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فوالد مبارکه؛ 
بزرگ ترین 

بازیگر میدان  
 اشتغال آفرینی
در ایران اسالمی

خطاضطراریسامانهدومآبرسانیاصفهانمردادامسالبهرهبرداریمیشود؛

قول قطع زنجیره قطعی آب
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تاوان غم انگیز مرگ یک تاالب
 محیط زیست کشور باید گاوخونی را احیا کند 
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 با حضور شهردار و مدیران شهری 
صورت گرفت؛

افتتاح پروژه های ورزشی 
بهسازی و نوسازی شده 

شهرداری اصفهان

جدال سپاهان- فوالد این بار در 
جام حذفی؛

جنگ تمام عیار در 
خوزستان

مسئول بیماری های واگیر استان:

 بسیاری از مراجعان
 در اصفهان به کرونا دلتا 

مبتال هستند
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جزئیات درگیری دختران 
نوجوان در اصفهان
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کاهش ۲۰ درصدی قیمت 
موبایل در بازار اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی   

پنجشنبه ۲4  تیــر 14۰۰
۰4 ذی الحجه 144۲

15 جوالی  ۲۰۲1
 شماره 33۰۲ 

8 صفحه
قیمت :  ۲۰۰۰  تومان

در آستانه تعطیالت احتمالی اصناف به دلیل شرایط کرونایی، سازمان مالیاتی اصفهان اعالم کرد 
تسهیالت جدید مالیاتی به منظور حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته است؛

دستگیری مالیاتی از اصناف
3

بازگشتتلخمحدودیتها
اوجگیریکروناباردیگرمشاغلومراکزتفریحیرابهتعطیلیکشاند؛
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افزایش۲۵تا۳۵
درصدیقیمتپوشاک

دربازاراصفهان

وقتیکمتوجهیباعثازدست
رفتنیکیازسهمیههایورزش

نصفجهاندرالمپیکتوکیومیشود؛

تراژدیتلخشناگر
اصفهانی

کارشناسپیشبینیادارهکل
هواشناسیاستان:

ازروزجمعهکاهش
دمادراستانراشاهد

خواهیمبود

3

5

6 4

برقدزدی؛کیسهدوزی
برایمالمردم

3

حالوخیمصادراتطال
درنصفجهان

روزنامهفرهنگی،اجتماعی،
سیاسی،اقتصادیوورزشی
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دربازدیدنمایندهمردمفالورجانومدیرعاملشستاعنوانشد:
عملکردمطلوبذوبآهناصفهاندرشفافیتمالی،توسعهوارتباطبامنطقه
8

 روی دست مانده!
رییسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستان:اصفهاندارای700طرحعمرانینیمهتماماست

3

در دومین جلسه کمیسیون 
 سرمایه گذاری و توسعه زیر ساخت

اتاق بازرگانی اصفهان صورت پذیرفت:

بررسیروندپیشرفت
پروژههایتوسعهایاستان

صنایعبزرگ؛نیاز
چهارمحالوبختیاری
برایتوسعهصنعتی

 رییس ستاد برگزاری آزمون های 
دانشگاه اصفهان اعالم کرد:

کاهشتعدادغایبانکنکور
سراسری1400دراصفهان
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امضایتفاهمنامههمکاری
شرکتآبوفاضالباصفهان
وصداوسیمایمرکزاصفهان
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با امضای تفاهم نامه توسط شهردار 
اصفهان و شهردار سمرقند به صورت برخط؛ 

اصفهانوسمرقند
خواهرخواندهشدند

روزنامهفرهنگی،اجتماعی،
سیاسی،اقتصادیوورزشی
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مدیرانصنعتو
معدن،فرماندهان
جبههاقتصادی
مبارزهباتحریمها

هستند
8

نگرانیهااز
شیوعویروس
جهشیافته
ازنوعدلتادر
کشوروجوددارد

شهادتحضرتامامرضا)ع(راتسلیتمیگومیی
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سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

آگهی مزایده

علی اصغر خادمی- شهردار خور م الف:1161753

شهرداریخور به اســتناد مصوبه 379 مورخ 1400/2/8 شورای اسالمی شــهر خور در نظر دارد 
نسبت به فروش 5 پالک زمین مسکونی واقع در مجموعه مسکونی مهدیه و 1 پالک زمین تجاری 

واقع در جنب پارک فاز یک مجموعه مســکونی امام علی )ع( و 3 پالک زمین کارگاهی در شرق 

 و 2 پالک زمین کارگاهی در غرب شــهر خور از طریق آگهی مزایده و دریافت بهای آن بصورت نقد

 اقدام نماید. 

)پرداخت هر نوع مالیات، عوارض و هزینه آگهی به عهده خریدار می باشد( متقاضیان می توانند 

جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت، سایر مدارک و شــرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت اداری 

ساعت 13/30 روز پنجشنبه مورخ 1400/4/31 به شهرداری خور مراجعه نمایند. 

نوبت دومنوبت اول



پنجشنبه 24 تیــــر 1400 / 04 ذی الحجه 1442 / 15 جوالی 2021 / شماره 3302

توصیه رفیق ناباب به »ترامپ«
وکیل شــخصی رییس جمهور ســابق آمریکا از او خواســته بود صــرف نظر از نتیجــه انتخابات 

ریاست جمهوری سوم نوامبر، اعالم پیروزی کند.
 کتاب جدیدی درباره »دونالد ترامپ« که بخش هایی از آن در رسانه های آمریکایی منتشر شده به 

شرح وقایع شب برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور پرداخته است.
گزیده ای که روزنامه واشنگتن پست روز سه شنبه منتشر کرده نشان می دهد »رودی جولیانی«، 
وکیل شخصی ترامپ در شب انتخابات از اعضای ستاد انتخاباتی ترامپ خواسته صرف نظر از نتیجه 
انتخابات، در ایالت ها اعالم پیروزی کنند. کتابی که روزنامه واشنگتن پســت بخش هایی از آن را 
منتشر کرده »به تنهایی می توانم اوضاع را رو به راه کنم« نام دارد و توسط دو خبرنگار همین روزنامه 

درباره مسائل مربوط به آخرین سال حضور ترامپ در کاخ سفید نگاشته شده است.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی قرنطینه شد
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی پس از تایید ابتالی مشاورش به ویروس کرونا، وارد قرنطینه شد.

به نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم، روزنامه عبری زبان »یدیعوت آحارنوت« نوشت، یائیر 
الپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی پس از بازگشت از بروکســل  و مثبت شدن تست کرونای 
مشاورش وارد قرنطینه شد. همچنین همه اشخاصی که در هواپیمای حامل الپید حضور داشتند، 
تست کرونا دادند که نتیجه آن منفی بود. این روزنامه عبری زبان همچنین نوشت، پس از رایزنی 

و مشورت با وزارت بهداشت، الپید و کادر او تا زمان صدور دستورالعمل های دیگر قرنطینه شدند.

حشد الشعبی حمله هوایی به مرزهای عراق و سوریه را 
تکذیب کرد

فرمانده عملیات االنبار عراق به شایعات مطرح شده درباره حمله هوایی به مرزهای عراق و سوریه 
واکنش نشان داد. »قاسم مصلح« فرمانده عملیات حشد الشعبی در االنبار عراق، خبرهای منتشر 
شده برخی رسانه ها درباره حمله هوایی به مرزهای عراق و سوریه را تکذیب کرد. وی با صدور بیانیه ای 
مطبوعاتی گفت که شایعات مطرح شده از سوی برخی رسانه ها درباره وجود حمله هوایی در مرزهای 
عراق و سوریه بی پایه و اساس اســت. قاســم مصلح در بیانیه خود از این رسانه  ها خواست تا در 

انتقال اطالعات دقت کنند.

دیدار مک کنزی و عبدا... در کابل
فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا روز سه شــنبه با رییس کمیته آشــتی ملی افغانســتان درباره 
تحوالت اخیر این کشور گفت وگو کرد.  فرماندهی مرکزی آمریکا سه شنبه خبر داد که ژنرال »کنث 
مک کنزی« فرمانده این فرماندهی که در کابل به سر می برد با »عبدا... عبدا...« رییس کمیته آشتی 

ملی افغانستان دیدار و گفت وگو کرد.

فرانسه از شهروندانش خواست افغانستان را ترک کنند
بعد از اقدام چین در خارج کردن شــماری از اتباع خود از افغانستان، ســفارت فرانسه در کابل از 

شهروندان خود در افغانستان خواست این کشور را ترک کنند.
وزیر دفاع اســترالیا نیز روز یکشنبه پایان حضور نظامی ارتش این کشــور را در جنگ بیست ساله 
افغانستان اعالم کرد. استرالیا طی هفته های گذشــته به تدریج نظامیانش را از خاک افغانستان 
خارج کرده بود. دولت کانبرا در ماه آوریل ]فرودین[ از عزمش برای خروج باقی مانده نظامیان خود 

تا ماه سپتامبر همزمان با خروج نظامیان آمریکایی از کشور جنگ زده افغانستان خبر داده بود.

بلومبرگ:دوربعدیمذاکراتوینبعدازتحلیفرییسیبرگزارمیشود

انتشار اخبار ضد و نقیض درباره ادامه مذاکرات وین

شبکه خبری آمریکایی بلومبرگ مدعی شد دور هفتم مذاکرات وین 
اواسط ماه اوت )اواخر مرداد ماه( و پس از مراسم تحلیف آیت ا... 

ابراهیم رییسی، رییس جمهوری جدید ایران برگزار می شود.
این شــبکه خبری در پایگاه اینترنتی خود به نقل از دو دیپلمات که 
به گفته خودش از زمان بندی مذاکرات مطلع هســتند، مدعی شد 
مذاکرات هســته ای بین قدرت های جهانی و ایران احتماال تا زمانی 
که رییس جمهوری جدید ایران در ماه آینــده روی کار بیاید، ادامه 

نخواهد یافت.
یک منبع اروپایی نیز با اســتناد به ســخنان ابراهیم رییسی رییس 
جمهوری منتخب ایــران به بلومبرگ گفته اســت الزامــا به تاخیر 
انداختن گفت وگو ها تا زمان روی کار آمدن دولت رییســی، شانس 

رسیدن به مصالحه را در وین کاهش نمی دهد.
در همین حال، »الرنس نورمن« خبرنگار وال استریت ژورنال مستقر 
در بروکسل در حساب کاربری خود نوشت بر اساس شنیده های من، 
صحبت از برگزاری گفت وگو ها در اواســط ماه اوت، بسیار حدسی و 
گمانه زنی اســت و هیچ برنامه ای برای مذاکرات جدید هنوز انجام 

نشده است.

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات برجام نیز روز یکشنبه 
به رسانه روســی کامرســنت گفت: کار روی احیای برجام تقریبا ۹۰ 
درصد تکمیل شده، برخی موارد سیاسی از جمله موضوعات مربوط 

به تعهدات آمریکا باقی مانده است.
وی افزود: مذاکرات احیای برجام در وین احتماال حداقل ۱۰ روز دیگر 

و یا دیرتر آغاز خواهد شد.
ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشــنبه به وقت 
محلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مذاکرات وین و بیست و 
دومین گزارش برجامی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت: 
به محض تعیین تاریخ برای ادامه مذاکرات، راب مالی نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران و تیم او آماده بازگشــت به وین برای هفتمین 

دور مذاکرات هستند.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا تصریح کــرد آمادگی داریم 
بدون محدودیت زمانی به دور هفتم مذاکرات غیرمســتقیم با ایران 
برگردیم. این ایران اســت که برای دور هفتم مذاکرات باید تصمیم 

بگیرد.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز دوشنبه به 

خبرنگاران در تهران گفت: باتوجه به پیشــرفت های حاصله می توان 
گفت به پایان مذاکرات ویــن نزدیک شــده ایم. برخی موضوعات 
حل نشده کماکان باقی اســت، ولی آنچه که اهمیت دارد این است 
که وزن موضوعات حل شده خیلی بیشتر از مسائل حل نشده است.

وی افزود: ما مســیر زیادی را تاکنون طی کرده ایم، اما این راه باقی 
مانده از مســیر، مسیر ســاده ای نخواهد بود. امیدواریم طرف های 
مقابل بتوانند تصمیمات خــود را اتخاذ کنند، در ایــن صورت ما نیز 

می توانیم به توافقی دست یابیم که مطلوب همگان خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران درخصوص پیش بینی زمان دستیابی 
به توافق نیز گفت: به طور حتم برای دولت های دوازدهم و سیزدهم 
آنچه اهمیت دارد دستیابی به منافع عالیه مردم است و زمان اهمیت 
ثانوی دارد. بدیهی است هرچه این مهم، سریع تر به نتیجه برسد آثار 

رفع تحریم ها زودتر در کشور نمایان می شود.
تاکنون شش دور مذاکرات در وین اتریش برگزار شده است. در پایان 
دور ششم مذاکرات هیئت ها برای کسب دستورالعمل های سیاسی 
درباره مســائل باقی مانده راهی پایتخت ها شدند تا برای دور هفتم 

مذاکرات آماده شوند.

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا گفت که کشورش 
در حال انجام مذاکرات غیرمســتقیم با ایران برای 
تبادل زندانیان میان دو کشور است. ند پرایس اظهار 
داشــت: ما در حال انجام مذاکرات غیرمســتقیم 
اما فعال با ایــران برای تضمین آزادی شــهروندان 
آمریکایی بازداشت شده در این کشور هستیم. وی 
در ادامه تصریح کرد که ایــن رایزنی ها به طور مجزا 
از مذاکرات هســته ای با ایران صورت می گیرد. این 
دیپلمات آمریکایی همچنین مدعی شد که بازداشت 
این افراد ناعادالنه بوده و آنها مدتی طوالنی است که 
از آزادی خود محروم شده اند. این اظهارات در حالی 

مطرح می شــود که واشــنگتن تقریبا دو ماه پیش 
وجود هرگونه مذاکره با تهران درباره تبادل زندانیان را 
رد کرده بود. سخنگوی دولت ایران نیز گفت که تهران 
و واشــنگتن در حال رایزنی درباره مبادله زندانیان 
هستند و در صورت حصول هر نتیجه در این رایزنی ها، 
آن را اعالم خواهند کرد. رابــرت مالی، نماینده ویژه 
وزارت امورخارجه آمریکا در امــور ایران نیز اخیرا در 
گفت وگو با بخش فارســی شــبکه صدای آمریکا 
تصریح کرد که تالش ها برای بازگرداندن آن دسته از 
شهروندان آمریکایی که در ایران در بازداشت هستند 
در جریان است و به موازات مذاکرات هسته ای دنبال 

می شود. وی در ادامه گفت که معتقد است، آن ها به 
خانه می آیند هرچنــد نمی تواند تاریخ دقیقی اعالم 
کند. رابرت مالی در پاسخ به این که جزئیات آزادی 
این زندانیان به چه صورت دنبال می شود و آیا ممکن 
است شماری مانند باقر و سیامک نمازی که از زمان 
دولت باراک اوباما در ایران هستند باز پشت سر بمانند 
یا جداگانه آزاد شوند؟ گفت همه زندانی ها باید آزاد 
شوند. اعالمی که کرده ایم این است که همه آن ها باید 
به خانه بازگردند. ما نمی خواهیم فقط بخشی از یک 
توافق را داشته باشــیم و نمی خواهیم هیچ کسی را 

پشت سر باقی بگذاریم.

واشنگتن:

در حال رایزنی با ایران برای تبادل زندانیان هستیم

سخنگوی وزارت امور خارجه به دخالت های آمریکا و برخی کشورهای غربی در قبال اعتراضات اخیر در کوبا واکنش نشان داد. سعید خطیب زاده در خصوص دخالت های 
آمریکا و برخی کشورهای غربی در قبال اعتراضات اخیر در کوبا با محکوم کردن هرگونه دخالت در امور داخلی این کشور ، خواستار پایان فوری تحریم های یکجانبه امریکا 
علیه دیگر کشورها از جمله کوبا شد. سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان ساخت: کوبا برای بیش از شش دهه با تحریم های گسترده ایاالت متحده آمریکا مواجه بوده 
که اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم این کشور را به ویژه در شرایط پاندمی کرونا با شرایط بغرنجی روبه رو کرده است.  خطیب زاده اضافه کرد: در این شرایط که ایاالت متحده 
خود مسئول اصلی مشکالت عدیده ایجاد شده برای مردم کوبا محسوب می شود، در قامت حامی اعتراضات کوبا ظاهر شده و با نقض آشکار قواعد تصریح شده بین المللی در 
صدد دخالت در امور داخلی این کشور برآمده است. سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران در چارچوب مواضع اصولی خود ضمن تقبیح تحریم های 
غیرقانونی آمریکا که عامل مهمی در سختی های اقتصادی مردم کوباســت، هرگونه دخالت در امور داخلی این کشور را محکوم کرده و به عنوان کشوری که با تحریم های 

غیرقانونی و ظالمانه ایاالت متحده آمریکا مواجه است، با مردم و دولت کوبا اعالم همبستگی کرده و خواستار پایان فوری تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کوباست.

واکنش ایران به دخالت های غرب در اعتراضات اخیر کوبا
آمریکا بخشی از تحریم های 

تجاری ایران را لغو کرد

خبر روز

موافقت آمریکا با لغو تحریم های انرژی، پتروشیمی، 
خودروسازی،کشتیرانی، بانک، بیمه و 748مقام ایرانی

روزنامه اطالعات نوشت:گفت و گوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا در وین، طی ۶ مرحله به سرانجام 
یک سند پیش نویس رسیده است. ســندی که یک متن تقریبا مفصل و ۳ پیوست دارد؛ شامل رفع 
تحریم ها، اقدامات هســته ای و طرح  اجرایی که تقریبا ۹۰درصد این پیش نویس کامل شده است. 
طرفین گفت وگو، قرار اســت در دور هفتم پرانتزهای انــدک باقی مانده آن را پــر کنند. گزارش های 
غیررسمی از مذاکرات هم نشان می دهد که طی ۶ دور گفت وگو، آمریکا با لغو یا تعلیق ۶ بخش )انرژی، 
پتروشیمی، بانک، خودروسازی و کشتیرانی و بیمه( و در عین حال لغو تحریم ۷۴۸ نام و مقام ایرانی 
موافقت کرده است. اما همچنان از کل تحریم های وضع شده در دوره ترامپ ۵۱۷ تحریم باقی مانده 

که اکثر آن در حوزه مباحث تروریسم، موشکی، حقوق بشر، حمالت سایبری و… تعریف می شود.

 ادعای آمریکا درباره مذاکرات غیرمستقیم با ایران 
درباره مبادله زندانیان 

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خبر داد که این کشور در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم با ایران درباره 
مبادله زندانیان است. »ند پرایس« گفت که واشنگتن در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم اما فعالی با 
ایران در خصوص مبادله زندانیان است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که این مذاکرات جدای 
مذاکرات درباره احیای توافق هسته ای ایران بوده و واشنگتن به دنبال آزادی شهروندان خود در ایران 

در سریع ترین زمان ممکن است.

حمله »پناهیان« به »حجاریان«
حجت االسالم علیرضا پناهیان در مراسم گرامیداشــت آیت ا... مصباح یزدی با بیان اینکه فرهنگ 
تخریب و تخطئه از دیکتاتوری رضاخانی بدتر است، اظهار داشت: این فرهنگ را جماعتی در کشور باب 
کرد که در رأس آن ها سعید حجاریان قرار دارد. آن ها هر کس سخن علمی مطرح می کرد، به او برچسب 

 زده و توهین و تخریب را باب کردند.

خداحافظی »کدخدایی« از شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان، از برگزاری انتخابات در جلسه این شورا برای انتخاب سخنگوی جدید شورای 
نگهبان خبر داد. عباسعلی کدخدایی  درباره اینکه آیا قرار است از سمت سخنگویی خداحافظی کنید؟ 
گفت: ان شاءا... قولی را که به مردم داده بودیم و در سال گذشته گفته بودیم که امسال سال آخر فعالیت 
در این سمت است؛ عملیاتی می کنیم. بهتر است جوان ها در این عرصه بیایند و سکاندار این مسئولیت 

شوند و طرح و فکر نو داشته باشند.

 آگهی تبلیغاتی کیهان برای »سعیدجلیلی« در آستانه
تشکیل کابینه رییسی

در حالی که چالش بر سر عضویت اعضای جبهه پایداری و حامیان آنها در دولت سیزدهم به اوج خود 
رسیده روزنامه کیهان به بهانه انتشار یک کتاب برای سعید جلیلی رپرتاژ آگهی منتشر کرد. کیهان نوشت: 
محمد حسین زاده نویسنده کتاب دختر مو شرابی در صفحه مجازی خود نوشت:»امروز وحید آقای 
جلیلی تماس گرفت و بعد احوالپرسی گفت یکی از خوانندگان کتاب »دختر مو شرابی« می خواهد با 
شما صحبت کند. انتظار صحبت با هر فردی را داشتم جز دکتر سعید جلیلی. کتاب را خوانده بودند و با 

تماس شان من را شرمنده کردند. صحبت های سعید آقا برایم امروز شد کلی انگیزه و انرژی.«

کافه سیاست

پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن گزارش داد 
وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره اعالم کرده 
با هدف ایجاد دسترســی جمهوری اسالمی 
ایران به دارایی های بلوکه شده خود در ژاپن و 
کره جنوبی، بخشی از تحریم  های تجاری ایران 
را لغو کرده است. بر اســاس این گزارش، این 
معافیت که توســط آنتونی بلینکن وزیر  امور 
خارجه آمریکا امضا شده است، انتقال وجوه 
ایران در حساب های محدود به صادر کنندگان 
در ژاپن و جمهوری کره را مجــاز می داند. این 
معافیت اجازه می دهد تا پول ایران که در نتیجه 
تحریم های آمریکا مسدود شــده بود، بدون 
نقض قانون آزاد شود. بر اساس این گزارش، 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرده 
اســت بلینکن لغو تحریم ها را امضا کرد تا به 
ژاپن و کره ۹۰ روز دیگر فرصت دهد تا معامالت 
خود را با ایران کامل کنند. ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا گفته اســت وزیــر امور خارجه 
قبال این لغو تحریم ها را امضا کرده بود تا اجازه 
دهد وجوه و دارایی هایی که در حســاب های 
محدود ایرانی در ژاپن و کره نگهداری می شود 
برای بازپرداخت شــرکت های ژاپنی و کره ای 
که کاالهای غیر تحریم شــده را به ایران صادر 
می کنند، اســتفاده شــود. خبرگزاری رسمی 
یونهاپ نیز روز شنبه نوشته بود بر اساس خبر 
وزارت اقتصاد و دارایی کره جنوبی، »هونگ نام 
کی« وزیر دارایی این کشور و »جانت یلن« وزیر 
خزانه داری آمریکا روز جمعه )به وقت محلی( 
در ونیز ایتالیا در حاشــیه نشست گروه ۲۰  در 
مورد همکاری های اقتصادی دوجانبه و مسائل 
جهانی از جمله نحوه آزادســازی دارایی های 
ایران در سئول گفت و گو کردند. یونهاپ بدون 
اشاره بیشتر به این موضوع نوشت: کره جنوبی 
در تالش است با حمایت ایاالت متحده از یک 
کانال در سوئیس برای استفاده از بخشی از پول 
منجمد شده ایران در کره جنوبی برای فروش 
کاالهــای بهداشــتی و درمانی شــرکت های 
سوئیسی به ایران استفاده کند. در حال حاضر 
حدود ۷ میلیارد دالر از دارایی های ایران از محل 
فروش نفت به دلیل تحریم هــای آمریکا در 

بانک های کره جنوبی بلوکه شده است.

باتوجهبهپیشرفتهایحاصلهمیتوانگفتبهپایان
کراتویننزدیکشدهایم.برخیموضوعات مذا
حلنشدهکماکانباقیاست،ولیآنچهکهاهمیت
داردایناستکهوزنموضوعاتحلشدهخیلی

بیشترازمسائلحلنشدهاست

بین الملل

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

آگهی دعوت سهامداران شرکت کاغذ سبز سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره 59921 و شناسه ملی 14007375750 جهت تشکیل مجمع عمومی 

عادی به طور فوق العاده.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۰ در آدرس 

مرکزی اصلی شرکت به نشانی استان اصفهان، شهرستان شاهين شهر و ميمه ، بخش مركزي ، شهرک صنعتی مورچه خورت، خيابان ابوريحان ششم، 

پالك ۲۴۹، کارخانه کاغذ سبز سپاهان، كدپستی ۸۳۳۳۱۱۳۴۴۸ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

 دستور جلسه:

• انتخاب اعضای هیات مدیره
• انتخاب بازرسین

• تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه.
هیات مدیره شرکت
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کاهش 20 درصدی قیمت موبایل در بازار اصفهان
نایب رییس اتحادیه بازار موبایل استان اصفهان از روند کاهشی قیمت موبایل در بازار اصفهان خبرداد. حسن 
میر شمشیری گفت: افزایش عرضه شــرکت های واردکننده موبایل به بازار و از طرف دیگر کاهش تقاضای 
مردم برای خرید تلفن همراه باعث شده تا شاهد کاهش روند ۲۰ درصدی قیمت موبایل در بازار  و فروشگاه های 
سطح شهر اصفهان باشیم. وی افزود: در حال حاضر بخش های تعمیری صنف موبایل استان از حوزه فروش 
رونق بیشتری دارد. رییس اتحادیه بازار موبایل استان اصفهان تاکید کرد: شرایط به گونه ای شده که بازار موبایل 
استان اصفهان از تمامی بازار کشور های خاورمیانه از لحاظ قیمت و سطح کیفیت شرایط مطلوب تری دارد. 
شمشیری گفت:کاهش قیمت موبایل بیشتر مربوط به موبایل های سامسونگ، شیائومی و اپل بوده است.

در سال جاری؛

115 هکتار از مراتع استان اصفهان طعمه حریق شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ۱۱۵ هکتار از مراتع این استان از ابتدای سال تاکنون و بیشتر 
در مناطق جنوبی و غربی طعمه حریق شده است. منصور شیشه فروش افزود: در سال جاری ۳۰ فقره آتش 
سوزی در مراتع استان اصفهان رخ داد و با توجه به افزایش دما، بروز دوباره چنین حوادثی در روزهای پیش 
رو دور از ذهن نیست. وی با بیان اینکه وزش بادهای گرم در بیشتر مناطق استان گستره آتش سوزی در منابع 
طبیعی و به ویژه مراتع را بیشتر کرده است اظهارداشت: کاهش رطوبت خاک از دیگر علل بروز حریق در مراتع 
به شمار می رود. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه میزان خشکسالی سال جاری در 
نیم قرن اخیر بی سابقه بوده است، اضافه کرد: خشک شدن گیاهان و علوفه در سطح مراتع از دیگر عوامل موثر 
در افزایش آتش سوزی ها محسوب می شود. شیشه فروش با تاکید بر توجه هرچه بیشتر به موضوع حریق در 
عرصه های طبیعی از سوی نهادهای محلی و منطقه ای در شهرستان ها گفت: ارتقای تجهیزات مرتبط با اطفای 
حریق و امدادرسانی از جمله ضروریات در شهرها و روستاهاست که باید با محوریت و هماهنگی فرمانداری ها 
انجام شود. وی با اشاره به اهمیت حفاظت از مراتع استان تصریح کرد: جلوگیری از تغییر مراتع به بیابان و 

تبدیل آنها به کانون های فرسایش بادی و انتشار ریزگرد ضروری است.

معاون دادستان اصفهان:

قیمت میوه عادالنه نیست!
معاون دادستان اصفهان از تشکیل پرونده ویژه برای قیمت گذاری ناعادالنه در میدان میوه و تره بار اصفهان خبر 
داد.  محمد محسنی پس از بحث و گفت وگو درباره چالش ها و مشکالت میدان عمده فروشان میوه و تره بار 
اظهار داشت: موضوع سازوکار های نظارت و کنترل بازار از جمله مصادیق حقوق عامه و در دستور کار دادسرای 
مرکز استان است. وی  افزود: از آنجایی که متاسفانه در خصوص میوه و تره بار برخی مؤلفه ها از جمله حضور 
دالالن و فقدان ضوابط کارآمد نرخ گذاری موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان شده است پرونده ویژه ای در 
حوزه معاونت نظارت و پیگیری حقوق عامه به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های مازاد و اعمال قیمت های 

عادالنه تشکیل و در دست بررسی است.

دامداران اصفهانی همچنان در انتظار نهاده ها
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی از پیگیری انتقال نهاده های دامی به 
اصفهان خبر داد. حجت االســالم محمدتقی نقدعلی اظهار کرد: وضعیت نهاده های دامداران به زودی حل 
خواهد شد و ما پیگیر انتقال نهاده ها به اصفهان هستیم و طی بررسی های شخصی، دامدارانی که از بازار نهاده 
خریداری می کنند، وضعیت بهتری دارند. عضو کمیسیون کشــاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس شورای 
اسالمی گفت: مســئله دیگری که وجود دارد حمل و نقل نهاده هاست و معموال کامیونداران پشت حواله ای 
می خواهند. قرار شده است وزارت رفاه تسهیالت و تمهیداتی برای کامیونداران در نظر بگیرد که آن ها انگیزه پیدا 

کنند و از دامداران درخواست پشت حواله نکنند.

خطاضطراریسامانهدومآبرسانیاصفهانمردادامسالبهرهبرداریمیشود؛

قول قطع زنجیره قطعی آب

معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری اصفهــان گفت: خط 
اضطراری سامانه دوم آبرسانی این استان با ظرفیت ۱.۸ متر مکعب 

آب در ثانیه مرداد امسال به بهره برداری می رسد.
هم اینک عمده آب شــرب اصفهان بزرگ از محل تصفیه خانه اول 
) باباشیخعلی (  و نیز چاه های آب تامین می شود اما کمبود منابع 
آبی، رشد جمعیت و افزایش استفاده شهروندان، تامین آب مردم 

این خطه در فصول گرما را با مشکل مواجه کرده است.
حجت ا... غالمی افزود: با بهره برداری از این خط اضطرار که حدود 
یکهزار و ۸۰۰ لیتر در ثانیه آب به ظرفیت شــبکه آبرســانی اصفهان 
اضافه می کند، بسیاری از مشکالت مربوط به کمبود آب آشامیدنی 

در شهرهای بزرگ استان حل خواهد شد.
وی با بیان اینکــه تاکنــون ۴۶ کیلومتر لوله گــذاری در این طرح 
آبرسانی اجرا شده است، اظهار داشت: فقط یکهزار متر از لوله گذاری 
آن باقی مانده که امید است با تکمیل آن، خط اضطرار این سامانه 

تا نیمه مرداد امسال بهره برداری شود.

غالمی با اشاره به اینکه پیش از این مقرر بود خط اضطراری سامانه 
دوم آبرسانی اصفهان تا پایان تیر بهره برداری شود، تصریح کرد: اگر 

پاره ای مشکالت نبود این اتفاق بر اساس پیش بینی ها می افتاد.
وی با بیان اینکه طرح ایجاد تصفیه خانه ســامانه دوم آبرســانی 
اصفهان نیز در حال پایان یافتن اســت، خاطرنشان کرد: در طرح 
سامانه دوم آبرسانی اصفهان، تامین نیاز آبی این خطه تا چند سال 
آینده پیش بینی شده اما در زمان حاضر با توجه به مشکالت کم آبی 
و خشکسالی، خط اضطراری آن در حال تکمیل و راه اندازی است.

طرح ســامانه دوم آبرســانی اصفهان بــا هدف آبرســانی به ۱۴ 
شهرستان اســتان اصفهان)۷۳ شــهر و ۷۸ دهســتان( در حال 
اجراست، از طریق این ســامانه که عملیات اجرایی آن از سال ۸۸ 
آغاز شد، قرار است آب مورد نیاز اصفهان به طور مستقیم از دریاچه 
سد زاینده رود در چادگان و از خروجی تونل در نزدیکی شهر تیران، 

منتقل و تامین شود.
۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار در ســفری که محمدباقر نوبخت رییس 

ســازمان برنامه و بودجه به اصفهان در خرداد امسال داشت، برای 
اطمینان از اتمام سامانه دوم آب شرب به اصفهان تخصیص یافت.

تصفیه خانه بابا شــیخعلی آب آشامیدنی ۵۶ شــهر و ۳۰۰ روستا 
و جمعیتی افزون بــر ۴.۲ میلیون نفر را در اســتان اصفهان تامین 

می کند.
اکنون میزان آب انتقالی از طریق ســامانه کنونی آبرسانی اصفهان 
)بابا شــیخعلی( ۱۰.۵ متر مکعب بر ثانیه اســت؛ امــا در صورت 
تکمیل و بهره برداری از طرح تصفیه خانه ســامانه دوم آبرســانی، 
زمینه انتقال ۱۶ مترمکعب بر ثانیه آب آشــامیدنی برای شــهرها و 

روستاهای اصفهان فراهم خواهد شد.
تابستان امســال به دنبال گرمای شدید هوا و افزایش مصرف آب، 
مشکالت زیادی برای توزیع آب آشامیدنی در کالن شهر اصفهان و 
سایر شهرهای بزرگ استان ایجاد شــد به طوریکه برخی از مناطق 
با افت فشــار آب مواجه هستند و آبرسانی ســیار برای آنها صورت 

می گیرد.

یکی از نمایندگان بازرسان گاز سازمان نظام مهندسی 
ساختمان اصفهان با اشــاره به گالیه بازرسان نسبت 
به باال نرفتن تعرفه های آنها، گفــت: در حال حاضر 
اصفهان حدود یک هشتم تعرفه البرز به عنوان استان 
همسطح خود را ندارد و تعرفه بازرسان گاز آنها هشت 
برابر اصفهان اســت. علیرضا شــریفی با بیان اینکه 
در اســتان اصفهان حدود ۱۰۰۰ بازرس گاز در سازمان 
نظام مهندسی ســاختمان فعال هستند، اظهار کرد: 
این بازرسان تاییدیه گاز ساختمان ها را بعد از بازدید، 
صادر می کنند. وی با بیان اینکه طی چند سال گذشته 

همواره با افزایش نــرخ تورم، تعرفه هــا تا حدودی 
افزایش می یافت، گفت: متاســفانه درصد افزایش 
تعرفه ها در اصفهان همانند سایر استان ها نیست. این 
نماینده بازرسان گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر اصفهان حدود یک 
هشتم تعرفه استان البرز به عنوان استان همسطح 
خود را ندارد و تعرفه بازرسان گاز استان البرز هشت 
برابر اصفهان اســت. وی تاکید کرد: طی چند ســال 
گذشته برای تغییر این تعرفه نامه نگاری های بسیاری 
خطاب به اســتانداری، فرمانداری، ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان و نمایندگان مجلس انجام داده 
ایم که نه تنها به جواب مشــخصی نرسیده ایم، بلکه 
رسیدگی به این موضوع به جلسات دیگر موکول شده 
است. شریفی گفت: متاسفانه در ابتدا وعده افزایش 
۷۰ درصدی تعرفه ها به بازرسان گاز استان داده شد که 

بعد از جلسات این عدد به ۵۰ درصد رسید و در نهایت 
تنها ۱۰ درصد تعرفه بازرسان گاز افزایش یافت که این 
عدد اصال جوابگوی تورم موجود نیست. وی افزود: به 
همین منظور طی دو هفته گذشته پویشی در اصفهان 
با عنوان »من فعال بازرســی نمی روم« تشکیل شد 
که بازرسان گاز نظام مهندســی دیگر بازرسی انجام 
نمی دهند، گفــت: در حال حاضــر از ۱۰۰۰ بازرس گاز 
استان اصفهان حدود ۴۰۰ نفر به این پویش پیوسته 
اند.این نماینده بازرسان گاز سازمان نظام مهندسی 
ساختمان اصفهان با بیان اینکه قرار است جمعی از 
اعضای این پویش مقابل ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان اصفهان برای حل این مشکل حضور یابند، 
تاکید کرد: قصد شعار دادن نداریم و تنها می خواهیم 
به صورت مسالمت آمیز نسبت به رفع این مشکل و 

تغییر تعرفه در این تجمع یک ساعته حضور یابیم.

گالیه بازرسان گاز از تعرفه پایین بازرسی در اصفهان

 چالش اصلی اصفهان،
آب است

خبر روز

اکنونمیزانآبانتقالیازطریقسامانهکنونیآبرسانی
اصفهان)باباشیخعلی(۱۰.۵مترمکعببرثانیهاست؛
امادرصورتتکمیلوبهرهبرداریازطرحتصفیهخانه
سامانهدومآبرسانی،زمینهانتقال۱۶مترمکعببرثانیه
آبآشامیدنیبرایشهرهاوروستاهایاصفهانفراهم

خواهدشد

چقدر یارانه در کرونا به مطبوعات پرداخت شد؟
ســازمان هدفمندی یارانه ها در جریان شــیوع ویروس کرونا ۱۶۰ میلیارد تومان یارانه حمایتی 
برای نشر کتاب و مطبوعات پرداخت کرده است. بررسی وضعیت حمایت از مطبوعات در دوران 
شیوع ویروس کرونا، موضوعی است که اخیرا در جلسه بین سازمان هدفمندی یارانه ها و تعاونی 
مطبوعات مورد بررسی قرار گرفت و حاجتی، مدیرعامل ســازمان هدفمندی یارانه هادر مورد آن 
توضیحاتی به ایسنا ارائه کرد. وی با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا، وضعیت اقتصادی کسب 
و کارهای فرهنگی کشور بیش از پیش آســیب دید که یکی از این حوزه ها که بیشترین آسیب را 
تجربه کرد و تحت تاثیر قرار گرفت، مطبوعات بود، گفت: بر همین اســاس ســازمان هدفمندی 
یارانه ها با توجه به وظیفه ذاتــی خود، پرداخت  ۱۶۰ میلیارد تومان بــه بخش مطبوعات را جهت 
حمایت و رفع مشکالت ایجاد شده ناشی از همه گیری بیماری کرونا در دستور کار قرار داد. به گفته 
حاجتی، این پرداخت یارانه طبق مجوز تبصره ۱۴ قانون بودجه )هدفمندی یارانه ها( صورت گرفته 
است. مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها، با اشــاره به اینکه در حال حاضر و در دوران کرونا، 
رسانه ها ومطبوعات نقش مهمی در اطالع رسانی و تحلیل اخبار و رویدادها دارند، افزود: امیدواریم 
با این حمایت ها، نقش مطبوعات پررنگ تر شــده و مانع ازتوقف فعالیت بسیاری از فعاالن این 
حوزه در شرایط فعلی که قطعا هم به نفع مردم، مخاطبان و نیز مجموعه نظام خواهد بود، شود. وی 
تشریح، تجزیه و تحلیل و تفسیر وقایع، مسائل اجتماعی و ارائه افکار و عقاید عمومی و انعکاس 
مشکالت و معضالت جمعی توسط مطبوعات  را عنصر اساسی رشد و توسعه فکری در دنیای امروز 
دانست و یادآور شد: در حقیقت هیچ جامعه ای بدون آگاهی به رشد و تعالی نمی رسد و بخشی 
از آگاهی که زمینه ساز رشد و توسعه می شود، مرهون کار رسانه است؛ بنابراین توجه به این حوزه 

دارای اهمیت بوده و امیدواریم این مهم ادامه یابد.

طی ۳ ماهه امسال؛

شرکت های دانش بنیان 12۷ هزار میلیارد ریال وام گرفتند
در ســه ماهه ابتدایی امســال به شــرکت های دانش بنیان ۱۲۷.۱ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
پرداخت شد که این میزان نسبت به مدت مشابه پارســال ۲۴۷.۴ درصد افزایش داشته است. 
بانک مرکزی اعالم کرد که بیشترین تسهیالت طی سه ماهه  ابتدایی سال ۱۴۰۰ از سوی بانک های 
ملی به مبلغ ۳۰.۲ هزار میلیارد ریال، صادرات به مبلغ ۱۹.۷ هزار میلیارد ریال و ملت به مبلغ  ۱۹.۲ 
هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. گفتنی اســت؛ این تسهیالت به ۵۵۸ شرکت دانش بنیان 

پرداخت شده است.

مردم کدام استان ها بیشتر سجامی شدند؟

تهران و اصفهان در صدر
آخرین آمار درمورد تعداد افرادی که در سامانه ســجام ثبت نام کرده اند، حاکی از آن است که در 
خردادماه استان تهران با ۱۶ هزار و ۶۶۱ مورد بیشترین و اســتان چهارمحال و بختیاری با ۶۸۵ 
مورد کمترین آمار ثبت نام را در سامانه مذکور داشته اند. در خردادماه سال جاری، ۷۶ هزار و ۲۱۴ 
ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه سجام صورت گرفته و تعداد احراز 
هویت شــده ها نیز با عبور از ۱۰۰ هزار ســهامدار در این ماه به ۱۰۱ هزار و ۱۶۵ مورد رسیده است. بر 
اساس این گزارش، تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه سجام در ماه مذکور به تفکیک هر استان 
حاکی از آن است که پنج استان تهران با ۱۶ هزار و ۶۶۱ مورد، اصفهان با ۶۳۰۷ مورد، خوزستان با 
۵۶۴۷ مورد، خراسان رضوی با ۴۸۷۷ مورد و البرز با ۴۰۱۱ مورد در صدر بیشترین ثبت نام شده ها 
در کل کشور قرار دارند. از ســوی دیگر پنج اســتان ایالم با ۳۸۷، کهگیلویه و بویراحمد با ۴۲۸، 
خراســان جنوبی با ۶۵۳، زنجان با ۶۸۰ و چهارمحال و بختیاری با ۶۸۵ مورد در انتهای لیســت 

کمترین ثبت نام شده های در بین سایر استان ها قرار دارند.

با مسئولان
س: ایرنا

عک

اخبار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه اگر شبکه رهتاب نبود، امروز قیمت مرغ در بازار بسیار باال و متنوع بود، گفت: در حال حاضر با کمبود 
مرغ مواجه هستیم که بخشی از این اتفاق به دلیل یارانه ای بودن نرخ مرغ و بخشــی از آن به سوء مدیریت برمی گردد. حسن قاضی عسگر در خصوص وضعیت 
نابسامان بازار مرغ در اصفهان، اظهار کرد: متاسفانه بازار مرغ درگیر مشکل تولید است که جهاد کشاورزی نتوانسته این مشکل را حل کند. وی افزود: طی چند روز 
گذشته حدود ۱۳۰۰ تن مرغ در استان تولید شده در حالی که تولید باید ۱۵۰۰ تن باشد و اکنون با کمبود مرغ مواجه هستیم که بخشی از این اتفاق به یارانه ای بودن 
نرخ مرغ و همچنین سوء مدیریت برمی گردد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان درباره اینکه چرا سامانه رهتاب موجب آرامش بازار مرغ در اصفهان 
نشده است، گفت: خوشبختانه پس از دو سال فعالیت که روی سامانه رهتاب انجام شد، توانستیم از محل این سامانه نسبت به توزیع مرغ اقدام کنیم که خوشبختانه 
این شبکه حدود یک هفته پیش کامل و امیدواریم ایرادات آن به سرعت مرتفع شود. وی تصریح کرد: اگر شبکه رهتاب نبود، امروز قیمت مرغ در بازار اصفهان بسیار 
باال، متنوع و متفاوت بود و در توزیع دچار مشکالت بیشتری بودیم. قاضی عسگر با اشاره به مشکلی که بر سر توزیع مرغ وجود دارد، گفت: متاسفانه جهاد کشاورزی 
نتوانسته تولید را افزایش دهد، الزمه افزایش تولید وجود نهاده ها به وفور برای تولیدکنندگان است، همچنین قیمت مرغ باید به گونه ای باشد که مرغدار راضی باشد.

نرخ واقعی مرغ 3۷ هزار تومان است

محصوالت باغی 
روستای »هماگ«

روســتای هماگ در شــرقی ترین 
سلسله ارتفاعات زاگرس قرار دارد و 
جزو منطقه سیاهو از توابع بندرعباس 
اســت.عالوه بر درختان گرمسیری 
چون انواع نخیالت و مرکبات درختان 
سردسیری چون گردو، آلو، قیصی، 
انگور، انجیر نیز دیده می شوند.  آب 
مورد نیاز باغ های منطقه از ده چشمه 
و یک رودخانه دائمی با دبی ۳۰۰ لیتر 

بر ثانیه تامین می شود. 

وز عکس ر

عکس: مهر

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
گفت: همه می دانیم فرصت فراوان اســت، اما 
چالش مهم اصفهــان که رفع آنها نیز مشــکل 
نیست، مسئله آب است. آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نژاد در آیین افتتاحیه کنگره »استان 
اصفهان و توسعه ملی، چالش ها و فرصت های 
پیش رو« در دانشگاه صنعتی اصفهان، از تشکیل 
این کنگره تشکر کرد و آن را مقدمه ای برای رفع 
مشکالت استان و کشور دانســت. وی افزود: 
اگرچه برای شناخت و رفع چالش ها دیر شده 
است، اما در هر زمان که ماهی را از آب بگیریم تازه 
است و می توان برای رفع چالش ها اقدام کرد. به 
گفته طباطبایی نژاد، دیر شدن نه از این جهت که 
انتهای کار دولت است، بلکه باید از فرصت های 
اســتان اصفهان بیشــتر بهره ببریم و اصفهان 
را هر چــه بهتر به مســئوالن دوره های مختلف 
بشناسانیم. وی  ابراز امیدواری کرد که اصفهان 
بزرگ با همت مــردم باقی بماند و پیشــتازتر 
از گذشته باشــد. امام جمعه اصفهان با تاکید 
براینکه نباید ناشــکری کرد، گفت: اصفهان بعد 
از انقالب از دیگر استان ها در زمینه های مختلف 
علمی، فرهنگی، صنعتی و ... پیشــتاز بوده، اما 
با توجه به ظرفیت های موجود می توانســتیم 
پیشتازتر باشــیم. آیت ا... طباطبایی نژاد ادامه 
داد: باید به مردم کشورمان کمک کنیم و امیدوارم 
حقایــق و واقعیت ها را بهتر بفهمیــم و با درک 
عظمت خدا و ائمه کارها را با امید کسب رضایت 
خداوند به خوبی انجــام دهیم. وی گفت: همه 
می دانیم فرصت فراوان است، اما چالش های 
اصفهان که رفع آنها نیز مشــکل نیست، مسئله 
آب است. امام جمعه اصفهان با تاکید براینکه 
اگر اصفهانی ها به اندازه کافی آب داشته باشند 
احتیاج به هیچ چیز از دولت ندارند، خاطرنشان 
کرد: مردم اصفهان به گونه ای هستند که حتی 
دکتر آن هم اگر آب باشــد بیل به دست گرفته 
و در جهت آبادانی استان می کوشــد. آیت ا... 
طباطبایی نژاد اضافه کرد: چالش اصلی اصفهان 
چالش آب است و این موضوع به چالشی که در 
دولت های ما وجود دارد، برمی گردد که متاسفانه 

دولت ها توجه نکردند که آب از انفال است.
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 کمک 20 میلیارد تومانی خیرین به بخش سالمت 
چهارمحال و بختیاری

 مدیرعامل مجمع خیرین سالمت چهارمحال و بختیاری گفت: امسال خیرین سالمت با مشارکت 
در اجرای ۶ طرح بهداشــتی، درمانی ۲۰ میلیارد تومان به بخش سالمت استان کمک کردند.عباس 
قادری افزود: یکی از مهم ترین این طرح ها مشارکت در ساخت کلینیک تخصصی، آموزشی و درمانی 
بیمارستان آیت ا... کاشانی شهرکرد از ســوی خیران نیک اندیش حاج هیبت ا... ضیایی و حجت ا... 
رییسی نافچی بوده است.قادری اضافه کرد: این ۲ خیر متعهد شــدند تا برای احداث این کلینیک 
به میزان ۶ میلیارد تومان مشــارکت کنند.وی ادامه داد: این کلینیک در زمینی به مساحت سه هزار 
مترمربع زیربنا با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد احداث می شود که تفاهم نامه آن به تازگی 

مبادله شده است.
قادری گفت: دیگر طرح هایی که خیرین سالمت در سال جاری متعهد شده اند شامل چند باب پایگاه 
اورژانس و کلینیک بیماران خاص است.وی با بیان اینکه با مشارکت مجمع خیرین سالمت ۸۰ هزار 
مترمربع فضای فیزیکی به مراکز درمانی و بهداشتی استان اضافه شده است، اظهار داشت: همچنین 
۱۰۰ هزار مترمربع زمین برای احداث فضا های بهداشــتی و درمانی از سوی مجمع به دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد اهدا شد.قادری از احداث ۸۰ طرح بهداشتی و درمانی در استان طی سال های اخیر 
از سوی مجمع خیرین سالمت خبر داد و گفت: این طرح ها شامل احداث خانه بهداشت، آزمایشگاه، 

کلینیک، خانه پزشک و مراکز درمانی روستایی و شهری بوده است.

امسال 1۷1 طرح مختلف در لردگان تکمیل و اجرا می شود
فرماندار لردگان گفت: ۵۹۵ میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای، توازن و ســهم 
جرائم راهنمایی و رانندگی به این شهرستان در سال جاری اختصاص پیدا کرد.سعید صالحی افزود: 
این میزان اعتبار نســبت به ســال قبل حدود ۱۰۰ درصد افزایش دارد و اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای سهم شهرســتان لردگان در ســال ۱۴۰۰ برای تکمیل و اجرای ۱۷۱ طرح اختصاص داده 
شد.صالحی اضافه کرد: این میزان اعتبار در ۲۴ فصل شامل کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، 
دامپزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و تفریحات، توسعه شهری و روستایی، صنعت، معدن و تجارت، 
دین و مذهب، فرهنگ و هنر، رســانه، دفاع، امور عمومی حمل و نقل، آب و فاضالب، گردشــگری، 
میراث فرهنگی، بهداشت و درمان، امداد و نجات، فنی و حرفه ای و منابع آب هزینه خواهد شد.وی 
خاطرنشان کرد: تمامی مسئوالن دستگاه های اجرایی شهرستان لردگان موظفند در کوتاه ترین زمان 

ممکن نسبت به جذب اعتبارات و تسریع در روند اجرای طرح های عمرانی اقدام کنند.

 کنترل، رصد و پایش آفت قرنطینه ای کرم برگ خوار پاییزه 
در شهرکرد

 مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد، کنترل، رصد و پایش آفات قرنطینه ای را یکی از برنامه های پدافندی 
این مدیریت برشمرد و گفت: در این شهرستان ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی، زیر کشت ذرت علوفه ای 
رفته و این محصول یکی از مهم ترین محصوالت بهاره در شهرستان است.فرهاد رفیعی افزود: آلوده 
شدن مزارع ذرت به آفت کرم برگ خوار پاییزه موجب کاهش عملکرد محصول شده که تهدیدی برای 
امنیت غذایی دام موجود در شهرستان است.رفیعی اضافه کرد: این آفت یکی از آفات قرنطینه ای است 

که الرو های آن قادر به تغذیه بیش از ۸۰ گونه گیاهی از جمله ذرت، پنبه، ارزن، نیشکر و ... هستند.
وی خاطر نشان کرد: ردیابی کرم برگ خوار پاییزه به ۲ روش مشاهده ای و فرمونی صورت می گیرد و 
در حال حاضر، شهرستان شهرکرد با نصب ۹ تله فرمونی در مزارع حومه شهرکرد، چالشتر، شهر کیان، 

هفشجان و فرخشهر اقدام به پایش و ردیابی این آفت کرده است.

بام ایراناخبار

کمبود سیمان در چهارمحال و بختیاری

دولت برای جلوگیری از قطع برق خانگی،  حدیث زاهدی
قطع بــرق کارخانه هــا را در دســتور کار 
گذاشــته اســت. در همین زمینه چنــدی پیش بخشــنامه ای برای 
جیره بندی برق صنایع بزرگی مانند فوالد و سیمان در دستور کار قرار 
گرفت و حاال فعاالن صنعت ســیمان می گویند قطع برق کارخانه ها، 

تولید سیمان را کم کرده است.
به دلیل کمبود برق و گاز، دولت سهم انرژی کارخانه ها را کم و محدود 
کرد. همین مسئله باعث برهم خوردن وضعیت مصالح فروشان شد. 
تولید ســیمان برخی کارخانه ها متوقف و همین موضوع باعث شــد 
سیمان نسبت به یک ماه گذشته گران و با قیمت باالی ۵۰ هزار تومان 

صعود کند.
مصالح فروشــان از برهم خوردن وضعیت تولید و بازار ســیمان خبر 
دادند. به گفته آنها ،اکثر مصالح فروشان در ویترین هایشان یا سیمان 
ندارند یا این مصالح ســاختمانی را با قیمت های گزاف به سازندگان 

می فروشند.
فروشندگان مصالح ســاختمانی همچنین مدعی هستند که » توزیع 
سیمان از محل درب کارخانه کم شده و همین مسئله تنش جدیدی را 

در بازار مصالح ساختمانی ایجاد کرده است.«

به گفته رییس اتحادیه مصالح فروشان، دولت با سهمیه بندی انرژی 
کارخانه ها روند تولید ســیمان را متوقف کرد. به طــوری که کارخانه 
ســیمان تهران هر هفته دو روز یک بار ســیمان تولید و به واحدهای 

صنفی عرضه می کند.
بر اساس آمارها، به رغم اینکه امسال ســاخت و ساز افزایش نیافته 
است اما » عرضه سیمان به کل کشور از سوی کارخانه ها در شش ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸/۴ درصد بیشتر 
توزیع شــده و تاکنون ۳۲ میلیون و ۵۰۰ تن ســیمان در داخل کشور 
توزیع شده است! یعنی تولیدکنندگان پنج میلیون تن سیمان نسبت 

به پارسال بیشتر تولید کرده اند.« 
سیمان در حالی طی یک ماه گران شد که پیش از این رییس اتحادیه 
مصالح فروشان هشــدار داده بود که »چنانچه کارگروهی جهت این 
توزیع نابسمان سیمان تشکیل نشود، در سه ماهه آخر سال با مشکل 

توزیع سیمان در تهران مواجه می شویم. «
معاون امور بازرگانی ســازمان صمت چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به کمبود ســیمان در اســتان، اظهار کرد: کاهش تولید به علت اعمال 
خاموشی در کارخانه سیمان شهرکرد برای صرفه جویی در مصرف برق، 
علت این کمبود است.جهانبخش مردادی با اشاره به اینکه خوشبختانه 

کمبودی بابت کاالهای اساسی در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد، 
اظهار کرد: در استان مرغ در حال حاضر تک نرخی و با قیمت ۲۵ هزار 

و ۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم در بازار عرضه می شود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: خوشــبختانه کشــتار مرغ به صورت 

روزانه انجام می شود و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به کمبود سیمان در چهارمحال و بختیاری، توضیح 
داد: وزارت نیرو برای صرفه جویی در مصرف برق به کارخانجات سیمان 
اعالم کرده که تولید خود را کم کنند و کاهش تولید در کارخانه سیمان 

شهرکرد علت این کمبود است.
مرادی خاطرنشــان کرد: در گذشــته ســیمان به اندازه نیاز مصرفی 
چهارمحال و بختیاری در کارخانه سیمان شهرکرد تولید و مازاد آن نیز 

صادر می شد، اما اکنون در تامین سیمان با مشکل مواجه هستیم.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه قیمت سیمان افزایش نداشته 
است، گفت: برخی سودجویان از این شرایط سوءاستفاده و اقدام به 
افزایش قیمت کرده اند، مردم تخلفات گران فروشی را با شماره ۱۲۴ 

به سازمان صمت گزارش کنند.

فرماندار ســامان با اشــاره به لزوم تــالش برای 
کاهش نرخ بیکاری گفــت: ۱۰۰ درصــد اعتبارات 
اشــتغال زایی روســتایی این شهرســتان جذب 
شــده اســت.کمال اکبریان افــزود: ۲۹۰ میلیارد 
ریال تسهیالت از محل اشــتغال روستایی در این 
شهرستان پرداخت شده است.اکبریان اضافه کرد: 
مبلغ تسهیالت اشتغال زایی چهارمحال و بختیاری 
چهار هــزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بوده کــه از این مبلغ 
۲۹۰ میلیارد ریال برابر ۶.۰۴ درصد سهم شهرستان 
سامان اســت.وی ادامه داد: از مجموع تسهیالت 
اشتغال زایی روستایی پرداخت شده در شهرستان 
ســامان ۱۱۷ میلیارد ریال به حوزه میراث فرهنگی، 

گردشــگری و صنایع دســتی، ۵۸ میلیارد ریال به 
بخش جهادکشاورزی، ۴۲ میلیارد ریال به مجموعه 
صنعت، معــدن و تجــارت و ۵۷ میلیــارد ریال به 
راهداری و حمل و نقل جــاده ای اختصاص یافت.

اکبریان گفت: هم اکنون سقف شهرستانی جذب و 
پرداخت تسهیالت اشتغال زایی روستایی در بخش 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برداشته 
شــده و امکان افزایش جذب حداقل ۱۰۰ میلیارد 
ریال تســهیالت دیگر در این حوزه فراهم اســت.
وی افزود: راه اندازی ناحیه صنعتی روســتایی در 
روستا های شوراب کبیر، محمدآباد و توسعه ناحیه 
صنعتی شوراب صغیر شهرستان در دستور کار قرار 

دارد.اکبریان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی احداث 
شهرک صنعتی تخصصی بادام شهرستان سامان 
گفت: راه اندازی این شــهرک صنعتی در افزایش 
اشــتغال، کاهش نرخ بیکاری و رونــق اقتصادی 

منطقه مؤثر خواهد بود.

مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی چهارمحــال 
و بختیــاری گفت: بــا اجرای جدی طرح نســخه 
الکترونیک از زمستان پارسال تاکنون یک میلیون 
 و ۳۰۰ هزار نســخه در این قالب در اســتان صادر

 شده است.
محمود فروزنــده افزود: ماهانه ۱۷۰ هزار نســخه 
الکترونیک در استان صادر می شــود که می توان 
گفت این طرح در بخش سرپایی بیش از ۸۰ درصد 

اجرایی شده است.
فروزنده اضافــه کرد: این طرح در حــال حاضر با 
مشارکت حدود ۱۰۰ درصد پزشکان طرف قرارداد، 
۱۰۰ درصد موسســات طــرف قــرار داد، بیش از 

۹۵درصــد پزشــکان و درمانگاه هــای خصوصی 
 و ۶۰ درصــد مراکــز دانشــگاهی و دولتــی اجرا 

می شود.
وی  طــرح نســخه الکترونیک را مقدمــه طــرح 
لکترونیــک برشــمرد و ادامــه داد:  پرونــده ا
این موضــوع نیازمند زمان اســت، امــا با اجرای 
کامــل تحــول مهمــی در خدمات دهــی بــه 
 بیمــاران و به ویــژه ثبت ســوابق بیماران شــکل

 می گیرد.
فروزنده در ادامه از تداوم خدمات دهی به بیماران 
مبتال به کرونا در بیمارستان امام علی )ع( خبر داد 
و گفت: ۸۰ تخت از ۱۵۰ تخت بســتری بیمارستان 

به بیماران کرونایی اختصاص داده شده است.
وی افزود: این آمادگی وجود دارد تا چنانچه با اوج 
موج پنجم ویروس کرونا روبه رو شــدیم ، همانند 
موج چهارم کلینیک سرپایی در محوطه بیمارستان 

راه اندازی شود.

فرماندار سامان:

پرداخت 2۹0 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال روستایی  در سامان
 مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری  خبرداد :

ماهانه 1۷0 هزار نسخه الکترونیک در چهارمحال صادر می شود

در گذشته سیمان به اندازه نیاز مصرفی چهارمحال و 
بختیاری در کارخانه سیمان شهرکرد تولید و مازاد آن 
نیز صادر می شد، اما اکنون در تامین سیمان با مشکل 

مواجه هستیم

در شورای فرهنگ عمومی کشور، ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه متوازن و پایدار، مورد تاکید قرار گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در این باره گفت: فرهنگ حفاظت از محیط زیست مجموعه باورها، نگرش ها و رفتار های نهادینه شده در 
زمینه نگهداری و حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن است. شهرام احمدی هدف اصلی برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست را حفظ شرایط 
طبیعی محیط زیست از طریق ارتقای فرهنگ حفاظت از آن در جامعه عنوان کرد.وی با اشاره به اینکه در صورتی که ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست به درستی 
پیش برود، بخش مهمی از مشکالت محیط زیستی کشور حل می شود، تصریح کرد: ورود محیط زیست به حوزه شورای فرهنگ عمومی در دولت دوازدهم گام 

مهمی در هم افزایی بین دستگاهی در حوزه محیط زیست است.

در مراســمی، وزیر ورزش و جوانان، از زوج چهارمحــال و بختیاری به عنوان زوج نمونه فعال کشــوری تقدیر کرد.ســعیدقوامی و ســارا مردانی از دبیران 
 تشکل های مردم نهاد چهارمحال وبختیاری با انتخاب وزارت ورزش وجوانان به عنوان زوج نمونه فعال اجتماعی کشورانتخاب و باحضور مسعودسلطانی فر

 تقدیر شدند.
 سعید قوامی ،دبیر سازمان مردم نهاد شــمیم آرامش ستاک با همراهی همسر خود که از اعضای این تشکل نیز هســت، با اجرای برنامه های عام المنفعه، 
فعالیت چشــمگیر در زمینه های جذب خیرین، اهدای بسته های معیشــتی، فعالیت در زمینه های اجتماعی و تالش در ترویج ازدواج آسان موفق به کسب 

این عنوان کشوری شدند.

زوج چهارمحال و بختیاری، زوج نمونه فعال کشوری وزارت ورزش و جوانان شدنداجرای سند ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست در چهارمحال و بختیاری
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تحديد حدود اختصاصي
4/105 چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه زمین تحت پالک ثبتي 1426 فرعي 
از 15  اصلي واقع در جزء بخش 6 حوزه ثبتی خوانسار  که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام نصرت مالکی فرزند هاشم  در جريان ثبت است و عملیات تحديد حدود قانوني 
آن به عمل نیامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1400/05/14 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهي به کلیه 
مجاورين اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهي در محل حضوريابند 
و اعتراضات مالکین يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورت 
مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 1165314 امیر حسین 

مومني رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار 
تحديد حدود اختصاصي

4/106 چون تحديد حدود ششــدانگ يک باب عمارت تحت پالک ثبتي 1692 
فرعي از 15  اصلي واقع در جزء بخش 6 حوزه ثبتی خوانسار  که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام نصرت مالکی فرزند هاشم  در جريان ثبت است و عملیات تحديد حدود 
قانوني آن به عمل نیامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/05/14 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهي به کلیه 

مجاورين اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهي در محل حضوريابند 
و اعتراضات مالکین يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورت 
مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 1165311 امیر حسین 

مومني رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار 
فقدان سند مالکیت

4/104 شــماره نامــه: 140085602015001533-1400/04/19 نظــر بــه 
اينکه آقای کريم فتحی زاده فرزند اســداله به اســتناد 2 برگ استشهاديه محلی 
 که هويت و امضاء شــهود رســمًا گواهی شــده، مدعی است که ســند مالکیت 
 ششــدانگ يکبــاب خانــه پــالک 521 فرعــی از 107- اصلــی واقــع در 
 زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 271 دفتــر 9- امالک اين اداره 
ذيل شــماره 1205 به نام وی، ثبت و ســند مالکیت به شــماره چاپی 967921 
صادر و تســلیم گرديده و معامله ديگری انجام نشــده و به علت جابجايی مفقود 
 شــده اســت لذا چون نامبرده درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی نموده، 
طبق مــاده 120 اصالحی آئین نامه قانــون ثبت، مراتب آگهی می شــود که هر 
 کس مدعی انجام معامله نســبت به ملــک موصوف يا وجود ســند مالکیت نزد 
خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين اداره مراجعه 
و اعتراض خــود را کتبًا با مــدارک مثبت تســلیم نمايد و چنانچــه ظرف مهلت 
 مقرر اعتراضی نرســد و يــا در صورت اعتراض اصل ســند يا ســند معامله ارائه 

نشــود، اداره ثبت المثنای ســند مالکیت را طبــق مقررات صــادر و به متقاضی 
 تســلیم خواهــد کــرد. م الــف: 1162360 اداره ثبــت اســناد و امالک 

شهرستان لنجان 
مفاد آراء

4/103 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضــوع مــاده 3 قانون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانون تعییــن تکلیف 
 وضعیت ثبتــی واراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره

 1308 14006030200700  مــورخ  07 / 04 / 1400  هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک فالورجــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی 
آقای محمدرضائــی قهدريجانی فرزند علی بشــماره شناســنامه 438 وکدملی 
1110993862 صــادره ازفالورجان دريک بابخانه وانبار به مســاحت 99 / 564 
مترمربع پــالک 221 1  فرعــی از 387 اصلی واقع در قهدريجــان خريداری مع 
الواسطه ازمالک رسمی آقای عبداله کاظمی قهدريجانی  محرزگرديده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسلیم وپس از 
اخذ رسید ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضايی تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

تاريخ انتشار نوبت اول  24 / 04 /1400 
تاريخ انتشار نوبت دوم :  09 /  05/ 1400  

م الف: 1163703  حسین زمانی علويجه  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز خــودروی ســواری هــاچ بــک هایما 
 مــدل 1400 بــه رنــگ ســفید بــه شــماره پــاک
 484QT07004128A ایران 67-174 ق 41 و شماره موتور
و شماره شاسی NAAD391Z2MY021615 و شناسه 
ملی خــودرو  NAAD391Z2MY021615 به نام آقای 
حسین باطنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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افسردگی ناشی از  فقدان!

  این روزها التهاب اجتماعی در اقشــار مختلف مردم 
کامال مشــهود اســت.این التهاب در جامعه همانند 
بیماری های پوستی،  تاکنون بیشتر زیر پوستی بوده 
ولی به تدریج خود را به صورت بثورات نشــان داده که 
دیگر جــای مخفی کردنش نیســت و در معرض دید 
جامعه بین الملل قرار گرفته است .مسلما دیگر انکار مسئله گروه های اجتماعی را راضی نمی کند و باید 
بساط تناقض گویی و مبهم سازی توسط مسئولین برچیده شود.مســئولین بهتر است بعد از چهار دهه 
دیدگاه شان را اصالح کنند و از دو زاویه مردم را ببینند مثال اگر رضایتمندی مردم را از رونمایی تولیدات متنوع 
واکسن ایرانی  می بینند،چشم شان را باز کنند و ببینند که  انتظار دارند از شروع واکسیناسیون جهانی در 
رده های بعد از کشورهایی چون ترکیه و همسایگان شمالی قرار نگیریم.اگر می بینند با وجود همه مشکالت 
اقتصادی و کوچک شدن سفره هایشان و مال باختگی و تاراج سرمایه ها در بورس و درگیری با کرونا و... باز 
هم در انتخابات شرکت می کنند،این را هم ببینند که ابتدایی ترین خواسته مردم در هر کشوری داشتن آب 
و برق و امکانات بهداشتی است. اگر می بینید،مردم قدردان زحمات دانشمندان هسته ای هستند،طبعا 
انتظار دارند نیروگاه اتمی فقط یک اسم نباشد.کار و کســب و تولید و زندگی مردم در سال مانع زدایی از 
تولید مختل شده است!در حالی رییس جدید قوه قضاییه از رعایت حقوق شهروندی می گوید،که مردم 
از ابتدایی ترین حقوق که استفاده از آب و برق است محرومند. بهتر است مسئولین نظاره گر  زن و فرزند  
کسانی باشــند که در اثر کرونا فوت می شوند و یا روی تخت بیمارستان چشــم انتظار واکسن هستند.
در حال حاضر فقدان سه مورد ضروری آب، برق و واکسن ســبب مشکالت عدیده ای برای مردم شده.
ترافیک ســر چهار راه به علت قطع برق و فقدان پلیس!از بین رفتن برخی وسایل برقی ، تعطیلی پمپ 
بنزین و از کار افتادن تجهیزات بیمارستانی و...و..بخش کوچکی از معضل زایی قطع برق است.عمده بلیه 
این نابسامانی به خطر افتادن سالمت روانی جامعه است. در این چند روز شاهد دعواها و درگیری های 
متعدد در خیابان ها بودم.آستانه تحمل مردم همانند اعتمادشان به مسئولین در حال افول شدید است 
و این نکته پنهان عواقب قطع برق و آب است که در عین پنهان بودن آثار آشکاری برای نسل های بعدی به 
جای خواهد گذاشت. از مسئولین برای هزارمین بار می خواهیم مردم ایران را برای خود نگه دارند،همیشه 
رضایت قلبی همین مردم شرط اساسی پایداری نظام بوده و هشدارهای دلسوزان ایران و نظام را جدی 
بگیرند،گزینشی جمالت امام )ره(را برای شرکت در انتخابات ســوا نکنند و در صحیفه امام تورقی کنند 
 که چقدر ســفارش به رعایت حقوق مردم،خصوصا طبقه محروم کرده اند!دست بجنبانید که خیلی زود

 دیر می شود.

 .

محیط زیست کشور باید گاوخونی را احیا کند

تاوان غم انگیز مرگ یک تاالب

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: محیط زیست 
کشــور باید نفس تاالب گاوخونی را که این روزها به شماره افتاده 

به آن برگرداند.
منصور شیشــه فروش با بیان اینکه باید بحران حاد خشکسالی 
استان اصفهان مورد توجه واقع شود، اظهار داشت: سال گذشته ۲ 
هزار هکتار از اراضی بیابانی استان نهال کاری و کنترل بیابان انجام 

شد و امسال هم هزار هکتار در دستور کار است.
وی  با بیان اینکه اســتان اصفهان از ۳ منشأ کانون گرد و غبار رنج 
می برد، افزود: اصفهان با کویر های قم و ســمنان، یزد و خراسان 

جنوبی هم مرز و تحت تاثیر این کویر هاست.
شیشه فروش بیان کرد: هیئت وزیران به منظور پایش اثربخشی 
سیاست های مربوط به مدیریت منابع آب و آبخیزداری، مدیریت 
تاالب ها و احیای دریاچه ها و تاالب های خشک شده و نیز با هدف 
اســتفاده موثر از راهبرد های بهبود معیشــت و افزایش آگاهی و 
مشارکت مردم و جوامع محلی، »آیین نامه هماهنگی پیشگیری 
و مدیریت پدیده گرد و غبار« را به دبیری محیط زیســت کشور به 

تصویب رساند.
شیشه فروش با اشاره به اینکه در راســتای اجرای این آیین نامه 
جلسه ای در اصفهان تشکیل شد، گفت: سیاست های پیشگیری 
و مقابله و سازگاری با گرد و غبار تدوین و برنامه های کوتاه و میان 

مدت ابالغ شد.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهان با بیــان اینکه بر 
اســاس این آئین نامه، هواشناسی موظف است سامانه هشدار و 
پیش آگاهی وقوع پدیده گرد و غبار را با همکاری سازمان محیط 
زیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد کند، بیان کرد: 
هواشناسی یک ایســتگاه پایش گرد و غبار در ســال گذشته در 

اردستان راه اندازی کرد.
وی با تاکید بر نظارت و پایش مســتقیم کانون های فرسایشــی 
در اســتان عنوان کرد: یکی از تاالب های غبارخیز اســتان تاالب 
بین المللی گاوخونی اســت که ۴۷ هزار هکتار وسعت دارد و ۹۸ 

درصد آن خشک و در حال تبدیل به یک کانون گرد و غبار است.
شیشه فروش با اشاره به اینکه تاالب گاوخونی در سالیان گذشته 

مأمن ۱۵۰ هزار قطعه پرنده غاز خاکستری، مرغابی، عقاب، درنا، 
فالمینگو و حواصیل بود، افزود: در حــال حاضر حدود ۷۰۰ قطعه 
پرنــده در این تاالب آمده انــد، این تاالب یک پیکــره منحصر به 
فرد اســت که تغذیه آب های زیرزمینی و کنترل سیالب را انجام 
می دهد و دارای تپه های شنی، شــن زار و شوره زار است و از سال 
۱۳۶۶ آب رودخانه وارد تاالب نشده و تنها منبع تغذیه آن رودخانه 

زاینده رود است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه بوته کنی 
و تخریب پوشــش های گیاهی، چرای بی رویه دام، تردد ماشین 
و موتور ســبب تخریب تاالب شــده اســت، تصریح کرد: تاالب 
بین المللی گاوخونی در حال حاضر رو به نابودی اســت، بنابراین 
محیط زیســت کشــور باید رمق باقی مانــده تــاالب را برگرداند، 
گاوخونــی در حال تبدیل به کویر اســت و باید قبــل از آن محیط 

زیست با همکاری وزارت نیرو آن را احیا کند.
وی  ادامه داد: احیای تاالب نه تنها به اصفهان بلکه به ۵ اســتان 
دیگر هم کمک می کند، اگر تاالب گاوخونی تبدیل به کانون گرد و 
غبار شود استان های تهران، اصفهان، قم، چهار محال و بختیاری، 
یزد و سمنان را در بر می گیرد و تا ۵ هزار کیلومتر این گرد و غبار ها 
می رود، بنابراین نجات این تاالب نجات ۵ اســتان خواهد بود و 

محیط زیست کشور باید به صورت ویژه به تاالب برسد.
شیشــه فروش با تاکید بر اینکه حفاظت از اکوسیستم موجود و 
تقویت پناهــگاه گونه های جانوری و گیاهــی در معرض انقراض 
در تاالب بسیار مهم اســت، بیان کرد: محیط زیســت کشور باید 
نفس تاالب گاوخونی را که آخرین نفس هایش را می کشد، به آن 
برگرداند و وزارت نیرو موظف است حقابه های زیست محیطی در 
تاالب گاوخونی و حقابه های کشــاورزان را در رودخانه زاینده رود 

بدهد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهــان ادامه داد: محیط 
زیســت کشــور حفاظت و احیا و مدیریت تاالب های کشــور را با 
اولویت بندی با منشــأ گرد و غبــار تعیین و نیاز آبــی آن ها را باید 
مشخص کند و در سال های خشکســالی با همکاری وزارت نیرو 

نسبت به پایش تامین نیاز آبی این تاالب ها اقدام کند.
وی با بیان اینکه محیط زیســت کشــور باید کانون های خارجی 
گرد و غبار را با همکاری کشــور های دیگر کنترل و هشــدار دهد، 
خاطرنشان کرد: در ۲۷ اسفند سال گذشته گرد و غبار شدیدی در 

کشور و استان اصفهان داشتیم که منشأ آن عراق بود.

یادداشت جامعه

مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: تاکنون در استان اصفهان حدود ۳۴۰ 
هزار نفر یک دوز واکســن کرونا و حدود ۱۲۲ هزار 
نفر دو نوبت واکسن دریافت کردند، به این ترتیب 
در مجموع حدود ۴۶۲ هزار نفر در اســتان اصفهان 

واکسن کووید ۱۹ دریافت کردند.
رضــا فدایــی در خصــوص آخریــن وضعیــت 
واکسیناســیون در اصفهــان، اظهار کــرد: تاکنون 
در اســتان اصفهان حدود ۳۴۰ هــزار نفر یک دوز 
واکســن کرونا و حــدود ۱۲۲ هزار نفــر دو نوبت 
واکســن دریافت کردند، به این ترتیب در مجموع 
حدود ۴۶۲ هزار نفر در اســتان اصفهان واکســن 

کووید ۱۹ دریافت کرده اند.
وی با بیــان اینکه تاکنــون حــدود ۹.۱ درصد از 
جمعیت اســتان اصفهان در مقابل بیماری کووید 
۱۹ واکسینه شده اند، ادامه داد: حدود ۶.۷ درصد 
از جمعیت مردم استان اصفهان یک نوبت و حدود 
۲.۴ درصد از مردم استان اصفهان دو نوبت واکسن 

دریافت کردند.
مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان در خصوص مراکز تجمعی واکسیناسیون 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر چهار مرکز تجمعی 
واکسیناســیون در اصفهان داریــم، مرکز تجمعی 
واکسیناسیون در مصلی، پل شهرستان، بیمارستان 
صحرایی مجاور بیمارســتان الزهرا )س( و مرکز 

زینبیه از جمله مراکز تجمعی واکسیناســیون در 
اصفهان اســت که افراد بر اســاس اعالم مرکز در 
پیامکی که دریافــت می کنند باید بــه این مراکز 
مراجعه کنند، هنــوز مرکز جدیدی بــه این مراکز 

اضافه نشده است.
وی با اشاره به شــروع واکسیناسیون گروه سنی 
۶۵ سال به باال، تصریح کرد: در حال ارسال پیامک 
برای گروه سنی ۶۵ سال به باال هستیم تا بر اساس 
نوبت دهی به مراکز تجمعی واکسیناسیون مراجعه 
کنند و واکسینه شوند، البته گروه سنی ۷۰ سال به 
باال نیز همچنان در حال واکســینه شــدن هستند 
و تاکنون ۱۸۰ هزار نفر ســالمند ۷۰ سال به باال در 

اصفهان واکسینه شدند.

فدایی با اشاره به اینکه روز شــنبه محموله جدید 
واکســن را دریافت کردیم، اضافه کرد: احتماال در 
هفته های آینده نیز محموله هــای جدید دریافت 
خواهیم کــرد تا روند واکسیناســیون با ســرعت 
بیشــتری انجام شــود، همچنین در حال حاضر 
واکسن سینوفارم چین برای انجام واکسیناسیون 

استفاده می شود.
وی با اشــاره به ســوش غالب کرونا در اصفهان، 
تاکید کــرد: از نظر عالئــم بالینــی در حال حاضر 
بســیاری از مراجعان مبتال به کرونا در اصفهان به 
کرونا دلتا مبتال هستند و گزارش های کشوری نیز 
بر این اساس اســت دلتا کرونا سوش غالب ابتال 

در کشور است.

مسئول بیماری های واگیر استان:

بسیاری از مراجعان در اصفهان به کرونا دلتا مبتال هستند

مرگ دردناک بیماران 
کرونایی کشور همسایه 

در آتش!
نخست وزیر عراق به علت حادثه 
آتش سوزی در بیمارستان ناصریه 
عراق که به جان باختــن ۷۷ نفر 
منجر شــد، در این کشــور عزای 

عمومی اعالم کرد.

جزئیات درگیری دختران نوجوان در اصفهان
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: عوامل انتشار دهنده کلیپ درگیری دختران در 
اصفهان شناسایی و احضار شدند. سرهنگ جهانگیر کریمی گفت: پس از انتشار کلیپ درگیری چند دختر در 
فضای مجازی و نمایش قداره توسط یکی از آن ها به لحاظ حساسیت موضوع و باز نشر گسترده آن در فضای 
مجازی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی افزود: پس از رصد اطالعاتی انجام شده 
عوامل انتشار دهنده این کلیپ و دختر نوجوان که اقدام به درگیری کرده بود شناسایی و ضمن هماهنگی 
قضایی احضار شدند. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: بررسی های اولیه نشان 
دهنده این است که افراد خاطی در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و دوست شده بودند و تحت 
تاثیر القائات منفی دوستان ناباب خود دست به اینگونه رفتار ها زده اند. سرهنگ کریمی تصریح کرد: در 
واقع بروز این گونه رفتار های هنجارشکنانه در جامعه زنگ خطری است برای خانواده ها که نظارت بیشتری 
بر دوستان فرزندان خود و فعالیت فرزندان در فضای مجازی داشته باشند. این مقام انتظامی با اشاره به 
اینکه هرگونه رفتار های هنجارشکنانه که باعث کاهش احساس امنیت شهروندان شود توسط پلیس رصد و 
با عوامل مربوطه به برخورد قاطع و قانونی می شود، خاطرنشان کرد: عواملی که اقدام به فیلمبرداری و انتشار 

این درگیری در فضای مجازی کرده بودند شناسایی و برابر قانون با آن ها برخورد خواهد شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

بارش های پاییزه با تاخیر آغاز می شود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: پیش بینی می شود بارش های پاییزه با تاخیر آغاز شود. 
منصور شیشه فروش  اظهار کرد: هواشناسی پیش بینی کرده است تا پایان هفته، وزش باد نسبتا شدید و 
وقوع تندباد لحظه ای درمناطق شمالی و شرق و مرکزی رخ دهد که کانون های گردوغبار منجر به کاهش دید 
و افت کیفیت هوا می شود. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه یکی از کم بارش ترین 
سال ها را تجربه می کنیم، گفت: در پانزده سال اخیر چنین کم بارشی در استان اصفهان کم سابقه است و 
تمام شهرستان های استان اصفهان تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته اند. وی گفت: پیش بینی می شود 
بارش های پاییزه با تاخیر همراه باشد و شرایط کم بارشــی حداقل تا نیمه اول پاییز تداوم خواهد داشت. 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به افزایش دما در ماه های تیر و مرداد در اصفهان گریزی زد و 
گفت: این افزایش دما درمناطق شمالی، شرقی و مرکزی استان اصفهان مشهود است و دو الی سه درجه 

افزایش در بیشینه دما محسوس خواهد بود.

تعداد بستری های کرونایی در اصفهان رو به افزایش است
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: تعداد بســتری های ناشی از بیماری کووید۱۹ در 
بیمارستان های استان در حال افزایش است. حجت ا... غالمی در نشست ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای 
استان گفت: در حال حاضر چهار شهرستان اصفهان، اردستان، کاشان و خمینی شهر در وضعیت قرمز قرار 
دارند و تعداد بستری ها در استان رو به فزونی است. وی افزود: روزانه بیش از یکصد نفر و تاکنون یک هزار 
و ۲۰۰ نفر در بیمارستان های استان بستری شده اند و از تعداد کل افرادی که تست می دهند پاسخ ۴۲ درصد 
زنان آن ها مثبت اعالم می شود. سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان در باره روند واکسیناسیون 
در استان تصریح کرد: تاکنون ۷ درصد از کل جمعیت استان و جمعیتی بالغ بر ۳۹۸ هزار نفر واکسن دریافت 
کرده اند. غالمی از تخصیص سهمیه بیشتر واکسن به اصفهان پس از ورود به کشور خبر داد و گفت: مقدمات 
تجهیز واکسیناسیون در استان در حال بررسی است.  وی همچنین با اشاره به تشدید اعمال محدودیت های 
طرح جامع هوشمند و به جریان افتادن آب زاینده رود در اصفهان از مردم خواست تا به بوستان های حاشیه 
این رودخانه هجوم نیاورند. سخنگوی ستاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه 
تجمع در حاشیه زاینده رود و بوستان ها مقدمه شروع انتشار کروناست؛  مراجعه مردم به این نقاط باید در حد  
پیاده و عبوری باشد. غالمی بیان کرد: یکی از اقدامات مهم استان در ادارات رعایت یک سوم حضور پرسنل 

در شهر های قرمز و دوسوم دورکاری و در شهر های نارنجی ۵۰ درصد دورکاری و ۵۰ درصد حضوری است.

وز عکس ر

عکس: مشرق نیوز

خبر روزاخبار

جوالن کرونا در شهرها با 
پروتکل های کاغذی 

در شــرایطی که آمار مبتالیان و فوتی های کرونا 
در ایران رو به افزایش است، مسئوالن بهداشتی 
عامل آن را محدودیت ها و پروتکل هایی می دانند 
که تنها روی کاغذ مانده و اجرا نمی شوند و مسلما 
ســفرهای مردم یکی از آن هاســت. هفته های 
گذشته شاهد افزایش آمار مبتالیان و جانباختگان 
کرونایی در کشور ناشی از گسترش شیوع ویروس 
کرونــای دلتای هنــدی بودیم. نگرانــی در این 
خصوص از آنجا بیشتر می شود که مسئوالن وزارت 
بهداشــت عالم کردند، تا دو هفتــه آینده خبری 
از بهبود این وضعیت نیســت.  فرمانده عملیات 
مقابله با کرونا در تهران با اشاره به روند افزایشی 
کرونا در استان تهران، گفت: پیش بینی می کنم تا 
انتهای هفته بازهم شاهد افزایش رشد آماری در 
شاخص های بستری و مراجعه سرپایی باشیم. 
علیرضا زالی افزود: قطعا شــرایط تهران طی دو 
هفته آتی رو به بهبود نمی رود کــه به آمار کفه ای 
برسیم. پیش بینی می کنم تا انتهای هفته بازهم 
افزایش رشد آماری در شــاخص های بستری و 
مراجعه سرپایی خواهیم داشت و هفته آینده در 
مورد شاخص مرگ و میر قدرت اظهار نظر و تحلیل 
بیشتری خواهیم داشت. اما در این میان برخی 
معتقدند که این پروتکل ها تنها روی کاغذ نوشته 
می شــوند و خبری از اجرای آن ها نیست. دکتر 
پیام طبرســی،رییس بخش عفونی بیمارستان 
مسیح دانشــوری در این باره گفت: متاسفانه نه 
واکسیناسیون را به سرعت انجام می دهیم و نه در 
راستای قطع زنجیره انتقال ویروس اقدامی انجام 
می دهیم. در حال حاضر می بینیم که همه جا باز 
است. همه محدودیت ها در کاغذ است و در عمل 
محدودیتی را شاهد نبودیم. این نگرانی ها در حالی 
مطرح می شود که طی هفته ها و ماه های گذشته 
سفرها همچنان ادامه داشته است و با وجود اعالم 
ممنوعیت ها و محدودیت هــای تردد تغییری در 
این سفرها رخ نداده است. جالب تر این که با وجود 
کاهش آمار کلی تردد وسایل نقلیه در هفته گذشته 
نسبت به هفته قبل از آن، سفرهای بین شهری در 
استان هایی مانند سیستان و بلوچستان که اتفاقا 
به دلیل گســترش شــیوع ویروس کرونای دلتا 
هندی، ممنوعیت ها و محدودیت های شدیدی در 

آنجا ابالغ شده بود، افزایش یافت.

 افشین ماهوشی

ر ییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

از زیرساخت های نرم افزاری در توسعه سالمت غفلت می شود
 رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت: زیرســاخت هــای نــرم افــزاری بــرای 
توســعه ســالمت اغلب مورد غفلت واقــع می شــوند، درحالی که اســاس و قوام یــک مجموعه به 
 توســعه این زیرســاخت هــا اســت، امــا در برنامــه هــای توســعه بــه آن پرداخته نمی شــود.

طاهره چنگیز در نخســتین کنگره اســتان اصفهان و توســعه ملی، چالش هــا و فرصت های پیش 
رو، در پنــل تخصصی با موضــوع اصفهان، ســالمت و توســعه ملی، اظهــار کرد: زیرســاخت های 
 ضروری برای توسعه سالمت شامل ســخت افزارها، نیروی انســانی آماده به کار و نرم افزارها است.

وی گفت: وقتی صحبت از توســعه زیرســاخت های ســالمت می شــود معموال تمرکز بر روی مقوله 
اول یعنی ســخت افزارها و زیرســاخت های ســخت افزاری همچون فضاهای فیزیکی، تجهیزات و 
امکاناتی اســت که به عنوان ضروریات برای توســعه خدمات درنظر گرفته می شــود، اما متاســفانه 
توســعه خدمات به معنای توســعه زیرســاخت هــای فیزیکی درنظــر گرفته می شــود که خطای 
 بزرگی اســت، به طوری کــه تمام اعتبــارات را صــرف این بخش می کنیــم و به هدف نمی رســیم.
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جدالسپاهان-فوالداینباردرجامحذفی؛

جنگ تمام عیار در خوزستان

سمیه مصور  مرحله یک چهــارم نهایــی رقابت های 
جام حذفی امروز با برگزاری سه دیدار آغاز 
می شود که در یکی از این دیدارها تیم سپاهان اصفهان در ورزشگاه فوالد 
آرنا مقابل تیم فوالد خوزستان قرار می گیرد. طالیی پوشان نصف جهان 
در شــرایطی آماده این دیــدار در چارچوب رقابت هــای جام حذفی 
می شــوند که با پیروزی دو بر صفر مقابل تیم خوشــه طالیی ساوه در 
مرحله یک هشتم نهایی راهی این مرحله شده است. شاگردان محرم 
نوید کیا که این روزها در کورس قهرمانــی رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشــور نیز قرار گرفته و رقابت تنگاتنگی با تیم پرسپولیس تهران برای 
کســب جام قهرمانی دارند در رقابت های جام حذفی هم می خواهند 
حرفی برای گفتن داشته باشند و با اندیشه پیروزی بر شاگردان جواد 
نکونام پای در این میدان می گذارند. تیم ســپاهان در حالی امشــب 
مقابل تیم فوالد خوزستان قرار می گیرد که چند هفته گذشته در همین 
ورزشگاه در تقابل با این تیم متوقف شــدند تا قهرمانی شان در فصل 
جاری رقابت های لیگ برتر منوط به لغزش سرخ پوشان پایتخت باشد. 
طالیی پوشان نصف جهان که با برد پرگل هفته گذشته مقابل تیم صنعت 

نفت آبادان از آمادگی روحی باالیی برخوردار شده اند به دنبال شکست 
تیم فوالد خوزســتان هســتند تا آمادگی خود را به رخ ســایر حریفان 

بکشند.
تیم ســپاهان در خط حمله از شــرایط خوبی بهره می گیرد، شهباززاده 
امید اصلی گلزنی سپاهان است؛ مهاجم نخست سپاهان در چند هفته 
گذشته با افت مواجه شده بود اما از بازی مقابل صنعت نفت دوباره اوج 
گرفت و خیال نویدکیا را تا حدودی راحت کرد. ســپاهان در خط میانی 
نیز با حضور رفیعی، حاج صفی، سلمانی، جالل  علی محمدی و کریمی 
شرایط خوبی دارد و دســت نویدکیا برای چیدن ترکیب دلخواهش باز 
است. زردپوشان اصفهانی در فاز دفاعی با افت روبه رو شده و مدافعان 
این تیم اشتباهات عجیب و مرگباری را مرتکب می شوند و همین امر 
شرایط سپاهان را تا حدودی سخت  کرده است. در آن سوی میدان تیم 
فوالد خوزســتان نیز این روزها به نتایج خوبی در رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور دســت یافته و در این دیدار به دنبال بهره گرفتن از امتیاز 
میزبانی اســت تا با برتری مقابل تیم ســپاهان یک گام به کسب جام 
قهرمانی در رقابت های جام حذفی نزدیک تر شود. فوالد در فاز هجومی 

شــرایط خوبی دارد و حضور ستاره های مانند پتوســی و لوسیانو پریرا 
توان هجومی قرمزپوشان اهواز را افزایش داده است. فوالدی ها در خط 
میانی نیز از شــرایط مطلوبی بهره می برند و حضور بازیکنان باکیفتی 
مانند میری، آبیشک و قاسمی نژاد دست نکونام را برای چیدن ترکیب 
دلخواهش باز گذاشته اســت. فوالدی ها در فاز دفاعی نیز خوب ظاهر 
شــده و خط دفاعی این تیم با 17 گل خورده در 27 بازی جزو بهترین 
خط دفاعی های لیگ به شمار می آید.تقابل سپاهان و فوالد در فوتبال 
ایران یکی از حســاس ترین بازی ها به شــمار می رود و زمانی که پای 
سرنوشت یک جام در میان باشد، تبدیل به یک جنگ تمام عیار خواهد 
شــد و هر دو تیم با تمام قوا به میدان خواهند آمد و دیدار امروز نیز از 
این قاعده مستثنی نبوده و سپاهان و فوالد برای یک دوئل تمام عیار 
آماده خواهند شد و همین نکته این بازی بین سپاهان و فوالد را تبدیل 
به یکی از حساس ترین رقابت های مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی 

کرده است. 
در دیگر  دیدارهای امشب تیم پرسپولیس در دربی پایتخت مقابل تیم 
استقالل قرار می گیرد و تیم ملوان به مصاف تیم خیبر خرم آباد می رود. 

شغل جدید »محمدزاده« در ذوب
ذوب آهن در شرایطی پس از ۶ مســابقه پیاپی به برتری دست یافت که مثل دیدار اخیرش وحید 
محمدزاده، کاپیتان و مدافع میانی این تیم در نقش زننده گل ظاهر شــد تــا عالوه بر بازی خوب 
در خط دفاعــی، در راه بقای تیمش نیز  
تاثیرگذار باشــد.این مدافع که پنجمین 
فصل حضورش در ذوب آهن را پشــت 
ســر می گذارد، هفته گذشــته در حالی 
که تیمش تا لحظــات پایانی در جدال 
حســاس با ســایپا عقب افتاده بود، با 
یک ضربه ســر کار را به تســاوی کشید 
و ذوب را صاحــب یــک امتیــاز کرد و 
همچنین پایه گذار بــرد اصفهانی ها در 
مسجدســلیمان بود و پس از گلزنی در 
آغوش سید مجتبی حسینی قرار گرفت.محمدزاده در دقیقه 2۵ مسابقه ضربه پنالتی اعالم شده به 
سود ذوب آهن را تبدیل به گل کرد و در ادامه نیز با دفع توپ، برتری در نبردهای هوایی و شکل دادن 
به بازی تیمش از عقب زمین، سعی داشت برتری اصفهانی ها را حفظ کند که در انجام این کار موفق 
بود.گلزنی مقابل نفت مسجدسلیمان تعداد گل های وحید محمدزاده در فصل جاری را به عدد ۵ 

رساند تا همراه با مارکو بییدوف، مهاجم ذوب آهن بهترین گلزنان تیمش در لیگ بیستم باشند.

»مهدوی کیا« بله را گفت، هامبورگ هنوز نه
حضور چهره محبوب فوتبال در تیم امید در گرو موافقت باشگاه آلمانی است. مهدی مهدوی کیا 
قرار است سرمربی تیم ملی امید شود. او با این پیشنهاد موافقت کرده اما تصمیم اصلی را در این 
زمینه هامبورگ می گیرد. کیکاووس سعیدی، دبیر کمیته ملی المپیک اعالم کرد همه چیز برای 
همکاری طرفین مهیاســت و تنها مانده موافقت باشــگاه هامبورگ. وی در این باره گفت: »خود 
مهدوی کیا مشــکلی برای حضور در تیم ملی امید ندارد و منتظر هستیم تا باشگاه آلمانی پاسخ 

نهایی را بدهد چراکه مهدوی کیا با آنها قرارداد دارد.«

بغض و اشک مدیر نساجی 
نساجی بعد از مدت ها با شکست پدیده نفس راحتی کشــید و از منطقه خطر ۶ امتیاز دور شد. 
نساجی روزهای سخت و پرالتهابی را پشت سر گذاشــت و هفته های متمادی را به خطر سقوط 
به دسته پایین تر سپری کرد تا اینکه با شکســت پدیده وضعیت بهتری در جدول رده بندی پیدا 
کرد؛ البته نساجی این شانس را دارد با ادامه این روند در سه هفته پایانی شرایطش را در جدول 
رده بندی بهتر کند. نکته جالب اینکه نساجی با ســاکت الهامی امتیازات زیادی را به دست آورد 
اما پیش از آمدن این مربی آنقدر امتیاز از دســت داده بود که به تازگی شرایطش برای ماندن در 
جدول بازی ها مساعد شد. فشاری که در نساجی وجود داشت در چهره ایزد سیف ا... پور مدیر 
تیم نساجی هم مشهود است. او به یاد سختی هایی که تیم در 27 هفته گذشته سپری کرده بعد 
از برد در برابر پدیده بغض کرد و اشک ریخت و بدون شک در دل خود شاکر خداوند است که تالش 
او و دیگر اعضای تیم نساجی نتیجه داده و تیم به ماندن در جدول رده بندی لیگ برتر نزدیک شده 
است.  نساجی یکی از تیم های دوست داشــتنی لیگ برتر به حساب می آید و اگر این فصل به 
لیگ یک سقوط می کرد بدون شک برای ایزد سیف ا...پور به عنوان مدیر و دیگر اعضای تیم یک 
خاطره تلخ بود؛ خاطره تلخی که بدون شــک خاطر هواداران پرتعداد و متعصب نساجی را مکدر 
می کرد. شاید اشک های ایزد سیف ا...پور اشک شوق است که شادی را به مردم قا ئمشهر هدیه 

دادند و آماده می شوند جشن بقاء در جدول بازی ها را برگزار کنند.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

دندان گردی »رایوال« در ماجرای انتقال هالند
مدیر برنامه های ستاره نروژی بوروسیا دورتموند قصد دارد از انتقال این بازیکن سود قابل توجهی 
ببرد.ارلینگ هالند از زمانی که به بورســیا دورتموند پیوسته همچنان به درخشش خود در فوتبال 
اروپا ادامه داده، از این رو باشگاه های بزرگ اروپایی سخت به دنبال به خدمت گرفتن او هستند. 
مینو رایــوال ،مدیر برنامه هــای این مهاجم نــروژی هم قصــد دارد از انتقال این بازیکن ســود 
قابل توجهی ببرد.بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی »اسکای آلمان«؛ رایوال برای انتقال هالند به 
تیمی دیگر خواهان دریافت کمیسیونی ۴۰ میلیون یورویی است. رایوال پیش از این در سال 2۰1۶ 
با انتقال پل پوگبا به منچســتریونایتد که در ازای 1۰۵ میلیون یورو عملی شد، حق کمیسیون 27 

میلیون یورویی از یوونتوس گرفته بود.
گفته می شود باشگاه هایی همچون بارسلونا، رئال مادرید، لیورپول و چلسی نسبت به جذب این 
مهاجم نروژی عالقه مند هستند، این در حالی است که باشگاه بوروسیا دورتموند روی هالند 2۰ 
ساله قیمتی 1۸۰ میلیون یورویی گذاشته اســت.این مهاجم نروژی که ارزش کنونی اش در بازار 
نقل وانتقاالت 11۰ میلیون یورو است و تا سال 2۰2۴ با دورتموند قرارداد دارد، تاکنون در ۵۹ بازی 

برای این تیم به میدان رفته و آمار ۵7 گل زده را هم به ثبت رسانده است.

»دوناروما« خداحافظی کرد
دوناروما علت جدایی خود از میالن را روبه رو شــدن با چالش های جدید و پیشرفت عنوان کرد.

جانلوییجی دوناروما به عنوان بازیکن آزاد از میالن جدا شــد و به زودی قرارداد خود با پاری سن 
ژرمن را امضا می کند.

دوناروما دو روز پس از فتح یورو 2۰2۰ و کســب عنــوان بهترین بازیکن این رقابــت ها در نامه 
خداحافظی خود از میالن نوشــت: گرفتن بعضی از تصمیم ها دشوار اما الزم است چون بخشی 
از فرآیند رشد انسان و مرد شدن محسوب می شود. وقتی به میالن آمدم، از سن یک بچه کمی 
بیشتر داشتم و در طول ۸ سال این پیراهن را با افتخار پوشــیدم. در کنار هم تیمی ها، مربیان و 
هواداران جنگیدم، رنج کشیدم، برنده شدم، گریه کردم و به شادی پرداختم. با میالن به اهداف 
شخصی مهمی رسیدم مثل بازی در سری آ در 1۶ ســالگی. سال های فوق العاده ای را در میالن 

تجربه کردم که هرگز فراموش نخواهد شد.
 اکنون زمان خداحافظی فرا رسیده است؛ تصمیم راحتی نبود و قطعا یک پست هم برای توضیح 
این تصمیم کفایت نمی کند. شاید هم من نمی توانم آن را توضیح بدهم چراکه بیان عمیق ترین 
احساسات از طریق کلمات دشوار است. آنچه می توانم بگویم این است که گاهی اوقات تغییر برای 

روبرو شدن با چالش های جدید و دستیابی به پیشرفت و تکامل الزم است.

تایید عالقه یوونتوس به ستاره ایتالیا
مدیر برنامه های جورجینیو، ســتاره تیم ملی ایتالیا و باشــگاه چلســی عالقه یوونتوس به این 
بازیکن را تایید کرد.جورجینیو با ارائه نمایش های فوق العاده و چشم نواز و در تیم ملی ایتالیا به 
قهرمانی آتزوری در رقابت های یورو کمک کرد؛ این اتفاق در حالی رخ داد که او چندی قبل از آن 
 با چلسی به مقام قهرمانی مهم ترین تورنمنت باشگاهی فوتبال اروپا یعنی لیگ قهرمانان دست 

یافته بود.
عملکرد خیره کننده جورجینیو طی ماه های گذشته باعث شده که شایعات زیادی در رابطه با آینده 
این بازیکن شنیده شود و در این بین گفته می شــود که باشگاه یوونتوس عالقه زیادی به جذب 
این ســتاره ایتالیایی دارد؛ موضوعی که حاال به تایید مدیر برنامه های رسیده و ژائو سانتوس در 
این باره می گوید: من عالقه یوونتوس به جذب جورجینیو را تاییــد می کنم و می توانم بگویم که 

پیشنهاداتی برای او رسیده است.

خبر   روز

تاکتیک تارتار در پیکان؛ 
ایستاده بجنگ 

پیکان که 27 هفته از بازی ها سپری شده 
و تنها ســه هفته به پایان بــازی ها باقی 
مانده تیم نهم جدول اســت؛ این کارنامه 
با توجه به  اینکه تیم فصل گذشته دغدغه 
ماندن در جدول بازی ها را داشت، کارنامه 
خوبی به حســاب می آید. به خصوص که 
با امتیاز گیری در ســه هفتــه پایانی این 
شانس را دارد که حتی تا رده چهارم جدول 
هم صعود کند. به یاد داشته باشیم مهدی 
تارتار در حالی این نتایج را به دست آورده 
که تیم را ابتدای فصل عبدا... ویسی بسته 
بود و طبیعتا اگر تیمی می بست که با افکار 
تاکتیکی اش نزدیک تر بود می توانســت 
بهتر از این ها نتیجــه بگیرد.  مهدی تارتار 
بعد از اینکه هدایت پیکان را قبول کرد دیگر 
بهانه نیاورد؛ ایستاد و تالش کرد پیکان را 
تبدیل به تیم بهتری کنــد و در نهایت هم 
موفق به انجام این کار شد؛ هر چند در طول 
مسیر با مشکالتی همراه شد که یکی از آنها 
عدم حضور یک دروازه بان ششدانگ در 
ترکیب تیم بوده است. البته این مشکلی 
اســت که امروز کمتر به چشــم می آید. 
مهدی تارتار در زمــره مربیان زحمتکش 
فوتبال کشور به شــمار می رود. مربی ای 
که برای تمریــن و بهبــود وضعیت فنی 
تیمش خیلی وقت می گــذرد و به خوبی 
حس رقابت و تالش در زمین برای کسب 
امتیاز را به شــاگردانش انتقال می دهد. 
نوبتی هم باشد نوبت مهدی تارتار است که 
هدایت یک تیم بــزرگ تر را برعهده بگیرد 
و با ارائه بــازی های ترکیبــی و تهاجمی 
شانس خود را برای موفقیت های بزرگ تر 
در لیگ برتر بیازماید. کسب عنوان پنجمی 
به همراه پــارس جنوبــی در اولین فصل 
حضور در لیگ برتر؛ کسب عنوان هشتمی 
با نفت مسجد ســلیمان در فصل گذشته 
و... نشان می دهد مهدی تارتار می تواند 
مربی ماجراجویی باشــد و به مقام های 
بهتری برســد اما اصل اول این است که 

حضورش در یک تیم بزرگ تر مهیا شود.

فوتبال جهان جواد خیابانی و هادی عامل در راه المپیک توکیو
از روز یک مردادماه با برگزاری مراسم افتتاحیه، المپیک توکیو رسما استارت می خورد و این رقابت ها تا 17 مردادماه در پایتخت ژاپن با حضور برترین های جهان 
در تمامی رشته های المپیکی ادامه خواهد داشت.به سنت همیشگی صداوسیمای ایران نیز قصد پوشش این مسابقات را دارد و به همین منظور نفراتی را به توکیو 
اعزام خواهد کرد. طبق اعالم پایگاه اطالع رسانی سیما، شهاب قاسمی، جواد خیابانی و هادی عامل راهی توکیو می شوند و تیمی نیز در تهران وظیفه اجرای برنامه 
زنده توکیو 2۰2۰ را خواهند داشت.شاید جذاب ترین قسمت ماجرا شنیدن گزارش کشتی های حساس المپیک بین نمایندگان ایران با رقبای خارجی با صدای 
هادل عامل از سالن برگزاری رقابت ها باشد.  روال پخش برنامه المپیک 2۰2۰ به این شکل است که همزمان با شروع این مسابقات روزانه از حدود ساعت ۴:۳۰ 
صبح به وقت تهران تمامی مسابقات ورزشکاران و تیم های اعزامی ایران به طور کامل به صورت زنده پخش خواهد شد و این روند تا پایان رقابت های روز یعنی 
تاحدود ساعت 17 ادامه می یابد. همچنین در ساعات انتهایی شب حدود ســاعت 2۳:۳۰ یک برنامه حدود 1۰۰ دقیقه ای با بخش های مختلف همراه با حضور 
مهمانان و کارشناسان مختلف پخش خواهد شد. ضمن این که هر شب و به طور مستمر در این برنامه ارتباط مستقیم تصویری با دفتر توکیو برقرار خواهد شد.

ز ا یکی یران ا ل فوتبا در فوالد و سپاهان تقابل
حساسترینبازیهابهشمارمیرودوزمانیکهپای
سرنوشتیکجامدرمیانباشد،تبدیلبهیکجنگ
تمامعیارخواهدشدوهردوتیمباتمامقوابهمیدان

خواهندآمد

رییس کمیته ملی المپیک در دیدار با ورزشــکاران 
المپیکی با حضور وزیر ورزش و جوانان با بیان این 
که همه ما برای اعتالی ورزش ایران تالش می کنیم، 
اظهار کــرد: کمیته ملــی المپیــک و پارالمپیک و 
۵٢ فدراســیون به وزارت ورزش کمک می کنند تا 
ماموریت سنگینی را که بر دوش دارد به پیش برد 
و این همگرایی یک اصل مدیریتی و منطقی است 
و یک دســتگاه را نمی توان با چند سیاســت اداره 
کرد و از این رو هر بخش، قســمتی از کار اصلی را 
انجام می دهند.سیدرضا صالحی امیری در تقدیر از 
خدمات و اقدامات سلطانی فر تصریح کرد: از طرف 
خودم و مجموعه همکارانم در همه فدراســیون ها 
صمیمانــه از وزیر ورزش و همــکاران وی قدردانی 
می کنم. مجموعه خانواده بزرگ ورزش و در راس 

آن وزارت ورزش و در راس وزارت نیــز وزیر ورزش 
در حداقل ١٨ ماه گذشــته همه توان و ظرفیتی که 
امکان داشت را به کار بستند تا امکانات مورد نیاز در 
اختیار فدراسیون  ها و ورزشکاران قرار گیرد و در این 
راه از هیچ کمکی دریغ نکردند.صالحی امیری ادامه 
داد: همه عضوی از خانواده ورزش هستیم و تالش 
می کنیم با حداقل های ممکن در این شرایط سخت 
بهترین امکانات را برای درخشــش پرچم ایران در 
المپیک توکیو برای ملی پوشان کشورمان مهیا کنیم 
.وی راهیابی ورزشکاران کشورمان به المپیک را گام 
نخســت پیروزی عنوان و تصریح کرد: از میان ٣٠٠ 
هزار قهرمان در سراسر جهان، ١١ هزار نفر به المپیک 
توکیو راه پیدا کردند و از این تعداد ۶۶ ورزشــکار ما 
راهی المپیک می شــوند که دســتاوردی ارزشمند 

اســت.رییس کمیته ملی المپیک با یادآوری این 
که در گذشته، ایران در دو رشته در المپیک شرکت 
می کرد و اکنون ملی پوشان در ١٠ رشته جواز حضور 
در المپیک را کسب کردند ،افزود: توکیو پایان تاریخ 
نیست و این مسیر ادامه دارد و مهم ترین پیروزی 
برای ما افزایش تعداد رشــته ها و ورزشکاران راه 
یافته به بزرگ ترین آوردگاه ورزشــی جهان است.

وی در این باره ادامه داد: آینده از آن قهرمانان است 
و به توکیو ختم نمی شود .

  رییس کمیته ملی المپیک:

 آینده از آن قهرمانان است

عکسی جالب از 
 »کریم بنزما«

 و پسرش
کریم بنزما، مهاجم فرانسوی رئال 
مادرید به تازگی تصویر جالبی را از 
خودش در کنار پسر خود در صفحه 
شــخصی اش در شبکه اجتماعی 
اینستاگرام منتشر کرده است که 

در نوع خود بامزه به نظر می رسد.
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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

ساخت ویدئوهای آموزشی در زمینه مدیریت سبز پسماند
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان از اقدامات این ســازمان برای تولید 
محصوالت ویدئویی برای آموزش  مدیریت ســبز در حوزه پســماند خبر داد. رحیم محمدی اظهار 

کرد: اعمال سیاست های مصرف بهینه 
منابــع، حفاظت از منابــع پایه و محیط 
زیســت، اصــاح و بهبــود فرآیندها و 
ســاختارها برای حفظ محیط زیست و 
استقرار نظام مدیریت و بهره وری سبز از 
جمله اهدافی است که در مدیریت سبز 
منظور می شــود و با توجه به آن که یکی 
از شــاخص های کلیدی مدیریت سبز، 
ساماندهی پسماند اســت سازمان در 
زمینه ارائه آموزش هــای مرتبط، تجهیز 

به زیرساخت های مدیریت پســماند و ارزیابی در زمینه مدیریت ســبز ورود کرده است.وی ادامه 
داد: بر همین اساس نیز مجموعه کلیپ های آموزشــی مدیریت سبز در سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان در حال تهیه است و پس از آن که با استفاده از آن ها، آموزش های کاربردی حوزه 
مدیریت پســماند در اختیار بخش های مختلف از جمله ادارات و دستگاه های دولتی و غیردولتی 
قرار گرفت نسبت به ارزیابی آنها از نظر سطح مشارکت در زمینه مدیریت پسماندها مطابق با چک 
لیست های مربوطه اقدام می شود.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان 
این که بسیاری از ادارات، سازمان ها و دستگاه های دولتی و خصوصی به مخازن جداسازی پسماند 
خشک تجهیز شده اند، تصریح کرد: با توجه به فراهم سازی بسترهای مدیریت بهینه پسماندها در 
ادارات، ســازمان ها و مدارس، پس از ارائه آموزش ها در قالب ویدئوهای کاربردی انتظار می رود، 
مشــارکت به کیفیت قابل قبولی برســد چرا که مطابق با آئین نامه مدیریت سبز عمل به این مهم 
الزامی بوده و از سوی دیگر گامی ضروری و حائز اهمیت در راستای بهبود کیفیت بهداشت و محیط 

زیست جامعه خواهد بود.

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان اعام کرد:

 بهره برداری از خیابان 3۶ متری سودان تا نیمه نخست 
مرداد 1400

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان اظهار کرد: طول خیابان ۳۶ متری سودان یک هزار و ۲۶۰ مترمربع 
است که عملیات اجرایی آن بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر آماده بهره برداری است.

بهزاد حقانی   با بیان این که هزینه اجرای فضای سبز و مباحث ترافیکی خیابان ۳۶ متری سودان 
۱۵۰ میلیارد ریال و هزینه آزادسازی آن ۱۰۰ میلیارد ریال است، افزود: این پروژه دارای مسیر پیاده رو 
به عرض سه متر در طول دو طرف، فضای سبز به عرض یک و نیم متر، مسیر دوچرخه به عرض دو 
و نیم متر، رفیوژ میانی به عرض سه متر و عرض آسفالت در هر الین ۹ و نیم متر است.مدیر منطقه 
۱۴ شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه میدان امید )تقاطع بین خیابان های تابان و آسمان، جاده 
حبیب آباد و خیابان آیت ا... غفاری( تصریح کرد: همزمان با افتتاح خیابان ۳۶ متری سودان، کلنگ 
میدان امید بر زمین زده خواهد شــد.وی با بیان این که برای عملیات اجرایی احداث میدان امید 
با ســطح پل ۱۶۰ هزار متر مربع، ۸۵۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است، گفت: این پروژه 
با هدف سهولت در رفت و آمد خودروهای ســنگین، جلوگیری از تداخل ترافیکی خیابان آسمان و 
تابان با خیابان حبیب آباد در خیابان آیت الله غفاری و پیشگیری از بروز حوادث ناگوار جانی و مالی 
برای شهروندان و صرفه جویی در زمان رسیدن به مقصد و کاهش مصرف سوخت احداث می شود.

با حضور شهردار و مدیران شهری صورت گرفت؛

افتتاح پروژه های ورزشی بهسازی و نوسازی شده شهرداری اصفهان

پروژه های ورزشی و تفریحی شهرداری اصفهان با حضور شهردار و مدیران 
شهری به بهره برداری رســید.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، ۵ ورزشــگاه اصفهان شــامل »استخر نمونه شــهدای کردآباد«، 
سامت کده مشتاق«، »مجموعه ورزشی ارغوان«، »چمن مصنوعی شهدای 
کردآباد«و »شهربازی آبشار« توسط مدیریت شهری ترمیم، تجهیز و توسعه 
یافته است. همچنین ورزشگاه شهدای رهنان، تجهیز و ترمیم شده است. 
مدیریت شهری اصفهان با هدف افزایش ســرانه ورزشی شهر و با رویکرد 
عدالت فضایی و توســعه متوازن به منظور ایجاد و بهینه ســازی فضاهای 
ورزشی در همه نقاط شهر، تابستان سال گذشــته ٢٠ ورزشگاه را بهسازی، 
نوسازی و تجهیز کرده و در اختیار شــهروندان نقاط مختلف شهر قرار داد. 
همچنین در چهارسال گذشته ١٠ ورزشگاه جدید از سوی شهرداری اصفهان 
احداث و در مناطق مختلف شهر اصفهان به ویژه مناطق کمتربرخوردار افتتاح 
شد تا سرانه فضاهای ورزشی شهر اصفهان افزایش یابد.اکنون و در تابستان 
١۴٠٠ نیز ۵ ورزشــگاه نوسازی و بهسازی شده از ســوی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با تجهیزات به روز و جدید به شهروندان 
اصفهان تقدیم شد.  استخر نمونه در مجموعه ورزشی شهدای کردآباد خیابان 
جی با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به استخر سرپوشیده 
کودکان و بزرگساالن، سونای خشک و بخار، جکوزی، حمام ترکی، ماساژ، 
بوفه تریا، فروشــگاه لوازم شنا، مدرسه شــنای قهرمانی و پارکینگ مجهز 
شده است. چمن مصنوعی ارغوان در مجموعه ورزشی ارغوان در خیابان آل 
محمد با هزینه ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ترمیم و بهسازی شده است. 

این مجموعه که برنامه های مدرسه فوتبال در آن برگزار می شود به رختکن، 
پارکینگ و دیگر امکانات تجهیز شده است. چمن مصنوعی شهدای کردآباد 
در مجموعه ورزشی شــهدای کردآباد خیابان جی با هزینه ۵ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال بهسازی شده است. این مجموعه به امکانات الزم برای مدرسه 
فوتبال تجهیز شده است. مجموعه ورزشی مشتاق با هزینه ۵۰ میلیارد ریال 
بهسازی و ترمیم شده است. این مجموعه به دو زمین فوتبال چمن مصنوعی 
بزرگ و کوچک، زمین آسفالت بســکتبال و والیبال، زمین ساحلی، زمین 
اسکیت، کافی شاپ، رستوران، سرویس بهداشتی، آبخوری و پارکینگ مجهز 
است.شهربازی آبشار ویژه کودکان و نوجوانان به مساحت سه هزار مترمربع 
با هزینه ۳۰ میلیارد ریال بهســازی و تجهیز شده است.همچنین ورزشگاه 

شهدای رهنان در منطقه رهنان، تجهیز و بهینه سازی شده است. 

فضایی برای کاهش آسیب های اجتماعی
قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان در آئین توســعه، تجهیز و ترمیم این 
مجموعه های ورزشی شهرداری با مشــارکت بخش خصوصی، اظهار کرد: 
سامت کده مشتاق، مجموعه ورزشــی کردآباد و مجموعه استخرهای باغ 
غدیر از جمله امکانات ورزشی اســت که در منطقه چهار شــهرداری برای 

استفاده شهروندان ایجاد شده است.
وی با ابراز خرسندی از اینکه یک خیر نیکوکار به نام آقای سامتیان موفق 
شد سامت کده مشتاق را با کمک شــهرداری به محلی برای زدودن غم و 
رنج شهروندان و مکانی برای شور و شــعف کودکان و نوجوانان تبدیل کند، 

افزود: »سامتیان« این خیر بزرگ اگر می خواست نگاه مادی داشته باشد 
زمینه های زیادی وجود داشت، اما این خیر می خواهد در عرصه ای فعالیت 
کند که بخشی از آسیب های اجتماعی را کاهش داده و برای اصاح جامعه 
نقش مؤثری داشته باشد که جای قدردانی دارد. شهردار اصفهان با بیان اینکه 
این مجموعه های ورزشی و تفریحی فرصتی برای گذراندن اوقات فراغت 
خانواده ها، محیطی سالم را فراهم می کند، تاکید کرد: امیدوارم با کاهش 
کرونا شاهد حضور مردم در مجموعه های ورزشی ایجاد شده در شهر و شاهد 
دائمی شدن آب در بستر زاینده رود باشیم تا آن سوی رودخانه با پردیس هنر 
و سایر امکانات و این طرف رودخانه با شرایط خوبی که برای مردم ایجاد شده 
اوقات فراغت مردم با شادی و سامتی سپری شود.وی ضمن تاکید بر لزوم 
حمایت از بخش خصوصی، تصریح کرد: باید این حمایت ادامه پیدا کرده 
و زمینه الزم فراهم شود تا مجموعه های ورزشی به دست بخش خصوصی 

ایجاد، بهره برداری و مدیریت شود.

زمینه برای فعالیت بخش خصوصی ادامه یابد 
نوروزی با بیان اینکه زمینه برای اســتقبال بخش خصوصــی در تجهیز و 
نوسازی مراکز ورزشی فراهم شده که باید تداوم یابد، اضافه کرد: مسئوالن 
باید با نگاهی دقیق و روشن فکری صحیح و اعتماد به بخش خصوصی اجازه 
دهند که سرمایه گذاران بخش خصوصی فعال و منطبق با سایق، ایده ها و 
نیاز مردم، مســیر را برای اصاح جامعه با ورزش ایجاد کنند تا کمتر شاهد 

بدخلقی ها و انحرافات باشیم. 

افتتاح پروژه های ورزشی کمک به مردم در جهت زیست سالم
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی  و ورزشی شورای اسامی شهر اصفهان 
در ادامه این آیین ضمن ابراز خرسندی از جاری شدن زاینده رود، اظهار کرد: 
برق شادی با جاری شدن زاینده رود در چشمان مردم پیداست و خوشحالیم 
که در چنین روزی شــاهد بازآفرینی و بازسازی پروژه های ورزشی در شهر 
اصفهان هستیم.فریده روشن تصریح کرد: ورزشگاه های رستم و سهراب در 
منطقه ۱۴ ساخته شد تا از بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری شود 
و جوانان درگیر پرداختن به مسائل ورزشی شوند. هر میزان برای افزایش 
سرانه فضاهای ورزشی هزینه شود به شهروندان در جهت یک زیست سالم 
و توسعه منابع انسانی کمک می شــود.وی با بیان اینکه با بازآفرینی های 
انجام شــده محیط های مناسبی برای جوانان فراهم شــده است، افزود: 
جوانان بیش از هر زمان دیگری نیاز به چنین محیط هایی دارند. هر میزان 
که بتوانیم چنین مکان هایی را توســعه دهیم کمک شــایانی به جوانان و 

نوجوانان خود کرده ایم. 

یــک دکتــرای برنامه ریزی شــهری اظهــار کرد: 
یکــی از راهکارها بــرای پایداری شــهرها و بهبود 
خدمات رسانی در فضاهای شهری به ویژه فضاهای 
عمومی در شــهر و رســیدن به فضــای مطلوب و 
ایده آل موضوع »نور« اســت.رضا مختاری افزود: 
نور از جمله عناصر بســیار مهمی است که می تواند 
در کیفیت و جلوه های بصری به خصوص سیمای 
شبانه فضاهای شهری به ویژه ابنیه های تاریخی و 
سنتی شهری مؤثر باشد.این دکترای برنامه ریزی 
شــهری با بیان اینکه در فضاهای شــهری کالبد 
)فضاهای فیزیکی( و عملکرد )کارکرد فضا( وجود 
دارد، تصریح کرد: یکی از مسائلی که می تواند کارکرد 

بهتری برای کالبد ایجاد کند، نورپردازی است، زیرا 
فضاهای شهری را سرزنده تر می کند.وی ادامه داد: 
نورپردازی در واقع علم و هنر است و ما اگر بخواهیم 
هویت شــهری را به خصوص در شهرهای تاریخی 
بازآفرینی کنیم و توســعه کارآمــدی از جنبه های 
مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
حتی زیست محیطی داشته باشیم و حیات مدنی 
شــهر را تقویت و زندگی شبانه شــهر را شاداب تر، 
ســرزنده تر و ایمن تر کنیم، توجه بــه نورپردازی 
شــهرها ضرورتی غیرقابل انکار است. مختاری با 
بیان اینکه برای انجــام نورپردازی ها باید به چهار 
عامل مؤثر، محیط، ذهنیت، منبع نور و قدمت توجه 
شود تا طرح مطلوب به دست آید، تاکید کرد: یکی از 
مهم ترین مسائلی که باید در ارتباط با نورپردازی ها 
توجه شود، پرداختن به منابع نور، جغرافیای ذهنی 
شــهروندان، قدمت و تاریخ مــکان و طرح مورد 

نظر برای نورپردازی اســت، در واقع نخستین گام 
این اســت که ذهنیت مخاطب را کامًا درک کرده 
و تصویر ذهنــی آنها را بازشناســی کنیم.وی ادامه 
داد: نکته دیگر توجه به قدمــت بافت برای انجام 
نورپردازی اســت، زیرا نورپردازی بافت تاریخی با 
یک بافت جدید کامًا متفاوت است. این دکترای 
برنامه ریزی شهری با بیان اینکه در موضوع منبع نور 
باید به امکانات و دانش فنی و میزان توانایی برای 
هزینه توجه کرد، گفــت: چهارمین بحث »محیط« 
است که کجا را نورپردازی می کنیم، زیرا نورپردازی 
می توانــد روابط بین فضاهای شــهری و عناصر را 
به ما نشــان بدهد. وی تصریح کــرد: نورپردازی 
می تواند در نهایت، هویت و سیمای شبانه شهری را 
برای ما تعیین کند؛ حتی امروزه روشنایی مطلوب 
و نورپردازی عاوه بر اینکه برای شــهر سرزندگی و 

شادابی ایجاد می کند .

یک دکترای برنامه ریزی شهری:

نورپردازی؛ عاملی در ارتقای سرزندگی شبانه فضاهای شهری است

نخستین جشــنواره ملی داســتان کوتاِه کوتاه »ذکر خیر« با شعار »در کار 
خیر قلم بگذاریم« به همت مجمع خیران بهداشــت و ســامت در اصفهان 

برگزار می شود.
 محمدحسن مردانی، دبیر نخستین جشنواره ملی داستان کوتاه کوتاه »ذکر 
خیر« در نشست خبری این رخداد ادبی اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا، 
با وجود تمامی تبعات منفی آن، اعم از فقدان و مــرگ برخی از هموطنان، 
افزایش اضطراب عمومــی در جامعه، ایجاد بحران هــای اقتصادی، تغییر 
در مناســک و تعامات اجتماعــی نظیر محدود شــدن آیین های مذهبی، 
میهمانی هــا، مســافرت ها و…، این مزیــت را به همراه داشــت که عزمی 
عمومی و همتی همگانی برای توجه به حوزه بهداشــت و درمان ایجاد شده 
و بســیاری از افراد خیرخواه، به صورت داوطلبانه برای یاری رساندن به این 

حوزه، بسیج شوند.
وی جشنواره ملی داســتان کوتاه کوتاه ذکر خیر را رخدادی ادبی با هدف به 
تصویر کشیدن اقدامات خیرخواهانه و کمک های داوطلبانه در حوزه بهداشت 
و درمان کشور برشمرد که به همت مجمع خیرین بهداشت و سامت استان 
اصفهان، مزین به نام امام هادی علیه الســام و با همکاری اداره توســعه 
فرهنگ ســامت شــهرداری اصفهان، مرکز آفرینش های ادبی قلمستان، 
حوزه هنری استان اصفهان، انتشارات مشاهیر فردا، دانشکده خبر فارس و 

دیگر نهادهای فرهنگی برگزار می شود.
دبیر نخستین جشنواره ملی داســتان کوتاِه کوتاِه »ذکر خیر« با بیان اینکه 
عبارت »در کار خیر، قلم بگذاریم!« به عنوان شــعار محوری این جشنواره 
انتخاب شده اســت، افزود: مخاطبان امروزی از یک سو، حوصله کمتری 
را برای بهره گیری از قالب های بلند ادبی نظیر رمان یا داســتان بلند دارند و 
از سوی دیگر، بسیاری از اطاعات مورد نیاز خود را از طریق فضای مجازی 
دریافت می کنند از این رو، داستان کوتاه کوتاه یا داستانک، می تواند قالبی 
بســیار مفید، برای انتقال فرهنگ کار خیر و اقدامات خیرخواهانه در میان 

اقشار مختلف جامعه باشد.

داستان ها باید حداکثر 500 کلمه باشد
مردانی به شــرایط شــرکت در این جشــنواره اشــاره کرد و تصریح کرد: 

داســتان های ارســالی باید حداکثــر ۵۰۰ کلمه باشــد و صرفًا به پســت 
 zekrekheirfestival@gmail.com الکترونیک جشــنواره به آدرس

ارسال شود.
وی افزود: الزم است در پایان هر داستان، مشخصات نویسنده شامل نام و 
نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره ملی، محل سکونت، تلفن ثابت و همراه، 
آدرس و کد پســتی درج شود و داســتان ارســالی پیش از این در فضای 
مجازی یا در کتاب، مجله و نظایر آن، منتشــر نشــده و برگزیده جشنواره 

دیگری نباشد.
دبیر نخستین جشنواره ملی داســتان کوتاه کوتاه »ذکر خیر« با بیان اینکه 
محدودیتی برای ســن شــرکت کنندگان و تعداد آثار ارسالی وجود ندارد و 
مســئولیت اصالت اثر و تعلق آن به فردی که نام وی، به عنوان نویســنده 
درج شده، بر عهده خود شــرکت کنندگان است، خاطرنشان کرد: دبیرخانه 
جشــنواره پس از جمع بندی و داوری آثــار و اعطای جوایــز برگزیدگان، 
منتخبی از آثار ارسالی را ویرایش نموده و با ذکر نام نویسنده، در قالب هایی 
همچون کتاب، مجموعه های صوتی و الکترونیکی، پادکســت، فیلم کوتاه 

و… منتشر خواهد کرد.
وی جوایز نفر اول جشــنواره را لوح تقدیر و مبلغ ۴۰ میلیون ریال، نفر دوم، 
لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال و نفر سوم، لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون 
ریال عنوان نمود و اظهار داشــت: به نفــرات چهارم و پنجم نیــز به عنوان 
شایستگان تقدیر، لوح سپاس و مبلغ ۵ میلیون ریال تعلق خواهد گرفت.

31 مرداد ماه آخرین مهلت ارسال آثار
مردانی، آخرین مهلت شرکت در این جشنواره را ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ عنوان 
نمود و گفت: انجام کار خیر و ترغیب مخاطبان به اقدامات خیرخواهانه در 
حوزه بهداشت و درمان، باید در داستان ها به نحوی بارز، مورد توجه نویسنده 

قرار گرفته باشد.
دبیر نخستین جشنواره ملی داستان کوتاِه کوتاِه »ذکر خیر« به موضوعات 
پیشنهادی برای نگارش داستان و شرکت در جشنواره اشاره نمود و تصریح 
کرد: »کمک های خیرخواهانه به بیماران نیازمند«، »تامین لوازم بهداشتی 
و تجهیزات پزشــکی مورد نیاز واحدهای بهداشــتی و درمانی«، »ساخت 
واحدهای بهداشــتی درمانی جدیــد در مناطق کم برخــوردار و نیازمند«، 
»اقدامات داوطلبانه برای کمک بــه بیماران و کادر درمانی«، »بحران کرونا 
و کمک های خیرخواهانه مــردم برای حل آن«، »جان فشــانی های کادر 
درمانی در بهبود بیماران«، »کمک های خیرخواهانه به گروه های آســیب 
پذیر همچون مادران باردار، کودکان زیر ۵ سال و سالمندان« و »آسیب های 
اجتماعی مختلف و کمک های خیرین و افراد خیرخواه برای پیشــگیری 

و کاهش این آسیب ها« از جمله موضوعات پیشنهادی جشنواره است.
مردانی، بداعت ایده و جذابیت طرح، تأثیرگذاری بر مخاطب، سلیس بودن 
و روانی متن و استفاده درست از عناصر داستانی را از جمله ماک های مهم 
در ارزیابی آثار بر شــمرد و تاکید کرد: عاقه مندان به شــرکت در جشنواره 
می توانند اطاعات تکمیلی و اخبار جشنواره را با رجوع به وب سایت مجمع 
خیرین بهداشت و سامت استان اصفهان به آدرس www.emhad.ir یا 
صفحه اینستاگرام جشنواره به آدرس zekrekheirfestival@ دریافت 

کنند.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

عمارت »دایره اسقفی« در اصفهان موزه می شود.بنابر اعام روابط عمومی بنیاد مستضعفان عمارت تاریخی »دایره اسقفی« در منطقه عباس آباد اصفهان، تبدیل به موزه ای برای 
استفاده عموم مردم و دوستداران فرهنگ و تاریخ و هنر کشور می شود.عمارت تاریخی »دایره اسقفی« اصفهان به عنوان میراثی باقیمانده از اواخر دوره قاجار، که به همت بنیاد 
مستضعفان با هزینه ای بیش از چهار میلیارد تومان بازسازی و مرمت شده، با دستور سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان تبدیل به موزه می شود.عمارت دایره اسقفی اصفهان 
که جزو میراث تاریخی این شهر به وسعت بیش از دو هزار و ۸۰۰ متر بنا شده و دارای زیربنایی معادل هزار و ۲۴ متر است و با همت بنیاد مستضعفان این بنای در معرض تخریب، 
با هزینه ای بیش از چهار میلیارد تومان، مرمت و احیا شده است.به گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان، هم اکنون این عمارت تاریخی در اختیار اداره اموال و اماک استان 
اصفهان قرار دارد و حاال با تکمیل عملیات مرمت این عمارت، مقرر شده است با تغییر کاربری آن به موزه، دایره اسقفی به محلی فرهنگی برای نمایش آثار تاریخی کشور تبدیل شود.

تبدیل شدن عمارت دایره اسقفی به موزه

وانشان، روستایی با 
قدمت سه هزار سال در 

استان اصفهان
 روســتای وانشان روســتایی تاریخی 
باقدمت سه هزار سال از توابع شهرستان 
گلپایگان اســت.وجود بقعه امامزاده 
ابوالفتوح سلیمان بن موسی بن جعفر 
متعلق به قرن دهم هجــری و درخت 
عظیم و قدیمی کنار دیــوار امامزاده که 
نزدیک به هزار ســال عمر دارد، نشان 
دهنده قدمت این روستای تاریخی در 

استان اصفهان است.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

برگزاری جشنواره ملی داستان »ذکر خیر« در اصفهان
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اشــتغال یکــی از مهم ترین 
دغدغه حاکمان و دولتمردان 
در هر نظامی اســت و بالتبع 
برای یک نظام اســامی که 
مســئله خدمت، کار و تاش، معیشــت و خانــواده در آن ازجملــه مصادیق 
حکمرانی اسامی به شمار می آید، اشتغال زایی و ضرورت توجه به این مسئله 
از اهمیت مضاعفی برخوردار اســت.در این میان، در دهه اخیر، موضوع تولید 
ملی، اشتغال آفرینی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کاالی ایرانی، جهش و رونق 
تولید و رفع موانع مورد ســفارش و تاکید فراوان رهبر معظم انقاب اسامی 
به عنوان راهبر نقشه راه نظام جمهوری اســامی ایران قرارگرفته و برنامه ها و 
سیاست های اقتصادی حاکمیت و دولت، بر همین اساس شکل گرفته است.

 توفیق و عدم توفیق در دســت یابی به ایــن امر نیازمند بررســی همه جانبه، 
آسیب شناســی و تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشــور است. در این 
صورت متوجه می شویم که بخشــی از ناکامی ها در راه نیل به اهداف تولید و 
اشتغال زایی منشــأ خارجی دارد و متاثر از تحریم های همه جانبه و فشارهای 
ظالمانه دولت آمریــکا و نظام بین المللی بر ایران اســامی اســت. بخش 
دیگری از این ناکامی ها متاثر از نبود راهبردهــای اقتصادی، برنامه ریزی ها، 
سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های بعضا غلط در این شرایط بحرانی بوده 

است.
باوجوداینکه همه مدیران و اقتصاددانان کشــور نقــش تحریم ها را بر فرآیند 
تولید و اشــتغال کشــور بی تاثیر نمی دانند، اما به نظر می رســد ناتوانی ها و 
ســوءمدیریت ها، نقش مضاعفی در تشــدید تاثیرات ناشــی از تحریم ها بر 
اقتصاد کشــور داشــته اســت.در این میان، عملکرد شــرکت فوالد مبارکه را 
می توان مصداق صریح، روشن، شفاف و موفق درزمینه مقابله با تحریم ها و 

عدم اتکا و اتصال موضوع رشد و توسعه کشــور به موضوع تحریم ها دانست.
این شرکت بیش از ســه بار به طور مســتقیم مورد تحریم های دولت متجاوز 
آمریکا قرارگرفته و درزمینه صــادرات و واردات، فاینانس و ســایر مراودات 
اقتصادی با جامعه جهانی با مشکات عدیده ای مواجه است، اما در سال های 
اخیر به طور قابل ماحظه ای روبه پیشــرفت بوده است. رکوردزنی های متعدد 
در خطوط تولیــد و بهره برداری مؤید این نکته اســت که فــوالد مبارکه بدون 
اغراق موفق ترین شــرکت اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسامی در جبهه 
اقتصادی نبرد با نظام سلطه بوده اســت.به اذعان تمامی کارشناسان صنعت 
فوالد در داخل و خارج از کشــور، روند توسعه این کشــور باوجود تحریم های 
متعدد و ظالمانه و بیمــاری همه گیر کرونا، همچنان روبه پیشــرفت و تعالی 
است و خوشــبختانه عاوه بر توفیقات فراوان در افزایش کمی و کیفی تولید، 
در زمینه اشــتغال زایی پایدار برای متخصصان و فعاالن صنعتی و اقتصادی 
نیز برترین کارآفرین ســال های اخیر بوده بوده است.در شــرایط کنونی این 
مجموعه توفیق این را یافته است که با اشــتغال زایی برای بیش از 350 هزار 
نفر به طور مســتقیم و غیرمستقیم، تحول شــگرفی در زمینه اشتغال آفرینی 
ایجاد کند. تعداد افراد فعال در مجموعه گروه فوالد مبارکه، کارگران، کارکنان، 
تامین کنندگان و پیمانکاران این شــرکت ازنظر آماری در کشور بی نظیر است 
و یقینا بخش عمده موفقیت های شرکت فوالد مبارکه درگرو تاش و همت و 
تعهد و توانمندی کارکنان این شرکت است. بالطبع رضایت مندی کارکنان فوالد 
مبارکه و شرکت های همراه، نقش موثری در عبور از بحران ها و پیشبرد اهداف 
و سیاست های کان گروه فوالد مبارکه داشته است.به نظر می رسد فوالد مبارکه 
به عنوان مولود انقاب اسامی ایران، هم اکنون در مقایسه با سایر شرکت های 
کشور، می تواند الگو و نمونه موفق و مطلوبی برای سایر مجموعه های صنعتی 

در زمینه اشتغال معرفی شود.

امام جمعه بادرود،با انتقــاد ازعدم آنتن دهی تلفن همــراه درامامزاده آقاعلی 
عباس)ع(و روستاهای بادرود گفت :مسئوالن باید تمهیدات ویژه ای را برای آنتن 
دهی تلفن همراه درروزهای تعطیل ومناسبت های مختلف برای زائرین آستان 

مقدس امامزاده آقای علی عباس )ع( فراهم کنند.
حجت االسام علیرضا قاسمی، امام جمعه بادرود در دیدار مدیر عامل مخابرات 
استان اصفهان و نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسامی 
با تبریک فرار سیدن دهه والیت و امامت، به مشکل عدم آنتن دهی تلفن همراه 
در آســتان مقدس امامزاده آقاعلی عباس)ع( و روستاهای بادرود اشاره کرد و 
گفت: از مسئوالن شرکت مخابرات اســتان اصفهان انتظار داریم رفع مشکات 
مخابراتی منطقه بادرود را در دستور کارخود قرار دهند.وی،به عدم برقراری اتصال 

تلفن همراه و قطعی فیبرنوری آستان مقدس حضرت آقا علی عباس)ع( اشاره 
کرد و گفت: سرعت پایین اینترنت درامامزاده آقاعلی عباس )ع(بادرود، کمبود 
شماره تلفن ثابت برای بخشی از مناطق بادرود، خصوصا شهرک آزادگان، قطعی 
و اختال سامانه 118مشکات زیادی را برای مردم این منطقه فراهم کرده است.

رحمت ا... فیروزی پور بــادی، نماینده مردم نطنز، بــادرود و قمصر در مجلس 
شورای اسامی، نیز با بر شمردن بخشی از مشکات ،خواستار ایجاد زیر ساختهای 

مخابراتی در امامزاده آقاعلی عباس )ع(به دلیل زائر پذیر بودن این منطقه شد.
برپایه این گزارش مهندس قربانی، مدیر عامل مخابرات استان اصفهان نیز در 
پایان با ارائه گزارشی از فعالیت ها، نســبت به رفع مشکات مخابراتی بادرود و 

امامزاده آقاعلی عباس)ع( قول مساعد داد.

عملیات آبرسانی سیار به مناطق مختلف شــهر اصفهان ادامه دارد. به گفته 
مدیر سامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضاب استان اصفهان، با ادامه 
گرمای هوا و افزایش مصرف شهروندان، همچنان بخشی از مناطق و محله 
های شهر اصفهان با کاهش شدید فشــار و قطع آب مواجه هستند. عباس 
عباســی خاک گفت: به همین منظور روز شــنبه 21 تیرماه جاری با استفاده 
از 36 تانکر آبرسان بالغ بر 248 هزار لیتر آب بین شهروندان توزیع شد. وی 
افزود: روز سه شنبه آبرسانی سیار خیابان های فردوسی، مشتاق دوم، شریف 
واقفی، رکن الدوله، جابر انصاری، شهرک قدس، میرزا طاهر، مولوی، فاطوری، 
صارمیه، کوی راه حق، اســتاد شهریار و مناطقی از بهارســتان، زیار، دولت آباد، 
فاورجان، شاهین شهر و نجف آباد انجام شد.شایان ذکر است هاشم امینی، 
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان روزسه شنبه در بازدید از فرآیند 
چگونگی آبرسانی سیار، بر سرعت بخشیدن فرآیند آبرسانی به شهروندان تاکید 

کرد. وی همچنین از عملیات اصاح شبکه توزیع آب در خیابان مولوی بازدید و 
ابراز امیدواری کرد با انجام اقدامات الزم، مشکل بخشی از محات تحت پوشش 

آبفای منطقه 4 اصفهان برطرف شود. 

فوالد مبارکه؛ بزرگ ترین بازیگر میدان  اشتغال آفرینی در ایران اسالمی

امام جمعه بادرود در دیدار مدیر عامل مخابرات استان اصفهان تاکید کرد:

مشکالت مخابراتی امامزاده آقاعلی عباس )ع( بادرود برطرف شود

آبرسانی سیار از طریق 36 تانکر در اصفهان

آیا می دانیــد خاقیت چه معنایــی دارد؟ افراد خاق چه 
خصوصیات مشترکی دارند؟ شــاید تصور کنید خاقیت 
ویژگی ای است که در هر فردی در دوران کودکی و نوجوانی 
بروز می کند، اما در ســنین بزرگســالی از دست می رود. 
برخی دیگر باور دارند خاقیت ویژگی ای اســت که تنها در 
افراد کمی دیده می شود و بقیه قادر به کسب آن نیستند. 
عده ای می گویند تمام افراد خاقیــت دارند و تنها باید آن 
را رشد دهند.برخی افراد دارای شــخصیتی پایدار با تفکر 
خاقانه هستند، اما شــاید این ویژگی برحسب موقعیت 
و زمان تغییر کند. گاهی به طور اتفاقی با عوامل انگیزشــی 
و ایده هــای ناب مواجه می شــویم. تفکر خــاق نیازمند 
شناخت بسیار پیچیده ای است، اما با این حال جدا از روند 
اندیشــیدن عمل می کند.برای رفع ابهام باید بدانید افراد 
بسیار خاق دارای ویژگی ها و رفتارهای مشترک هستند. 
در ادامه کارهایی کــه افراد خاق بــه روش های متفاوت 

انجام می دهند را معرفی خواهیم کرد.
افراد خالق مدام خیال پــردازی می کنند : افراد خاق باور 
دارند خیال پردازی به هیچ عنوان وقت تلف کردن نیست. 
 Rebecca( »به عقیده کافمن و »ربــه کا ال. مک میان
L. McMillan(، روان شــناس که با همکاری با هم مقاله  

»قصیده ای در وصف خیال پردازِی مثبت و ســازنده« را 
نوشته اند، خیال پردازی می تواند سبب ایجاد تفکر خاقانه 
شود. البته می دانیم خیلی از ایده ها به طور اتفاقی و وقتی 
ذهن مان جایی دیگر بوده، بیان شده اند.تحقیقی در سال 
2012 میادی انجام شده که نشان می دهد خیال پردازی 
نشــانه  درگیری شدید ذهنی اســت. عصب شناسان می 
گویند روندهای ذهنی درگیر در خیال پردازی، با روندهای 

ذهنی درگیر در تخیل و خاقیت یکسان است.
افراد خالق همه چیز را می بینند : افراد خاق همیشــه و در 
هر موقعیتی فرصت ها را در می یابند و مدام به دنبال جمع 
آوری اطاعات هســتند که به آن ها در تفکر خاقانه کمک 
می کند. »هنری ِجیمز« )Henry James(، نویســنده  
آمریکایی، می گوید، نویسنده واقعی کسی است که هیچ 
 Joan( »چیز از نظرش پنهان نمی ماند.»جوآن دیدی ین
Didion(، نویسنده  آمریکایی، همیشه دفترچه یادداشتی 
همراه خود داشــت تا تمام اتفاقات پیرامونش را بنویسد. 
او از تمام مشاهدات خود برای شــناخت بهتر تناقضات و 
پیچیدگی های ذهنش استفاده می کرد.دیدی ین در مقاله  
 On Keeping A( » پیرامون همراه داشــتن دفترچــه«
Notebook( نوشت: »دفترچه یادداشت ها بسیار مفید 

هســتند، زیرا هر چقدر دقیق و موشکافانه اتفاقات اطراف 
مان را ضبط کنیم، باز هم ممکن است برخی چیزها را از یاد 
ببریم. این دفترچه برای اســتفاده عمومی به کار نمی رود 
که تنها شامل تفکرات و حرف های دلنشین و قابل احترام 
باشد. بلکه درباره چیزی خصوصی حرف می زنیم، درباره 
رشته افکار بسیار کوچک که در همان وهله اول به کار نمی 
آیند، اما همین بخش های کوچک از رشته افکار برای فرد 

موردنظر دارای معنا و مفهوم است.«
افراد خالق وقتی کار می کنند که بهره وری بیشتری دارند : 
خیلی از افراد خاق کارهای مهم خود را صبح خیلی زود یا 
 Vladimir(»آخر شب انجام می دهند.»والدیمیر نابوکوف
Nabokov(، رمــان نویــس روس-آمریکایــی، وقتی 
از خواب بیدار می شــد، در حدود ســاعت 6 تــا 7 صبح، 
به ســرعت به ســراغ نوشــتن می رفت. »فرانــک لوید 
رایــت« )Frank Lloyd Wright(، طراح و آرشــیتکت 
آمریکایــی، ســاعت 3 یــا 4 صبــح از خواب بیــدار می 
شــد و بعد از چند ســاعت کار کردن دوباره مــی خوابید. 
افراد خاق مــی دانند در چه ســاعتی از روز ذهن شــان 
 عملکــرد بهتــری دارد و برنامه خــود را مطابــق با همان 

تنظیم می کنند.

آشپزی

آش گوجه فرنگی تهرانی 
مواد الزم : گوجه فرنگی نیم کیلو گرم، برنج یک پیمانه، پیاز متوسط2 

عدد،سبزی آش )تره و جعفری و گشنیز(300 گرم،لوبیا چیتی یا لوبیا چشم بلبلی 
یک پیمانه،رب گوجه فرنگی یک قاشق غذا خوری،زردچوبه و نمک و فلفل به میزان الزم
طرز تهیه:  در یک قابلمه مناسب، لوبیا چیتی به همراه آب را روی حرارت قرار داده تا بپزد 
و بعد از پخت آن را از یک صافی عبور می  دهیم. پیاز را به صورت نگینی خرد می  کنیم و در 

قابلمه ای که برای پخت در نظر گرفته ایم با روغن تفت می  دهیم.در این مرحله بعد از سرخ 
شدن پیاز ها، زرد چوبه را اضافه می  کنیم و تفت می  دهیم. 5 لیوان آب به قابلمه اضافه کرده و 
حرارت زیر قابلمه را زیاد می  کنیم تا آب جوش بیاید. بعد از به جوش آمدن آب، حرارت را کم 
می کنیم.سپس برنج را به مواد قابلمه اضافه کرده و صبر می کنیم تا نیم پز شود. بعد از نیم پز 
شدن برنج، سبزی آش را اضافه می  کنیم تا بپزد. گوجه فرنگی را به مواد داخل قابلمه اضافه 

می  کنیم. رب گوجه فرنگی را با آب رقیق  کرده و سپس همراه با لوبیا به مواد آش اضافه 
می  کنیم و درب آش را می  گذاریم و اجازه می  دهیم که آش با حرارت مایم بپزد. 

در صورت کم بودن آب آش، به آن کمی آب جوش اضافه می  کنیم. نمک، 
فلفل و آبغوره را در ده دقیقه آخر پخت به آش اضافه می  کنیم.

آش گوجه فرنگی به تند بودنش مشهور است،پس به 
اندازه کافی به آن فلفل اضافه می  کنیم. 

افراد واقعا خالق چه ویژگی های رفتاری مشترکی دارند؟

رخشان بنی اعتماد »مه گرفتگی« را می سازد آخرین فیلم »علی انصاریان« آماده نمایش شد
رخشان بنی اعتماد کارگردان »روسری آبی«،   »نرگس« و... قصد دارد پس 
از هشت دوره دوری از سینمای داستانی فیلم تازه اش را به تهیه کنندگی 
جهانگیر کوثری جلوی دوربین ببرد.این فیلم با نام »مه گرفتگی« یک 
فیلم اجتماعی و متفاوت در سینمای ایران است و اغلب بازیگران این 
فیلم از بازیگران تئاتر خواهند بود و چند نفر از بازیگران سینما در نقش های 
کوتاه در آن حضور خواهند داشت. فیلمنامه این فیلم توسط رخشان 
بنی اعتماد نوشته شده و پیش بینی می شود نیمه دوم امسال کلید بخورد.

پس از نهایی شدن موسیقی متن توسط یوگنی گرینکو آهنگساز اهل روسیه 
و انجام امور البراتواری، فیلم ســینمایی »قطع فــوری« با کارگردانی و 
تهیه کنندگی مریم بحرالعلومی آماده نمایش شده است و پس از دریافت 
مجوزهای الزم، بــرای پخش داخلی و خارج از کشــور آن برنامه ریزی 
خواهد شد. در این فیلم مرحوم علی انصاریان نقش آفرینی کرده است.این 
فیلم سینمایی که زمستان سال گذشته مقابل دوربین رفت، روایتگر قصه ای 
در یک شب کرونایی  است که زمین لرزه ای تهران را می لرزاند .

 هادی نباتی نژاد
مدیر روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه
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