
افزایش هزینه تمام شده تولید وعدم تغییر قیمت شیرخام؛

قصه پرغصه دامداران اصفهان
5

 تعطیلی آثار تاریخی و گردشگری اصفهان 

7

قطع وابستگی به 
 شركت های خارجی

 با تولید  گرید
 DC04 - C590  نیم سخت 

در فوالد مباركه

میزبانی سپاهان از طالیی پوشان 
آبادان؛

جدال سرنوشت ساز 
در نقش جهان

در نشست مدیرکل امور مالیاتی اصفهان 
با خبرنگاران مطرح شد:

سهم 930 میلیارد تومانی 
 دهیاری ها و شهرداری های 

 استان از عوارض

3

3

6 7

نخستین جشنواره 
بین المللی صنایع دستی در 
شهر اصفهان برگزار می شود

4

جاده ای که به همت خیرین 
در چهارمحال و بختیاری 

ایمن می شود

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

اصفهان 
روزانه 4 هزار 
لیتر کمبود 
آب شرب 

دارد

افتتاح 
پروژه های 

متعدد شهری 
در فاصله عید 
قربان تا غدیر

78

شهرداری گز برخوار در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر و مفاد بودجه سال های 1400 و 1401 شمسی بهره برداری 
و سرویس دهی در خطوط اتوبوسرانی شهر گز به شهرهای اصفهان و شاهین شهر و بالعکس را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص 

حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه، تا پایان وقت اداری روز شنبه به تاریخ 

1400/04/26 به واحد حمل و نقل شهرداری گز برخوار مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعات تکمیلی مزایده فوق از طریق وب سایت شهرداری 

به نشانی www.gazborkhar.ir در دسترس باشد. 

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری برخوار

روابط عمومی شهرداری گز برخوارم الف:1158442

نوبت دوم

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

کد آگهی: 1400-25 
روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه

موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
مهلت ارسال 

مدارک
مدیریت مرتبط

48531386مناقصه عمومی1
رفع عیب از معایب موجود و بازرسی 
دوره ای )10 ساله( کلید خانه پست 

)GIS پست( nis1 400 کیلووات
قراردادهای خرید1400/04/26

قراردادهای خرید1400/04/26تجهیز خودروی نجات واحد آتشنشانی48509728مناقصه عمومی2

48535111مناقصه عمومی3
خرید یک ردیف لوله فوالدی با 

درز جوش به وزن 50 تن
1400/04/26

خرید مواد 
مصرفی

48531735مناقصه عمومی4
انجام عملیات تعمیر و سرویس کامل 

رولیک های کوره تونلی فوالدسبا
قراردادهای خرید1400/04/28

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و 
 )SRM( تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تامين كنندگان

اقدام نمائيد. 

سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

 کرونا دست بردار نیست 



این روزها احتماالت زیادی درباره نحوه چینش کابینه رییسی مطرح 
می شــود؛ از احتمال حضور برخی نمایندگان تا گوشــه چشم رییس 

جمهور آینده به وزرای دولت فعلی.
به گزارش خبرآنالین، هرچه به روی کار آمدن دولت سیزدهم نزدیک تر 
می شویم بازار گمانه زنی ها در این باره که ابراهیم رییسی برای سکان 
داری وزارت خانه های دولت ســیزدهم به چه کسانی اعتماد خواهد 
کرد، گرم تر می شود؛ یک نفر از سهم خواهی چهره های و گروه های 
سیاسی می گوید، دیگری بر جوان گرایی در دولت سیزدهم تاکید می 
کند؛ از سوی دیگر مسئوالن دفتر ابراهیم رییسی در حال گفت و گو  و 

رایزنی با منتقدان و اصالح طلبان هستند.
این روزها همه از احتماالت سخن می گویند و هنوز هیچ خبر رسمی از 
طرف رییسی و یارانش منتشر نشده است. بعضی معتقدند که دولت 
ســیزدهم مملو از مدیران دولت احمدی نژاد و پایــداری ها خواهد 
بود، دیگران می گویند دولتی تلفیقی، انقالبی و کارآمد تشــکیل می 
شود، فارغ از نگاه سیاســی و جناحی به افراد. برخی هم تاکید دارند  
یکدست شــدن حاکمیت مثبت اســت و هم گرایی قوای سه گانه را 

مورد توجه دارند.
ابراهیم رییسی به دنبال چه کسانی است؟

»متخصص، کارآمد و انقالبی« سه ویژگی بود که سیدابراهیم رییسی 
در دوران تبلیغات انتخاباتی آن ها را به عنوان نشانه های اعضای کابینه 
خود معرفی کرد و در  نخستین نشســت خبری خود پس از پیروزی 
هم ضمن تاکید بر این معیارها و حضور مســتقل خــود در انتخابات 
خاطرنشان کرد: »من به صورت مستقل وارد میدان شده ام و از همه 
گروه ها و احزاب و شخصیت ها صمیمانه سپاسگزارم؛ اما برای تشکیل 
دولت خود را مقابل خدا مسئول می دانم و فقط وامدار مردمم. نگاهم 
در انتخاب اعضای کابینه به انقالبی بودن، کارآمد بودن، فسادســتیز 

بودن و مردم دار بودن است.«
رییس جمهوری منتخب از رسانه ها خواست درباره کابینه آینده گمانه 
زنی نکنند و تاکید کرد برای چینش کابینه از سامانه ای استفاده خواهد 
کرد تا همه مردم بتوانند در معرفی افــراد صالح به دولت آینده کمک 
کنند. اما این درخواست رییسی از رســانه ها به معنای پایان دادن به 
گمانه زنی ها به انتشار و تحلیل فهرست های متنوعی از وزرا و اعضای 

کابینه او نبود.
مسئله ای به نام »سهم خواهی«

از آن روزی کــه قاطبه جریان هــا و گروه های اصول گــرا در حمایت 
 از ابراهیم رییســی در انتخابات ریاســت جمهوری قــد علم کردند، 

زمزمه های ســهم خواهی هرکدام در کابینه دولت سیزدهم به گوش 
می رســید؛ چه صف طویلی از نمایندگان مجلس یازدهم و چه جبهه 
پایداری ها که نهایتا ســعید جلیلی را متقاعد کردند به نفع رییســی 

کنار بروند.
از طرف دیگر نام احمدی نــژادی ها، کاندیداهای پوششــی و طیف 
های مختلف اصول گرایان هم مطرح اســت. آنچنان که از گوشــه و 
کنار پارلمان، زمزمه های کوچ و خروج از بهارستان به گوش می رسد، 
یکی از معاون اولی نیکزاد می گوید و دیگری از وزیر شدن قاضی زاده 
هاشــمی. نام پایداری های مجلس همچون نبویان و ذوالنوری هم 
شنیده می شود. برخی وزرای احمدی نژاد هم در لیست گمانه زنی ها 

برای کابینه رییسی قرار گرفته اند.
اما به نظر می رســد مجلســی ها باید به این توصیــه رهبر انقالب که 
»از تالش برای رســیدن به منصب وزارت یا پست های اجرایی پرهیز 
کنید.« که حدود دو مــاه قبل خطاب به نماینــدگان مجلس یازدهم 
فرمودند هم توجه کنند، همان روزهایی که از لیست نمایندگان عالقه 
مند به رییس جمهور شدن تنها نام امیرحسین قاضی زاده هاشمی و 
علیرضا زاکانی در جمع تایید صالحیت شدگان آمده بود؛ اما آنها بعد از 

این توصیه رهبری بازهم در میدان رقابت باقی ماندند.

با این حال بــه نظر می رســد در فضای پس از پیروزی رییســی در 
انتخابات، با توصیه رهبری و موج انتقادها به سودای رسیدن به پاستور 
در مجلسی ها، نمایندگان از پاستورنشینی عقب نشستند و این روزها 

احتمال حضورشان در کابینه دولت بعد کمتر شده است.
سوی دیگر اما وزرای دولت احمدی نژاد هســتند که اتفاقا جمعی از 
آنها در مجلس هم حضور دارند؛ از عبدالرضا مصری نایب  رییس دوم 
مجلس، محمد مهدی زاهدی تا شــمس الدین حسینی که به عنوان 

یکی از گزینه ها برای حضور در کابینه آینده مطرح است.
با این حال جمع کثیــری از اصول گرایان اعالم کردنــد که نمایندگان 
مجلس نباید به دنبــال حضور در کابینه باشــند و ظاهرا این موضوع 

خوشایند جناح اصولگرا نیست.
سوی دیگر ماجرا جبهه پایداری و ســهم خواهی آنهاست؛ آنها در این 
انتخابات برای رییسی ســنگ تمام گذاشتند که مهم ترین آن، پشت 
کردن به نامزد سنتی خود و حمایت از رییسی بود؛ البته در ظاهر. چرا 
که جلیلی هم نامزد پوششی برای رییســی بود و پایداری ها احتماال 
با علم به این ســناریو به جای اینکه پس از انصراف جلیلی پشت سر 
رییسی بروند از ابتدا رفتند تا منتی هم بر سر او بگذارند و دست شان 

برای سهم خواهی بازتر باشد.
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دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم:

  می خواهند بگویند هرچه از سوی دیگران مطرح شده
 به درد نمی خورد 

ایلنا نوشت: دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم گفت: عده ای می خواهند بگویند هرچه 
از سوی دیگران مطرح شده به درد نمی خورد و ما می خواهیم یک چیز جدیدی مثال واقعیت اسالم 
را پیاده کنیم.آیت ا... سید حسین موســوی تبریزی درباره این که پس از برگزاری سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شــدن رییس جمهور ۴ سال آینده کشور عده ای عنوان کردند 
برای اولین بار است که در کشور دولت اسالمی به وجود می آید، گفت: این ها را باید از خودشان بپرسید 
من نمی دانم، چنین حرف هایی بی پایه است و من نباید جواب بدهم. البد این ها خوابی دیده اند یا 
اینکه اسالم را می خواهند عوض کنند و حکومت اسالمی جدید و من درآوردی درست کنند و بگویند 

که ما می خواهیم آن را اجرایی کنیم.

اظهارات روحانی اصالح طلب درباره پوشش بانوان
حقوقدان و فعال سیاسی اصالح طلب گفت: به نظر من پیگیری مجرمانه خانم ها کمی خارج از عرف 
است و مناسب شأن جمهوری اسالمی نیســت. ما باید در مورد خانم ها به خصوص مادران با رأفت 
برخورد کنیم. حکومت باید با رافت بیشتری با شهروندانش برخورد کند. »محسن رهامی« افزود: قوه 
قضا باید راه اعمال مجرمانه و کالهبرداری را سد کند و نه اینکه شهروندی که به هنگام رانندگی روسری 

اش افتاد هراس داشته باشد. درحالی که آن کسی که اختالس می کند، باید دست و دلش بلرزد.

 گفت و گوی وزرای خارجه کانادا و اوکراین درباره 
هواپیمای اوکراینی

وزارت خارجه کانادا از دیدار و گفت و گوی وزرای خارجه این کشور و اوکراین درباره موضوعات مختلفی 
از جمله ســانحه هواپیما اوکراینی خبر داد.وزارت امور خارجه کانادا در بیانیه ای از دیدار مارک گارنئو، 
وزیر امور خارجه این کشــور با دمیتور کولبا همتای اوکراینی اش خبر داده و به موضوعات مطرح در 
گفت و گوی آن ها از جمله موضوع سانحه هواپیمای اوکراینی اشاره کرد. این دیدار روز هفتم جوالی در 
ویلنیوس در حاشیه کنفرانس اصالحات اوکراین انجام شد. در بخشی از این بیانیه درباره هواپیمای 
اوکراینی آمده است: وزیر خارجه گارنئو و وزیر خارجه کولبا در این دیدار بر تعهدشان نسبت به همکاری 
در راســتای مطالبه عدالت، شــفافیت و جبران خســارت برای خانواده جان باختگان پرواز ۷۵۲ 

هواپیمایی بین المللی اوکراین تاکید کردند که در ژانویه ۲۰۲۰ سقوط کرد.

قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا
نمایندگان پارلمان اروپا قطعنامه ای را به تصویب رســانده اند که خواستار تحریم مقام های ایران به 
دالیل »حقوق بشری« است.در بخشی از این قطعنامه، پارلمان اروپا از شورای اروپا خواسته اعمال 
تحریم های هدفمند اعم از انسداد دارایی ها برای آن دســته از مقام ها و نهادهای ایران شد که »در 
بازداشت خودسرانه و صدور حکم اعدام برای اتباع اتحادیه اروپا نقش داشته اند.«»چارلی ویمرز«، 
نماینده سوئدی پارلمان اروپا روز پنجشنبه در توئیتر نوشت: »از اینکه پارلمان اروپا از درخواست اعمال 
تحریم علیه مقام های رژیم ایران حمایت کرد، خرسندم.«نمایندگان پارلمان اروپا از »ابراهیم رییسی«، 
رییس جمهور منتخب ایران خواسته اند حکم اعدام »احمد رضا جلیلی«، استاد دانشگاه ایرانی مقیم 
سوئد را که به دلیل ارتباط با سازمان جاسوسی موساد دستگیر شده، متوقف کند.در این بند از قطعنامه 
پارلمان اروپا آمده اســت: »پارلمان از ایران می خواهد کــه در دوران رییس جمهور منتخب، ابراهیم 

رییسی، اعدام قریب الوقوع دکتر احمدرضا جلیلی را متوقف کند.«

سیاستکافه سیاست

همه احتماالت درباره کابینه سیزدهم؛

سهم خواهی ها دردسرساز شد

بایدن:

 اهداف ما در کابل محقق شدند 
جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا اعالم کرد که ماموریت نظامی کشورش در افغانستان در تاریخ ۳۱ اوت 
)۹ شهریور( به پایان می رسد.در حالی که آمریکا در صدد پایان دادن به جنگ ۲۰ ساله در افغانستان است، 
بایدن در سخنرانی روز پنجشنبه خود با اعالم این مطلب در توضیح شتاب خروج از افغانستان گفت که در 
این زمینه »سرعت، امنیت است«.وی گفت: »ما برای ساختن یک کشور به افغانستان نرفتیم. رهبران 
افغانستان باید گرد هم آیند و به ســوی آینده حرکت کنند.«بایدن همچنین در توجیه تصمیم خود برای 
پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در افغانستان در شرایطی که طالبان در مناطق قابل توجهی از کشور به 
پیشروی های زیادی دست یافته است، گفت که مایل نیست بیش از این سربازان آمریکایی را به خطر 
بیندازد.وی خطاب به کسانی که خواهان ادامه حضور آمریکا در افغانستان هستند، پرسید: »چند نفر دیگر، 
چند هزار دختر و پسر آمریکایی دیگر را می خواهید به خطر بیندازید؟ من نسل دیگری از آمریکایی ها را به 

جنگ افغانستان نمی فرستم، آن هم بدون انتظار منطقی برای دستیابی به نتیجه ای متفاوت.«

ادعای جاسوسان سئول درباره وضعیت جسمانی رهبر کره شمالی
سرویس اطالعات ملی کره جنوبی فاش کرد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی با وجود آنکه طی 
چند ماه گذشته ۱۰ تا ۲۰ کیلو وزن کم کرده است، مشکل جسمانی ندارد.خبرگزاری یونهاپ به نقل از ها 
تائه-کئونگ، عضو کمیته اطالعاتی پارلمان به خبرنگاران گفت ظرف چند ماه گذشته رهبر کره شمالی 
تحت رژیم غذایی بوده، اما حالش خوب است.این مقام با اشاره به گزارش سرویس اطالعات ملی 
کره جنوبی گفت: کیم به تازگی ۱۰ تا ۲۰ کیلو کاهش وزن داشــته و همچنان مشــغول فعالیت های 
حکومتداری معمول است.روزنامه چوســون ایلبو چاپ کره جنوبی، پیشتر گزارش داده بود که کیم 
جونگ اون ۱۷۰ سانتی متر قد و ۱۴۰ کیلوگرم وزن دارد. رسانه دولتی کره شمالی به تازگی فاش کرد که 
کیم جونگ اون کاهش وزن داشته چون برای منافع کشورش کار می کند. در همین حال چندین رسانه 

خارجی گمانه زنی کردند که علت کاهش وزن او می تواند یک مشکل جسمانی باشد.

اعالم پایان حضور نظامی انگلیس در افغانستان بعد از 20 سال
به نوشته روزنامه گاردین، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس گفت ، همه سربازان انگلیسی از 
افغانستان به انگلیس برمی گردند.بوریس جانسون با بسیار خطرناک توصیف کردن اوضاع افغانستان 
اعتراف کرد که او نسبت به آینده افغانستان نگران است.جانسون گفت: تمام نیروهای بریتانیایی در ناتو 
در افغانستان در حال بازگشت به خانه هستند. به دالیل واضح من برنامه زمان عزیمت خود را اعالم 
نمی کنم ، اما می توانم به مجلس ]عوام[ بگویم که بیشتر پرسنل ما قبال آنجا را ترک کرده اند. نخست 
وزیر انگلیس به پارلمان گفت که انگلیس چالش ماموریت ناتو در افغانســتان را دست کم نگرفته و 

متعهد شده که پس از عقب نشینی نیروها ، به حمایت از کابل ادامه دهد.

آمریکا، تحریم های چین را افزایش می دهد
کاخ سفید قصد دارد چند شرکت چینی دیگر را به اتهام نقض حقوق بشــر و استفاده از تجهیزات نظارتی 
پیشرفته در فهرست سیاه خود اضافه کند. دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت جو بایدن،  قرار 
است بیش از ۱۰ شــرکت چینی را به اتهام واهی نقض حقوق بشر و استفاده از تجهیزات نظارتی پیشرفته 
در سین کیانگ به لیست سیاه اقتصادی خود اضافه کند.این اقدام وزارت بازرگانی آمریکا در پی اعالمیه 
ماه گذشته خود مبنی بر افزودن پنج شرکت و تعدادی از نهاد های چینی به لیست سیاه اقتصادی صورت 
می گیرد. ماه گذشته این وزارتخانه برخی نهاد های پکن را به دلیل اتهامات بی اساسی همچون کار اجباری در 
منطقه غرب چین، مشمول تحریم هایی قرار داد.به گفته این منابع، موارد اضافه شده به فهرست تحریم های 
وزارت بازرگانی آمریکا، بخشی از اتهام زنی های دولت بایدن به چین در مورد نقض حقوق بشر نیز هست. 

خبر روز

پاسخ ایران به ادعای 
عربستان

نمایندگی عربستان ســعودی در آژانس اتمی 
با متهم کــردن ایران به تالش برای دســتیابی 
به ســالح اتمی، ادعا کرد که تنش زایی تهران با 
اظهارات درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته ای 
این کشــور مطابقت ندارد.کاظم غریب آبادی، 
ســفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران 
نزد سازمان های بین المللی در وین و همچنین 
آژانس بین المللی انرژی اتمــی در توئیتی در 
پاسخ به اظهارات نماینده عربستان سعودی در 
وین در خصوص پیشرفت اخیر هسته ای ایران، 
نوشت: »در مورد پادشاهی عربستان سعودی، 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمــی از حداقل 
اختیارت الزم برای راستی آزمایی نیز برخوردار 
نیســت.«وی افزود: هرگونه قصــور در اجرای 
پادمان ها، به این پادشــاهی اجازه می دهد تا 
برخــی فعالیت های خاص هســته ای خود را 
با دور نگه داشــتن آنها از بازرسی های آژانس، 
پنهان کند.نمایندگی عربستان سعودی در آژانس 
اتمی با متهم کردن ایران به تالش برای دستیابی 
به ســالح اتمی، ادعا کرد که تنش زایی تهران با 
اظهارات درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته ای 
این کشــور مطابقت ندارد.دفتر نمایندگی رژیم 
سعودی در آژانس بین المللی انرژی در واکنش 
به تصمیم ایــران برای تولید صفحه ســوخت 
سیلیســاید برای راکتور تحقیقاتی تهران اعالم 
کرد:  »تالش ایران برای غنی سازی ۲۰ درصدی 
اورانیوم ]فلزی[ نگران کننده اســت. ما در مورد 
اهداف واقعی ایران برای غنی سازی ۲۰درصدی 
اورانیوم ]فلزی[ نگران هستیم«.عصر سه شنبه 
۱۵ تیر مــاه ۱۴۰۰ خبرگزاری رویتــرز به نقل از 
آژانــس بین المللی انرژی اتمــی اعالم کرد که 
ایران به این نهــاد اطالع داده که قصــد دارد تا 
به تولیــد اورانیوم فلزی غنی شــده تا خلوص 
۲۰ درصد برای سوخت راکتور تحقیقاتی تهران 
بپردازد.»کاظم غریب آبادی« سفیر و نماینده 
دائم ایــران در آژانس نیــز  توضیحاتی در این 
خصوص ارائــه و اعالم کرد که برنامه ســازمان 
انرژی اتمــی برای تولید یک صفحه ســوخت 
سیلیساید برای استفاده در راکتور تهران، ۹ روز 
قبل به اطــالع آژانس رســیده و بالفاصله امور 

عملیاتی آن آغاز شده است.

اخبار

وز عکس ر

تقدیر از خانواده سردار جاویداالثر 
حاج »احمد متوسلیان«

مراسم بزرگداشــت ســردار جاویداالثر حاج 
»احمــد متوســلیان« بــا عنوان »خورشــید 
دوکوهه«، روز پنجشنبه ۱۷ تیر از ساعت ۱۸ در 
تاالر اندیشه حوزه هنری با حضور سردار دهقان، 
مشاور دفاعی فرماندهی کل قوا، سردار حسن 
زاده فرمانده ســپاه تهران بزرگ ، حاج محمد 
کوثری نماینده منتخب مردم تهران درمجلس 
شــورای اســالمی و جمعی از رزمندگان دفاع 
مقدس و همرزمان حاج احمد، همراه با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.

جمهوری اســالمی ایران، روســیه و ترکیه در پایان 
شــانزدهمین دور مذاکرات ســوریه در نورسلطان 
قزاقستان در بیانیه مشترکی اعالم کردند: به همکاری 
های خود تا از بین بردن کامــل داعش و دیگر گروه 
های تروریستی در ســوریه ادامه می دهند.در این 
بیانیه که روز پنجشنبه صادر شــد، سه کشور اجرای 
کامل توافق نامه ها و حفظ ثبات در ادلب را ضروری 
دانستند . بر اساس این بیانیه ایران، روسیه و ترکیه 
مصمم به مخالفت با برنامه های جدایی طلبانه در 
شرق فرات سوریه هستند.این بیانیه مشترک می 
افزاید: روسیه، ایران و ترکیه توقیف غیرقانونی نفت و 
انتقال درآمد حاصل از فروش نفت متعلق به سوریه 

را نمی پذیرند.
 این بیانیه گفت: ایران ، روسیه و ترکیه حمالت نظامی 
اسراییل به سوریه را محکوم می کنند، این حمالت 
نقض قوانین بین المللی است و باید متوقف شود.در 
این بیانیه آمده است: »آنها عزم خود را برای مخالفت 
با برنامه های تجزیه طلبانه با هدف تضعیف وحدت 
سوریه و تهدید امنیت ملی کشورهای همسایه مجددا 
تایید کردند.«طرفین توافق کردند که دســتیابی به 
امنیت و ثبات طوالنی مدت در شمال شرقی سوریه 
تنها بر اســاس حفــظ حاکمیــت و تمامیت ارضی 
جمهوری عربی ســوریه امکان پذیر اســت.در این 
بیانیه آمده است: »ما به طور دقیق وضعیت منطقه 

کاهش تنش در ادلب را بررسی و بر لزوم حفظ صلح  
از طریق اجرای کامل توافقات موجود در مورد ادلب 
تاکید کردیم.«نمایندگان جمهوری اســالمی ایران، 
فدراسیون روسیه و ترکیه به عنوان کشورهای ضامن 
قالب آستانه  بر مخالفت خود با توقیف غیرقانونی 
و انتقال درآمدهای نفتی که باید متعلق به جمهوری 

عربی سوریه باشد، تاکید کردند.

بیانیه ایران، ترکیه و روسیه درباره روند صلح سوریه

ایران خواستار لغو فوری تحریم ها شد
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه تحریم ها از دسترسی به محصوالت پزشکی، فناوری و همکاری با موسسات مالی بین المللی جلوگیری می 
کند، خواستار برچیده شدن سریع تحریم ها شد.مجید تخت روانچی در نشســت عالی رتبه مجمع عمومی در خصوص ایدز به پیشرفت های صورت گرفته در ایران 
در حوزه وضعیت بهداشت و سالمت بیماران و افراد در معرض ایدز و »اچ آی وی« از جمله  جلوگیری از انتقال بیماری از مادر به کودک و کاهش آسیب های ناشی از 
آن اشاره کرد.دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران گفت: جمهوری اسالمی ایران به رغم پیشرفت قابل توجه در این زمینه، همچنان از  تحریم های ظالمانه یکجانبه 
ایاالت متحده که مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی و هنجارهای اساســی روابط بین الملل است، رنج می برد.تخت روانچی توضیح 
داد: تحریم های غیرقانونی باعث کاهش منابع عمومی و خصوصی اختصاص یافته برای پیشگیری و درمان ایدز و اچ آی وی شده و تاثیری منفی بر سیستم های 
بهداشتی گذاشته و از دسترسی به محصوالت پزشکی و همچنین فناوری و مشارکت های مقرون به صرفه از جمله با موسسات مالی بین المللی جلوگیری می کند.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود: در شرایط کنونی ناشی از همه گیری  کرونا، تاثیرات منفی چنین اقداماتی بر سالمت عمومی در ایران به ویژه بر زنان، 
کودکان، نوجوانان، ســالخوردگان و افراد دارای معلولیت افزایش یافته است.وی هشدار داد: به خطر انداختن ســالمت و امنیت مردم برای اهداف سیاسی نه تنها 
غیرقانونی است، بلکه جنایت جنگی و جنایتی علیه بشریت محسوب می شود  و مسئولیت بین المللی را به دنبال دارد. وی تاکید کرد: مسئولیت اخالقی ما حکم می 

کند تا با چنین تحریم هایی به شدت مخالفت کرده و خواستار برچیده شدن سریع آنها شویم.
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در نشست مدیرکل امور مالیاتی اصفهان با خبرنگاران مطرح شد:

سهم 930 میلیارد تومانی دهیاری ها و شهرداری های استان از عوارض
آشنایی مردم از چگونگی به مصرف رساندن وجوه  حدیث زاهدی 
مالیات در پروژه ها و هزینه های عمومی، ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است . اگر چنین حسی در مردم به وجود آید که گرفتن مالیات 
به وسیله دولت در راستای ساختن فردایی بهتر برای آن ها و فرزندان شان است 
، آن وقت تمایل و رغبت مردم برای پرداخت مالیات بیشــتر خواهد شد پس 
موثرترین عامل موفقیت، ایجاد فرهنگ مالیاتی جامعه است و فرهنگ سازی 
مالیاتی در هر اســتانی تا حد زیــادی متاثر از فرهنگ عمومــی و ویژگی های 
تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی استوار است ک خوشبختانه اصفهان 
پس از تهران و قبل از خوزستان دومین استان پرداخت کننده مالیات در کشور 

محسوب می شود.
در همین راستا بهروز مهدلو، مدیرکل امور مالیاتی اصفهان بابیان اینکه تا سال 
ها پیش اقتصاد کشور نفتی بود و مالیات نقش کمرنگی در اقتصاد ایران داشت، 
اظهار کرد: با اتفاقات سال های گذشته و تحریم های نفتی، دولت باید منابعی را 
برای تامین بودجه مهیا می کرد تا حداقل هزینه های جاری خود را تامین کند.

 در دنیا ۸۰ درصد هزینه های جاری باید از محل مالیات تامین شود و در ایران 
نیز مالیات جای اقتصاد نفتی را گرفته اســت، البته اقتصاد بر پایه مالیات نیاز 

به مباحث فرهنگی دارد.
مدیرکل امــور مالیاتی اســتان اصفهان با اشــاره بــه اینکه از ۱۰ ســال پیش 
اســتارت طرح جامع مالیاتی زده شــد، گفت: در حال حاضر حدود ۳۵ درصد 
هزینه هــای جاری دولت توســط مالیات تامین می شــود، البتــه باید توجه 
 داشــت که هزینه های دولت باید مورد بررســی قــرار گیرد تا ایــن هزینه ها

 کاهش یابد.
مهدلو با بیان اینکه میزان رسیدگی به اظهارنامه ها در کشور ۳۰ درصد و در استان 
اصفهان ۱۵ درصد است،ابراز امیدواری کرد که با فرهنگ سازی، میزان رسیدگی 
به اظهارنامه های  مشاغل به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یابد و این امر باعث ایجاد 
تعامل بین ســازمان امور مالیاتی و مؤدیان، کاهش تبعیض، افزایش تمکین 

مالیاتی، کیفیت رسیدگی و برقراری عدالت مالیاتی شود.
مدیــرکل امــور مالیاتی اصفهــان اظهــار کــرد : ۲۲۹ هــزار و ۸۹۲ اظهارنامه 
مالیاتی اخذ شــده که از این تعداد امســال بیــش از ۱۵۰ هــزار اظهارنامه با 
 اســتفاده از تبصره مــاده ۱۰۰ قانــون مالیاتی، قطعی و از پروســه رســیدگی 

خارج شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان اظهار داشــت: مؤدیان مالیاتی در بخش 
اشخاص حقیقی به سه گروه تقسیم می شــوند که ۹۹ درصد از اظهارنامه های 

مالیاتی مربوط به گروه سوم است.
وی خاطرنشان کرد: گروه سوم شامل مؤدیانی است  که اظهارنامه های خود را 

با استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ و توافق مالیات 
مقطوع بین سازمان امور مالیاتی با اصناف 
ارائه کــرده اند که شــامل ۱۴۱ هزار و ۵۹۷ 

فقره می شود.
مهدلو اضافه کرد: در ســال جاری نیز ۱۵۰ 
هزار و ۴۵۲ فقره از اظهارنامه های مالیاتی 
در استان از این تبصره استفاده کردند که ۶ 
درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان 

می دهد.
وی بــا بیان اینکــه خوداظهــاری مؤدیان 
حقیقی امسال ۴ درصد رشد داشته است، 
اظهار داشت: سال ۹۸ نیز۱۴۱ هزار و ۵۹۷ 
اظهارنامه  مؤدیان حقیقی با اســتفاده از 

تبصره مــاده ۱۰۰، قطعی و بر این اســاس ۶۵ درصد از اظهارنامه هــا از فرآیند 

رسیدگی خارج شده بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان افزود: 
عالوه بر این ۲۱ درصــد بقیه اظهارنامه های 
سال ۹۸ که بالغ بر ۴۱ هزار ۷۳۱ اظهارنامه 
بود برای نخســتین بار با خوداظهاری مورد 
قبول قــرار گرفت که بر همین اســاس در 
مجموع حــدود ۸۶ درصــد از اظهارنامه ها 
رسیدگی نشــد و با اجرای ماده ۹۷ قانون 
مالیات های مســتقیم، تنهــا ۱۴.۵ درصد 
یعنی ۱۷ هــزار و ۴۰۵ اظهارنامه  مشــاغل 

مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اتمام مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیاتی عملکرد مشاغل سال ۱۳۹۹ در ۱۵ 
تیر امسال اظهارداشت: مقرر بودطبق سنوات قبل ،۳۱ خرداد آخرین موعد ارائه 

اظهارنامه  مالیاتی اشخاص حقیقی باشد که امســال به دلیل شرایط کرونایی 
تا ۱۵ تیر تمدید شد.

وی با بیان اینکه ســال ۱۳۹۹ از محل عوارض ارزش افزوده بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان در اختیار شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری قرار 
گرفت، اظهار داشــت: از این مبلغ یک هزار و۵۰۰ میلیارد تومان به شهرداری ها، 
۵۰۰ میلیارد به دهیاری ها و ۵۰ میلیارد تومان به فرمانداری ها برای روستاهای 
فاقد دهیاری اختصاص یافت و ۱۸۰ میلیارد تومان نیز به محیط زیســت اعطا 

شد.
وی گفــت: از مجموع ۲ هــزار و ۲۰۰ میلیــارد تومان مالیات بــر ارزش افزوده 
ســال گذشــته، ۳۴۸ میلیارد مربوط به عــوارض آالیندگی صنایع اســتان از 
 یک درصد فروش بود کــه ۱۸۰ میلیــارد تومان آن به صندوق محیط زیســت 

واریز شد.
مدیرکل امور مالیاتی اصفهان با اشــاره به اینکه طی سه ماهه سال جاری ۹۳۰ 
میلیارد تومان از عوارض ارزش افزوده در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار 
گرفته است، خاطرنشــان کرد: ۳۵۴ میلیارد تومان از این مبلغ تاکنون از محل 
عوارض آالیندگــی صنایع بوده اســت و واحدهای بزرگ صنعتــی مانند فوالد 
مبارکه، پاالیشگاه، پتروشیمی و شرکت ها بر اساس یک درصد فروش عوارض 

آالیندگی را می پردازند در غیر این صورت جریمه می شوند.
به گفته وی، بر اساس قانون جدید از ابتدای امســال سازمان حفاظت محیط 
زیست، دیگر ســهمی از عوارض مالیات ندارد و تاکنون پولی به صندوق محیط 

زیست واریز نشده است.
مهدلو ادامه داد: از ایــن ۹۳۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده در ســال 
جاری تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومــان در اختیار شــهرداری ها، ۲۱۰ میلیارد تومان 

دهیاری ها و ۲۰ میلیارد تومان فرمانداری ها قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: ۵درصد از مالیــات بر ارزش افزوده به خزانه واریز می شــود و 
۳درصد برای شــهرداری ها و یک درصد به وزارت بهداشــت تعلق می گیرد که 
ظرفیت بسیاری خوبی است  و تا پایان ســال جاری به بیش از ۳ هزار میلیارد 

تومان خواهد رسید.
مدیرکل امــور مالیاتی اســتان اصفهــان در پایان با اشــاره به اینکــه میزان 
فرار مالیاتی و پولشــویی در ســطح کشــور به حدود ۳۰ هزار میلیــارد تومان 
می رســد، خاطر نشــان کرد: چهــار اداره مالیاتی بــرای مقابله با پولشــویی 
و شناســایی افراد حقیقــی و حقوقی کــه فرار مالیاتی داشــتند در اســتان 
فعال شــده و رصد مالــی بانک ها نیــز کمک کننده بــوده و تاکنــون نزدیک 
 بــه یکهــزار میلیــارد تومــان از ایــن مبلــغ در اســتان اصفهــان وصــول 

شده است.

۵درصد از مالیات بر ارزش افزوده به خزانه واریز می شود 
و ۳درصد برای شهرداری ها و یک درصد به وزارت بهداشت 
تعلق می گیرد که ظرفیت بسیاری خوبی است  و تا پایان سال 

جاری به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید

مدیر متالوژی و روش های تولید شــرکت فوالد مبارکه گفت: در راستای تکمیل 
سبد محصوالت فوالد مبارکه و قطع وابســتگی به شرکت های خارجی، طراحی 
و تولید گرید C۵۹۰-DC۰۴ نیم ســخت)Semi Hard( با تکیــه بر توانمندی 

متخصصان داخلی در شرکت فوالد مبارکه محقق شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، علیرضا مولوی زاده، مدیر متالوژی و روش های تولید 
شرکت فوالد مبارکه گفت: طراحی و تولید محصوالت جدید از اهداف استراتژیک 
فوالد مبارکه است که در راســتای تکمیل ســبد محصوالت فوالد مبارکه و قطع 
وابستگی به شرکت های خارجی طراحی محصوالت جدید در حوزه های مختلف 
از جمله صنایع خودروسازی با تعامل گسترده با مشــتریان و نواحی تولیدی و 

پشتیبانی محقق می  شود.

کاربرد فوالدهای نیم سخت )Semi Hard( در صنایع خودروسازی
وی افزود: فوالدهای نیم سخت )Semi Hard( در صنایع مختلفی نظیر صنایع 
خودروسازی و صنایع الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند که اخیرا با توجه به 
شرایط تحریمی به وجود آمده در بازار فوالد کشــور، تقاضاهای مختلفی از چند 

شرکت قطعه ساز به شرکت فوالد مبارکه واصل شد.
مدیر متالوژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: بر اساس 
این تقاضاها، واحد متالورژی و روش هــای تولید با همکاری نواحی تولیدی در 

فوالد مبارکه و به ویژه واحد نورد سرد، نسبت به بومی سازی این محصول اقدام 
کرده و موفق به تولید این محصول با عنوان گرید C۵۹۰-DC۰۴ و با مشخصات 

مندرج در استاندارد شد.
وی با بیــان این که در تولید این گرید از عملیات آنیل با ســیکل ویژه اســتفاده 
می شود، اذعان داشت: این گرید دارای استحکام نهایی ۵۹۰ تا ۶۹۰ مگاپاسکال 
بوده و دارای سختی ۱۸۵تا ۲۱۵ ویکرز است و کلیه تست های آزمایشگاهی را با 

موفقیت گذرانده است.

پانچ پذیری مناسب گرید برای ساخت قطعات ریز
مولوی زاده  تاکید کرد: این گرید به دلیل پانچ پذیری مناسب در ساخت قطعات 
ریز با فرم پیچیده به کار می رود و بدون مشــکل ایجاد پلیســه و پارگی، قابلیت 
ویژه ای را داراست که این فوالد در غالف هایی پالستیکی جهت جلوگيری از ورود 
خاک، آب، هوا و صدا به داخل خودرو، در صنعت خودروسازی استفاده می شود.

وی بیان داشــت: درون برخی از اين الســتيک ها يک نگهدارنده فوالدی وجود 
دارد که در شــکل دهی اين الســتيک نقش ايفا می کند؛ این محصول عالوه بر 
تست های آزمایشگاهی در کارخانه مشتریان استفاده شده و تاییدیه  های الزم 

را اخذ کرده است.
مدیر متالــوژی و روش های تولید شــرکت فــوالد مبارکه ضمــن قدردانی از 

حمایت های معاون بهره برداری در راستای توسعه محصوالت جدید تاکید کرد: 
طراحی و تولید این گرید با همت کلیه واحدهای فروش، فوالدسازی، نورد گرم، 
نورد سرد، آزمایشــگاه و برنامه ریزی محقق شده که بی شــک، بدون همکاری 

واحدهای مذکور، کسب این موفقیت غیرممکن بود.

فروش محصول به صورت کالف سرد
کارشناس متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه نیز در این خصوص 
تصریح کرد: فوالدهای نیم ســخت با دو حالت عملیات حرارت پذیر و معمولی 
قابل تولید هســتند و می توانند پس از انجام همه مراحل در کارخانجات تولید 
ورق فوالدی )به صورت نوار باریک( و یا به صورت محصول کالف سرد در اختیار 

مشتریان قرار گیرد.
علیرضا ناصری عنوان داشت: بســته به میزان عناصر آلیاژی و کاربرد مورد نظر، 
می توان روی این محصوالت انواع مختلفی از عملیات های حرارتی و مکانیکی 
 EN۱۰۱۳۲ و EN۱۰۱۳۹ را انجام داد؛ فوالدهای نوارباریک تحت دو اســتاندارد
تولید می شوند.کارشــناس متالورژی و روش های تولید شــرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: محصوالت مندرج در اســتاندارد EN۱۰۱۳۹ فوالدهای ســخت و 
نیم سخت)Semi Hard( را شامل می شــود که تا پیش از این به طور کامل از 

خارج از کشور وارد می شده است.

تولید فوالدهای نیم سخت)Semi Hard( با ضخامت 0.5 میلی متر
مدیر ناحیه نورد ســرد شــرکت فوالد مبارکــه نیز در ایــن رابطه گفــت: گرید 
C۵۹۰-DC۰۴ از گریدهای نیم ســخت )Semi Hard( محســوب می شود و 
با توجه به این که گریدهای سخت و نیم ســخت )Semi Hard( اصوال در نورد 
مشکل تولید دارند، این گرید با آنالیز مناسب که نورد آن به راحتی صورت می  گیرد، 
طراحی شده اما محصول فول هارد خروجی تاندم میل با عملیات آنیل با سیکل 
خاص و در حالت تنش گیری و بدون آنیل کامل به خواص مکانیکی مورد نظر این 
محصول به صورت کالف سرد با ضخامت ۰.۵ میلی متر تولید شده و در کارخانه 

مشتری به صورت نوار باریک درمی آید.
بهزاد بهادرانی خاطرنشان کرد: این گرید کاربردهای متعددی در صنایع مختلف 
دارد از جمله در صنایع الکتریکی )ساخت قطعات کلید و پریز( و نیز در قطعات 
مورد نیاز خودروسازان )قطعات ریز با اشکال پیچیده که نیاز به پانچ پذیری بدون 

ایجاد ترک در زاویه های قطعه تولیدی دارند( به کار می رود.
وی در پایان یادآور شــد: کلیه مراحل تولید نورد سرد شامل اسیدشویی، درصد 
کاهش ضخامت در تاندم میل اسکین پاس و خطوط اصالح با رویه متعارف سایر 
گریدهای نورد سرد تولید شــده اســت اما در عملیات آنیل که بعد از تاندم میل 
صورت می گیرد، صرفا تنش گیری انجام می شود و مشابه سایر محصوالت نورد 

سرد آنیل کامل صورت نمی گیرد.

با تکیه بر توانمندی متخصصان داخلی صورت گرفت؛

  قطع وابستگی به شركت های خارجی با تولید  گرید DC04 - C590  نیم سخت در فوالد مباركه
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تغییر ساعت کاری ادارات چهارمحال و بختیاری
بنابر تصمیم وزارت نیرو و براساس اعالم روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری با توجه به 
قطعی برق، ساعات کار ادارات در استان کاهش یافت.تا پایان مرداد ماه امسال ساعات کار ادارات 

در طول ایام هفته از ۷ صبح الی ۱۳ است.همچنین پنجشنبه ها از ۱۷ تیر ۱۴۰۰ تعطیل خواهد بود.

شهروندان رعایت دستورالعمل های بهداشتی را جدی بگیرند 
ریيس مركز بهداشت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بر اســاس آخرین نتایج اعالم شده در 
خصوص وضعیت رنگ بندی کرونایی اســتان، در حال حاضر شــش شهرســتان اردل، بروجن، 

شهرکرد، فارسان، لردگان و کیار در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند.
سید راشد جزایری  افزود: همچنین  چهار شهرستان بن، خانمیرزا، سامان و کوهرنگ در وضعیت 
زرد کرونایی قرار گرفته است.جزایری اضافه کرد: در برنامه ماســک، تغییر رنگ در دو شهرستان 
فارسان و لردگان مشاهده شده که همچنان این تغییر رنگ به مرحله تایید نرسیده است.وی گفت: 
در حال حاضر ۲۴ استان کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد، اما در استان این وضعیت ثابت و 
به نوعی کنترل شده است.جزایری تصریح کرد: شاخص رعایت بهداشت فردی در استان به میزان 
۸۰ درصد رسیده است و مردم باید همچنان شست وشــوی دست ها و استفاده از مواد ضدعفونی 
کننده را جدی بگیرند .وی اظهار داشت: همچنین شــاخص رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 
بین خدمت دهندگان در اســتان به میزان ۷۳ درصد و این شــاخص در بین خدمت گیرندگان یا 
مردم عادی به میزان ۶۵ درصد رسیده است.جزایری بیان کرد: در شرایط کنونی که ویروس جهش 
یافته نوع دلتا وارد کشور شده است، شاخص استفاده از ماسک در استان حداقل باید به میزان ۸۵ 
درصد افزایش یابد.وی افزود: رعایت فاصله گذاری اجتماعی در چهارمحال و بختیاری کمرنگ تر از 
گذشته شده است و همچنان شاهد تجمعات و دورهمی های خانوادگی در سطح استان هستیم.

جزایری اضافه کرد: شهروندان باید به این نکته توجه داشــته باشند که همچنان رعایت فاصله دو 
متری ضروری و اجتناب ناپذیر است.وی تصریح کرد: با ورود ویروس جهش یافته نوع دلتا موسم 
به کرونای هندی، زنگ هشدار در کشور به صدا درآمده و خوشبختانه تاکنون در استان موردی از ابتال 

به این بیماری به ثبت نرسیده است.

 طرح پیشخوان کتاب گامی موثر در ترویج فرهنگ
 کتاب خوانی

 سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مقدمات راه اندازی 
پیشخوان کتاب در یک روستای شهرستان سامان انجام شده و پس از قطعی شدن مکان و تحویل 

آن به این اداره کل، فعالیت این پیشخوان آغاز خواهد شد.
احمد فرهادی افزود: در پیشخوان های کتاب، بخشی از خدمات کتابخانه های عمومی شامل امانت 
کتاب، اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و دسترســی به پایگاه های اطالعاتی به روستاییان ارائه 
می شود.فرهادی اضافه کرد: تمامی شهر ها از کتابخانه عمومی بهره مند هستند در این راستا ایجاد 
کتابخانه عمومی شهر هوره از توابع شهرستان سامان به صورت جدی در دستور کار این اداره کل قرار 
دارد.وی اظهار داشت: بســیاری امور مرتبط با کودکان مانند قصه گویی و انواع آموزش ها و برخی 
مسائل مختص بزرگساالن در حوزه های دین، روان شناسی، تاریخ، آسیب های اجتماعی و خانواده 
را می توان با افزایش ســرانه مطالعه کتاب تقویت کرد.فرهادی تصریح کرد: تمامی دستگاه های 
اجرایی، شرکت های خدمات رسان، شهرداری ها و دهیاری های این شهرستان موظفند برای توسعه 

و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی برنامه ریزی و تالش کنند.
وی گفت: ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در ایجاد نشاط اجتماعی، انتقال و ماندگاری دانش، 

ارتقای کمی و کیفی فرهنگ و دستیابی به توسعه پویا و همه جانبه موثر است.

بام ایراناخبار

جادهایکهبههمتخیریندرچهارمحالوبختیاریایمنمیشود

برخی از محور های مواصالتی در چهارمحال و بختیاری به علت حجم 
باالی تصادفات و تلفات جانی و مالی ناشی از این حوادث، جاده مرگ 
نام گرفته اند و روزانه اخبار متعددی از وقــوع حوادث رانندگی در این 
محور ها به گوش می رسد و بار ها از سوی مسئوالن وعده ایمن سازی و 

چهار خطه شدن این محور ها داده شده است.
معاون مهندســی ســاخت اداره کل راه و شهرســازی چهارمحال و 
بختیاری گفت: در مجموع ۲۸۰ کیلومتر بزرگراه در استان وجود دارد و 

نزدیک به ۱۴۰ کیلومتر آن در دست احداث است.
حمید ربیعی افزود: محور شهرکرد و بروجن به لردگان و محور شهرکرد 
به شلمزار جزو محور های پر ترافیک در چهارمحال و بختیاری به شمار 

می رود که این محور ها نیازمند چهار خطه شدن هستند.
ربیعی اضافه کرد: عملیات اجرایی محور شهرکرد و بروجن به لردگان 

در آینده ای نزدیک به پایان خواهد رسید.
محور های شهرکرد و بروجن به لردگان، شــهرکرد به شلمزار، کنارگذر 
شــمالی شــهرکرد، محور اردل به گورمیزه، تونل کره بس و تونل زره از 
جمله مهم ترین پروژه های راه ســازی در چهارمحال و بختیاری است 
که در سفر مسئوالن کشوری به استان بار ها قول اتمام آن ها در کمتر 
از یک ســال داده شــده ولی تا کنون افتتاح نشــده و به بهره برداری 

نرسیده است.
به گفته مسئوالن، علت اصلی تصادفات رانندگی، بی توجهی رانندگان 

به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی اســت، اما باید به این نکته 
توجه کرد که اگر تصادف در محور های مواصالتی ایمن رخ دهد، بدون 

شک تلفات جانی این گونه حوادث نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
رییس اداره نظارت اداره کل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری 
گفت: محور شهرکرد به شلمزار به طول ۱۴ کیلومتر، در دو مناقصه و دو 
مرحله در دست اجراست و تا پایان تیرماه امسال هشت کیلومتر از آن 

به بهره برداری خواهد رسید.
تراکمه افــزود: جهت احــداث قطعــه دوم، پنج کیلومتــر از اراضی 
کشاورزی محور شهرکرد به شلمزار در دست آزادسازی است.امسال 
محدوده بین خراجی تا شلمزار و سه راهی شمس آباد تکمیل خواهد 

شد.
نخســتین عامل مرگ و میر در ایــران بیماری قلبــی، دومین عامل 
بیماری تنفسی و ســومین عامل تصادفات جاده ای است البته مهم 
ترین عامل تاثیرگذار در بروز حوادث رانندگی و جاده ای، عامل انسانی 
اســت که این عامل ۷۵ درصد در ایجاد حوادث رانندگی در جاده های 

استان تاثیرگذار است.
رییس اداره عملیات پلیس راه چهارمحال و بختیاری در این خصوص 
گفت: قریب به یک دهه اســت که با توجه به آمار باالی تصادفات در 
جاده شهرکرد به شلمزار، این محور به عنوان یک محور بحرانی، دارای 
تصادف و حادثه خیز معرفی شده است.سرهنگ روح ا...بیادار افزود: 

روزانه ۱۵ هزار وسیله نقلیه از این محور عبور می کند.بیادار اضافه کرد: 
وضعیت نامناســب راه ها و جاده ها یکی از مهم ترین علت های ایجاد 

حوادث جاده ای به شمار می رود.
وی اظهار داشــت: بخش قابل توجهی از تصادفات در استان در نقاط 
حادثه خیز و به سبب نقص جاده ای و بیشتر در معابر کم عرض بوده 
اســت.بیادار ادامه داد: برای کاهش میزان تصادفات درچهارمحال و 
بختیاری، چهار خطه کردن جاده ها و جداکننده های فیزیکی بســیار 

موثر خواهد بود.
خیرین چهارمحال و بختیاری دست به کار شــده اند تا با آزاد سازی 
اراضی و بهســازی مســیر در کاهش خطرات جاده ای گام دیگری را 

بردارند.
یک خیر جاده ساز شهرستان بن گفت: آزادسازی اراضی از اول جاده 
شهرستان بن آغاز شده است و در حال حاضر در کیلومتر ۱۰ این جاده 
هســتیم و پس از طی کردن یک هزار و ۷۰۰ کیلومتر دیگر به آسفالت 

خواهیم رسید.
سلیمی افزود: خیرین دیگر روزانه ۱۳ ساعت کار می کنند و تا به حال 
بیش از ۲۰ میلیارد تومان برای ساخت این جاده های خیرساز هزینه 
است.عباسی، خیر جاده ساز شهرستان بن نیز گفت: برای رضای خدا 
مشغول به کار هســتیم و تا یک ماه آینده این مســیر به بهره برداری 

خواهد رسید.

علت اصلی تصادفات رانندگی، بی توجهی رانندگان 
به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است، اما 
باید به این نکته توجه کرد که اگر تصادف در محور های 
مواصالتی ایمن رخ دهد، بدون شک تلفات جانی 

این گونه حوادث نیز کاهش پیدا خواهد کرد
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مفاد آراء
4/57 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 2314 مورخ 1400/02/29 هيات سوم خانم ليال مغيث به 
شناسنامه شماره 1455 کدملي 1284815706 صادره اصفهان فرزند مرتضی در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 127/30 متر مربع پالک 6754 فرعي از 28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک 

رسمی رجبعلی مهدی زاده طبق صفحه 194 دفتر 526 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03

م الف: 1161346  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/58 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 1433 مورخ 1400/02/11 هيات دوم خانم ايران تيموری 
جروکانی به شناسنامه شماره 1241 کدملي 1283060361 صادره اصفهان فرزند 
اسداله در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 190/10 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 44 اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از  مالکيت و سهم االرث متقاضی از اســداله تيموری از سند شماره 46714 مورخ 
1349/1/16 دفترخانه شماره 29 اصفهان از مورد ثبت صفحات 243 الی 264 دفتر 

238 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03

م الف: 1161425  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/59 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3176 مورخ 1400/03/19 هيات اول آقای محمد اصغری 
به شناسنامه شــماره 60 کدملي 4177255282 صادره اليگودرز فرزند عبدالرحيم 
در ششدانگ يک باب ساختمان تجاری- مسکونی به مساحت 126/97 متر مربع 
قســمتی از پالک شــماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت غالمعلی و عزيزاله ترکيان از ســند شماره 92108 مورخ 

1352/9/6 دفترخانه شماره 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03

م الف: 1161189  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/60 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3239 مورخ 1400/03/20 هيات دوم آقای ســيد اصغر 
مکاريان چهارسوقی به شناسنامه شــماره 2019 کدملي 1292172975 صادره 
اصفهان فرزند ســيد رضا در ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 177/10 
متر مربع قسمتی از پالک شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت عباس محالت قلعه از ســند شماره 36620 مورخ 
1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 

54 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03

م الف: 1161173  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/61 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 0770 مورخ 1400/01/28 هيات چهارم آقای ســيد رضا 
موسوی بابوکانی به شناسنامه شماره 4 کدملي 1289803455 صادره اصفهان فرزند 
سيد ابوالقاسم در ششدانگ زمين محصور با بنای احداثی به مساحت 961 متر مربع 
پالک 31 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سند 

انتقال 9971 مورخ 1350/07/29 دفترخانه شماره 95 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03

م الف: 1161181  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
4/62 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 1016 مورخ 1400/3/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم 
توران کيوانی هفشجانی به شناسنامه شماره 6205 کدملی 4620752169 صادره 
شهرکرد فرزند يحيی بر ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 106/26 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای مانده 
علی صالحيان دستجردی خريداری شده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03

م الف: 1161294  اعظم قويدل رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
 تحدید حدود اختصاصی

4/63 چون تحديد حدود اختصاصی ششدانگ يکباب اصطبل بشماره 2722 و دو 
باب باالخانه بشــماره 2234 فرعی از پالک 35 اصلی واقع در شهر نياسر بخش 6 
حوزه ثبتی نياسر که طبق پرونده ثبتی بنام قدسی توکليان نياسری  و غيره درجريان 
ثبت اســت بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نيامده بنا بدســتور قسمت اخير 
ماده 15قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حــدود ملک مرقوم در تاريخ 
1400/05/11 در  ساعت 8 صبح در محل شــروع و انجام خواهد شد لذا بموجب 
اين آگهی بکليه مجاورين اخطار ميگردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حاضر 
شــوند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک  طبق مــاده 20قانون ثبت از تاريخ 
صورتمجلس تحديدی تا 30روز پذيرفته خواهد شد.طبق تبصره 2ماده واحده قانون 
تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايی گواهی 
تقديم دادخواست را اخذ نموده و به اين ادراه تسليم نمايد. م الف: 1159706 

محمدرضا لطفی مفرد  مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نياسر 
فقدان سند مالکیت

4/64 علی اصغر شــاه ابراهيمی برابر وکالت نامه شماره 20329 - 1400/03/30 
دفترخانه 397 کاشان و برابر وارده شــماره 4010294 - 1400/03/30 و باستناد 
دو برگ استشهاد محلی که هويت و امضا شهود رســما گواهی شده مدعی است 
که سند مالکيت يک سهم باســتثنای بهای ثمن اعيانی آن از 9 سهم شش دانگ 
يک درب باغ محصور مشــجر پالک 33/483 اصلی بخش دو حوزه ثبتی کاشان 
که در صفحه 233 دفتر 158 امالک ذيل ثبت 23225 به نام انســيه ماجدی ثبت 
و سند مالکيت صادر و تســليم گرديده که به علت جابجايی مفقود شده است چون 
درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده طبق تبصره يک ماده 120 اصالحی 
آيين نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور يا وجود سند مالکيت نزد خود ميباشــد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به 
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت وسند معامله 
تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس واصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر  
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد  يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
 سند مالکيت مرقوم  صادرو به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 1159697 

اسماعيلی طاهری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 

تحدید حدود اختصاصی
4/65 شــماره نامه : 140085602024004283-1400/04/13 چون تحديد 
حدود ششــدانگ يک باب خانه پالک 4299  واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای محســن خرم دســتجردی فرزند سيف اله و 
اکرم بخشــی دســتجردی فرزند اکبر بالســويه در جريان ثبت است و به علت 
عدم حضــور متقاضی ثبت بــه عمل نيامده اينک بنا به دســتور قســمت اخير 
ماده 15 قانون ثبــت و طبق تقاضــای نامبرده تحديد حدود پــالک مرقوم در 
روز شــنبه مورخ 1400/05/16 ســاعت 9 صبــح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب ايــن آگهی به کليه مجاورين اخطــار می گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين يا 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلس تحديدی 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف 
پرونده های معترضی ثبــت معترضين ظــرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض بــه اين اداره با تقديم دادخواســت به مرجع ذيصــالح قضائی گواهی 
 تقديم دادخواســت را اخذ و به اين اداره تســليم نماييد. م الف: 1159656 

قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/66 شــماره نامه: 140085602033001419-1400/04/08  نظر به اينکه 
سند مالکيت ششــدانگ عرصه و اعيان قطعه زمين محصور پالک ثبتی شماره 
1857  فرعی از 100-  اصلی واقع در طامه جزء بخــش 9 حوزه ثبتی نطنز ذيل 
ثبت 17236 در صفحه 32 دفتر 141- امالک به نام رمضان جعفر حاجی فرزند 
سليمان تحت شماره چاپی 043349 ســری الف/ سال 94 ثبت و صادر و تسليم 
گرديده است، سپس نامبرده بموجب درخواست وارده 140021702033002281 
مورخ 1400/04/08 ، منضم به دو برگ استشهاديه که امضاء شهود آن به شماره 
شناسه يکتا 140002155610000200 و رمز تصديق 892060 شماره 21056 
مورخ 1400/04/08 که به تاييد دفترخانه اســناد رسمی 168 نطنز رسيده است 
مدعی مفقود شدن سند مالکيت پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گرديده 
است و درخواست سند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانــون ثبت  در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بديهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1161711 علی جوانی مدير واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک نطنز

اعالم مفقودی 

خــودروی  ســوخت  کارت  و  خــودرو  کارت 
ســواری ســایپا تیــپ 131SE*مــدل 1394 بــه 
پــاک شــماره  بــه  روغنــی  ســفید-   رنــگ 
 ایران 53-379 ل 97 و شماره موتور 5436224 و شماره 
شاسی NAS412100F3381167 و شناسه ملی خودرو 
IRPC941V2AK38116 بــه نام آقای مهدی رجبی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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رییس پلیس فتای استان اصفهان خبر داد:

 کالهبرداری از طریق تماس های تلفنی ناشناس
 از خارج کشور

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت: اخیرا افراد زیــادی در ایران بــا تماس های تلفنی از 
شماره های خارجی و ناشناس مواجه شــده اند، این تماس ها به قصد کسب درآمد غیرقانونی از 
مشــترکین اپراتورهای مختلف با استفاده از ســرویس های مخابراتی صورت می گیرد و با عنوان 
تقلب مخابراتی شناخته می شود.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود: در این روش مجرمان با 
استفاده از تماس گیرنده های خودکار و به صورت نرم افزاری با تعداد زیادی از شماره ها، یک یا دو 
تماس کوتاه برقرار کرده تا تماس از دست رفته روی گوشی طرف مقابل ثبت شود؛ افراد نیز پس از 
دیدن تماس های از دســت رفته، به گمان اینکه تماس مهمی را از دست داده اند و یا از روی حس 
کنجکاوی و بدون دقت به داخلی یا خارجی بودن شــماره، اقدام به تماس مجدد با این شماره ها 
می کنند و به این شکل هزینه های سنگین تماس بین المللی به آنها تحمیل می شود.رییس پلیس 
فتای استان اصفهان اضافه کرد: پس از برقراری تماس با شماره مورد نظر، اپراتور پاسخ داده و سعی 
می کند با صحبت در مورد موضوعات مختلف مانند پذیرفته شدن در التاری و برنده شدن جایزه های 
متنوع، مکالمه را طوالنی کند تا درآمد بیشتری نصیب شــان شده و از طرفی حساب شما را خالی 
کنند و از سویی اقدام به تخلیه تلفنی کرده و اطالعات خصوصی و شخصی شما را نیز از شما گرفته 
و ممکن است بعدا مسبب سوءاستفاده شود.ســرهنگ مرتضوی در پایان توصیه کرد: با توجه به 
اینکه بسیاری از آنها دارای اپراتور نرم افزاری هستند ، در صورت تماس با آنها پیام ضبط شده برای 
شما پخش می شود،این پیام ها اغلب به زبان انگلیسی هستند ولی گاهی به صورت فارسی و عربی 
نیز پخش می شود بنابراین توصیه می شود افراد شماره های مربوط به بستگان خود را که در خارج 
از کشور هستند، به صورت مشخص در فهرســت مخاطبان خود ذخیره کنند تا در صورت مشاهده 
شماره ای ناشــناس بتوانند به راحتی آن را رد کرده و در صورت مواجهه با این شماره ها، با آنها هیچ 

تماسی برقرار نکنند.

 رییس پلیس راهور استان اصفهان اعالم کرد:

ممنوعیت توقف در تفرجگاه ها
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر شهرستان های اصفهان، کاشان و 
اردستان در وضعیت قرمز هستند، اظهار کرد: به منظور حفظ سالمت شهروندان تا اطالع ثانوی توقف 
هرگونه وسیله نقلیه در حاشیه زاینده رود، ناژوان، پارک جنگلی صفه و سایر تفرجگاه های اصفهان 

ممنوع است و مشمول جریمه خواهد شد.
سرهنگ محمدرضا محمدی در خصوص بی نظمی های پیش آمده به دلیل قطعی برق در تقاطع ها، 
افزود: بیش از ۱۱۵۰ تقاطع )اعم از چــراغ دار و غیر چراغ دار( شــامل ۳۴۹ تقاطع چراغ دار، ۲۰۹ 
تقاطع چراغ فرمان، ۱۸۰ تقاطع هوشمند، ۱۹ تقاطع فرماندهی عادی و۱۴ تقاطع چشمک زن در کالن 
شهر اصفهان وجود دارد.رییس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه به دلیل کمبود نیرو توان 
پوشش تمام تقاطع ها را نداریم، افزود: در تقاطع هایی که از چهار جهت ترافیک جریان دارد ،امکان 
کنترل با یک یا دو مامور پلیس وجود ندارد و این امر تنها با صبوری رانندگان امکان پذیر است و اگر 
در تقاطعی شهروندی در غیاب پلیس اقدام به مدیریت و فرمان دهی کرد، رانندگان ملزم به توجه 
هستند.محمدی با ابراز قدردانی از شهروندانی که در این شــرایط احساس مسئولیت داشته و به 
سایر شهروندان کمک می کنند، تصریح کرد: پلیس با هماهنگی ادارات برق استان تمام تالش خود 
را در جهت پوشش ترافیکی و تامین نیروی انســانی در تقاطع هایی که دچار قطعی برق می شوند 
به کار گرفته است.وی افزود: راهکار رفع مشــکل چراغ های فرمان در تقاطع های اصفهان در زمان 
قطع برق، برق اضطراری یا ذخیره » یو پی اس« یا پنل های خورشیدی است که فعال در این زمینه 

اقدامی نشده است.

افزایش هزینه تمام شده تولید وعدم تغییر قیمت شیرخام؛

قصه پرغصه دامداران اصفهان

تســنیم: چند روز قبل همزمان با اعتراض دامداران در دیگر اســتان ها، 
تصاویــر و ویدئوهایی از تجمع تعــدادی از دامــداران اصفهانی در مقابل 
استانداری و سازمان جهاد کشاورزی منتشر شده که در آن گفته می شد که 
خشکسالی های اخیر، کمبود علوفه، افزایش قیمت خوراک وارداتی دام، 
پایین نگه داشتن دستوری قیمت شیر و گوشت، باعث شده تا دامداران 
نتوانند از عهده تامین هزینه های خود برآیند.بنابر فیلم های منتشر شده 
در فضای مجازی، دامداران اصفهانی طی اعتراضی خودجوش در تجمع در 
میدان بزرگ عرضه دام اصفهان »فساران« و تعطیلی این کشتارگاه با گالیه 
از کمبود نهاده دام و علوفه، قیمت پایین خرید شیر به نسبت افزایش روزانه 
نرخ خوراک دام و ورشکستگی دامداران خواستار مطالبات بحق خود شدند 
و یکی از دامداران با تخلیه شیر تولیدی در خیابان اعالم کرد تا تعیین تکلیف 
و اتخاذ تدابیر اساسی از تحویل محصول خود به میادین خودداری می کند.

عالوه بر این در کلیپ منتشر شده تعدادی از دامداران اعتراض داشتند که 
چرا از سال گذشته با وجود افزایش قابل توجه هزینه های تولید از جمله 
حمل و نقل، نهاده های دامی ذرت علوفه ای، یونجه خشک، کاه و واکسن، 
دارو، حقوق  و دستمزدها؛ قیمت شیر خام تغییری نکرده و همان  ۴ هزار 
و ۵۰۰ تومان باقی مانده است و دامداران هم با کمبود نهاده ها باید علوفه را 
آزاد و گران خریداری کنند.در همین راستا یکی از دامداران با یادآوری قصه 
پرغصه تکراری دامداران و گاوداران اصفهانی در سال ۱۳۹۴ که قیمت برخی 

اقالم علوفه با افزایش ۳ برابری سبب ورشکستگی گاوداران شد و دولت 
در اول تیر سال ۱۳۹۳ طبق مصوبه ای نرخ خرید شیر خام دامداران توسط 
کارخانجات را یک  هزار و ۴۴۰ تومان اعالم کرد؛ اما با عدم اجرای قانونی آن 
در یک سال و خریداری شیر خام به قیمت یک هزار و ۱۵۰ تومان، تجمع و 
اعتراضی در سطح کشور رقم خورد گفت: قیمت شیر متاثر از سه رکن اصلی 
هزینه دامداری، بخش علوفه و نهاده است.این دامدار با فاکتور از نام خود 
با اشــاره به تجمع دامداران و گاوداران اصفهان در روزهای گذشته مقابل 
سازمان جهاد کشاورزی و میدان بزرگ عرضه دام اصفهان»فساران« اظهار 
داشت: در خشکسالی های متوالی با کمبود علوفه و افزایش ۱۳۵ درصدی 
قیمت آن از 6 ماه گذشته در بازار و ســیر صعودی ۵۰ درصدی هزینه های 
تولید و کمیابی دیگر نهاده ها دامی بهای تمام شده شیر برای دامدار 7 هزار 
تومان است ؛اما دولت با نرخ ۴۵۰۰ تومان مصوب دولتی سال گذشته شیر 
را خریداری می کند.وی ادامه داد: این وضعیت در حالی است که اخیرا در 
معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار مصوبه ای در حضور 
تمام تشکل ها تصویب کردند و قیمت پایه شیر 6۴۰۰ تومان بر مبنای چربی 
۲.۳ مصوب شد اما با نطق محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع 
لبنی، در شبکه خبر این مصوبه نقض شــد و قیمت شیر ثابت باقی ماند.

براین اساس مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران 
اســتان اصفهان، در تشــریح دالیل تجمع دامداران در کشتارگاه فساران 

گفت: تجمع خودجوش تولیدکنندگان در روزهای اخیر به دلیل افزایش 
هزینه تمام شده تولید و عدم تغییر قیمت شیرخام بوده است. امیر زرگران،  
درباره اینکه طی خشکسالی ها کشــت علوفه در اراضی کشاورزی به ویژه 
شرق اصفهان صورت نگرفته اســت اظهار داشت: با توجه به خشکسالی 
امسال، دامداران استان اصفهان برای تامین علوفه و خوراک دام هایشان با 
مشکالت بسیاری روبه رو هستند.مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی 
کشاورزی دامداران استان اصفهان با اشاره به افزایش قیمت علوفه های 
دامی از جمله کاه، یونجه و ذرت علوفه ای، افزوذ: قیمت این علوفه ها تابع 
عرضه و تقاضاســت.وی تاکید کرد: با شرایط خشکسالی حاکم بر کشور 
الزم است مسئوالن برای واردات علوفه )یونجه( اقدامات اساسی را تدبیر 
کنند، چرا که با کمبود تولیدات، بهای علوفه نسبت به سال گذشته افزایش 

چشمگیری داشته است.

عدم هم خوانی قیمت تمام شده شیر با بهای نهاده های دامی
براساس این گزارش نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی 
درباره اینکه در اعتراضات دامداران به وضعیت فعلی نرخ شیر و دغدغه های 
آنها در تامین نهاده های دامی، جلسه ای با حضور مجمع نمایندگان استان، 
مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی، دامپزشکی و تعاونی روستایی استان 
اصفهان تشکیل شــد تا توضیحات الزم پیرامون رفع مشکالت دامداران 
ارائه شود، گفت: برای تخلیه بار نهاده های دامی از بندرگاه به اصفهان با رفع 
معضل حمل و نقل، قطاری هم اجاره شــده که با تدابیر الزم آثار آن از یک 
هفته آینده کم کم خودش را نشان می دهد. حسینعلی حاجی دلیگانی با 
بیان اینکه در ابتدای برگزاری جلسه در ارائه گزارش وضعیت میزان دام و 
تولیدات استان اصفهان توسط مسئوالن جهاد کشاورزی، ضمن اعتراض 
به آنها که این  گونه مسائل همیشــه در نشست ها اطالع رسانی شده و هم 
اکنون با مشکالت فعلی دامداران چه راهکارهایی برای منع آسیب پذیری 
این قشــر اجرایی خواهید کرد، اظهار داشت: در این جلسه مدیرکل جهاد 
کشــاورزی اصفهان با ارائه گزارشــی اعالم کردند که با تدابیر الزم در حال 
حاضر حدود ۴ میلیون تن نهاده دام )ذرت، ســویا، جو( با رفع معضالت 
ارزی آماده بارگیری در گمرکات و انتقال به داخل کشور است.وی به نقل از 
مدیرکل جهاد کشاورزی اصفهان، کمبود کامیون را یکی از معضالت حمل 
و نقل نهاده های دامی از گمرکات بیان کرد و افزود: براساس ارائه گزارشات 
توسط جهاد در جلسه، هم اکنون با اجاره یک قطار و رفع مشکل نبود کامیون 
تا اندازه ای برای تخلیه بار از بندرگاه به استان اصفهان هماهنگی های الزم 
اجرایی شده که با آغاز این تدابیر آثار آن از یک هفته آینده در تامین نهاده ها 

قابل شهود خواهد بود.

ناجا جامعه

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد استان اصفهان با 
اشاره به خدمات امداد در بخش ازدواج به جامعه هدف، 
اظهار کرد: پرداخت کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان 
و هدیــه ازدواج به فرزندان پســر، یکی از بخش های 
مهم حوزه حمایتی این نهاد در طرح کوثر است.هادی 
بنایی افزود: ترویج ازدواج بهنگام، آگاهانه و آسان بین 
جوانان و زنان سرپرست خانوار، تحکیم بنیان خانواده و 
پیشگیری از شیوع آسیب های فردی اجتماعی از قبیل 
طالق، اعتیاد، بزهکاری، تامین بســترهای توانمندی، 
آســایش و ســالمت کانون خانواده و حفظ و تقویت 
پایه های حمایتی به واســطه خروج زوج های جوان 

از شمول پوشش خدمات مســتمر از جمله اهداف و 
رویکردهای امر ازدواج است.معاون حمایت و سالمت 
خانواده کمیته امداد، در خصوص تشکیل ستاد جهیزیه 
با عنوان )طرح کوثر( تصریح کــرد: این طرح با هدف 
برنامه ریزی و بهره مندی حداکثــری از ظرفیت های 
درون و برون سازمانی و ارتقای ســطح کمی و کیفی 
برنامه های کمک به ازدواج نیازمندان، تعامل و همکاری 
با سازمان های دولتی و مردمی، اصناف و خیریه ها و 
آموزش زوجین جهت تامین مقدمات ازدواج نیازمندان 
اســت.وی در خصوص خدمات ارائه شــده به ازدواج 
فرزنــدان خانوارهای تحت حمایت ایــن نهاد، گفت: 
برنامه وسیعی برای تامین بخشی از هزینه های ازدواج 
خانواده های نیازمند با رویکرد تحکیم و تقویت بنیان 

خانواده تدارک دیده شده است که اهدای جهیزیه در 
قالب تهیه کاال برای نوعروسان، پرداخت هدیه ازدواج 
به فرزندان پســر خانواده های تحت حمایت، اهدای 
جهیزیه به بانوان تحت حمایت کمتر از ۵۰ سال که اقدام 
به ازدواج مجدد می کنند و اهــدای جهیزیه موردی به 
نیازمندان از جمله این برنامه هاست.بنایی با بیان اینکه 
در سال گذشته، ازدواج دو هزار و 6۲۴ مددجوی تحت 
پوشــش با ارائه کمک هزینه های ازدواج تسهیل شد، 
ادامه داد: پیش بینی می کنیم در ســال جدید حداقل 
معادل همین تعداد از مددجویان به خانه بخت بروند 
همچنین از ابتدای امســال تاکنون حدود ۴۴۱ سری 
جهیزیه به ارزش شش میلیارد و 6۱۵ میلیون تومان، 

مساعدت شده است.

معاون حمایت کمیته امداد استان خبر داد: 

تسهیل ازدواج بیش از 2 هزار مددجو با ارائه کمک هزینه 
ازدواج در سال 99

تابستان گرم در 
چهارباغ عباسی 

اصفهان
چهارباغ تاریخی اصفهان با قدمتی 
افزون بر چهار قرن از دیرباز یکی از 
نقاط دیدنی این خطه کهن به شمار 
می رود. اکنون که اصفهان گرم ترین 
روزهای سال را پشت سر می گذارد، 
مردم با حضــور در چهارباغ دمی از 
وقت خود را زیر سایه سار درختان 

آن سپری می کنند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری:

یک سوم غرق شدگان به طور کامل با فن شنا آشنا بودند
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه بیشترین موارد غرق 
شدگی با گرم شدن هوا آغاز می شود، اظهار کرد: با گرم شدن هوا به دلیل افزایش تمایل افراد به شنا 
در دریا و رودخانه همواره شمار تلفات غرق شدگی نسبت به دیگر فصل های سال بیشتر است.فرهاد 
کاوه آهنگران با اشاره به اینکه بیشترین آمار غرق شدگی در رودخانه هاست، افزود: این در حالی است 
که آمار غرق شدگی در دریا در رتبه بعدی از رودخانه ها قرار می گیرد.سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ضمن هشدار به شــهروندان در خصوص افزایش میزان سفر به 
مناطق شمالی کشور، اظهار کرد: افراد باید تنها از طرح های سالم سازی و تحت مراقبت برای شنا کردن 

استفاده و به رعایت نکات ایمنی توجه کافی داشته باشند.

نجات جوان آران و بیدگلی از چاه
با تالش آتش نشانان آران وبیدگلی، جوان ۳۰ ساله گرفتار در چاه نجات یافت.مدیرخدمات ایمنی 
و آتش نشانی شهرداری آران وبیدگل گفت: در پی تماس شهروندا ن یک مورد سقوط فرد در چاهی 
در بلوار ویگل این شهر گزارش شــد و بالفاصله نیرو های عملیاتی آتش نشانی با دو دستگاه خودرو 
از ایستگاه های مرکزی وشماره ۲ به محل حادثه اعزام شــدند.منوچهر برزگر افزود: پس از رسیدن 
نیرو ها، محل حادثه ایمن سازی و پس از یک ساعت عملیات امداد نجات، تحویل عوامل اورژانس 
شد.وی گفت: مصدوم دچار شکستگی کمر و پا شده و علت حادثه بازشدن کمربند در حین ورود به 

داخل چاه بود.

پذیرش گردشگر در چادگان ممنوع شد
فرماندار چادگان گفت: هرگونه پذیرش گردشگر در ویالهای حقیقی)شخصی( و حقوقی )غیرشخصی 
و دولتی( شهرستان چادگان به دلیل خطر شیوع کرونا تا اطالع ثانوی ممنوع است.عباس توکلی اظهار 
کرد: این شهرستان یکی از مقصدهای گردشگری غرب اصفهان است که در زمان حاضر پذیرش مسافر 
در مجتمع های ویالیی آن، به دنبال شیوع کرونا و وضعیت فعلی ممنوع شده است.وی از صاحبان ویال و 
هم استانی ها درخواست کرد به دلیل شرایط موجود، از هرگونه تصمیم مبنی بر حضور در چادگان تا اطالع 
ثانوی و عادی شدن شرایط صرف نظر کنند.فرماندار چادگان این تصمیم را طبق مصوبه ستاد استانی کرونا 
عنوان کرد و افزود: طبق این مصوبه از ۱7 تیرماه، ورود هر گونه خودروی پالک غیربومی و پذیرش در مجتمع 

های ویالیی ممنوع و ماموران انتظامی و راهور مستقر در ورودی ها ممانعت های الزم را انجام می دهند.

هزار نفر در شاهین شهر بیمه بیکاری می گیرند
رییس اداره کار شاهین شهر و میمه گفت: یک هزار نفر در شاهین شهر به دلیل شیوع کرونا بیمه بیکاری 
دریافت می کنند.کریم علی نقی با بیان اینکه در شهرســتان شاهین شهر و میمه نزدیک به ۲ هزار و 
۲۰۰ واحد صنعتی وجود دارد، اظهار داشت: در این تعداد واحد صنعتی نزدیک به ۱۰ هزار نفر مشغول 
فعالیت هستند.وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی یاد شده با راندمان های متفاوتی از ۴۰ تا ۸۰ درصد 
هم اکنون مشغول به فعالیت هستند، ابراز داشت: بدون شک تحریم ها، افزایش قیمت ارز و همچنین 
خرید مواد اولیه و کاهش صادرات بر تولیدات صنایع تاثیرگذار بوده است، بنابراین از دولت جدید انتظار 
داریم در این راستا به جد چاره اندیشی کند.رییس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شاهین شهر 
و میمه تصریح کرد: از زمان شیوع ویروس کرونا تا کنون مقرری بگیران بیمه بیکاری با افزایش قابل 
توجهی روبه رو بوده و آمار این افراد به بیش از یک هزار نفر رسیده است.وی با بیان اینکه تاکنون به ۱۴ 
رسته شغلی آسیب دیده از ویروس کرونا تسهیالت پرداخت شده است، خاطرنشان ساخت: میزان 
این تسهیالت تاکنون ۱۲7 میلیارد ریال بوده که باعث پایداری و حفظ یک هزار و ۲۱۴ شغل شده است.

وز عکس ر

خبر روزخبر خوان

90 هزار نوآموز اصفهانی  در 
۶7 پایگاه  سنجش می شوند

معــاون  آمــوزش ابتدایــی  اداره کل آموزش 
 و  پرورش اســتان اصفهــان در خصوص آغاز 
سنجش ســالمت نوآموزان دبســتانی برای 
ثبت نــام در مــدارس، اظهار کرد: ســنجش 
نوآموزان در پایگاه ســنجش نوآموزان ناحیه 
سه اصفهان در مدرسه ابتدایی دخترانه »حورا« 
روز پنجم تیرماه آغاز شد و همزمان با آن، همه 
پایگاه های سنجش در استان شــروع به کار 
کردند و مدیران مدارس بــه طور روزانه دانش 
آموزان را به مراکز ســنجش معرفی می کنند 
که به همــراه والدین برای ارزیابی ســنجش 
حضور خواهند یافت.لیالسادات ابطحی گفت: 
سنجش نوآموزان اصفهانی تا شهریورماه ادامه 
دارد و قرار است در این طرح قریب به ۹۰ هزار 
نوآموز بدو ورود به کالس اول مورد سنجش و 
ارزیابی قرار بگیرند. در طرح سنجش آمادگی 
تحصیلی و ســنجش ســالمت جســمانی 
کودکان 67 پایــگاه در اصفهان بــا همکاری 
6۰۰ نیروی آموزش دیــده فعالیت می کنند.

ابطحی خاطرنشان کرد: والدین باید برگه نوبت 
سنجش را از مدیر مدرســه بگیرند، متولدین 
نیمه اول ۹۴ و نیمــه دوم ۹۳ می توانند برای 
ســنجش بدو ورود ثبت نام کنند، اگر والدین 
مراجعه شخصی به پایگاه های سنجش داشته 
باشند اقدامی برای آنها صورت نمی گیرد به دلیل 
این که این کار با هماهنگــی ادارات آموزش و 
پرورش، مــدارس در نواحــی و مناطق انجام 
می شــود.وی اظهار کرد: در هر ســاعت چهار 
نوآموز به مراکز برای ارزیابی و سنجش معرفی 
می شــوند تا در بخش های مختلف در پایگاه 
سنجش با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
مورد رصد قرار بگیرند، در این برنامه نوآموزان 
از سوی سازمان بهداشت و آموزش و پرورش 
مورد بازبینــی قرار می گیرند تا شــرایط کامال 
مهیای تحقق این امر باشد که ایمنی سالمت 
خانــواده وجــود دارد و نوآموز هــم صدمه ای 
نمی بینــد.وی در مورد راه انــدازی پایگاه های 
تخصصی سنجش برای پیش دبستانی ها در 
اصفهان، گفت: بنا بر این است که دانش آموزان 
پیش دبستانی را هم امسال مورد سنجش قرار 

دهیم و تفاهمی هم در این زمینه شده است.

رییس مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی کاشان:

قطع برق، مشکلی برای بیماران بیمارستان ایجاد نمی کند
رییس مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی کاشان اظهار کرد: انتشار اخباری در مورد مشکالت ناشــی از قطع برق در برخی مراکز درمانی کشور، موجب نگرانی 
شهروندان و همراهان بیماران نسبت به قطع اکسیژن بیماران در این مرکز شده بود.ابوالفضل شجاعی افزود: در راستای خدمت رسانی مطلوب و ایمن به بیماران 
کرونایی و با پیگیری مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مخزن ذخیره اکســیژن مایع کرایوژنیک ۲۰ تنی خریداری و در این مرکز نصب شده است.رییس 
مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی کاشان تاکید کرد: این مرکز عالوه بر پنج دستگاه اکسیژن ســاز، مجهز به مخزن ذخیره اکسیژن مایع کرایوژنیک ۲۰ تنی 
است که در صورت قطع کامل برق قادر است با توجه به مصرف اکسیژن حداقل به مدت دو روز اکسیژن بیماران را در مواقع بحرانی تامین کند تا مشکلی برای آنها 
ایجاد نشود.  شجاعی گفت: تکنولوژی به کار رفته در این تانک اکسیژن از جدیدترین سیستم های تامین اکسیژن است و بدون نیاز به برق و تجهیزات مکانیکی 

می تواند اکسیژن مورد نیاز بیماران بیمارستان را با کیفیت ۹۹ درصد اکسیژن خالص تامین کند.



اصفهان، میزبان مرحله نهایی مسابقات هندبال ساحلی باشگاه ها و دستجات آزاد بانوان کشور شد.فدراسیون هندبال با ارسال نامه ای به مدیران عامل باشگاه های 
چی چست ارومیه، رنگ مانگ تهران، بانک مهر ارومیه، آذرخش ســرخون بندرعباس، اصفهان و آرارات دشتستان شرایط شرکت این تیم ها را در مرحله نهایی 
مسابقات هندبال ساحلی باشگاه ها و دستجات آزاد بانوان اعالم کرد.این مســابقات از ۲۲ تا ۲۵ تیر به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد.بر این اساس هر تیم 
متشکل از ۱۰ بازیکن، یک سرپرست و یک مربی است و به همراه داشتن مدارک مورد نیاز و انجام تست PCR یک روز قبل از اعزام در مبدأ و ارائه آن به مسئول 
پذیرش الزامی است.تیم های شرکت کننده باید برای ثبت نام در سامانه اطالعات جامع فدراسیون هندبال به نشانی اینترنتی my handball.ir مراجعه کنند.

اصفهان، میزبان مرحله نهایی مسابقات هندبال ساحلی بانوان
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نیمار: می خواهم »مسی« را شکست دهم
ســتاره تیم ملی فوتبال برزیل تاکید کرد که به دنبال شکســت آرژانتین در فینــال کوپا آمه ریکا 
هستند.به نقل از اسپورت، دیدار فینال رقابت های کوپا آمه ریکا را آرژانتین و برزیل برگزار خواهند 
کرد.این دیدار به خاطر تقابل مسی و نیمار از جذابیت بســیار باالیی برخوردار است.نیمار قبل از 
این بازی درباره تقابل با مسی گفت: همیشــه گفته ام که مسی بهترین بازیکنی است که تاکنون 

دیده ام. 
او دوستی خوب برای من است که همچنان رابطه خوبی با هم داریم.وی ادامه داد: درست است 
که من و مسی دوست هستیم؛ اما اکنون فینال کوپا آمه ریکاســت و ما رقیب هم خواهیم شد. 
می خواهم که آرژانتین را با مسی شکست دهیم و نخستین قهرمانی را با تیم ملی برزیل در کوپا به 

دست آورم.بازی فینال قرار است که بامداد یکشنبه و به میزبانی برزیل برگزار شود.

هشدار »گری لینکر« به هواداران بی فرهنگ انگلیس
ستاره سابق تیم ملی فوتبال انگلیس قبل از دیدار فینال جام ملت های اروپا به هواداران این کشور 
توصیه هایی کرد.تیم های فوتبال ایتالیــا و انگلیس در دیدار نهایی جام ملت های اروپا به مصاف 
یکدیگر می روند.گری لینکر، ستاره سابق تیم ملی فوتبال انگلیس در توئیتی خطاب به هواداران 
انگلیس نوشــت: »اگر خوش هســتید تا بلیت فینال یورو را دریافت کنید، لطفا هنگام پخش 
سرود تیم ملی ایتالیا سوت نزنید. بی احترامی به سرود تیم مقابل کار جالبی نیست.«هواداران 
انگلیســی در بازی مقابل دانمارک حرکات ناشایســتی را انجام دادند. آن ها به دلیل سوت زدن 
هنگام پخش ســرود دانمارک، روشــن کردن بمب های دودزا و لیزر انداختن در چشــم کسپر 

اشمایکل هنگام پنالتی زدن هری کین، ممکن است با جریمه یوفا مواجه شوند.

»وراتی« تیم بعدی »دوناروما« را فاش کرد
مارکو وراتی تایید کرد که جان لوئیجی دوناروما فصــل بعد در پی اس جی بازی خواهد کرد.جی 
جی دوناروما در پایان فصل پیش تصمیم گرفت تا میالن را با اتمام قراردادش ترک کند. هر چند 
که می شود گفت هر چه که دارد از روســونری دارد؛ دوناروما اولین بار در حالی که تنها ۱6 سال و 
۲4۲ روز داشت درون دروازه تیم اول میالن ایستاد.این دروازه بان ۲۲ ساله که این روزها با تیم 
ملی ایتالیا در حال درخشش در رقابت های یورو ۲۰۲۰ اســت به خوبی نشان داده که چرا از او به 
عنوان یکی از بهترین دروزاه بان های جهان در حال حاضر، اگر نگوییم بهترین دروازه بان جهان، 

نام می برند.
هنوز آینده او قطعی نشــده است، هر چند به نظر می رسد که پیوســتن او به PSG قطعی شده و 
تنها امضای دوناروما کم است.مارکو وراتی، ستاره تیم ملی ایتالیا و پی اس جی نیز فاش کرد که 
دوناروما گلر جدید پی اس جی خواهد بود:» دوناروما شایسته این است تا به یک باشگاه درجه 
یک اروپایی و مدعی قهرمانی چمپیونزلیگ ملحق شود. از اینکه با او در رده باشگاهی نیز هم تیمی 

خواهم شد، بسیار خوشحالم. او به ما در راه رسیدن به اهداف مان کمک زیادی خواهد کرد.«

»استانیسالو چرچسوف« از هدایت روسیه اخراج شد
پس از ۵ سال همکاری استانیسالو چرچسوف با تیم ملی روسیه پایان یافت. فدراسیون فوتبال 
روسیه طی بیانیه ای اعالم کرد که استانیسالو چرچسوف از سمت سرمربیگری روسیه برکنار شده 
است. با کمک های او نیز قطع همکاری شد.ناکامی روسیه در یورو ۲۰۲۰ و حذف در دور گروهی 
دلیل اصلی برکناری چرچســوف بود. روسیه در گروه خود با شکســت مقابل بلژیک و دانمارک 
نتوانست راهی دور یک هشتم نهایی شود.چرچسوف بین سال های ۲۰۱6 تا ۲۰۲۱ هدایت روسیه 

را برعهده داشت و در جام جهانی ۲۰۱8 توانست این تیم را به یک چهارم نهایی رقابت ها برساند.

میزبانی سپاهان از طالیی پوشان آبادان؛

جدال سرنوشت ساز در نقش جهان

در یکی از حساس ترین دیدارهای هفته   سمیه مصور
بیســت و هفتم رقابت های لیــگ برتر 
فوتبال کشور، جام خلیج فارس تیم ســپاهان اصفهان به مصاف تیم 
صنعت نفت آبادان می رود، دیداری که به میزبانی طالیی پوشــان در 
ورزشگاه نقش جهان برگزار می شود. ســپاهانی ها در شرایطی آماده 
تقابل با طالیی پوشان آبادان می شــوند که هفته گذشته در یک بازی 
ضعیف مقابل تیم پیکان تهران تن به تســاوی یک بــر یک دادند تا 

همچنان از صدر جدول دور بمانند.
بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور درحالی به هفته های 
پایانی خود رسیده است که رقابت تنگاتنگی برای کسب عنوان قهرمانی 
میان تیم های پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان  وجود دارد و هر 
دو تیم به دنبال باالبردن جام قهرمانی این دوره ازمســابقات هستند، 
هر چند سرخ پوشــان پایتخت با دو امتیاز باالتر امید بیشتری برای 
رسیدن به عنوان قهرمانی دارند؛ اما طالیی پوشان نصف جهان چشم 
به لغزش شاگردان یحیی گل محمدی دارند تا بتوانند بار دیگر به صدر 

جدول برسند.
 شاگردان محرم نوید کیا برای ماندن در کورس قهرمانی چاره ای جز 

پیروزی در تمامی دیدارهای باقی مانده ندارند و کســب ســه امتیاز 
دیدار با طالیی پوشان آبادان برای آنها از نان شب هم واجب تر است.

در آن ســوی میدان تیم صنعت نفت آبادان در کنــار تیم های پیکان، 
تراکتورسازی تبریز و فوالد خوزستان از تیم های میانه جدول رده بندی 
لیگ برتر اســت و برای صعود در جدول نیاز مبرم به سه امتیاز بازی 

سخت خارج از خانه برابر یکی از مدعیان قهرمانی دارد.
جدال طالیی پوشــان کشور در شــرایطی امشــب برگزار می شود که 
شرایط برای دو تیم در بازی هفته گذشته یکسان بود، تیم صنعت نفت 
آبادان در بازی گذشــته برابر میهمانش نساجی مازندران متوقف شد 
و در آن سوی میدان نیز تیم سپاهان برابر میزبانش پیکان تهران تن 
به تساوی یک بر یک داد.  شــاگردان پور موسوی هم اکنون با هشت 

برد، ۹ تساوی و ۹ باخت در رده دهم جدول رده بندی جای گرفته اند.
سپاهان مقابل صنعت  نفت کار ســختی پیش رو دارد، طالیی پوشان 
باید مقابــل تیمی به میــدان بروند که در 4 هفته گذشــته اوج گیری 
دوباره ای داشــته و انگیزه باالیی برای پیروزی دارد. طالیی پوشــان 
آبادان در فاز هجومی شــرایط خوبــی دارنــد و از مهاجمان خالق و 
زهرداری بهــره  می برند. صنعت  نفــت در میانه میــدان نیز با حضور 

بازیکنانــی مانند طالب ریکانی، مهدی حنفی و حســن بیت ســعید 
شرایط خوبی داشته و از هافبک های خالق و موثری بهره می گیرد. در 
فاز دفاعی اما عملکرد طالیی پوشان آبادان خوب نبوده و خط دفاعی 
صنعت نفت، پاشنه آشیل این تیم محسوب می شود و همین موضوع 
ســبب شــده تا نوید کیا نگاه ویژه ای به قدرت گلزنی مهاجمان خود 
داشته باشد ، جایی که رضا خالقی فر و سجاد شهباززاده حضور دارند، ۲ 
مهاجمی که روی هوا و زمین خطرناک هستند و برای تمامی خط های 
دفاعی به کابوس تبدیل شــده اند. خالقی فر که این فصل در صنعت 
نفت احیا شده برای خط دفاعی مستحکم ســپاهانی ها خطرآفرین 
خواهد بود و در آن سو نیز شهباززاده بهترین گلزن لیگ به دنبال زدن 

هجدمین گل فصل خود است.
دیدار صنعت نفت آبادان و ســپاهان همواره دیداری جذابی بوده و با 
توجه به موقعیت دو تیم در جدول حساسیت این دیدار بسیار باالست 
و انتظار می رود این دیدار یکی از زیباترین بازی های این هفته باشد.

 هر دو تیم هیچ بازیکن محروم و مصدومــی ندارند و با ترکیب کامل 
مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند. دیــدار رفت دو تیم با برتری دو بر 

یک سپاهانی ها به پایان رسیده است.

خبر روز

فرصت ۶ روزه فیفا به پرسپولیس در پرونده »کالدرون«
کمیته استیناف فیفا به باشــگاه پرسپولیس برای ارســال جوابیه در پرونده کالدرون و خواکین 
فرصت داد.با اعالم ســایت رسمی باشــگاه پرســپولیس، کمیته استیناف فدراســیون جهانی 
فوتبال)فیفا( روز پنجشنبه با ارسال نامه ای به باشگاه پرسپولیس اعالم کرد: نسبت به پرداخت 
نشدن طلب گابریل کالدرون و خواکین، دو مربی پیشین سرخ پوشان، شش روز زمان برای ارسال 
جوابیه در نظر گرفته است . در ادامه این نامه آمده است: روند انضباطی در خصوص پرونده فوق 
ادامه دارد و موضوع پرونده در جلسه کمیته انضباطی در تاریخ 7 مرداد مورد بررسی  قرار می گیرد.

»میداوودی« در آستانه بازگشت به استقالل
باشگاه استقالل تهران فصل گذشته در رده پایه ها، عملکرد مناســبی داشت و به غیر از قهرمانی 
در رده جوانان و نونهاالن در رده جوانان هم به دلیل تفاضل گل به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا 
کرد. در پایان فصل تغییرات در آکادمی باشگاه ایجاد شد و برای فصل جدید محمدرضا مهران پور 
به جای ناصر فریاد شیران به عنوان رییس جدید آکادمی انتخاب شده است.با توجه به تغییرات 
احتمالی روی نیمکت تیم های پایه اما در رده امید آرش برهانی به عنوان سرمربی به فعالیتش 
ادامه می دهد و طی جلســاتی که در هفته های اخیر برگزار شــده او برنامه های مورد نظرش را با 

رییس آکادمی هماهنگ کرده است.
به دنبال برخی تغییرات در کادرفنی تیم امید، آرش برهانی تصمیم دارد همبازی ســابقش را به 
کادر رده امیدها اضافه کند. از این رو میالد میداوودی بــه عنوان گزینه مربیگری در تیم پایه های 
استقالل انتخاب و در این راســتا با او گفت و گوهایی صورت گرفته است.میداوودی که به عنوان 
مربی در استان خوزســتان فعالیت در رده های پایه را از مدتی قبل آغاز کرده است اکنون باید در 
این مورد تصمیم گیری کند و به احتمال فراوان طی چند روز آینده پاسخ نهایی را به باشگاه اعالم 
می کند. مهاجم محبوب آبی ها از سال گذشته وارد عرصه مربیگری شده است.این مربی در فصل 
اخیر هم برای مدتی در کادرفنی تیم خوشــه طالیی ساوه حضور داشت و در حال حاضر در سطح 

آکادمی در استان خوزستان فعالیت دارد.

تراکتور – النصر، در دوحه، دبی یا مسقط؟
روزنامه االقتصادیه عربستان خبر داد که کنفدراسیون فوتبال آسیا یکی از سه پایتخت کشورهای 
قطر، امارات و یا عمان را برای بازی النصر و تراکتور انتخاب می کند.در حالی که کنفدراسیون فوتبال 
آسیا چندی پیش با ارســال نامه ای به دو باشگاه اســتقالل و النصر اعالم کرده بود که باید یک 
استادیوم در کشوری بی طرف را برای دیدارهای مرحله یک هشــتم نهایی انتخاب کنند، اما تیم 
عربســتانی با خودداری از این کار، مدعی بود که آنها باید در ریاض و در استادیوم خانگی میزبان 
تراکتور باشــند.روزنامه االقتصادیه عربستان در این خصوص نوشــته است که یک منبع ویژه به 
این روزنامه اعالم کرده است که کنفدراسیون فوتبال آسیا هیچ مجازات اداری اعم از محرومیت 
از حضور در لیگ قهرمانان آسیا علیه باشــگاه النصر نخواهد گرفت تنها ممکن است این باشگاه 

سعودی مبلغ ۱۰ هزار دالر جریمه شود.
االقتصادیه اعالم کرد که باشــگاه استقالل اســتادیوم زعبیل دوبی، ورزشگاه اختصاصی الوصل 
امارات را به عنوان زمین بی طرف برای دیدار با الهالل انتخاب کرده است و دیدار النصر و تراکتور در 
یکی از پایتخت های کشورهای قطر، امارات یا عمان برگزار می شود.پس از اینکه النصر از انتخاب 
زمین بی طرف خودداری کرد، حاال کنفدراسیون فوتبال آسیا یک ورزشگاه را برای دیدار این تیم 
عربســتانی با تراکتور انتخاب می کند که روزنامه االقتصادیه مدعی شــد که شانس دوحه برای 
برگزاری این بازی، بیشــتر از دبی و مسقط است.اســتقالل و الهالل در مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا روز ۲۲ شــهریور به مصاف هم می روند. تراکتور نیز در ۲3 شهریور به مصاف 

النصر می رود. پرسپولیس نیز در همین روز در تاجیکستان به مصاف استقالل دوشنبه می رود.

مستطیل سبز

قائدی گلزن ترین، 
پرکارترین و امتیازآورترین 

بازیکن استقالل
با پایــان یافتــن هفته بیســت و ششــم 
رقابت های لیگ برتر، تیم اســتقالل با 47 
امتیاز پس از پرســپولیس و سپاهان در رده 
ســوم جدول رده بندی قرار دارد و بی تردید 
باید گفت یکی از اصلی ترین عوامل و ارکان 

این تیم، مهدی قائدی است.
قائدی بــه جز دیــدار مقابل پیــکان در نیم 
فصل دوم، در تمام دیدارهای تیمش حضور 
داشته و به جز دیدار مقابل ذوب آهن در نیم 
فصل اول و پدیده در نیم فصل دوم، در سایر 
دیدارهای تیمش در ترکیب ثابت بازی کرده 
است. این مهاجم تنها 4 بار و آن هم در دقایق 

پایانی بازی تعویض شده است. 
وی در ۱7 بــازی نیز ابتدا تا انتهــا در میدان 
حضور داشــته و با ۲۰۹۲ دقیقــه پرکارترین 
بازیکن آبی پوشان است.مهاجم ملی پوش 
استقالل به جز آنکه پرکارترین بازیکن فصل 
این تیم اســت، با 7 گل، 7 پاس گل و کسب 
یک پنالتی منجر به گل، مســتقیما روی ۱۵ 
گل از ۲۹ گل این تیم تاثیر داشــته تا با این 

آمار تاثیرگذارترین بازیکن تیمش نیز باشد.
بعد از قائدی، ارسالن مطهری با ۱۹4۱ دقیقه 
و حضــور در ۲۵ بــازی از ۲6 بــازی دومین 
بازیکن پرکار آبی پوشان است. این بازیکن 
با ۵ گل، دومیــن بازیکن تاثیرگــذار در فاز 

تهاجمی است.
مهدی قائــدی عــالوه بر ســهم پررنگ در 
زدن گل و پــاس گل، بــا کســب ۲ پنالتی، 
پنالتی گیرتریــن بازیکــن تیمــش هم به 
حساب می آید. آبی پوشان در این فصل کال 4 
بار موفق به کسب پنالتی شده اند که قائدی 
با ۲ پنالتی بیشترین ســهم را دارد. غفوری 
و مطهری نیز هر کدام یــک بار در این فصل 

پنالتی گرفته اند.
از 4 پنالتی آبی پوشان ۲ پنالتی گل شده و ۲ 
پنالتی هم از دست رفته است. هر ۲ پنالتی 
گل شده توســط وریا غفوری به ثمر رسیده 
اســت. یکی از پنالتی ها توســط غفوری و 

دیگری توسط قائدی از دست رفته است.

شاگردان محرم نوید کیا برای ماندن در کورس قهرمانی 
چاره ای جز پیروزی در تمامی دیدارهای باقی مانده 
ندارند و کسب سه امتیاز دیدار با طالیی پوشان آبادان 

برای آنها از نان شب هم واجب تر است

فوتبال جهان

م
سنی

س: ت
عک

وز عکس ر

معرفی مربی تیم 
فوتسال گیتی پسند

 با معرفــی محمد کشــاورز و توافق 
مدیران باشگاه، مهدی محمدی به 
عنوان مربی به کادر فنی تیم فوتسال 
گیتی پســند در ســال ۱4۰۰ اضافه 
شد.محمدی، ســابقه سرمربیگری 
دینامو گرجســتان، زمــزم اصفهان 

را دارد.

عکس: ؟؟؟

معــاون ورزشــی و تفریحــی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان از برگزاری 
المپیاد ساحلی در ۱۵ رشته ورزشی بانوان و 6 رشته 
ورزشی آقایان خبر داد.حبیب ا... ناظریان اظهار کرد: 
با توجه به تجربه موفق مسابقات رزمی ساحلی در 
سال گذشته در زمین ماســه ای باغ بانوان و زمین 
ساحلی ناژوان، امسال نیز رقابت های ساحلی تحت 
عنوان »جام موالی عرشــیان و بانوی  قدســیان« 

برگزار شود.
به گفته وی، المپیاد ســاحلی در ۱۵ رشته ورزشی 
برای بانوان پیش بینی شــده که کبــدی، هندبال، 
بدمینتون، داژبال، ســپک تاکرا، والیبال، فوتبال، 
طناب کشــی، قوی ترین زنان، آمادگی جسمانی، 
حلقه هوال هــوپ، دارت و ورزش های رزمی را در بر 
می گیرد.وی ادامه داد: مسابقات بخش آقایان نیز 
عالوه بر رشته های رزمی کاراته، کونگ فو و تکواندو 
در رشــته های والیبال، هندبال و فوتبال نیز برگزار 

خواهد شد.
معــاون ورزشــی و تفریحــی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
المپیاد ســاحلی به طور رســمی از ۲3 تیرماه آغاز 
می شود و مسابقات رشــته های مختلف بر اساس 
زمان بندی انجــام و با توجه به تجربــه دوره قبل، 
انتظار می رود اســتقبال قابل توجهی از این رویداد 
صورت گیرد.ناظریان بــه برنامه ریزی برای اجرای 
برنامه های ورزشــی و تفریحــی در بخش اوقات 
فراغت نیز اشــاره کرد و گفت: برنامه های متنوعی 
پیش بینی شــده و تالش کرده ایم شهروندان در 
ســطح مناطق ۱۵ گانه شــهرداری به مراکز اجرای 

برنامه ها دسترسی داشته باشند.
وی با اشــاره بــه اضافه شــدن رشــته تاییچی به 
ایســتگاه های ورزش صبحگاهی در ســطح شهر 
افزود: ایســتگاه های ورزشــی منحصر به ورزش 
صبحگاهی نیســت و بــا امکاناتی که بــرای این 

ایستگاه ها فراهم شده، شــهروندان می توانند در 
طول روز از آنها استفاده کنند. 

ناظریان، تجهیز ســالن های ورزشــی شهرداری را 
اقدام دیگری در راستای رفاه شهروندان و دسترسی 
آن ها به امکانات ورزشی دانست و گفت: در سالن 
ســهراب که در منطقه ۱4 شــهرداری اصفهان واقع 
شده، یک سالن به کودکان و مادران اختصاص پیدا 
کرده و شهروندان این منطقه می توانند از ابتدای ماه 
آینده از این سالن اســتفاده کنند.وی خاطرنشان 
کرد: ســالن مادر و کودک در منطقه ۵ شهرداری و 
سالن رســتم در ارزنان نیز تجهیز شده و در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.

برگزاری المپیاد ساحلی در اصفهان
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پیاده روسازی مسیر میدان قدس تا میدان خواجو
 مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت پیاده روسازی شهری، اظهار کرد: پیاده روهای 
معابر شهری به عنوان عامل زیباسازی فضای مدرن، از اهمیت ویژه ای در جلوه بخشی و بهبود فضای 
شــهری برخوردار بوده که هر از گاهی با حفاری های مجاز و غیر مجاز دستخوش فرونشست های 
ثانوی می شود، این اتفاق خود موجب نازیبایی هایی شده و به دلیل عدم توجه شهروندان عواملی 
مانند سد معابر، ریزش زباله و عدم رعایت مسائل بهداشتی را به دنبال خواهد داشت که نارضایتی 

شهروند را به همراه دارد.
حسین کارگر با بیان اینکه خدمات رسانی و تســهیل عبور و مرور شهروندان در معابر سطح منطقه 
یکی از مهم ترین وظایف شهرداری محسوب می شود، تصریح کرد: مرمت و ساخت پیاده راه ها و 
پیاده روها همچنین مناسب سازی عبور معلوالن از جمله فعالیت های مستمر در شهرداری منطقه 
بوده اســت که می توان به حجم ۲۰ هزار مترمربعی دو ســاله پیاده روسازی های سطح منطقه در 
خیابان های باغ گلدسته، چهارباغ خواجو، هاتف، نشاط، عبدالرزاق، مشتاق اول، پیاده روهای پارک 

شهید رجایی و پارک های محلی اشاره کرد.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت مسیر میدان قدس تا میدان خواجو، افزود: 
در دوران قبل از صفویه تردد و خروج از مرکز شهر به جنوب اصفهان، مسیر حسن آباد بوده و در زمان 
صفویه و احداث میدان نقش جهان و بازار حسن آباد، این مسیر ساماندهی و روی رودخانه زاینده 
رود نیز پلی به این منظور احداث شد که همان پل خواجو است، بنابراین این مسیر از سمت میدان 

عتیق )میدان امام علی علیه السالم( از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی با بیان اینکه اکثر پروژه های پیاده روسازی این منطقه در ســال جاری در طول این مسیر و یا 
منتهی به این مسیر اســت، ادامه داد: طی دو سال گذشــته با انتخاب خیابان چهارباغ خواجو به 
عنوان خیابان نمونه، در این خیابان با طراحی ویژه، اقداماتی را انجام داده اســت، پیرایش شهری 
این خیابان شامل ساماندهی پیاده روها، آجرکاری دیواره ها، ساماندهی تابلوهای مغازه ها، تابلو 
معابر، موانع، نورپردازی و ... از اقدامات انجام شــده در این خیابان بوده که ادامه این فعالیت در 

سال جاری در دست اقدام است.
کارگر، به سایر پروژه های این مسیر اشاره کرد و گفت: پیاده روسازی مشتاق اول حاشیه رودخانه، 
سنگفرش پیاده روهای ضلع شرقی و غربی خیابان عالمه مجلسی، خیابان هاتف، نشاط و خیابان 
عبدالرزاق، ساماندهی مسیر گردشگری دروازه حسن آباد تا چهارسوق نقاشی، ادامه ساماندهی 
بازار اصفهان با عنوان »میدان تا میدان« )میدان امام علی تا میدان امام( از جمله پروژه هایی است 

که در طول مسیر ذکر شده قرار دارد.

نو شدن تدریجی 400 دستگاه تاکسی در اصفهان
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری گفت: نوسازی تاکسی های فرسوده از نظر ماهیتی بر عهده 
دولت اســت، اما به دلیل وضع بودجه کمک های دولتی قطع شده است. هادی منوچهری افزود: 
به سبب کاهش تولید خودروی تاکسی، نوسازی سخت شــده، اما سازمان تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان تسهیالت ارزان قیمت تا سقف ۵۰ میلیون تومان با بهره کم به منظور ایجاد انگیزه به رانندگان 

پرداخت شده است. 
منوچهری گفت: طی چند سال اخیر حدود ۴۰۰ خودروی فرسوده و با عمر باالی ۱۰ سال از رده خارج 
و ۴۰۰ خودروی جدید و صفر کیلومتر جایگزین آن ها شده است.وی ادامه داد: تسهیالت متمرکز 
در بخش تاکســی های زرد با پالک ط، لوازم خودرو مثل یک جفت الستیک، روکش های صندلی 
رایگان و وام یک، دو و سه میلیون تومانی قرض الحسنه به رانندگان و ۳ هزار بسته معیشتی اولین 

بار به دلیل شیوع ویروس کرونا در بین رانندگان توزیع شد. 
مدیرعامل سازمان تاکســیرانی شــهرداری اصفهان بیان کرد: ۲۵ درصد افزایش کرایه امسال در 
حوزه حمل و نقل عمومی در بخش آژانس و تاکسی های زرد اتفاق افتاد و ۳۰ درصد افزایش کرایه 

سرویس مدرسه نیز پیش بینی می شود.

شهردار اصفهان خبر داد:

افتتاح پروژه های متعدد شهری در فاصله عید قربان تا غدیر 

شهردار اصفهان در حاشیه جلسه هفتگی بررسی پیشرفت پروژه  های 
عمرانی شــهرداری اصفهان با حضور مدیران شــهری گفت: با توجه به 
روزهای پایانی دوره پنجم مدیریت شهری و لزوم جمع بندی اقدامات، 
همه پروژه ها در مناطق مختلف شهر اصفهان مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. قدرت ا… نوروزی بــا تاکید بر اینکه در منطقه ۱۴ شــهرداری 
اصفهان، خیابان ۳6 متری سودان طی روزهای آینده افتتاح و میدان 
امید کلنگ زنی می شود، تصریح کرد: همچنین در منطقه 7 تصویب شد 
یک ورزشــگاه بزرگ و چند پروژه دیگر در اوایل مرداد افتتاح و کلنگ 
زنی شود.  شهردار اصفهان ادامه داد: در منطقه ۴ شهرداری اصفهان ۴ 
پروژه بزرگ تحت عنوان مجموعه پروژه های میدان پینارت در دســت 
اقدام است که قرار است سه مورد از این پروژه ها به زودی و در روز عید 
غدیر افتتاح شود، یکی از این پروژه ها با مشکالت آزادسازی مواجه شده 
است که امیدواریم آن را نیز در کنار سایر پروژه ها بتوانیم به مردم تقدیم 
کنیم. وی در ادامه با اشاره به وضعیت پروژه سالن اجالس سران، افزود: 
این پروژه یکی از پروژه های مهم شــهرداری محسوب می شود، تمام 
اقدامات الزم برای افتتاح مرکز همایش های بین المللی انجام شده ؛ اما 
دارای نواقص جزئی است که در خصوص رفع آنها تصمیم گیری های الزم 
انجام شد. نوروزی با بیان اینکه سالن اجالس سران دارای بخش های 

متعدد و بسیار زیادی مانند فضای ســبز، خیابان سازی های اطراف و 
... است، اضافه کرد: آســفالت معابر این پروژه آغاز شده و برای سالن 
اصلی اقدامات نهایی مانند نصب صندلی ها، موکت و ... در حال انجام 
است.  وی با اشــاره به تاسیســات برق این پروژه، تاکید کرد: در این 
جلســه موضوعات مکانیکال و الکتریکال برای سرمایش و گرمایش 
این پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شهردار اصفهان با بیان اینکه 
برای تامین مالی همه پروژه ها تصمیمات الزم گرفته شد، خاطرنشان 
کرد: آزادسازی و زیرســاخت های بخش دیگری از حلقه حفاظتی نیز 
مورد بررسی جدی قرار گرفت و قرار شد به سرعت کار آسفالت آن آغاز 
شود. ســه تا چهارکیلومتر دیگر از این پروژه در آینده نزدیک قرار است 
به بهره برداری رسیده و در اختیار مردم قرار بگیرد. وی افزود: به دلیل 
تعدد پروژه هــا و کارهای زیادی که در مناطق و ســازمان های مختلف 
انجام شــده، بین عید قربان تــا عید غدیر همه روزه در شــهر اصفهان 

افتتاحیه های مختلف شهری برگزار می شود.

افتتاحیه های مختلف در نوبت اجرا 
معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان نیز در حاشیه این جلسه با 
اشاره به پروژه های عمرانی مختلف شهر اصفهان، اظهار کرد: پروژه حلقه 

چهارم حفاظتی شهر اصفهان یکی از پروژه های بزرگ شهر اصفهان است 
که همواره مورد توجه و تاکید مدیران شهرداری است به همین منظور 
در ادامه ساخت این پروژه تصمیمات الزم برای آزادسازی ها و احداث 
کیلومتر ۴ تا 7 این پروژه اتخاذ و قرار شد مدیر منطقه ۱۵ ادامه اقدامات 
آزادســازی را انجام دهد تا بتوانیم در سریع ترین زمان ممکن، تکمیل 
قسمت هایی که قول داده شده بود را انجام دهیم.  ایرج مظفر تصریح 
کرد: قرار شد در این پروژه زیرگذر قهجاورستان و خیابان های متصل به 
آن تا پایان تیر و اوایل مردادماه به پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار 
بگیرد.وی اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد عملیات اجرایی کیلومتر 
۲ و 7۰۰ تا ۴ همچنین کیلومتر  6۰۰ تا ۱۰۰۰ آغاز، آزادســازی ها انجام و 
عملیات اجرایی این مسیرها آغاز شود. امیدواریم با حل مشکالت مالی، 
این بخش های پروژه هر چه سریع تر تکمیل شده و در اختیار مردم قرار 
بگیرد.    معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به 
پروژه مرکز همایش های بین المللی، افزود: این پروژه شاید تنها یک 
اســم به نظر بیاید؛ اما شــامل بخش ها و پروژه های متعدد و فراوانی 
است، 9۰ هزار مترمربع خیابان سازی، احداث 8 ویال، موتورخانه مجهز، 
سالن اصلی، ۲۴ دفتر اداری، محوطه سازی، روشنایی و ... بخش هایی 
از این پروژه بسیار بزرگ است که تاکنون برای احداث این بخش ها ۴۵۰ 
میلیارد تومان هزینه اجرایی از ســال 9۰ تاکنون شده است که با آماده 
شدن ســالن اصلی تا پایان تیر و اوایل مردادماه از این سالن می توان 
استفاده و بهره برداری کرد. وی تاکید کرد: همچنین در این جلسه برای 
پروژه های مناطق ۱۵، ۱۴، 7 و ۴ تصمیماتی گرفته شــد که امیدواریم 

این پروژه ها نیز در موعد مقرر و تا پایان این ماه به بهره برداری برسد.

330 میلیارد تومان قرارداد جاری در پروژه 
مرکز همایش های بین المللی 

مدیر پروژه مرکز همایش های بین المللی شــهر اصفهــان نیز در این 
جلسه با اشــاره به بخش های مختلف این پروژه و میزان پیشرفت آن 
اظهار کرد: سالن اصلی مرکز همایش ها با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
در حال انجام کارهای نهایی مانند نصب صندلی ها، موکت و ... اســت، 
دکوراتیو سقف شامل زیرسازی، ساخت و نصب ترنج سقف به متراژ ۲۰۰ 
مترمربع انجام گرفته است.  محســن ترابی با اشاره به اقدامات انجام 
شده در دکوراتیو بدنه با پیشرفت فیزیکی 96 درصد، افزود: اجرا و تکمیل 
دکوراتیو جایگاه تماشاچیان، اجرای گلس های ورودی اصلی و فرعی و 
تکمیل نورپردازی ورودی سالن اصلی و جایگاه تماشاچیان در دکوراتیو 

بدنه انجام گرفته است. 

نویســنده و کارگردان نمایش »حادثــه در عمارت 
آقای میم.ف« داستان این نمایش را تقابل انسان با 
امیال درونی و حوادث بیرونی دانست.دوستداران 
تئاتر از چهــارم تیرماه به تماشــای این نمایش در 
سالن تماشاخانه ماه حوزه هنری اصفهان رفته اند 
که با حمایــت تاالر هنــر )دفتر تخصصــی تئاتر( 
وابســته به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شــهرداری اصفهان تا ۱8 تیرماه روی صحنه رفت.

هادی عسگری اظهار داشــت: این نمایش در واقع 
دو سال پیش و زمانی که خبری از شیوع کرونا نبود 
تولید شد و آن را برای جشنواره تئاتر استانی آماده 
کرده بودیم. نمایش مذکور در جشنواره تئاتر استان 

اصفهان موفق به دریافت جایزه ســوم کارگردانی، 
جایزه دوم بازیگری مرد و دوم بازیگری زن و جایزه 
دوم نویسندگی شده و در بخش طراحی صحنه نیز 
مورد تقدیر قرار گرفت و به عنوان یکی از آثار برگزیده 

به جشنواره تئاتر فجر معرفی شد.
وی افزود: پس از شیوع کرونا امکان اجرای عمومی 
نمایش را نداشــتیم و اجرای تئاتر در سراسر کشور 
متوقف شد. با عادی تر شدن شرایط تصمیم گرفتیم 
آن را برای عمــوم اجرا کنیم که جــا دارد از حمایت 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری 
اصفهان، تاالر هنر تشکر کنم. وی با اشاره به حضور 
خود به عنوان بازیگر و طراح صحنه در این نمایش، 
ادامه داد: مــژگان کوهی، نکیســا رســا، علیرضا 
مقامی پور و محمدحسن رحیمی به عنوان بازیگر در 

این نمایش به ایفای نقش می پردازند. 
این نویسنده و کارگردان، داستان نمایش »حادثه 

در عمارت آقای میم.ف« را تقابل و رویارویی انسان 
با امیال درونی و حوادث بیرونی دانست و گفت: هر 
روز در زندگی خود با حوادث بیرونی و امیال درونی 
مثبت و منفی روبه رو هســتیم که ایــن رویارویی، 
تضادی ایجــاد می کند کــه باعث شــکل گرفتن 
درام می شود و این، بســتر اصلی نمایش ماست.

عســگری، درباره میزان استقبال تماشــاگران از 
نمایش خود تصریح کرد: از هنردوستان و هنرمندان 
انتظار داریم از تمام گروه های نمایش حمایت کنند 
چون گروه های نمایش و هنرمندان تئاتر در دوران 
کرونا با وضعیت معیشــتی دهشــتناکی روبه رو 
بودند. شــغل بســیاری از این افراد تنها تئاتر است 
و عمال بدون هیچ حمایتی در حــال گذران زندگی 
هستند. بنابراین از مخاطبان درخواست می کنم از 
تئاتر حمایت کنند و به تماشــای نمایش های روی 

صحنه بروند.

 رویارویی با امیال درونی و حوادث بیرونی 
در عمارت آقای میم.ف

دبیر اولین جشنواره بین المللی صنایع دستی از برگزاری نخستین جشنواره 
بین المللی صنایع دستی در شهر اصفهان از ۱۰ تا ۱۳ مردادماه سال جاری با 
مشارکت و محوریت شــهرداری اصفهان و وزارت میراث فرهنگی خبر داد و 
گفت: اهدای نشان جهانی »دســت خالق« به 6 هنرمند داخلی و خارجی از 

جمله مهمترین برنامه های این جشنواره است.
نصیر ملت در نشست خبری جشــنواره بین المللی صنایع دستی با اشاره به 
اینکه بهبود وضعیت فعلی اصفهان دغدغه سیاست گذاران بوده است چراکه 
مسیر توسعه این شــهر مبتنی بر ظرفیت ها و واقعیت های آن نیست، اظهار 
کرد: استقرار صنایع سنگین یکی از دالیل وضعیت حاد و ویژه اصفهان است 
که با بروز مشــکالتی مانند آلودگی آب و خاک و خشکی آب شرایط را برای 

زندگی سخت کرده است.
وی ادامه داد: آمار مهاجرت طبقه خالق از اصفهان نگران کننده است و اولین 

اقدام برای رفع مشکل، اصالح مسیر توسعه شهر اصفهان به شمار می رود.
نایب رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان بیان کرد: ظرفیت های این شهر 
تاریخی و میراثی می تواند صنعت گردشــگری را به عنوان صنعت پیشــگام 
امروز در دنیا فعال کند، در شهر اصفهان با وجود گونه های مختلف گردشگری 
مســیری پایدار در این حوزه ایجاد نشده و نیازهای شــهروندان پاسخ داده 

نشده است.
وی افزود: آنچه اصفهان را در دنیا به عنوان شــهر ویژه مطرح کرده ، فعالیت 
هنرمندان شاخص است و وجود بناهای تاریخی و فعالیت هنرمندان می طلبد 

که سیاست گذاران اصفهان به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
ملت اظهار کرد: شورای پنجم شهر اصفهان با آسیب شناسی در این موضوع، به 
ایجاد فرصت برای هم اندیشی همه ذی نفعان و دستگاه های مرتبط با صنعت 
گردشگری پرداخت و رویداد اصفهان ۲۰۲۰ را تعریف کرد تا نتیجه شروع این 

رویکرد از سال ٢٠٢٠اصالح مسیر توسعه اصفهان باشد.
وی افزود: ایجاد ظرفیت های جدید گردشــگری، اصالح زیرســاخت های 
گردشــگری، اقدامات ترویجی به همراه برند و فرهنگ سازی برای پذیرش 
گردشــگر و برگزاری رویدادهای معرفی ظرفیت های شهر اصفهان اقدامات 

تعریف شده در چارچوب طرح اصفهان ۲۰۲۰ بود.

دبیر شورای جهانی صنایع دستی بیان کرد: ســال ۲۰۲۰ با اتفاقات مختلفی 
از جمله پاندمی کرونا تحت تاثیر قرار گرفت؛ اما سال ٢٠٢٠ یک مبدأ حرکتی 
برای حرکت در مسیر گردشــگری بود و یکی از رويدادهایی که در این مسیر 
پیش بینی شد برگزاری اولین جشــنواره بین المللی صنایع دستی ایران در 

اصفهان بود.
وی با اشــاره به اینکه از ششم بهمن ماه سال گذشــته با حضور مدیران ملی 
و اســتانی از جمله وزیر میراث فرهنگی در کاخ نیاوران از جشنواره رونمایی 
شد و در این مدت فعالیت های مقدماتی در حال اجرا بود، تصریح کرد: علت 
انتخاب اصفهان برای این رویداد عناوینی است که برای اصفهان وجود دارد، 
اصفهان دومین شهر صنایع دســتی جهان و نخستین شــهر ایران در زمینه 
صنایع دستی، دارای ۴ هزار گروه صنایع دستی، ۴۰ هزار هنرمند تولیدکننده 

آثار هنری و 6۰ هزار فعال در صنعت صنایع دستی است.

کمک به توسعه اقتصاد هنر اصفهان با برگزاری 
جشنواره بین المللی صنایع دستی

ملت با بیان اینکه هدف از برگزاری جشــنواره جذب گردشــگر به بهانه یک 
رویداد بین المللی است که موجب تکرار در ســفر گردشگران و ایجاد ارزش 
افزوده برای شــهر اصفهان می شود، گفت: گردشــگری هنری یکی از انواع 
پردرآمد گردشگری در جهان است که اصفهان با داشتن این ظرفیت می تواند 

به توسعه اقتصاد هنر با برگزاری این جشنواره کمک کند.
وی بیان کرد: این جشنواره در دو سطح ملی و بین المللی برگزار می شود؛ در 
بخش بین الملل نشان بین المللی دســت خالق به سه هنرمند ایرانی و سه 
هنرمند خارجی به واســطه یک عمر فعالیت های هنری و خدمت به عرصه 

صنایع دستی اهدا می شود.
رییس کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: برای انتخاب 
هنرمند برتر، افرادی به شورای جهانی صنایع دستی معرفی و بعد از انتخاب ۱۰ 
نفر این افراد به هیئت عالی که متشکل از ۵ داور ایرانی و ۵ داور خارجی است، 

معرفی و در نهایت شش هنرمند برتر داخلی و خارجی برگزیده خواهد شد.

برگزاری اجالس مشترک شهرهای جهانی و خالق صنایع دستی
وی ادامه داد: دومین برنامه در این جشنواره، همای زرین است که به معرفی 
آثار برتر در ۲۰ رشته صنایع دستی پررونق و کم رونق می پردازد، همچنین در 
این برنامه ۱۰ اثر خالقانه انتخاب و ۵ هنرمند پیشکســوت برگزیده می شود.

ملت تصریح کرد: برگزاری مســابقه ویژه طراحی فرش، پوشــاک با صنایع 
دستی، بسته بندی صنایع دستی،استارتاپ های صنایع دستی و ... از دیگر 

بخش های این جشنواره است.
وی با اشاره به اینکه برگزاری اجالس مشترک شهرهای جهانی و خالق صنایع 
دســتی از دیگر بخش های جشــنواره بین المللی صنایع دستی در اصفهان 
خواهد بود، اظهار کرد: سال گذشــته اجالس جهانی صنایع دستی به خاطر 
بیماری کرونا برگزار نشــد و امسال همزمان با جشــنواره اجالس به صورت 

مجازی برگزار می شود.

با مسئولان

گزارش

جوالن کرونا، آثار و جاذبه های تاریخی و گردشگری اصفهان را دوباره تعطیل کرد. سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
گفت: با توجه به قرمز شدن وضعیت استان، مطابق با مصوبات ستاد مبارزه با بیماری کرونا، تمامی آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری شهرستان های استان 
اصفهان که در وضعیت قرمز قرار دارند، از روز پنجشنبه تا عادی شدن شرایط، تعطیل است. علی کامیابی افزود: واحد های اقامتی و پذیرایی استان نیز براساس 
مصوبات ستاد مبارزه با بیماری کرونا با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی خدمات ارائه می دهند.استان اصفهان بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی شناخته 

شده دارد که از این تعداد بیش از هزار و 8۰۰ اثر به ثبت ملی رسیده و بیش از 7 اثر نیز در فهرست میراث بشری به ثبت جهانی رسیده است.

کرونا دست بردار نیست

تعطیلی آثار تاریخی و گردشگری اصفهان

قلعه تاریخی قمیشلو 
در استان اصفهان 

نیازمند بازسازی است
فرماندار تیران و کرون در اســتان 
اصفهان گفت: قلعــه تاریخی واقع 
در منطقه حفاظت شــده قمیشلو 
به سبب آسیب از عوامل طبیعی و 
گذر زمان به مرمت و اقدامات فوری 

نیاز دارد.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

دبیر اولین جشنواره بین المللی صنایع دستی:

نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی در شهر اصفهان برگزار می شود
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 پول؛ فقط شنیدن این کلمه باعث می شود گوش بسیاری 
از افراد تیز شود. اما آیا شــما حاضرید به جای آن یا واریز 
شدن مبلغی به دالر یا تومان یا ... به حساب تان، یک قطعه 
سنگ نمک یا چند دانه فلفل را به عنوان حقوق و دستمزد 
دریافت کنید؟ درک ارزش پول در طول زمان، نکته اصلی 
در مسائل مالی است و مطمئنا زمان، آنچه را که مردم به آن 
اهمیت می دهند، تغییر داده اســت. در دوره های مختلف 
تاریخی، مردم ارزش پولی را به طیف گســترده ای از اشیا 
اختصاص داده اند. گرچه امروزه بیشــتر این اشــیا قابل 
استفاده به عنوان پول نیستند، اما هنوز هم می توانند یادآور 
فرهنگ های باستانی و آداب و رسوم بسیار متنوع مردم در 
گذشته باشند. ارز های باســتانی دارای اشکال، اندازه ها و 

قالب های شگفت انگیز بسیاری بوده اند.
جو - اولین پول شناخته شــده تاریخ: فکــر کنید اگر یک 
کیســه پر از جو را با خود بــه مرکز خریــد محله تان ببرید 
و ســعی کنید با آن پیراهن یــا پیتزا بخرید، چــه اتفاقی 
می افتد؟ فروشــنده احتماال نگهبان را صدا خواهد زد! اما 
بهتر اســت بدانید که »جو« اولین پول شــناخته شده در 
تاریخ بوده که در بین ســومری ها رواج داشته است. این 

پول در سومر در حدود سه هزار سال قبل از میالد به وجود 
آمد تا پاسخ گوی الزامات فعالیت های فزاینده اقتصادی 
باشد. مقادیر مشخصی دانه جو به صورت مقیاس فراگیر 
سنجش و مبادله همه کاال ها و خدمات دیگر به کار می رفت. 
رایج ترین مقیاس سنجش، »سیال«، حدودا معادل یک 
لیتر بود. پیمانه های اســتاندارد با ظرفیت 130 ســیال به 
صورت انبوه تولید می شدند تا هر زمان که مردم احتیاج به 
خرید یا فروش چیزی داشتند به راحتی بتوانند مقدار الزم 
جو را اندازه گیری کنند. دستمزد ها هم بر حسب سیالی جو 
محاسبه و پرداخت می شد. به عنوان مثال یک کارگر مرد، 
60 سیال و یک کارگر زن 30 سیال و سرکارگر بین 1200 تا پنج 
هزار سیال دریافت می کرد، اما حتی گرسنه ترین سرکارگر 
هم نمی توانســت در ماه این میزان جو را به عنوان خوراک 
استفاده کند! بنابراین از ســیال هایی که خودش نمی خورد 

برای خرید انواع کاال ها استفاده می کرد.
صدف کائوری - رایج در زمان تجارت برده: صدف کائوری که 
صدف نوعی حلزون است، احتماال دالر جهان در چند قرن 
پیش بوده، زیرا از آن در همه جا به عنوان ارز رایج استفاده 
می شده است. پوسته صدف کائوری در همه قاره ها از چین 

تا آفریقا به عنوان ارز الزم برای تبادل کاال شناخته می شد. 
نوع و ارزش پوســته ها به نادر بودن حلزونی که پوســته را 
ایجاد می کرد، بستگی داشت. از اوایل قرن شانزدهم قبل 
از میالد، استفاده از صدف کائوری به عنوان وسیله مبادله در 
چین آغاز شد و به مرور زمان استفاده از آن به عنوان نوعی 
ارز به مناطق عمده تجارت در آفریقا، عربســتان، مناطقی 
از اروپا و بخش های قابل توجهی از آســیا گسترش یافت. 
در آفریقا، دولت انگلیس ســال ها بر انتقال مقادیر زیادی 
صدف کائوری از طریق کشــتی به غرب ایــن قاره که برای 
خرید بردگان صورت می گرفت، نظارت می کرد. این کار تا 

زمان منسوخ شدن تجارت برده ادامه داشت.
ســنگ رای - بزرگ ترین شــکل ارز در تاریخ: بزرگ ترین 
شکل ارز در جهان باستان به »ســنگ رای« معروف بوده 
است. سنگ رای نوعی ارز بوده که هیچ کس نمی توانسته 
آن را ســرقت کند. نه فقط به دلیل انــدازه آن بلکه به این 
دلیل که همه می دانســتند هر فردی چه سنگی در اختیار 
دارد؛ بنابراین افراد جز درصورتی که مالک سنگ شناخته 
می شدند نمی توانستند از آن استفاده کنند. امروزه برخی 
معتقدند که سنگ رای اولین بیت کوین جهان بوده است.

آشپزی
پای لیمو با شیر عسلی

مواد مورد نیاز: زرده  تخم مرغ یک عدد، پودر قند2 قاشق 
سوپ خوری،کره150 گرم،شیر 125 میلی لیتر )یک دوم پیمانه(،آرد 375 گرم

مواد الزم برای تهیه کرم لیمو: زرده  تخم مرغ4 عدد،شکر80 گرم،آرد ذرت 3 قاشق 
سوپ خوری،شیر 500 میلی لیتر )دو پیمانه(،شیرعسلی یک قوطی375 گرمی،پوست 

لیمواز 2 عدد لیمو،پودر ژالتین2 قاشق سوپ خوری،آب لیموترش تازه125 میلی لیتر
روش تهیه: زرده تخم مرغ و پودر قند را با هم مخلوط کنید و کره را نیز به آن بیفزایید. بعد شیر را افزوده 
و آرد را کم کم اضافه کنید تا مایه، خمیر شود و به دست نچسبد. خمیر را در کیسه  نایلونی بگذارید و به 

مدت یک ساعت در یخچال استراحت دهید. آن گاه خمیر را روی سطحی آردپاشی شده، باز کنید و در 
قالب پای چرب کرده، پهن کنید. روی خمیر را با چنگال سوراخ کنید تا هنگام پخت خمیر باال نیاید. روی 
خمیر یک تکه کاغذ روغنی بیندازید و روی کاغذ را با حبوبات بپوشانید. قالب را در سینی بگذارید و در فر 
گرم شده با دمای 180 درجه  سانتیگراد، به مدت 15 دقیقه بپزید. سپس کاغذ و حبوبات را از روی خمیر 
بردارید و 15 دقیقه  دیگر در فر بپزید تا خمیر پای برشته شود. بعد از خنک شدن، کرم لیمو را روی نان 

پخته پای بریزید و آن را به مدت 2 تا 3 ساعت در یخچال قرار دهید. زرده های تخم مرغ و شکر را 
با همزن برقی بزنید تا رنگ آن روشن و مایه، کمی غلیظ شود. بعد آرد ذرت را بیفزایید و شیر را 
کم کم به مایه اضافه کنید. حاال مایه را با حرارت مالیم روی اجاق قرار دهید و مرتب هم بزنید 

تا غلیظ شود. آن گاه از روی اجاق بردارید و شیر عسلی و پوست لیمو را به کرم 
بیفزایید. پودر ژالتین را روی آب لیمو بپاشید و به روش بن ماری حل 

کنید و به کرم بیفزایید. پس از گذشت 2 دقیقه، کرم را از روی 
اجاق بردارید و بعد از خنک شدن، مصرف کنید. 

عجیب  و باورنکردنی ترین پول های دوران باستان

»دینامیت« در شش روز میلیاردی شد پخش سری سوم »شب های مافیا« در دو قسمت 
در حالی که همزمان با روزهای قرمز موج پنج کرونا سینماها با اما و 
اگر به فعالیت ادامه می دهند، فیلم تازه اکران شده »دینامیت« در 
کمتر از یک هفته با پنجاه و پنج هزار مخاطب از فروش یک میلیارد 
و دویست میلیون تومان گذشت.با این روند فروش »دینامیت« 
می تواند در صورتی که سینماها تعطیل نشوند طی هفته آینده مبالغ 
کمکی اعالم شده از سوی سازمان سینمایی را هم به خود اختصاص 
دهد.

سری سوم »شب های مافیا« به کارگردانی سعید ابوطالب با حضور 
چهره های شناخته شده در دو قسمت به صورت همزمان منتشر 
خواهد شد.در این سری 3 گروه از بازیگران، خوانندگان و ورزشکاران 
مطرح خانم و آقا در گروه های 12 نفره به رقابت می پردازند.در گروه 
اول مهران غفوریان، امید روحانی، سیروس همتی، رضا رفیع، رضا 
توکلی، پوریا پورسرخ، برزو ارجمند، احسان کرمی، امیرعلی نبویان، 
علیرضا طلیسچی و علیرضا نیکبخت واحدی حضور دارند.

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

رزمایش آموزشــی دفاع از مقــر ادارات و اماکن حســاس دولتی با حضور 
نیروهای بسیجی در شرکت گاز اســتان اصفهان برگزار شد. در این رزمایش 
آموزشی که با حضور مدیرعامل شرکت برپا شد، به صورت کارگاهی استفاده 
صحیح از برخی تجهیزات دفاعی و امنیتی مورد نیاز در ادارات، به حدود 70 نفر 

از نیروهای بسیجی و حراست آموزش داده شد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، ضمن تشکر از پایگاه مقاومت بسیج 
شرکت و سایر همکاران به جهت برگزاری این رزمایش آموزشی، گفت: حضور 
پرشور و به موقع نیروهای بســیجی به عنوان مدافعان اهداف و آرمان های 
نظام مقدس جمهوری اســالمی در هر عرصه ای موجب تســریع در انجام 
امور و رفع آن مشکالت شده اســت. علوی، هدف از برگزاری این رزمایش را 
ارتقای ســطح توان خودحفاظتی و آمادگی کارکنان در ادارات برای مواجه با 
تهدیدات احتمالی عنوان کرد و افزود: توجه به اینکه هر مجموعه و ســازمان 
وظیفه حفاظت و دفاع از اماکن خود جهت جلوگیری از توقف خدمت رسانی 
به مردم را دارد، برگزاری این گونه رزمایش ها به منظور پیشگیری و آمادگی 
نیروها برای مدیریت و مقابله با تهدیدات احتمالی بســیار ضروری اســت.

در ادامه حســینی مهر، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شــرکت گاز استان، 
ضمن قدردانی از حضور پرشــور و با شــکوه نیروهای بســیجی و همکاران 
حراست، گفت: بسیجیان حاضر در این رزمایش با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، ضمن آموزش و به روز رسانی اطالعات 

و مهارت های رزمــی و دفاعی خود، با مبانی مقابله بــا جنگ های نوین و… 
نیز آشنا شدند. الزم به ذکر است، در این رزمایش آمادگی نیروهای بسیجی 
جهت خنثی کردن و یا کاهش تاثیرات اقدامات تخریبی دشمن و ممانعت از 
دستیابی و ایجاد خسارت به مجموعه های صنعتی،ایستگاه های گازرسانی 
و... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.براساس این گزارش، رزمایش یادشده 
به مدت چهار ساعت طبق برنامه انجام و با موفقیت به اهداف از پیش تعیین 

شده خود دست یافته است.

آبفای اصفهــان از مجهزترین وپیشــرفته ترین آزمایشــگاه های تخصصی 
برای نظارت بر کیفیت و سالمت آب شــرب  بهره می برد.مدیر مرکز پایش و 
نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای اســتان اصفهان گفت: 22 آزمایشگاه 
میکروبی و 5 آزمایشگاه شیمیایی در سطح شهرستان های استان با استفاده 
از نیروهای مجرب و متخصص، کار سنجش سالمت و کیفیت آب را در تمام 
شهرها و روستاهای تحت پوشــش بر عهده دارند.فهیمه امیری با اشاره به 
فعالیت آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به عنوان 
یک آزمایشــگاه مرجع در زمینه های میکروبیولوژی، فیزیکوشیمیایی و ریز 
آالینده های معدنی گفت: این آزمایشگاه تنها آزمایشگاه آب در سطح کشور 

به شمار می رود که دارای گواهینامه استاندارد ایزو2017- 17025 است. 
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش با بیان این که آب شــرب شــهرها و 
روستاهای استان هر روز توسط کارشناســان کنترل کیفی و آزمایشگاه های 
زیرمجموعه آبفای استان اصفهان مورد پایش قرار گرفته و سالمت آن تایید 
می شود، افزود: یکی از این آزمایش ها، اندازه گیری میزان کلر  باقی مانده آب 

آشامیدنی در شبکه های آب است.
مدیر مرکز پایش و نظــارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای اســتان اصفهان 
افزود:  بر همین اساس سال گذشته بیش از 166 هزار و 500  مورد کلرسنجی 
در شهرها و بیش از 431 هزار موردکلرسنجی در شبکه توزیع آب روستاهای 

استان انجام شد که نتایج آن بیانگر مطلوبیت آب توزیع شده به میزان 99.9 
درصد بود.امیری درپایان ســخنانش به فعالیت آزمایشــگاه های فاضالب 
آبفای استان اصفهان نیز اشــاره کرد و افزود: تعداد شش آزمایشگاه نیز در 
تصفیه خانه های فاضالب شــمال، جنوب، شاهین شــهر، بهارستان، سده 
لنجان و ســتاد آبفا بر کیفیت پســاب خروجی از تصفیه خانه هــا مطابق با 

استانداردهای تعیین شده نظارت دارند.

رییس روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اظهار کرد: در 
اصفهان قطعی آب بــرق نداریم، با توجه به گرمای هوا، تا زمانی که ســامانه 
دوم آبرسانی به اصفهان وارد مدار نشــود، در هر ثانیه سه هزار و 200 تا چهار 
هزار و 200 لیتر کمبود آب در اصفهان وجود دارد.مهرداد خورسندی افزود: با 
وجود این مقدار کمبود آب و باال بودن مصرف، خود به خود شبکه خالی از آب 
می شود و متاسفانه برخی از شهروندان نیز با نصب پمپ های مستقیم، آب 
شبکه را خالی کرده و شــرکت آب و فاضالب را در مدیریت با مشکل مواجه 

کرده اند که در نتیجه آن شاهد قطعی بیشتر آب هستیم.

با افرادی که پمپ مستقیم روی شبکه نصب کنند برخورد قانونی می شود
رییس روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: با دارندگان 
پمپ های غیر مجاز برخورد قانونی خواهد شد، هر روز گزارشاتی از این افراد به 
آبفا مخابره شده که مروجان ابتدا به مشترک اخطار می دهند تا فرصتی برای 
جمع کردن پمپ داشته باشــد و در صورتی که اقدامی انجام نشود انشعاب 
مشترک به طور موقت قطع می شود تا پمپ جمع آوری شود، در صورت تکرار 

این کار نیز برخورد قضایی صورت می گیرد.

همه چاه های فلمن اصفهان خشکیده است
خورسندی افزود: آب شرب کنونی 57 شهر و 180 روستا در طرح آبرسانی 

اصفهان بــزرگ، از تصفیه خانه بابا شــیخ علی تامین می شــود، البته در 
سال های گذشــته بخشــی از آبرســانی نیز از طریق چاه های فلمن انجام 
می شد که امســال هیچ یک از این چاه ها وارد مدار نشده و همگی خشک 

شده است.
رهاسازی آب برای باغات غرب اختاللی در تامین آب شرب ایجاد نمی کند

وی ادامه داد: آبی که برای باغات غرب رها شده سهمیه آنهاست و ارتباطی 
با آب شرب اصفهان ندارد، مشکل تامین آب شرب اصفهان ناشی از کمبود 

ظرفیت تصفیه خانه بابا شیخعلی است.

ظرفیت تصفیه خانه باباشیخعلی فقط 11.۵ متر مکعب در ثانیه است
رییس روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: ظرفیت 
تصفیه آب در سامانه اول آبرسانی به اصفهان فقط روزانه 11 5. متر مکعب در 
ثانیه است، تصفیه خانه اکنون با تمام ظرفیت در حال فعالیت بوده و ورودی 

آن کاهش نیافته است.
خورسندی افزود: سهمیه باغات از ســد زاینده رود مشخص است و آب به 
همان اندازه برای آنها رها سازی شده است، همینطور سهمیه آب شرب نیز 

مشخص بوده که در تامین آن اختاللی ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: نمی توان وضعیت آب شرب را در آینده پیش بینی کرد و امید 
است سامانه دوم وارد مدار شده تا مشکل آب شرب اصفهان نیز حل شود.

ذوب آهن اصفهان در مجمع عمومی و فــوق العاده بورس کاالی ایران که در 
13 تیر ماه 1400 در سالن همایش های رازی در تهران برگزار شد، برای مدت 
دوسال عضو هیئت مدیره بورس کاالی ایران شد.بورس کاالی ایران به عنوان 
بازاری قانونمند، شــفاف و مطمئن و یکی از ارکان بازار سرمایه کشور در افق 
چشم انداز، مرجع قیمت گذاری کاالهای اساسی و مواد اولیه در منطقه و یکی 

از گزینه های اولویت دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشــش ریسک 
تجاری محسوب می شود.ذوب آهن اصفهان از سال 1382 جزو بنیانگذاران 
بورس فلزات بود که بعدها با گســترش و توســعه عرضه سایر محصوالت به 
بورس کاالی ایران تغییر نام یافت .شایان ذکر است بورس کاال در بخش های 

صنعتی، پتروشیمی، کشاورزی و رینگ های صادراتی فعالیت می کند .

از شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در اطالعیه ای از شهروندان اصفهانی 
تقاضا کرده است تا با مصرف بهینه در آب، امکان استفاده از این نعمت الهی 
برای سایر شهروندان فراهم شود.در این اطالعیه آمده است: » با توجه به 
افزایش کم سابقه دمای هوا در روزهای اخیر، مصرف آب به شدت افزایش 
یافته است و برخی از مناطق شهر با مشــکالت جدی در تامین آب پایدار 
مواجه شده اند«.در ادامه بیان شده است: شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، تمام توان و ظرفیت خود را به صورت شبانه روزی برای تامین آب 
آشامیدنی و عبور از شرایط ســخت فعلی به کار گرفته است.در پایان این 
اطالعیه از شهروندان تقاضا شده است با مصرف بهینه آب، امکان استفاده 
از این نعمت الهــی را برای همشــهریان خود فراهــم کنند.همچنین این 

شرکت در اطالعیه ای دیگر نسبت به آبرسانی تعدادی تانکر بی نام و نشان 
در فروش آب به شهروندان واکنش نشــان داده و اعالم کرد: متاسفانه در 
روزهای اخیر، تعدادی تانکر بی نام و نشان اقدام به فروش آب آشامیدنی 

به شهروندان کرده اند. 
بر همین اساس به استحضار می رســاند تانکرهای آبرسان شرکت آبفای 
اســتان دارای آرم و یا همراه با ماموران حراســت این شــرکت بوده و به 
صورت رایگان اقدام به توزیع آب می کنند.بنابراین خواهشــمند اســت به 
منظور حفظ ســالمتی خود از خرید آب از تانکرهای سیار خودداری کرده و 
در صورت مشاهده تخلف موارد را با شــماره 122 ) سامانه ارتباط مشریان 

آبفا( در میان بگذارید.

رزمایش »دفاع از  مقر ادارات« در شرکت گاز استان اصفهان اجرا شد

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای استان اصفهان:
مجهزترین آزمایشگاه های تخصصی بر کیفیت و سالمت آب شرب  نظارت دارند

رییس روابط عمومی شرکت آبفای استان:
اصفهان روزانه ۴ هزار لیتر کمبود آب شرب دارد

ذوب آهن اصفهان، عضو هیئت مدیره بورس کاالی ایران شد

درخواست شرکت آبفای استان اصفهان از شهروندان:
تانکرهای بی نام و نشان آب دریافت نکنید
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