
قائم مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان می گوید اوضاع اقتصادی مردم اجازه دریافت هزینه بیشتر 
خدمات پزشکی را نمی دهد؛

درد بی درمان
5

سرگردانی مستاجران
 وقتی در بازار اجاره بها قیمت ها واقعی ولی راهکارها غیر واقعی و غیرعملی است؛
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رییس اداره مشاوره آموزش و پرورش 
استان مطرح کرد:

عالقه دانش آموزان 
اصفهانی به رشته تجربی

ایستگاه بیست و ششم رقابت های 
لیگ برتر؛

سپاهان با پیکان 
سبقت می گیرد؟!

عضو شورای شهر:
 غصب آب، کاسه صبر 
 مردم اصفهان را لبریز

 کرده است

5

7

6 3

 دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان
 اصفهان:

زاینده رود رها 
شده است
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 کارشناس پیش بینی اداره کل
 هواشناسی:

گرمای بی سابقه در راه 
نصف جهان

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

تحقق خدمات 
رسانی بهتر به 

مردم با تعامل 
بیش از پیش 
آبفا و شهرداری
8

 رییس اتحادیه مشاوران امالک استان اصفهان : مصوبه 20 درصد گرانی اجاره 
خانه ها توسط ستاد ملی کرونا مانند ُمسکن عمل کرده و  برای بازار مسکن آرامش 

بخش است. همچنین طرح مالیات بر خانه های خالی، خیلی حرف قشنگی 
است و فقط برای گفتن خوب است، اما اگر اجرایی شود طرح خوبی است
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سفارت آمریکا در کابل: 

هیچ برنامه ای برای بستن سفارت نداریم
درحالی که گزارش ها حاکی از برنامه آمریکا برای تخلیه اضطراری ســفارت این کشــور در کابل 
است، ســفارت آمریکا اعالم کرد که هیچ برنامه ای برای بستن آن وجود ندارد.سفارت آمریکا در 
بیانیه ای نوشت که این ســفارتخانه در حال حاضر باز اســت و در آینده نیز باز باقی می ماند.طبق 
دستور رییس جمهور بایدن، ما به حضور پررنگ دیپلماتیک خود در کابل ادامه خواهیم داد و هیچ 

برنامه ای برای بستن سفارت نداریم.
سفارت آمریکا همچنین تاکید می کند که دائما در حال برنامه ریزی درباره احتماالت و چگونگی 
کاهش خطرات برای شــهروندان و برنامه هایش اســت.در ادامه این بیانیه آمده اســت: ما از 
چالش های امنیتی برای فعالیت در افغانستان آگاه هستیم و همانطور که الزم باشد حضور خود 

را برای رفع این چالش ها تنظیم خواهیم کرد.

»گانتس« توافق بر سر شهرک سازی ها را تکذیب کرد
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی هرگونه توافق با آیلت شــاکد، وزیر امور داخلی این رژیم درباره 
شهرک سازی ها را تکذیب کرد.به نقل از خبرگزاری »سما« فلسطین، بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی اظهار کرد: در مذاکرات تشکیل ائتالف توافقی در خصوص ساخت شهرک ها صورت 
نگرفت.گانتس در ادامه تاکید کرد که این موضوع و هر آنچه به شهرک سازی ها مربوط می شود، 
در حیطه کار وزارتش است.همچنین وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از تمامی وزرا خواست تنها به 
مسائل دفتر خود رسیدگی کنند.روزنامه عبری زبان »یسرائیل هیوم« نوشته بود که شاکد اخیرا 
در مذاکراتی با ســران شهرک نشــین ها از توافقی در کابینه جدید و به طور ویژه با گانتس درباره 

استمرار صدور مجوزهای ساخت وساز در شهرک ها خبر داد.

روابط امارات و عربستان شکرآب شد
فاینشنال تایمز انگلیس از شکل گیری بحران در روابط عربستان و امارات در زمینه های مختلف 
خبر داد.روزنامه فاینشنال تایمز انگلیس فاش کرد که روابط میان عربستان و امارات در بیش از 
یک سطح بحرانی شده و این مسئله با تصمیم اخیر امارات برای توسعه انرژی تولیدی خود برای 
حمایت از برنامه های متنوع سازی اقتصاد این کشور در ارتباط است.این رسانه نوشت: امارات در 
حالی که تالش های ریاض برای پایان دادن به ممنوعیت تجارت و سفر به قطر را پذیرفته است، 
اما درعین حال نگران این سرعت آشتی با دوحه است. همچنین آغوش باز امارات برای اسراییل 
در پی عادی سازی روابط میان آنها در سال گذشته میالدی عربستان را شوکه کرده است.طبق این 
گزارش، منابع مطلع اعالم کردند که بحث در ابوظبی  و در شرکت ملی نفت این کشور درباره اینکه 
آیا اوپک را ترک می کند و خروج از اوپک به امارات برای تامین مالی برنامه های متنوع ســازی 

اقتصاد خود کمک می کند، باال گرفته است.

مقتدی صدر: 

زمان مرگ یا شهادتم نزدیک است
رهبر جریان صدر عراق در ســخنانی خبر از نزدیک بودن زمان مرگ و یا شهادتش داد.به نقل از 
سایت شبکه روســیا الیوم، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در دیدار با تیمی از رهبران این 
جریان اظهار کرد: به نظر می رســد چیزی وجود دارد که جریان صدر را فعال می کند و آن مرگ یا 
قتل من است و سپس شما می گویید که مقتدی درگذشت؛ ممکن است که من یک شهید جدید 
باشم و این مرگ چیزی را که از بین رفته است زنده می کند.وی در ادامه طی سخنانی بی سابقه 

گفت: اگر خدا مرا یاری کند به شما مژده نزدیک بودن مرگ یا شهادتم را می دهم.

روحانییارییسی؛برجامدرکدامدولتاحیامیشود؟
کمتر از یک ماه دیگر به روی کار آمدن رســمی ابراهیم رییسی به عنوان 
رییس جمهور ایران زمان باقی مانده و همچنــان تکلیف احیای برجام 
مشخص نشده است.هجدهمین نشست کمیســیون مشترک برجام 
از فروردین امســال با هدف احیای برجام در وین پایتخت اتریش آغاز 
و با حضور نمایندگان ایران و گروه ۱+۴ )چین، فرانســه، آلمان، روسیه، 
انگلیس( و بدون حضور آمریکا تشکیل شــد و همچنان ادامه دارد. این 
توافقات که اکنون شش دور از آن برگزار شده، در آستانه برگزاری هفتمین 
دور است که البته زمان آن هنوز مشخص نیست.این مذاکرات در میانه راه 
قرار دارد و کمتر از یک ماه دیگر دولت جدید ایران روی کار می آید. سوالی 
که در اینجا شــاید اذهان را درگیر خود کرده، این اســت که موضع دولت 
آقای رییسی در برابر برجام چیست و تکلیف احیای برجام در کدام دولت 

مشخص می شود؟
»عباس عراقچی« رییس هیئت مذاکره کننده ایــران در مذاکرات وین 
۲۷ خرداد ماه در ششــمین دور مذاکرات برجام به شبکه الجزیره گفت 
که به لطف رفتار ایران بوده که توافق هســته ای همچنان به حیات خود 
ادامه می دهد.وی در خصوص روند مذاکرات گفت که پیشــرفت خوب 
و ملموســی در موضوعات مختلف در مذاکرات ویــن حاصل کرده ایم. 
معتقدیم که بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شده ایم، اما هنوز 
برخی موضوعات اساســی وجود دارد که باید در خصوص آن ها مذاکره 
کرد. رییس هیئت مذاکــره کننده ایران در مذاکــرات وین در خصوص 
انتخابات ریاســت جمهوری در ایران نیز گفت که ایــن انتخابات تاثیری 
بر روند مذاکرات ندارد و تیم مذاکره کننده صرف نظر از سیاســت داخلی 
به مذاکره ادامه خواهد داد.عراقچی در پاســخ به این سوال که آیا نگران 
انتخاب آیت ا... رییسی به عنوان رییس جمهور نیست؟ گفت که به عنوان 
یک دیپلمات و مذاکره کننده در موقعیتی نیســتم که در مورد مســائل 
انتخاباتی و کاندیداهای ریاست جمهوری صحبت کنم. تقوی نیا ، تحلیلگر 
مســائل سیاســی گفت که دولت آقای روحانی دیگر انگیزه ای ندارد که 
تبلیغاتی انجام دهد و برای خود دستاورد ســازی کند، چراکه تا یک ماه 
دیگر دولتش پایان می پذیرد و دولت جدید هم هیچ نســبتی با دولت 
آقای روحانی نــدارد، پس آقای عراقچی که نماینــده ایران در مذاکرات 
وین اســت، محکم و قاطع ایستاده اســت و در برابر خواسته های طرف 
غربی کوتاه نمی آید؛ آمریکایی ها انتظار نداشتند که تیم ایرانی این چنین 
مقاومت کند و با سرسختی از مواضع اصولی نظام کوتاه نیاید.وی تاکید 
کرد که موضع رییس جمهور منتخب روشن است، او همواره گفته است 
که بایدن باید به برجام برگردد و تمام تعهدات خود را اجرا، تحریم های را 
به طور عملی لغو کند و تضمین بدهد که دوباره از برجام خارج نشــود، در 
حال حاضر طرف آمریکایی آمادگی دادن این امتیازات نشان نداده است. 
آمریکا تمایل زیادی دارد که احیای برجام در دولت روحانی به ثمر برسد و 

به دولت سیزدهم کشیده نشود، چراکه اگر به دولت رییسی کشیده شود، 
ممکن است افراد بسیار سر سخت تر از تیم آقای روحانی انتخاب شود که 
کار آمریکا سخت تر خواهد شد، بنابراین واشنگتن تمایل ندارد که دوباره 
در خاورمیانه برای خود چالش و درگیری ایجاد کند.تقوی نیا با بیان اینکه 
احتمال طوالنی شدن مذاکرات احیای برجام تا دوران رییسی کم است، 
اظهار کرد: برجام در دولت روحانی احیا می شود، چراکه اگر به دولت بعدی 
کشیده شود، بسیار پروسه طوالنی می شــود و حتی ممکن است کار به 
رویارویی های سخت نیابتی برســد که آمریکا و رژیم صهیونیستی توان 
آن را ندارند، اما احتمال این وجود دارد که آمریکایی ها کوتاه نیایند که باید 
هزینه های آن را در منطقه بپردازند که هزینه آن بسیار واضح و آشکار است. 
جنگ ۱۲ روزه غزه تا حدودی ذهنیت رژیم صهیونیستی درباره توانایی های 
ایران و متحدان ما تغییــر داد.کیومرث یزدان پناه، دانشــیار جغرافیای 
سیاســی دانشــگاه تهران هم ، گفت که روند مذاکرات در دولت جدید 
اجتناب ناپذیر است، اما ممکن است اختالالتی جدی بر سر راه مذاکرات 
به وجود بیاید و منجر به توقف هرگونه مذاکرات شود. تجربه نشان داده 
هر گونه برخورد احساسی و اظهار نظرهای غیر فنی امکان اخالل در روند 
مذاکرات را فراهم می ســازد.تقوی نیا ،تحلیلگر مسائل سیاسی درباره 
اینکه دنبال شدن برجام در دوران کدام دولت بهتر است، گفت: اگر در دولت 
روحانی مسئله برجام حل و فصل شود، هم برای روحانی بهتر است هم 

برای رییسی، اما اگر حل و فصل نشود، جمهوری اسالمی ایران ابزارهایی 
دارد و فشارهای تحریم ها را هم تا حد زیادی کم کرده است، به مسیر خود 
ادامه خواهد داد و آمریکایی ها باید هزینه لغو نکردن تحریم ها را بپردازند، 
واشنگتن بابت لغو نکردن تحریم ها در منطقه هزینه خواهند پرداخت و 
این هزینه در هر جای منطقه ممکن اســت برایش ایجاد شود، بنابراین 
بهتر است که به برجام برگردد.شنیده می شود به تازگی دو نماینده از تیم 
رییسی به کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۴ اضافه 
شده اند و تعداد اعضای کمیته به ٧ نفر رسیده است. سید علی حسینی 
تاش، معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی و علی باقری معاون سابق 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از طرف رییسی در جلسات این کمیته 
شرکت می کنند. این کمیته موظف است متن نهایی توافق وین را با قانون 
اقدام راهبردی لغو تحریم ها و همچنین سیاست »حرف قطعی« تطبیق 
دهد.تقوی نیا در این باره معتقد اســت که اضافه شدن این افراد تاثیری 
ندارد، در واقع آقای رییســی تنها به دنبال رصد اوضاع مذاکرات است تا 
فضا را به خوبی مدیریت کند و تقریبا کار را از دولت روحانی تحویل بگیرند، 
وگرنه موضوعی که توسط آقای عراقچی در وین اعالم شده، همان موضع 
نظام است و این موضع تفاوتی نمی کند در تیم روحانی باشد یا رییسی، 
بنابراین اضافه شدن افرادی از تیم رییســی صرفا برای آشنا شدن تیم 

سیاست خارجی آقای رییسی است تا در دولت آینده به مشکل نخورند.

مراســم تکریم و معارفه رؤسای پیشــین و جدید 
قوه قضاییه با حضور مســئوالن لشــکری، کشوری 
و قضایی برگزار شــد.در این مراســم حجت االسالم 
والمسلمین محمدی گلپایگانی، سیدابراهیم رییسی، 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، محمدباقر 
قالیباف، اســحاق جهانگیری و تعدادی از مقامات 
کشوری، لشــکری و قضایی حضور داشتند.در این 
مراسم حجت االسالم منتظری، دادستان کل کشور 
گفت: از مقام معظم رهبری تشکر می کنیم که برای 
دومین بار مدیریت و ریاست قوه قضاییه را از درون 
این مجموعه منصوب کردند.در این مراســم حجت 
االسالم گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری 
متن حکم مقام معظم رهبــری را خطاب به حجت 
االسالم والمســلمین محســنی اژه ای قرائت کرد.

رییس دفتر مقام معظم رهبری در این مراسم گفت: 
مسئولیت های جدید جناب آقایان رییسی و اژه ای را 
به فال نیک می گیرم.وی ادامه داد: ۲۸ خرداد قطعا 
از ایام ا...است؛ انتخابات پرشــوری که قاطبه مردم 
با همه ســختی هایی که همه به آن معترض هستند 
به ندای ملکوتی مقام معظم رهبری پاســخ دادند. 
دشــمنان و بعضی ها در داخل حرف هایی زدند، اما 
هیچ کدام در مردم تاثیر نکرد.وی بیان داشــت: در 
مورد آقای اژه ای حرف زدن زیره به کرمان بردن است. 
ایشان از ۱۶ سالگی طلبگی را شروع کردند و در ادامه 
توسط شــهید بزرگوار آیت ا... قدوسی به کار قضایی 
جذب شدند. مســئولیت های مختلف داشته اند که 
اگر بخواهم بشمارم تعداد آن زیاد است. از دادستانی 
کل کشور تا وزارت اطالعات که در همه جایگاه ها موفق 

بودند.در ادامه این مراســم ســید ابراهیم رییسی 
رییس جمهور منتخب و رییس پیشین دستگاه قضا 
گفت: باید برای این انتصاب شایسته در دستگاه قضا 
تقدیر و تشکر کنم. ۳۶ سال است که از نزدیک با آقای 
اژه ای همکار هستم و یک قاضی توانمند و تواناست.

وی افزود: ایشان نســبت به دستگاه قضایی آشنا و 
دارای روحیه انقالبی اســت، تطورات زمانی ایشان را 
دچار چرخش نکرده است و بر مبانی و اصول انقالبی 

پای بند هستند.

آیین تکریم و معارفه رییس قوه قضاییه برگزار شد

اصرار مجلس بر اجرای قانون لغو تحریم ها؛

 اطالعات دوربین ها باید پاک شود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اســالمی گفت: اطالعات دوربین های آژانس که در تاسیسات هسته ای نصب هستند باید 
پاک شود و طبق قانون مجلس تعهدی برای این که اطالعات دوربین ها را به طرف مقابل بدهیم، نداریم.محمود عباس زاده مشکینی  با اشاره به مذاکرات ایران 
و ۱+۴ درباره برجام  اظهار کرد: اخیرا آقای عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران با طرف های غربی در جلسه کمیسیون حضور پیدا کرد و گزارشی از روند مذاکرات را 
به نمایندگان ارائه  داد.وی با بیان اینکه طرف های غربی به رغم فرصت هایی که به آنها برای اجرای تعهدات شان داده شد اقدام موثری در این زمینه انجام ندادند، 
افزود: طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها طرف های غربی سه ماه فرصت داشتند به تعهدات خود عمل کنند که حتی این فرصت یک ماه دیگر تمدید 
شد اما اتفاق خاصی رخ نداد.نماینده مشکین شهر در مجلس با بیان اینکه پس از اتمام فرصت های داده شده به غربی ها  بر اساس قانون مصوب مجلس عمل 
خواهیم کرد، اضافه کرد: به طور نمونه اطالعات دوربین های آژانس که در تاسیسات هســته ای  نصب هستند باید پاک شود و  طبق قانون مجلس تعهدی برای 

این که اطالعات دوربین ها را به طرف مقابل بدهیم نداریم.

نقل قول روز

وز عکس ر

زانو زدن بایدن در 
مقابل رییس دفتر 
رییس جمهوری 

اسراییل 
بایدن وقتی شــنید رییــس دفتر 
همتای اسراییلی اش مادر ۱۲ فرزند 
اســت، در مقابلش زانو زد.انتشــار 
تصویر زانو زدن»جو بایدن« بازتاب 
زیادی در رســانه های اســراییلی و 

آمریکایی داشته است.

تایید صحت انتخابات میاندوره ای خبرگان رهبری و مجلس
رییس ستاد انتخابات استان تهران از تایید صحت انتخابات میاندوره ای خبرگان رهبری و مجلس 
شورای اسالمی در تهران توسط شورای نگهبان خبر داد.شکرا... حسن بیگی در مورد تایید صحت 
انتخابات اظهار داشت: صحت انتخابات 
میاندوره ای مجلس خبــرگان رهبری 
در اســتان تهران و میاندوره ای مجلس 
شــورای اســالمی در حــوزه انتخابیه 
تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و 
پردیس تایید شد.وی ادامه داد: دومین 
انتخابــات میانــدوره ای پنجمین دوره 
مجلس خبــرگان رهبــری، ۲۸ خرداد 
همزمان با انتخابات ریاســت جمهوری 
در استان تهران برگزار شد و مراتب تایید 
صحت انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری در اســتان تهران و مجلس شورای اسالمی 

در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس از سوی شورای نگهبان اعالم شد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه: 

روسیه، خواهان بازگرداندن برجام به کانالی باثبات است
سفارت روسیه در انگلیس روز یکشنبه در پیامی توئیتری به نقل از ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
خارجه روسیه نوشت: روســیه مایل اســت که اجرای برجام را به کانالی قابل پیش بینی و باثبات 
بازگرداند و شرایطی را برای عادی ســازی همکاری های بین المللی با ایران در زمینه های تجاری، 
اقتصادی، تحقیقات علمی و فناوری از جملــه در حوزه اتمی ایجــاد کند.مذاکرات میان اعضای 
کمیسیون مشترک برجام برای احیای توافق هسته ای در وین و با حضور آمریکا در مقر مذاکرات در 
هفته های گذشته در جریان بوده است.آمریکا و ایران مذاکرات مستقیمی نداشته اند و نمایندگان 

دولت آمریکا با نمایندگان سایر اعضای برجام در این زمینه رایزنی می کنند.

آیا اردن سفیر خود را به تهران می فرستد؟
روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم چاپ لندن در یادداشــتی با اشــاره به برخی تحوالت از جمله پیام 
تبریک پادشاه اردن به رییسی نوشت که اردن درحال بررسی مســئله از سرگیری روابط با ایران و 
ارسال سفیر جدید به تهران است.به طور ناگهانی و تنها چند روز پس از برگزاری نشست سه جانبه 
سران عراق و مصر و اردن در بغداد و ظاهر شدن پادشاه اردن در بارگاه های صحابه پیامبر در جنوب 
کشورش، خبر پیام تبریک این پادشاه به ابراهیم رییسی ، رییس جمهور جدید ایران اعالم شد و 
این امر در شرایطی بود که رسانه ها روی آن متمرکز شدند.در این یادداشت آمد ه است: به نظر می 
رسد که پادشاه اردن پیامی به رییس جمهور ایران ارســال و برای وی آرزوی موفقیت کرده است 
و برای ملت ایران نیز آرزوی پیشرفت و شکوفایی کرده اســت. پس از این پیام انتظار می رود که 
روابط دیپلماتیک میان ایران و اردن که طی ســال های طوالنی قطع شده است، از سرگرفته شود.

این روزنامه فرامنطقه ای می نویسد: برخی کارشناســان متخصص پرونده روابط اردن با عراق و 
ایران بر این باورند که با توجه به حمایت های آشکار اردن از مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق ، 
اردن قصد دارد که سفیر خود را به دمشق بفرستد و در تهران نیز سفیر جدید تعیین کند. انتظار می 
رود که وزارت خارجه اردن اکنون در حال بررسی مسئله ارسال سفیر جدید به تهران به جای عبدا...

ابو رمان باشد ؛ کسی که تقریبا بیش از 5 ســال به ماموریت خود نرفته است. همچنین به نظر می 
رسد که یک هیئت از وزارت خارجه اردن همزمان درحال بررسی مسئله از سرگرفتن روابط با سوریه 

و ارسال سفیر به دمشق است.

کافه سیاست

رییس دفتر رییس جمهوری:

دولت را با روی خوش 
تحویل می دهیم

رییس دفتــر رییس جمهوری بــا انتقاد از 
حمالت بــه دولت دوازدهــم، گفت: بحث 
ناکارآمــدی دولــت را مطــرح می کنند تا 
اقدامــات ترامــپ را کمرنگ کننــد؛ مردم 
متوجه می شــوند با همــه محدودیت ها و 
فشــارهای خارجی، دولت چگونه توانست 
کشــور را اداره کند.محمــود واعظی درباره 
ادعای یکی از نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی مبنی بر رها کردن کشور از سوی 
دولت، گفت: بارها گفته ام که دولت در این 
شرایط بسیار سخت جنگ اقتصادی تالش 
 زیادی می کند تا کشور را اداره کند و کمبودی 
نباشــد. البته گرانــی وجــود دارد و ما از 
مــردم بارهــا عــذر خواســتیم و بــاز هم 
عذرخواهــی می کنیــم.  وی در واکنش به 
ادعای تحمیل وزیــر یا اعضــای کابینه از 
ســوی دولت دوازدهم بــه دولت منتخب، 
گفت: رییس جمهوری دســتور داده است 
انتقال قدرت آرام داشــته باشیم و از طرف 
دیگــر همــه اطالعــات خــود را در اختیار 
آقای رییســی قــرار دهیــم. می خواهیم 
طوری عمل کنیم وقتــی رییس جمهوری 
منتخــب، دولت را تحویل گرفــت به اندازه 
مــا اطالعات داشــته باشــد. می خواهیم 
همکاری داشــته باشــیم چون ســال ۹۲ 
کســی با ما همکاری نکرد و ما خود در پی 
 این وزیــر و آن وزیر می رفتیــم و اطالعات

 می گرفتیم.
واعظی اضافه کرد: ما این کار را دوســتانه 
و صمیمانــه انجام می دهیم؛ بــرای اینکه 
اطالعات را منتقل کنیم آقای رییســی را در 
مجموعه خود تعریف می کنیم و کسی حق 
ندارد اطالعاتی را پنهــان کند. رییس دفتر 
رییس جمهوری ادامه داد: اینکه بخواهیم 
چیزی تحمیل کنیم اصال درســت نیســت 
بلکه همه آمــاده هســتیم هروقت وزرای 
جدید انتخاب شــده اند، دولــت را با روی 

خوش تحویل دهیم.

بین الملل
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

کمبود آب آشامیدنی برطرف می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان از بهره برداری مرحله اضطرار طرح ســامانه 
دوم آبرســانی اصفهان بزرگ تا پایان تیر ماه خبر داد.حجت ا...غالمی گفت: برای اجرای مرحله 
اول )اضطرار( طرح سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ در سه سال گذشته افزون بر ۳۰۰ میلیارد 

تومان هزینه شده است و امیدواریم تا پایان تیر ماه این طرح به بهره برداری برسد.
وی افزود: این سامانه شامل ســه خط انتقال و یک تصفیه خانه به ظرفیت حدود ۱۰ متر مکعب 
بر ثانیه اســت و پیش بینی می شــود با بهره برداری از مرحله اضطرار طرح، مشــکل کمبود آب 
آشــامیدنی از مرداد رفع شــود.معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری اصفهــان گفت: با 
بهره برداری از این طرح کمبود آب آشامیدنی ۱۴ شهرستان استان با ۷۶ شهر و کالن شهر اصفهان 

رفع و ۴.۳ متر مکعب در ثانیه به آب آشامیدنی شبکه اضافه می شود.

پنل های خورشیدی بر فراز ساختمان ها
۴۰ میلیارد تومان وام برای ۸۰۰ پنل خورشیدی در استان اصفهان در نظر گرفته شده است تا این 
پنل ها در استان نصب و راه اندازی شوند.مسئول قرارگاه بسیج سازندگی استان اصفهان با اشاره 
به اینکه هدف اول از این طرح کمک به محرومان و ایجاد درآمد زایی برای آنان و هدف دوم کمک 
به صنعت برق کشور است، گفت: شهرســتان آران و بیدگل به عنوان پایلوت این طرح با توجه به 
کویری بودن و گرمای زیاد آن انتخاب و تاکنون با بیش از ۷۰ میلیارد ریال هزینه ،  ۱۰۰ پنل ۵ کیلو 

وات خورشیدی تجدید پذیر در ۵ نقطه از این شهرستان نصب وراه اندازی شده است.
ســرهنگ عجمی افزود: این تعداد پنل ،  ۵۰۰ کیلووات برق به مدار کشــور و شهرســتان اضافه 
می کنند و موجب کاهش تلفات شــبکه، پیک بار و خاموشــی می شــوند.وی گفت: این پنل ها 
جایگزین نیروگاه های فسیلی و گازی و هر خانه ، خود تولیدکننده و مصرف کننده برق می شود.

مســئول قرارگاه بسیج سازندگی اســتان اصفهان افزود: پنل های خورشــیدی عالوه برکاهش 
 هزینه ها و تامین ســالمت انســان، منجر به حفــظ منابع طبیعی بــرای نســل های آینده نیز 

خواهد شد.

قاچاق دام سبک به جنگ اقتصادی تبدیل شده است
مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور با بیان این که قاچاقچیان دام، امروز به عامل جنگ اقتصادی 
علیه کشور تبدیل شده اند، گفت: میش های جوان که مولد ژنتیکی دام کشور بوده بهتر از دام های 
نر توسط قاچاقچیان خریداری می شوند.افشــین صدر دادرس اظهار کرد: تامین خوراک دام با 
مشکالت زیادی مواجه شده است؛ دولت ساماندهی دام سبک را از بهمن ماه گذشته به فراموشی 
ســپرده به طوری که همه دامداران اکنون در حال ورشکستگی هســتند.به تازگی در شهرستان 
شاهرود همه دامداران از تخصیص نیافتن نهاده شاکی هســتند، به ویژه با توجه به خشکسالی 
شدیدی که در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد بیش از پیش دامداران را با محدودیت در تامین 

علوفه مواجه کرده است.
وی افزود: تا کنون از دامداران هیچ حمایتی نشده است، تعداد محدودی طرح و برنامه بر کاغذ 
مطرح شده اما برای اجرای آن ها تامین اعتبار نشده اســت، دولت در روزهای آخر فعالیت خود 
عمال برای حفظ دامپروری و دامداری کشور اقدامی نمی کند.مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور 
در پاسخ به این سوال که به تازگی دولت مجوز صادرات دام سبک را صادر کرده است، اظهار کرد: 
تا کنون این موضوع فقط در رسانه ها مطرح شده و در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. مدیرعامل 
اتحادیه دام سبک کشور تصریح کرد: امید است دولت آینده به ســاماندهی وضعیت دام توجه 
بیشتری داشته باشد و برای حل مشکل تامین نهاده ها اقدام ویژه انجام شود و آن را در اولویت 

قرار دهد زیرا این مسئله در کوتاه مدت به توجه ویژه نیاز دارد.

وقتی در بازار اجاره بها قیمت ها واقعی ولی راهکارها غیر واقعی و غیرعملی است؛

سرگردانی مستاجران

بازار مســکن در حالی وارد روزهای رونق  مرضیه محب رسول
خود در فصــل تابســتان می شــود که 
مستاجران در این بازار روزهای بسیار سختی را تجربه می کنند. گرانی 
و کرونا در سر ماجرای اجاره کردن خانه هایی است که حاال حتی اگر 
 موجود باشــد آنقدر گران اســت که اجاره ها بیشــتر به یک شوخی 

می ماند تا واقعیتی در جریان.
 قیمت های نجومی و بیشتر ســلیقه ای از سوی صاحبان خانه ها در 
حالی به بازار تحمیل می شود که دولت اخیرا مصوبه افزایش بیست 
درصدی اجاره بها را به اجرا درآورده و قرار اســت ایــن قانون جلوی 
افزایش بی رویه اجاره ها را بگیرد؛ اما تورم همچنان در بازار مســکن 
اصفهان پیشتاز اســت هر چند دولت و متولیان بازار تالش کرده اند تا 
با اندیشــیدن تمهیداتی مانند حذف فرآیند تمدید قراردادهای اجاره 
مسکن  توسط مشاوران امالک و الزام برای ثبت خانه های خالی برای 
دریافت مالیات و فشــار بر صاحب خانه ها برای ارائه منازل خالی به 
بازار بخشی از فشار بر بازار مسکن و  اجاره را کاهش دهند؛ اما موضوع 
همچنان فراتر از این مدل از فشــارهای دستوری و کمتر قابل اجرا در 
بازار است به خصوص آنکه هم مالکان راه های فرار این مدل از الزامات 

قانونی را می دانند و هم مستاجران اغلب ناچار به کنار آمدن با فشار و 
خواسته های صاحب خانه ها هســتند. این موضوع از آن رو جدی تر 
است که هر دو طرف این ماجرا تقریبا مطمئن هستند که این مصوبه 
کامل اجرا نخواهد شــد و یا اگر هم اجرایی شــود ضمانت اجرایی و 
تنبیهی چندانی نخواهد داشت. مسئله ای که رییس اتحادیه مشاوران 

امالک هم به آن اذعان کرده است .
 رییس اتحادیه مشاوران امالک استان اصفهان، معتقد است: مصوبه 
۲۰ درصد گرانی اجاره خانه ها توسط ســتاد ملی کرونا مانند ُمسکن 
عمل کرده و  برای بازار مســکن آرامش بخش است. همچنین طرح 
مالیات بر خانه های خالی، خیلی حرف قشــنگی است و فقط برای 
گفتن خوب اســت، اما اگر اجرایی شــود طرح خوبی است.رســول 
جهانگیری  با اشاره  به پیامدهای مثبت اجرای این مصوبه، افزود: با 
توجه به قیمت های نجومی رهن و اجاره به واسطه قیمت های خرید و 
فروشی هایی که ایجاد شــده و اوضاع به هم ریخته جامعه و مباحث 
اقتصادی که شــاهد هســتیم، این طرح مانند ُمســکن عمل کرده و  
برای بازار مســکن آرامش بخش اســت.وی باتوجه به اثرات منفی 
این طرح گفت: بعضی از مالکین امرار معاش شــان به واسطه  اجاره 

دادن ملک شان تامین می شــد و همچنین هزینه های زندگی بیش 
از ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و عزیزانی که از این طریق کســب 
درآمد می کردند واقعا دچار مشکل هستند و همچنین رابطه مالک و 
مستاجر به واسطه  مصوبه ستاد ملی کرونا ممکن است به هم بخورد.

رییس اتحادیه مشاوران امالک استان اصفهان همچنین با اشاره به 
طرح مالیات بر خانه های خالی مجلس شــورای اسالمی ابراز کرد: 
طرح مالیات بر خانه های خالی، خیلی حرف قشــنگی است و فقط 
برای گفتن خوب است، زیرا  زیرســاختی ندارد و هیچ کسی پاسخگو 
نیست، چندین سال است این طرح بیان شده اما متولی اجرا و نحوه 
پیاده سازی مشخص نشــده ولی در کل طرح خوبی است که تاکنون 

اجرایی نشده است.
گرانی در بخش مســکن طی یک سال اخیر موجب رکود در ساخت و 
ساز و کاهش قدرت خریداران واقعی بازار شده است؛ اتفاقی که نه تنها 
با هیچ تدبیر درستی از سوی دولت روبه رو نبوده بلکه هر روز بر تعداد 
راهکارهای موقتی و کم اثر و بیشــتر تبلیغاتی افزوده می شــود و در 
نهایت فشارها بر مستاجران را بیشتر کرده و خانه دار شدن عمال برای 

این قشر بیشتر یک رویاست تا حقی دست یافتنی.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: 
وزارت نیرو حقابه کشــاورزان را فروخته و به جای 
جلوگیری از پمپاژهای باالدســت زاینده رود اکنون 
سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن، در پیش گرفته 
است.اسفندیار امینی با بیان اینکه تجمع  شماری از 
کشاورزان شهرستان اصفهان در مقابل استانداری 
بــرای مطالبه حقابه هایشــان بــود، اظهــار کرد: 
کشــاورزان و باغداران بخش مرکزی و شهرستان 
اصفهان کــه گلخانه، بــاغ، مرغــداری، دامداری و 
کشت های ریشه ای مانند یونجه دارند خواهان آب 

شدند، زیرا بر اثر بی آبی اشجار و گلخانه های منطقه 
در حال خشک شدن است و حتی آب برای خرید 
هم نیست. از سوی دیگر کشاورزان شرق اصفهان 
در منطقه رودشــت نیز موضع بحقی دارند که این 
میزان آب رهاسازی شــده برای باغات غرب برای 
مدت محدود برای کشــاورز پایین دست رودخانه 
در شرق فایده ندارد، زیرا بسیاری از آنان زراعت کار 
هستند و براین اساس اعالم کردند خواهان دریافت 
آب کامل برای غله کاری در پاییز پیش رو هستند.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان با بیان 
اینکه مشکل همه کشاورزان غرب و شرق اصفهان 
مشــترک اســت، زیرا حقابه آنان را به بخش های 
دیگر دادند، ابراز داشت: از ابتدای سال آبی )مهرماه 
ســال ۹۹( تاکنون همــه پمپاژ ها در بن و ســامان 

اســتان چهارمحال و بختیاری و در شهرستان های 
باالدســت اســتان اصفهان، آب برداشت می کنند 
و همگی از وزارت نیرو مجــوز دارند.امینی با بیان 
اینکه حقابه کشاورزان اصفهانی را فروخته  و اکنون 
آنان را رو در روی یکدیگر قرار داده اند، تصریح کرد: 
سیاســت تفرقه بینداز و حکومت کــن را در پیش 
گرفته اند و وزارت نیرو برای رد گم کردن درباره تامین 
شرب نگرانی القا می کند درحالی که به جای ایجاد 
محدودیت بر برداشــت های بی رویه باالدســت، 
روزانه برق رایگان به پمپاژ های این مناطق می دهد 
مشــروط به اینکه اگر در پیک مصرف بین ساعات 
۱۲ ظهر تا چهار بعد از ظهر پمپ ها را خاموش کنند ۲۰ 
ساعت برق رایگان دریافت می کنند و اینگونه انگیزه 
مصرف را در باالدست زاینده رود افزایش می دهند.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

زاینده رود رها شده است

خبر روز

طرح مالیات بر خانه های خالی، خیلی حرف قشنگی است 
و فقط برای گفتن خوب است، زیرا  زیرساختی ندارد و هیچ 
کسی پاسخگو نیست، چندین سال است این طرح بیان 
شده اما متولی اجرا و نحوه پیاده سازی مشخص نشده 

ولی در کل طرح خوبی است که تاکنون اجرایی نشده است

پایانه های فروشگاهی و شفافیت اقتصادی
صاحبان مشاغل )صنفی و غیر صنفی( و اشخاص حقوقی مشمول  نصب و استفاده از پایانه های 
فروشگاهی هستند. بر اساس قانون، کلیه اشخاص مشمول ، مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می 
کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما 
با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، عالوه بر عضویت در ســامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه 
فروشگاهی هستند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی 
ارتباط ندارند، الزامی نیســت؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که 
سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهایی 
نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحســاب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده، به 
صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می شــود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او 
منظور می شود. الزم به تاکید است بر اساس قانون،  مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از 
تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعالم پذیرش یا عدم پذیرش این 
صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب مربوط است.

در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که عبارت است از مابه التفاوت مالیات 
فروش و مالیات خرید )اعتبارمالیاتی( وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می 
شود و در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید )اعتبارمالیاتی( وی باشد، مؤدی 
موظف است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابال 
در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید )اعتبار مالیاتی( وی باشد، سازمان موظف 

است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مؤدی مسترد کند.

    اهمیت به فرهنگ مالیاتی، الزمه ارتقای اقتصادکشور
مالیات موضوع بسیار مهمی اســت که موجب تحوالت چشــمگیری در ابعاد مختلف اقتصادی و 
اجتماعی کشورها می شود. درک ضرورت دریافت مالیات از ســوی مردم زمینه ساز نهادینه شدن 
فرهنگ مالیاتی در کشورهاست. فرهنگ مالیاتی به عنوان یکی از مولفه های اصلی در مقوله مالیات 
ستانی، يکی از راه های نسبتا جديد وصول ماليات است که ارتقای آن سبب  افزایش کارايی روزافزون 
نظام مالياتی و جمع آوری بيشتر ماليات با هدف رشد اقتصادی و درنتیجه پیشرفت در امور رفاهی و 
عمرانی کشورمی شود. به عبارت دیگر فرهنگ مالیاتی تعامل بین مالیات دهنده و اداره مالیاتی است. 
یک کشور نمی تواند بدون توجه به این مهم به اهدافش برسد.عواملی مانند طرز تلقی افراد، بینش و 
نگرش، برداشت ها، آرمان ها، ارزش های اجتماعی، میزان تحصیالت و آگاهی در شکل گیری فرهنگ 
مالیاتی نقش بسزایی دارند. همچنین عواملی مانند بی ســوادی و فرار مالیاتی در افت درآمدهای 
دولت و درنتیجه رکود اقتصادی و عقب افتادگی کشور در تمامی زمینه ها موثرند. آگاهی از چگونگی 
مصرف مالیات، موجب می شود پرداخت آن جزو وظایف مردم تلقی شود و این باور شکل گیرد که 
مالیات  دریافتی صرف امنیت، رفاه اجتماعی، ساخت مراکز درمانی، فعالیت های عمرانی و زیربنایی 
شده و درنهایت  این خود مردم هستند که از مزایای آن بهره مند می شوند. در یک نظام مالیاتی، توجه 
به فرهنگ آن به عنوان یک زیرساخت اساسی و مدیریت آن یک امر مهم و ضروری است. درحقیقت 
درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در تامین هزینه های مربوط به خدمات عمومی و عمرانی ایفا می کند 
و اتکای دولت به آن، سالمت، عدالت و رونق اقتصادی را به دنبال دارد. این مهم سبب برقراری عدالت 
و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه می شود. با توجه به اهمیت مطالب یاد شده، سازمان امور مالیاتی 
کشور در راستای فرهنگ سازی مالیاتی در کشور، اقدامات بسیاری را انجام داده است که از آن جمله 
می توان به اصالح قانون مالیات های مستقیم با هدف شفافیت قوانین مالیاتی برای درک بهتر مؤدیان 
مالیاتی، اطالع رسانی از طرق مختلف مانند صدا و سیما، جراید، تبلیغات محیطی، نصب بنر، تابلوهای 
اطالع رسانی و ... اشاره کرد.  درواقع تالش در راســتای ایجاد یک فرهنگ مالیاتی پیشرو در کشور 
می تواند تاثیر مهمی در کاهش هزینه  ها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای 

دولت و درنتیجه افزایش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی شود. 

کافه اقتصاد

مالیات 

معاون هماهنگی شرکت برق منطقه ای استان اصفهان، گفت: خاموشی های اخیر برای مردم استان اصفهان و شهرستان ها بدون برنامه ریزی بوده و ناشی از کمبود تولید 
برق آبی در سطح کشور است.سید محمدرضا نوحی اظهار کرد: تولید برق ما ۳۸۴۳ مگاوات بوده و مصرف مان ۵۲۹۰ مگاوات، همچنین ما از شبکه سراسری  ۱۴۴۷ مگاوات 
وارد شبکه استان اصفهان کردیم و مصرف مان اخیرا به شدت باال رفته است.معاون هماهنگی شرکت برق منطقه ای استان اصفهان افروز: خاموشی های اخیر برای مردم 
استان اصفهان و شهرستان ها بدون برنامه ریزی بوده و ناشی از کمبود تولید برق آبی در سطح کشور است و به صورت اتوماتیک توسط رله های  فرکانسی خاموشی های 
موقت اتفاق افتاده است تا از فروپاشی شبکه برق کشور جلوگیری به عمل بیاید.وی ابراز کرد: این خاموشی ها فقط مختص به استان اصفهان نبوده است در کل کشور این 
خاموشی ها تقسیم شده، همچنین ضمن تشکر از مردم شهرستان ها و استان اصفهان در خصوص صرفه جویی های به عمل آمده، اما  با توجه به افزایش دما در روزهای 
آینده درخواست صرفه جویی و همکاری با آن ها را داریم تا بتوانیم از میزان خاموشی ها جلوگیری کنیم.نوحی تصریح کرد: برنامه مدیریت ما برای صنایع طبق توافقی 
که با شرکت های توزیع شهرستان و استان ها انجام گرفته، صورت می گیرد و با توجه به سقف اعالم شده توسط شرکت توانیر برای هر استان برنامه خاموشی ها برای 

مشترکین خانگی در نظر گرفته شده، که در سایت های شرکت توزیع برق شهرستان ها و استان اصفهان موجود است.

خاموشی های بدون برنامه ریزی شرکت برق اصفهان برای مشترکین

کشاورزان شرق 
اصفهان خواستار 

تامین آب 
کشاورزی

کشاورزان اصفهانی با حضور 
در شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهــان خواســتار دریافت 

حقابه تابستانی خود شدند.

وز عکس ر

رییس اتاق اصناف اصفهان:

دولت نباید برای مهار 
کرونا دوباره اصناف را 

تعطیل کند
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: اینکه 
دولت بخواهد هزینه قرمز شدن شهرها را 
از اصناف پرداخت کند، در حالی که نقش 
اصناف در انتقال ویــروس کرونا تنها ۱۰ 

درصد است، اشتباه است.
رســول جهانگیری اظهار کــرد: دولت در 
این دوره باید به ســمت محــدود کردن 
فعالیت ها و خدمت رســانی بخش های 
مختلف خــود پیش برود به این شــکل 
کــه آرام آرام در مراکــز تجمعــی خــود 
محدودیــت ایجــاد کــرده و فعالیت ها 
را دورکار کند تــا مراجعان بــرای انجام 
امور خود و تنها برای یک امضا به اداره و 

دستگاهی مراجعه نکنند.
وی با تاکید بر اینکه در موج جدید کرونا 
باید پروتکل ها را رعایــت کنیم، تصریح 
کرد: در این شــرایط اگر کســی پروتکل 
ها را رعایت نکند باید با وی برخورد شود 
و دولت این بار نبایــد محدودیت ها را در 
بحث اصنــاف اعمــال کند.رییس اتاق 
اصنــاف اصفهان بــا بیان اینکــه در این 
موج باید به ســمت انجــام الکترونیکی 
امور پیش رفته و مراکــز تجمعی خود را 
مدیریت کنــد، تاکید کــرد: عمال اصناف 
تحمل ایــن را ندارند که دولت در ســاده 
ترین، کــم هزینــه تریــن و پرمخاطب 
ترین اقدام، برای مهــار کرونا به صورت 
سراســری اصنــاف را تعطیــل کند.بــه 
اعتقــاد جهانگیری، در ایــن موج جدید 
کرونا تنهــا باید با واحدهــای صنفی که 
پروتکل ها را رعایت نمــی کنند، برخورد 
 شود، نه اینکه صفر تا صد تمام صنوف را 

تعطیل کنیم.
وی ادامــه داد: اصنــاف در مــوج های 
گذشــته شــیوع کرونــا اگرچه زیــر بار 
تطعیلی رفتند، اما مهــار این ویروس به 
دلیل رعایت پروتکل ها بود نه به واسطه 

تعطیلی واحدهای صنفی.
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 احداث شهرک تخصصی تولید نهاده های کشاورزی
 در بروجن

مدیر جهاد کشــاورزی بروجن با تاکید بر لزوم کاهش وابســتگی کشــور به واردات نهاده های 
کشاورزی نظیر کود های شیمیایی، سموم و سایر نهاده های کشــاورزی، از ایجاد اولین شهرک 
تخصصی تولید نهاده های مورد نیاز بخش کشــاورزی در سطح اســتان خبر داد.شهریار بابادی  
ضمن اشاره به حفظ منابع موجود و احیای ظرفیت های راکد در مناطق مستعد شهرستان بروجن 
گفت: این طرح عظیم در عرصه ای به مساحت حدود ۱۰۰ هکتار به صورت واحد های مشخص به 
ســرمایه گذاران و متقاضیان واجد شرایط در زمینه تولید، تهیه، بســته بندی، فراوری نهاده های 

کشاورزی شامل کود، سم، بذر و خوراک دام واگذار خواهد شد.
 بابــادی اضافه کــرد: تاکنــون مراحل مــکان یابی، تهیه نقشــه، انجــام مطالعــات مقدماتی

  و پیش نویس طرح تهیه شــده و جهــت انجام مطالعــات تکمیلی و کارشناســی دقیق نیاز به 
 اعتباری بالغ بــر ۵ میلیارد ریال اســت که حضور جدی، مســاعدت و همراهی دســتگاه های

 ذی ربط اجرایی را می طلبد.وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در شهرک های تخصصی کشاورزی، 
اقتصادی و زودبازده اســت اظهار داشــت: بهره گیری از توان ســرمایه گذاران، تولید کنندگان و 
شرکت های واجد شرایط و نیز ایجاد فضای مطمئن کسب و کار و تسهیل در اعطای مجوزات الزم 
در این زمینه به متقاضیان، می تواند زمینه ساز توســعه و افزایش تولیدات بخش کشاورزی در 

کشور باشد.
مدیر جهاد کشــاورزی بروجن همچنین در خبری دیگر  از آغاز برداشــت گندم از سطح ۱۰ هزار 
هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد و پیش بینی کرد: حدود ۱۵ هزار تن محصول گندم از این 
مزارع برداشت شود.وی  ضمن اشــاره به آغاز زودهنگام برداشت گندم نسبت به سنوات گذشته 
در شهرستان، تداوم خشکسالی، کاهش شــدید و پراکنش نامناسب بارندگی ها، سرمازدگی و 
قیمت باالی نهاده ها را از جملــه دالیل کاهش تولید این محصول برشــمرد.بابادی با بیان اینکه 
برداشت گندم در این شهرستان بصورت مکانیزه انجام می گیرد، از به کارگیری بیش از ۲۰ دستگاه 
کمباین بومی و مهاجر برای انجام عملیات برداشــت غالت در سطح مزارع شهرستان خبر داد که 
تحت نظارت اکیپ های برداشت از نظر فنی و بهداشــتی بازرسی شده و کارت معاینه فنی جهت 

تخصیص سوخت و ادامه فعالیت در منطقه دریافت می کنند.
وی بــا اشــاره به اینکــه قیمــت تضمینــی تعیین شــده هــر کیلــو گنــدم امســال ۵ هزار 
تومــان اســت، گفــت: کشــاورزان عزیــز می تواننــد گنــدم تولیــدی مــازاد بــر نیــاز خود 
را بــه دو مرکز خریــد شهرســتان، کارخانه آرد خوشــه زرین واقــع در قطب صنعتــی بروجن 
 و کارخانــه آرد زاگــرس واقع در ۳ راهــی بلداجــی تحویل دهند؛ کــه فرآیند خریــد تضمینی 
 این مراکــز زیر نظر کارشناســان فنی جهاد کشــاورزی جهت کنترل کیفی محصــول و پیگیری
  مطالبات کشــاورزان انجام می گیرد.بابــادی افــزود: گندمکارانی که محصــول تولیدی مازاد

 بر نیاز خود را به مراکــز خرید دولتی تحویل دهند، در دریافت نهاده های کشــاورزی یارانه ای در 
اولویت خواهند بود.

 دستگیری دو متخلف زیست محیطی 
در چهارمحال و بختیاری

ماموران حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری موفق به دستگیری دو نفر متخلف جرائم 
محیط زیستی در منطقه حفاظت شده هلن و مناطق آزاد شهرستان کوهرنگ شدند.

این متخلفان مرتکب برداشت غیر مجاز چوب بلوط در منطقه حفاظت شده هلن و شکار غیر مجاز 
در شهرستان کوهرنگ شــده اند.از این متخلفان ۳۰۰ کیلوگرم چوب بلوط کشف و ضبط و تحویل 
مقامات قضایی شد.ســامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ آماده دریافت شــکایات و گزارشات زیست 

محیطی مردم از طریق تلفن ثابت و همراه به صورت شبانه روزی است.

وقتی وعده و وعید مسئوالن راه به جایی نمی برد؛

پروژهآبرسانیبن-بروجندرپیچوخموعدهها
نیمی از مردم چهارمحال و بختیاری با مشکل دسترسی به آب شرب 
ســالم مواجه اند، به منظور برای تامین آب شرب سالم برای ۱۱ شهر و 
۱۳ روستا در این استان کلنگ پروژه آبرســانی بن به بروجن در سال 
۹۱ بر زمین زده شد، مردم این اســتان پس از سال ها چشم انتظاری 
 هم چنــان در پیــچ و خــم تکمیل و بــه بهره بــرداری رســیدن این

 پروژه هستند.
پروژه آبرســانی بن- بروجن به نوعی ویترین پروژه های عمرانی در 
چهارمحال و بختیاری محسوب می شــود، در طول چهار سال گذشته 
پیگیری های متعددی برای فعال شدن این پروژه از سوی مسئوالن 
استانی انجام شــد، اما یکی از عمده ترین مشکالت این پروژه وجود 
معارضان از استان مجاور است، این افراد چندین بار اقدام به تخریب 
آبگیر این پروژه که در استان مجاور واقع شده، کرده اند و آخرین اقدام 
غیرقانونی این افــراد آتش زدن خودروی آب منطقه ای این اســتان 
بود، این اقدام خرابکارانه در حالی رخ داد  که بارها و بارها وعده تامین 

امنیت این پروژه از سوی مسئوالن کشوری داده شده بود.

میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه آبرسانی 
بن- بروجن باالی ۷0 درصد است

 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 
اینکه عملیات اجرایی پروژه آبرســانی بن به بروجــن در حال انجام 
اســت، اظهار کرد: در حال حاضر این پروژه نیازمند تزریق اعتبار برای 
ادامه کار اســت، همچنین پیمانکاران این پروژه حــدود ۲۰۰ میلیارد 

تومان دیون دارند.
فردوس کریمی با اشاره به اینکه پروژه آبرسانی بن به بروجن در چند 
قسمت در حال اجراست، گفت: در برخی از بخش های پروژه پیشرفت 
فیزیکی باالی ۹۰ درصد اســت، امــا در مجموع میانگین پیشــرفت 

فیزیکی این طرح در حال حاضر حدود ۷۰ درصد برآورد می شود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری یادآور شــد: 
اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است، 
در صورتی که اعتبار و امنیت مورد نیاز تامین شــود، اجرای باقی مانده 
پروژه زمان زیادی نیــاز ندارد، همچنین لوله گذاری مســیر اصلی در 

حال اتمام است.

مشکل آبگیر پروژه بن- بروجن حل می شود
اقبال عباسی، اســتاندار چهارمحال و بختیاری نیز در خصوص پروژه 
آبرســانی بن- بروجن، اظهار کرد: این پروژه در سال ۹۶ عمال تعطیل 

بود و بودجــه ۴۰ میلیاردی این پــروژه به علت عدم جــذب به خزانه 
برگشت خورده بود، اما خوشبختانه این پروژه در حال حاضر پیشرفت 
فیزیکی بسیار باالیی دارد و حدود ۱۱۵ کیلومتر لوله گذاری برای انتقال 

آب در این پروژه انجام شده است.
وی، چالش جدی برای تکمیل طرح آبرســانی بن به بروجن را آبگیر 
آن دانست و گفت: جای نگرانی ندارد و امید می رود با تالش  مسئوالن 

این مشکل حل شود.

 تکمیل پروژه آبرسانی بن به بروجن
 نیازمند 450 میلیارد تومان اعتبار است

علی شهریارپور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و 
بختیاری نیز در خصوص پروژه آبرسانی بن به بروجن، اظهار کرد: کل 
اعتبار در نظر گرفته شــده برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۰ نزدیک 
به ۷۰ میلیارد تومان بود که با پیگیری هــای صورت گرفته ۹۴ میلیارد 
تومان اعتبار مازاد بر این اعتبار، برای این پروژه از سوی سازمان برنامه 

و بودجه ابالغ شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری عنوان 
کرد: برای اتمام این پروژه نیازمند ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم، 
در صورت تامین اعتبار از سوی ســازمان برنامه و بودجه این طرح به 

سرعت تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.
وی  همچنین تاکید کرد: بــرای جذب پیمانکار جدیــد برای یکی از 
قطعات پروژه آبرســانی بن به بروجن دقت الزم انجام بگیرد و روند 

نیز تسریع شود.
طبق گفته مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری، 
تا قبل از آغاز ســال جاری حدود ۲۹ روســتا با تانکر در این اســتان 
آبرســانی می شــد، اما پیش بینی می شــود با ادامه دار شدن روند 
کمبود آب تعداد روســتاهای نیازمند آبرسانی ســیار  در این استان 
به ۲۰۰ روســتا برســد، همچنین از ۳۳۰ چاه تامین کننده آب شرب 
 در این اســتان، حــدود ۲۰۰ چــاه نیازمند کف شــکنی، اصــالح و یا 

جابه جایی دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی و 
درمانی چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: امروز 
نگرانی متولیان بهداشــت و درمان از انتشار گسترده 
ویروس جهش یافتــه کرونا از نوع دلتا موســوم به 
هندی است.مجید شیرانی با اشاره به افزایش دامنه 
گسترش بیماری از نوع جهش یافته دلتا افزود: این 
نوع ویروس از نواحی جنوب و جنوب شــرق کشور 
آغاز و کم کم به نواحی مرکزی، جنوب غربی و برخی 
مناطق شمالی کشور سرایت کرد.شیرانی اضافه کرد: 
با توجه به حجم مسافرت هایی که وجود دارد و عدم 
اعمال ممنوعیت و محدودیت جدی در مسافرت های 

بین استانی و شهرستانی، هر لحظه امکان ورود این 
ویروس به استان وجود دارد.وی با بیان اینکه سیستم 
بهداشت و درمان کامال هوشیارانه موارد را رصد می کند، 
ادامه داد: در حال حاضر موارد مشــکوکی در استان 
وجــود دارد که از اســتان های جنوبی یا کشــور های 
خارجی مثل عتبات وارد استان شده اند و نمونه های 
گرفته شده از آن ها برای انجام آزمایشات تکمیلی و 
تشخیص این نوع ویروس کرونا به تهران ارسال شده 
است.شیرانی گفت: تاکنون مورد قطعی گرفتاری از این 
نوع ویروس جهش یافته کرونا دلتا در استان گزارش 
نشده است.این بدین معنی نیست که ویروس از نوع 

جهش یافته دلتا وارد اســتان نخواهد شد و ممکن 
است هم اکنون این ویروس در استان وجود داشته 
باشد، ولی تا کنون کشف نشده یا طی روز های آینده 
وارد استان شود.شیرانی با بیان اینکه، رعایت اصول 
اولیه برای پیشــگیری از ابتال به کرونا همچنان باید 
رعایت شود، بر اســتفاده از ماســک  با وجود گرمی 
هوا و خسته شــدن مردم به عنوان مهم ترین عامل 

پیشگیری از ابتال به کرونا تاکید  کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

 ورود ویروس کرونا از نوع دلتا به چهارمحال و بختیاری
 دور از انتظار نیست

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

قاچاق کاال، تولید را در کشور دچار مشکل می کند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص اهمیت مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کشور افزود: در ۱۲ تیر ماه فرمان تشکیل ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز توسط مقام معظم رهبری صادر شد، ایشان همواره بر تاثیرات مخرب این پدیده بر بحث تولید تاکید داشته اند، بنابراین باید تمامی دستگاه های متولی 
در امر مبارزه و پیشگیری از قاچاق کاال و ارز وارد میدان شوند.جعفر مردانی با اشــاره به اقدامات نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اضافه کرد: قاچاق کاال از مهم ترین موانع در بحث تحقق شعار های سال در حوزه رونق و جهش تولید محسوب 
می شود، همچنین این پدیده موجب کاهش درآمد های مالیاتی و گمرکی نیز خواهد شد و سبب خروج بی حاصل ارز نیز شده است.وی ادامه داد: قاچاق کاال، تولید را در 
کشور دچار مشکل می کند و باعث افزایش بیکاری نیز خواهد شد، برای اینکه رونق در تولید کشور ایجاد شود، باید با اقدامات فرهنگی، اطالع رسانی و پیشگیری در حوزه 
مبارزه با قاچاق کاال و تحقق شعار سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« گام برداریم.مردانی در ادامه با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری در مسیر ترانزیت کاال از جنوب 

کشور به استان های مرکزی و شمالی قرار دارد، گفت: این مسئله موجب می شود محور های مواصالتی این استان در مسیر قاچاق کاال قرار بگیرد.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل  و 
نقل جاده ای استان خبر داد:

 افزایش 10 درصدی 
 جابه جایی بار در چهارمحال

 و بختیاری

خبر روز

وز عکس ر

سطح زیر کشت 
 گیاهان دارویی
  در شهرکرد به

 63 هکتار رسید 

 عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه 
و شبکه جمع آوری فاضالب هوره پایان یافت

فرماندار سامان با تاکید بر اینکه تصفیه  خانه و شبکه جمع آوری فاضالب شهر هوره آماده بهره برداری 
اســت، اظهار داشــت: این طرح هم اکنون ۱۰۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و برای اجرای آن ۱۹۰ 
میلیارد ریال از اعتبارات دولتی ملی هزینه شده است.کمال اکبریان  افزود: عملیات اجرایی احداث 
تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضالب شهر هوره در سال ۱۳۸۷ در زمینی به وسعت پنج هزار مترمربع 
آغاز شد و این طرح ۵۰۰ مترمکعب در شــبانه روز ظرفیت دارد و در آن ۱۳ کیلومتر شبکه جمع  آوری 
فاضالب اجرا شده است.اکبریان با اشاره به وجود ۲ شهر و ۲۲ روستا در این شهرستان اظهار داشت: 
هم اکنون شهر های سامان و هوره و همچنین روستای چم زین از توابع بخش مرکزی به تصفیه خانه و 
شبکه جمع آوری فاضالب متصل شده است.وی افزود: اتصال تمامی روستا های حاشیه زاینده رود به 
شبکه جمع آوری فاضالب از مهم ترین اولویت های این شهرستان به شمار می رود و در این راستا اجرای 

شبکه جمع آوری فاضالب در ۶ روستای شهرستان سامان در دستور کار قرار گرفته است.

تکمیل پنج طرح صنعتی در چهارمحال و بختیاری
رییس اداره طرح و برنامه ریزی صنعتی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: پنج طرح صنعتی 
در این استان تکمیل شد. بهنام خسروی افزود: این طرح ها شامل شمش فوالدی، قهوه و نسکافه، 
بازیافت زباله، سیم و کابل خودنگهدار است.خسروی اضافه کرد: برای بهره برداری از این طرح ها بیش 
از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال ۱۷۰ نفر 
فراهم شده است.وی افزود: هم اکنون بیش از هزار و ۵۰۰ طرح در دست اجرا در چهارمحال و بختیاری 

وجود دارد که ۳۵۰ طرح آن بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

آغاز مراحل احداث 165 واحد مسکن روستایی در چهارمحال
مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: مراحل احداث ۱۶۵ واحد مســکن روستایی ویژه 
مددجویان دارای شرایط در استان آغاز شد.جاسم محمدی  با اشاره به بسته های حمایتی در نظر گرفته 
شده برای مسکن مددجویان بیان کرد: این بسته حمایتی شامل پرداخت تسهیالت از محل صندوق 
قرض الحسنه امداد والیت، پرداخت تسهیالت از طرف بنیاد مسکن و پرداخت کمک بالعوض است.

محمدی خاطر نشان کرد: مددجویان عالوه بر بسته حمایتی در نظر گرفته شده از کمک بالعوض خیران 
و موسسات خیریه نیز بهره مند می شوند.وی با اشاره به احداث ۴۱۷ واحد مسکن برای مددجویان 
ساکن روستا های استان در سال ۹۹ ادامه داد: واحد های مسکونی مددجویان براساس اصول فنی 
و مهندسی با مصالح باکیفیت احداث می شوند.محمدی بابیان اینکه بخشی از هزینه های احداث 
مسکن مددجویان از محل صدقات مردمی تامین می شود ، خاطرنشان کرد: خیران و نیکوکارانی که 
قصد حمایت از خانواده های فاقد مسکن را دارند می توانند به ادارات کمیته امداد در سراسر استان و 

یا مراکز نیکوکاری مراجعه کنند.

عملیات موج گیری و تراش آسفالت معابر شهرکرد انجام می شود
شهردار شهرکرد با بیان اینکه آسفالت مناسب معابر و خیابان های شهر یکی از مطالبات شهروندان از 
شهرداری است، اظهار داشت: عملیات موج گیری و تراش آسفالت معابر شهرکرد با استفاده از ۵ هزار 

تن آسفالت با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال انجام می شود.
بهادر عبدالغنی با بیان اینکه موج گیری و تراش آسفالت توسط ۲۵ نیروی انسانی به صورت مستقیم 
انجام می شود، افزود: ۲۰ هزار متر مربع از معابر سطح شهر موج گیری، تراش و تازه سازی آسفالت آن 
صورت می گیرد. شهردار شهرکرد بیان کرد: تا پایان عملیات اجرای پروژه آسفالت ریزی، در رفت و آمد 

شهروندان اختالل ایجاد می شود .

اخبار

سرپرست اداره کل راهداری و حمل  و نقل 
جاده ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
جابه جایی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کاال 
در استان در سه ماهه نخست امسال گفت: 
این میزان کاالی جابه جا شــده در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش 

داشته است.
حسین مالکی بخشی از کاال های جابه جا 
شــده را مربــوط بــه کاال های اساســی 
و نهاده های دامــی بیان کــرد و افزود: با 
توجه به آغــاز فصل برداشــت چغندر قند 
در خوزســتان از ۲۸ اردیبهشت تاکنون نیز 
بیش از ۹۰ تن از این محصول کشــاورزی 
با اســتفاده از چهــار هزار و ۶۰۰ دســتگاه 
 نــاوگان باربری بــه داخل اســتان حمل

 شده است.
مالکی به رســوب ســه میلیون تن کاال در 
بنادر و اعــالم فراخوان بــرای تخلیه بار از 
این مراکز اشــاره و اضافه کرد: با همکاری 
مطلوب ناوگان باربری استان تاکنون روند 
حمل بار به ویژه کاال های اساســی از بنادر 
که بیــش از ۹۰ درصد آن مربــوط به بندر 
امام خمینی )ره( اســت بــه خوبی پیش 
رفته اســت که در صورت بروز مشکل و یا 
کند شــدن روند، ناوگان کمکــی راهداری 
استان نیز با پشــتیبانی کامل آماده حمل 

کاال خواهد بود.
وی درباره ســهم ناوگان باربری اســتان 
برای حمل کاال های اساســی از بنادر ادامه 
داد: این ســهمیه با ورود کشتی ها به بندر 
به طور پی درپی در حال تغییر اســت، اما با 
وجود افزایش دمای هوا تاکنون مشــکلی 
در زمینه حمل بار از طرف نــاوگان باربری 
پیش نیامده و در حال حاضر روزانه به طور 
میانگین بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ دســتگاه ناوگان 
باربری از اســتان به بندر امام خمینی)ره( 

اعزام می شود.

بام ایران

خبرخوان
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ضرورت تسریع واکسیناسیون سالمندان
مســئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت:با توجه به 
خیز موج پنجم کرونا،ســالمندان باالی ۷۰ ســال در اصفهان هرچه زودتر برای دریافت واکسن 
کرونا اقدام کنند.رضا فدایی اظهار کرد: الزم اســت ســالمندان باالی ۷۰ سال که تاکنون دوز اول 
واکسن کرونا را دریافت نکرده اند هرچه سریع تر برای تزریق آن به مراکز تجمیعی واکسیناسیون 

یا بهداشت مراجعه کنند.
وی افزود: با توجه به خیز موج پنجم کرونا، تســریع در واکسیناسیون گروه های پر خطر به ویژه 
سالمندان ضروری است و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سالمندان باالی ۷۰ سالی که تاکنون 
برای دریافت نوبت اول واکسن مراجعه نکرده اند درخواســت دارد هرچه سریع تر برای این کار 
اقدام کنند.مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید 
کرد: اگر سالمندان باالی ۷۰ ســال وقت الزم را برای دریافت واکسن کرونا صرف نکنند شاید در 
روز های آینده و در صورت تشدید شرایط همه گیری کووید ۱۹ ناچار به جست و جو برای پیدا کردن 
تخت بستری در بیمارستان ها شوند.وی از سالمندان باالی ۷۰ سال که هنوز دوز اول واکسن کرونا 
را دریافت نکرده اند خواست تا در کالن شهر اصفهان به مراکز تجمیعی پل شهرستان یا مصلی و 

در سایر شهر ها به مراکز تعیین شده واکسیناسیون مراجعه کنند.

گرمای بی سابقه در راه نصف جهان
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: تا پایان هفته دمای شهر اصفهان 
به باالی ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید.آسیه آقایی اظهار کرد : جوی به نسبت پایدار در سطح 
استان حاکم است و آسمان بیشتر مناطق استان کمی تا قســمتی ابری و در ساعات بعد از ظهر 
وزش باد پیش بینی می شود که در مناطق شرقی و شــمالی با خیزش گرد و خاک محلی همراه 
اســت.وی افزود: علت افزایش نســبی دما که تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت تقویت 
و گســترش توده پر ارتفاع جنب حاره ای اســت و دمای شــهر اصفهان دوباره به باالی ۴۰ درجه 
سانتیگراد خواهد رسید.آقایی با بیان اینکه دمای هوا تا ۲ درجه سانتیگراد افزایش می یابد، ادامه 
داد: دمای هوای کالن شهر اصفهان در گرم ترین ســاعات به ۴۱ درجه سانتیگراد باالی صفر و در 

خنک ترین ساعات به ۲۴ درجه سانتیگراد باالی صفر می رسد.

مدیرکل امور اتباع خارجی استانداری اصفهان:

»کارت آمایش 16« برای اتباع خارجی تمدید می شود
 مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری اصفهان گفت: پیش نیاز صدور »کارت های 
آمایش ۱۶« داشتن کارت ســال های گذشته اســت و کارت آمایش جدید صادر نمی شود، بلکه 
صرفا کارت های سالیان گذشــته که در دهه های ۶۰ و ۷۰ صادر شده است، تمدید می شود.مهدی 
ســلیمانی، در خصوص نحوه صدور کارت های آمایش ۱۶ برای اتباع خارجه اظهار کرد: هر ساله 
کارت آمایش برای اتباع دارای کارت اقامت موقت اواخر خردادماه برای یک ســال آینده تا ۳۱ 
خرداد سال آینده صادر می شود.وی افزود: امسال مطابق برنامه صدور کارت آمایش ۱۶ را برای 
اتباع آغاز کردیم و اتباعی که شامل این طرح هستند با مراجعه به یکی از ۲۸ دفتر خدمات اقامت 
و اشــتغال اتباع، کارت آمایش خود را تمدید خواهند کرد.مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
استانداری اصفهان ادامه داد: مشمولین این طرح از طریق سرپرست و فرزندان باالی ۱۸ سال 
خانواده باید با همراه داشتن کارت دوره قبلی مراجعه کرده و مدارک الزم را به دفتر مربوطه تحویل 
دهند که این کار به منظور تجمع کمتر افراد به منظور پیشگیری از شیوع کرونا انجام می شود.وی 
تصریح کرد: فرآیند ثبت نام و پیگیری صدور کارت آمایش ۱۶ و اشــتغال اتباع به طوری تعریف 
شده است که دارای کمترین هزینه های دولتی باشد و از طریق کدهای دارای دفاتر انجام می شود 

تا افراد نیازی به حضور در بانک ها نداشته باشند.

قائممقامسازماننظامپزشکیاصفهانمیگویداوضاعاقتصادیمردماجازهدریافتهزینهبیشترخدماتپزشکیرانمیدهد؛

درد بی درمان

مردم این روزها در حالی با کرونا و انواع و اقســام بیمــاری های ریز و 
 درشــت ناشــی از آن و ســایر موارد مانند بیماری های قلبی  عروقی،

»ام اس« و... ناشی از آلودگی های آب و هوایی اصفهان دست و پنجه نرم 
می کنند که درمان و هزینه های آن کمر بیماران را خم کرده است. خرید 
دارو  برای درمان و ســایر موارد جنبی حاال بخش زیادی از درآمدهای 
اندک بیماران را می بلعد و آنها ناچار برای زنده ماندن خود و عزیزان شان 
باید این موراد را پرداخت کنند؛ تعرفه هایی که هر روز کمر شــکن تر می 
شود. تعرفه های خدمات تشــخیصی و درمانی ســال ۱۴۰۰ به استناد 
تصویب نامه های مورخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰ از سوی هیئت دولت ابالغ 
شد. پیشنهاد سازمان نظام پزشــکی برای افزایش تعرفه های پزشکی 
۱۴۰۰ به طورکلی ۵۵ درصد بود، اما تعرفه ای که در نهایت در هیئت دولت 
مصوب شــد ۲۸ و نیم درصد بود. این تعرفه اما در بخش های مختلف 
متفاوت است و ممکن است در یک بخش ۳۰ درصد، در یک بخش ۱۵ 
و در یک بخش ۱۰ درصد افزایش یابد. دبیر شــورای عالی نظام پزشکی 
کشــور و قائم مقام سازمان نظام پزشــکی اصفهان ، با اشــاره به اینکه 
پیشنهاد سازمان نظام پزشــکی برای افزایش تعرفه های پزشکی ۱۴۰۰ 
به طورکلی ۵۵ درصد بود، اظهار کرد: تعرفه ای که در نهایت در هیئت دولت 
مصوب شــد ۲۸ و نیم درصد بود که این تعرفــه در بخش های مختلف 

متفاوت است و ممکن است در یک بخش ۳۰ درصد، در یک بخش ۱۵ 
و در یک بخش ۱۰ درصد افزایش یابد، چون از نظر مسائلی همچون فنی، 
حرفه ای، هتلینگ، دارو و تجهیزات تفاوت وجود دارد.محسن مصلحی 
با بیان اینکه افزایش ۲۸ و نیم درصدی تعرفه های پزشکی در سال جاری 
به نسبت تورم، کافی نیست، گفت: حقوق ساالنه برای بخش کارگری و 
کارمندی افزایش پیدا کرد، به طوری که حقــوق اداره کار با عائله مندی و 
بیمه افزایش حدود ۵۰ درصدی داشت، اما با در نظر گرفتن تورم و قیمت 
ارز و مباحث مالیاتی، افزایش ۲۸ و نیم درصدی تعرفه پزشکی قابل قبول 
نیست.قائم مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان افزود: وقتی تناسبی بین 
افزایش هزینه و درآمد پزشکان وجود نداشته باشد باید این تفاوت هزینه 
و درآمد از جایی جبران شود که بدترین حالت این است که از جیب مردم 
جبران شود. این یک واقعیت اســت که کمبود بین هزینه ها و درآمدها 
وجود دارد، چــون در دوران  همه گیری کرونا درآمد مراکز تشــخیصی و 
درمانی و بیمارستان ها نیز به شــدت کاهش پیدا کرد، از طرفی هزینه ها 
به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی افزایش یافت.وی با بیان اینکه 
دریافت این مابه التفاوت از مردم به خاطر شرایط سخت اقتصادی عمال 
امکان پذیر نیســت، گفت: اوضاع اقتصادی مردم اجازه دریافت هزینه 
بیشتر برای ارائه خدمات پزشکی را نمی دهد، بنابراین راه دیگر این است 

که  از کیفیت و توسعه خدمات کاسته می شود، اتفاقی که از هم اکنون رخ 
داده چون نمی توان با معجزه این خأل بین هزینه ها و درآمدهای حرفه 
پزشــکی را جبران کرد.مصلحی به کاهش شــدید متقاضیان تاسیس 
مراکز تشخیصی و درمانی اشاره و اظهار کرد: متقاضیان تاسیس مراکز 
درمانی با یک ارزیابی ساده متوجه می شوند هزینه کردن در حوزه سالمت 
مساوی با هزاران مشکل و ورشکستگی است. مراکزی که در حال فعالیت 
هستند نیز مجبورند فعالیت خود را در همین حد نگه دارند و نمی توانند 
توسعه دهند، چون در همین شرایط هم کیفیت خدمات خود را به سختی 
حفظ می کنند و در نهایت همه این مسائل به ضرر مردم تمام می شود.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان، نحوه اجرای نسخه الکترونیک 
را یکی دیگر از چالش های نظام پزشکی در سال جاری برشمرد و گفت: 
سازمان های بیمه گر امسال ۳۰ درصد افزایش تعرفه ای که پاسخگو نبود 
را منوط به اجرای نسخه الکترونیک کردند. به غیراز اینکه زیرساخت های 
اجرای نسخه الکترونیک فراهم نبود و در دوران کرونا باعث معطلی بیشتر 
بیماران در مطب ها، آزمایشگاه ها و داروخانه ها شده، این کار هزینه هایی 
هم دارد.وی قطع و وصل اینترنت و سامانه های نسخه الکترونیک، وجود 
سامانه های مختلف بیمه ای و در نظر گرفتن یک متصدی برای این کار 
را از هزینه های اجرای نسخه الکترونیک دانست و افزود: طبق بند »ل« 
تبصره ۱۷ قانون بودجه، وزارت بهداشت باید هم زمان با اینکه تعرفه های 
تشــخیصی و درمانی را به هیئت وزیران می برد، در زمان اجرای نسخه 
الکترونیک تعرفه آن را هم به وزارت بهداشت ببرد؛ یعنی دو تعرفه تصویب 
می شد، نه اینکه هزینه خدمات الکترونیک در تعرفه تشخیصی درمانی 
ادغام شود. این کار هم ظلم به مردم است و هم جامعه پزشکی، چون اگر 
جدا تعریف می شد سازمان های بیمه گر ملزم بودند تعرفه جداگانه ای 
در نظر بگیرند.دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور با بیان اینکه نسخه 
الکترونیک برای همه خوب اســت، اما درصورتی که درست اجرا شود، 
تاکید کرد: نسخه الکترونیک به ویژه برای ســازمان های بیمه گر باعث 
صرفه جویی در هزینه ها و نیروی انسانی می شد، اما متاسفانه افزایش 
۳۰ درصدی تعرفه ها را منوط به اجرای نسخه الکترونیک کردند که به غیر از 
سایر مشکالت، از نظر تعرفه ای هم کاری غیرحرفه ای بود.وی با بیان اینکه 
از یک ویزیت ۸۰ هزارتومانی، حدود ۶۰ هزار تومان را بیمار از جیب خودش 
پرداخت می کند، گفت: این چه ســازمان بیمه گری است که بیش از ۷۰ 
درصد هزینه ها را بیمار پرداخت می کند!؟ چون بیمه هزینه آن را پرداخت 
نمی کند و پزشک هم باید از جایی این هزینه را تامین کند. این موضوع و 
سایر مشکالت باعث شده عمال سازمان های بیمه گر و دفاتر بیمه اعتبار 

خود را به میزان زیادی از دست بدهند.

با مسئولان جامعه

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان 
گفت: با توجه به قرمز شــدن بیشــتر شــهرها در 
استان های سیســتان و بلوچستان، هرمزگان، یزد 
و کرمان و همچنیــن برخی از شــهرهای فارس و 
بوشهر مقرر شد از ورود خودروهای غیربومی از این 
اســتان ها به اصفهان جلوگیری شــده و در صورت 
تخلــف از آن، جریمه یــک میلیــون تومانی برای 
خودروهای متخلف ثبت شــود. حجت ا...غالمی 

پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور 
رییس جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: در جلسه اخیر با 
توجه به آخرین وضعیت همه گیری بیماری کووید 
۱۹ در کشــور و در پیش بودن موج پنجــم کرونا بر 
رعایت هرچه بیشتر دستورهای بهداشتی، جلوگیری 
از تجمع و دورهمی و کنترل ترددها در مبادی ورودی 
و خروجی اســتان ها تاکید شد.ســخنگوی ستاد 
اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان اظهار داشت: با 
توجه به قرمز شدن بیشتر شــهرها در استان های 
سیســتان و بلوچســتان، هرمزگان، یزد و کرمان و 
همچنین برخی از شــهرهای فارس و بوشهر مقرر 

شــد از ورود خودروهای غیربومی از این استان ها 
به اصفهان جلوگیری شــده و در صــورت تخلف از 
آن، جریمه یک میلیون تومانــی برای خودروهای 
متخلف ثبت شــود.وی با بیان اینکــه پایانه های 
مسافربری برون شهری نیز موظف به کاهش یک 
سوم حجم سفرها شــدند، افزود: با توجه به اینکه 
مدت ماندگاری افراد در اتوبوس های مســافربری 
برون شهری زیاد اســت مقرر شد که حجم سفرها 
کاهش یابد و همچنین بســته های بهداشــتی در 
ابتدای سفر بین مسافران توزیع شود.همچنین بر 
جلوگیری از تجمع در اماکنی مانند رســتوران ها و 

تاالرها تاکید و به رستوران ها توصیه شد  .

جریمه یک میلیون تومانی در انتظار ورود خودروهای 
استان های قرمز به اصفهان

تاراج »سر در« 
 خانه های قدیمی

 در شیراز
کتیبه های تاریخی و قدیمی 
سردر ورودی بسیاری از خانه 
های قدیمی بافت فرســوده 
شیراز چند سالی است ناپدید 
می شوند، این در حالی است 
کــه برخــی از خانه هایی که 
کتیبه های آنها دزدیده شــده 
در فهرســت آثار ملی به ثبت 

رسیده اند.

خانواده متوفی، شیشه های آمبوالنس اورژانس را شکستند
خانواده متوفایی که به تشــخیص پرســنل اورژانس اصفهان دچار مرگ قطعی و جمود نعشی 
شده بود، به پرسنل و آمبوالنس اورژانس حمله ور شدند و با پرتاب آجر شیشه جلوی آمبوالنس 

را شکستند.
مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان درباره این حادثه گفت: 
ساعت ۵ و ۳۲ دقیقه صبح روز دوشنبه، طی تماسی با شماره ۱۱۵ و امدادخواهی برای یک مورد 

کاهش هوشیاری در محله صمدیه اصفهان، کد ۲۴۸۳ اورژانس به محل اعزام شد.
عباس عابدی با بیان اینکه پرســنل اورژانس اصفهان، پس از بررســی بیمار، تشــخیص مرگ 
قطعی و جمود نعشــی را برای متوفی اعالم کرد، افزود: جمود نعشی یعنی بیش از دو ساعت از 
زمان فوت فرد گذشته و امکان انجام عملیات احیا وجود ندارد. وی گفت: متاسفانه با اعالم فوت 
از طرف پرسنل اورژانس، افراد خانواده متوفی به پرسنل و آمبوالنس اورژانس حمله ور شدند و 
با پرتاب آجر شیشه جلوی آمبوالنس را شکســتند. زمانی که خانواده متوفی به سمت آنها حمله 
ور شدند، پرسنل اورژانس داخل آمبوالنس رفته و درها را قفل کردند و خوشبختانه دچار آسیبی 
نشدند.مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان با بیان اینکه در حال حاضر 
این آمبوالنس از ناوگان اورژانس اصفهان خارج شده، گفت: این اقدام همراهان متوفی از طریق 

مراجع قانونی در حال پیگیری است.

پرونده زورگیری مسلحانه از زنان کهنسال بسته شد
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از دســتگیری اعضای باند ۴ نفره ای 
خبر داد که با تهدید سالح سرد وارد منزل زنان کهنسال شده و طالجات آنان را سرقت کرده بودند.

سرهنگ حســین ترکیان، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره زورگیری مسلحانه طالجات از زنان 
کهنسال در شهرستان چادگان، موضوع با حساســیت ویژه ای از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی 

این شهرستان دنبال شد.
وی افزود: در بررسی های علمی و تخصصی صورت گرفته مشخص شد سارقان چهار نفر از اهالی 
شهرستان هستند که شبانه وارد منازل زنان کهنسال شــده و با تهدید سالح سرد طالجات آنها را 
به زور ســرقت کرده بودند.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: 
ســرانجام با یک کار علمی و هوشــمندانه رد پای دو تن از ســارقان در یکی از روستاهای اطراف 
شهرستان به دست آمد و کارآگاهان در یک عملیات منسجم و هماهنگ آنان را در مخفیگاه خود 
دســتگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.به نقل از فرماندهی انتظامی استان، سرهنگ ترکیان 
گفت: متهمان در مواجهه با مدارک و مســتندات ارائه شده از سوی کارآگاهان به دو فقره سرقت 
با همدستی دو فرد سابقه دار دیگر اعتراف کردند که این افراد نیز در عملیاتی دیگر دستگیر و هر 

چهار نفر با اعتراف صریح به جرم خود تحویل مرجع قضایی شدند.

سرقت نافرجام در بازار طالی نجف آباد؛

 سارق به زندگی خود پایان داد
فرمانده انتظامی شهرســتان نجف آباد از وقوع یک فقره ســرقت نافرجام از یک طالفروشی در 
این شهر خبر داد.محمدحسین بابا کالنی در این باره گفت: یک سارق با استفاده از سالح گرم در 
بازار نجف آباد قصد سرقت از یک طالفروشی را داشــت که با مقاومت صاحب طالفروشی، این 
سرقت نافرجام ماند و طالفروش زخمی  شد.فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد  افزود: سارق 
که با مقاومت صاحب مغازه و مردم مواجه شــد، با فرار از صحنه به یکی از کوچه های پشت بازار 
نجف آباد گریخت و پس از اینکه خود را در محاصره دید، با ســالحی که در اختیار داشــت اقدام 
به خودکشــی کرد. باباکالنی اظهار کرد: تحقیقات پلیس با هماهنگی مقــام قضایی در این باره 

ادامه دارد.

وز عکس ر

عکس: ایسنا

خبر روزاخبار

رییس اداره مشاوره آموزش و 
پرورش استان مطرح کرد:

عالقه دانش آموزان 
اصفهانی به رشته تجربی

رییس اداره مشــاوره آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان بــا بیان اینکه بیشــترین 
عالقه و تمایل دانش آموزان به رشته تجربی 
است، گفت: ایده آل این است که هر دانش 
آموزی براســاس عالیق و اســتعداد خود 
بتواند در هر رشته ای ثبت نام و تحصیل کند، 
اما امکانــات، محدودیــت و توزیع متوازن 
رشته ها این اجازه را نمی دهد که همه دانش 
آموزان وارد رشته تجربی شــوند.غالمرضا 
شــاهمرادی  اظهار کرد: در ســال تحصیلی 
که پشت ســر گذاشــتیم حدود ۵۲ درصد 
از دانش آموزان شــاخه نظری و ۴۸ درصد 
شــاخه کار و دانــش و فنی و حرفــه ای را 
انتخاب کردند که در شاخه نظری حدود ۳۸ 
درصد از دانش آموزان رشته تجربی، حدود 
۲۰ درصد ریاضی و حدود ۴۲ درصد ادبیات 
و علوم انسانی را انتخاب کردند.وی با بیان 
اینکــه محدودیت هایی در سیاســت های 
کلی کشــور برای توزیع متوازن رشــته ها 
وجود دارد، افــزود: تجمع دانــش آموزان 
در رشــته تجربی زیاد شــده و پذیرش این 
رشته محدود است، بنابراین انتخاب رشته  
باید متناســب با نیازهای کشور و همچنین 
امکانات هــر منطقه و ناحیه باشــد. وی با 
بیان اینکه انتخاب رشته اولین انتخاب مهم 
زندگی دانش آموزان پایه نهم است، گفت: 
شــاید تا پیش از این انتخابی بــه معنای 
واقعی نداشتند و این انتخاب در بسیاری از 
مواقع انتخاب های بعدی زندگی آنها را نیز 
تحت الشعاع قرار داده و به همین دلیل الزم 
است با آگاهی و شناخت کامل در این زمینه 
تصمیم گیری کنند.شــاهمرادی با تاکید بر 
اینکه تصمیم گیرنده اصلــی برای انتخاب 
رشــته تحصیلی دانش آموز است، تصریح 
کرد: خانواده ها، معلمان و مشــاوران همه 
کمک کننــده به دانش آموز هســتند و باید 
نقش حمایتی داشته باشند تا دانش آموز 

بتواند انتخاب درستی داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

احیای تاالب گاوخونی مستلزم جداسازی حقابه  محیط زیست و کشاورزی است
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: احیای تاالب بین المللی گاوخونی مستلزم جداسازی حقابه های زیست محیطی و کشاورزی و تامین آب تاالب در 
زمانی غیر از فصل کشت و زرع است.حشمتی اظهار کرد: پیش تر زمانی که آب در رودخانه زاینده رود جریان می یافت بخشی از حقابه زیست محیطی تاالب بین المللی 
گاوخونی را به همراه آب کشاورزی تخصیص می دادند، اما در عمل آبی به تاالب نمی رسید.وی با اشاره به اینکه محیط زیست هیچ سهمی از افزایش خروجی سد زاینده 
رود در روز های گذشته نداشته است، اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که شرکت آب منطقه ای بخشی از ۱۷۶ میلیون متر مکعب حقابه ساالنه زیست محیطی تاالب را در 
زمان هایی غیر از موسم کشت و کار کشاورزی مانند بهمن و اسفند رها سازی کند تا آب به تاالب برسد.مدیرکل محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: تامین آب گاوخونی 
سبب حفظ مقداری رطوبت در تاالب خواهد شد و از تشکیل کانون بزرگ تولید و انتشار ریزگرد و گرد و غبار جلوگیری می کند.حشمتی ادامه داد: سال قبل همچون امسال 
هیچ آبی برای تاالب بین المللی گاوخونی اختصاص نیافت، بنابراین احیای تاالب بین المللی گاوخونی مستلزم جداسازی حقابه های زیست محیطی و کشاورزی و 
تامین آب تاالب در زمانی غیر از فصل کشت و زرع است.وی خاطرنشان کرد: با شرایط منابع آبی موجود به نظر نمی رسد که در ماه های پیش رو آبی برای تاالب اختصاص 

یابد و پس از آب آشامدینی اولویت باید با محیط زیست باشد، اما در عمل اینگونه نیست و محیط زیست مظلوم واقع می شود.



ملی پوش فوتسال از گیتی پسند جدا شد
بازیکن تیم ملی فوتسال کشورمان بعد از اتمام قراردادش با گیتی پسند اصفهان، تصمیم گرفت از این باشگاه جدا شود.قدرت بهادری بازیکن تیم ملی فوتسال 
کشورمان که فصل گذشته به گیتی پسند اصفهان پیوسته بود، اکنون با اتمام قراردادش از این باشگاه جدا و به احتمال بسیار زیاد فصل بعد را در خارج از ایران و 
در لیگ عراق بازی خواهد کرد. بهادری سابقه بازی در خارج از ایران را در کارنامه دارد. او برای مدتی در لیگ چین و در تیم شنژن بازی می کرد.این بازیکن بعد از 
جدا شدن از گیتی پسند مذاکراتی با یکی از تیم های عراقی انجام داد و آن طور که گفته می شود به توافقاتی هم دست پیدا کرده است. هر چند هنوز هیچ قرارداد 
رسمی بین بهادری با باشگاه عراقی به امضا نرسیده است. شنیده می شود اگر قدرت بهادری با باشگاه عراقی به توافق نرسد فصل بعد در یکی از تیم های صاحب 
نام کشورمان بازی خواهد کرد.از مس سونگون به عنوان تیمی یاد می شود که اگر بهادری با عراقی ها به توافق نرسد به آنجا خواهد رفت. حال باید منتظر ماند و 

دید در نهایت قدرت بهادری فصل بعد را در کجا بازی خواهد کرد.
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بازیکن بارسلونا به منچستریونایتد می رود؟
رسانه های انگلیسی خبر دادند که ستاره بارسلونا فصل آینده در لیگ برتر بازی خواهد کرد.میرالم پیانیچ 
وقتی به بارسلونا آمد اصال نتوانست مورد پسند رونالد کومان قرار گیرد و با اینکه ستاره بزرگ یوونتوس 
بود ولی در نیوکمپ به یک نیمکت نشین بدل شد. به همین دلیل ستاره بوسنیایی در این تابستان قصد 
دارد که بارسلونا را ترک کند و به تیمی دیگر بپیوندد.طبق گزارش رسانه های انگلیسی، باشگاه های تاتنهام 
و منچستریونایتد در حال مبارزه با هم هستند که بتوانند او را به خدمت گیرند. منچستریونایتد از گذشته 
عالقه مند به خرید این بازیکن بود و حاال تاتنهام با مدیریت »پاراتیچی« عالقه دارد تا هافبک خالق و 
تدافعی را به لندن آورد. بارسلونا برای پیانیچ به یوونتوس نزدیک به 60 میلیون یورو پول داد و اکنون باید 
دید باشگاه آبی اناری که به شدت با مشکالت بزرگ اقتصادی روبه رو است چقدر برای ستاره بوسنیایی 
خود پول می خواهد. آبی اناری ها قصد دارند در این تابستان بسیاری از بازیکنان خود را به تیم های دیگر 

واگذار کنند تا بتوانند مشکالت بزرگ اقتصادی و بدهی های سنگین پساکرونایی را بهبود بخشند.

دستمزد »راموس« در پاری سن ژرمن چقدر است؟
شبکه »اسکای اسپورت« از جزئیات قرارداد سرخیو راموس کاپیتان سابق رئال مادرید با پاری سن 
ژرمن افشاگری کرد.طبق توافق صورت گرفته، اسطوره مادریدی ها سالیانه 15 میلیون یورو دستمزد از 
پاریس دریافت خواهد کرد. قرارداد راموس با سن ژرمن یک ساله با شرط تمدید برای فصل دوم است.
این درحالی است که دستمزد سالیانه راموس در رئال مادرید 12 میلیون یورو بود. اسطوره مادریدی 

ها تالش کرد در رئال بماند ولی این اتفاق رخ نداد تا راموس بعد از 16 سال از کهکشانی ها جدا شود.

جنجال محیط زیستی ستاره آمریکایی چلسی
 کریستین پولیشیچ، ستاره تیم ملی آمریکا و تیم چلسی، پس از انتشار یک فیلم ویدئویی در شبکه 
های اجتماعی این روزها خودش را هدف انتقادات فراوانی یافته است.روز شنبه ویدئوی از کریستین 
پولیشیچ در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان می داد این ستاره 22 ساله در حالی که به همراه 
دوستانش به ماهیگیری رفته است، روی بدن یک ماهی غول آسا که با قالب ثابت نگه داشته اند، در حال 
روپایی زدن است.پولیشیچ در این تصاویر کنترل توپ را از دست می دهد و در آب و روی ماهی بیچاره 

ای که در حال تقال بود می افتد.ستاره چلسی مورد انتقاد گروه های محیط زیستی قرار گرفته است. 

گزینه آث میالن برای جانشینی »چالهان اوغلویز«
ایسکو که روز های ســختی را در دوران حضور زیدان در رئال مادرید سپری کرد و بیشتر مواقع روی 
نیمکت بود، گزینه جدید میالن برای جانشینی هاکان چالهان اوغلو محسوب می شود.از آنجایی که 
کارلو آنچلوتی هم تمایل زیادی برای تمدید قراردا ایسکو ندارد به نظر می رسد هافبک سابق ماالگا 
پس از ۸ سال می تواند سانتیاگوبرنابئو را ترک کند.از سوی دیگر ایسکو طرفداران زیادی در بازار نقل 
و انتقاالت دارد، اما سران روسونری قصد دارند برای جذب این وینگر خوش تکنیک از فرمول انتقال 

قرضی با حق خرید استفاده کنند و فصل بعد وی را به سن سیرو بیاورند.

»هرناندز « جراحی شد
لوکاس هرناندز چند هفته باید مشغول ریکاوری باشد چرا که او یک عمل جراحی موفقیت آمیز را 
پشت سر گذاشت. به نقل از GFNG، لوکاس هرناندز که در جریان مسابقات یورو 2020 دچار پارگی 
مینیسک زانوی پای چپ شده بود، با اعالم حسن صالح حمیدزیچ تحت یک عمل جراحی موفقیت 
آمیز قرار گرفت. مدیر اجرایی بایرن مونیخ تایید کرد کــه هرناندز طی هفته های آینده، می تواند به 

میادین برگردد و به ترکیب تیم ناگلزمن اضافه شود.

ایستگاه بیست و ششم رقابت های لیگ برتر؛

سپاهان با پیکان سبقت می گیرد؟!

هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر 
 سمیه مصور

فوتبال، جــام خلیــج فارس امــروز با 
برگزاری 7 دیدار پایان می یابد که بر همین اساس تیم فوتبال سپاهان 
به مصاف تیم پیکان مــی رود.فصل جدید رقابت هــای لیگ برتر به 
هفته های پایانی خود نزدیک شده و ســپاهان در یکی از مهم ترین 
بازی های هفته بیســت و ششــم میهمان تیم پیکان است؛ دیداری 
حســاس و نفس گیر که نتیجه آن عالوه بر دو تیم برگزار کننده برای 
سایر مدعیان به خصوص پرسپولیس حائز اهمیت بوده و هر نتیجه ای 

غیر از پیروزی طالیی پوشان، قهرمانی سپاهان را سخت تر می کند.
ســپاهان در شــرایطی آماده مصاف با تیم پیکان می شود که هفته 
گذشته مقابل تیم ماشین ســازی تبریز به برتری یک بر صفر دست 
یافت تا همچنان فاصله دو امتیازی خود را با تیم پرســپولیس حفظ 
کرده و در کورس قهرمانی باقی بماند. شاگردان نوید کیا در 25 بازی 
قبلی خود 15 برد، 7 تساوی و 3 شکست به دست آورده و با اندوختن 
52 امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفته اند.در آن سو  تیم پیکان در  25 
بازی قبلی خود  ۸ برد، 10 تساوی و 7 شکست به دست آورده و با 34 

امتیاز در رده هشتم جدول رده بندی قرار گرفته است.
ســپاهان یکی از جدی ترین مدعیان قهرمانی است، اما تعطیلی های 
مداوم و طوالنی مدت رقابت های لیگ برتر باعث شده تا تیم نویدکیا از 
آمادگی ایده آل خود فاصله بگیرد. رقابت های لیگ برتر در فصل جاری 
با وقفه های مداوم و طوالنی مدتی مواجه شده و روند فرسایشی لیگ 
باعث شده تا بسیاری از تیم ها نتوانند آمادگی کامل خود را حفظ کنند 

و سپاهان یکی از این تیم ها به شمار می آید. 
با این حــال تیم نویدکیا برای بازی حســاس مقابل پیکان شــرایط 
خوبی دارد؛ حضور شــهباززاده در پیکان خط حمله در کنار ، حسینی و 
رفیعی ســپاهان را در حمله تبدیل به تیمی کامال خطرناک و زهرآلود 

کرده است. 
مشکل سپاهان در این بخش را می توان زود اغنا شدن مهاجمان این 
تیم پس از گلزنی دانســت. در خط دفاعی میانی حضور حاج صفی، 
کریمی، سلمانی و جالل علی محمدی دســت نویدکیا را برای چیدن 
ترکیب دلخواهش باز گذاشــته و در فاز دفاعی نیز ســپاهان با وجود 
نیازمند، نورافکن، مهدی زاده، پورقاز، اســماعیلی فر و ولســیانی در 

شرایط کامالمطلوبی قرار دارد.
در آن سوی میدان تیم پیکان تهران که با رای کمیته انضباطی صاحب 
سه امتیاز دیدار پیکان با سایپا شــده با انگیزه باالیی آماده مصاف با 
تیم سپاهان می شــود، شــاگردان مهدی تارتار به دنبال کسب تمام 
 امتیاز این دیدار خانگی هســتند تا ضمن حفظ جایگاه شان در جدول

 رده بندی بتوانند به رسیدن به پله های باالتر امیدوار باشند.
انگیزه باالی هر دو  تیم و نیاز مبرم آنها به 3 امتیاز بازی، می تواند این 
دیدار را به یکی از جذاب ترین رقابت های هفته بیست و ششم تبدیل 
کند. با این وجود باید منتظر ماند و دید کــه اتفاقات به نفع کدام تیم 

رقم خواهد خورد.
 تیم سپاهان به دنبال برتری در این دیدار است تا با خیال راحت تری 
چشــم به انتظار لغزش سرخ پوشــان پایتخت باشد.پرسپولیس در 
یکی از دیدارهای مهم  این هفته در گرمای سوزان خوزستان به مصاف 
تیم فوالد خوزســتان می رود، دیداری که در صورت برتری شاگردان 
گل محمدی شانس این تیم برای قهرمانی در این دوره از رقابت ها به 

باالتر از هفتاد درصد می رسد.

تیم فوتبال ســاحلی صنعت فرش حــداد اصفهان 
دومین فصل حضورش در سطح اول فوتبال ساحلی 
ایران را ســپری می کند و امروز باید در اولین دیدار 
خود در مقابل شاهین خزر رودسر قرار بگیرد.صنعت 
فرش حداد اســما میزبان اولین دیدار فصل جدید 
اســت؛ اما به دلیل مشــکالت فراوان زمینش باید 
در یزد از حریفــان خود میزبانــی کند.تنها نماینده 
فوتبال ســاحلی اصفهان در لیگ برتر، حاال تنهاتر 
از همیشــه اســت؛ آن هم تیمی که در اولین فصل 
حضورش در لیگ برتــر با وجود تمــام کمبود ها و 
مشکالت از جمله نداشتن میزبانی و شیوع ویروس 
کرونا در پله سوم لیگ ایســتاد.در فاصله تنها یک 
روز مانده به شروع لیگ برتر پیگیری های مدیران 
تیم به جایی نرسیده و هیچ مسئولی به کمک آن ها 
نیامده، مسئوالنی که حرف و عمل شان یکی نیست.

سازمان لیگ هم پس از اولتیماتوم های مختلف در 

چندماه اخیر به مدیران این تیم اعالم کرده به دلیل 
نداشتن زمین اســتاندارد و مناسب باید در استان 
یزد بازی های خانگی شــان را انجــام دهند؛ دقیقا 
مانند فصل گذشته.تنها خواســته این تیم داشتن 
یک زمین اســتاندارد است، در اســتان اصفهان با 
ظرفیت های باال و وجود زیرساخت ها فراهم کردن 
یک زمین ساحلی، دور از دسترس نیست که آن هم 
از صنعت فرش حداد دریغ شــده است.در چندماه 
گذشته با تصمیمات مدیران شهری زمین ساحلی 
ناژوان به مزایده گذاشته شد که کسی هم به سراغ 
آن نیامد، ســپس قرار بر این شد که صنعت فرش 
در یکی از شهرســتان های اســتان ماننــد تیران و 
کرون از حریفانش میزبانی کند کــه در نهایت این 
راه هم به جایی نرســید.اگر صنعــت فرش بتواند 
جایگاه فصل گذشــته اش را ارتقا دهد یا دست کم 
حفظ کند شاهکار کرده است؛ چرا که از جانب هیچ 

کدام از مسئوالن و مدیران شهرش حمایت نشده، 
در روز هایی کــه تمام تمرکــز ورزش اصفهان روی 
فوتبال گذاشته شــده تا پایتخت نشینان را تسلیم 
خود کند، ورزش هایی مانند فوتبال ساحلی با وجود 
بازیکنان با اســتعداد و چنین پتانسیل های باالیی 
نادیده گرفته می شــود.صنعت فرش حداد امشب 
ســاعت 20:30 دقیقه در چارچوب هفته اول لیگ 
برتر فوتبال ســاحلی فصل 1400 در یزد با شــاهین 
خزر رودسر صف آرایی می کند، امیدواریم نماینده 
پرتالش اصفهان بی مهری ها را با عملکردی درخشان 
به مانند فصل گذشته پاسخ دهد شاید مسئولین هم 

به خود آمدند.

فرشی که حداد، خارج از خانه برای میهمانان می گستراند؛

میزبانی فرش حداد فقط روی کاغذ 

خبر روز

معضل بزرگ لیگ برتر در فصل بعد
کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت رسمی برنامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در مراحل مختلف در 
منطقه غرب و شرق آسیا را اعالم کرد که طبق این برنامه، نمایندگان کشورمان ابتدا در مرحله یک هشتم 
نهایی باید 22 و 23 شهریورماه به مصاف 
حریفان خــود برونــد و در صورت صعود 
به مرحله یک چهارم نهایی، در تاریخ 24 
مهرماه در این مرحله بــه میدان خواهند 
رفت.این برنامه ریزی در حالی از ســوی 
AFC اعالم شــده که تیم ملی کشورمان 
باید 11 و 16 شهریورماه به ترتیب به مصاف 
ســوریه و عراق برود و در ادامــه 15 و 20 
مهرماه نیز به مصاف امارات و کره جنوبی 
خواهد رفت. با این وضعیــت و با در نظر 
گرفتن این موضوع که به احتمال فراوان مسابقات انتخابی جام جهانی به صورت متمرکز برگزار خواهد 
شد، عمال تیم های باشگاهی باید بدون بازیکنان ملی پوش خود برای دیدارهای مراحل مختلف لیگ 
قهرمانان آسیا آماده شوند و بازیکنان پس از بازگشــت از بازی های ملی، فرصتی برای تمرین با تیم  
باشگاهی خود نخواهند داشت و این موضوع کار تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا را سخت خواهد 
کرد.این اتفاق در حالی رخ می دهد که طبق گفته ســهیل مهدی، سرپرست کمیته مسابقات سازمان 
لیگ، به احتمال فراوان فصل آینده مســابقات لیگ برتر نیز از 2 مهرماه آغاز خواهد شد و باید دید با 

برنامه ریزی صورت گرفته از سوی AFC، چه تدبیری برای آغاز مسابقات لیگ برتر اندیشیده است.

»افتخاری« از پرسپولیسی بودن وزیر خبر داد
مدیرعامل سابق استقالل هم می گوید سلطانی فر طرفدار قرمزهاست.رضا افتخاری که همچنان از 
حضور در فوتبال محروم است، درباره وزیر ورزش می گوید: »مسعود سلطانی فر، طرفدار پرسپولیس 
است، اما در زمان من، به هر دو تیم با یک چشم نگاه می کرد. زمانی که با شفر در حال مذکره بودیم، 
هر نیم ســاعت با او صحبت می کردم و خواسته های ســرمربی آلمانی را می گفتم و او راهنمایی 
می کرد. وزیر ورزش دوست داشت یک مربی خوب به استقالل بیاید و گفت شفر رزومه خوبی دارد 
و این مربی را بیاورید.«وی اضافه می کند: »اگر وزیر قصد حمایت از تیم پرســپولیس را داشت، 
موافقت نمی کرد که شفر بیاید. حمایت از پرســپولیس از چه ناحیه ای بود؟ پرسپولیس حمایت 
افرادی مثل هدایتی، سیاسی، رویانیان را داشت که خرج می کردند. در استقالل از این خبرها نبود.«

علت شکایت استقالل از »امیرحسین صادقی«
امیرحسین صادقی حرف های تندی علیه »مددی« مدیرعامل استقالل زد. به همین دلیل آبی ها 
از شکایت از این بازیکن خبر داده اند. البته بعید به نظر می رسد این شکایت واقعا صورت بگیرد. در 
هر صورت صادقی در مصاحبه تندی این حرف ها را علیه مددی زد: »باشگاه استقالل که کال تعطیل 
است و هیچ! آقای مددی که کال تعطیل! نمی دانم چه کسانی در باشگاه هستند و چه کار می کنند. 
یک فاصله عجیبی بین باشــگاه و تیم افتاده.آقای مددی حواســت را جمع کن؛ خیلی محترمانه 
بساطت را جمع کن و از استقالل برو! من کار با هیچ پیشکسوت دیگری ندارم ولی نمی گذارم ایشان 
به کارش ادامه بدهد. آقایان شرکت نفتی از استقالل بروید.«وی اضافه کرد: »آقایانی که به دنبال 
رییس جمهور آینده می روند و همه جا هستند تا یک پست بگیرند، اکنون هم در هیئت مدیره جای 
دارند اما ما می دانیم که شما استقاللی نیســتید پس جمع کنید و بروید.من در تیم محالت هم به 
این آقا سمت نمی دهم، مانده ام که چطور ایشان را در باشگاه بزرگی مثل استقالل به کار گرفته اند. 

مانده ام ایشان چطور اصال جرأت دارند که هنوز تصمیم گیری می کنند.«

مستطیل سبز

فرهاد قائمی: 

 کاری که با من کردند
 اوج بی احترامی بود

با اعالم والدیمیــر آلکنو، تیم ملــی والیبال 
مردان ایران برای حضور در بازی های المپیک 
توکیو تمرینات خود را از شنبه دوازدهم تیرماه 
با حضور 19 بازیکن آغاز کــرد. فرهاد قائمی 
یکی از این بازیکنان بود که پس از خداحافظی 
از تیم ملی، مجددا به اردو فراخوانده شد؛اما 
روز یکشــنبه والدیمیر آلکنو در تمرین نوبت 
عصر ملی پوشــان حضور پیدا کرد و روی نام 
سه بازیکن یعنی فرهاد قائمی، بردیا سعادت 
و محمدطاهر وادی خط قرمز کشید تا ترکیب 
تیم ملی برای اعزام به المپیک بیش از پیش 
مشخص شود. این تصمیم با واکنش قائمی 
همراه شد و او صحبت های جنجالی  در این 
زمینه را مطــرح کرد.قائمی گفــت: به دلیل 
شرایط کرونایی و بعد از آن هم شرایط زندگی 
شخصی ام، نمی توانستم همراه تیم ملی در 
جام ملت ها باشم؛ حتی این موضوع را مطرح 
کردم و گفتم شــرایطم جور نیست و این که 
گفتم می خواهم بــه جوان ترها میدان بدهم 
تا تورنمنت های بزرگ جهانی را تجربه کنند. 
گفتم چون در شــرایط اوج هم هستم، از تیم 
ملی خداحافظی کنــم؛ امکان ندارد تیم ملی 
برایم بی اهمیت باشد، چون من چندین سال 
اســت که برای تیم ملی زحمت کشیده ام و 
بهترین دوران زندگــی ام را در تیم ملی بودم. 
این که حتی با آمــدن دوباره ام ثابت کردم که 
تیم ملــی برایم بی ارزش نیســت.اصال من 
خودم اگر آماده نبــودم، هیچ وقت به اردوی 
تیم ملی آن هم بــرای تورنمنتی در ســطح 
المپیک نمی آمدم؛ جام رمضان نیســت که 
من بخواهم بیایم و کار را شروع کنم، المپیک 
است و اصال شوخی نیســت. آمده بودم به 
تیم ملی کمک کنم. من که خداحافظی کرده 
بودم و دنبال کار و زندگی خودم بودم. من را 
به اردوی تیم ملــی آوردند و حتی قبلش نیز 
گفتند آقایان آلکنو و داورزنــی به این جمع 
بندی رسیده اند که من باید برگردم و به تیم 
کمک کنم. بعد این کار را با من انجام دادند که 

اوج بی احترامی بود.

انگیزه باالی هر دو  تیم و نیاز مبرم آنها به 3 امتیاز 
بازی، می تواند این دیدار را به یکی از جذاب ترین 
رقابت های هفته بیست و ششم تبدیل کند. با این 
وجود باید منتظر ماند و دید که اتفاقات به نفع کدام تیم 

رقم خواهد خورد

فوتبال جهان

وز عکس ر

دیدار دوباره فیل و 
فنجان استقالل

هواداران استقالل امیدوار هستند که 
شــیخ دیاباته در کنار مهدی قائدی 
درخشش فصل گذشته را تکرار کنند. 
جایی که این دو بازیکن روی بسیاری 
از گل های استقالل نقش مستقیمی 
داشــتند و حتــی به دلیــل اختالف 
ساختار بدنی آنها، به این دو بازیکن 

لقب فیل و فنجان را داده بودند.
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اصفهان با پورتوی پرتغال و حیدرآباد هند خواهرخوانده می شود
ایمان حجتی، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
»  به افتخار اصفهان،به افتخار سمرقند، دو یادگار از قلب تاریخ، دو مروارید در قلمرو تمدنی زبان فارسی، 
دو شهر ارزشمند در مسیر جاده ابریشم و دو شهر مسلمان  به صورت رسمی با امضای تفاهم نامه در 
ارتباط مجازی شهرداران به عنوان خواهرخوانده همکاری های خود را آغاز خواهند کرد تا عمق دوستی 
و همکاری ها بین دو شهر و مردمانشــان بیشتر شــده و در زمینه مختلف به ویژه فرهنگی، هنری، 
اقتصادی، علمی و ... توسعه یابد.بعد از سال ها، یک خواهرخوانده جدید به لیست ۱۳ خواهرخوانده 
اصفهان اضافه شد که این مهم از افتخارات اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان است 
و امیدواریم به زودی شاهد امضای دو قرارداد خواهرخواندگی با شهرهای حیدرآباد هند و پورتو پرتغال 
باشیم که مراحل آن نیز به پیش رفته است.از همه همکاری های وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران به ویژه جناب آقای نیرآبادی سفیر محترم کشورمان در ازبکستان، جناب آقای ساالریان مدیر 
نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان، از همه توجه شهردار اصفهان جناب آقای دکتر نوروزی و اعضای 
شورای اسالمی شهر در دوره پنجم به توسعه دیپلماسی شــهری و تالش های ویژه همکاران در اداره 
کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان به ویژه خانم بهناز عابدی که پیگیری این پرونده را 

تا رسیدن به مرحله امضا پیش برد و دیگر تالشگران و عزیزان در این عرصه، ممنون و سپاسگزارم. «

 صدور مجوز به کارگیری 34۸ نیروی قرارداد کارمعین 
برای شهرداری اصفهان

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: همزمان با ۱۴ تیرماه روز شهرداری ها مجوز 
به کارگیری ۳۴۸ نیروی قرارداد کار معین برای شهرداری کالن شهر اصفهان صادر شد.مهدی جمالی 
نژاد اظهار کرد: این مجوز از میان افراد واجد شــرایط که به صورت غیرمســتقیم در شــهرداری ها در 
حوزه ستادی، مناطق و سازمان های وابسته در مشاغل کارمندی مشــغول به کار بوده اند، بر اساس 
شاخص های تعیین شده شامل مدرک تحصیلی، ســابقه خدمت و مصاحبه کتبی، به ترتیب نمره 
فضلی و رعایت شــرایط احراز در سقف سهمیه تخصیصی ســازمان اداری و استخدامی کشور اعطا 
شده است.وی افزود: انتظار می رود با همکاری سایر شــهرداری ها و دفاتر امور شهری و شوراهای 
استانداری ها و تسریع در ارسال اطالعات مورد نیاز، شاهد تســریع در روند اعطای مجوز بکارگیری 
نیروی قرارداد کار معین در تمامی شهرداری های کشور باشیم.معاون عمران و توسعه امور شهری و 
روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تصریح کرد: مجوز به کارگیری 
نیروی قرارداد کار معین در شهرداری ها پیش از این برای شهرداری های قم، شیراز، کرمانشاه و شهرکرد 
و شهرداری های اســتان های خراســان جنوبی، هرمزگان، کرمان، گیالن، خراسان شمالی، بوشهر، 

اصفهان و یزد صادر شده است.

آخرین جزئیات احداث تعریض پل فردوسی
مدیر پروژه تعریض پل فردوسی اظهار کرد: ابعاد پروژه تعریض پل فردوسی شامل پیاده رو شمالی 
حدود ۲.۷ متر، باند شمالی حدود ۹.۳ متر پیاده رو جنوبی ۲.۶۳ متر، باند جنوبی ۹.۲۵ متر، رفیوژ 
میانی حدود ۲.۲۰ متر است که پیاده رو موجود به عرض آسفالت فعلی اضافه خواهد شد.قاسم توکلی 
با اشاره به ابعاد ســازه ای پل، اظهار کرد: عرض پل ۱۱.۸۰ متر از هر طرف است و احداث رمپ و مسیر 
زیر پل آغاز شده است.مدیر پروژه تعریض پل فردوسی خاطرنشان کرد: در ضلع جنوب پل فردوسی 
خاک برداری تکمیل شده و در ضلع غربی داخل رودخانه، دو فونداسیون در کنار پل وجود دارد و احداث 
شمع های پروژه نیز در حال انجام است.توکلی با بیان اینکه در حال حاضر احداث فونداسیون پروژه 
پل فردوسی ۹۰ درصد پیشرفت داشته است، گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده تالش می کنیم 

پروژه در موعد مقرر به بهره برداری برسد.

با مشارکت شهرداری اصفهان و بخش خصوصی؛

قرارداد ایجاد اولین واحد پیرولیز ضایعات خطوط پردازش پسماند منعقد شد

قرارداد ایجاد اولین واحد پیرولیز ضایعات خطوط پردازش پســماند 
شــهری به ظرفیت ۱۰ تن در روز، مابین ســازمان مدیریت پســماند 
شهرداری اصفهان و سرمایه گذار بخش خصوصی منعقد شد.قدرت 
ا…نوروزی، شــهردار اصفهان در مراســم انعقاد قرارداد اولین واحد 
پیرولیز ضایعات خطوط پردازش پسماند شهری اظهار کرد: مدیریت 
پســماند از جمله موضوعات مورد تاکید شهرداری بوده است، در این 
روند پیگیر هستیم راهکارهایی را اجرایی کنیم که وضعیت را در زمینه 

مدیریت پسماند بهبود ببخشیم.
وی ادامــه داد: وضعیــت مدیریــت پســماند اصفهان در ســطح 
کشــور جایگاه خوبی داشــته و بــا اقدامــات انجام شــده در چهار 
ســال اخیــر و کســب موفقیت هــای مختلف، ایــن جایــگاه ارتقا 
یافته اســت که از آن جملــه می توان بــه کاهش میــزان آالیندگی 
 ناشــی از شــیرابه و رفع بخش زیــادی از دغدغه ها در ایــن زمینه 

اشاره کرد.
شهردار اصفهان ضمن ابراز خرسندی از انعقاد قرارداد پیرولیز، اضافه 
کرد: این قرارداد از نظر فنی و برنامه زمانی قرارداد کاملی اســت و از 

سرمایه گذار انتظار داریم مانند همه پروژه های شهرداری، اجرای آن 
را جدی تلقی کند تا به نتیجه مطلوب دست یابیم.نوروزی با بیان این 
که در این دست پروژه ها رویکرد ما معطوف به دوره خاصی نمی شود، 
اظهار کرد: نگاه ما در این خصوص نگاهی همیشگی و رو به آینده است 
و امیدواریم زمینه به گونه ای فراهم شود که تبدیل پسماندهای دفنی 
به سوخت محقق شود و در اولین فرصت شــاهد تکمیل فاز ۱۰ تنی و 
آغاز اجرای فاز ۳۰۰ تنی این پروژه باشیم.وی تاکید کرد: مجموع این 
فعالیت ها و اقدامات مسیری برای الگو شدن اصفهان در زمینه توسعه 

پایدار شهری و مدیریت پسماند برای سایر شهرهاست.

جزئیات قرارداد پیرولیز ضایعات خطوط پردازش پسماند
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با بیان این 
که قرارداد پیرولیز برای اولین بار در سطح کشــور با خوراک پسماند 
شهری منعقد شده است، اظهار کرد: این پروژه با سرمایه گذاری کامل 
بخشــی خصوصی به ظرفیت ۱۰ تن در روز اجرا خواهد شد و پس از 
کسب نتایج و بازدهی مورد انتظار و دریافت مجوزهای الزم وارد اجرای 

فاز ۳۰۰ تنی می شود.
 رحیم محمدی،در رابطه با جزئیات این پروژه توضیح داد: پســماند 
ورودی به کارخانه پردازش پســماند و تولید کود آلی دارای ۲ بخش 
شامل بخش آلی و فسادپذیر یا همان پســماند تر و بخش غیر آلی 
شامل مواد پایه کربنی است که بخش دوم به مقدار روزانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ 
تن به دلیل نبود تکنولوژی مناسب دفن می شود که این بخش عمدتا 
شامل قسمت های غیرقابل بازیافت پســماند از جمله منسوجات و 
دیگر اقالم پالســتیکی اســت که با توجه به ترکیب خود می تواند به 

عنوان یک منبع انرژی مورد استفاده قرار بگیرد.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان با 
اشــاره به مطرح شــدن اســتفاده از تکنولوژی پیرولیز بــرای بهره 
بــرداری بهینــه از ایــن بخــش پســماندها، ادامــه داد: مطابــق 
با برنامــه راهبــردی ۱۴۰۵، کاهــش آلودگی های زیســت محیطی 
یکی از اهــداف اولویت دار ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری 
اصفهان بوده که برای تحقق این هدف و در راســتای تحقق توســعه 
پایــدار شــهری راه اندازی تکنولــوژی پیرولیــز در دســتور کار قرار 
 گرفــت و مذاکرات با ســرمایه گذار این قــرارداد از مرداد ماه ســال 

۱۳۹۹ آغاز شد.
محمدی با بیان این که دو موضوع عمده در این پروژه مطرح اســت، 
افزود: در وهله اول نیازمند دریافت مجوز از ســازمان حفاظت محیط 
زیست بودیم که پس از رایزنی ها موفق به دریافت آن از دفتر مدیریت 
پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای فاز ۱۰ تنی شدیم و 
امیدواریم طی تکمیل این فاز بتوانیم مجوز فاز ۳۰۰ تنی را هم دریافت 
کنیم و مورد دوم بکر بودن تجربه پیرولیز برای پســماندهای شهری 
است که حساسیت ما را برای اجرای بهینه این پروژه چند برابر می کند.

وی با اشــاره به جزئیات قرارداد پیرولیز اظهار کرد: این قرارداد از نوع 
BOT بوده، رقم سرمایه گذاری صورت گرفته از جانب سرمایه گذار در 
فاز ۱۰ تنی حدود ۲۰۰ هزار دالر و آورده ســازمان مدیریت پسماند نیز 
سوله، آب، برق، خوراک ورودی و مجوز سازمان حفاظت محیط زیست 
اســت که در نهایت مطابق برنامه ریزی منجر بــه تولید هیدروکربن و 
ســوخت صادراتی خواهد شــد تا هم به کاهش آلودگی های زیست 
محیطی ناشــی از دفع پســماند کمک کند و هم بتواند برای کشــور 

ارزآوری داشته باشد.
محمدی تاکید کرد: با ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و کاال رایزنی هایی 
شده است تا رویه اجرایی منسجمی برای صادرات محصوالت تولیدی 

تدوین شود.

فرماندار اصفهان در نخستین جلسه آموزشی اعضای 
ششمین دوره شوراهای اسالمی شهرهای شهرستان 
که به منظور آشــنایی منتخبین با قوانین و مقررات 
شوراها برگزار شد، با بیان اینکه انتخابات ششمین 
دوره شوراهای اسالمی شــهر و روستای شهرستان 
در کمال آرامش و امنیت برگزار شد، خاطرنشان کرد: 
دو انتخابات سرنوشت ساز ۲۸ خرداد ماه با مشارکت 
و حضور پرشــور مردم پای صندوق های اخذ رای در 
کمال سالمت برگزار شد و مردم والیتمدار و شهیدپرور 
شهرستان توانستند برگ زرین دیگری را بر افتخارات 
نظام مقدس جمهوری اســالمی ایــران بیفزایند. 

حســین سیســتانی گفت: امیدواریــم منتخبین 
ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر وروستا بتوانند 
با کار و تالش مضاعف، خدمات شایســته و ارزنده 
ای را به مــردم ارائه کنند.وی افــزود: از بدو انقالب، 
تدوین قانون شوراهای اســالمی در دستورکار قرار 
گرفت و شوراها که مظهر اراده مردم بر امور جامعه در 
مقیاس شهر و روستا هستند، نقش آفرین صحنه 
های خدمتگزاری شدند.سیستانی تصریح کرد: بنا 
به فرموده مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مبنی 
بر اینکه »وظایفى که براى شوراها در قانون ذکر شده، 
همان وظایفى است که اگر شوراهاى ما ان شاء ا… 
بتوانند این وظایف را به طور کامل به انجام برسانند، 
بسیارى از مشکالت جارى مردم برطرف خواهد شد 
و این موارد را قانون گذاران با دقت در قانون اساسى و 

در قانون عرفى معین کرده اند.«
فرماندار اصفهان افزود: اصل ایجاد شوراهای اسالمی 
شهر و روستا در قانون اساسی، نشان دهنده اهتمام 
نظام جمهوری اسالمی ایران به مجموعه متنوع افکار، 
مشورت ها و دیدگاه ها در اداره امور کشور است و این 
موضوع نقطه مقابل نظام های ارتجاعی و استبدادی 
محسوب می شود.وی با اشــاره به اهمیت، جایگاه 
و نقش شوراهای اســالمی در پیشبرد اهداف نظام 
و انقالب عنوان کــرد: اهمیت انتخابات شــوراهای 
اسالمی در توسعه و افزایش مشارکت مردم در عرصه 
تصمیم گیری شهری و روستایی به عنوان مهم ترین 
راهبرد نظام جمهوری اسالمی تا به آن حد است که 
فصل هفتم قانون اساســی به این مهم اختصاص 

یافته است.

فرماندار اصفهان:

 افزایش مشارکت مردم در عرصه تصمیم گیری شهری
 و روستایی راهبرد نظام جمهوری اسالمی است

دومین دانشکده گردشگری کشور در اصفهان تاسیس می شود
 رییس دانشــگاه اصفهان با پیشنهاد راه اندازی دانشکده گردشــگری در این دانشگاه موافقت کرد. 
نشست هم اندیشی هیئت امنای بنیاد پروفسور جعفری با حضور هوشنگ طالبی رییس دانشگاه 
اصفهان، حســن تقی زاده انصاری رییس جامعه گردشــگری الکترونیکی ایران، علی کرباسی زاده 
عضوهیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان، فریده روشن عضو شورای شهراصفهان، علیرضا ساالریان 
مدیر دفتر وزارت امور خارجه، کمیل طیبی مدیر بین الملل دانشــگاه اصفهان، محمدرضا فرنیا مدیر 
جامعه گردشگری الکترونیکی استان اصفهان و حضور مجازی اســتاد برجسته گردشگری جهان 
پروفسور جعفر جعفری بنیانگذار بنیاد روز شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ در هتل عباسی اصفهان برگزار شد.در 
ابتدای این نشست پروفسور جعفری به بیان اهداف و اهمیت تشکیل بنیاد و ضرورت اجرایی شدن 
مراحل اجرایی توافق با شهرداری اصفهان و تسریع در ادامه فعالیت های بنیاد درخانه تاریخی مرحوم 
شفتی پرداخت.در ادامه جلسه انصاری به عنوان  رییس هیئت امنا گزارشی از برنامه و فعالیت های 
بنیاد به ویژه اقدامات علمی، کاربردی و پژوهشی ارائه و پیرامون مسائل مرتبط مطالبی را مطرح کرد.

طالبی نیز ضمن تقدیر از تالش های ارزنده هیئت امنا و مدیران بنیاد به آمادگی دانشــگاه اصفهان 
برای گسترش همکاری و امضای توافق نامه فی مابین اشاره کرد. در ادامه نشست سایر اعضا نظرات 
و پیشنهادات خود را برای بهره گیری از ظرفیت های بنیاد در راستای توسعه و رونق گردشگری کشور 
به ویژه اصفهان ارائه کردند.پیشنهاد بنیاد پروفســور جعفری با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان برای 
تاسیس دانشکده گردشگری نیز مورد تایید رییس دانشگاه اصفهان قرار گرفت و مقرر شد مراحل 

اداری و قانونی راه اندازی دانشکده دراولویت کاری دانشگاه و حامیان قرار گیرد.

 رونمایی از کتاب »چهل درس برای انقالبی بودن« 
در خانه انقالب اصفهان

مدیر خانه انقالب اسالمی اصفهان اظهار کرد:  آیین رونمایی از کتاب »چهل درس برای انقالبی بودن« 
اثر تالیفی محمود فروزبخش پنجشنبه ۱۷ تیرماه از ساعت ۱۸ در خانه انقالب اسالمی و والیت برگزار 
خواهد شد.ابراهیم عمرانی ادامه داد: این آیین رونمایی، همگام با بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب، 
در قالبی متفاوت و با تاکید بر نظرات و آرای جوانان و با محوریت نظریه پردازان جوان برگزار خواهد شد؛ 
اما مراسم با ارائه ۷ تن از جوانان نخبه فرهنگی اجتماعی و صاحب کرسی نظریه پردازی شهر برگزار 
می شود؛ مجید شریفی فر، حجت االسالم منوچهر مهروی پور، علی اکبر اژه ای، فاطمه رضایی، حسین 
نوروزی فرد، قاسم قربانی و امیرحسین پرورش در این آیین رونمایی ارائه های کوتاهی خواهند داشت.

وی افزود: این اثر حاوی ۴۰ درس کوتاه و ۵ مقاله بلند است که به بیانی ساده، روان و با نگاهی متفاوت 
درباره شاخص های انقالبی بودن صحبت می کند، حکایت بیداری، مشروطه ای که تاج نمی خواست، 
محاسبات عددی، شهر گنبدهای فیروزه ای و کاشی های شکسته و حکمت و حدید از دیگر آثار نویسنده 
کتاب است.عمرانی ادامه داد: در مقدمه کتاب آمده است: »در گذشته درس های فراوانی جهت انقالب 
و انقالبی بودن نوشته شده است که عمدتا اشاره به مراحل قبل و بعد از نهضت اسالمی داشتند، در این 
چهل درس کوتاه، سعی شده با رویکردی تمدنی، از انقالبی بودن صحبت کنیم، اگر چه همچون گذشته، 
انقالبی بودن جان کالم است؛ اما در این جایگاه، دیدی نظام ساز و تمدن  محور بر متن ها حاکم است.«

ماجراهای جدید آرزو و عروسک ها در قاب شبکه اصفهان
 به گزارش روابط عمومی معاونت امور اســتان ها، فصل دوم مجموعه سریال نمایش عروسکی » 
کاروان  عروسک ها « ویژه کودکان در ۲۶ قسمت ۲۵ دقیقه ای  به تهیه کنندگی فرشید محمودی در 
استان اصفهان تولید می شود.  این مجموعه در فضای فانتزی کودک و نوجوان و حال و هوای زندگی 
امروز اصفهان تولید می شود و به ارائه داستان های آموزنده ای از عروسک های سنتی ایران در مکان 
های گردشگری اصفهان و برخی دیگر از شهرهای این استان می پردازد که ایجاد فضای شاد یکی از 

ویژگی این مجموعه برای جذب مخاطب است.

با مسئولان

خبر ویژهخبر خوان

عضو شورای شهر:

غصب آب، کاسه صبر مردم 
اصفهان را لبریز کرده است

رییس کمیســیون پایش، نظارت و پیگیری 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه این 
روزها بیش از هر چیز دیگــری گرما و بی آبی 
خصوصا آب شرب شهری مشکالت عدیده ای 
را برای مردم اصفهان ایجاد کرده اســت، اظهار 
کرد: خستگی طوالنی مدت رودخانه زاینده رود 
و شنیدن فریاد و فغان کشــاورزان و صاحبان 
حقابه و مالکین نســل اندر نســل آب زاینده 
رود و مالحظه غصب و ســرقت های علنی آب 
در باالدست اموری اســت که کاسه صبر مردم 
اصفهان را لبریــز کرده اســت.فتح ا... معین 
افزود: گاهی این موضــوع در محاورات میان 
مردم شنیده می شود که گویا اصفهان با وجود 
پیشگامی در انقالب و جدیت و حضور بی نظیر 
در صحنه های شکوهمند دفاع مقدس و تقدیم 
بیشترین شهید در دفاع مقدس نسبت به سایر 
استان ها، مورد بی مهری و حتی انتقام جویی 
جریان های ناراضی از انقالب قرار گرفته است.

رییس کمیســیون پایش، نظارت و پیگیری 
شورای اســالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه 
مردم شهیدپرور و ایثارگر این استان، خصوصا 
کشــاورزان و باغداران اصفهان، بــه حضور در 
صحنه هــای انقــالب و دفاع مقدس شــهره 
هستند، گفت: در شــرایط فعلی مردم استان 
اصفهان از مصادیــق فرمایشــات امام راحل 
هســتند که در وصیت نامه خــود در خصوص 
سرگردانی صاحبان انقالب در پیچ و خم ادارات 
و در پشت درهای بسته مســئوالن و رؤسای 
سازمان ها و ادارات هشدار داده اند.وی تصریح 
کرد: عجیب است که مردم استان اصفهان حتی 
برای تغییر و بهینه سازی مسیر انتقال آب شرب 
خود نیز با ســنگ اندازی و ایرادگیری های بی 
پایه و مبنا و اختصاص نیافتــن اعتبار مواجه 
می شوند و حتی با ادامه کار آن ها مخالفت به 
عمل می آیــد. به نحوی که امــروزه تامین آب 
شرب مردم نیز با مشکل مواجه می شود. این در 
حالی است که برداشت غیرمجاز آب زاینده رود 
در باالدست و استان مربوطه تا ۴۰۰ میلیون 

متر مکعب در سال نیز برآورد شده است.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان ضمن اشاره به تجهیز و ایمن سازی ایستگاه های اتوبوس با طرح جدید، اظهار کرد: تعداد هشت سایبان در سال گذشته 
تهیه و نصب شد که با استقبال خوب شهروندان تعداد ۳۵ دیگر نیز با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد ریال تا پایان سال جاری ساخته و نصب خواهد شد.حسین 
کارگر افزود: از خصوصیت های این ایستگاه های جدید می توان به قابلیت نصب نمایشگر و نقشه راهنمای مسیر اتوبوس، زیبایی بیشتر و سازگاری با سبک 
معماری سنتی اصفهان اشاره کرد.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان ادامه داد: تعداد ۱۳۰ سرپناه ایستگاه اتوبوس طرح قدیم در منطقه وجود داشته که تا 
پایان سال جاری ۳۰ درصد از آن نوسازی می شود.وی به اقدام دیگر اداره ترافیک منطقه اشاره و تصریح کرد: با توجه به راه اندازی مسیر اتوبوس ادامه خیابان 
هشت بهشت از خیابان فرشادی، عملیات تعریض این خیابان به طول ۵۵۰ متر از عرض هشت متر به عرض ۱۱ متر انجام شده است.کارگر افزود: عملیات 

احداث دو ایستگاه اتوبوس نیز در این خیابان انجام شده که هزینه کل این پروژه بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال بوده است.

ایستگاه های اتوبوس منطقه 3 به روز می شود

کلیسای سارگیس 
)سرکیس( مقدس

کلیسای»ســارگیس )سرکیس( 
مقدس« که در محله  ایروانی ها قرار 
دارد در سال ۱۶۵۹ میالدی بنا شده 
اســت. در ابتدا نام آن» آمناپرگیچ 
مقدس« بــود، اما در ســال ۱۸۵۰ 
میالدی به دنبال ویرانی کلیســای 
»سرکیس مقدس« و انتقال وسایل 

آن به این محل، تغییر نام داد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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شــاید ســفر کردن لــذت بخش تریــن و در عیــن حال 
آموزنده ترین کاری باشد که یک انسان می تواند انجام دهد. 
بهترین بخش سفر هم، بیرون زدن از خانه، گردش در یک 
کشور جدید و آشنا شــدن با مردمان و فرهنگ های جدید 
است. این بخش ها شاید بیشتر برای افراد برون گرا جذاب 
باشد.اگر درون گرا هستید، بیشــتر تمایل دارید که انرژی 
مورد نیاز خود برای گردش و دیدن مکان های جدید را در اتاق 
هتل خود به دست بیاورید. در حالی که اتاق برخی از هتل ها 
در گوانتانامو مثل اتاق بازجویی و برخی دیگر مثل اتاق ملکه 
الیزابت هستند. نوع سومی هم وجود دارد که ممکن است 
برای شما بســیار جذاب باشــد.این اتاق ها به طور شگفت 

انگیزی از نظر ظاهر و دکوراسیون، منحصر به فرد هستند. 
هتــل   : فنالنــد   ،Kakslauttanen یخــی  کلبــه 
Kakslauttanen در منطقه الپلند کشــور فنالند قرار دارد 
که سردترین منطقه در شمال این کشور محسوب می شود. 
جنگل های مخروطی و زمین ها پوشــیده از بــرف، به این 
مکان کمک کرده به یکی از جاذبه های گردشــگری کشــور 
فنالند تبدیل شود. بسیاری از مشاغل محلی در این مکان از 
مضامین کریسمس و سال نوی میالدی استفاده می کنند، 
اما یکــی از اصلی تریــن جاذبه های این مــکان خانه های 

اسکیمویی شیشه ای، موسوم به »ایگلو« است که در بین 
درختان مخروطی به شکل ردیفی قرار گرفته اند.این ایگلوها، 
تک اتاق هایی به شکل گنبد هستند و تماما از شیشه ساخته 
شده اند که آن را به یکی از دنج ترین مکان های روی زمین 
تبدیل می کند. از داخل این اتاق ها می توان آسمان را تماشا 

کرد و از شفق های شگفت انگیز قطبی لذت برد.
خانه زرافه، کنیا : خانه زرافه در نایروبی در کنیا واقع شــده 
اســت که از آن به عنــوان پناهگاهی بــرای حیات وحش 
آفریقا استفاده می شود. این ساختمان که به دوره استعمار 
مربوط می شــود، عمارتی چند طبقه و کامال مغایر با جنگل 
و دشــت های اطراف آن اســت. این مکان اکنون به عنوان 
یک برنامه برای تولید مثل و بازپروری جمعیت زرافه های 
در معرض خطــر و همینطور به عنوان هتلــی عمل می کند 
که مهمانــان می توانند آزادانه این موجــودات غول پیکر را 
از نزدیــک ببینند.زرافه ها بــه طور منظم در اطــراف هتل و 
حتی در داخل هتل حضور دارند. مثــل هر حیوان دیگری، 
آن ها به جایی که غذاســت می روند و این هتل به خوبی از 
آن ها پذیرایی می کند. پنجره ها در اطراف قســمت بیرونی 
ساختمان قرار دارند تا به زرافه ها اجازه دهند سر خود را برای 

خوراکی ها به داخل هتل ببرند.

اتاق فضایی، ســرزمین فانتــزی، کانادا: هتل ســرزمین 
فانتزی در وست ادمونتون مال، در کانادا قرار گرفته است. 
وســت ادمونتون مال، بزرگ ترین مرکــز خرید آمریکای 
شمالی است و جاذبه های بسیاری مثل دومین پارک آبی 
سرپوشیده بزرگ جهان و هتل سرزمین فانتزی در آن قرار 
دارد. این هتل اتاق هایی با مضامین مختلف از جمله، روم 
باستان، وسترن و دزدان دریایی دارد، اما شاید جالب ترین 
آن ها اتاق فضایی باشد. این اتاق فضایی با توجه به فضای 
داخلی یک سفینه فضایی علمی تخیلی، با رنگ آمیزی های 
کیهانی، پورتال فضایی و نور های LED نئون ســاخته شده 
است. جالب ترین ویژگی تخت خواب های این اتاق شباهت 

آن ها به یک سفینه مسافربری فضایی است.
مهمانســرای داگ بارک، ایاالت متحده : این مهمانسرا که 
معماری عجیبی دارد، در ایداهو قرار گرفته است. طراحی و 
معماری  این ساختمان شبیه به یک سگ است و در داخل 
آن دو اتاق برای اجاره قــرار دارد. البته این اتاق ها از ماه ها و 
حتی سال ها قبل رزرو شــده اند. هر دو اتاق این مهمانسرا 
مملو از یادگاری های مرتبط با سگ است. از جمله انبوهی از 
کنده کاری های چوبی که توسط یکی از صاحبان مسافرخانه 

به نام دنیس سالیوان ساخته شده است. 

آشپزی

»نان کوهی« 
نان کوهی، عطر و طعم فوق  العاده  ای داشته و می  توانید برای 

وعده صبحانه و یا عصرانه به همراه چای و شیر ولرم نوش جان کنید. 
 مواد الزم: آرد 2 پیمانه،شیر ولرم یک دوم پیمانه، شکر  یک  قاشق 

غذاخوری،تخم مرغ  یک عدد،روغن مایع یک چهارم پیمانه،خمیر مایه یک 
قاشق غذاخوری،آب ولرم یک دوم پیمانه،نمک نصف قاشق چای خوری

مواد الزم برای رومال: شکر 3 قاشق غذاخوری،زرده تخم مرغ یک عدد،کنجد 2 قاشق 
غذاخوری،هل یک قاشق چای خوری،رازیانه  یک قاشق غذاخوری،گردو6 عدد

طرز تهیه: ابتدا مایه خمیر، شکر و آب ولرم را در یک ظرف ریخته و مخلوط کنید. خمیر را کنار بگذارید تا 
عمل بیاید و آماده شود.سپس آرد، شیر و تخم مرغ را اضافه و ورز دهید. در آخر نیز روغن مایع و نمک را 
اضافه و خمیر را خوب ورز دهید. خمیر را به مدت 2 ساعت در جای گرم بگذارید تا استراحت کند. مواد 

میانی برای نان کوهی شامل گردو، رازیانه و هل را در آسیاب بریزید و کمی خرد کنید. به اندازه یک 
گردو از خمیر برداشته و کمی صاف کنید و از مواد میانی در خمیر بگذارید. کناره های خمیر 

را جمع کنید و کامل ببندید.یک کاغذ روغنی در سینی فر گذاشته و خمیرهای آماده 
شده را با فاصله در سینی بچینید.روی نان را نیز با مخلوط زرده تخم مرغ و 

شکر بمالید.در آخر نیز کمی کنجد روی نان بریزید.فر را در دمای 180 
درجه سانتیگراد تنظیم کنید و سینی نان را به مدت 20 

دقیقه در فر بگذارید تا آماده شود.

اتاق های جذاب و خیره کننده برخی هتل ها در جهان

 پخش ناگهانی یک سریال از شبکه2
 بدون اطالع رسانی و تبلیغ!

ایفا نقش »سامیه لک« در »جزیره« 
سیروس مقدم

سریال تلویزیونی »عشق« ساخته قاسم جعفری با عنوان جدید 
»زندگی زیباست« شنبه شب بدون اطالع رسانی قبلی ساعت 21:30 
روی آنتن شبکه دوم سیما رفت. زندگی زیباست در قالب 50 قسمت 
45 دقیقه ای در سال 13۹7 و 13۹8 در تهران، کویر طبس، یزد، مشهد، 
چالوس و بندر چابهار تصویربرداری شده است. حدود 20 بازیگر جوان 
تئاتری برای اولین بار در این سریال جلوی دوربین رفته اند.

سامیه لک، بازیگر سینما و تلویزیون که با بازی در »مرگ تدریجی 
یک رویا« به کارگردانی فریدون جیرانی به شهرت رسید، این روزها 
در جزیره کیش، مقابل دوربین سریال تازِه سیروس مقدم رفته 
است.لک، پیش از این با »قلب یخی« و »آقازاده«، تجربه حضور در 
دو سریال شبکه نمایش خانگی را داشته و »جزیره«، سومین تجربه 
او در این عرصه است. 

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

در نشست هماهنگی آبفا و معاونان  عمران مناطق 15 گانه شهرداری شهر اصفهان 
بر همکاری روزافزون این دو نهاد خدمت رسان  تاکید شد.معاون بهره برداری و 
توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به خدمات رسانی پایدار 
به مردم گفت: همکاری بیشتر شهرداری اصفهان با آبفا در زمینه اخذ مجوزهای 
حفاری ، تعامل با متقاضیان انشــعابات خاص ، ترمیم آسفالت ، سامان دهی 
زهکش ها و شبکه های جمع آوری آب های سطحی منجر به ارائه خدمات بهتر 
به مردم می شود.ناصر اکبری، خواستار سرعت بخشیدن به در یافت  مجوزهای 
حفاری شد و اعالم کرد: با دریافت سریع تر مجوز حفاری در خیابان های اصلی 
و فرعی ، مردم زودتر از خدمات آبفا بهره مند می شــوند.وی افزود: دریافت  به 
موقع مجوزهای حفاری جهت نصب انشــعابات و همچنین توســعه و اصالح  
شبکه های آب و فاضالب ، در رضایت مندی مردم از خدمات رسانی دستگاه ها 
بسیار موثر است.معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، ترمیم به موقع آسفالت را یکی از مطالبات مردم دانست و عنوان کرد: 

پس از اجرای پروژه های آبفا در سطح استان ،  ترمیم به موقع آسفالت یکی از 
مطالبات مردم است   که این امر همکاری بیش از پیش آبفا و شهرداری را می 
طلبد.اکبری به سامان دهی زهکش ها و شبکه های جمع آوری آب های سطحی 
اشاره کرد و اظهار داشــت: برای این که در زمان بارندگی ، مردم دچار پس زدگی 
شبکه فاضالب نشوند سامان دهی زهکش ها و شبکه های جمع آوری آب های 
سطحی شــهرداری اصفهان امری ضروری به نظر می رسد.در ادامه این جلسه 
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: هر چه تعامل و همکاری شهرداری 
با آبفا گسترده تر  باشد ، رضایت مندی مردم از دستگاه های خدمات رسان بیشتر 
می شود.ایرج مظفر ادامه داد: شــهرداری اصفهان برای این که مردم با هزینه 
کمتر و سرعت بیشتر از خدمات آبفا بهره مند شوند ، مثل همیشه  نهایت همکاری 
را با این دستگاه خدمات رسان خواهد داشت.وی به ارائه خدمات الکترونیکی 
شهرداری اشاره کرد و بیان داشت: ارائه خدمات به صورت غیر حضوری در دریافت 

به موقع مجوز  ازسوی شهرداری ها  موثر است. 

مدیرعامل فــوالد ســنگان از هدف گذاری این شــرکت برای اســتفاده از 
فناوری های نوین در جهت پایداری تولید و ارتقای کیفی محصول، بهره وری 
کل منابع، اجرای طرح های توســعه و متوازن ســازی ظرفیت ها، توســعه 

بومی سازی و فناوری در سال 1400 خبر داد.
 علی امرایی ضمــن بیان این مطلب افزود: ظرفیت واحد گندله ســازی این 
شرکت 5 میلیون تن در سال است و واحد گندله سازی برای تولید این مقدار 
گندله آمادگــی الزم را دارد. بنابرابن با توجه به امکانات و زیرســاخت های 
موجود جهت تامین کنسانتره تا سقف 2.5 میلیون تن در این شرکت و امکان 
تامین بقیه کنسانتره از سایر منابع موجود، برنامه و هدف گذاری تولید گندله 
در سال 1400 بیشتر از سال گذشــته در نظر گرفته شده است و ان شاءا... با 

همت و تالش روزافزون کلیه همکاران شاهد تحقق این مهم خواهیم بود.
مدیرعامل فوالد ســنگان درخصوص عملکرد شــرکت در زمینه ســودآوری 
افزود: این شــرکت تا پایان ســال ۹۹ و با توجه به میــزان فروش محصول 
تولیدی، شــاهد افزایش 255 درصدی ســود بــوده که با توجه بــه در نظر 
گرفتن ظرفیت های موجود و همچنین تامین کنســانتره در داخل شــرکت، 
باتوجه به راه اندازی کارخانه کنسانتره ســازی و همچنین کاهش هزینه های 
اســتهالک و حمل ونقل و...، شــاهد افزایش تولید گندله و متعاقبا ســود 
ســالیانه خواهیم بــود.وی در ادامه با اشــاره به اهمیت ســاخت داخل به 
اقدامات این شرکت در زمینه بومی ســازی اشاره کرد و گفت: در سال جاری 
با برنامه ریزی های صورت گرفته در زمینه مهندســی ساخت داخل و اجرای 
آن، شاهد روند روبه رشد بومی سازی قطعات و در آینده ای نزدیک با اعتماد 
بیشــتر به توانمندی داخلی، شاهد قطع وابســتگی خواهیم بود.مدیرعامل 
فوالد ســنگان در خصوص عملکرد این شــرکت در حوزه توسعه و تکنولوژی 
گفت: پروژه احــداث و راه اندازی کارخانه کنســانتره به عنــوان عظیم ترین 
پروژه کنسانتره ســازی در شرق کشــور به ظرفیت 5 میلیون تن که به دست 
متخصصان داخلی و بدون حضور کارشناســان خارجــی و همچنین تکمیل 

و اجرای طرح های توســعه ای و زیربنایی بیش از 20 پروژه در سال گذشته 
نویدبخش روند روبه رشــد پروژه های زیرســاختی موردنیاز و اساســی در 
این شرکت اســت.مدیرعامل فوالد ســنگان در ادامه از توجه این شرکت به 
مســئولیت های اجتماعی گفت و افــزود: التزام و پای بندی فوالد ســنگان 
در صیانــت و حفاظــت از محیط زیســت، دریافت لوح ســپاس حفاظت 
از محیط زیســت را به همراه داشــته و این امــر نشــان از فرهنگ صنعتی 
نهادینه شده در کلیه ارکان این شــرکت دارد و این روند در سال جاری نیز با 

شدت پیگیری و اقدام خواهد شد.
وی درباره برنامه های فوالد سنگان به منظور ارتقای توانمندی کارکنان در سال 
جدید، عنوان کرد: مهندسی فرآیندهای آموزش به منظور استقرار ایزو 10015، 
برنامه ریزی آموزش کارکنان، اســتقرار نظام مدیریت منابع انسانی مبتنی 
بر استاندارد 34000، مدیریت ارتقای شــغلی و تدوین دستورالعمل ارتقای 
افقی )مبتنی بر شایستگی فردی(، انتصابات، تدوین پروفایل شایستگی و 
تدوین و اجرای دستورالعمل مدیریت استعداد و جانشین پروری، مدیریت 
برنامه ریزی جابه جایی و چرخش شغلی، پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد 
و توسعه شایستگی های کارکنان، ارتقای مهارت های رهبری سطوح مدیریتی 
و فراخوان استفاده از اســتادان داخلی ازجمله برنامه های فوالد سنگان در 

حوزه توسعه سرمایه های انسانی است.
به گفته امرایی، ایجاد مرکز توســعه ارتقای ســالمت جسم و روان در سطح 
شهرســتان خواف و طرح خانه به خانه غربالگری کووید 1۹ در ســال 1400 
ازجمله اقداماتی است که این شرکت در راســتای توجه به سالمتی جسم و 

روان کارکنان و خانواده های محترم ایشان انجام داده است.
همچنین در خصــوص اقدامات فوالد ســنگان در عمل به مســئولیت های 
اجتماعی، التزام این شرکت به برنامه محوری همواره جزو اولویت های این 
شــرکت بوده تا بتوان از نعماتی که خداوند به این منطقه ارزانی داشــته، در 

راستای توسعه همه جانبه و متوازن منطقه بهره ببریم.

مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان در برنامه زنده تلویزیونی هشــت بهشت 
حضوریافت.به مناســبت هفته صرفه جویی در مصرف آب، هاشــم امینی 
باحضور در لوکیشــن برنامه هشــت بهشــت به مدت 15 دقیقه و به صورت 
زنده با بینندگان ســیمای مرکز اصفهان ســخن گفت.این برنامه که هرشب 
از ساعت 21 تا 22 و 15 دقیقه از شــبکه اصفهان پخش می شود به مدت سه 
شب از محل منزل تاریخی حاج رسولیها معروف به »سرای بدیع« در خیابان 
چهارباغ پایین اصفهان به روی آنتن رفت.مدیرعامل آبفای استان اصفهان در 
گفت وگوی زنده با »حمید مرادی« مجری برنامه هشت بهشت، به تشریح 
وضعیت تولید و مصرف آب شرب در ۹8 شهر و ۹48 روستای استان پرداخت 
و از شهروندان و روستاییان خواست در ماه های گرم سال، نسبت به مدیریت 
مصرف بهینه آب توجه ویژه ای داشته باشــند.اضافه می شود تولید برنامه 
های مشارکتی و حضور مدیران و کارشناسان صنعت آب و فاضالب در برنامه 
های رادیو-تلویزیونی از جمله مفاد تفاهم نامه همکاری مشترک شرکت آبفا 

و صداوسیمای مرکز اصفهان اســت که به تازگی به امضای مدیران ارشد هر 
دو سازمان رسید.

تحقق خدمات رسانی بهتر به مردم با تعامل بیش از پیش آبفا و شهرداری
 اجرای طرح های توسعه، بومی سازی و فناوری 

مهم ترین برنامه های توسعه فوالد سنگان در سال ۱۴۰۰

برنامه »هشت بهشت« میزبان مدیرعامل آبفای استان اصفهان
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