
به بهانه تجمع دامداران اصفهانی و چند استان دیگر، در اعتراض به اعمال محدودیت در تعیین قیمت شیر؛

اعتراض به ارزانی!
3

 دردسرهای عظیم 
 اصفهان، بزنگاه نا ایمن توزیع مواد مخدر در منطقه میانی کشور است؛  

5

سنا
 ای

س:
عک

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
استانداری اصفهان خبر داد:
تحصیل ۵۷ هزار 
 دانش آموز اتباع 
در  استان اصفهان

تراکتورسازی تبریز- ذوب آهن 
اصفهان؛

      سه امتیاز واجب تر
     از نان شب

معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان 
مطرح کرد:

 فروش مرغ با کارت ملی
  با هدف جلوگیری

 از چندگانگی قیمت

5

3
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 نایب رییس انجمن علوم و فنون
 غالت اصفهان:

نان گران نشده  است

4

رییس کمیته آب مجلس شورای اسالمی:

 انتقال آب بهشت آباد
 از تونل منتفی شد

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

 اگر مدیریت 
 بار نکنیم

 هفته آینده 
اصفهان خاموشی 
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5 روز دیر رســیدم؛ 4 تیرماه باید می نوشــتم اما  پریا پارسادوست
راســتش فراموش کردم. شــما که عادت دارید 
فرمانده! ما 22 سال دیر رسیدیم. اندازه همه آن سال هایی که زیر خروار خروار 
خاک دفن شده بودید و دیگران اتهام زدند و نامردی کردند و خانواده ات نجیبانه 
سکوت کردند... و این قصه عجیب و تکان دهنده یک فرمانده عالی رتبه جنگ 

است که 22 سال هیچ کس حق نداشت از او بگوید و بنویسد و دفاع کند. 
همین اول کالم بگویم که ختم کالم کنم. می گویند درباره »فرمانده ممنوعه« از 
حاج قاسم سلیمانی پرسیدند که شما در جنگ، نیروی علی هاشمی بودی؟ او 
محکم جواب داد نه؛ و بعد از مکثی گفت من نیروی مجید سیالوی بودم و مجید 

سیالوی نیروی علی هاشمی بود. مگر نیروی علی هاشمی بودن الکی بود؟
»علی هاشــمی« ایده پرداز عملیات خیبر بود. ثمره آن عملیات تصرف جزایر 
مجنون بود که دارای 5۸ حلقه چاه نفت است. اما رشادت ها و دالوری هایش 
کافی نبود برای آن که ســال ها مظلوم و محروم از حتی یک یادواره باقی نماند. 
کســی که یکی از مهم ترین فرماندهان جنگ بود اما تا 22 ســال نام بردن از او 
ممنوع بود. هیچ کس حق نداشــت کالمی درباره »علی هاشمی« حرف بزند؛ 
سکوت مطلق. ابتدا به تصور اسارت و بعد هم به اتهام خیانت! »علی هاشمی« 

باید پنهان می ماند، انگار اصال نبوده، اصال نجنگیده! 
عراق به دل جزایر مجنون زده بود به خیال تصرف این جزیره مهم و حیاتی. علی 
هاشمی و یارانش در مجنون بودند؛ زیر باران شلیک توپ و راکت های دشمن. 
13 نفر در قرارگاه ماندند و عقب نشینی نکردند؛ جزایر مجنون که سقوط کرد، 7 
نفر برگشتند، 2 نفر اسیر شــدند و حاج علی به همراه 3 نفر دیگر مفقود شدند. 
خبر رسید هلی کوپترهای عراقی در جزیره نشستند. دشمن نیزارها را آتش زد. 
فرمانده علی و همراهان سراسیمه از قرارگاه خارج شدند و در نیزارها پناه گرفتند 
و این آخرین باری بود که »فرمانده« را دیدند، دیگر از او خبری نشــد. »سردار 
هور« جوری ناپدید شد که هیچ نام و نشانی از او نماند.  نیروهای اطالعات و برون 
مرزی بسیج شدند و تمام منطقه و حتی استان های جنوبی عراق را گشتند؛ اما 
هیچ خبری از حاج علی نبود. گفتند شاید اسیر شــده؛ از سال 67 تا ۸3 )زمان 
سقوط صدام( قرار بر سکوت مطلق بود. فرمانده اطالعات مهمی داشت. نباید می 
فهمیدند که او چه کسی است و اال اسارت سخت و جانفرسا می شد. نه مراسمی، 
نه یادواره ای و نه یادمانی و... که اگر اسیر دشمن شده است شناسایی نشود و 
آسیبی به او نرسد. سال ها گذشت و هیچ خبری از فرمانده علی نشد. نه با اسرا 
برگشت و نه از دل خاک عراق هیچ کس هیچ خبری از او می آورد. در هیچ اردوگاه 

و اسارتگاهی دیده نشده بود. صدام سقوط کرد. اعدام شد و به درک واصل شد 
اما بازهم از »علی هاشمی« خبری نبود و نشد. حاال گمانه زنی ها کم کم سمت 
و سوی دیگری پیدا می کرد. در زمان زنده بودن صدام هم موتور شایعات روشن 
شده بود و فرضیه هایی مطرح می شــد که نکند با صدام همکاری می کند؛ اما 
وقتی صدام به درک واصل شد و وقتی حتی مخفی ترین زندان های عراق هم 
توسط نیروهای مجاهد عراقی بازرسی شد و کسی رد و نشانی از او پیدا نکرد، بی 
برو و برگرد و صریح و مستقیم، رفتند سراغ گمانه بعدی: »نکند خیانت کرده؟ و 

با دشمن همدست شده؟« 
در تمام این سال ها؛ خانواده اش تحت فشار بودند. فرزندانش، همسرش، پدر و 
مادر ...مجبور شدند محل زندگی شان را ترک کنند تا از نگاه ها و نیش کالم ها در 
امان باشند که باز هم نبودند.  سکوت...سکوت...سکوت... سهم خانواده اش شد 
و مظلومیت، نشان افتخار برای فرمانده ای که 22 سال بود او را »ممنوعه« کرده 
بودند. 22 سال گذشت تا باالخره »حقیقت« رخ عیان کرد. کمیته جست وجوی 
مفقودین، در محل استقرار قرارگاه فرماندهی سپاه ششم به پالک علی و بقایای 
پیکر او برخورد. مشخص شد او همان روز چهارم تیرماه 1367 شهید شده و زیر 
آواری از خاک دفن شده بود، 22 سال غریبانه آنجا افتاده بود و نه تنها هیچ کس 

نمی دانست که متهم هم شده بود. 
سال ۸9 پیکر پاکش را پیدا کردند. پیکر بچه باغیرت محله عامری اهواز، جوان 
سلحشــورِ عرِب شیعه خوزســتانی که در بیست و چندســالگی اش، فرمانده 
سّری ترین قرارگاه جنگ شــد و از ابتدا تا انتهای جنگ ماند و جنگید و از خاک 
وطن دفاع کرد اما باید »سری« می ماند چون شاید عده ای به تعبیر همرزمش؛ 
می خواستند مردانگی و شجاعت و شهامت و وفاداری »سید علی هاشمی« را  
به تیغ حسادت و عافیت جویی خود او به مسلخ ببرند و خدا نخواست و نگذاشت 

که فالله خیر حافظا. 
شرمساریم که در خبرها خواندیم قصه مظلومیت شما هنوز تمام نشده و قهرمانان 
ورزش خوزستان، مدال های قهرمانی خود را برای فروش به مزایده گذاشتند تا 

مزارتان را بازسازی کنند، مزاری که حال و روز خوبی ندارد. 
روحت شاد فرمانده بزرگ! چهارم تیرماه سالروز شهادت تان بود و ما بازهم دیر 
رسیدیم. این نشستگان بر فرش فراموشی و روزمرگی را در خوان عرش و عشق 

الهی، یاد کنید .
پ.ن: این مطلب را اگر خواندید و زحمتی نیست، صلواتی به روح بزرگش هدیه 

کنید.

 این قصه یک فرمانده عالی رتبه 
جنگ است که 22 سال »ممنوع 
الخبر« و »ممنوع التصویر« بود؛

درباره علی ...

7

خبرنگاران 
نباید دغدغه 
معیشت، 

 مسکن و بیمه 
داشته باشند
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 اظهارات عجیب مشاور امنیت ملی پاکستان
 درباره تماس هند با طالبان

درحالی که بسیاری از کشــورهای منطقه و قدرت های جهانی با طالبان در تماس هستند، مشاور 
امنیت ملی پاکستان گفت که هند باید از تماس با این گروه »شرمسار« باشد.»معید یوسف« مشاور 
امنیت ملی پاکســتان در واکنش به تایید دیدار مقامات هندی با طالبان توسط مقامات قطری، 
آن را »شــرم آور« خواند.»مطلق بن ماجد القحطانی« نماینده ویژه قطر برای مبارزه با تروریسم و 
میانجی گری برای حل منازعات هفته پیش فاش کرد که مقامات هندی با طالبان در قطر دو بار به 
طور مخفیانه دیدار کرده اند.مشاور امنیت ملی پاکستان در این باره به »داون نیوز« گفت: می خواهم 
این را بپرسم، این هیئت بلندپایه از مقامات هندی با چه مبنای اخالقی با طالبان آنجا دیدار کرد؟ 
آیا شرمسار نشدند؟وی افزود: هندی ها هر روز طالبان می کشتند، برای عملیات علیه آن ها بودجه 
می دادند اما امروز برای گفت وگو با آن ها تماس گرفته اند.یوســف همچنیــن تصریح کرد که این 

دیدارها نه یک حرکت راهبردی از طرف هند بلکه موضوعی برای »شرمساری« است.

»بن سلمان« حکم اعدام پسرعمویش را صادر کرد
منابع رسانه ای اعالم کردند ولیعهد آل سعود فهد بن ترکی، پسرعموی خود را به اتهام کودتا و خیانت 
اعدام خواهد کرد.به نقل از روسیا الیوم، »انستیتوی مطالعات خلیج فارس واشنگتن« افشا کرد 
دادگاه نظامی عربستان شاهزاده »فهد بن ترکی بن عبدالعزیز«، عموزاده محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان سعودی و فرمانده سابق نظامیان این کشــور در یمن، را به اتهام خیانت محکوم و حکم 
اعدامش را صادر کرده است.شاهزاده فهد بن ترکی و پســر بزرگش در سپتامبر گذشته دستگیر 
شدند. او متهم به سازماندهی کودتای ضد دولتی علیه ملک سلمان و پسر او »محمد بن سلمان«، 
ولیعهد عربستان است.انستیتوی مطالعات خلیج فارس واشنگتن اعالم کرد یکی از اقوام شاهزاده 
محکوم به اعدام سعودی با شرط ناشناس ماندن با این موسسه صحبت کرده و به آن اطالع داده 
است که کمیسیون نظامی عربستان »شاهزاده فهد بن ترکی بن عبدالعزیز« فرمانده سابق نظامیان 

این کشور در جنگ یمن را به اتهام خیانت و اقدام به کودتا محکوم به مرگ کرده است.

گرجستان نظامیان خود را از افغانستان خارج کرد
وزارت دفاع گرجستان اعالم کرد که تمام نظامیان خود را از افغانستان خارج کرده است. به نوشته 
یک رسانه گرجستانی، این کشور عملیات خروج را از 21 ماه سال جاری و همزمان با اعالم ناتو آغاز 
کرده است. بر اساس اعالم وزارت دفاع گرجستان، این کشور 868 نظامی در افغانستان داشته که 
تمام آنها در حال حاضر از افغانستان خارج شده است. همزمان با اعالم تصمیم آمریکا برای خروج 

از افغانستان، کشورهای عضو ناتو نیر اعالم کردند نظامیان خود را از افغانستان خارج می کنند. 

رییس جمهور فرانسه: 

نخست وزیر فرانسه را تغییر نخواهم داد
رییس جمهور فرانسه به دنبال نتایج مایوس کننده حزبش در انتخابات منطقه ای این کشور اعالم کرد 
قصدی برای تغییر دادن نخســت وزیر دولتش در ماه های آینده ندارد.به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
امانوئل مکرون گفت: من قصد تغییر نخست وزیر را ندارم. انتخابات محلی تبعات ملی را ایجاب نمی کند 
بنابر این نخست وزیر در هفته ها یا ماه های آینده تغییر نخواهد کرد. دفتر نخست وزیری فرانسه از ژوئیه 
سال گذشته میالدی تاکنون در کنترل ژان کاستکس است. انتخابات منطقه ای یک هفته ای اخیر فرانسه 
شاهد حضور به شدت پایین رای دهندگان در آن و همچنین شکست حزب متعلق به رییس جمهور 
فرانسه و حزب راســت افراطی رقیب متعلق به مارین لوپن با به دست نیاوردن کنترل هیچ یک از 

مناطق همراه بود. 

تحلیل العرب، نزدیک به ریاض از نشست سه جانبه عراق، اردن و مصر؛

»شام جدید« علیه ایران و ترکیه؟
العرب، نزدیک به عربستان سعودی نوشت: سران عراق، مصر و اردن 
در نشســت ســه جانبه ای که روز یکشــنبه در بغداد برگزار کردند، به 
بررسی مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی پرداختند و همین مسئله 
سواالتی را در خصوص دستاوردهای احتمالی مصر و اردن برای عراق 

به دنبال دارد.
 در ادامه این مطلب آمده است: روز یکشنبه عراق میزبان نشستی با 
حضور مصطفی الکاظمی، عبدالفتاح السیســی و پادشاه اردن، ملک 
عبدا... دوم بود. در این نشست، مسائل مربوط به حمل و نقل زمینی، 
برق، همکاری های کشــاورزی و ... مورد بررسی قرار گرفت. در حالی 
که مصر و اردن به عراق به عنوان یک فرصــت نگاه می کنند، عراق اما 

این همکاری را چندان به نفع خود نمی داند. 
مصر و اردن روی حمایت مالی عربستان نیز حساب کرده اند که به نظر 
نمی رسد عملی شــود. یکی از نمایندگان پارلمان عراق که ترجیح داد 
نامش فاش نشــود، در گفت وگو با العرب تصریح کرد: »مصر و اردن 
نمی توانند چیزی به عراق اضافه کنند و تنها باعث سنگین تر شدن بار 

اقتصادی آن می شوند.«
رحیــم الکعبی، تحلیلگر سیاســی عراقــی معتقد اســت که اوضاع 
اقتصادی و معیشــتی عــراق که روز بــه روز بدتر می شــود، نیازمند 
متحدانی است که قادر به فراهم آوردن راه حل های اقتصادی باشند، 

اما دولت عراق ظاهرا گزینه دیگری را انتخاب کرده است.
اما حمید الکفایی، پژوهشــگر عراقی در حوزه سیاست، بر این عقیده 
است که مصر و اردن، کشورهای مهمی برای عراق هستند و نزدیکی و 
همکاری با آنها برای عراق مفید است و باعث تقویت جایگاه منطقه ای 

و بین المللی آن می شود.
الکفایــی در گفت وگو بــا العرب گفــت: »دولت های عربــی منطقه 
خلیج فارس به لحــاظ اجتماعــی، فرهنگی و جغرافیایــی به عراق 
نزدیک تــر از دیگر دولت هــای عربی هســتند و بهبود روابــط با آنها 
اهمیت زیــادی دارد، امــا نزدیکی بــه دولت های عربــی دیگر هم 
ضرری برای روابط عــراق با دولت های منطقه خلیــج فارس ندارد و 
به نفع آن اســت، به ویژه آنکه با توجه به تهدیدات ایران، این نزدیکی 
می تواند باعــث تقویت عراق شــود. فرامــوش نکنیم که در ســایه 
شــرایط موجود، تحکیم روابط با مصر، که از مهم ترین و با نفوذ ترین 
 دولت های عربی در جهان اســت، مــی تواند برای عراق بســیار مهم 

باشد.«
نشســت بغداد فرصتی به اردن داد تا روابط طبیعی خود با عراق را که 
پس از حمله آمریکا به عراق و ســرنگونی نظام سابق در این کشور از 

میان رفته بود، سر و سامان دهد. پیش از این، اردن و عراق توافق کرده 
بودند تا طرح های اقتصادی را با یکدیگر پیش ببرند که در رأس آنها 
خط لوله های بصره-العقبه و منطقه اقتصادی مشترک و طرح انتقال 
برق بود. در زمینه تجارت، که وزنه آن به نفع اردن سنگین تر است، امان 
پیش بینی می کند صادرات نفت از عراق بــه اردن، افزایش پیدا کند. 
این در حالی است که اردن برای سال های طوالنی، قبل از 2003، اغلب 

مصارف نفتی خود را به صورت رایگان از عراق وارد می کرد.
تحلیلگــران احتمال می دهند که اســاس فکر این ســه دولت برای 
همکاری، مبتنی بر تمایل به سرمایه گذاری روی جمعیت زیاد مصر، 
استفاده از ثروت نفتی عراق و موقعیت جغرافیایی اردن به عنوان رابط 

بین عراق و مصر است.
به گفته محمد محسن ابوالنور، رییس انجمن عربی تحلیل سیاست ها 
در قاهره، این نشســت اهداف علنی دارد که مهم ترین آنها همکاری 

اقتصادی بین سه دولت و استفاده از نقاط قوت هر یک از آنهاست.
وی می افزاید: به نظر می رســد هدف غیر علنی این نشست، مقابله 

با تالش های منطقه ای برای نفوذ بــه عراق و طرح برنامه هایی برای 
مقابله با توسعه البی های ترکیه و ایران در عراق است که با الکاظمی 

همسو نیستند.
برخی محافل سیاســی اصطالح »شــام جدید« را برای بیان شکل 
همکاری بین سه دولت عراق، اردن و مصر مطرح می کنند، تا اشاره ای 
داشــته باشــند به تغییر در جغرافیای سیاسی که شــام را به سوریه 

ارتباط داده است.
الکاظمی برای اولین بار، تعبیر»شــام جدید« را در جریان سفری که 
در آگوست گذشته به ایاالت متحده داشت، مطرح کرده و خاطر نشان 
کرد قصد دارد وارد یک طرح اقتصادی با قاهره و امان شود تا تشکل 
منطقه ای ایجاد شود که بتواند با چالش ها مقابله کند. همین اصطالح 
از زبان مســئوالن هر ســه دولت در زمان های مختلف تکرار شده، به 
این معنا که طرح شــام جدید از مدت ها پیش در حال برنامه ریزی 
بوده و منتظر فضای مناســبی برای آغاز است که احتماال این فضا در 

بغداد مهیا می شود.

یک کارشناس مسائل منطقه و افغانســتان با اشاره 
به تحوالت در افغانســتان با بیان ایــن که برخی عقال 
می گویند ایــران بایــد در برابر پیشــروی طالبان در 
افغانستان و نیز به سمت مرزهای ایران واکنش نشان 
دهد، گفت: از طرفی معتقدم ایــران نباید از حمایت از 
مناطق تاجیک نشــین مثل هرات و مزارشریف غافل 
شود.علی رستمی  اظهار کرد: وقتی بایدن روی کار آمد و 
سیاست ترامپ کنار گذاشته شد، طالبان به این نتیجه 
رسید که سیاست جدید آمریکا تامین کننده اهداف شان 
نیست و شروع به پیشروی در افغانستان کردند. وی 
ادامه داد: آمریکا به دنبال این اســت که فشارها را از 

طریق حمایت از مسلمانان ایغور در چین افزایش دهد 
و ایجاد دولت اسالمی در افغانســتان می تواند تا حد 
زیادی به اجرای این سیاست کمک کند. با این تفاوت 
که در دوره ترامپ دنبال این بودند که حکومت مستقل 
اســالمی ایجاد شــود؛ اما در دوره بایدن به دنبال این 
هستند که حکومتی متشــکل از دولت فعلی با ساز و 
کاری که وجود دارد و طالبان تشکیل شود. طالبان هم 
که خود را اجرا کننده خواســت و نظر آمریکا می بیند 
به سمت ایران، تاجیکستان، قرقیزســتان، روسیه و 
چین پیشروی می کند.این کارشناس مسائل منطقه 
و افغانســتان درباره تاثیر تحوالت افغانستان بر ایران 

تصریح کرد: ترامپ وقتــی در ایران همه چیز را تحریم 
کرد، به طالبان فرصت داد تا در افغانســتان پیشروی 
کند و از این رو آنها هم به سمت مرزهای ایران حرکت 
کردند و شاهد هستیم که خبرهای خیلی خوبی از این 
مناطق به گوش نمی رسد. شاید طالبان دیگر طالبان 
سابق نباشد و حکومت مدنظر آنها هم اسالمی باشد؛ 
اما باید بدانیم که حکومت مدنظر طالبان اسالمی است 
نه شیعه و همین مسئله کافی است که آنها را در مقابل 

ایران قرار دهد.

یک کارشناس مسائل منطقه و افغانستان:

 »اگر طالبان در افغانستان قدرت گیرد 
به ایران کاری ندارد«، تصور اشتباهی است

وزیر خارجه آمریکا: 

اکنون توپ در زمین ایران است!
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که توپ اکنون در زمین ایران اســت و خواهیم دید که چه تصمیمی اتخاذ می کنند.آنتونی بلینکن، گفت: در مذاکرات غیر مستقیم 
با ایران از برخی موانع عبور کردیم اما همچنان اختالفات بنیادین وجود دارد.وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: توپ اکنون در زمین ایران است و خواهیم دید که چه 
تصمیمی اتخاذ می کنند و ما نمی دانیم که رهبر ایران آماده بازگشت به تعهدات هسته ای است یا خیر.سعید خطیب زاده ، سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه 
در پاسخ به سوالی در مورد مذاکرات وین و برجام و انتظارات کشورهای طرف مذاکره از ایران در این مذاکرات تصریح کرد: اگر امروز برجام زنده است و برجامی 
است که در خصوص اجرای آن گفت وگو انجام می شود به خاطر جمهوری اسالمی ایران و تصمیمی است که ایران بعد از خروج آمریکا از این توافق بین المللی و 
بی عملی اروپا اتخاذ کرد.این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران و مردم بزرگ ایران سهم خود را برای حفظ برجام داده اند و تصمیم 
سختی که باید می گرفتند را در همان مقطع گرفتند، خاطر نشان کرد: آمریکا باید بداند که در این مذاکرات در موضع مجرم حضور دارد چرا که طرفی است که تمامی 

تالش های خود را انجام داد که برجام را از بین ببرد و همه این موضوع را می دانند.   

خبر روز

وز عکس ر

دیدار سردار قاآنی 
با خانواده شهید 
»عبدا...  زاده«

ســردار »اســماعیل قاآنی« 
فرمانــده نیــروی قــدس 
بــا خانــواده شــهید مدافع 
 حرم »حســن عبــدا... زاده« 

دیدار کرد.

سفارت کشورمان در ژاپن خبر داد:

انتقال اولین گروه محکومان زندانی ایرانی از توکیو به تهران 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در توکیو از اجرای موافقت نامه تبادل محکومین بین دو کشور و انتقال 
سه نفر از زندانیان ایرانی به کشور خبر داد. سفارت جمهوری اسالمی ایران در ژاپن اعالم کرد:  با همکاری 
وزارت دادگستری  و معاونت کنسولی وزارت امور خارجه ایران و وزارتین خارجه و دادگستری ژاپن و 
همچنین تالش و پیگیری سفارت کشورمان در توکیو ، موافقت نامه تبادل محکومین بین دو کشور با 

عزیمت اولین گروه سه نفره محکومان زندانی ایرانی به مقصد تهران اجرایی  شد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی از دو وزیر شکایت کرد
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی  اظهار داشت: بی 
تدبیری و ناکارآمدی دولت در بحث دامداران، مشهود است و متاسفانه هیچ گونه اقدام و حرکت مثبتی 
از سوی وزارت جهاد کشاورزی دیده نشده است.عباس مقتدایی افزود: به علت ترک فعل و ناکارآمدی 
موجود، شخصا از وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت به کمیسیون اصل 90 شکایت کردم و خواستار 

برگزاری جلسه در اسرع وقت هستم.

کیهان: باعث افتخار است که »رییسی« تحریم شده است
روزنامه کیهان نوشت: از نظر ملت های منطقه این افتخار است فردی رییس جمهور ایران شده که مثل 
خود ملت ایران مورد تحریم است، برخالف آنچه در دولت فعلی ایران برخی مسئوالن تابعیت آمریکایی 
دارند و فرزندان آنها در آمریکا و اروپا زندگی می کنند. برخی رسانه های منطقه بااشاره به تحریم رهبری 
و رییس جمهور منتخب ایران از سوی آمریکا، اذعان داشتند: »از نظر ملت های منطقه این افتخار است 
فردی رییس جمهور ایران شــده که مثل خود ملت ایران مورد تحریم است، برخالف آنچه در دولت 
فعلی ایران برخی مسئوالن تابعیت آمریکایی دارند و فرزندان آنها در آمریکا و اروپا زندگی می کنند«!

ادعایی درباره تعداد آرایی که به نام احمدی نژاد در صندوق انتخابات 1400 ریخته شد؛

آرای باطله با نام درج شده احمدی نژاد از آرای همتی بیشتر بود
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اســالمی معتقد اســت که حضور محمود احمدی نژاد در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نشان از استحکام نظام است و وی در این مجموعه نماینده همان 2 میلیون 
و ۷00 رای ای است که در این دوره با نام او به صندوق ریخته شده و البته در بین آرای باطله بوده است. 
ترقی با بیان این که نظام این افراد را در درون خود بدون هیچ مشکلی تحمل و هضم می کند، گفت: 
طبیعی است که وقتی نظام افرادی شبیه ایشان را تحمل کرده است، تحمل  احمدی نژاد نیز برایش 
سخت نیست. ترقی در ادامه با اشاره به میزان آرای ریخته شــده به صندوق در انتخابات 1400 با نام 
محمود احمدی نژاد، گفت: حدود 2 میلیون و ۷00 هزار رای با نام محمود احمدی نژاد در انتخابات اخیر به 
صندوق ریخته شد که البته با توجه به عدم وجود ایشان به عنوان کاندیدا، به عنوان آرای باطله منظور شد.

نظر صادق زیباکالم درباره کابینه »رییسی«
صادق زیبا کالم استاد دانشگاه تهران گفته است که »فراجناحی« و »فراجناحی عمل کردن« بیش 
از آنچه یک واقعیت جدی سیاسی باشد، بیشتر یک »ژست« سیاسی است؛ چرا که در عمل اساسا 
چیزی به نام »فراجناحی« نه وجود دارد و نه می تواند وجود داشته باشد.مهدی دوستی، سخنگوی 
ستاد انتخاباتی رییسی پیش از برگزاری انتخابات در مورد گمانه زنی ها درباره کابینه رییسی گفته بود: 
»هیچ کدام از گمانه زنی ها درباره کابینه احتمالی آقای رییسی صحت ندارد و کابینه ای جوان، تازه 

نفس، نخبه، کارآمد و فراجناحی تشکیل خواهد شد. « 

کافه سیاست

بیانیه کاخ سفید درباره 
 دیدار ضدایرانی »ریولین«

 و »بایدن«
کاخ ســفید بیانیــه ای از محتــوای دیدار 
رییس جمهــور ایــاالت متحده بــا رییس 
رژیم صهیونیســتی در واشنگتن که همراه با 
اتهام زنی هــای زیادی به ایران بوده اســت، 
منتشــر کرد. کاخ ســفید با صدور بیانیه  ای 
در خصوص محتــوای دیدار »جــو بایدن« 
و »روون ریولیــن« رییس جمهــور ایاالت 
متحده و رییس رژیم صهیونیســتی در کاخ 
سفید، بر حمایت قاطعانه واشنگتن از تل آویو 

تاکید کرد.
کاخ ســفید در بیانیه ای که روی وب سایت 
رسمی خود منتشــر کرد، در خصوص دیدار  
اخیر بایدن و ریولین نوشت: »رییس جمهور 
جوزف آر بایدن جونیور، با رییس جمهور روون 
ریولین دیدار کرد تا رییس جمهور ریولین را 
در حالی که به پایان دوره )ریاست جمهوری( 
خود نزدیک می شود، ارج نهد و قدرت پایدار 
مشــارکت ایاالت متحده-اسراییل را نشان 

دهد«.
طبق ایــن بیانیه ، بایدن در دیــدار با همتای 
صهیونیســت خــود بــر حمایــت قاطعانه 
واشــنگتن از رژیــم صهیونیســتی تاکیــد 
کرده اســت.کاخ ســفید در این باره افزود: 
»رییس جمهــور بایدن، حمایــت بی دریغ 
خود از امنیت اسراییل و تعهدش به تعمیق 
همکاری بیــن دو کشــور در تمامی زمینه ها 
اعالم کرد«.کاخ ســفید در ادامــه به محور 
گفت وگوهای بایــدن و ریولین اشــاره کرد  
و نوشــت: »رهبران )بایــدن و ریولین(، در 
خصوص چالش های بسیار زیادی که منطقه 
با آن روبه رو است از جمله تهدیدی که ایران 
به همراه دارد، بحث کردنــد. رییس جمهور 
)بایدن( تاکید کرد که در دولــت وی، ایران 
هرگز به سالح هسته ای دست پیدا نخواهد 
کرد و به رییس جمهور ریولین اطمینان داد که 
ایاالت متحده برای مقابله با فعالیت  شرورانه 
ایران و حمایت این کشور از نائبان تروریست 
کــه پیامدهای مخربی بــرای منطقه دارند، 

مصمم است«.

بین الملل
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کشف 1900 تن نهاده دامی احتکار شده در نجف آباد
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف یک هزار و ۹۰۰ تن نهاده دامی احتکار شده به ارزش 

۲۵۰ میلیارد ریال در شهرستان نجف آباد خبر داد.
سرهنگ محمدرضا هاشمی فر  گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان نجف آباد از خبری مبنی بر 
احتکار نهاده های دامی در یک انبار مطلع و با هماهنگی مقام قضایی و نمایندگان اداره های صمت و 

دامپزشکی به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در بازرسی از این انبار، یک هزار و ۹۰۰ تن انواع نهاده های دامی شامل ذرت، 

کلزا و سویا به صورت احتکار شده کشف و انبار مذکور پلمب شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه کارشناسان مربوطه ارزش نهاده های دامی 
کشف شده را ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند، افزود: در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد. سرهنگ هاشمی فر در پایان از هموطنان خواست در صورت 
مشاهده هر گونه فعالیت مشکوک پیرامون احتکار کاال توسط افراد سودجو، موضوع را در اسرع وقت 

از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

معاون امور بازرگانی سازمان صمت اصفهان:

ثبت سفارش در سامانه رهتاب محدود نیست
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در پاسخ به مشکالت فروشندگان 
مرغ درخصوص محدود بودن سقف سفارش در سامانه رهتاب گفت: ثبت سفارش در سامانه رهتاب 
محدود نیست، فقط یک میزان ورودی مرغ به سامانه داریم که فروشنده می تواند براساس این میزان 

در روز ثبت سفارش انجام دهد.
اسماعیل نادری  ادامه داد: سامانه رهتاب کامال هوشمند است و اگرمیزان ورودی مرغ زنده در این 
سامانه زیاد باشد به همان میزان می توانند ثبت سفارش داشته باشند. طی روز های اخیر نیز به دلیل 
کاهش میزان ورودی مرغ زنده به سامانه برخی از افراد نتوانستند سهم اصلی خود را خریداری کنند، 
اما اگر ورودی مرغ زنده در سامانه به حد معمول برسد مشکل فروشندگان در دریافت سهمیه حل 
خواهد شد. معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص مشکالت 
به وجود آمده در خرید مرغ توسط اتباع خارجی گفت: اتباع خارجی که دارای شناسه باشند می توانند 
با استفاده از سامانه رهتاب مرغ خریداری کنند؛ اما اتباع خارجی غیرمجاز نمی توانند با استفاده از این 

سامانه مرغ خریداری کنند چرا که فاقد شناسه مجاز هستند.

معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان مطرح کرد:

فروش مرغ با کارت ملی با هدف جلوگیری از چندگانگی قیمت
 معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: ما در جهاد کشاورزی مسئولیت تولید و تامین مرغ تا 
کشتارگاه را برعهده داریم و از کشتارگاه تا رسیدن مرغ به دست مصرف کننده با اداره صنعت، معدن و 
تجارت است. حسن ایراندوست ادامه داد: از نظر تامین مرغ هیچ مشکلی در استان اصفهان وجود 
ندارد و در سال ۱۴۰۰ جوجه ریزی و کشتار افزایش داشته است، اما کارگروه تنظیم بازار تصمیم گرفته 
مرغ را در سامانه رهتاب توزیع کند تا از چندگانگی قیمت و سوداگری در زمینه قطعه بندی و فروش 
مرغ با قیمت باالتر جلوگیری شود. معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان بیان کرد: منظور از ارائه کد 
ملی این است که با ثبت این کد در سامانه رهتاب افراد می توانند از همه فروشگاه ها، مرغ، شکر، برنج 
یارانه ای یا روغن دریافت کنند از همین رو افراد باالی ۱۸ ســال، با ارائه کد ملی خود می توانند در هر 

هفته، شش کیلو مرغ خریداری کنند.
ایراندوست عنوان کرد: بر اساس آمار منتشر شده، هر فرد در یک سال حداکثر ۳۲ کیلوگرم مرغ مصرف 
می کند، بنابراین سرانه مصرف مرغ در هر ماه دو کیلو و ۷۰۰ گرم خواهد بود، بنابراین صرفا پدر خانواده با 

خرید سهمیه هر هفته شش کیلو، می تواند بیش از نیاز اعضای خانواده خود را تامین کند.

به بهانه تجمع دامداران اصفهانی و چند استان دیگر، در اعتراض به اعمال محدودیت در تعیین قیمت شیر؛

اعتراض به ارزانی!

با وجود این که ســتاد تنظیــم بازار برای  نفیسه زمانی نژاد
اعالم قیمت جدید شــیر خــام تصمیم 
نگرفته است، اما طی روزهای گذشــته خبرهایی در رابطه با افزایش 
قیمت شیر انتشار یافت و به نابسامانی شدیدی در این بازار منجر شد.

تجمع اعتراضی اخیر دامداران در شــهرهایی مانند اصفهان، همدان، 
یزد، شیراز و مشهد نسبت به محدودیت اعمال شده از سوی دولت در 
تعیین قیمت شــیر، از مباحثی است که بســیار مورد توجه قرارگرفته 

است.
طبق تصمیم دولت، قیمت شیر نباید از ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بیشتر شود 
و این امر موجب اعتراض دامداران شده است؛ زیرا بر اساس گفته های 
این فعاالن، به دلیل افزایش نرخ نهاده هــا و دیگر هزینه های تولید، 
قیمت تمام شــده شــیر با هر کیلو ۴ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب ستاد 

تنظیم بازار هم خوانی ندارد.
به گفته فعاالن، امســال بازار تولید شــیر و دام ســنگین در بهترین 
وضعیت خود قرار دارد و نهاده های دامــی و علوفه طبق برنامه دقیق 
به تولید کنندگان تحویل داده شــده اســت، اما دامداران همچنان از 
وضعیت فعلی ناراضی هســتند و در تالشــند که برای دومین بار طی 
یک سال اخیر، مجوز افزایش قیمت شــیر خام را از سازمان حمایت 

بگیرند تا با آرامش خاطر بیشــتری در دوران دولــت جدید به تولید 
مشغول باشند.

این اعتراضات و پافشاری از سوی دامداران برای گرانی شیر در حالی 
انجام گرفته که با اعالم محمود واعظی، رییس دفتر ریاست جمهوری 
مبنی بر این که »هیچ تصمیم گیری بر افزایش قیمت شیر اتخاذ نشده 

است«، افزایش قیمت شیر خام منتفی شد.
به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی و اصناف پیشنهاد افزایش قیمت 
شیر خام داده اند اما هیچ تصمیمی در وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار 
برای افزایش قیمت شیر اتخاذ نشده و هرگونه گران فروشی بیش از 

نرخ مصوب تخلف است و با آن مقابله می شود.
ســخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنــی در خصوص افزایش 
قیمت شــیر خام گفته بود که با توجه به افزایش قیمت شــیر خام به 
۶۴۰۰ تومان، قیمت محصــوالت لبنی نیز حــدود ۷۰ درصد افزایش 
را تجربه خواهد کرد. در شــرایطی عده ای برای گرانی شیر توجیهاتی 
مطرح می کنند که به کشش بازار و توان خرید مصرف کنندگان توجهی 
ندارند؛ زیرا با افزایش قیمت شــیر خام، کارخانه های لبنی طبق روال 
گذشته قیمت هایشان را گران خواهند کرد و در این میان، متضرر نهایی 

مصرف کننده می شود.

اتحادیه دامداران سراسر کشــور نیز به موضوع گرانی لبنیات واکنش 
نشــان داده و این افزایش قیمت را بــه ضرر دامدار و منافع کشــور 

می داند.

گرانی شیر با چه دالیلی؟
دالیل دامداران و فعاالن مرتبط با این حوزه برای گران شــدن دوباره 
بهای شیر در یک ســال اخیر چیســت؟ زیرا آخرین بار آذرماه سال 
گذشته بود که قیمت شــیر خام افزایش پیدا کرد و با افزایش قیمت 
شــیر خام، صنایع لبنی محصوالت خود را مجــددا افزایش داده که 
این نرخ ها باعث کاهش میزان مصرف لبنیات به ویژه در خانوارهای 
متوسط و ضعیف شده است. یکی از دالیل درخواست افزایش قیمت 
شیر، افزایش قیمت نهاده های دامی اســت؛ با این که نهاده ها با ارز 
دولتی تامین و وارد می شــود اما به واسطه حضور دالالن در این بازار، 
سهمیه اندکی از نهاده با قیمت دولتی به دســت دامداران می رسد و 
بیشــتر نهاده ها با افزایش قیمت در بازار آزاد فروخته می شود. با این 
که متولیان تامین نهاده ها بارها از اقدامات خود برای ساماندهی بازار 
نهاده ها صحبــت کرده اند؛ اما دامداران تاکیــد می کنند که نمی توانند 
نهاده را به اندازه نیاز و با قیمت دولتی خریداری کنند و مجبور به خرید 

با قیمت باال از بازار آزاد هستند.
حســین ایراندوســت، معاون جهاد کشــاورزی اصفهان در رابطه با 
درخواست دامداران مبنی بر افزایش نرخ شیر  گفت: این درخواست 
نه برای گران شدن شیر بلکه در راستای اصالح قیمت شیر انجام گرفته 
است زیرا با توجه به افزایش هزینه های تولید از نرخ نهاده ها گرفته تا 
دستمزد کارگران، الزم است قیمت شیر متفاوت از سال گذشته باشد 

بنابراین ضرورت دارد ستاد تنظیم بازار قیمت جدیدی را اعالم کند.
وی در رابطه با ارز تخصیصی به نهاده های دامی اظهار می کند: نهاده ها 
با ارز دولتی وارد می شــود اما این که چرا با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به نهاده های دامی، یک مرتبه با گرانی آن ها مواجه شــده ایم 

از اختیار من خارج است و باید مسئوالن مربوطه پاسخگو باشند.
 معاون جهــاد کشــاورزی اصفهان ادامــه می دهد: با وجــود دالیل
  اشاره شــده، افزایش نرخ شــیر، توسط ســازمان جهاد کشاورزی،

 وزارت صمت و اتحادیه دامداران بررسی شــد و با عدد ۶,۴۰۰ تومان 
برای هر کیلوگرم شــیر موافقت به عمــل آمد و قرار بر ابــالغ بود اما 
 هنوز تصویب نشــده اســت زیرا اعالم شــد که باید ایــن موضوع با

 نظرخواهی دولت جدید نیز همراه شــود و سپس در صورت موافقت 
به تصویب برسد.

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان با بیان 
اینکه هنوز نرخ نان در اصفهان گران نشده است، گفت: 
اتحادیه نانوایان اصفهان پیشنهاد افزایش حدود ۳۰ 
درصدی نرخ نان را به ســتاد تنظیم بازار استان داده ، 
البته هنوز در این باره تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. 
محمدرضا خواجه در خصوص افزایش قیمت نان در 
اصفهان، اظهار کرد: هنوز با افزایش نرخ نان موافقت 
نشــده و اتحادیه نانوایان آنالیز و پیشنهادات خود را 
برای افزایش قیمت ارائه داده است. وی با بیان اینکه 

تصمیم داریم پیش از دولت جدیــد، نرخ نان تغییر 
کند، افــزود: به طور معمول افزایش نــرخ نان باید از 
صبح فروردین اعالم شود و هر چه از این زمان بگذرد 
به معنای تضییع حقوق نانوایان اســت. نایب رییس 
انجمن علوم و فنون غالت اصفهان گفت: در حال حاضر 
هزینه بیمه و دستمزد کارگران افزایش یافته است، از 
ســوی دیگر ۷۰ درصد هزینه های پخت نان در طول 
سال دو یا ســه بار افزایش می یابد و نمی توان انتظار 
ثبات نرخ نان را داشت و این توقع بیجایی است. وی 
با تاکید بر اینکه در حال حاضر نرخ نان در اصفهان هنوز 
گران نشده است، اظهار کرد: اردیبهشت امسال پیشنهاد 
افزایش نرخ نان را به ســتاد تنظیم بازار اســتان ارائه 
کردیم تا به عنوان مثال نان تافتون ساده ۵۰۰ تومانی به 

۷۰۰ تومان افزایش یابد. خواجه تصریح کرد: اتحادیه 
نانوایان اصفهان پیشنهاد افزایش حدود ۳۰ درصدی 
نرخ نان را به ستاد تنظیم بازار استان داده ، البته هنوز 
در این خصوص تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. وی 
با تاکید بر اینکه افزایش نرخ نان در اصفهان و یا دیگر 
شــهرها به طور قطع با تایید نهادهای مرتبط اســت و 
خودسرانه انجام نمی شــود، تصریح کرد: اگر قیمت 
نان سالیانه افزایش پیدا می کرد، امروز با کمبود کارگر 
نانوایی مواجه نمی شدیم.خواجه با بیان اینکه متاسفانه 
دولت چهار یا ســه ســال یک بار نرخ نان را افزایش 
می دهد، گفت: طی هشت سال گذشته تنها با یک بار 
افزایش نرخ نان موافقت شد که این اتفاق باعث افت 

کیفیت نان و فرار کارگران نانوایی شده است.

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان:

نان گران نشده است

معاون فرماندار تیران و کرون:

گردشگری، زمینه ساز رشد 
اقتصادی شهرستان تیران 

وکرون است

خبر روز

مدیرکل گمرکات استان:

 ارزش صادرات کاال از گمرک استان اصفهان
 1۵0 درصد افزایش یافت

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: ارزش میزان صادرات کاال از گمرکات  استان در سه ماه امسال 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۵۰ درصد افزایش یافت. رسول کوهستانی پزوه افزود: در این 
مدت، تشریفات صادرات ۶ هزار و ۶۳۶ 
فقره اظهارنامه به وزن ۵۷۰ هزار و ۲۵ تن 
کاال به ارزش ۳۶۸ میلیــون و ۷۳ هزار 
دالر در پنج گمرک استان انجام شده که 
در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد ۷۷ 
درصد، از حیث وزن ۸۲ درصد و از لحاظ 

ارزش ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
وی ادامــه داد: اظهارنامه های صادراتی 
گمرک اصفهان به ارزش ۱۷۰ میلیون و 
۴۰۱ هزار دالر و وزن ۳۳۴ هزار تن بوده که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش ۱۵۳ درصد و از نظر وزن ۱۰۶ درصد رشد داشته 
است. مدیرکل گمرکات استان با اشاره به صادرات گمرک فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اظهار 
داشت: سه میلیون و ۵۴ هزار دالر به وزن ۲۵۳ تن تشریفات صادرات در سه ماهه ابتدای امسال از 
طریق کارگو ترمینال این فرودگاه انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۸ 

درصد افزایش  و از لحاظ وزن ۳۹ درصد کاهش داشته است.

رییس سازمان صمت اصفهان:

 توجه به ظرفیت های معدنی در اصفهان
 به تحقق شعار سال کمک می کند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: ظرفیت  صنعتی و معدنی متنوع و متعددی 
در این استان وجود دارد که توجه به آنها به تحقق شعار سال کمک می کند.

ایرج موفق با بیان اینکه هم اکنون امکان برداشت ساالنه حدود ۵۰ میلیون تن از معادن استان ایجاد 
شده است، ادامه داد: ظرفیت اصفهان در بخش معدن بسیار بیشتر از این مقدار است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار داشت: میزان ذخایر معدنی شناسایی شده 
در استان اصفهان بیش از ۲ میلیارد و ۸۹۲ میلیون تن است و از حیث تعداد معادن فعال رتبه اول، 
تعداد کل معادن دارای مجوز پروانه بهره برداری رتبه دوم و از نظر میزان ذخیره قطعی رتبه سوم و 

میزان استخراج اسمی رتبه پنجم را در کشور دارد.
موفق با اشــاره به اینکه برای واگذاری معادن باید موافقت ســازمان های مختلف را کسب کنیم، 
خاطرنشــان کرد: چالش بزرگی که بســیاری از معدنکاران با آن مواجه هســتند موافقت نکردن 

سازمان ها از جمله محیط زیست و منابع طبیعی با واگذاری معادن است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان بیان کرد: کارگروه هایی برای افزایش تعامل بین 

دستگاهی در راستای دریافت این موافقت ها برای معدنکاران تشکیل شده است.
 وی افزود: این ارگان ها هم بنا به دالیل خاص خود از جمله وجود جنگل، گون زار و پروانه چرای دام 

با واگذاری معادن مخالف هستند که این کارگروه ها برای رفع این مشکالت تشکیل شده است.
موفق گفت: بخش معدن به عنوان بنگاه اقتصادی در استان باید باور پذیر باشد؛ اما اغلب شوراهای 
شهر و روستا به معدن به عنوان یک موضوع تخریبی نگاه می کنند در صورتی که با نگاه به اطراف خود 
متوجه می شویم که بیشترین وســایل اطراف ما از جمله آجر، شن و سنگ های تزیینی از معادن 

به دست می آید.

کافه اقتصاد

یک مسئول در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:با مسئولان

اگر مدیریت بار نکنیم، هفته آینده اصفهان خاموشی خواهد داشت
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به قطع برق ۲۰ اداره به دلیل نداشتن مدیریت مصرف برق، گفت: در اواخر هفته جاری و 
هفته آینده باتوجه به افزایش دمای هوا، شرایط حیاتی و سختی برای تامین برق مشترکین خواهیم داشت و اگر مدیریت بار در بخش های مختلف نداشته باشیم 
به طور قطع شاهد قطعی برق در بخش خانگی باشیم. مرسل صالحی در خصوص آخرین وضعیت مصرف برق در شهرستان اصفهان، اظهار کرد: متاسفانه امسال 
نیروگاه های برق آبی به دلیل نبود بارش، ۵۰ درصد پتانسیل خود نسبت به سال گذشته تولید برق دارند، همچنین افزایش دو تا سه درجه ای دمای هوا نسبت به سال 
گذشته و مصرف برق توسط دستگاه های ماینر غیرمجاز در مجموع موجب رشد ۱۵ درصدی بار نسبت به سال گذشته شده است. وی با تاکید بر اینکه با رشد بار باید 
طرح های مدیریت مصرف در اولویت انجام قرار گیرد، گفت: برای اصفهان روزانه و حتی هر ساعت، یک سهمیه مجاز مصرف در نظر گرفته شده که اگر از این سطح 
عبور کنیم در لیست قطعی برق قرار می گیریم و دیسپاچیک ملی نسبت به قطع اقدام خواهد کرد. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
افزود: امروز برای اصفهان سقف ۱۱۰۰ مگاوات درنظر گرفته شده است و اگر از این عدد تجاوز کنیم در اولویت قطع برق قرار می گیریم. وی ادامه داد: برای مدیریت بار 

در شرایط کنونی از بخش های صنعت و تجاری کمک گرفته ایم تا در ساعات پیک ۱۲ تا ۱۸ نسبت به کاهش مصرف برق اقدام کنند.

درگذشــت همکار عزیزمان مرحوم ســید مصطفی روح االمین را به اهالی فرهنگ استان 

تسلیت عرض می کنیم . 

اینک مردی از میان ما به ســوی عالم ابدیت پرکشیده که عمری در کسوت خدمت صادقانه و 

خاضعانه به همشهریان در کمال مردم داری و عزت و تالش فراوان همواره با دغدغه های دلسوزانه می کوشید برای اصحاب 

فرهنگ، متواضعانه وخالصانه گره گشایی کند.

درستکاری، نیت پاک، مردم داری، صداقت ، تجربه و تخصص بخشی کوچک از خصایص آن عزیز سفر کرده است.

زحمات و خدمات ایشان هرگز از لوح ضمیر همکاران و اصحاب فرهنگ به خصوص حوزه چاپ کمرنگ نخواهد شد، ان شاءا...جنت 

برین و هم نشینی با اولیاا... در انتظارشان خواهد بود. از خداوند منان صبر و سالمت برای بازماندگان و مغفرت و آمرزش برای آن 

عزیز مسئلت داریم. 

مدیرکل و همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری 
تیران و کرون در غرب استان اصفهان گفت: 
هم افزایی بین بخشی و کاهش بروکراسی 
اداری، سبب شده اســت تا گردشگری به 
عنوان زمینه رشد اقتصادی منطقه مطرح 
شود. شــهرام آذرپی افزود:  ۱۲ اقامتگاه 
گردشگری طی چند سال اخیر برای  تیران 
و کرون پیش بینی شــده است که برخی 
مجوز دریافت کرده اند و تعدادی نیز در حال 
انجام فرآیند اداری هستند. وی بیان کرد: 
مناطق گردشــگری و هوای مناسب این 
شهرستان حجم باالیی از مسافران و مردم 
اســتان اصفهان را در فصل بهار و تابستان 
جذب می کند که منبع درآمدی پایدار است. 
معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری 
تیران و کرون افزود: تشکیل سازمان های 
مردم نهاد و ستادهای گردشگری روستایی 
و شــهری برای هم افزایی و کاهش موانع 
پیش روی سرمایه گذاری الزم است. وی 
کار گروه گردشگری شهرستانی را فرصتی 
برای تبادل نظر و  بهبود شــرایط دانســت 
و گفت: ایــن کارگروه بســتر هم افزایی و 
همکاری را فراهم کرد و پروژه های جدیدی 
در بخش های شــهری و روستایی شکل 
گرفت. بــه گفتــه آذرپی، بــی توجهی به 
ظرفیت های اقتصادی در تیــران و کرون 
فرصت های اقتصــادی مهمــی را از این 
شهرستان خواهد گرفت. وی با بیان اینکه 
در گذشته از گردشگری غفلت و بر صنعت 
تمرکز شــد، تصریح کــرد: فعالیت های 
صنعتی آســیب هایی مثل آالیندگی دارد، 
اما گردشگری پاک و بدون آلودگی است. 
تیران و کــرون با بیــش از ۷۲ هــزار نفر 
جمعیــت در ۴۵ کیلومتری غرب اصفهان 
قرار دارد و دارای نقاط گردشــگری از قبیل 
شهر زیرزمینی کردعلیا، داالنکوه، روستای 
تاریخی جاجا، کوچه های تاریخی و مواهب 

طبیعی است.
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 تالش بانوان چهارمحال و بختیاری
 برای کسب جایگاه در وزنه برداری

رییس هیئت وزنه برداری چهارمحال و بختیاری گفت: برنامه های آموزشی و تمرینی بانوان استان 
در رشته وزنه برداری در شهر های فرخ شهر، شــهرکرد و هفشجان در حال پیگیری است و با توجه به 
استقبال جمعی از بانوان شهر فارسان به زودی شرایط حضور مربی در این شهر نیز برای آموزش این 
گروه از عالقمندان فراهم می شود.مهرداد رییسی افزود: تعداد بانوان فعال در رشته وزنه برداری در 
استان ۱۵ نفر است و کمبود مربی در این حوزه از مشکالتی است که روند گسترش وزنه برداری بین 
بانوان را با کندی روبه رو کرده است.رییسی اضافه کرد: اگر چه شیوع کرونا بخش زیادی از فعالیت های 
ورزشی را تعطیل کرد، اما در حال حاضر امید می رود با برگزاری دور جدید اردوی تیم ملی وزنه برداری 

جوانان، سروش لطفی زاده ورزشکار دسته ۷۷ کیلوگرم استان به این اردو دعوت شود.

سوت پایان رقابت های بدمینتون نونهاالن در بام ایران
نخستین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون نونهاالن پسر در چهارمحال و بختیاری در رده سنی 
کمتر از ۱۵ سال و کمتر از ۱۳ سال پسران به میزبانی شهرستان سامان برگزار شد و نفرات برتر این 
رده ها معرفی شدند.در رده سنی کمتر از ۱۵ سال، حســین صدری از سامان، امیر محمد نیکوبین 
از بروجن و امیرمهدی نادری از باشــگاه بدمینتون باران شــهرکرد به ترتیب عناوین اول تا سوم را 
کسب کردند. در رده سنی کمتر از ۱۳ ســال نیز معین فتحی از شهرستان سامان، مهدی سلیمی از 
باشگاه بدمینتون باران شهرکرد و محمدطا ها سامانیان از شهرســتان سامان به ترتیب بر سکوی 

اول تا سوم ایستادند.

شکسته شدن رکورد ملی دوومیدانی ماده هفت گانه جوانان 
در شهرکرد

در دومین روز از مســابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان کشــور و انتخابی تیم ملی که به میزبانی 
چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار شد، رکورد جدید ماده هفت گانه بانوان در رده سنی جوانان 
به ثبت رسید.فاطمه محیطی زاده، دوومیدانی کار تیم یزد عالوه بر کسب عنوان قهرمانی این ماده 
ورزشی، رکورد چهار هزار و ۵۵۷ را به ثبت رساند و موفق شد رکورد ملی هفت گانه بانوان جوان را که 
پیش از این نیز در اختیار خودش بود تا ۱۳۳ امتیاز ارتقا دهد.وی، سال گذشته توانسته بود این ماده 
ورزشی را که ترکیبی از هفت ماده دوومیدانی همچون پرتاب وزنه، ۲۰۰ و ۸۰۰ متر، ۱۰۰ متر با مانع، 
پرش ارتفاع، پرش طول و پرتاب نیزه است در مسابقات رسمی با امتیاز چهار هزار و ۳۶۹ به پایان 
برساند.بر اساس اعالم فدراسیون دوومیدانی، حدنصاب جدید این ماده ورزشی پس از اعالم نتیجه 

آزمایش دوپینگ نرگس رستگار ثبت نهایی خواهد شد.

کشف ۷00 هزار نخ سیگار قاچاق در چهارمحال و بختیاری
 فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال سیگار 
قاچاق از محور های مواصالتی استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه قاچاق کاال 
و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.سردار منوچهر امان اللهی افزود: ماموران با انجام 
اقدامات اطالعاتی موفق شدند یک دستگاه خودروی پژو را در محور خانمیرزا به بروجن شناسایی 
و پس از هماهنگی با مقام قضایی توقیف کنند.سردار امان اللهی اضافه کرد: در بازرسی از خودروی 
توقیفی ۷۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ریال کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.
وی با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضایی، ادامه داد: برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان به طور 

مستمر در دستور کار پلیس استان قرار دارد.

صنعت مرغداری، همچنان روی ریل مشکالت

در ابتدای ســال جاری کاهش تولید و بحث خروج مــرغ تولیدی از 
چهارمحال و بختیاری مشکالتی را در بازار مرغ به وجود آورد. این کمبود 
کار را به جایی رساند که در اواخر اردیبهشت ماه به علت کمبود مرغ در 

استان با تشکیل صف طوالنی برای خرید این کاال روبه رو شدیم.
باتوجه به اینکه چهارمحــال و بختیاری جــزو تولیدکنندگان مرغ در 
کشور به شمار می رود، نیازی به واردات مرغ از سایر استان ها و خارج 
از کشور وجود ندارد و حتی در گذشته مرغ مازاد تولیدی در استان به 
کشورهای خارجی ارسال می شد. روزانه حدود ۸۰ تن مرغ در استان 
تولید می شــود که گاهی به دلیــل اختالف قیمت این کاال با اســتان 

هم جوار، مرغ تولیدی از استان خارج می شد.
اما به گفته مسئوالن، با راه اندازی سامانه رهتاب به منظور خرید مرغ 
از مرغدار برای کشتار بدون هیچ واســطه ای تا حدودی جلوی خروج 
مرغ از بازار چهارمحال و بختیاری گرفته شده و خوشبختانه التهابات 
گذشته در بازار مشــاهده نمی شــود و مرغ به اندازه نیاز مردم استان 

موجود است.
مرغداران در حال حاضر با مشکل تامین نهاده مواجه نیستند، بلکه با 
مشکالتی هم چون مشخص نبودن نرخ مصوب جوجه یک روزه، تغییر 
مدت زمان پرورش مرغ و عــدم کیفیت نهاده هــای توزیعی مواجه  
شده اند که الزم است برای حمایت از مرغداران و مقرون به صرفه بودن 

تولید در این صنعت مهم، مشکالت آن ها برطرف شود.

خروج مرغ از چهارمحال و بختیاری به علت 
اختالف قیمت با استان های هم جوار

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: مشکل تامین نهاده برای مرغداران برطرف شده 
است، به طوری که ۱۰۰ درصد نهاده موردنیاز به طور اتوماتیک در سامانه 

بازارگاه برای یک دوره به مرغداران تخصیص داده می شود.
ســام مردانی با اشــاره به مطلوب شــدن شــرایط جوجه ریزی در 
چهارمحــال و بختیــاری، افــزود: طــی ســه مــاه گذشــته چهار 
میلیــون و ۱۰۰ هــزار قطعــه جوجه ریــزی توســط مرغداری هــای 
اســتان انجام شــده کــه خوشــبختانه بیــش از نیاز اســتان مرغ 
 کشــتار می شــود و شــرایط بازار نســبت بــه گذشــته، متعادل تر

 شده است.
مردانی در خصوص کمبود مــرغ در چهارمحــال و بختیاری طی ماه 
گذشته و تشــکیل صف برای تامین این کاالی ضروری، توضیح داد: 
باتوجه به اینکه مرغ ۱/۵ برابر نیاز روزانه کشتار و در بازار استان با رعایت 
قیمت مصوب توزیع می شد، اما در استان های هم جوار، مرغ باالتر از 
نرخ مصوب به فروش می رسید و همین اختالف قیمت، موجب خروج 

مرغ از استان می شد.
معــاون بهبود تولید دامی ســازمان جهــاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه وظیفه جهاد کشــاورزی تولید مرغ است، 

بیان کرد: توزیــع و نظارت بر رونــد فروش مرغ در مرغ فروشــی ها 
برعهده ســازمان صمت اســت، اما جهاد کشــاورزی تا زمان کشتار 
مرغ در کشــتارگاه ها نیز نظارت خود را انجام می دهد، از طرفی عمده 
نشــتی در بازار مرغ، از کشــتارگاه به بعد اســت که موجب می شود 
بازار با نوســاناتی روبه رو شــود، البته مرغ توســط مرغ فروشــان و 
دالالن بــه خارج از اســتان فرســتاده می شــود، از طرفی بــه دلیل 
 اختــالف قیمت در بــازار مــرغ اســتان های همجوار، خــروج مرغ

 رخ می دهد.
وی گفت: البته با راه اندازی سامانه رهتاب، قطعا جلوی خروج مرغ از 

چهارمحال و بختیاری گرفته می شود.
مردانــی بــا تاکید بــر اینکــه تعــدادی از واحدهــای تولیــد مرغ 
گوشــتی در چهارمحــال و بختیــاری از جوجه یک روزه نــژاد ایرانی 
آرین اســتفاده می کنند، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر تشــویق 
و ترغیــب مرغــداران برای پــرورش این نــژاد تولید داخــل انجام 
می شــود، در صورتی که نژاد ایرانی آریــن دچار بیماری نشــود بعد 
از گذشــت ۴۵ روز به وزن ایده آل برای کشــتار خواهد رســید، زیرا 
اگر محدودیت اســتفاده از نژاد خارجــی رخ دهد، باید نــژاد ایرانی 
آرین در کشــور جا بیفتــد، بنابراین الزم اســت مشــکالت این نوع 
 نژاد شناســایی شــود تامشــکل خاصی بــرای پــرورش آن ایجاد

 نشود.

مدیرکل بازرسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
در حوزه اســترداد وجــوه و اموال هفــت پرونده به 
ارزش ۷۹۰ میلیارد ریال، جلوگیــری از فرار مالیاتی 
یک پرونده بــه ارزش ۳۴ میلیارد ریال تشــکیل و 
بررسی شد.علی احمدی افزود: در حوزه جلوگیری 
از تضییع اموال، هفت پرونده به ارزش ۲۴۰ میلیارد 
ریال و جلوگیــری از تخریب و تصــرف اراضی ملی 
چهار پرونده در قالب دو هزار و ۵۰۰ هکتار تشــکیل و 
بررسی شد.احمدی اضافه کرد: پیگیری برای صدور 
ســند مالکیت اراضی عمومی و دولتی به تعداد سه 
پرونده به ارزش ۱۱۵ میلیارد ریال نیز تشــکیل شده 
است.وی اظهار داشــت: ۱۲۸ مورد برنامه بازرسی 
و بازرسی موردی در اســتان انجام شده است که در 
این بازرســی ها ۳۳۴ گزارش تهیه شــده که از این 
تعداد ۱۱۴ گزارش اصالح امور، ۱۴۵ گزارش تعقیب 
اداری، چهار گزارش بازرسی فوق العاده و ۸۵ گزارش 
بازرسی های موردی و چهار گزارش ابطال مصوبات 

در دیوان عدالت اداری بوده اســت.احمدی تصریح 
کرد: یک هزار و ۸۹۵ شکایت و اعالم رسیدگی شده 
است و از این تعداد یک هزار و ۸۴ اعالم ناظر بر سوء 
جریان در دستگاه های اجرایی استان واصل شد که 
۵۲۳ مورد مربوط به حوزه تولیدی، ۲۵۰ مورد مربوط 
به حوزه سیاسی و قضایی، ۲۲۶ مورد مربوط به حوزه 
امور فرهنگی و اجتماعی و ۸۵ مورد مربوط به حوزه 
اقتصادی بود.وی گفت: امسال تعداد ۸۱۰ شکایت 
ناظر بر ســوء جریان در دستگاه های اجرایی استان 
واصل شــد که ۳۲۳ مورد مربوط به حوزه تولیدی، 
۲۷۶ مورد مربوط به حوزه سیاسی و قضایی، ۷۸ مورد 
مربوط به حوزه امور فرهنگی و اجتماعی و ۱۳۳ مورد 
مربوط به حوزه اقتصادی بوده اســت.احمدی بیان 
کرد: در حوزه نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی 
از جمله مناقصه و مزایده نیز بازرسی هایی انجام شد، 
که در حوزه ثبت اطالعات اولیه از سوی دستگاه های 
اجرایی ۸۵۴ مورد، نظارت و بررسی انجام شده ۲۱۵ 

مورد، حضور نماینده سازمان در جلسات ۲۱۵ مورد، 
تذکر ناظر سازمان به اعضای کمیســیون ۱۶۲ مورد 
و درخواســت لغو یا تجدید نظر سه مورد ثبت شد و 
ارزش ریالــی مزایده ها و مناقصه هــا لغو یا تجدید 
شــده نیز ۴۵۵ میلیارد ریال بوده است.وی افزود: 
برای حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی در راستای 
فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بیش از۵۰ جلسه 
با مدیران دستگاه های اجرایی و واحد های تولیدی و 
سرمایه گذاران با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری و 
رفع موانع انجام شده که در ارزیابی های انجام شده، 
بازرسی کل اســتان در این خصوص رتبه نخست را 

کسب کرده است. 

رسیدگی به بیش از یک هزار  پرونده شکایت در چهارمحال 

دهمین رتبه بندی دانشگاه های برتر جهان از سوی پایگاه رتبه بندی تایمز منتشر شد و دانشگاه شهرکرد به همراه ۲۵ دانشگاه ایرانی دیگر در این رتبه بندی حضور 
دارد.نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز برای رتبه بندی دانشگاهای جوان جهان ۲۰۲۱ از روش ارزیابی دانشگاه های جهان استفاده می کند و ماموریت های اصلی 
دانشگاه ها »تدریس، تحقیق، انتقال دانش و چشم انداز بین المللی« را مورد ارزیابی قرار می دهد، اما در این رتبه بندی خاص، دانشگاه هایی با قدمت کمتر از ۵۰ 
سال  ارزیابی می شود و دانشگاه شهرکرد در این رتبه بندی همانند سال ۲۰۲۰ موفق به کسب رتبه ۳۰۱ تا ۳۰۵ شد.رتبه بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام های 
رتبه بندی بین المللی است که هر ساله دانشگاه های برتر جهان را بر اساس ۱۳ شاخص عملکردی در قالب پنج معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد 

صنعتی و وجه بین المللی برای انجام مقایسه های جامع و متوازن مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.

قرارگیری دانشگاه شهرکرد در جمع برترین های جهان
رییس کمیته آب مجلس شورای اسالمی:
 انتقال آب بهشت آباد از 

تونل منتفی شد

خبر روز

وز عکس ر

کشف 12۷ سکه 
تقلبی بدل از 

دوران اسالمی 
در چهارمحال و 

بختیاری

بهره مندی روستاییان چهارمحال و بختیاری از نعمت آب
مدیرعامل آبفای چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: سال گذشته در اســتان ۲۹ روستا با تانکر 
آبرسانی می شد که به دلیل خشکسالی تعداد آن ها به حدود ۶۰ روستا رسید و پیش بینی می شود 
امسال آبرسانی با تانکر به ۲۰۰ روستا در اســتان صورت بگیرد و در حال حاضر ارائه خدمات به ۶۱۲ 

روستا و ۴۲ شهر در حال انجام است.
احمدرضا محمدی اضافه کرد: میزان نیاز آبی برای جمعیت استان، ۹۰ میلیون مترمکعب در سال 

بوده که توان برداشت از منابع در اختیار حدود ۸۲ میلیون مترمکعب در سال است.
وی اظهار داشت: در بخش آب شرب ۳۴۰ هزار مشترک شــهری و روستایی در استان وجود دارد 

و آب موردنیاز پیش بینی شده برای جمعیت استان از آب منابع زیرزمینی یا چشمه خواهد بود.
محمدی گفت: پارسال تصفیه خانه آب متعارف در چهارمحال و بختیاری وجود نداشت که از هفته اول 
اردیبهشت ماه امسال، نخستین تصفیه خانه شهری استان در شهر سامان راه اندازی شد، همچنین 
۹۵ درصد تامین آب مورد نیاز برای استان وابســته به منابع آب زیرزمینی و پنج درصد وابسته به 

آب های سطحی است.
وی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری در بخش جمعیت شهری، از شبکه فاضالب و تصفیه خانه 
برخوردار و در تصفیه فاضالب شــهری جزو استان های پیشگام بوده اســت، به طوری که ۱۴ شهر 

استان معادل ۶۵ درصد تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارد.
محمدی افزود: حدود ۲۶ میلیون مترمکعب پساب باکیفیت در استان تولید می شود که می توان از 
این ظرفیت پایدار برای سازگاری با کم آبی استفاده کرد، برای راه اندازی صنعت جدید بدون دغدغه 
تامین آب، این شــرکت آمادگی دارد که پساب تصفیه شــده را در اختیار افراد قرار دهد، حدود سه 

میلیون مترمکعب در سال در اختیار صنعت آب بری هم چون فوالد قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: امسال ۲۹ روستا با تانکر آبرسانی شد که به دلیل خشکسالی این تعداد به حدود ۶۰ 
روستا افزایش یافت و پیش بینی می شود آبرسانی با تانکر به ۲۰۰ روستا برسد، از طرفی از ۳۳۰ چاه 

تامین کننده آب شرب، حدود ۲۰۰ چاه نیازمند کف شکنی یا اصالح و جابه جایی است.
احمدرضا محمدی ادامه داد: میزان نیترات مجاز موجود در آب، ۵۰ میلی گرم در لیتر اســت که در 
نقطه مصرف استان و در شبکه توزیع آب، نیترات موجود بیشتر از ۵۰ میلی گرم در لیتر نبوده، ولی 
ممکن است در چاه ها با توجه به کاهش منابع آب زیرزمینی در دشت ها، غلظت نیترات بیشتر باشد.

خرید سه هزارتن گندم در شهرستان لردگان
سرپرست جهادکشاورزی شهرستان لردگان اظهار داشت: با توجه به خشکسالی های اخیر، میزان 
عملکرد تولید محصول گندم در مزارع دیم این شهرســتان کاهش یافته اســت. اسماعیل امیری 
افزود: پیش بینی می شود امسال، سه هزار تن محصول گندم در شهرستان لردگان خریداری شود. 
امیری اضافه کرد: کشاورزان، بهره برداران و تولیدکنندگان شهرستان لردگان باید گندم های تولیدی 
خود را به انبار های شهرستان و کارخانه آرد لردگان تحویل دهند و تشویق و ترغیب کشاورزان در این 

امر ضروری است.

کلنگ مدرسه خیرساز در کوهرنگ به زمین زده شد
مدیرکل نوسازی، توســعه و تجیهز مدارس چهارمحال و بختیاری گفت: عملیات احداث یک باب 
فضای آموزشی سه کالسه در روستای بهمن آباد صمصامی شهرســتان کوهرنگ با مشارکت یک 

خیر از اهالی کشور کویت آغاز شد.
کامران رهی افزود: این مدرسه در زمینی با ۱۸۰ متر مربع و با پرداخت ۱۰۰ درصد هزینه توسط نیکوکار  

احداث خواهد شد که برای ساخت این مدرسه ۹ میلیارد ریال هزینه می کند.
رهی گفت: در استان بیش از ۳۳۰ طرح آموزشی خیری از سوی ۳۲۰ خیر در ۲۱۱ هزار مترمربع زیر 

بنا احداث شده است.

اخبار

رییس کمیته آب مجلس شــورای اسالمی 
اظهار داشت: در جلســه کارگروه کارشناسی 
محیط زیســت،انتقال آب تونل بهشت آباد 
منتفی شد، البته حفر این تونل در سال های 
گذشته هم توسط شــورای عالی آب منتفی 
شده بود. حجت االسالم والمسلمین امیرقلی 
جعفری افزود: چند سال گذشته تونل بهشت 
آباد با مصوبه شــورای عالی آب منتفی شد 
و در این مصوبــه انتقــال آب از طریق لوله 
تصویب شد و حفر تونل ۶۷ کیلومتری تایید 
نشــد؛ اما اجرای آن با فشــار های سیاسی، 
بدون مجوز و بدون توجه به مصوبه شــورای 
عالــی آب در دســتور کار قرار گرفــت که با 
واکنش های مســئوالن، نمایندگان و مهم تر 
از همه مردم اســتان چهارمحال و بختیاری 
مواجه شد. طرح انتقال آب بهشت آباد یکی 
از طرح هایی است که از نظر زیست محیطی 
دارای ایرادات اساسی است، طول این تونل 
۶۷ کیلومتــر پیش بینی شــده و باتوجه به 
زهکشــی تونل کل آب های ســطحی و زیر 
ســطحی به عمق ۳۰۰ متر از ورودی تونل در 
بهشت آباد تا هزار و ۳۰۰ متر خروجی تونل در 
چرمهین اصفهان در معرض تهدید جدی قرار 
می گیرد، ضمن اینکه منطقه زیر دست این 
تونل از جمله دوپالن، مشایخ و ارمند هم به 

شدت آسیب خواهد دید.
گفتنی است ؛طرح بهشت آباد، عنوانی است 
که بــرای انتقال آب از اســتان چهارمحال و 
بختیاری به استان های اصفهان، یزد و کرمان 
به کار برده می شود.طبق این طرح قرار است 
نسبت به انتقال ساالنه حدود یک میلیارد و 
صد میلیون مترمکعب، آب به فالت مرکزی 

ایران اقدام شود.

توزیع و نظارت بر روند فروش مرغ در مرغ فروشی ها 
برعهده سازمان صمت است، اما جهاد کشاورزی تا 
زمان کشتار مرغ در کشتارگاه ها نیز نظارت خود را 
انجام می دهد، از طرفی عمده نشتی در بازار مرغ، 
از کشتارگاه به بعد است که موجب می شود بازار با 

نوساناتی روبه رو شود

بام ایران

خبر خوان
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 رقابت 1800 داوطلب کنکور در موسسه آموزش عالی
 جهاد اصفهان

معاون آموزشی پژوهشی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان از برگزاری آزمون 
کنکور سراسری ۱۴۰۰ طی روزهای چهارشنبه، پنجشــنبه، جمعه و شنبه، در این موسسه به عنوان 

حوزه آزمون کنکور سراسری خبر داد.
علیرضا نجفی با اعالم این خبر، اظهار کرد: آزمون کنکور سراســری ۱۴۰۰ با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی طی چهار نوبت صبح برای 
گروه های آزمایشی هنر، ریاضی و انســانی، تجربی و زبان های خارجی برگزار و موسسه آموزش 
عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان میزبان حدود ۱۸۰۰ داوطلب شرکت کننده در این حوزه است.
وی با اشاره به اتخاذ تدابیر الزم و اجرای پروتکل های بهداشتی طبق دستورات سازمان سنجش و 
وزارت بهداشت برای برگزاری هرچه مطلوب تر این آزمون برای داوطلبان و خانواده های آنان، گفت: 
امسال برای پنجمین سال متوالی میزبان داوطلبان کنکور سراسری هستیم و تمام تمهیدات الزم 

برای برگزاری آزمون اندیشیده شده است.

قطع دست جوان 18 ساله در نزاع خیابانی 
در پی درگیری خیابانی و کری خوانی اوباش، دســت جوان ۱۸ ساله از مچ قطع شد.دست جوان 
۱۸ ساله ای به دلیل حمله تعدادی از اوباش به وی از مچ قطع شد. به گفته فرد صدمه دیده، وی در 
مقابل فروشگاه خود ایستاده بود که دو نفر از اوباش به ســمت او آمده و با بیان اظهاراتی همچون 
»الت شدی و شاخ شدی و...« به او حمله ور شدند و پس از وارد کردن ضربات متعدد دست این 
فرد را از مچ قطع کردند. متهم مدعی است که در حالت عادی نبوده و پس از مصرف مشروبات الکلی 

اقدام به ایجاد نزاع خیابانی کرده است.
پدر فرد مضروب از دستگاه قضایی درخواســت کرد تا متهم با قرار وثیقه و دادن سند از زندان آزاد 

نشود.

رییس پلیس پایتخت خبر داد:

دستگیری ۶ سر شبکه قمار در پایتخت
رییس پلیس پایتخت گفت: وزارت علوم درخواست لغو اجرای طرح ترافیک در ایام برگزاری کنکور 

را بدهد تا موضوع بررسی شود.
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در حاشیه طرح اقتدار، گفت: در ادامه طرح های 
ارتقای  امنیت اجتماعی در پایتخت، شــاهد دومین مرحله طرح اقتدار هستیم که در سال جاری 

توسط پلیس امنیت و پلیس فتا در دو فضای حقیقی و مجازی اجرا شد.
وی افزود: در این طرح ۲۶۱ نفر از اوباش ســطح دار، عامالن تخریب، مزاحمان نوامیس، حامالن 
سالح های گرم و سرد و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر شدند که ۱۱۰ نفر از این افراد سابقه دار بودند 

و ۹۳ نفر مزاحم نوامیس و همچنین ۵ نفر از اوباش حامل سالح غیر مجاز نیز بودند.
سردار رحیمی گفت: در این طرح ۳۷ نفر از توزیع کنندگان مواد مخدر و گردانندگان مراکز فساد بودند 
که شناسایی شدند، همچنین ۵ قبضه سالح جنگی و شکاری، ۷۸ قبضه سالح سرد، ۱۳ دستگاه 

خودرو، ۱۱ دستگاه موتور و تعدادی آالت و ادوات مانند بیسیم و ... کشف شد.
وی افزود: یکی از نشانگاه های ما در اجرای این طرح اصناف بود که ۲۴ واحد صنفی و محل پاتوق 

و تردد اوباش، پلمب شد.
رییس پلیس پایتخت با اشاره به موضوع فعالیت اوباش در فضای مجازی، تصریح کرد: ۵۳ تارنما 
به دلیل ترویج شرارت توسط پلیس امنیت و فتا شناســایی شد و ۴۵ ترویج کننده و اوباش گر در 

فضای مجازی دستگیر شدند.

اصفهان، بزنگاه نا ایمن توزیع مواد مخدر در منطقه میانی کشور است؛

دردسرهای عظیم

اصفهان به عنوان چهار راه مواصالتی و یکی از معبرهای ورودی مواد مخدر از 
شرق و جنوب کشور محسوب می شود که پلیس برای مقابله با قاچاق تمام 
نقاط تردد قاچاقچیان را ناامن کرده است. اصفهان از شرق به یزد و خراسان 
جنوبی، از شمال به سمنان و قم و مرکزی، از غرب به لرستان و چهارمحال 
و بختیاری، از جنوب به کهگیلویه و بویراحمد و فارس و در قسمت شمالی 
و شرقی به کویر و در قسمت غربی و جنوبی نیز به سلسله کوه های زاگرس 
محدود می شــود.ورود و خروج روزانه یک میلیون خودروی ســبک و 
سنگین از تمامی راه های استان نشــان دهنده اهمیت اصفهان به لحاظ 
جابه جایی کاال و خدمات است.طبق گفته سرهنگ غالمحسین صفری 
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ، بیشترین بار قاچاق مواد مخدر 
استان اصفهان از محورهای جنوبی و شرقی اصفهان یعنی کرمان و یزد به 
صورت زمینی وارد می شود که بیشتر نه برای مصرف این استان که برای 

عبور به سایر نقاط کشور است.

افزایش 20 درصدی کشفیات قاچاق مواد مخدر در سال 99
سرهنگ صفری با اشاره به اینکه ســال ۹۹، حدود ۵۰ تن کشفیات مواد 
مخدر داشــته ایم که نسبت به مدت ســال ۹۸، ۲۰درصد افزایش داشته 
است، اظهار داشــت: علت افزایش مواد مخدر در کشور،کشت تریاک از 
افغانستان به عنوان یک کشور تولید کننده مواد مخدر است.وی افزود: از 

تمام مبادی ورودی اصفهان مواد مخدر کشــف می شود؛ اما قاچاق مواد 
مخدر از افغانستان و بیشتر از شرق و جنوب استان )کرمان و یزد(  به صورت 
زمینی صورت می گیرد.رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه بخش مهمی از اطالعات قاچاق را مــردم با انگیزه های 
مختلف به پلیس خبر می دهند، تصریح کرد: البته از دستگاه ایکس ری 
و  فناوری روز در پلیس راه های استان  برای کشف استفاده می شود.وی 
با تاکید به اینکه هیچ مسیر مطمئنی برای قاچاقچیان در استان اصفهان 
وجود ندارد ،گفت: هیچ ورودی در اصفهان نداریم که قابل کنترل نباشــد 
و حتی در مناطق کویری نیز که چندین اســتان درگیر هســتند، توســط 
 پلیس و نیروی انتظامی رصد می شــود؛ اما نمی توان گفت که صد درصد 

کنترل می شود.

آشپزخانه تولید مخدر صنعتی در اصفهان وجود ندارد
وی درباره کشت خشخاش در اصفهان و تولید مخدر صنعتی تصریح کرد: 
مواد مخدر در اصفهان کشت نمی شود، زیرا مقرون به صرفه نیست و امکان 
کشت وجود ندارد و حتی سال گذشته نیز هیچ آشپزخانه تولید موادمخدر 
صنعتی نداشــته ایم.صفری با تاکید به اینکه عبور و مرور و شاهراه بودن 
اصفهان انگیزه زیادی برای قاچاقچیان فراهم می کند، افزود: بسیاری از 
مواد مخدر از طریق جاساز کردن و پنهانی به همراه بار وارد استان می شود.

وی گفت: هیچ کس نمی تواند بگوید حتی نقطه ای در جهان آلوده به مواد 
مخدر نیست اما نزدیک به پایتخت بودن، میزان جمعیت و ترانزیتی بودن 
استان اصفهان موجب شــده است تا برای سایر اســتان های کشور بازار 

مصرف خوبی از مخدر فراهم شود.

 شیوع افزایش تقاضای مصرف بین زنان و افراد کم سن و سال
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان معتقد است تا تقاضا 
هست، قاچاق و اعتیاد ریشه کن نخواهد شد،زیرا هر روز نوع مواد مخدر 
عوض می شود و مواد تازه و جدید با اسامی جذاب به بازار می آید.وی افزود: 
ما باید تقاضا را کم  و کنترل کنیم اما روز به روز به خصوص در سن کمتر و 
زنان مصرف بیشتر می شود.صفری گفت: این سوال از مسئوالن آموزشی 
مطرح است که آیا همان طور که سطح ســواد باال رفته؛ آیا مهارت زندگی 
وآگاهی به جوانان هم باال رفته است،اگر چنین است پس چرا جوانان با 

باالترین مدارک به مواد مخدر روی می آورند؟
وی اضافه کرد: آموزش ها به درد زندگی نمی خورد وگرنه چرا یک دانشجوی 

ممتاز ما باید مصرف کننده ماده مخدر »گل« باشد و خود را گرفتار کند؟

منفعت مالی، مهم ترین انگیزه قاچاق مواد مخدر
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان با تاکید به اینکه رونق 
تقاضای مواد مخدر باید ریشه یابی شــود،اظهار داشت: اصل قضیه سر 
منفعت مالی است،گاهی یک استان که با اصفهان  فاصله ای ندارد، قیمت 
مواد مخدرش نصف قیمت  است که سبب می شــودمواد به این منطقه 
قاچاق شود.وی بیان داشت: تنوع در مواد مخدر به دوام آن کمک کرده است 
و می توان گفت امروزه برای هر قشری یک نوع مواد مخدر تولید می شود و 
مافیای مواد مخدر روی احتیاجات و اهداف و جوانان کار می کند.سرهنگ 
صفری تصریح کرد: نیازسازی بازار تقاضا را ایجاد می کند و وقتی کشوری 
گرفتار شد، بیکاری و حاشیه نشینی زیاد می شود و وقتی مشکل اعتیاد 
زیاد شد افراد دنبال حاشیه نشینی می روند و سرچشمه خالف و خرید و 

فروش زیاد می شود و چرخ مافیای مواد مخدر کار می کند.

دستگیری جواب نمی دهد چون قوانین بازدارنده نیست
 وی با تاکید به اینکه قوانین باید بازدارند باشد،تصریح کرد: ما سرپرست 
خانواده که فروشنده خرد یا قاچاقچی است را دستگیر می کنیم؛ اما خانواده 
آن با چالش مواجه می شود،در صورتی که باید طرح جدیدی ایجاد شود که 
حمایتی از خانواده ای که سرپرست آنها در زندان است، داشته باشد،زیرا 

دستگیری صرف جواب نمی دهد.

با مسئولان جامعه
م

س: تسنی
عک

رییس اداره بیماری های معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشکی اصفهان گفت: حدود ۶۰ مرکز و کلینیک 
در این اســتان برای ثبت اطالعات بیمــاران دیابتی 
دریافت کننده انســولین قلمی در نظر گرفته شــده 
است.شهربانو مظاهری افزود: بر اساس طرح جدید 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزم است 
که اطالعات بیماران دیابتی مصرف کننده انســولین 
قلمی به طور کامل ثبت شود تا توزیع انسولین قلمی، 
ساماندهی و از بروز مشــکالت جلوگیری شود.وی 
با بیــان اینکه طی ماه هــای اخیر بیمــاران دیابتی، 

مشکالتی برای تامین انســولین قلمی داشتند و از 
طرفی با افزایش قاچاق دارو نیز مواجه بودیم، اظهار 
داشت: برای رفع این مشکالت الزم است که برآورد 
دقیق و جامعی از تعداد بیماران مصرف کننده انسولین 
قلمی صورت گیرد تا بر اســاس آن ســهمیه بندی و 
توزیع در سراسر کشور انجام شود.مظاهری با اشاره 
به اینکه این اطالعات در یک سامانه واحد )مدیریت 
بیماری های نادر( ثبت خواهد شــد، اضافه کرد: در 
مرحله نخست، الزم است که بیماران دیابتی مصرف 
کننده انسولین قلمی به مراکز و کلینیک های تعیین 
شده مراجعه کنند تا اطالعات آنها در سامانه مذکور ثبت 
شود و در مراحل بعدی برای آنها حواله الکترونیکی 
جهت دریافت انسولین قلمی صادر خواهد شد.وی 
با تاکید بر اینکه بیمه شدگان بیمه سالمت )خدمات 

درمانی( نیازی به مراجعه حضوری به این کلینیک ها 
ندارند، خاطرنشــان کرد: آنها می تواننــد با مراجعه 
 behdasht.gov.ir به سامانه بهداشت به نشــانی
و وارد کــردن کد ملی از ثبت اطالعــات خود مطمئن 
شــوند.مظاهری با بیان اینکه کلینیک های ثبت نام 
کننده بیماران دیابتی مصرف کننده انسولین قلمی 
شامل مراکز دیابت، کلینیک های تامین اجتماعی، 
صنعت نفت و بخش خصوصی است، گفت: بیماران 
دیابتی با همراه داشــتن مدارک پزشکی و آخرین 
آزمایش انجام شده به این مراکز مراجعه کنند. وی، 
تعداد بیماران دیابتی مصرف کننده انســولین قلمی 
در اســتان را حدود ۷۵ هزار نفر ارزیابی کرد و افزود: 
فرصت مراجعه و ثبت اطالعات این افراد تا بیســتم 

تیر جاری است.

ثبت اطالعات بیماران دریافت کننده انسولین قلمی 
اصفهان در ۶0 مرکز

 بسته بندی 
ماده مخدر گل

بازگشایی سالن های مطالعه کتابخانه های عمومی کاشان
رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کاشان، از بازگشایی سالن های مطالعه در کتابخانه های 
عمومی شهرستان خبر داد.زینب سادات واســعی، اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا، ارائه 
خدمات حضوری ممنوع شد و رسالت کتابخانه ها و ترویج فرهنگ مطالعه و انجام برنامه های متنوع 
فرهنگی در بستر فضای مجازی انجام شد.وی افزود: کتابخانه های عمومی کاشان با رعایت شرایط 
بهداشتی و استفاده از ماسک، آماده ارائه خدمات حضوری به مراجعه کنندگان هستند. رییس اداره 
کتابخانه های عمومی شهرستان کاشان با تاکید بر  تجمع نکردن در بخش های مختلف کتابخانه، گفت: 
با توجه به مدت زمان باقی مانده تا کنکور، کتابخانه های عمومی کاشان برای داوطلبان کنکور سراسری 
در محیطی آرام آماده ارائه خدمات هستند.واســعی گفت: به مناسبت فرارسیدن عیدهای قربان و 
غدیر، جریمه دیرکرد منبع های امانی کتابخانه ها، در تیرماه، بخشــیده خواهد شد.وی خاطرنشان 
کرد: کتابخانه های عمومی در شرایط وضعیت نارنجی، زرد، آبی به ترتیب با ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد ظرفیت 

فعالیت خود را آغاز کرده اند و هم اکنون در حال ارائه خدمات به دوستداران کتاب هستند.

رییس دادگستری گلپایگان:

9۵ درصد ابالغ های قضایی از طریق سامانه ثنا انجام می شود
رییس دادگستری شهرستان گلپایگان گفت: طی سه ماهه اول امسال ۱۲۰۱ پرونده به شورای حل 
اختالف واصل شده است و تقریبا به همین میزان شاهد مختومه شدن پرونده ها در این مدت نیز 
بودیم.نجفعلی علیان، اظهارکرد: رییس قوه قضاییه از حدود دو سال قبل کار خود را با برنامه و سند 
تحول آغاز کرد تا به نحو صریح در قوه قضاییه تحول آفرینی ایجاد شود و دادگستری و قوه قضاییه 
در همه ابعاد به پیشرفت برسد. رییس دادگستری شهرســتان گلپایگان گفت: بیش از ۹۵ درصد 
ابالغ های قضایی از طریق سامانه ثنا انجام می شود که در کاهش رسیدگی به پرونده ها بسیار موثر 
است. در سه ماهه اول امسال ۱۲۰۱ پرونده وارد شــورای حل اختالف شده است و تقریبا به همین 
میزان شاهد مختومه شدن پرونده ها نیز بودیم که ۲۰۰ پرونده آن منجر به صلح و سازش شد و ۱۲۰ 
هزار ابالغ الکترونیکی داشته ایم. علیان اضافه کرد: شلوغ ترین اداره شهرستان از جهت مراجعه مردم 
دادگستری است و روزانه ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ مراجعه کننده داریم. تالش کردیم فضای دادگستری از نظر 

امکانات برای مراجعان مناسب باشد و تا جایی که توانایی داشتیم در این راستا کوتاهی نکردیم.

بهار امسال صورت گرفت؛

 افزایش 3۵ درصدی امدادرسانی هالل احمر کاشان
 به آسیب دیدگان جاده ای 

رییس جمعیت هالل احمر کاشان گفت: امدادرسانی به آســیب دیدگان در جاده های منتهی به این 
شهرستان در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است.سید 
منصور میرابوطالبی اظهار کرد:طی سه ماه نخست امسال نجاتگران داوطلب  جمعیت هالل احمر با 
انجام ۳۳ ماموریت، ۷۷ نفر از هموطنان آسیب دیده را امدادرسانی کردند.وی با اشاره به مصدوم شدن 
۶۰ نفر در این حوادث افزود: امدادگران جمعیت هالل احمر شهرستان کاشان در این مدت ۱۰ مصدوم را 
برای درمان و بررسی بیشتر با آمبوالنس به مراکز درمانی شهرستان انتقال دادند.رییس جمعیت هالل 
احمر کاشان بیان کرد: نیرو های داوطلب این جمعیت در پایگاه های امداد و نجات جاده ای کاشان در ۷ 
فقره تصادف با تجهیزات فنی اقدام به رهاسازی مصدومان از داخل خوردو کردند.میرابوطالبی افزود: 
مردم می توانند در حوادث و سوانح طبیعی، غیرطبیعی و انسان ساخت با شماره اضطراری ملی ۱۱۲ 
تماس بگیرند تا نیروهای جمعیت هالل احمر به آن ها امدادرسانی کنند.رییس جمعیت هالل احمر 
کاشان با تاکید بر اینکه نجاتگران این سازمان از نیرو های جوان و مردمی هستند، اظهار کرد: همشهریان 
عزیز می توانند پس از سپری کردن دوره های عمومی و تخصصی امداد و نجات به عنوان نیروی داوطلب 

در این سازمان عضو و به آسیب دیدگان یاری رسانند.

وز عکس ر

عکس: باشاگه خبرناگران جوان

خبر روزشهرستانها

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین 
خارجی استانداری اصفهان خبر داد:

تحصیل ۵۷ هزار دانش آموز 
اتباع در استان اصفهان

مدیــرکل امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجی 
استانداری اصفهان گفت: در این استان حدود 
۵۷ هــزار دانش آموز اتباع خارجی مشــغول 
تحصیل هســتند که بــرآورد می شــود از این 
تعداد، حدود ۱۵ هزار دانش آموز برگه حمایت 
تحصیلی ندارند و باید برای دریافت آن اقدام 
کنند.مهدی ســلیمانی در خصوص روند ثبت 
نام دانش آموزان اتباع در سال تحصیلی ۱۴۰۱-

۱۴۰۰، اظهار کرد: ثبت نــام دانش آموزان اتباع 
خارجی از ابتــدای امر مورد توجه مســئوالن 
کشــور بوده اســت و در حال حاضر حدود ۵۷ 
هزار دانش آموز اتباع خارجی در مدارس استان 
اصفهان مشغول به تحصیل هستند.وی ادامه 
داد: در ســال تحصیلــی جاری نیــز ثبت نام 
دانش آموزان اتباع خارجی در هماهنگی با اداره 
کل آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی 
استان در حال پیگیری است و دانش آموزانی که 
مدارک اقامتی معتبر داشته اند، مانند سال های 
گذشته با همان مدرک اقامتی می توانند برای 
ثبت نام به مدارس مراجعه کنند و فرآیند ثبت 
نام مانند دانش آموزان ایرانی برای آن ها انجام 
خواهد شــد.مدیرکل امور اتبــاع و مهاجرین 
خارجی اســتانداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
دانش آموزانی که مدرک اقامتی معتبر ندارند 
برای ثبت نــام در مدارس بایــد برگه حمایت 
تحصیلی داشته باشند تا به عنوان مدرک هویتی 
به مدارس ارائه کنند و فرآیند ثبت نام را انجام 
دهند. دانش آموزان یکه مدرک اقامتی معتبر 
ندارند به دو گروه دانش آموزانی که از سال های 
گذشــته برگه حمایت تحصیلی داشــته اند و 
دانش آموزانی که برگه حمایت تحصیلی ندارند، 
تقسیم می شوند.وی در خصوص دانش آموزانی 
که برگه حمایت تحصیلی دارند، تصریح کرد: 
این گــروه از دانش آموزان الزم اســت از نیمه 
خردادماه به دفاتر خدمات اقامت و اشــتغال 
اتباع خارجــی مراجعه و برگه حمایتی ســال 
جدید را دریافت کنند و این فرآیند تا ۲۴ تیرماه 

ادامه دارد.

یک پژوهشگر مرکز تحقیقات امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

نوشیدن آب زیاد و استراحت قبل و بعد از واکسیناسیون کرونا ضروری است
متخصص تغذیه و پژوهشگر مرکز تحقیقات امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: نوشیدن آب و مایعات به مقدار زیاد و استراحت و خواب کافی، قبل و بعد 
از واکسیناسیون کرونا ضروری است.فاطمه شیرانی افزود: نخستین و مهم ترین مسئله ای که برای مردم در واکسیناسیون کرونا مطرح است، حفظ آرامش و خونسردی 

است به همین دلیل نیاز است که افراد از چند روز قبل از دریافت واکسن با استراحت و خواب کافی، ذهن خود را آرام کنند و اضطراب نداشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه استراحت و خواب کافی پس از دریافت واکسن نیز ضروری است، اظهار داشــت: با توجه به اینکه این روزها بیشتر دریافت کنندگان واکسن کرونا 
از گروه سالمندان هستند نیاز است که به بدن خود استراحت کافی دهند و نرمش و فعالیت بدنی مالیم داشته باشند.شــیرانی با بیان اینکه مردم می توانند با رعایت 
دستور غذایی مناسب در قبل و بعد از دریافت واکسن کرونا، ایمنی بدن خود را تقویت کنند تا به کمترین عوارض احتمالی دچار شوند، یکی از نکات مهم در اصول تغذیه 
واکسیناسیون کرونا را نوشیدن آب و مایعات به اندازه زیاد از یک هفته قبل از دریافت واکسن دانست.این متخصص تغذیه با بیان اینکه خوردن صبحانه قبل از دریافت 
واکسن ضروری است، گفت: این صبحانه باید منبعی از غالت، پروتئین و سبزیجات مانند نان، پنیر و گردو باشد و غذایی مانند شیر برنج نیز بسیار مناسب است.



مسئوالن سازمان لیگ کشتی روز دوشنبه نشست ویژه ای را با علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشــتی برگزار کردند تا تکلیف لیگ برتر سال ۱۴۰۰ روشن شود.
طرفین حاضر در این نشست به این جمع بندی رسیدند که می توان پیکارهای لیگ برتر آزاد و فرنگی را یک هفته بعد از مسابقات جهانی ۲۰۲۱ نروژ استارت زد، اما 
باز هم همه چیز زیر سایه کرونا قرار دارد. البته این بدان معنا نیست که محدودیت های کرونایی باعث لغو لیگ کشتی در سال جاری شود، بلکه متولیان فدراسیون 
و سازمان لیگ سعی دارند این پیکارها را به خوبی با شرایط موجود کشور تطبیق دهند.به طوری که گفته شده اگر واکسیناسیون عمومی تا آن زمان انجام شود 
و وضعیت کشور تا مهر ماه به لحاظ کرونا در شرایط کنترل شده ای قرار داشته باشد، مسابقات لیگ هم مثل ادوار پیش از کرونا، به صورت رفت و برگشت برگزار 
خواهد شد. اگر هم شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور به گونه ای جدی تر بود، مسابقات همچون سال گذشته به صورت متمرکز به بر پا شود.مسابقات کشتی 
قهرمانی جهان در دو بخش آزاد و فرنگی طی روزهای ۱۰ تا ۱۸ مهرماه به میزبانی شهر اسلو ،پایتخت نروژ برگزار خواهد شد که پیکارهای لیگ برتر کشتی هم با 
صالحدید متولیان فدراسیون پس از این رویداد جهانی آغاز می شود. البته سازمان لیگ در نظر دارد پس از تهیه آیین نامه برگزاری لیگ برتر کشتی در سال ۱۴۰۰ 

نسبت به اعالم زمان دقیق آن اقدام کند.

سایه سنگین کرونا بر نحوه برگزاری لیگ برتر کشتی

چهار شنبه 09 تیر  1400 / 19 ذی القعده  1442 / 30 ژوئن 2021 / شماره 3289

واکنش »دشان« به حذف غیرمنتظره فرانسه
سرمربی تیم ملی فرانسه پس از باخت فرانسه مقابل ســوئیس در ضربات پنالتی بازی ششم 
مرحله یک هشــتم نهایی و حذف از یورو ۲۰۲۰ گفت: ما هر کاری که می توانســتیم انجام دادیم 
و 3 بر یک هم پیش افتادیم؛ اما بعد از آن گل از خودمان ضعف نشــان دادیم که بعضا غیرعادی 
بود. باختن در پنالتی برای هر تیمی بی رحمانه است.دیدیه دشان افزود: هیچ کسی نمی تواند از 
دست امباپه به خاطر گل نکردن پنالتی اش ناراحت باشد. زمانی که شما مسئولیت زدن یک ضربه 
پنالتی را برعهده می گیرید، می دانید که ممکن اســت این اتفاق هم رخ دهد. امباپه هم قطعا از 

این موضوع ناراحت است.
باخت و حذف غیرمنتظره فرانســه به عنوان تیمی که خیلی ها آن را به سبب قهرمانی اش در جام 
جهانی ۲۰۱۸ و ســتاره های پرتعدادش مدعی اصلی قهرمانی یورو ۲۰۲۰ می دانستند، سبب شد 
که خیلی زود شک و شبهاتی درباره آینده دیدیه دشان شکل بگیرد؛ اما او از صحبت کردن درباره 
این موضوع خودداری کرد.دشان که از ماه سپتامبر باید تیمش را برای کسب جواز حضور در جام 
جهانی  آماده کند، گفت: االن وقت مطرح کردن این موضوع نیســت. اعضای تیم ما با هم متحد 
هستند و ما گروهی همدل داریم. من مسئول نتایج تیم هستم اما همانطور که حامی بازیکنانم 
هستند آنها هم با من هستند. ما به زمان نیاز داریم تا به دالیل ناکامی مان پی ببریم. برای رسیدن 
به موفقیت هیچ فرمول جادویی وجود ندارد. ما باید برای بازی هــای بعدی راه ایجاد تعادل در 

تیم مان را پیدا کنیم.

»گواردیوال« این دو ستاره را می خواهد
پپ گواردیوال برای جذب دو ســتاره لیگ برتر انگلســتان در همین تابســتان پافشاری می کند.

منچسترســیتی در نقل و انتقاالت تابســتان ۲۰۲۱، دو هدف بزرگ دارد. جک گریلیش و هری 
کین در لیست خرید منچسترسیتی قرار دارند.به نقل از فابریتزیو رومانو؛ منچسترسیتی قویا به 
گریلیش و کین عالقه دارد چراکه پپ گواردیوال به طور واضح خواهان جذب این دو ســتاره شده 
است. سیتیزن ها برای جذب این دو بازیکن پس از مشخص شدن سرنوشت انگلستان در یورو 
۲۰۲۰ قدم بعدی را برمی دارند. در جریان رقابت های یورو نبایــد منتظر خبر جدیدی بود. جذب 
همزمان گریلیش و هری کین ســخت و پیچیده است؛ اما منچسترســیتی تالش خود را انجام 
می دهد. خرید این دو بازیکن در مجموع بیش از ۲۰۰ میلیون پوند هزینه دارد؛ اما مشکل اصلی 

این است که برای جلب رضایت استون ویال و تاتنهام به مذاکراتی طوالنی نیاز است.

تکلیف »گرت بیل« با تاتنهام روشن شد
 جاناتان بارنت، مدیر برنامــه گرت بیل، تاکید کرد که او فصل آینــده در تاتنهام به میدان نخواهد 
رفت.در نقل و انتقاالت تابستانی سال ۲۰۲۰ بود که گرت بیل بعد از کش و قوس های فراوان و با 
قراردادی قرضی از رئال مادرید به تاتنهام پیوست. بیل طی مدت زمان کوتاه حضور خود در باشگاه 
لندنی نمایش های نســبتا قابل قبولی از خود ارائه داد تا اخباری پیرامون احتمال ماندگار شدن 

این بازیکن در تاتنهام مطرح شود.
با این وجود حاال مدیر برنامه های ســتاره ولزی تمام شایعات درباره احتمال ماندگار شدن او در 
تاتنهام را رد کرده و می گوید: »همانطور که از ابتدا گفتم هیــچ گزینه ای برای ماندن او در تاتنهام 
وجود ندارد. هیچ توافقی بین گرت و تاتنهام نیســت و او با رئال مادرید قرارداد دارد.« گرت بیل 
پیش از این اذعان کرده بود کــه تمام تمرکز خود را روی رقابت های یــورو و عملکرد خوب با تیم 
ملی ولز قرار داده است؛ اما آن ها در مرحله یک هشتم نهایی شکست سنگینی را مقابل دانمارک 
پذیرا شده و از دور رقابت ها کنار رفتند. حاال گرت بیل باید طی هفته های آینده تصمیم نهایی خود 
را مشخص کند؛ آینده ای که به نظر می رســد به مذاکرات او با سرمربی جدید رئال مادرید یعنی 

کارلو آنچلوتی بستگی دارد.

تراکتورسازی تبریز- ذوب آهن اصفهان؛

سه امتیاز واجب تر از نان شب

هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر   سمیه مصور
فوتبال کشور عصر امروز با برگزاری سه دیدار 
آغاز می شــود که در یکی از این دیدارها تیم ذوب آهن اصفهان در تبریز به 
مصاف تیم تراکتورســازی می رود؛ دیداری که هر دو تیم سخت به دنبال 
ارتقای جایگاه خود در جدول رده بندی هستند. یکی برای کسب رده های 
باالتر و کسب ســهمیه آســیایی تالش می کند و دیگری برای فرار از قعر 
جدول. سبزپوشان اصفهانی در شرایطی آماده دهمین دیدار خود در دور 
برگشت فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور می شوند که هفته 
گذشته مقابل تیم آلومینیوم اراک تن به تساوی یک بر یک دادند تا شرایط 
این تیم وخیم تر از قبل شود. ذوبی ها که در این دوره از رقابت های لیگ برتر 
در نتیجه گیری موفق عمل نکرده اند هم اکنون با کسب ۴ برد، ۱۰ تساوی  و 
۱۰ شکست  و با ۲۲ امتیاز در  رده پانزدهم جدول رده بندی جای خوش کرده 
اند تا خطر سقوط به دســته پایین تر آنها را به شدت تهدید کند. شاگردان 
مجتبی حســینی برای بقا در  لیگ چــاره ای جز پیــروزی در دیدارهای 
باقی مانده ندارند و هر دیدار این تیم به منزله فینال محسوب می شود.  در 
آن سوی میدان تیم تراکتورسازی تبریز شرایط بهتری نسبت به سبزپوشان 
دارد، این تیم با وجود شکست مقابل تیم پدیده در هفته گذشته رقابت های 
لیگ برتر هم اکنون با کسب ۸ برد، 9 تساوی و 7 شکست و با 33 امتیاز در 

رده هفتم جدول قرار گرفته است. سرخ پوشان تبریزی که در این دوره از 
رقابت های لیگ برتر با حواشی متعددی  روبه رو بوده اند  همچنان به دنبال 
کسب سهمیه آسیایی هستند تا به مانند سال گذشــته به عنوان یکی از 
نماینده های ایران در رقابت های باشگاهی قاره کهن حاضر شوند. نیاز مبرم 
هر دو تیم به پیروزی در این دیدار موجب می شود تا یکی از حساس ترین 
دیدارهای هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ در تبریز شکل بگیرد، جایی 
که هیچ کدام از دو تیم حاضر به از دست دادن امتیاز نبوده و با تمام قوا در 
میدان حاضر می شوند. تیم مجتبی حسینی خوب بازی می کند و خوب هم 
گل می زند، بارزترین ویژگی ذوب آهِن حسینی، سخت کوشی و جنگندگی 
بازیکنان این تیم اســت که منجر به تالش آنها تا واپســین دقایق بازی 
می شود اما ذوب آهن هنوز نتوانسته به ثبات الزم برسد و دلیل اصلی این 
اتفاق را باید در ضعف ساختار دفاعی این تیم در کنار فقدان یک مهره خالق 
در میانه میدان دانست.  ذوب آهن در کمربند میانی وضعیت خوبی دارد، 
بازگشت به موقع مارکوویچ در کنار حضور بازیکنانی مانند جهانی، حق دوست 
و مومنی دست حسینی را برای تغییرات مدنظرش باز گذاشته است. در فاز 
هجومی هم شــرایط ذوبی ها خوب بوده و حضور دارکــو بیدوف و پیمان 
رنجبری، خیال حســینی را از خط حمله راحت کرده اســت. با این حال 
ذوبی ها در خط حمله نرخ  بهره وری پایینی دارند؛ سبزپوشــان اصفهانی 

اگرچــه در پارامترهای هجومــی و خلق موقعیت عملکرد نســبتا خوبی 
داشته اند؛ اما نمی توانند از موقعیت های ایجاد شده به درستی بهره بگیرند 
و همین اتفاق کار این تیم را سخت کرده است. مجتبی حسینی و تیمش 
مقابل تراکتور کار سختی پیش رو دارند. ذوبی ها که طی 3 هفته گذشته 
جزو ناکامان بزرگ لیگ بوده و فشــارها برای نتیجه گیری روی آنها زیاد 
اســت، در این هفته باید مقابل تیمی به میدان برونــد که در فاز هجومی 
قدرتمند بوده و از هافبک ها و مهاجمان بسیار خوبی برخوردار است. حضور 
بازیکنانی مانند ایمانی، بوحمدان، تیکدری و عباس زاده در کمربند میانی و 
خط حمله تراکتور، شرایط خوبی برای این تیم در فاز هجومی به وجود آورده 
و قطعا شب ســختی را برای ذوبی ها رقم می زند. تراکتور تیم قدرتمند و 
جنگنده ای اســت که فوتبال هجومی را به نمایش می گذارد و از انسجام 
تاکتیکی و نظم تیمی قابل قبولی برخوردار است. پاشنه آشیل ذوب آهن در 
بازی بدون شک خط دفاعی این تیم اســت؛ تراکتور در خط دفاعی خود 
دروازه بان و مدافعان خوبی در اختیار دارد با این حال بازیکنان این تیم در 
فاز دفاعی هنوز به هماهنگی الزم نرســیده اند و همین نکته می تواند خبر 
خوبی برای مهاجمان ذوب آهن به شمار آید.سبزپوشان اصفهانی امیدوارند 
در این دیــدار بتوانند به پیروزی دســت یابند تا با روحیــه بهتری آماده 

دیدارهای باقی مانده در لیگ برتر شوند.

لیبروی جوان تیم ملــی والیبال ایران بــه تمجید از 
سرمربی روس تبار تیم ملی پرداخت و از عملکرد او در 
تیم ملی دفاع کرد.در شرایطی تیم ملی والیبال ایران در 
رقابت های والیبال جام ملت های جهان شرکت کرد که 
والدیمیر آلکنو، سرمربی تیم ملی تغییرات پرشماری در 
فهرست تیم ملی داده بود و یکی از مهم ترین تغییرات، 
اضافه شــدن نام آرمان صالحی لیبروی جوان و اهل 
استان گلســتان بود که نمایش قابل قبولی را از خود 
در اولین تجربه بین المللی اش نشــان داد.وی درباره 
چگونگی شــرایط مســابقات و کادرفنی جدید تیم 
ملی صحبت کرده اســت که در ادامه مشــروح آن را 
می خوانید:نظر شخصی من درباره عملکرد تیم ملی 
این است که چون ســرمربی مان هدفش این بود که 
ترکیب المپیک خــود را پیدا کند، بارهــا ترکیب خود 

را در جریان مســابقات تغییر می داد؛ از سوی دیگر، 
بازیکن مصدوم هم داشــتم که به طور مثال از ابتدای 
مسابقات همگان دیدند که ســعید معروف ،کاپیتان 
تیم ملی دچار بیماری شد و سه بازی را از دست داد. 
تغییرات پرشمار آقای آلکنو و استفاده از ترکیب های 
جوان و باتجربه، همگی در نتیجه گیری تیم تاثیرگذار 
بود. این تغییرات در ترکیب تیم ملی نشــان می دهد 
که آلکنو به دنبال نتیجه نبوده، نه این که پیروزی برای 
او اهمیت نداشته باشــد اما اولویت اصلی، رسیدن به 
ترکیب دلخواه و ایده آل برای رقابت های المپیک بود؛ 
برای این که بدانند مثال پاسور دوم چه کسی باید باشد 
یا قدرت زنی سوم تیم ملی چه کسی خواهد بود و دیگر 
پست ها.مربی ایرانی بازیکنان را می شناسد و در لیگ 
می داند که آن بازیکن کجا بلد اســت بازی کند و کجا 

بلد نیســت، اما آلکنو فقط 6 ماه وقت دارد؛ چند سال 
که زمان ندارد که بخواهد بازیکنان را خودش گلچین 
کند. آقای آلکنو دنبال بازیکنی بود که زحمت بکشد و 
من هم با خصوصیات اخالقی و فنی ایشان آشنایی 
پیدا کردم، نمی خواهم بگویم که محمدرضا حضرت پور 
زحمت نمی کشد اما من خیلی تالش کردم تا بتوانم به 
رغم رفاقت نزدیکی که به حضرت پور دارم، رقابتی خوبی 

را هم با او داشته باشم.

دفاع قاطعانه بازیکن محبوب »آلکنو« از آقای سرمربی

خبر روز

مصدومیتی که برای پرسپولیس دردسرساز شد
مصدومیت جزئی عیســی آل کثیر برای پرســپولیس دردسرساز شد.عیســی آل کثیر به دلیل 
شکستگی انگشت دست خود نتوانست برای پرســپولیس در جریان دیدار قبلی تیمش مقابل 
مس رفســنجان نود دقیقه بازی کند.مهاجم گلزن سرخ پوشــان که با اســتفاده از »آتل« برای 
محافظت از انگشت دســت خود در ترکیب تیمش به میدان رفت به دلیل احساس درد در دقیقه 
63 از زمین مسابقه خارج شد تا مهدی عبدی جانشین او شده و تک گل سه امتیازی پرسپولیس 
را به ثمر برساند.آل کثیر قصد داشت قبل از بازی با گل گهر سیرجان دست خود را به تیغ جراحان 
بسپارد؛ اما حساسیت دیدار با شاگردان امیر قلعه نویی باعث تغییر در برنامه عمل جراحی او شد.

مهاجم پرسپولیس قصد دارد جراحی خود را به روزهایی که بازی های فشرده پرسپولیس به اتمام 
می رسد موکول کند؛ اما برنامه تنظیمی سازمان لیگ به گونه ای است که سرخ ها تا دهم مردادماه 

فرصت استراحت ندارند.
از ســوی دیگر آل کثیر نیز نمی تواند همچنان درد انگشــت شکســته خود را برای مدتی طوالنی 
تحمل کرده تا عمل جراحی کوچک او تبدیل به دردسر این روزهای پرسپولیس شود.تیم فوتبال 
پرسپولیس ساعت ۱9:۵۰  میزبان گل گهر سیرجان در هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر 

فوتبال در ورزشگاه آزادی است.

صعود با »اسکوچیچ«، پرواز به قطر با »برانکو«!
پس از آن که تیم ملی فوتبال ایران مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و کسب مجوز 
حضور در جام ملت های آسیا را با موفقیت پشت ســر گذاشت و به عنوان صدرنشین راهی مرحله 
بعد شد، ابهاماتی در خصوص ادامه همکاری با سرمربی این تیم و انتخاب سرمربی جدید مطرح 
شد. در شرایطی که برخی عنوان می کردند اســکوچیچ با تیم ملی فوتبال ایران به پایان راه رسیده 
و یک سرمربی جدید هدایت این تیم را برعهده خواهد گرفت، در نهایت فدراسیون فوتبال به این 
جمع بندی رســید که با این مربی کروات همکاری اش را ادامه دهد. شهاب الدین عزیزی خادم 
با تایید این  خبر گفت: »فدراســیون فوتبال با ســرمربی تیم ملی تا پایان مرحله دوم مقدماتی 
جام جهانی به توافق مشترک رسید. قرار شد بعد از قرعه کشی مرحله دوم، برنامه ریزی مناسبی 
برای این مرحله صورت گیرد و فدراسیون فوتبال همه امکانات الزم برای آماده سازی تیم ملی و 

حضور پرقدرت در مرحله دوم را در دستور کار قرار خواهد داد.« 
اسکوچیچ در حالی در تیم ملی ابقا شد که عزیزی خادم پیش تر با تردید در خصوص آینده سرمربی 
کروات تیم ملی صحبت کرده بود و همین مســئله باعث شــد تا بحث عدم اطمینان به اسکو در 
محافل ورزشــی مطرح شــود. هر چند که با توجه به زمان اندک تیم ملی برای حضور در دور سوم 
و نهایی انتخابی جام جهانی ابقای اسکوچیچ می توانســت منطقی ترین تصمیم باشد؛ اما نباید 
فراموش کرد که اســکوچیچ تجربه الزم برای حضور در عرصه های بین المللی مثل جام جهانی را 

ندارد. 
در این شرایط شاید فدراســیون فوتبال همچنان پرونده انتخاب ســرمربی جدید برای تیم ملی 
را باز نگه داشــته   و در واقع ماموریت اسکو فقط صعود به جام جهانی باشــد و بعد از عملی شدن 
این ماموریت مربی با تجربه تر و بزرگ تری ســکان هدایت تیم ملی را برای حضور در جام جهانی 
در دست بگیرد. مســلما بعد از  مسجل شــدن حضور ایران در جام جهانی، فدراسیون فوتبال کار 
راحت تری  برای مذاکره با گزینه های مورد نظر خود خواهد داشــت، چرا که حضور در بزرگ ترین 

ویترین دنیای فوتبال برای هر مربی بزرگی جذاب است. 
در این بین یکی از گزینه های احتمالی فدراســیون برانکو خواهد بود که با عمان شــانس زیادی 
برای صعود به جام جهانی ندارد و در صورت ناکامی عمان، مسلما حضور در جام جهانی با تیم ملی 
ایران برای برانکو جذاب ترین اتفاق ممکن خواهد بود. نباید فراموش کرد که برانکو بارها و بارها از 
عالقه خود برای حضور در تیم ملی ایران گفته و بر کسی پوشیده نیست که او  نمی تواند به  پیشنهاد 

احتمالی فدراسیون پاسخ منفی بدهد.

مستطیل سبز

مدیر فنی تیم ملی هندبال زنان:

بازی  حریفان را شبیه سازی 
می کنیم

مدیر فنی تیــم ملی هندبال زنــان در جریان 
دومین اردوی تیم ملــی هندبال زنان در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: ما در مشــهد اولین دوره 
از اردوها را به صورت فشــرده داشــتیم. همه 
بازیکنانی که پتانسیل داشتند )از هر پست ۸ 
نفر( به نخستین اردو دعوت کرده بودیم. عالوه 
بر آنها کســانی را هم که فدراسیون درخواست 
داده بود ارزیابی کردیم تــا در تیم ملی به روی 
همه باز باشد. تست های ســختی را گرفتیم و 
در نهایت از هر پســت ۴ نفر را برای مرحله دوم 
اردوها انتخاب کردیم. در پایان مرحله دوم اردو 
نیز تعداد نفرات به ۲۴ نفر کاهش خواهد یافت.
عزت ا... رزمگر در ادامه گفت: با شروع مرحله 
دوم اردوها تست های ســختی را آغاز کردیم. 
امیدوارم بازیکنــان در این دور خود را نشــان 
دهند و بتوانیم تیم خوبی که الیق فدراســیون 
هندبال ایران باشد عازم مســابقات قهرمانی 
آســیا کنیم. وی در خصوص حضور بازیکنان 
روســی اشتادســازه در اردوی تیم ملی بیان 
کرد: یکی از علت هایی که من بازیکنان روس 
باشــگاه اشتادســازه را به اردوهای تیم ملی 
دعوت کردم این بود کــه بتوانم بازی تیم های 
ازبکستان و قزاقستان را شبیه سازی کنم. این 
دو بازیکن در ســطح حرفــه ای در اروپا بازی 
می کنند و به ســرعت با آنها به تفاهم رسیدم. 
به تازگی شروع کرده ایم و یک بازی دوستانه 
بین تیم های ازبکستان و ایران را طراحی کردم 
و از نتیجه راضی بودم.رزمگر در خصوص اردو و 
بازی تدارکاتی خارجی برای تیم ملی هندبال 
زنان  افزود: برای انجام اردوی خارجی با یکی 
از دوســتانم در اوکراین هماهنگ کردم. فکر 
می کنــم مقــداری از لحاظ مالی به مشــکل 
بخوریم چون قرار شــد با تیــم اوکراین اردوی 
مشــترکی در ایران داشته باشــیم که اوکراین 
خودش بلیت  هــا را تهیه کنــد و برعکس که 
فکر می کنم بلیت اوکرایــن برای ما باالی یک 
میلیارد هزینه در پی خواهد داشت. باید ببینیم 
می توانیم این مبلغ را تهیه کنیم و اسپانسر مالی 

اجازه هزینه این مبلغ را داشته باشد یا خیر. 

و  سخت کوشی  حسینی،  ذوب آهِن  ویژگی  بارزترین   
جنگندگی بازیکنان این تیم است که منجر به تالش آنها تا 
واپسین دقایق بازی می شود اما ذوب آهن هنوز نتوانسته 
به ثبات الزم برسد و دلیل اصلی این اتفاق را باید در ضعف 
ساختار دفاعی این تیم در کنار فقدان یک مهره خالق در میانه 

میدان دانست

فوتبال جهان

م
سنی

س: ت
عک

وز عکس ر

دیدار رییس فدراسیون 
فوتبال با ستاره تیم 

ملی فوتسال
شــهاب الدین عزیزی خادم جلسه ای 
صمیمانه با حسین طیبی، ستاره تیم 
ملی فوتســال و تیم بــزرگ بنفیکای 
پرتغال برگزار کرد و برای دقایقی درباره 
حمایت از تیم ملی فوتسال در آستانه 

جام جهانی بحث و تبادل نظر شد.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

 خبرنگاران نباید دغدغه معیشت، مسکن و بیمه 
داشته باشند

 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اصفهان در دیدار اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات ضمن 
گرامیداشت هفته قوه قضاییه و هفتم تیر سالروز شهادت شهید آیت ا... دکتربهشتی )ره(افزود: 
اهمیت کار و کسب و کار و خدمت به مردم در تمامی عرصه ها نمود دارد، قشر خبرنگار قشر مظلوم 
جامعه است.حجت االسالم و المسلمین رمضانعلی معتمدی ادامه داد: الزم است برای خبرنگاران 
و اصحاب رسانه چشم اندازی تعریف شود و اهداف و برنامه ها پیش بینی و اقداماتی در این راستا 
مدنظر قرار بگیرد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه شغل خبرنگاری 
حلقه اتصالی میان مردم است، بیان کرد: خبرنگاران ســختی، سرما و گرما را تحمل می کنند و ما 
باید قدردان زحمات آنها باشیم.حجت االســالم معتمدی خاطرنشان کرد: یکی از دالیل و اهداف 
تشکیل خانه مطبوعات این است که اصحاب رسانه و خبرنگاران ساماندهی، پشتیبانی و آموزش  
داده شوند و رفاهیات و تسهیالت آنها فراهم شود.به گفته وی، برای حمایت از خبرنگاران و اصحاب 
رسانه الزم است از تمامی ظرفیت ها استفاده شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
گفت: باید برنامه ای مدون و به صورت هفته ای برای روز خبرنگار در نظر گرفته شود و پیشکسوتان 
این عرصه شناسایی شــوند.وی اظهار کرد: الزم است اقدام تشــکیالتی مطالباتی بر مشکالت و 
مطالبه خبرنگاران صورت بگیرد و از ظرفیت آن ها استفاده شود.حجت االسالم معتمدی، مسئله 
پشتیبانی را یکی از دغدغه های جدی خبرنگاران دانست و افزود: مسئله بیمه و مسکن خبرنگاران 
باید به صورت جدی پیگیری شود.وی اظهار کرد: خانه مطبوعات متولی خبرنگاران و اصحاب رسانه 
است از این رو باید از وضعیت آن ها مطلع باشد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با 
اشاره به بیمه خبرنگاری خاطرنشان کرد: باید شرایط عضویت در صندوق هنر به خبرنگاران اطالع 
رسانی شود.خبرنگاران نباید دغدغه معیشت، مســکن و بیمه داشته باشند تا بتوانند با ذهنی باز 

به رسالت و وظایف خود بپردازند.

به منظور کاستن اثرات زیست محیطی صورت می گیرد؛

تبخیر روزانه 30 مترمکعب شیرابه پسماند در اصفهان
به منظور کاستن از اثرات زیســت محیطی، روزانه ۳۰ متر مکعب شیرابه پســماند در کانال های 
الگون اصفهان تبخیر می شــود.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه شیرابه ناشی از پسماند های خانگی و مدیریت اصولی آن باعث آلودگی شدید محیط زیست 
می شــود، گفت: ورود روزانه هزار تن پســماند خانگی به کارخانه پردازش پسماند و فشار و جا به 
جایی این مقدار پسماند باعث تولید این شیرابه ها می شود.رحیم محمدی گفت: به منظور اقدامات 
زیرساختی و توسعه یافته برای مدیریت شــیرابه طرح الگون های تبخیری شیرابه و حدود یک 
کیلومتر کانال های انتقالی با هدف جلوگیری از نفوذ آن به درون خاک احداث شــده است. وی 
افزود: در حال حاضر شیرابه موجود در کارخانه از طریق این کانال ها به الگون های تبخیری منتقل 
می شود تا در فرآیند تبخیر از نشــت آن به منابع آبی و خاکی ممانعت شود.محمدی افزود: این 
مقدار پسماند در فصول گرم ســال منجر به تولید روزانه بین ۵۰ تا ۶۰ متر مکعب شیرابه می شود 
که به طور میانگین در ایام سال روزانه به حدود ۳۰ تا ۴۰ متر مکعب می رسد. وی با تاکید بر اینکه 
جلوگیری از تولید این حجم از شیرابه باید در مبدأ صورت گیرد، تصریح کرد: شهروندان با آبگیری و 
رطوبت زدایی، می توانند از ایجاد شیرابه در پسماند های شهری جلوگیری کنند.مدیرعامل سازمان 
مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان با بیان اینکه کاهش شیرابه اثرات مســتقیمی بر کیفیت 
بهداشــت و محیط زیســت دارد، گفت: این مایع منابع آبی و خاکی را آلوده می کند به طوری که 
میزان آلودگی آن بسیار بیشتر از فاضالب شهری تخمین زده می شود و در صورت کاهش حجم آن 

از پیامد های منفی و زیان باری که برای سالمت جامعه دارد هم  پیشگیری می شود.

عضو شورای اسالمی شهر:

بودجه ریزی مشارکتی در شهرداری ادامه یابد

رییس کمیسیون اموراقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهار کرد: شــهر یک موجود زنده اســت که می تواند نفس بکشد 
و باید در آن توانایی زندگی و پیشــرفت وجود داشته باشد.وی افزود: هنر 
مدیران شهری، شورای شهر و ســازمان های وابسته است که آن امانتی که 
از نســل های قبل تحویل می گیرند را با ارزش افزوده کیفی و معنوی باالتر 
تحویل نسل های آینده شهر دهند.پورمحمد شریعتی نیا تصریح کرد: یکی از 
مواردی که امیدوارم ادامه پیدا کند، بودجه مشارکتی است که عالوه بر این که 
بودجه توسط شورای شهر بسته می شود، در مناطق و سازمان های مختلف 
تابع شهرداری بودجه ای ویژه به مبلغ ٤٠٠ میلیارد تومان برای محالت شهر 
تصویب شود تا در اختیار اهالی هر محله قرار گیرد و پروژه های ضروری به 
دست خودشان پیش بینی شود.وی گفت: تشویق شهروندان برای مشارکت 
بیشتر در امور شهر به معنای واقعی، عالوه بر این که هزینه کمتری دارد اعتماد 
متقابل میان مدیران شهری و شهروندان ایجاد می کند.شریعتی نیا با بیان 
این که به مدت دو سال است که برنامه هر یکشنبه یک افتتاح در اصفهان 
برگزار می شــود، گفت: افزایش بودجه ساالنه سبب تحمیل فشار مضاعف 
بر شهروندان نمی شود، چون از خألهای قانونی و ظرفیت موجود شهر برای 
این افزایش استفاده شده است.وی تاکید کرد: یکی از ظرفیت ها این بود تا 
به هیچ وجه خام فروشی نداشته باشیم و اگر قرار است زمینی آزادسازی 
و فروخته شود این ملک با ارزش افزوده بیشتری به فروش برسد؛ بخش 

مشارکت های شهرداری برای تحقق همین امر فعال شده تا این اقدامات به 
یک پروژه مشارکتی با بخش خصوصی تبدیل شود.

محرومیت زدایی حاشیه شهر با نگاه مبتنی بر عدالت فضایی
رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشــگری شورای اسالمی شهر 
اصفهان افزود: شورای پنجم محرومیت زدایی حاشیه شهر را با نگاه مبتنی 
بر عدالت فضایی مدنظر قرار داد و در همین راستا پروژه هایی در محله های 
مختلف حاشیه نشین به بهره برداری رسید.شــریعتی نیا تصریح کرد: اگر 
یک روز منطقه ١٤ به عنوان یک منطقه حاشیه نشین و محروم شناخته شده 
بود اکنون باید گفت شهرداری این منطقه می تواند روی پای خود بایستد و 
به دلیل درآمدزایی کافی، توانایــی مدیریت فعالیت های منظقه ای خود را 
دارد.وی تاکید کرد: احداث سالن های ورزشــی رستم و سهراب در مناطق 
حاشیه ای و در راســتای افزایش عدالت فضایی انجام شده است.رییس 
کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شــورای اسالمی شهر اصفهان 
با اشاره به دیگر اقدامات در راستای عدالت فضایی گفت: در انتهای خیابان 
عمان سامانی نیز پارکی به وسعت باغ غدیر که در نزدیکی میدان جوان قرار 
دارد، در حال احداث است.شریعتی نیا افزود: خط دو مترو از مناطق دارک 
و حصه آغاز شد و محروم ترین مناطق شهر را زیر نظر گرفته ایم که اکنون ١٦ 

ایستگاه این خط در حال آماده سازی است.

ناکامی پروژه اجالس سران جبران شد
وی تصریح کرد: در سال ٩٠ احداث سالن اجالس سران آغاز شد و سعی 
بر این بود تا ٥٠ درصد بودجه آن را دولت و ٥٠ درصد دیگر را شــهرداری 
بپردازد؛ اما چون در مدت زمان مشخص تکمیل نشد و اجالس سران به 
پایان رسید دولت حمایت های مالی خود را رها کرد.رییس کمیسیون 
اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به ناکامی های پروژه سالن اجالس ســران گفت: این ناکامی در چهار 
سال گذشته به نوعی جبران شــد و در مدت مدیریت دوره پنجم عالوه 
بر ۲۷ درصد پیشــرفت گذشته، ٧٢ درصد پیشــرفت در این پروژه رخ 
داد.شــریعتی نیا افزود: مجموعه پل های شهید ســردار سلیمانی که 
هفته های گذشته به بهره برداری رســید، از ابر پروژه های شهرداری بود 
که در مدت ٢٠ ماه احداث و افتتاح شــد.وی تاکید کرد: رینگ چهارم 
نیز در حال ســاخت اســت و میزان ترافیکی که در خیابان های عاشق 
اصفهانی و بعثت به وجود می آمد را کاهش داده است.رییس کمیسیون 
اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اســالمی شهر اصفهان خاطر 
نشان کرد: برنامه افتتاح خط دو مترو چهار ساله بوده که دو سال از آن 
گذشته و در این مدت ١٦ ایســتگاه به آماده سازی کامل رسیده است؛ 
امیدواریم این پروژه نیز طبق برنامه ریزی های قبلی تا دو ســال آینده 

به بهره برداری برسد.

پنجمین شب شعر و موسیقی ایران در پرتغال امسال 
با محوریت اصفهان با همکاری انجمن دوستی پرتغال 
و ایران، شهرداری اصفهان و شهرداری پورتو برگزار شد. 
همچنین نمایشــگاه عکسی از عکاســان اصفهانی و 
نمایشگاه صنایع دستی اصفهان نیز در پورتوی پرتغال 
برگزار شــد.پیوند و همکاری میان انجمن دوســتی 
پرتغال و ایران کــه از جمله ایرانیــان مقیم پرتغال به 
شــمار می آیند با اصفهان پس از آن شــکل گرفت که 
ابتکار »شهروند دیپلمات« از سوی شهرداری اصفهان 
جهت توسعه تعامالت بین المللی این شهر و بهره گیری 

از ظرفیت ایرانیان خارج از کشــور به اجــرا درآمد.در 
این رویداد که جمعی از شــهروندان پرتغالی حضور 
داشتند، عالوه بر سخنرانی ســفیر جمهوری اسالمی 
ایران در لیسبون، نمایشــگاه عکس و صنایع دستی 
اصفهان نیز برگــزار و پیام ویدئویی شــهردار اصفهان 
به شهروندان پورتویی و دســت اندرکاران این رویداد 
پخش شــد.همچنین هنرمندان ایرانی و پرتغالی به 
اجرای قطعاتی از موسیقی سنتی ایران و قرائت اشعار 
حافظ و موالنا به زبان های فارسی و پرتغالی پرداختند.  
مرتضی دامن پاک جامی، ســفیر جمهوری اسالمی 
ایران در پرتغال که به دعوت انجمن دوستی پرتغال و 
ایران)آلپاد( به عنوان مهمان ویژه پنجمین شب شعر 
و موسیقی ایران که امســال با محوریت شهر اصفهان 
برگزار می شد، به پورتو ســفر کرده بود، با شهردار پورتو 

و رییس دانشــگاه پورتو دیدار و گفت وگو کرد.سفیر 
کشورمان طی سخنرانی خود در جمع عالقه مندان شعر 
و موسیقی ایران در شهر پورتو با اشاره به روابط تاریخی 
پانصد ساله دو کشور، شــناخت خوب مردم پرتغال 
از ایران و حضور رو به افزایش ایرانیان در این کشــور،  
اهمیت نقش انجمن های دوستی در تقویت مناسبات 
فرهنگی دو کشور را مورد تاکید قرار داد.وی همچنین 
با توجه به توسعه همکاری های شهری میان تعدادی 
از شهرهای ایران و پرتغال در ســال های اخیر، ایجاد 
روابط خواهر خواندگی بین اصفهان و پورتو را با توجه 
به مشابهت های دو شــهر در زمینه تاریخی، فرهنگی، 
گردشگری، روابط دانشگاهی و ارتباط بین اتاق های 
بازرگانــی فرصتی مغتنم برای گســترش مبادالت و 

ارتباط دو کشور بر شمرد.

 خواهرخواندگی اصفهان و پورتو 
فرصتی مغتنم برای توسعه تعامالت دو کشور

گر یک روز منطقه ١٤ به عنوان یک منطقه حاشیه   ا
کنون باید گفت  نشین و محروم شناخته شده بود ا
شهرداری این منطقه می تواند روی پای خود بایستد و 
به دلیل درآمدزایی کافی، توانایی مدیریت فعالیت های 

منظقه ای خود را دارد

 نمایشگاهی در باره عامل حادثه تروریستی ۷ تیر 
در اصفهان دایر شد

 نمایشگاهی تحت عنوان »علی معتمد کیست« به منظور آشنایی نسل جدید با عامل حادثه تروریستی 
هفتم تیر سال ۱۳۶۰ در خانه شهید بهشتی در اصفهان دایر شد.این نمایشگاه به مناسبت سالروز حادثه 
تروریستی هفتم تیر و شهادت ۷۲ تن از 
یاران امام)ره(، به همت شهرداری اصفهان 
و انجمن دفاع از قربانیان تروریســم برپا 
شده است.در این نمایشــگاه ۲۵ تابلو از 
روزنامه های بین المللــی، اخبار مرتبط با 
هویت »علی معتمد«، قوانین بین المللی 
پناهندگی، قاعده فرار تروریســم در قالب 
پناهندگی به نمایش گذاشته شده است.  
عضو انجمن »دفاع از قربانیان تروریسم« 
با اشــاره به اینکه این انجمن یک انجمن 
مردم نهاد با عنوان شهدا و جانبازان ترور است، اظهار داشت: این انجمن که در سال ۱۳۸۶ کار خود را آغاز 
کرد به دنبال احقاق حقوق داخلی و بین المللی قربانیان ترور است.داوود احمدی افزود: این نمایشگاه 
به ارائه اطالعاتی از سیر جنایت ترویستی هفتم تیر و روند فرار و پناهندگی»علی معتمد« به عنوان عامل 
این اقدام در کشورهای اروپایی پرداخته است.  وی افزود: در بخشی از این نمایشگاه، قوانین و قواعد 
پناهندگی و استثنائات پناهندگی وی به کشور هلند نیز نمایش داده شده است.وی ادامه داد: باید پشت 
پرونده این جنایت و اینکه چرا دولت هلند این فرد را مسترد نکرده و به او پناه داده است، مشخص شود.

احمدی اضافه کرد: این پرونده هنوز مختومه نشده است و خانواده قربانیان به عنوان ذی نفعان انتظار 
دارند تا دادگاه، سوابق و پشت پرده های آن جنایت را به خانواده قربانیان توضیح دهد و سابقه تروریسی 
این فرد ارائه شود. وقوع انفجار در دفتر حزب جمهوری اسالمی در هفتم تیر ۱۳۶۰ منجر به شهادت هفتاد 
و چهار نفر از اعضای این حزب شد.این انفجار در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی در سالن اجتماعات 
حزب واقع در سرچشمه تهران رخ داد و منجر به شهادت اعضای آن شد. آیت ا... سیدمحمد حسینی 
بهشتی، رییس دیوان عالی کشور در زمره شهدای این حادثه تروریستی بود.نمایشگاه یاد شده از هفتم 

تا نهم تیر جاری  در خانه شهید بهشتی  در اصفهان دایر است.

اصفهان؛ 13 تیر میزبان برگزاری دو رویداد مهم پژوهشی
چهارمین جشنواره ملی شهر پژوهی و نخستین جشنواره فن پژوهی شهری ۱۳ تیر در اصفهان برگزار 
می شود.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: در این دو جشنواره، 
شبکه سازی مناسبی با هدف ارتباط با اندیشمندان و نخبگان شــهری، مراکز پژوهشی و جامعه 
دانشگاهی، هم افزایی علمی و بهره گیری از خرد جمعی برای تکمیل زنجیره علم و فناوری شهری 
صورت می پذیرد.مرتضی نصوحی این جشــنواره را منحصر به آثار پژوهشی ندانست و تاکید کرد: 
در این جشنواره محصوالت شــرکت های دانش بنیان مورد نیاز مدیریت شهری نیز مورد ارزیابی 
قرار می گیرد.وی افزود: با این اقدام تخصصی تعداد آثار ارســالی افزایــش می یابد و پس از این 
دوره شاهد برگزاری ساالنه این جشنواره خواهیم بود.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان، این کالن شهر را دارای زیر سیستم هایی در حوزه های مختلف دانست و گفت: 
مدیران شهری باید پشتوانه علمی و پژوهشی باالیی برای تصمیمات و اقدامات خود داشته باشند 
تا از اقدامات سلیقه ای و اتالف بودجه شهر جلوگیری شــود.نصوحی بر هدف دیگر این جشنواره 
مبتنی بر جمع آوری و دسترســی به پژوهش های برتر در حوزه مسائل شــهری تاکید کرد و گفت: 
امروزه فرصت انجام کار های تکراری و موازی در شهر را نداریم و باید پژوهش های خاصی را برای 

شهر اصفهان انجام دهیم.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبرخوان

طرح هم پیوندی محله 
 هفتون و فریدون شهر 
به زودی اجرا می شود

خبر ویژه

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهــان گفت: 
به زودی طرح هم پیونــدی محله هفتون و 
شهر فریدون شهر به منظور برقراری تعامالت 
فرهنگی اجرایی خواهد شد.حمید شهبازی 
اظهار کرد: با توجه به این که در محله هفتون 
به ویژه کوی امامزاده ابراهیم و خیابان عباس 
آباد اکثر شــهروندان، گرجی زبان و اصالت 
آنها فریدون شهری است، طرح هم پیوندی 
محله هفتون و این شهر اجرا خواهد شد.وی 
خاطرنشان کرد: در این راستا تفاهم نامه ای 
آماده شده و تا چند روز آینده با حضور شهردار 
اصفهــان امضــا می شــود.مدیر منطقه ۱۰ 
شهرداری اصفهان با بیان این که این منطقه 
دارای ظرفیت های باالی فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی است، خاطرنشان کرد: مدیریت 
شهری به دنبال ایجاد عدالت فضایی در این 
منطقه و دیگر مناطق کمتر برخوردار اســت و 
اقداماتی که طی سه ســال اخیر انجام شده 
همگی در راستای تامین عدالت در شهر است.

وی تاکید کرد: اقداماتی که در منطقه ۱۰ انجام 
شده، آن را به سوی احســاس رفع تبعیض 
پیش بــرده و عاملی جهت تحقــق عدالت 
بوده است.شهبازی با اشــاره به ساماندهی 
مســیر ورودی محله راران، گفت: در بودجه 
سال جاری برای ســاماندهی مسیر ورودی 
محله راران برنامه ریزی شده و اعتبارات مورد 
نیاز پیش بینی شده اســت.وی خاطرنشان 
کرد: برای روکش آســفالت مســیر ورودی 
محله راران در بودجه امسال اعتبار مورد نیاز 
در نظر گرفته شــده، اما به دلیل زیرســازی 
نامناسب در مرحله انتخاب پیمانکار هستیم 
تا آســفالت موجود را جمع آوری و زیرسازی 
مســیر را کامل کنیم تا پس از تعریض آن با 
همراهی کشاورزان آسفالت مورد نیاز انجام 
شود.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان ادامه 
داد: جهت برخورداری شهروندان از امکانات 
مطلوب در خیابان امامزاده ابراهیم)ع( واقع 
در محله معراج نیــز برنامه ریزی های خوبی 

شده است.

مدیر پروژه کیلومتر دو و نیم تا هفت رینگ چهارم شهر اصفهان مطرح کرد:

بهره برداری از 1.۵ کیلومتر رینگ چهارم تا یک ماه آینده
مدیر پروژه کیلومتر دو و نیم تا هفت رینگ چهارم شهر اصفهان گفت: مسیر رینگ چهارم حدفاصل تقاطع آفتاب تا پل کانال به طول یک و نیم کیلومتر تا یک 
ماه آینده آماده بهره برداری می شود.ناصر کریمی اظهار کرد: کیلومتر دوم تا هفتم رینگ چهارم شامل دو بخش کیلومتر دوم تا چهارم و کیلومتر چهارم تا هفتم 
است که در کیلومتر چهارم تا هفتم )تقاطع آفتاب تا بهاران( سازمان عمران شهرداری مشغول فعالیت است.وی با بیان این که عملیات تکمیلی پروژه رینگ 
چهارم حدفاصل تقاطع آفتاب تا پل زیرگذر قهجاورستان در حال انجام است، افزود: مسیر بین پل کانال تا پل قهجاورستان همراه با رمپ های آن آماده آسفالت 
است.مدیر پروژه کیلومتر دو و نیم تا هفت رینگ چهارم شهر اصفهان خاطرنشان کرد: مسیر رینگ چهارم حدفاصل تقاطع آفتاب تا پل کانال به طول یک و نیم 
کیلومتر تا یک ماه آینده آماده بهره برداری می شود.وی با تاکید بر این که سازه پل زیرگذر قهجاورستان به اتمام رسیده و عملیات بتن ریزی آن تکمیل شده 

است، تصریح کرد: در حال حاضر از لحاظ تعداد ماشین آالت و میزان متریال در پروژه کمبود داریم.

خزان زودرس 
درختان در تابستان

خزان زودرس درختان باعث 
زرد شدن و ریختن برگ آنها در 
تابستان می شود؛ این پدیده به 
دالیل مختلف از جمله شوک 
و اســترس حرارتی ناشی از 
افزایش ناگهانی دمای هوا در 

فصل تابستان رخ می دهد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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برگزیدگان ســومین دوره جایزه ملی جمالزاده، 14 تیرماه و همزمان با روز قلم 
معرفی می شوند.نشست خبری سومین دوره جایزه ادبی جمالزاده با حضور 
اعضای شورای سیاست گذاری و دبیرخانه این جایزه برگزار شد. در ابتدای این 
نشســت مهدی تمیزی، رییس شورای سیاست گذاری ســومین دوره جایزه 
ادبی جمالزاده ضمن تســلیت درگذشــت دو خبرنگار حوزه محیط زیست و 
آرزوی بهبودی برای مصدومــان این حادثه تلخ اظهار داشــت: از آن جایی که 
»فارسی شــکر اســت« این افتخار را داریم که جایزه ملی جمالزاده را در شهر 
اصفهان به همت ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری و به کمک 
شورای علمی، هیئت داوران و نویسندگان برنامه ریزی و اجرا کردیم.وی با بیان 
اینکه شرکت کنندگان با ارسال آثار خود این رویداد ملی را پر رونق کردند، افزود: 
رویدادهای ملی معموال در پایتخت برگزار می شود و سایر استان ها یا از برگزاری 
رویدادهای ملی هراس دارند یا برگزاری آن را در قامت خود نمی بینند، اما این 
ظرفیت در اصفهان به واسطه شهروندان، پژوهشگران، نویسندگان و اهالی علم 
ارجمند و خودباور این شهر فراهم است و اصفهانی ها می توانند رویدادی برگزار 
کنند که در سطح علمی واجد ارزش باشــد.معاون فرهنگی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: همه ما به عنوان اعضای شورای 
سیاست گذاری و شهروندان اصفهان امیدوار هســتیم دوره آخر برگزاری این 

جایزه نباشد و در سال های آینده نیز برگزار شود.

جایزه جمالزاده مخصوص تمام فارسی زبانان است
علی عطریان، عضو شورای سیاست گذاری سومین دوره جایزه ادبی جمالزاده 
نیز گفت: پس از طی فراز و نشیب ها سومین دوره برگزاری جایزه ملی جمالزاده 
را نیز پشت سر گذاشــتیم و این جایزه امروز در ایستگاه سوم قصد دارد نتایج 
خود را حاصل کند.وی تاکید کرد: شــهر اصفهان مبدأ جایزه جمالزاده در حوزه 
ادبیات داستانی به خصوص داستان کوتاه قرار گرفت چون محمدعلی جمالزاده 
شــخصی اصفهانی و از پیشکسوتان داستان نویســی کوتاه ایران است که آثار 
ارزشمند او را همه می شناسیم  . رییس اداره هنری سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان، جایزه جمالزاده را جایزه ای مخصوص فارسی زبانان 
دنیا دانست و بیان کرد: فارســی زبانان زیادی از ایران و سایر کشورهای جهان 
آثاری را در هر سه دوره برای ما ارسال کرده اند. امیدوارم آثار خلق شده در تاریخ 
به آثاری ماندگار تبدیل شوند چون معتقدیم داستان یکی از آثار ماندگار هنری 
است و می تواند فارغ از زمان و مکان، حاصل دوران زندگی ما را به آیندگان منتقل 
کند؛ همان طور که وقتی داستان های گذشــتگان را می خوانیم عالوه بر اینکه با 

سبک زندگی آنها در دوران خودشان آشنا می شــویم به زیر و بم ادبی و سبک 
نوشتن آنها نیز پی می بریم.عطریان اضافه کرد: شهر اصفهان در الیه های مختلف 
خود بسیار غنی اســت، بنابراین به برگزاری چنین جشــنواره هایی برای خلق 
داستان نیاز دارد.وی، تولید آثار جانبی را یکی از ویژگی های مثبت برگزاری جایزه 
ادبی جمالزاده دانســت و تصریح کرد: یکی از این آثار، کتاب طرح مطالعاتی 
ادبیات داستانی اصفهان است که به جریان های ادبی داستان اصفهان از سال 
1300 تا 1400 می پردازد و عمال به شــناخت جریان های مهم و تاثیرگذار و افراد 

شاخص آن می انجامد.

ثمربخشی جایزه ادبی جمالزاده در گرو امتداد آن است
همچنین سعید محسنی، داســتان نویس اصفهانی و دبیر ادبی سومین دوره 
جایزه ادبی جمالزاده در این نشســت همراهی قابل توجه رسانه ها در معرفی و 
اعتباربخشی بیشتر جایزه ادبی جمالزاده را یاری گر برگزارکنندگان آن دانست و 
اظهار داشت: امیدوارم همت کنیم تا برگزاری این جشنواره ادامه داشته باشد، 

چون ثمربخشــی جایزه ملی جمالزاده در گروی امتداد آن است. وی افزود: 
اولین نشست شورای سیاســت گذاری ســومین دوره جایزه ادبی جمالزاده 
اسفندماه سال گذشته برگزار و فراخوان این دوره در همان اسفندماه ۹۹ منتشر 
شــد. 25 اردیبهشــت ماه 1400 آخرین مهلت دریافت آثار بود که چند روز هم 
تمدید شد.به گفته محسنی، در مجموع 1468 اثر به دبیرخانه جایزه جایزه ادبی 
جمالزاده رســید که 1288 اثر با اصول فراخوان هم خوانی داشت. از این میان، 
852 اثر در بخش داســتان آزاد، 168 اثر در بخش داستان اصفهان، 1۹5 اثر در 
بخش زندگی نگاره کرونا و 73 اثر در بخش زندگی نگاره مدارس بود.دبیر ادبی 
سومین دوره جایزه ادبی جمالزاده اضافه کرد: مهدی باتقوا، سیاوش قربانی پور و 
مرضیه گالب گیر در بخش داستان آزاد، سارا خسروی، هادی منوچهری و نسترن 
مکارمی در بخش داستان اصفهان، مهســا صامتی، حامد علی بیگی و سمیه 
یوسفی در بخش زندگی نگاره کرونا و مهرانگیز بیدمشکی، ندا تسلیمیان و شبنم 
غفاری در بخش زندگی نگاره مدارس اعضای هیئت انتخاب را تشکیل می دادند. 
در هرکدام از این بخش ها به ترتیب 28، 27، 20 و 1۹ اثر به مرحله نهایی داوری 

راه یافتند که این مرحله در جریان است. البته در بخش داستان اصفهان 2 اثر 
به دلیل اینکه در جشنواره دیگر ما برنده جایزه شده بودند، کنار گذاشته شد.وی 
ادامه داد: با توجه به فقدان منابع تئوری در حوزه ناداستان، مجموعه مقاالتی 
تحت عنوان »جستارهایی برای جستار« توسط چند تن از مترجمان آماده شده 
که قرار است در قالب یک کتاب چاپ شــود تا یکی از آثار ماندگار سومین دوره 
جایزه ادبی جمالزاده باشد.محسنی در پاســخ به اینکه آیا کنار گذاشته شدن 
آثاری که در جشنواره دیگری برنده جایزه شده باشند در آیین نامه اولیه جایزه 
جمالزاده به اطالع شرکت کنندگان رســیده بود یا خیر تصریح کرد: در فراخوان 
اعالم کرده بودیم که اگر در فرآیند داوری اثری در جشنواره دیگری منتخب شد 
از داوری جایزه جمالزاده کنار گذاشته می شود و مادامی که فرآیند داوری ادامه 

داشته باشد، جشنواره جریان دارد و این قانون برقرار است.

جایزه جمالزاده، جبران کمبود 10 ساله
در ادامه محمدعلی ایزدخواستی، عضو شورای سیاست گذاری سومین دوره 
جایزه ادبی جمالزاده گفت: پس از گذشت بیش از 10 سال از توقف جایزه ادبی 
اصفهان، این شــهر صاحب جایزه ادبی جدی نبود و تالش ها برای جایگزین 
کردن جایزه دیگر به ســرانجام نرسید تا اینکه از سه ســال پیش جایزه ادبی 
جمالزاده شکل گرفت.وی افزود: اصفهان شهر قصه و داستان است و جایزه 
ملی جمالزاده می تواند اصفهان را به عنوان یکی از قطب های اصلی داســتان 
کشور معرفی کند. برای داشتن شــهری بالنده نیاز به معرفی و تکثیر اصفهان 
داریم و حوزه داستان می تواند یکی از مولفه های این امر باشد.ایزدخواستی، 
نفوذ بیشتر در سطح کشــور را یکی از اهداف ســومین دوره جایزه جمالزاده 
دانســت و ادامه داد: امیدوارم جایزه جمالــزاده بتواند در ســال های آینده 
مســیر تعالی خود را طی کند و به این امر خوش بین هســتم.همچنین الهه 
رضایی، دبیر اجرایی ســومین دوره جایزه ادبی جمالزاده نیز بیان کرد: کتاب 
آثار منتخب نخستین دوره جایزه ملی جمالزاده چاپ و توزیع شد و به تعداد 
شرکت کنندگان نیز به دست آنها رسید. خوشــبختانه کتاب دومین دوره هم 
چاپ شده است و در تالش هستیم کتاب آثار منتخب سومین دوره نیز چاپ 
شود.وی خاطرنشان کرد: یکی از امتیازهای دوره سوم جایزه جمالزاده این بود 
که در مدت زمانی فشرده تر نسبت به دوره گذشته برگزار شد، اما همان تعداد 
آثار و کمی بیشتر از دوره دوم را دریافت کردیم.گفتنی است؛ مراسم اختتامیه 
و معرفی برگزیدگان سومین دوره جایزه ادبی جمالزاده 14 تیرماه و همزمان با 

روز قلم به صورت مجازی برگزار می شود.

معرفی برگزیدگان جایزه جمالزاده در روز قلم

آگهی مزایده

میثم محمدی- شهردار زرین شهر  م الف:1153898

شهرداری زرین شهر  به استناد مجوز شماره 488 مورخ ۹۹/11/1 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 ۹۹/3185 مورخ ۹۹/11/28 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 1400/04/1۹ 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 دوم

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت 
توزیع برق اصفهان
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