبــال بلژیک در دیدار برابر فنالند با دو گل به پیروزی دســت پیدا کــرد تا با 9 امتیاز 
صعودش را به عنوان تیم نخســت به دور بعد قطعی کند.در این بازی کــی وین دی بروین برای 
نخستین بار در ترکیب اصلی بلژیک به میدان رفت و به عنوان بهترین بازیکن هم انتخاب شد.او 
بعد از بازی گفت: کسب جوایز فردی همیشه زیبا و خوشحال کننده است اما مهم موفقیت ما به 
عنوان یک تیم است. من نهایت تالشم را به کار می گیرم تا هم درکارهای دفاعی به تیم کمک کنم 

و هم تیم را به سمت حمله سوق دهم.

آیا گالیه مندی دختران هندبال اصفهان  بحق است؟

بومی سازی یا کسب جام؟ مسئله این است
باشگاه ســپاهان پس از کسب رتبه ســوم لیگ برتر هندبال بانوان در 
فصل گذشته در گیر و دار فصل جدید اســت. با احتمال تغییرات روی 
نیمکت، مسئله اصلی این است که سپاهان به سیاست گذشته خود باز 
می گردد؟اهالی هندبال، دو باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن 
اصفهان را به عنوان باشــگاه هایی که در امر سازندگی در هندبال، نقش 
پررنگی داشته اند می شناسند.از سال ۱332 که باشگاه کنونی سپاهان 
با نام شاهین فعالیت خود را آغاز کرد، سیاست باشگاه مبنی بر پرورش 
اســتعدادهای اصیل هندبال در اصفهان به عنوان یکــی از قطب های 
هندبال ایران، سرلوحه کار مدیران و مربیان بوده است.با این حال طی 
یکی دو سال اخیر، سپاهان به جای تولید و عرضه بازیکن، به باشگاهی 
مصرف کننده مبدل شد. در ادامه بررســی کرده ایم که در اصفهان،چه 

تفکراتی در جریان است.

ناسیونالیستهایاصفهان:چرابومیهاازترکیببیرونهستند؟
منتقدین به کارگیری بازیکنان غیربومی در هندبال اصفهان این روزها از 
خود و از محمدرضا ساکت و بهارک حقانی فر می پرسند که چرا باشگاه 
ریشه دار سپاهان که خود، صادر کننده بازیکن است به چنین نقطه ای 
رســیده که عمال بازیکن اصفهانی در ترکیب اصلی تیــم هندبال زنان 
سپاهان جای ندارد؟کارنامه حضور یک ساله محمدرضا ساکت در جمع 
طالیی پوشان منجر به قرار گرفتن تیم مدعی سپاهان در رده سوم لیگ 
زنان و مردان در فصل گذشته شد و پرواضح است که مدیریت، سرمنشأ 
همه نتایج، اتفاقات و مسیر حرکت یک باشگاه است.این نتایج برای 
تیم زنان سپاهان در حالی رقم خورد که تعداد غیربومی ها در این تیم در 
سال گذشته افزایش یافت و به همین سبب، اهالی هندبال اصفهان از 
روند به کارگیری غیربومی ها در اصفهان هندبال خیز، گالیه مند بودند.

سپاهان فصل گذشته، دست به جذب سه بازیکن قمی اشتادسازه زد 
و فاطمه خلیلی بهفر، الناز قاســمی و نوریه عباسی را به اصفهان آورد، 
راضیه جانباز را نیز از اشتادسازه به خدمت گرفت و حدیثه نوروزی را هم 
از چنگ همشهری ســبزش درآورد.با این تغییرات، ناگفته پیدا بود که 
سپاهان در زمین، تیم کامال متفاوتی خواهد داشت و این نفرات برای 
نیمکت نشینی به اصفهان نرفته اند. با وجود این ستاره ها، پروژه قهرمانی 
سپاهان شکست خورد و سپاهان با رتبه سوم، که پایانی زیان بار برای 
این تیم بود، فصل را به پایان رســاند.حاال بازیکنان اصفهانی رودرروی 
باشگاه ایستاده اند و عقیده دارند سپاهان با حضور آن ها عالوه بر تکیه 
به داشته های خود، از عهده سوم شــدن در لیگ بر می آید و نیازی به 

حضور دیگران ندارد.

پیامدهایحضوراحتمالیقینانی
اکنون در حالــی که تیم هــای مختلف در حــال یارگیری یــا تعیین 
سیاست هایشان در لیگ ۱4۰۰ هستند، پس از اعمال تغییرات در کادر 
فنی تیم مردان سپاهان، یک منبع آگاه در باشــگاه سپاهان از حضور 
اعظم قینانی به عنوان سرمربی ســپاهان در فصل آتی خبر داده است.

گرچه این خبر تایید نشده اما اگر بر اصل اساسی اجرای سیاست های 
باشگاه توســط مربیان معتقد باشــیم، خط مشی ســپاهان در قبال 
بازیکنان بومی یا حضور بازیکنان غیربومی را باشــگاه تعیین می کند 

و نه شخص.
با این توصیف باید منتظر مانــد و دید که آیا اعظــم قینانی در صورت 
انتصاب رســمی به عنوان ســرمربی جدید ســپاهان، مســیر فاطمه 
محمدخانی – یا سیاست پیشین باشگاه – را ادامه می دهد یا بر اصول 
گذشته خود مبنی بر ساخت و ساز بازیکن در اصفهان تکیه خواهد کرد.

بومیسازییاکسبجام؛طرفکدامیکرابگیریم؟
بخشی از مسیر تیم سپاهان ۱4۰۰ در تغییر سیاست و جذب بازیکنان 
غیربومی، بر این اصل استوار بود که سپاهان قصد داشت قهرمان شود 

و بدون جذب چند مهره کلیدی غیربومی از این هدف دور می شــد.در 

ورزش حرفه ای، بومی سازی اصلی نیســت که قرار باشد حتما به آن 
وفادار بمانیم. باشگاه ها برای حفظ توان فنی خود و رقابت با سایرین 
به طور مداوم بازیکنانی از تیم های دیگر را جذب می کنند و این، عملی 

حیاتی برای باشگاهی است که می خواهد موفق شود.
در این زمینه، همه چیز به سیاست کلی در باشگاه سپاهان باز می گردد. 
اگر آن ها بازیکن ســازی را اولویت خود قرار می دهند باید بپذیرند که 
ممکن است مجبور شــوند قید جام یا ســکو را بزنند.در حالت و روند 
دوم که معموال  در باشــگاه اصفهانی حاکم بوده، ســپاهان می خواهد 
جام بگیرد پس برای این هدف هزینه می کنــد و بازیکنانی غیربومی 
که برایش هزینه به مراتب بیشــتری نســبت به بازیکن بومی دارد را 

جذب می کند.
هیچ یک از دو مسیر فوق، مسیر نکوهش شده ای نیست. سپاهان قرار 
نیست تا ابد، فقط بازیکن بسازد چه بسا این که این کار را در تیم های پایه 
و آکادمی خود نیز می تواند انجام دهد.با این توصیف، سپاهان حق دارد 
که هر اقدامی از جمله جذب یک تیم کامل از غیربومی ها برای قهرمان 
شدن انجام دهد و این در همه رشته ها و همه جای دنیا مرسوم است. 
بومی سازی یا کســب جام انتخاب بین درست و غلط نیست. انتخاب 

مسیری است که باشگاه منافع خود را در آن می بیند.

مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان گفت: نگاه استانی به 
تکواندوی اصفهان خطای راهبردی است و فدراسیون 
باید با نــگاه ملی و بین المللی به این اســتان، امکان 
افتخارآفرینی آن را تسهیل کند.سیدمحمد طباطبایی 
روز دوشــنبه در آیین تجلیل از قهرمانان و مدال آوران 
تکواندوی استان که در سرای ورزشکاران اصفهان برگزار 
شد، افزود: فدراسیون باید به اصفهان نگاه ویژه، ملی 
و بین المللی داشته باشد و به ورزشــکاران و مربیان 
این خطه توجه بیشــتری کند.وی افزود: مدال آوران 
تکواندوی اصفهــان با وجــود تمــام نامهربانی ها و 
مشکالت توانســتند به مقام برســند و  برای کشور و 
اســتان افتخارآفرینی کنند و فدراســیون باید برای 
افتخارآفرینی بیش از پیــش تکواندوکاران و مربیان 
اصفهانی تســهیلگری کند.  وی ادامه داد: اگر امروز 
تکواندوی استان در جایگاه باالیی قرار دارد و یک دختر 

نوجوان شهرستانی می تواند از این استان در نخستین 
حضور بین المللی خود برای کشور افتخارآفرینی کند، 
این به دلیل سابقه خوب اصفهان در این ورزش و تالش 
مربیان و ورزشکاران اصفهانی برای اعتالی تکواندوی 
استان در سال های گذشته اســت. وی گفت: همت 
و اعتماد به نفســی که امروز تکوانــدوکاران اصفهانی 
دارند، به خاطر مهارت و ســابقه مربیــان تکواندوی 
این دیار است که همیشه در کشور زبانزد بوده اند.وی 
تصریح کرد: درصددیم به کمک یکی از صنایع استان، 
از تکواندوی اصفهان حمایت کنیم تا این استان بتواند 
در لیگ برتر تکواندو نماینده شایسته داشته باشد. وی 
به نگاه آمایش سرزمینی در اجرای پروژه ها و توسعه 
ورزش قهرمانی در مناطق مختلف اســتان اشاره کرد 
و اظهار داشت: با چنین نگاهی، امکان کیفیت سازی 
فعالیت های ورزشی و افزایش میزان ورزشکار سازمان 

یافته صورت گرفته و به ورزش های مدال آور اســتان 
مانند تکواندو توجه ویژه ای شده است.وی تاکید کرد: در 
آمایش سرزمین، تکواندو یکی از رشته های راهبردی 
است که باید به آن توجه بیشتری شود و اگر بتوانیم در 
بحث استعدادیابی و حمایت از ورزشکاران خوب عمل 
کنیم، افزایش این قهرمانی ها دور از دسترس نیست.

مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان تصریح کرد: تکواندو 
حق خــود را در صحنه حضور در میادیــن بین المللی 
ادا کرده اســت و مســئوالن باید به دنبال رفع مسائل 

ورزشکاران این رشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان:

نگاهفدراسیونبهتکواندویاصفهانبایدملیوبینالمللیباشد

خبر روز

یکجوان16سالهوگلیسرنوشتساز!
مهاجم جوان تیم فوتبال ملوان بندرانزلی مزد اعتماد مازیار زارع را داد و به عنوان بازیکن تعویضی، 
گل برتری تیمش را به ثمر رســاند.در شــرایطی که دو تیم ملوان بندرانزلی و مس کرمان در جدال 
هفته ســی ام لیگ دســته اول فوتبال 
ایران با فرصت ســوزی های پرشمار در 
آستانه تقسیم امتیازات و پایان دادن به 
بازی با نتیجه مســاوی بدون گل بودند، 
تعویض هوشمندانه مازیار زارع و آوردن 
یک مهاجم جوان و ۱6 ساله جریان بازی 
را تغییر داد و حتی سوغاتی یک امتیازی 
آن ها از انزلی به مقصــد کرمان را هم از 
دســتان آن ها ربود.بازی تــا دقیقه 8۵ 
بدون گل مســاوی پیش رفت تا این که 
روی ارسال عالی پای چپ اصغر نصیری، امیرمحمد حسنی باالتر از مدافعان مس کرمان بلند شد 
و طلسم دروازه مس کرمان را شکســت و توپ را به تور دروازه حیدری چسباند تا این چنین در ۱6 
سالگی، اولین گل خود را با پیراهن ملوان به ثمر برساند و در سرنوشت صعودکنندگان به لیگ برتر 
سهیم باشد؛ چرا که مسی ها به دنبال کسب امتیاز از انزلی برای بقای خود در کورس رقابت مدعیان 
در اولین حضور فرهاد کاظمی بودند اما گلزنی حسنی همه معادالت را برهم زد و سه امتیاز شیرین 
خانگی را برای ملوان به ارمغان آورد تا شــاگردان مازیار زارع 42 امتیازی شوند و فاصله شان برای 

صعود به نیمه باالیی جدول با رقبا به حداقل امتیاز برسد.

آنرویدیگر»فرهاد«
فرهاد مجیدی پس از پایان بازی با پدیده و قبل از رفتن به مصاحبه با درخواست هوادار  ویلچرنشین 
استقالل برای گرفتن پیراهن مواجه شد. فرهاد که قصد رفتن به نشست خبری پایان بازی را داشت 
به هوادار خود قول داد که خیلی سریع برگشته و او را به رختکن خواهد برد. فرهاد مجیدی بالشک 
یک ستاره در فوتبال ایران است. ستاره ای که چندان عالقه ای به نمایش خود در بیرون از زمین فوتبال 
ندارد. اطالعات در مورد زندگی شخصی او بسیار اندک است و این نیز حاصل رویه  خاصی است که او 
در پیش گرفته است. یک ستاره که هیچگاه نخواسته خود را در معرض دوربین ها و نگاه های حریص 
به حراج بگذارد و فعالیت های خارج از زمین فوتبال او در ســکوت و بدون حضور دوربین ها انجام 
می شود. تصویری که این روزها از مجیدی در سطح رسانه ها منتشر می شود یک فرهاد عصبانی و 
معترض است که خود را در مقابله با مشکالت اســتقالل تنها می بیند. یک فرهاد مغرور که حرفش 
را نه در رسانه ها که در صفحه شــخصی خود در فضای مجازی می زند. او آداب ستاره بودن و ماندن 
را خوب بلد است و می داند که چگونه اعتبار و وجهه خود را خرج هر چیزی نکند و یک سلبریتی در 
دسترس نباشد. اما همین فرهاد در پایان بازی تیمش با پدیده »محمد« را که به عشق او با ویلچرش 
به اســتادیوم آمده بود ، تا رختکن می برد آن هم پس از مصاحبه کوتاهش در پایان بازی.  همه آن 
عصبانیت را کنار می گذارد و در شــرایطی کــه تقریبا همه دوربین ها و خبرنگاران در جلســه خبری 
پایان بازی حضور دارند، زیاد هوادار خود را معطل نگه نمی دارد و طبق وعده ای که به او داده ســریع 
از مصاحبه برگشته و او را به آرزویش می رســاند. پیراهنی به پاس عالقه »محمد« در رختکن به او 
می دهد بی آنکه به فکر نمایش باشــد. حرکتی خالصانه از سوی ستاره ای که این روزها مقاومتش 
در برابر کمبودها و بی نظمی ها او را نزد هواداران اســتقالل محبوب تر هم کرده است. احتماال فرهاد 
پس از مالقات با »محمد« بیش از پیش انگیزه برای مقاومت و جنگیدن بیشتر پیدا کرده، او خوب 
می داند که اســتقالل با همین هوادارانش هویت گرفته و می گیرد. ممنون آقای مجیدی که در اوج 
تنش و استرس و عصبانیت به قولت عمل کردی و خاطره ای خوش و ماندگار برای »محمد« ساختی!

مستطیل سبز

استیلی:

همهتیمهابهرهبریمثل
سیدجاللنیازدارند

حمید اســتیلی، بازیکن ملی پوش ســابق 
فوتبال ایران در برنامه صبحگاهی شبکه یک 
حاضر شــد و با مهدی  توتونچی مصاحبه ای 
انجام داد که بخش هایی از آن را می خوانید. 
حمید اســتیلی در واکنش به مــرور یکی از 
جذاب ترین صحنه های فوتبــال ایران که با 
گل زنی او به آمریکا رقــم خورد، گفت: من در 
پســتی که بازی می کردم بیشتر کار تدافعی 
تیم را انجام می دادم؛ مهــدی مهدوی کیا و 
کریم باقری در حمالت تیم نقش پررنگ تری 
داشتند و من بیشتر بازی سازی می کردم. از 
دوران کودکی آرزوی من بازی در جام جهانی 
و گل زنی در آن بود و خــدا کمک کرد تا آن گل 
را بزنم. ما بیست ســال به جام جهانی نرفته 
بودیم و شرایط سخت بود و باید قدردان آقای 
مایلی کهن نیز باشیم.استیلی در مورد بازیکن 
مورد عالقه اش از این نســل فوتبــال ایران 
اشاره کرد: تمام بازیکنان این نسل درخشان 
هستند ولی فوتبالیست مورد عالقه من مهدی 
طارمی که در جوانان شاهین بوشهر می دیدم 
که چقدر تالش می کند زمانی که در آن جا کار 
می کردم. او اکنون در پورتوی پرتغال افتخار 
ما ایرانی هاست. سرمربی سابق پرسپولیس 
درباره قهرمانی سوپرجام پرسپولیس و ادامه 
مســیر این تیم اشــاره کرد: جا دارد تبریک 
بگوییم به هواداران و کادرفنی و بازیکن ها برای 
قهرمانی سوپرجام. االن پرسپولیسی ها در سه 
جام حذفی، آسیا و لیگ برتر برای کسب جام 
رقابت می کنند. پرسپولیس شخصیتی دارد 
که هر کس وارد تیم می شود واقعا شرایطش 
خیلی بهتر می شود و به نوعی شکوفا می شود 
که به خاطر زحمات کادر فنی است. استیلی 
در پایان صحبت هایش و در انتخاب بازیکن 
مورد عالقه خود از این تیم پرسپولیس گفت: 
سید جالل حسینی در این تیم به عنوان یک 
کاپیتان و رهبر  محسوب می شود. حسینی 
را در این تیم خیلی دوســت دارم و تیم ها به 
چنین بازیکنی که لیدر و کاپیتان تیم باشــد 

احتیاج دارند.
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حضورتیمملی
بسکتبالباولیچر
درگلستانشهدا

اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر 
در جهت آماده ســازی و تمرین 
بازیکنان این تیم در اصفهان برگزار 
شد.تیم ملی بسکتبال با ویلچر در 
ادامه اردوی خــود در اصفهان به 
میثاق با شهدا در گلستان شهدای 

اصفهان پرداختند.

عکس: تسنیم
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تاکید کرد:

ضرورت افزایش سرانه های تفرجگاهی کالن شهر اصفهان
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: باید برای افزایش سرانه های 
تفرجگاهی در شهر که در حال حاضر ۳.۴ مترمربع اســت، چاره اندیشی شود.فروغ مرتضایی نژاد 
با اشاره به سرانه فضای سبز شهر اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر سرانه اکولوژیک شهر اصفهان 
۲۸.۲ مترمربع است که ۲۰ مترمربع آن در اختیار شــهرداری بوده و باید حفظ و مراقبت شود.وی 
تصریح کرد: سرانه اکولوژیک شــهر اصفهان ۲۸.۲ مترمربع اســت که از خطرات زیست محیطی 

جلوگیری می کند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به حفظ و نگهداری ۴۰ میلیون 
مترمربع فضای سبز در شهر اصفهان تصریح کرد: فضای سبز شهر اصفهان بر اساس الگوی حرکتی 
رودخانه شکل گرفته است از این رو تامین و انتقال آب همچنین نحوه مصرف آب مهم ترین اقدامی 
بود که در دستور کار این ســازمان قرار گرفت.مرتضایی نژاد در خصوص کمربند سبز شهر اصفهان 
خاطرنشان کرد: در این دوره مدیریت شهری ۵۳ هکتار کمربند سبز شهر اصفهان توسعه یافت که 

بیشتر آن در منطقه بختیار دشت در مجاورت صنایع آالینده و سمت جنگل شرق اصفهان است.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:

آموزش ۵ هزار راننده تاکسی اصفهان
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان از آموزش پنج هزار راننده 
تاکسی خبر داد و گفت: تغییر رفتار و نگرش رانندگان و تکریم آن ها در سازمان و سطح شهر همچنین 
تغییر نگرش بازرسان به رانندگان، ره آورد برگزاری کالس های آموزشی بوده است.هادی منوچهری 
اظهار کرد: حمایت های مادی، اعتباری و افزایش اعتماد در رانندگان یکی از مهم ترین اقدامات این 

مجموعه در این دوره مدیریت شهری بوده است.
وی افزو: ارائه هزاران الستیک و روکش صندلی رایگان، هزاران بسته معیشتی در زمان شیوع کرونا، 
وام های دو تا پنج میلیون تومانی و تخفیف کارت شــهری به رانندگان تاکســی از جمله اقدامات 

حمایتی سازمان بوده است.
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به اعتمادسازی در 
بین رانندگان، اظهار کرد: در گذشته فاصله ای بین رانندگان تاکسی و عوامل سازمان تاکسیرانی به 
وجود آمده بود و گاهی شاهد بدبینی هایی بودیم که خوشــبختانه در حال حاضر با اقدامات انجام  
شده این موضوع به کمترین میزان رسیده است.وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر آرامشی که 
پس از تغییر نگرش شاهد آن هســتیم ثمره تالش دو ساله اســت و اکنون این تعامل مهم ترین 

دستاورد سازمان است.

مدير منطقه 6 شهرداری اصفهان خبر داد:

خاطره بازی در منطقه 6 اصفهان
مدير منطقه 6 شــهرداری اصفهان از نصب نمادهای خاطره بازی و گل کوچک که يادآور بازی های 
دوران کودکی است در سطح اين منطقه و در حاشيه زاينده رود خبر داد.محمدرضا برکت اظهار کرد: 
نماد »خاطره بازی« با الهام از بازی های نوســتالژيک سه چرخه سواری و فرفره بازی يک کودک 
طراحی و اجرا شده و در روز ۲6 خرداد 1۴۰۰ در بوستان آئينه خانه و مجاورت جزيره بازی در حاشيه 

زاينده رود نصب شد.
وی از نصب نماد »گل کوچک«در بلوار ميانی خيابان آبشار دوم و مقابل مجموعه ورزشی آبشار خبر 
داد و تصريح کرد: نماد گل کوچک نيز با الهام گرفتن از کودکی کــه در کنار دروازه فوتبال روی توپ 
فوتبال پالســتيکی نشســته و گويا در انتظار همبازی هايش، رويای يک فوتبال دلچسب را در سر 

می پروراند، گرفته شده است.

برای اولین بار در استان اصفهان صورت گرفت؛

شروع عملیات اجرایی مسکن خانواده های شهدای مدافع حرم

مراسم افتتاحیه سه پروژه ملی بنیاد شهید  حدیث زاهدی
اســتان اصفهان ) کلنگ زنــی مجموعه 
فرهنگی توانبخشــی ایثار نجــف آباد،کلنگ زنی احــداث مجموعه 
مسکونی 9۰ واحدی شهید سلیمانی بهارستان اصفهان و شروع عملیات 
اجرایی تکمیل مرکز فرهنگی ورزشی جانبازان امام حسین علیه السالم 
خمینی شــهر( صبح دیروز همزمان با میالد امام رضا علیه السالم با 
حضور مسئوالن اســتانی و به صورت ویدئو کنفرانس توسط مهندس 
سعید اوحدی، معاون محترم رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در بیمارستان فوق تخصصی شــهید رجایی نجف آباد برگزار 
شد.سعید اوحدی در این مراسم ضمن تشکر از مسئوالن استان های 
یزد، اصفهان و تهران برای خدمت به جامعه ایثارگری، گفت: خداوند به 
ما این توفیق را داد که قطره ای از دین خود را به جامعه ایثارگری ادا کنیم 
و با توجه به اینکه در ایام والدت امام رضا)ع( هستیم، این توفیق بزرگی 
برای ملت ایران است. رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور پرشور 
مردم در انتخابات را برکتی بزرگ برای نظام اسالمی دانست و گفت: از 
دولت یازدهم و دوازدهم که در راســتای منویات مقام معظم رهبری 
تالش کردنــد تشــکر و قدردانــی می کنیــم و آرزوی توفیــق برای 
حجت االسالم و المسلمین آقای رییســی داریم که به عنوان شخصی 

والیت مدار در عمل حمایت خود را از جامعه ایثارگری نشــان داده اند.
اوحدی با بیان اینکه در آموزه های دینی ما خدمت به مردم مورد تاکید 
قرار گرفته اســت، بــه روایتــی از امام رضا)ع( اشــاره کــرد و گفت: 
ثامن الحجج)ع( می فرمایند اگر انســانی توفیق یافت که گوشه ای از 
مشکالت مردم را برطرف کند، خداوند اندوه و گرفتاری های آن شخص 
را برطرف می کند و ان شاءا... ما که توفیق خدمت به بهترین مخلوقات 

خداوند یعنی جامعه ایثارگری را داریم، شامل این حدیث باشیم.

 رویکرد راهبردی حمایت از ایثاگران
 نیازمند توجه مجموعه مدیریت کشور است

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان هنگام آغاز این 
طرح ها گفت: رویکــرد راهبردی حمایــت از ایثارگــران نیازمند توجه 
مجموعه مدیریت کشور متناسب با شــرایط و امکانات موجود است.

مسعود احمدی نیا افزود: ساخت مجمـــوعه فرهنگی توان بخشــی 
ایثـار نجـــف آبـــاد با مساحت پنج هزار متر و ۲هزار ۸۰۰ متر زیر بنا، 
کلنـگ زنی احــداث مجمـــوعه مسکونی 9۰ واحدی شهیدسلیمانی 
ویژه شهدای فاطمیون در بهارســتان اصفهان و شروع عملیات اجرایی 
تکمیل مرکز فرهنگی ورزشی جانبازان امام حســـین علیه الســـالم 

خمینی شـهر با مساحت پنج هزار و ۴۰۰ متر مربع با جذب اعتبار ویژه 
1۰۰ میلیارد ریالی در سفر معـاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران به استان اصفهان در دستور کار قرار گرفت.وی ادامه داد: 
امروز پس از تامین و جذب اعتبــار 1۰۰ میلیارد ریالی، عملیات اجرایی 

این طرح ها آغاز شده است.

تداوم مسیر انقالب اسالمی نیازمند تکریم ایثارگران 
و حراست از مسیر ایثار و شهادت است

همچنین امام جمعه نجف آباد در این مراسم تصریح کرد: ایمان، ایثار 
و روحیه شــهادت طلبی علت به وجود آورنده انقالب اســالمی و دفاع 

مقدس بود و همین امر، عامل حفظ و تداوم انقالب اسالمی است. 
حجت االسالم والمسلمین مصطفی حسناتی تاکید کرد: اگر بخواهیم 
این مسیر تداوم یابد راهی جز حفظ و حراست از مسیر ایثار و شهادت و 
تکریم ایثارگران وجود ندارد.امام جمعه نجف آباد گفت: چه زیباست این 
صحنه هایی که امروز در استان های اصفهان، یزد و تهران برقرار است.

حجت االسالم مصطفی حسناتی افزود: این نکته بسیار ارزشمند است 
که حفظ نظام، دفاع مقدس و بحث دفاع از حــرم اهل بیت با ایمان، 
هجرت و شهادت میسر شده است.وی با بیان اینکه در گام دوم انقالب 
هم که مباحث فرهنگی، اقتصادی و رفع آسیب های اجتماعی مدنظر 
است بهترین و اساسی ترین راه حفظ انقالب تداوم همان مسیر گذشته 
است، ادامه داد: یعنی مقام و منزلت ایثار وجهاد و شهادت و توجه ویژه 
به انسان های گمنام مظلومی که آن گاه که جمهوری اسالمی نیاز به جهاد 
داشــت به میدان آمدند، همچنان باید مورد توجه قرار گیرد و برای این 
مهم باید همه کشور بسیج شود.حجت االسالم حسناتی در پایان خاطر 
نشان کرد : پروژه هایی که در حال کلنگ زنی یا افتتاح است به لطف خدا 
در همین راستاست و امید است این پروژه ها سرمایه گذاری عظیمی 
باشد برای ادامه راه نه فقط یک هزینه کردن. رییس مجمع نمایندگان 
اســتان اصفهان نیز در این ارتباط ویدئو کنفرانسی بر ضرورت حمایت 
از ایثارگران تاکید کــرد و افزود: مجلس آمادگی دارد در راســتای حل 
مشکالت جامعه ایثارگری این طرح ها را در اولویت قرار دهد و با تمام 
توان از آن حمایت کند.خادمی اظهار کرد: استان اصفهان همواره در مسیر 
دفاع از آرمان های انقالب و دفاع مقدس پیشتاز بوده و این پیشتازی 
مورد توجه ویژه است. همزمان با افتتاح این طرح ها چند طرح دیگر ویژه 
ایثارگران  در استان های یزد، اصفهان و تهران به صورت ویدئو کنفرانس 
با حضور سعید اوحدی، معـاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید 

و امور ایثارگران افتتاح شد.

یک کارشناس ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی 
شــهری اظهار کرد: بافت های فرسوده بخش هایی 
از شــهر هســتند که از چرخه حیات خارج شده و با 
مشــکالت کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست 
محیطی مواجه اســت.زهرا قاطعی کالشمی افزود: 
این در حالی اســت که این بافت هــا از قابلیت های 
بســیاری برخوردار بوده و اگر مــورد توجه قرار گیرد 
نقش موثری در توســعه شــهرها خواهند داشت؛ 
به همین جهت نوســازی شــهری در راستای حل 
مشکالت و ارتقای کیفیت زندگی این بافت ها مورد 
توجه مسئوالن قرار گرفته است.این کارشناس ارشد 
شهرسازی ادامه داد: بررسی وضعیت موجود نشان 
می دهد با وجود تهیه طرح های نوســازی همچنان 

مشــکالت در نواحی فرسوده باقی اســت بنابراین 
نیاز اســت مشــکالتی که منجر به کند شدن فرآیند 
نوسازی نواحی فرســوده می شود مورد بررسی قرار 
گیرد تا با شناســایی و حل آنها زمینه مناسب برای 
تسهیل فرآیند نوسازی این نواحی فراهم شود.وی 
با اشاره به مشکالت نوسازی نواحی فرسوده شهری، 
تصریح کرد: نبــود انگیزه ســرمایه گذاری، ضعیف 
بودن دسترسی، رقابت نداشتن بانک ها در سرمایه 
گذاری، رغبت کمتر برای خرید واحدهای مسکونی، 
پایین بودن ارزش زمین، باال بودن قیمت تمام شده 
ســاختمان ها و توجیه نبودن ساکنان و سایر اقشار 
مردم در اهمیت این نواحی از جمله این مشــکالت 
به شــمار می رود.این کارشــناس ارشد شهرسازی 
گرایش برنامه ریزی شــهری ادامه داد: اســتقرار 
جمعیت مهاجر، باال بودن آمار جرائم و بزهکاری در 
نواحی فرسوده، شناسایی و سازماندهی معتمدان 
محلی برای اجرای طرح های نوســازی، شناسایی 

نکردن همچنین رغبت نداشتن جوانان به استقبال در 
بافت قدیم، تملک نشدن بناهای با ارزش معماری 
و تاریخی، تناسب نبودن افزایش تراکم ساختمانی 
با عرض معابر، پایین بودن استانداردهای محیطی، 
کمبــود فضای ســبز و امکانات رفاهــی عمومی از 
دیگر مشکالت نوســازی نواحی فرســوده شهری 
است.وی، نبود یکپارچگی مدیریت برنامه نوسازی 
در عرصه سیاســت گذاری را از دیگر مشــکالت نوار 
نوســازی نواحی فرسوده شهری دانســت و تاکید 
کرد: نادیده گرفتن ریشه های اجتماعی، ناکارآمدی 
نظام برنامه ریزی شهری، نگرش کالبدی به موضوع 
ساخت و ساز و درمان به جای پیشگیری در نوسازی، 
نبود نگاه راهبردی به نوسازی، وجود نگاه جزء نگر 
به نوســازی، عدم وجود نقش سازمان های دخیل 
در نوســازی و نگاه یکســان در پروژه های نوسازی 
از دیگر موارد و مشکالت نوســازی نواحی فرسوده 

شهری است.

یک کارشناس ارشد شهرسازی:

روند نوسازی بافت فرسوده شهرها تسهیل شود

افتتاح نمایشگاه خطوط خاموش در عمارت سعدی اصفهان
دومین نمایشگاه خطوط خاموش در گالری های عمارت سعدی حوزه هنری اصفهان برای بازدید 
عالقه مندان برپا شد.نمایشــگاه خطوط خاموش به سه بخش تقسیم می شود که بخش اول آن 
مربوط به آثار اســتادان معاصر است و دو بخش دیگر رویداد نیز شــامل بخش قدما و خوانش 
معاصر از خطوط فراموش شــده )تایپوگرافی و گرافیک( برای ماه های آینده برنامه ریزی شده 
است.  مجتبی شــاهمرادی، رییس حوزه هنری اصفهان در حاشــیه دومین نمایشگاه خطوط 
خاموش اظهار کرد: این نمایشــگاه که در حال اجراست، یک بخشــی از خطوط خاموش است. 
حوزه هنری استان اصفهان موضوعی که در نظر داشت بحث معرفی خطوط خاموش بود. همانطور 
که می دانید ما قلم های متفاوتی را در گذشــته داشــتیم که عموم آنها در آثار تاریخی ما استفاده 
می شده. مثل خط کوفی محقق و تعلیق در آثار تاریخی وجود دارد این خطوط به دلیل اینکه  کمتر 
تعمیم داده شده کمتر استفاده می شود و کم کم به فراموشی سپرده شده است.وی افزود: اولین 
هدف ما معرفی دوباره این خطوط هســت و تالش برای احیای دوباره آن هاســت.هدف دوم ما 

ایجاد انگیزه برای عالقه مندان این حوزه است. 
این رویداد خطوط خاموش کارگاه هایی را دارد که کارگاه خطوط کوفی برگزار شــد و ان شــاءا... 
خطر رقاع در 1۰ روز آینده برگزار می شود.شــاهمرادی بیان کرد: برای عالقه مندان، این کارگاه ها  
خیلی مفید است و می توانند با اساتید انگشت شــمار که این خطوط را می نویسند آشنا شوند و  
تعلیم این خطوط را به صورت  اولیه یاد بگیرند. همچنین خانواده ها می توانند با فرزندان شــان 
بیایند و از فضای خوب عمارت سعدی استفاده کنند و در حقیقت هم  این خوشنویسی ها و تابلو 
های گالری را ببینند که برای فرزندان شــان در خصوص بهتر نویسی و خوشنویسی انگیزه ایجاد 
می کند.وی تصریح کرد:  یکی از چیزهایی که به مــا انگیزه می دهد برای پرداختن به هنر، دیدن 
آثار هنری است و امیدواریم مردم خوب اصفهان که مردم هنر دوستی هستند و هر روز در کوچه و 
بازار آثار هنری و معماری را می بینند، با دیدن این تابلوها شور و انگیزه ای برای شان ایجاد شود.

رییس حوزه هنری اصفهان خاطر نشــان کرد:  تقریبا نیمی از کتیبه های کشور در استان اصفهان 
وجود دارد. نمایشگاه خطوط خاموش تا پنجم تیرماه ادامه دارد و عموم مردم می توانند در عمارت 

سعدی از این نمایشگاه بازدید کنند.

به مناسبت دهه کرامت و با موضوع انس با امام رضا)ع( برگزار شد:

برپایی غرفه کانون استان اصفهان در جشنواره خدمت رضوی
 جشنواره خدمت رضوی با همکاری کانون پرورش فکری استان اصفهان و آستان قدس رضوی 
به مناسبت دهه کرامت در بوستان کودک از تاریخ ٧ خرداد لغایت ١ تیر برگزار شد و پذیرای عالقه 
مندان، کودکان و نوجوانان بود.سید محمد قلمکاریان از حضور فعال مربیان مراکز فرهنگی هنری 
استان در جشنواره خدمت رضوی خبر داد و گفت: هم  زمان با برپایی جشنواره خدمت رضوی که  
از تاریخ ٧ خرداد لغایت ١ تیر در بوســتان کودک  برگزار شد، کانون پرورش فکری در کنار ١٠ غرقه 
این جشنواره با برپایی یک غرفه  فرهنگی، هنری و ادبی در شــیفت  عصر حضوری فعال در این 

رویداد فرهنگی داشت.
وی افزود: کانون پرورش فکری در این جشــنواره ضمن ایجاد لحظه هایی شــاد و سرگرم کننده 
برای مخاطبان کودک و نوجوان و حتی بزرگ ســال خود به معرفی کانون و فعالیت های ۴٢ گانه  
آن پرداخت که از جمله آن  می توان به قصه گویی، نقاشی، کاردستی، اوریگامی و. آشنایی با سیره 

اهل بیت)ع( و.... اشاره کرد.
قلمکاریان، هدف از برگزاری این جشــنواره را  آشنا ســازی کودکان و نوجوانان با اهل بیت)ع( 
دانســت و افزود: یکی  از روش های موثــر در فرآیند آشناســازی کــودکان و نوجوانان با اهل 
بیت)ع( شــرکت دادن آنان در مجالس و محافلی است که در مناسبت های مختلف به یاد و نام 

معصومان)ع( برگزار می شود. 

با مسئولان

خبر خوان

گام بزرگ مدیریت 
شهری اصفهان برای بهبود 

اکوسیستم کارآفرینی

خبر روز

قــدرت ا... نــوروزی، شــهردار اصفهان در 
اینســتاگرام خود نوشــت:»روز یکشــنبه  
شرکت ســرمایه گذاری جســورانه هدهد با 
ســرمایه گذاری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال و در 
قالب هشــتاد و هفتمین برنامه هر یکشنبه 
یک افتتاح، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

بهبود اکوسیستم کارآفرینی شهر و حمایت 
از اســتارت اپ ها و طبقه خــالق، از ابتدا از 
رویکردها و دغدغه های مدیریت شهری پنجم 
بود. افتتاح شرکت سرمایه گذاری جسورانه 
هدهد، گام دیگر مدیریت شهری اصفهان در 
راستای این هدف و اقدامی برای جلوگیری از 
مهاجرت طبقه خالق اصفهان و در مسیر پویا 
کردن اقتصاد شهر اصفهان است.واقعیت این 
است که سرمایه گذاری خطرپذیر در اصفهان، 
واژه ای مهجور و ناشــناخته بود. شــهرهای 
دیگر جهان، این مســیر را سال ها پیش از ما 
شروع کرده اند. در این دوره مدیریت شهری 
تالش کردیم با ورود به این موضوع، بخشی 
از این مهجوریــت را جبــران کنیم.با تالش 
مرکز پژوهش های شــورای اســالمی شهر 
اصفهــان، اتفاقی زیرســاختی در این حوزه 
رقم خورد. شهریور ماه 9۷ با تصویب شورای 
شــهر، امکان ایجاد صندوق سرمایه گذاری 
خطرپذیر در اصفهان با مشــارکت شهرداری 
فراهم شــد و پاییز 99 شکل گرفت تا جوانان 
خالق برای جذب سرمایه الزم برای ایده های 
خود، مهاجرت نکرده و شــهر از طبقه خالق 
خالی نشود. فلســفه پیش بینی منابع مالی 
خطرپذیر در شــهرهای جهان همین است.

ســرمایه گذاری جســورانه )VC( در واقــع 
تامین مالی طرح هــای فناورانه و نوآورانه به 
روش مشارکت مالی در ســهم آنها همراه با 
کمک های مدیریتی، شبکه ارتباطی و دانشی 
است. این ســرمایه گذاری کاهش احتمال 
شکست طرح های نوآوری و فناوری، افزایش 
 سرعت رشد و توسعه نوپا و اختراعات، سود

 اقتصادی برای ذی نفعان خــرد و کالن را به 
همراه دارد.

پویش کاغذ مهربانی از سوی مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان برگزار می شود. در این پویش کاغذهای باطله با هدف تامین قرآن و كتب دعا برای 
نیازمندان جمع آوری و بازیافت می شود.همچنین عالقه مندان می توانند با جمع آوری و اهدای کتب قرآن کریم، مفاتیح الجنان، نهج البالغه و صحیفه سجادیه 
در این امر مشارکت کنند.تاكنون بیش از ۲۵ هزار جلد قرآن كریم و كتاب دعا تهیه و ارسال شده است. همچنین افرادی که عالقه مند به مشارکت در این طرح 
هستند می توانند با تماس با شماره های ۳۵6۷۷1۵9، ۳۵6۷۷1۷۴ و ۰91۳۰۰۰۰۷۸۵ درخواست حمل رایگان و تحویل در محل دهند .یادآور می شود، این 

موسسه در چهارراه عسگریه، خیابان دشتستان شمالی، بن بست فروردین ۳۷، پالک ۲1۷ واقع شده است.

»کاغذ مهربانی«؛ پویشی برای تامین قرآن و کتب ادعیه

 مرمت و بازسازی 
 کبوتر خانه تاریخی 
محمد آباد جرقویه 

سفلی
کبوترخانــه تاریخی محمــد آباد 
جرقویه سفلی با 1۵۰ ساله قدمت 
درحال مرمت و بازســازی است.

این بنــای تاریخــی در زمینی به 
مساحت دو هزار و ۵۰۰ متر مربع، 
با 1۷ متر ارتفــاع و 1۰ متر قطر ۵۰ 

درصد تخریب شده بود.

وز عکس ر

عکس: خبرگزاری صدا و سیما

برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛
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 تابستان با چمدان داغش از راه  رســید. تابستانی که برای 
بسیاری از ما یادآور روزگار تعطیلی مدرسه و استراحت و بازی 
و برای عده ای مسافرت های مخصوص تابستانی است. البته 
در روزگار کرونایی چیزی جز گرمای پشت ماسک برای مان 
وجود ندارد و امیدواریم هر چه زودتر روزگار بی کرونا ما را به 
مسافرت های دلچسب تابســتانی ببرد. مردم در گذشته به 
گذر فصل ها و ماه ها اهمیت می دادند. گاهی جشــن های 
مخصوص برایش تدارک می دیدند و همراه این جشــن ها 
آداب و رسوم ویژه ای به جا می آوردند. شاید یکی از اتفاقات 
این بود کــه به بخش تابســتانی خانه کــوچ می کردند تا از 
کولرهای طبیعی شان اســتفاده کنند. اما در کنار این جریان 
فرهنگی، باورها و عقایدی ممکن بود نسبت به فصل ها شکل 
بگیرد که این عقاید و باورها از مسائل فرهنگی مناطق مختلف 
به شــمار می رود و بسیار با ارزش اســت. در این متن قصد 
داریم به مناسبت رسیدن فصل تابستان، تعدادی از باورهای 
مردم ایران درباره تابستان را با هم بررسی کنیم. ممکن است 
این باورها هنوز میان مردم باشد یا شاید هم در دنیای امروز 
آنها را به فراموشی سپرده باشــند. مردم لرستان و ایالم بر 
این عقیده بودند که شب چله اگر هندوانه بخورند، تابستان 

تشنه شان نمی شود.شاهرودی ها برای اینکه از نفوذ گرمای 
تابستان به تن شان جلوگیری کنند، در اولین شب زمستان 
که از طوالنی ترین شب هاست، خربزه یا هندوانه می خوردند.

در میان مــردم این باور رایج بود که هندوانه ای که زمســتان 
می خورند، خاصیتش تابستان معلـوم می شود.اردکانی ها 
معتقد بودند آفتاب تیر و مرداد برای کهنه و لباس بچه ضرر 
دارد. همچنین باور داشتند که اگر روز اول اسفند جارو به زمین 

بزنند یا جارو کنند، در طول تابستان مورچه فراوان می شود.
سیرجانی ها برای تابستان دو چله قائل  بودند: یکی چله بزرگ 
)از اول تیر تا دهم مــرداد( و دیگری چله کوچک )از یازدهم 
مرداد تا آخر آن(. در سیـــرجان باد گرمسیر )کـه از جنـوب 
شرقی سیرجان و اقیانوس هند می وزد( نشانه آمدن باران 
است و بیشتر در اواخر بهار و در فصل تابستان می وزد و ریزش 

باران را به دنبال دارد که به آن باران خمینه می گویند.
سروستانی ها هم برای تابستان دو چله دارند: چله بزرگ، 40 

روز اول تابستان و چله کوچک، 40 روز آخر تابستان.
مردم میناب هنگام وزش باد لوار )آتش باد( در فصل تابستان، 
با پنهان کردن لنگه  کفشــی در شــن های جوی آب، معتقد 
بودند هوای خشک از بین می رود و هوای مرطوب جای آن 

را می گیرد.
مردم کومله در شرق گیالن بر این باور بودند که اگر مار در فصل 
تابستان زیاد باشد، آن سال باران و محصول کشاورزی فراوان 
می شود. به باور آنان اگر در خشکسالی تابستان، به سر سبدی 
آب بریزند، باران می آید. مثلی وجود دارد که می گوید: »یک 
درخت سبز بشــود، تابســتان میوه اش را بخوریم، زمستان 
هیزمش را بســوزانیم«، یا »یک درخت سنجد سبز بشود، 

تابستان سایه اش بشینیم، زمستان سنجدش بچینیم.«
 اهالی هزاره می گفتند »تابستان به نان معطل مشو« یعنی 
راه بیفت که نان در همه جا فراوان است و معطل پیدا کردن نان 
نمی مانی، از آن طرف می گفتند »زمســتان بدون نان مرو« 
یعنی در زمستان هیچ جا نان پیدا نمی شود و قبل از حرکت 

کردن حتما با خودت نانی همراه داشته باش.
گفته شــده در گذشــته مطلوب ترین غذای ظهر تابســتان 
آب دوغ خیار بود که رفع عطش و دفع گرما می کرد و دوغش 
بهانه کافی برای یک استراحت جانانه را به دوستداران خواب 
ظهر می داد. در روستای طالب آباد، یکی از غذاهای مطلوب 
تابستانی در ظهر تابستان آب دوغ بود که به فراوانی هم خورده 

می شد. 

آشپزی
کباب توری 

کباب یکی از غذاهای سنتی و محبوب ایرانی است که از مخلوط 
گوشت، پیاز و ادویجات تهیه می شود. کباب در توری یکی از انواع روش های 

پخت کباب است که در جاهایی که محدودیت کباب کردن وجود دارد، روش مناسب 
و خوبی به شمار می رود. این کباب خوشمزه را می توان در زمان هایی که سیخ پهن در 

دسترس نیست درست کرد. ظاهر این کباب خوشمزه پس از پخت شباهت زیادی به کباب 
تابه ای دارد. این کباب خوشمزه را می توان در زمان های مسافرت با کمترین مواد تهیه کرد.

مواد الزم: گوشت چرخ کرده500 گرم، پیاز متوسط2 عدد، نمک و فلفل 
سیاه به میزان الزم،زردچوبه به میزان الزم،سماق به مقدار دلخواه

طرز تهیه: برای تهیه کباب توری ابتدا گوشت گوسفندی را چرخ می کنیم و داخل یک کاسه مناسب 
می ریزیم. در ادامه پیازها را شسته و پوست می کنیم و با رنده ریز رنده می کنیم. سپس با فشار دست 
آب اضافی آن را به طور کامل می گیریم. در این مرحله پیاز آب گرفته را به همراه مقداری نمک و فلفل 

سیاه به کاسه حاوی گوشت چرخ کرده اضافه می کنیم. در صورت تمایل می توانیم کمی سماق 
قرمز به همراه زعفران دم کرده نیز به مایه کباب اضافه کنیم تا خوشمزه تر شود. گوشت را خوب 

ورز می دهیم و داخل یخچال می گذاریم تا چند ساعت استراحت کند. سپس گوشت 
را روی توری پهن می کنیم. سعی کنید گوشت را نازک روی تور پهن کنید اگر 

خیلی ضخیم باشد جالب نمی شود.حاال توری را روی زغال می گذاریم. 
بهترین گوشت برای کباب مخلوط گوسفند و گوساله است 

که بهتر است 60 درصد گوسفندی و 40 درصد 
گوساله باشد.

باورهای عامیانه مناطق مختلف ایران درباره تابستان

اتمام فیلمبرداری »الیه های دروغ«  نگار جواهریان»خاتون« شد
فیلمبرداری فیلم سینمایی »الیه های دروغ« به کارگردانی رامین 
سهراب، نخستین فیلم تولید مشترک سینمای ایران و فنالند 
به پایان رسید.محسن صرافی، رامین سهراب و یوننا انروث، 
تهیه کنندگی این فیلم را که در ژانر اکشن )حادثه ای( تولید شده 
است، برعهده دارند.»الیه های دروغ« محصول شرکت فنالندی سونرام 
پروداکشن با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی است. رامین سهراب و 
امیرحسین ماکویی، نویسندگی فیلم نامه این فیلم را بر عهده داشتند.

  سریال »خاتون« به کارگردانی و تهیه کنندگی تینا پاکروان و بازی 
نگار جواهریان، به زودی در شبکه نمایش خانگی، پخش خواهد 
شد.»خاتون«، داستان زنی در دوره ناآرام اشغال ایران به دست 
متفقین را روایت می کند؛ زیروبم های خانواده ای که اوایل شهریور 
1320، قصه شان آغاز می شود و با چالش هایی بزرگ، ادامه پیدا 
می کند.در این سریال عالوه بر نگار جواهریان، بازیگرانی دیگر نیز 
حضور دارند که به مرور معرفی خواهند شد.

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

بر اساس آخرین آمار منتشر شده در ســال 2020 شرکت فوالد مبارکه در 
میان 50 شــرکت بزرگ تولید کننده فوالد در جهان قرار گرفت و رتبه 46 را 
که در سال 201۹ در اختیار داشــت؛ با افزایش تولید همچنان حفظ کرد تا 
نشان دهد که برخالف تمام کارشکنی ها و فضاهای مسمومی که علیه فوالد 
مبارکه توسط برخی افراد ایجاد شده، تالش و اراده این شرکت برای تولید 

و ارتقای صنعت فوالد کشور کامال جدی است.
بر اساس فهرســت منتشر شــده درخصوص میزان تولید 137 فوالدساز 
بزرگ جهان در سال 2020، مشاهده می کنیم که نام 3 شرکت فوالدسازی 
ایرانی )فوالد خوزستان، فوالدمبارکه، ذوب آهن اصفهان( در میان آنها قرار 

گرفته که بهترین رتبه نیز از آن شرکت فوالدمبارکه بوده است.
شرکت فوالد مبارکه طی سال 201۹ میالدی در رتبه 46 جهان قرار داشت 
و در ســال 2020 نیز کماکان این رتبه را حفظ کرد؛ به این شــکل که میزان 
تولید خود را از ۹ میلیون و 120هزارتن در ســال 201۹ به  ۹میلیون و 840 
هزارتن رساند تا همچنان در رتبه 46 و در میان 50 شرکت بزرگ تولیدکننده 
فوالد در جهان باقی بماند. )شرکت Baowu iron&Steel  از کشور چین 
با تولیــد 114میلیون و 25 هزارتن رتبه اول تولید در ســال 2020 را به خود 

اختصاص داده است.(

فوالد مبارکه باالتر از کوبه استیل ژاپن قرار گرفت
نکته جالب درخصوص جایگاه شرکت فوالد مبارکه در مقایسه با برخی از 

رقیبان این شرکت در آسیاست. 
برای مثال شــرکت کوبه اســتیل ژاپن به عنوان یکی از برندهای معروف 
در صنعت فوالد که ســال 201۹ رتبه 58 را داشــت در ســال 2020 به رتبه 
65 نزول کرده و میزان تولید به ثبت رســیده توســط این شرکت در سال 
گذشته میالدی برابر با 5 میلیون و 6۹2 هزار تن بوده و این نشان می دهد 
که شرکت فوالد مبارکه با وجود همه مشــکالتی که سد راه تولید آن بوده 
)مشــکالت داخلی و تحریم های بین المللی( باز هم توانسته رکوردهای 
بســیار خوبی در تولید رقم بزند و مقدار تولید محصوالت خود را افزایش 

دهد. 
در کنار شرکت فوالد مبارکه، شرکت فوالد خوزستان نیز در سال 2020 رتبه 
۹5 را از آن خود کرده و شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در رتبه 131 قرار گرفته 

است. )در سال 201۹ رتبه فوالد خوزســتان 88 و ذوب آهن اصفهان نیز 
121 بوده است(. 

شایان ذکر است که بسیاری از فوالدسازان بزرگ در جهان به دلیل شرایط 
به وجود آمده ناشی از کرونا و بحران های ناشی از آن تولید محصوالت شان 
با کاهش همراه شــده و نمی توان این امر را به عنوان یک اشــکال برای 

فوالدسازان بزرگ کشورمان تلقی کرد.

تالش برای تولید پایدار در فوالد مبارکه                                                    
اکنون نکته مهم اینجاست که شــرکت فوالد مبارکه در سال 2020 میالدی 
)11 دی ماه ۹8- 12 دی ماه ۹۹( با مشکالت و چالش های فراوانی همراه 
بود؛ تامین مواد اولیه و خوراک برای واحدهای فوالدســازی از یک ســو، 
برهم خوردن نظم بازار داخلی از جهت دیگر به منظــور تامین نیاز به مواد 
اولیه، مشکالت ناشــی از کمبود منابع انرژی)قطع شدن گاز و...( همگی 
سبب شد تا سالی سخت را پشت سرگذاشته و در کنار این موارد با ویروس 
کرونا نیز دست و پنجه نرم کرده و به مسئولیت های اجتماعی خود نیز در 

این راستا عمل کند.
در این میان بارها مشاهده شد که برخی سعی برای برهم زدن شرایط پایدار 
به وجود آمده در تولید شرکت فوالدمبارکه را داشتند؛ ایجاد فضای سیاسی 
و شــایعه پراکنی در جهت تخریب فضای کار برای این مجموعه در داخل 
کشور، همچنین ســعی بر نشان دادن کم کاری در راســتای تحقق شعار 
سال که همواره در راســتای جهش تولید بوده و جریان سازی خبری و... 
در کنار تمام موارد یادشــده، تحریم های بین المللی نیز باعث نشد تا این 
شرکت دست روی دست گذاشــته و امید برای ادامه روند تولید با ارزش 

خود را از دست بدهد.
تالش برای حفظ جایگاه فوالد مبارکه در میان تولیدکنندگان بزرگ منطقه 
و جهان سبب شد تا این شرکت سال 2020 میالدی را نیز با شکوه به پایان 
برساند و با دستانی پر به استقبال سال 2021 میالدی برود؛ کما اینکه می 
بینیم طی 6 ماهی که از سال 2021 میالدی می گذرد، این شرکت کماکان 
در صدر تولیدکنندگان محصوالت فوالدی در کشــور و منطقه قرار داشته و 
توانسته با تولید محصوالت جدید و با کیفیت و استانداردهای جهانی بیش 

از پیش در راستای تحقق شعار سال گام بردارد.

نصب مســتقیم پمپ روی شبکه توزیع آب جرم محســوب شده و پیگرد 
قانونی دارد.مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان با اعالم این خبر گفت: در پی نصب تعــداد زیادی پمپ 
غیرمجاز روی شبکه آبرسانی شهرها و روستاهای تحت پوشش که منجر به 
کاهش شدید فشار، قطع آب و اختالل در امر آبرسانی عادالنه به مردم شده 
بود، شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نامه ای از دادستان محترم 
عمومی و انقالب اســتان اصفهان درخواســت مجوز قانونی برای برخورد 
با افراد متخلف کرد.مهرداد خورســندی گفت: خوشــبختانه مقام محترم 
قضایی با این درخواســت موافقت و اجازه برخورد با مشترکین پرمصرف، 
مشترکینی که تظاهر به اســتفاده ناصحیح از آب در شرایط فعلی می کنند 
و مشترکینی که اقدام به نصب پمپ مســتقیم روی شبکه کرده اند، صادر 
کرد. وی گفت: بر همین اســاس از ابتدای هفته عملیات شناسایی و قطع 
انشعاب مشترکان متخلف آغاز شــد و گروه های مروج مصرف بهینه آب 
آبفای استان اصفهان با همراهی ماموران نیروی انتظامی اجازه دارند ضمن 
رعایت موازین شرعی، قانونی و حقوق شــهروندی، نسبت به شناسایی و 

قطع انشعاب آب افراد متخلف اقدام کنند.سخنگوی آبفای استان اصفهان 
افزود: بدیهی اســت به محض این که افراد متخلف نسبت به جمع آوری 
پمپ مســتقیم و نصب پمپ و مخزن ذخیره براســاس اســتانداردهای 
تعریف شده اقدام کنند، انشــعاب آب آن ها دوباره وصل خواهد شد.وی 
با بیان این که درحال حاضر شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ با 3200 لیتر در 
ثانیه کمبود آب مواجه اســت، گفت: پمپ های غیرمجاز، مدیریت شبکه 
و عدالت توزیع آب را از دســت شــرکت آبفا خارج می ســازد و به همین 
دلیل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان شناسایی و قطع انشعاب آب 
مشترکین متخلف را در دســتور کار جدی قرار داده است.وی در عین حال 
از شهروندان خواست در صورت مشاهده پمپ های غیر مجاز، مراتب را به 
سامانه ارتباط با مشتریان آبفای اســتان اصفهان 122 اطالع دهند.اضافه 
می شود بر اســاس بندهای 34-4 و 3۹-4 آیین نامه عملیاتی شرکت 
های آب و فاضالب نصب پمپ مستقیم روی شبکه آبرسانی ممنوع است 
و شــرکت های آبفا می توانند انشعاب این گونه مشــترکین را تا زمان رفع 

تخلف به صورت موقت قطع کنند.

 به مناسبت 31 خرداد ماه ، ســالروز تاسیس باشگاه ذوب آهن اصفهان که 
53 سال از آن می گذرد ، مسئولین این باشگاه به همراه کادرفنی و بازیکنان 
تیم فوتبال با حضور در این مجتمع عظیم صنعتی ، ضمن بازدید از خط تولید 
و دیدار با تالشگران خط اول جبهه صنعت در بخش های کوره بلند و نورد ، در 
آیین گرامیداشت این روز با حضور منصور یزدی زاده مدیرعامل و مسئولین 

ذوب آهن شرکت کردند .
منصور یزدی زاده در این مراســم ، حضور اعضای تیم فوتبال ذوب آهن در 
این مجتمع عظیم صنعتی را بسیار مفید دانست و گفت : این حضور ، موجب 
آشنایی این ستارگان فوتبال با ســختی کار در ذوب آهن اصفهان می شود 
تا در زمین بازی از این ســخت کوشــی الگو بگیرند و با تمام توان در مقابل 

حریفان حاضر شوند .
 وی افــزود : تالشــگران ذوب آهنی هم بعــد از این دیدارهــا ، بازیکنان و 
قهرمانان ورزشی باشــگاه ذوب آهن را در کنار خود حس می کنند که برای 

اعتالی این برند تالش و پشتکار فراوانی دارند .
مدیرعامل ذوب آهن ، کسب درآمد را یک موضوع فرعی در ورزش دانست 
و گفت : قهرمانان ورزشــی ، اصل ورزش و فواید آن را باید همواره به عنوان 
یک اصل مهم در ذهن داشته باشند همچنان که در دین مبین اسالم توصیه 
های بسیاری نسبت به ورزش و کسب نشــاط و سالمتی از این طریق بیان 

شده است .
 وی افزود: تــالش برای قهرمانی همواره قابل ســتایش اســت؛ اما حفظ 
اخالق و رسیدن به درجات پهلوانی ، از قهرمانی ماندگارتر و ارزشمندتر است 
همچنان که نام هایی چون پوریــای ولی و تختی به دلیــل منش پهلوانی 

جاودانه شده اند .
یزدی زاده ، شهدای گرانقدر میهن را نمونه کامل پهلوانان با اخالق در میدان 
دفاع مقدس دانست و گفت: ورزشــکاران باید در زمین با اخالق و جنگنده 

باشند و قطعا موفقیت وشهرت نیز در پی آن حاصل خواهد شد.
 مرتضی یزدخواستی، عضو موظف هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان نیز طی 
ســخنانی ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس باشــگاه ذوب آهن اصفهان 
گفت : این باشگاه با پیشکسوتان و قهرمانان خود تاثیر بسزایی در پیشرفت 
ورزش کشور در رشته های مختلف داشته است و تاریخ پرافتخار 53 ساله 
دارد . وی افزود : با اســتفاده از ایــن تجربه و قدمت بیــش از نیم قرن و 
همچنین با همدلی و اتحاد می توانیم از شرایطی که امروز تیم فوتبال ذوب 

آهن در جدول دارد، فاصله بگیریم و روزهای خوب در پیش است .

فوالد مبارکه در بین ۵۰ تولیدکننده بزرگ فوالد جهان در سال ۲۰۲۰؛
تالش بی ثمر برخی جریان های داخلی برای کم فروغ نشان دادن فوالدمبارکه در امر تولید

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:
بازیکنان ذوب آهن از سخت کوشی تالشگران خط تولید الگو بگیرند

آغاز برخورد قانونی با دارندگان پمپ های آب غیرمجاز
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