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فرارو- »دیلی صباح« در گزارشی، به بحران اقتصادی لبنان و وضعیت 
آشفته اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشــور پرداخته و وضعیت 
جاری در لبنان را موجب ســرخوردگی و ناامیدی مردم این کشــور و 
همچنین حامل پیامد ها و تبعات جدی برای منطقه خاورمیانه دانسته 

است.
دیلی صباح در این رابطه می نویسد: بر اساس آنچه بانک جهانی اعالم 
کرده است: »بحران اقتصادی و مالی لبنان می تواند در زمره سه بحران 
اقتصادی قرار گیرد که از اواســط قرن نوزدهم میــالدی، وخیم ترین 
وضعیت را داشته اند«. لبنان در برهه کنونی، از ابرتورم رنج می برد. نرخ 
بیکاری نیز در این کشور باالست. در بسیاری از بخش ها، بحران با گذر 
زمان، تعمیق شده است و مردم لبنان با مشکالتی در تهیه دارو، سوخت و 
برق، رو به رو هستند. جدای از همه این ها، لبنان هنوز نتوانسته تبعات و 
پیامد های بسیار بد وقوع انفجار مهیب در بندر بیروت را نیز مدیریت کند 
و همچنان اقتصاد این کشور تا حد زیادی تحت تاثیر این موضوع است.

حدودا یک ســال قبل، انفجار در بندر بیروت رخ داد، با این حال هنوز 
می توان آثار خرابی های ناشی از این انفجار را بر ساختمان های نزدیک 
بندر بیروت مشاهده کرد. پول ملی لبنان نیز پس از انفجار بندر بیروت، 
کاهش قابــل توجهی را تجربه کــرد و رکوردی تاریخی را در از دســت 

دادن ارزش خود، به ثبت رســاند.با این همه، تمامی این مسائل تنها 
بخش های کوچکی از واقعیت و تصویر کلی این روز های لبنان هستند. 
لبنان در برهه کنونی با بحران ثبات نیز رو به رو است. پس از انفجار در 
بندر بیروت که در آگوست سال ۲۰۲۰ رخ داد، دولت لبنان استعفا کرد و 
تاکنون تمامی تالش ها جهت استقرار دولت در لبنان با ناکامی رو به رو 
شده اند. »حسان دیاب« نخست وزیر موقت لبنان در یک موضع گیری 
می گوید: »لبنان تنها چند روز با یک انفجار اجتماعی فاصله دارد. مردم 
لبنان با این سرنوشت تاریک خود بایستی به تنهایی رو به رو شوند«.

جدای از بحران برق در لبنان، این کشور با بحران تامین سوخت نیز رو 
به رو است. مردم باید ساعت ها در صف پمپ بنزین ها بمانند تا بتوانند 
بنزین خودروی خود را تامین کنند. آن ها حتی پس از ساعت ها منتظر 
ماندن در صف، تنها می توانند چند لیتر بنزین را داشــته باشــند. این 
وضعیت موجب شده تا نوعی بازار سیاه در لبنان در بخش سوخت ایجاد 
شود. مردم عادی قادر نیستند تا برای ماشین های خود سوخت تامین 

کنند. امری که عمال حمل و نقل در لبنان را فلج کرده است.
در بیروت، تقریبا می تــوان ادعا کرد که در شــرایط کنونی، حمل و نقل 
عمومی وجود ندارد. مردم باید از تاکســی های خصوصی و یا ماشین 
و موتور ســیکلت های شــخصی خود برای جابه جایی استفاده کنند. 

هیچ تراموا، مترو یا حتی ایســتگاه های اتوبوس مناســبی در بیروت 
وجود ندارد.

بحران سوخت در لبنان بسیاری از بخش ها را درگیر کرده و وضعیت در 
لبنان را تا حد زیادی رو به وخامت برده است. مردم با مشکالت فراوانی 
جهت رسیدن به محل کار و یا حتی مدرسه مواجه هستند. این مسئله 
موجب ایجاد بی ثباتی های اجتماعی و همچنین اعتراضات فراوان در 

لبنان شده است.
یکی دیگر از مشــکالت و بحران های اساســی که لبنان در برهه زمانی 
کنونی با آن رو به رو است، کمبود دارو در این کشور است. لبنان مبلغی 
بیش از ۶۰۰ میلیون دالر به تامین کننده های دارو برای این کشور بدهکار 
است.این شرایط موجب شــده تا نوعی جو ناامیدی میان مردم لبنان 
ایجاد شود. آن ها چندان باوری به ایجاد تغییرات مثبت در کشورشان 
ندارند. لبنان در شــرایط فعلی با بحران »فرار مغزها« رو به رو اســت. 
بسیاری از نخبگان لبنانی برای شرایط زندگی بهتر، به خارج از این کشور 
در حال مهاجرت هســتند. اگر بحران اقتصادی در لبنان تعمیق شود، 
امکان تشدید مهاجرت از این کشــور نیز وجود دارد. این مسئله در نوع 
خود می تواند جدای از لبنان، برای منطقه نیز مشــکالتی را ایجاد کند و 

حتی خود، موجب مشکالت دیگر شود.
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هک ویندوز در ایران توسط اسراییل؟
شــرکت گوگل روز چهارشــنبه در بیانیه ای گفت که با کمک تحقیقات »ســیتیزن لب« در گوگل 
کروم دو نقطه ضعف در رابطه با ابزار های جاسوسی شــرکت »کاندیرو« پیدا کرده است.شرکت 
مایکروسافت و »سیتیزن لب« گروه حقوق بشــری عرصه مجازی، اعالم کردند که یک شرکت 
اسراییلی به نام »کاندیرو« نرم افزار رخنه در سیســتم عامل ویندوز را فروخته است.به گزارش 
انتخاب، این مورد نشان می دهد که طراحی و فروش ابزار های رخنه در نرم افزار هایی که استفاده 
گســترده دارند، به یک تجارت بزرگ بدل شده اســت.این تحقیقات که به طور مشترک توسط 
مایکروسافت و »سیتیزن لب« انجام شده نشان می دهد چگونه محصوالت شرکت »کاندیرو« 
در یک بازار مخفی در سراســر جهان عرضه شــده و خریداران این ابزار ها که در بسیاری از موارد 
نهاد های امنیتی هســتند از این فناوری برای رخنه در شــبکه ارتباطی مخالفان، فعاالن مدنی و 
رسانه های مخالف حکومت استفاده می کنند.شواهدی که در این پژوهش جمع آوری شده است 
نشــان می دهد که این ابزار در کشــور های گوناگون از جمله ایران، لبنان، بریتانیا و اسپانیا مورد 

استفاده قرار گرفته است.

وزیر امور خارجه اتریش: 

بدون برجام یک رقابت تسلیحاتی منطقه ای شکل می گیرد
وزیر امور خارجه اتریش در ششمین سالروز امضای توافق هسته ای، در بیانیه ای بر اهمیت حفظ 

این توافق و حمایت اتریش از آن تاکید کرد.
الکساندر شالنبرگ در بیانیه ای به مناسبت ششمین سالروز امضای توافق هسته ای گفت: ما به 
حمایت از برجام ]توافق هسته ای[به عنوان یک ابزار مهم ساختار مقررات عدم اشاعه تسلیحات 
هسته ای ادامه می دهیم.سال های گذشته ثابت کردند که بهتر است توافقی ناقص داشته باشیم 
تا هیچ توافقی در کار نباشد. هنوز بر این عقیده هستیم که همگی باید برای حفظ آن به هم ملحق 
شویم. در غیر این صورت، خطر یک رقابت تسلیحاتی منطقه ای با پیامد هایی غیرقابل پیش بینی 

از جمله شامل حال اروپا و اتریش، پدیدار خواهد شد.

 تکذیب اظهارات منسوب به »شمخانی« درباره خروج ایران
 از سوریه

یک منبــع آگاه در دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی، نقل قول منتشــر شــده از دریابان علی 
شــمخانی درباره خروج نیروهای ایران از ســوریه را تکذیب کرد.وی اظهار داشت: دبیر شورای 
عالی امنیت ملی در هفته گذشــته هیچ مصاحبه ای با رسانه های داخلی و خارجی نداشته است 
و به طور قطع، انتشــار این گونه اخبار جعلی با اغراض خاص با رویکرد تضعیف اقتدار منطقه ای 
جمهوری اسالمی ایران تولید و منتشر می شود. یادآور می شــود،طی روزهای گذشته خبری در 
برخی گروه های غیر رسمی تلگرامی و شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن از قول دبیر شورای 
عالی امنیت ملی اعالم شده که صالح بر این شد که از ســوریه خارج شویم، چون به نفع ایران و 

مردم سوریه است.

رایزنی »لودریان« و »بلینکن« درباره ایران
وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه که در واشنگتن به سر می برد با 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا دیدار و طرفین درباره موضوعات مختلف از جمله ایران، لبنان، 

چین، روسیه بحث و گفت وگو کردند.
بر اساس این گزارش، وزیران خارجه آمریکا و فرانســه درباره تالش ها برای بازگشت به اجرای 

برجام نیز با یکدیگر بحث و گفت و کرده اند.

سیاستکافه سیاست

تحلیل »دیلی صباح« از بحران اقتصادی لبنان؛

»تراژدی بزرگ« در لبنان

آمریکا خواهان تشکیل فوری دولت لبنان شد
بلینکن از رهبران سیاسی لبنان خواست تا اختالف های حزبی را به فوریت کنار گذاشته و دولتی 
را تشــکیل دهند که به مردم لبنان خدمت کند.وزارت امور خارجه آمریکا انصراف ســعد حریری 
از تشــکیل کابینه را یک تحول ناامیدکننده برای مردم لبنان دانست و از سیاستمداران این کشور 

خواست تا هر چه سریع تر دولت جدید را تشکیل دهند.
آنتونی بلینکن در این بیانیه ضمن تاکید بر تشــکیل آنی دولتی متعهد و قادر به انجام اصالحات 
ضروری در لبنان، نوشــت: این دولت باید مقدمات انتخابات مجلس لبنان در سال ۲۰۲۲ را آغاز 
کند و این انتخابات نیز باید به موقع، آزاد و عادالنه برگزار شــود.بلینکن از رهبران سیاسی لبنان 
خواست تا اختالف های حزبی را به فوریت کنار گذاشته و دولتی را تشکیل دهند که به مردم لبنان 

خدمت کند.

پیشنهاد طالبان برای آتش بس سه ماهه در افغانستان
نیروهای طالبان در ازای آزادی هزاران تن از شــبه نظامیان وابســته به این گــروه از زندان های 
افغانستان، پیشنهاد برقراری یک آتش بس سه ماهه را ارائه کرد.به نقل از الجزیره، یک عضو ارشد 
تیم مذاکره کننده دولت افغانستان اعالم کرد که شبه نظامیان طالبان در پی تحت کنترل درآوردن 
یک گذرگاه مهم مرزی در مرز افغانستان- پاکستان پیشنهاد داده است که در ازای آزادی هزاران 
تن از نیروهای محبوس خود یک آتش بس ســه ماهه برقرار شود. »نادر نادری« سخنگوی تیم 
مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه، پایتخت قطر این پیشنهاد طالبان را »تقاضایی بزرگ« 
خواند.گفتنی است که گفت وگوهای صلح میان طالبان و مقامات افغانستان در دوحه ماه هاست 

که متوقف شده است.
این مقام افغان در کابل به خبرنگاران گفت: »طالبان طرحی برای یک آتش بس سه ماهه ارائه 
داده، اما در مقابل آزادی ۷،۰۰۰ تن از زندانیان خود و حذف نام رهبرانش از فهرست سیاه سازمان 

ملل را در خواست کرده است«.

سعد الحریری استعفا کرد
»سعد الحریری« مامور تشــکیل کابینه لبنان پس از دیدار با رییس جمهور این کشور گفت که از 

تشکیل کابینه انصراف می دهد.
شبکه خبری المیادین به نقل از الحریری گزارش داد: »پس از اینکه میشل عون به من گفت که 

نمی تواند ]بر سر تشکیل کابینه[ توافق کند، انصراف خود را اعالم کردم.«
مامور تشکیل کابینه لبنان گفت که رییس جمهور این کشور، »تغییرات بنیادینی برای لیست کابینه 
پیشنهادی« مطرح کرده است. وی مدعی شد که موضع عون، در قبال تشکیل کابینه تغییر نکرده 

و »مشخص است که ما با او به توافق نخواهیم رسید«.

نخست وزیر عراق:

  نمی توان تصور کرد که جریان صدر در انتخابات
 شرکت نمی کند

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق با انتشار توئیتی در واکنش 
به اعالم تحریم انتخابات پارلمانی آتی عراق توسط جریان صدر نوشت: عراق به همبستگی همه 

احتیاج دارد. مردم و احزاب سیاسی با رقابت شرافتمندانه در انتخابات شرکت می کنند.
وی افزود: ما یک مسئولیت تاریخی پیش رو داریم و باید از عراق برای رسیدن به یک انتخابات 
آزاد و پاک حفاظت کنیم. الکاظمی همچنین تاکید کرد: جریان صدر بخش مهمی از جامعه عراق 

است و نمی توان تصور کرد که این جریان در انتخابات شرکت نمی کند.

خبر روز

درخواست برجامی »مرکل« 
پس از دیدار با »بایدن«

صدراعظم آلمان بعد از دیــدار با رییس جمهور 
آمریکا در واشنگتن خواستار اتمام موفقیت آمیز 
مذاکرات برجام در شهر وین شد.»آنگال مرکل«، 
صدراعظم آلمــان بعد از دیدار بــا »جو بایدن«، 
رییس جمهور آمریکا در واشــنگتن تصریح کرد 
مســئله مربوط به ایران و برجــام از محورهای 
گفت وگوی میان ســران دو کشــور بوده است.

صدراعظم آلمــان همچنین گفت که بایســتی 
تمامی تالش هــا بــرای اتمــام موفقیت آمیز 
مذاکرات مربوط به برجــام در وین به کار گرفته 
شــود. آلمان یکی از اعضای گروه ۱+۴ )روسیه، 
چین، انگلیس، فرانسه و آلمان( است که در حال 
اجرای توافق هسته ای برجام با ایران هستند.این 
کشــور به همراه انگلیس و فرانسه بعد از خروج 
آمریکا از برجام در اردیبهشــت ماه سال ۱۳۹۷ 
وعده داده بودند با تحریم هــای آمریکا مقابله 
خواهند کرد و منافع ایران در برجام را تضمین می 
کنند.سه کشــور اروپایی با وجود مخالفت های 
لفظی با خروج آمریکا از برجــام، به وعده های 
خود برای جبران آثار این خــروج عمل  نکردند.

جمهوری اسالمی ایران تا یک سال بعد از خروج 
آمریکا از برجام به تمامــی تعهداتش ذیل این 
توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده 
می دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران 
می کنند، فرصت دهد برای تحقق این وعده تالش 
کنند.بعد از گذشت یک سال از خروج آمریکا از 
برجام، تهران اعالم کرد با توجه به اینکه کشورهای 
اروپایی به وعده هایشان عمل نکرده اند طی چند 
گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش خواهد داد. 
کاهش تعهدات ایران ذیل مفاد توافق هسته ای 
برجام صورت می گرفت.جمهوری اسالمی ایران، 
بعد از برداشــتن ۵ گام بــرای کاهش تعهدات، 
سرانجام ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸ اعالم کرد دیگر با هیچ 
محدودیتی در حوزه عملیاتی )شــامل ظرفیت 
غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی 
شــده و تحقیق و توســعه( مواجه نیست.»جو 
بایدن« بعد از دیدار با آنگال مرکل  به گفت وگویش 
با وی درباره ایران اشــاره ای نکرد. او در عوض، 
درباره ناآرامی ها در کوبا اظهارنظر کرد و مدعی شد 
واشنگتن آماده است مقادیر زیادی واکسن کرونا 

برای این کشور ارسال کند.

اخبار

یکی دیگر از مشکالت و بحران های اساسی که لبنان 
در برهه زمانی کنونی با آن رو به رو است، کمبود دارو در 
این کشور است. لبنان مبلغی بیش از ۶۰۰ میلیون دالر 

به تامین کننده های دارو برای این کشور بدهکار است

وز عکس ر

سفیر ایران با 
دبیرکل شورای 
ترک دیدار کرد

محمد فرازمند، ســفیر ایران در 
آنکارا با »بغداد امرایف« دبیرکل 
شورای ترک دیدار و رایزنی کرد.  
در این دیدار که در مرکز این شورا 
در اســتانبول برگزار شد، سفیر 
ایــران دیدگاه های کشــورمان  
درباره آینده روابط با شورای ترک 
و نوع همکاری با آن را اعالم کرد .

 شرکت فیســبوک روز پنجشــنبه در بیانیه ای مدعی 
شد که مانع حمله سایبری گروهی از هکرهای ایرانی 
شده که نظامیان آمریکا را هدف گرفته بودند.بر اساس 
این بیانیه، حمالتی که »از ایران ترتیب داده شده بود« 
به ویژه کارکنان نظامی در بخش های هوا-فضا و دفاعی 
را هدف گرفته بود.فیســبوک می گوید که این حمله 
برنامه ریزی شده را می توان بخشی از یک کارزار بزرگ 
جاسوسی آنالین و »عملیاتی با منابع خوب و پیوسته« 
توصیف کرد که درصدد بود در این شــبکه اجتماعی با 
قربانیان هدف خود ارتباط برقرار کند و آنها را فریب دهد 
تا به این ترتیب اطالعات حساسی را از آنها کسب کند.

این گروه هکرها که در میان سیســتم های امنیتی به 
گروه »الک پشت« مشــهورند، حدود ۲۰۰ فرد مرتبط 
با ارتش همچنین شرکتهای دفاعی و هوا و فضا را در 
ایاالت متحده هدف گرفته بودند و از سیســتم هایی 
همچون فیشینگ استفاده می کردند تا اهداف خود را 
از فیسبوک دور و دستگاه های آنها را با بدافزارها آلوده 
کنند.فیسبوک مدعی شــده است تحقیقاتش نشان 
داده که بخشــی از بدافزارهایی که از سوی این هکرها 
استفاده می شده، توسط یک شرکت فناوری اطالعات 
مستقر در تهران توسعه داده شده است.گفته می شود 
که این هکرها از وبسایت های جعلی نیز برای سرقت 

اطالعات و ورود به سیستم پروفایل کاربران همچنین 
دسترسی به حساب ها و ایمیل های شخصی و شرکتی 

آنها استفاده می کردند.
فیسبوک می گوید ارزیابی دقیق تاثیرات این عملیات 
جاسوسی دشوار است زیرا هکرها به محض موفقیت 
در دور کردن کاربران از این شبکه، استفاده از بدافزارها 

را آغاز می کردند.

ادعای فیسبوک: 

حمله هکرهای ایرانی به نظامیان آمریکایی

سخنگوی اتحادیه اروپا:

 ایران پیش از آغاز دولت رییسی به مذاکرات باز نمی گردد
ســخنگوی اتحادیه اروپا در گفت وگو با یورونیوز گفت ایران تا زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رییسی به مذاکرات وین برای احیای برجام باز نخواهد گشت.به گفته دستگاه 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ریاست جوسپ بورل، تهران به مقام های رسمی اروپا اطالع داده است که مذاکرات تا اواسط ماه اوت )یک ماه دیگر( از سر گرفته نخواهد 
شد.لیز کاستیو نیه تو، یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا به خبرنگار یورونیوز در بروکسل گفت: »مقامات ایرانی به اتحادیه اروپا اطالع دادند که مایلند دور بعدی گفت وگو ها 
درباره برجام را در وین هنگامی که دولت جدید روی کار است، یعنی از ۵ اوت )۱۴ مرداد( از سر بگیرند. در این میان، پرهیز از هرگونه تشدید و اقداماتی که منجر به تضعیف 

تالش های گسترده دیپلماتیک ما برای اطمینان از اجرای کامل برجام می شود، مهم است. اتحادیه اروپا نیز این مسئله را به وضوح به طرف ایرانی اعالم کرد.«
ایران، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین برای احیای برجام و بازگشت تهران و واشنگتن به تعهدات توافق هسته ای سال ۲۰۱۵، تاکنون ۶ دور مذاکره در وین برگزار کرده اند.

یک مقام دیپلماتیک درباره توقف مذاکرات وین هم پیشتر به رویترز گفته بود: »آن ها ]ایرانی ها[تا آغازدولت جدید آماده بازگشت نیستند. روشن نیست این به معنای شروع 
ریاست جمهوری ابراهیم رییسی در ۵ ماه اوت است یا تشکیل هیئت دولت جدید. احتماال تا میانه ماه اوت گفت وگویی برگزار نخواهد شد.«دولت ایاالت متحده آمریکا و 
جمهوری اسالمی ایران هر دو برای از سرگیری اجرای تعهدات خود وفق برجام اعالم آمادگی کرده اند. با این حال و پس از گذشت شش دور مذاکره در وین، هنوز تصمیمی 

درباره چگونگی بازگشت دو طرف به تعهدات، رفع تحریم ها و ضمانت تکرار نشدن دوباره تجربه دولت دونالد ترامپ، گرفته نشده است.
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استفاده پساب در فوالد مبارکه به ۱۱ شهر می رسد؛

فوالد مبارکه؛ اولین شرکت در استفاده از پساب برای تولید

مدیر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه با اشاره به اقدامات گسترده و موثر فوالد مبارکه 
در کاهش مصرف آب گفت: اجرای طرح انتقال پساب 
شهری برای استفاده در فرآیند تولید، افزایش شدید 
ســطح بهداشــتی محیط را به همراه داشت و میزان 
تاب آوری این شــرکت را نیز به میــزان قابل توجهی 
افزایش داد. جواد نیلی شامگاه چهارشنبه ۲۳ تیرماه 
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شــبکه پنج سیمای 
اصفهان، اظهار کــرد: فوالد مبارکه با ســهم تولید ۴۵ 
درصدی فوالد یکی از بزرگ ترین شرکت های فوالدی 
کشــور و بزرگ ترین مجموعه فوالدی در خاورمیانه و 

شمال آفریقاست.

فوالد مبارکه؛ اولین شرکت در 
استفاده از پساب برای تولید

وی با بیان اینکه برای تولید فوالد عالوه بر انرژی و سنگ 
آهن به آب هم نیاز است، افزود: برای تامین آب مورد نیاز 
جهت تولید فوالد، ســال ها از آب خام استفاده می شد 
ولی با الزاماتی که به دالیلی نظیر مشــکالت کمبود آب 
در فالت مرکزی ایران به فوالد مبارکه تحمیل شد، این 
شرکت برای اولین بار به استفاده از پساب برای چرخه 
تولید روی آورد.مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی 
شرکت فوالد مبارکه گفت: این شرکت در ابتدا و در دهه ۸۰ 
از پساب صنعتی تصفیه شده شرکت برای چرخه تولید 
استفاده کرد. با این اقدام بخش زیادی از نیاز آبی به آب 
خام خود را کاهش دادیم. در اوایل دهه ۹۰ نیز به عنوان 
اولین شرکت در حوزه خرید پساب شهری از مجموعه 
شهرهای مجاور وارد شدیم و با اجرای شبکه های پساب 
شهری، ایجاد تصفیه خانه ها و ایجاد خطوط انتقال از 

پساب شهری برای فرآیند تولید استفاده کردیم.

برنامه برای کاهش ۵0 درصدی آب در 
فوالد مبارکه از طریق پساب شهری

نیلی ادامه داد: در واقع این شرکت با این اقدام موفق 
شــد نیاز آبی خود را تا امــروز ۳۰ درصد کاهش دهد؛ 
اما در افق باالتری در تالش اســت تــا ۵۰ درصد آب 

مورد نیاز خود را از طریق پســاب شــهری تامین کند. 
این مسئله پیامدهای بسیار مثبتی داشته است که از 
جمله آن می توان به افزایش سطح بهداشت محیط و 
وضعیت محیط زیست اشاره کرد به همین دلیل این 
اقدام به عنوان یک اقدام مثبت در مجموعه اســتان 
مورد استفاده قرار گرفته اســت.وی خاطرنشان کرد: 
همچنین اجرای این پروژه توسط شرکت فوالد مبارکه 
باعث شد تا اقدامات مشــابه، به یک دستور از سوی 
برخی وزارتخانه ها از جمله وزارت صمت و وزارت نیرو 
برای شرکت هایی تبدیل شود که پس از فوالد مبارکه 

اقدام به استفاده از پساب برای فرآیند تولید کردند.

تعداد شهرهای حاضر در طرح انتقال پساب 
شهری به 11 شهر افزایش می یابد

مدیر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه اظهار کرد: در حال حاضر ۹ شهر در پروژه انتقال 
پساب شهری به فوالد مبارکه برای استفاده در فرآیند 
تولید حضور دارند؛ اما بســیاری از شهرها برای بهبود 
شرایط محیط زیست و بهداشت محیط خود متقاضی 
شدند که اقدامات مشابهی را به صورت مشترک با فوالد 
مبارکه انجام دهند. در همین راســتا قصد داریم این 
تعداد شهر را به ۱۱ شهر افزایش دهیم. باید توجه داشت 

که به کرات می توان از پساب استفاده کرد.

پایداری تولید در فوالد مبارکه، اولین 
نیاز صنایع پایین دستی

نیلی درباره منافع اجرای پروژه استفاده از پساب برای 
شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: این طرح منافع زیادی به 
دنبال دارد. ما ذی نفعان بسیاری داریم که اولین آن ها، 
جامعه صنعتگرانی هستند که ورق فوالد ماده اولیه آن ها 
محسوب می شود. بنابراین اولین نیاز آن ها پایداری 
تولید در مجموعه فوالد مبارکه است که این مسئله یکی 

از بهترین پیامدهای اجرای این پروژه است.

افزایش تاب آوری در تولید با اجرای 
طرح استفاده از پساب

وی افزود: اگر ما همانند قبــل آب خام خود را از منابع 
دیگر تامین می کردیم با توجه به شرایطی که طی چند 
سال اخیر از نظر آبی رخ داد، متحمل توقفات بسیاری 
می شــدیم ولی با خرید پساب و اســتفاده از پساب 
شهری و صنعتی این نیاز خود را به شدت محدود کردیم 
بنابراین باعث شد تاب آوری ما در زمینه تولید افزایش 
یابد و در نتیجه به عنــوان اولین نیــاز ذی نفعان ما، 
پایداری خط تولید برقرار شود. این مسئله منجر به ثبات 
قیمت و نبود وقفه در عرضه در بازارها خواهد بود.مدیر 
ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شــرکت فوالد مبارکه 
ادامه داد: دومین انگیره فوالد مبارکه برای حرکت به این 
سمت، کاهش وابستگی این شرکت به آب خام است 
که با اجرای این پروژه نیاز آب خام این شرکت به شدت 
کاهش یافت. این مسئله نیز انتظار بخشی از جامعه 

به عنوان ذی نفعان فوالد مبارکه بود که صورت گرفت.

پروژه ۹0 ساله ای که ۵ ساله انجام شد
نیلی تصریح کــرد: نکته دیگری که می تــوان در این 
خصوص گفت تبعات اجتماعی است. این اقدام فوالد 
مبارکه که مدت زمان ۳۰ ساله یا به قول دوستان آبفا 
۹۰ ساله به ۵ سال تبدیل شد، شرایط زیست محیطی 
و بهداشت محیط در منطقه را به شدت بهبود بخشید. 

پیش تر فاضالب خام وارد چرخه رودخانه زاینده رود 
می شد در حالی که اکنون این مسئله به طور کلی در 
این ۱۱ شــهر عمال اتفاق نمی افتد؛  این پساب ها کامال 
تصفیه شــده و با خطوط انتقال به فوالد مبارکه برای 

استفاده در صنعت منتقل می شود.

کاهش میزان مصرف آب مطلق در فوالد مبارکه
وی ادامه داد: فوالد مبارکه اقدامات بســیاری را در 
زمینه کاهش مصرف آب انجام داده اســت. اولین 
اقدام کاهش نیاز آب مطلق، چه از پســاب و چه آب 
خام بوده که به میزان آبی اســت که به ازای تولید هر 
تن فوالد مصرف می شــود. در همین راستا خطوط 
انتقال آب به دلیل وجود نشتی با هزینه های بسیار 
زیاد اصالح شد و فرآیندهای خنک سازی تجهیزات 
و محصوالت را تغییر دادیم.مدیر ارشد خدمات فنی و 
پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: عالوه 
بر موارد مطرح شــده برج های خنک کننده را نیز به 
منظور کاهش مقدار مطلق آب در چرخه تولید تغییر 
دادیم. اقدام بعدی هم اســتفاده از پساب صنعتی 
و بازچرخانی مکرر آب اســت که باعث شده قسمت 
عمده نیاز آبــی فوالد مبارکه از محل تصفیه پســاب 
صنعتی شرکت فوالد تامین شود. استفاده از پساب 

شــهری نیز از جمله دیگر اقداماتی است که در زمینه 
کاهش مصرف آب در فوالد مبارکه انجام شده است.

فوالد مبارکه در زمینه آب، کم مصرف 
ترین فوالدساز جهان است

نیلی درباره جایگاه فعلی شرکت فوالد مبارکه در کشور 
و جهان نیز گفت: اکنون شرکت فوالد مبارکه ۴۵ درصد 
از نیاز فوالدی کشور را تامین می کند و بزرگ ترین تولید 
کننده آهن اسفنجی در جهان محسوب می شود. این 
شرکت ۸ کوره فوالدسازی زیر سقف دارد که به نوعی 
بزرگ ترین کارخانه با این تعداد کوره قوس در جهان به 
شمار می رود. همچنین کمترین مقدار مصرف آب به 
ازای تولید هر تن فوالد خام را در جهان دارد و به همین 
دلیل برترین شــرکت در زمینه کاهش مصرف آب در 

فرایند تولید نیز محسوب می شود.

پروژه های استفاده از پساب در 
تولید مقرون به صرفه است

وی افزود: شاید اجرای پروژه های استفاده از پساب 
در وهله اول هزینه بر باشد اما میزان هزینه توقف تولید 
نشان می دهد این اقدام سود بزرگی برای شرکت ها از 
جمله فوالد مبارکه به ارمغان می آورد. در همین راستا 
شرکت فوالد مبارکه از سال ۹۱ اقدامات مربوط به این 
حوزه را آغاز کرد و اکنون در حال بهره برداری از آن است.

مدیر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: در صورتی که مقایسه ای بین 
هزینه های اجرای این پروژه و ســودی که برای فوالد 
مبارکه به همراه داشته است، انجام شود می بینیم که 
با پایداری تولید در مجموعه فوالد، این هزینه برگشت 
پذیر بوده و سایر شرکت ها نیز می توانند با ورود به این 
حوزه نیاز آبی خود را تامین کنند.نیلی با بیان اینکه دو 
نوع تصفیه خانه وجود دارد، گفت: نوعی از این تصفیه 
خانه ها که توســط سازمان آبفا تاســیس می شود، 
فاضالب شهری را به پساب قابل استفاده برای آبیاری 
گیاهان غیرمثمر تبدیل می کند. این در حالی اســت 
که این آب برای فوالد مبارکه قابل اســتفاده نبوده و 

الزم است در تصفیه خانه های تکمیلی، این آب به آب 
صنعتی تبدیل شود که فرآیند آن فارغ از استفاده مواد 

شیمیایی و انرژی زیاد، بسیار هزینه بر است.

بهبود شرایط زیست محیطی در حوزه زاینده رود 
با اجرای طرح انتقال پساب فوالد مبارکه

وی درباره تاثیر این پــروژه به کاهش آلودگی نیز اظهار 
کرد: اگر به صورت کالن حوزه زاینده رود به این قضیه نگاه 
کنیم متوجه می شویم که اولین سود آن بهبود شرایط 
زیست محیطی در کل مجموعه زاینده رود است که عاید 
همه بهره برداران این حوزه و مردم این منطقه می شود.

افق دید فوالد مبارکه در استفاده از منابع آبی
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه گفت: افق دید فوالد مبارکه قطع وابستگی به آب 
خام و منابع آب جاری یا زیرزمینی در منطقه است. در 
همین راستا دو اقدام بزرگ انجام شده که اولین آن ها، 
استفاده از پساب شهری و صنعتی بود اما دومین اقدام 
و اقدام بزرگ تر ما، انتقال آب از دریاهای آزاد به صنایع 

بزرگ استان است.

اجرای طرح انتقال آب از دریای آزاد به اصفهان
نیلی با بیان اینکه امیدواریم این کار طی ۳ تا ۵ ســال 
آینده به نتیجه برســد، افــزود: با اجــرای این طرح، 
وابســتگی شــرکت فوالد مبارکه به منابع آبی داخل 
اســتان به صورت کامل قطع شــده و نیاز آن از طریق 
منابع نامحدود متصل به دریا تامین می شــود. اما از 
آنجا که این کار هزینه بســیاری دارد، الزم است پیش 
از آن فرآیند خود را بــه گونه ای تغییر دهیم که مصرف 
آب مطلق در فوالد مبارکــه کاهش یابد.وی ادامه داد: 
پایداری خط تولید برای فوالد مبارکه بسیار مهم است. 
با اینکه در اوایل دهه ۹۰ شرایط تاب آوری بسیار کمی 
داشتیم و در یک زمان بسیار کوتاهی به دلیل اتفاقات 
رخ داده، فعالیت تولیدی این شرکت متوقف  شد اما 
در شــرایط حاضر با حداقل تامین نیاز آبی، این تاب 

آوری در مجموعه فوالد افزایش یافته است.

فرماندار اصفهــان از افزایش ۸۴ درصــدی اعتبارات 
تملک دارایی شهرســتان اصفهان نســبت به ســال 
گذشته خبر داد.حسین سیســتانی در جلسه کمیته 
برنامه ریزی شهرســتان که به صورت وبینار به منظور 
بررســی و تصویب پروژه های پیشــنهادی و تعیین 
اعتبارات مــورد نیاز دســتگاه های اجرایــی از محل 
اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای ســال ۱۴۰۰ 
برگزار شد، با بیان اینکه همه ســاله در قانون بودجه، 
الزاماتی لحاظ می شود، گفت: براساس این الزامات، 

محدودیت هایی جهت تقســیم و توزیع بودجه وجود 
دارد که این فرآینــد با همــکاری و همراهی مدیران 
دســتگاه  های اجرایی و باتوجه بــه محدودیت های 
مختلف، منابع موجود و انتظارات و تقاضا های متعدد 
محقق خواهد شــد.فرماندار اصفهان از افزایش ۸۴ 
درصدی اعتبارات شهرســتان نسبت به سال گذشته، 
خبر داد و افزود: امســال مجموعا ۱۶۶ میلیارد تومان 
به شهرســتان اصفهان تخصیص یافته که این بیانگر 
رشد ۸۴ درصدی اعتبارات شهرستان در سال جاری 
است.وی تصریح کرد: امسال، این میزان اعتبار )۱۶۶ 
میلیارد تومان( برای بیش از ۳۰۰ پروژه تعریف شده 
که بیشترین میزان اعتبار به شــرکت آب و فاضالب 
اســتان، تخصیص یافته است.سیستانی تاکید کرد: 
مدیران باتوجه به قانــون بودجه و الحاقــات آن، در 

پیشبرد پروژه ها باید از منابع ملی، ملی-استانی، منابع 
محلی و مشارکت مردم، جلب و جذب سرمایه گذاران و 
توانمندی های بخش خصوصی، استفاده کنند.فرماندار 
اصفهان به حجم باالی تقاضا و درخواست دستگاه ها 
و منابع مالی محدود، اشاره و خاطرنشان کرد: حجم 
تقاضا ها و درخواست دستگاه های اجرایی شهرستان 
برای پیش بینی اعتبارات در مــواردی ۵ تا ۱۰ برابر بود 
که امری کامال منطقی است، اما متاسفانه تخصیص 
اعتبارات باتوجه به منابع موجود و شــرایط حاکم بر 
کشور بوده اســت. وی با بیان اینکه اولویت اصلی ما 
در تقسیم و توزیع اعتبارات، تکمیل و اتمام پروژه های 
نیمه تمام است، عنوان کرد:  امسال  عمدتا پروژه های 
ناتمام شهرستان تکمیل می شوند که باید همکاری الزم 

در این راستا صورت پذیرد.

افزایش ۸4 درصدی اعتبارات تملک دارایی شهرستان اصفهان

خبر روز

کابوس قیمت های نجومی مسکن برای جوانان پایانی ندارد؛

رویای دست نیافتنی نطنزی ها
خانه دار شدن امروز به رویای دست نیافتنی جوانان نطنزی تبدیل شده و این سوال مطرح است که 

علت افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر چیست؟
شیب گرانی مســکن در ماه های اخیر به حدی افزایش یافته که حتی واحد های مسکن مهر که تا 
یکی دو سال اخیر به عنوان مسکن ارزان قیمت در دسترس خرید آسان مردم بود نیز حاال در صف 
چندصد میلیونی نرخ گذاری شده به گونه ای که با این قیمت های نجومی خانه دار شدن برای این 

افراد مثل یک رویا شده است.
امروزه گرانی مسکن در شهرستان نطنز و بادرود موجی از نارضایتی و اعتراض های مردمی را به دنبال 
داشته و ناتوانی در خرید زمین و حتی اجاره مسکن باعث شــده تا جوانان نیازمند رویای خانه دار 

شدن را از سر بیرون کنند.
البته این افزایش قیمت در شهر های نطنز و بادرود  فراتر رفته و زمین های مسکونی در روستا های 
تابعه بخش بادرود هم متاثر از این موضوع افزایش سرسام آور داشته اند و خرید منزل را برای قشر 

ضعیف جامعه به دغدغه تبدیل کرده است.
رییس اتحادیه امالک و مستغالت شهرســتان نطنز گفت: تمامی قرارداد های اجاره پیرو مصوبه 
ستاد مبارزه با کرونا به صورت خودکار تمدید می شــود و نیازی به مراجعه مستاجران به بنگاه های 

امالکی نیست.
علی جواهری ادامه داد: مصوبه ســتاد مبارزه با کرونا الزم االجراست و اتحادیه امالک تابع مصوبه 
دولت است و در صورت اعالم شکایت از سوی مستاجران برای تنظیم قرارداد های خارج از ضوابط 

اعالم شده با دفتر معامالت ملکی برخورد قانونی انجام خواهد شد.
رییس اتحادیه امالک و مستغالت شهرســتان نطنز افزود: بنگاه های معامالتی ملکی چنانچه به 
تنظیم قرارداد های خارج از ضوابط اعالم شده اقدام کنند، طبق مقررات نسبت به پلمب مکان مورد 

نظر و در صورت تکرار نسبت به ابطال پروانه از طریق مراجع ذی صالح اقدام می شود.
جواهری بیان کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحد های 
مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، برای کالن شهر های دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهر ها 
۱۵ درصد تعیین شد و همچنین با توجه به این مصوبه همه قرارداد ها در دوره کرونا و تا سه ماه پس 

از آن تمدید می شود.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان نطنز گفت: نشستی با حضور شهردار، رؤسای ادارات مسکن 
و شهرسازی، صنعت معدن تجارت، ثبت اسناد و امالک، دارایی و امور مالیاتی، تعزیرات حکومتی، 
پلیس اطالعات و مسئول اتحادیه امالک و مستغالت در دفتر دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
نطنز تشکیل شد.وی ادامه داد: مقرر شــد در گام اول مدیران ادارات صمت، ثبت اسناد و امالک، 
دارایی و امــور مالیاتی، تعزیرات حکومتی و مســئول صنف امالک بــا محوریت پلیس اطالعات 
شهرستان نطنز تیم بازرسی تشکیل دهند و از تمامی دفاتر مشاور امالک شهرستان نطنز طی دو هفته 

بازرسی کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به دادستانی اعالم دارند.
دادستان عمومی و انقالب شهرســتان نطنز خاطر نشان کرد: برای ســاماندهی وضعیت مسکن 
شهرستان نطنز و بادرود هر دو هفته یک بار برگزاری این جلسه در محل دفتر دادستانی ادامه خواهد 

یافت تا با پیگیری مستمر در این زمینه شاهد ثبات و آرامش باشیم.
نوری افزود: مسکن یکی از نیاز های ابتدایی هر فرد برای زندگی است که با  افزایش روزافزون قیمت 
زمین و مسکن در شهرستان نطنز،این نیاز ابتدایی برای جوانان به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده 
است.یک شهروند بادرودی در این باره گفت: فعالیت غیرمجاز بنگاه های معامالت امالک یکی ازعلل 
افزایش قیمت مسکن در سطح منطقه بادرود اســت و از این رو باید با آنان برخورد قانونی صورت 
پذیرد.وی ضمن اشاره به زمینه وجود کالهبرداری با توجه به شرایط فعلی افزود: تفکیک غیرقانونی 
زمین ها و خرید و فروش های صوری، عالوه بر سوداگری در حوزه مسکن و دامن زدن به قیمت ها، 

زمینه کالهبرداری در این حوزه را هم فراهم می آورد.

ذره بین
رییس اتحادیه صنف پارچه فروشان اصفهان تشریح کرد:

علت گرانی چادر مشکی در بازار اصفهان چیست؟
افزایش شدید قیمت چادر مشکی، خرید این محصول را برای بانوان دشوار کرده و چادر به پوششی پر هزینه تبدیل شده است.رییس اتحادیه صنف پارچه فروشان 
اصفهان گفت: گرانی و نبود مواد اولیه در چادر مشکی باعث گران شد قیمت این محصول در بازار شده است.احمد تقی زاده ادامه داد: در تولید چادر مشکی از نوعی 
نخ خاص استفاده می شود که تامین این نخ دشوار و هزینه بر است به همین دلیل تنها دو کارخانه در کشور این نوع نخ را تولید می کند، این کارخانه ها در اصفهان و 
قزوین هستند.رییس اتحادیه صنف پارچه فروشان اصفهان بیان کرد: گرانی چادر علت های دیگری مانند باالرفتن حقوق کارگران، هزینه های صنایع و هزینه های 
جانبی از جمله هزینه های قبض های آب، برق و گاز نیز دارد.تقی زاده عنوان کرد: در هفته عفاف و حجاب نیز اتفاق خوبی افتاد و فروشگاه ها به مشتریان برای خرید 
چادر مشکی، به طور میانگین بین ۱۰ تا ۲۵ تخفیف دادند.وی خاطرنشــان کرد:  به اصفهان یک نماینده انحصاری اعطا شده تا این نمایندگی بتواند تمام چادر های 
مشکی ایرانی که تولید داخلی هستند را با قیمت بهتر به فروشگاه ها ارائه دهد و فروشگاه ها هم با قیمت بهتری آن را به مشتریان به فروش برسانند.تقی زاده در پایان 
گفت: بین ۴۰ تا ۴۵ درصد صنعت نساجی در کشور مربوط به اصفهان است و سه  اصفهانی در کارگروه تولید چادر مشکی در کشور عضو و مشغول به فعالیت هستند.

آبرسانی سیار در 
کرمانشاه

با توجــه به خشکســالی اخیر در 
کشــور ،هر روز عملیات آبرسانی 
به مناطــق نیازمند به آب توســط 
تانکر انجام می شود .این در حالی 
اســت که شــغل اکثر مردم این 
مناطق کشاورزی و دامداری بوده 
و خشکســالی این موضــوع را به 

شدت تحت تاثیر قرار داده است.

وز عکس ر

عکس: تسنیم

دبیر انجمن مرغداران استان:

 سهمیه هفتگی خرید مرغ 
 در اصفهان با میزان تولید 

برابر نیست
هرچند که ستاد تنظیم بازار، سهم هر اصفهانی 
را در هفته برای خرید مرغ ۶ کیلوگرم مشخص 
کرده، اما دبیر انجمن مرغداران اســتان این 
سهمیه را غیرکارشناسی می داند.دبیر انجمن 
مرغداران استان اصفهان گفت: سهمیه هفتگی 
۶ کیلوگــرم مرغ برای هر نفر غیرکارشناســی 
است، چراکه کشور توان تولید این میزان مرغ 
را ندارد، با ظرفیت موجود تولید، هر اصفهانی 
در ماه می تواند بین ۲ کیلو و ۲۵۰ گرم تا ۲ کیلو 
و ۴۰۰ گرم مرغ خریداری کند.بهرام پاکزاد در 
خصوص مشکالت توزیع و کمبود مرغ در بازار 
با وجود فروش از طریق سامانه رهتاب، افزود: 
با توجه به کاهش تولیــد، توزیع این محصول 
چه از طریــق رهتاب چه با کــد ملی،  احتمال 
سوءاســتفاده را کاهش می دهد.دبیر انجمن 
مرغداران استان اصفهان درباره اینکه سهمیه 
هفتگی خرید هر اصفهانی شــش کیلو مرغ 
اســت، گفت: به عنوان مثال بــه یک خانواده 
چهار نفری ۲۴ کیلو مرغ فروخته می شــود، 
اما این ادعا در شــرایط موجود شدنی نیست، 
چراکه تولید مرغ در کشور به این اندازه نیست.

پاکزاد با بیان اینکه سرانه مصرف مرغ در کشور 
۲۷ کیلوگرم است که در برنامه ششم توسعه 
این سرانه قرار بود به ۲۹ کیلوگرم افزایش یابد، 
گفت: مشخص نیست با توجه به این سرانه، 
چطور ســتاد تنظیم بازار اصفهان مشــخص 
کرده که سهمیه هفتگی هر نفر ۶ کیلوگرم مرغ 
است، در این شرایط سرانه مصرف هر ایرانی 
۲۲۲ کیلوگرم می شود که در شرایط فعلی تولید، 
اصال تامین این میزان مرغ امکان پذیر نیست 
و حتی اگر تولیدات مرغ برزیل را هم وارد کشور 
کنیم، باز هم با این برنامه ریزی، دچار کمبود 
خواهیم شد، البته ممکن است برنامه ریزان در 
محاسبات و اعداد خود اشتباه کرده باشند.وی 
با اشاره به اینکه در شرایط فعلی مردم امکان 
خرید گوشت قرمز را ندارند و ماهی نیز پیشتر 
از سبد غذایی شان حذف شده بود، گفت: در 
این شرایط تقاضا برای مرغ بیشتر شده است.

فوالد مبارکه در زمینه آب کم مصرف ترین فوالدساز جهان است
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خرید 3201 تن گندم از کشاورزان چهارمحال از ابتدای تیرماه
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: مجموعا ۳۲۰۱ تن گندم به صورت 
تضمینی و توافقی از کشاورزان استان خریداری شده اســت.کیقباد قنبری با اشاره به اینکه خرید 
تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری از ابتدای تیرماه آغاز شــده است، اظهار کرد: مجموعا ۳۲۰۱ 
تن گندم به صورت تضمینی و توافقی از کشــاورزان استان خریداری شــده ، از این میزان ۲۶۳۰ تن 
گندم به صورت تضمینــی و ۵۷۱ تن به صورت توافقی بوده اســت.مدیرکل شــرکت غله و خدمات 
بازرگانی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در حال حاضر گندم با قیمت پایه هر کیلوگرم ۵۰۰۰ تومان 
از گندم کاران خریداری می شود، همچنین تاکنون حدود ۱۰۷ تن کلزا از کشاورزان نیز خریداری شده 
است.وی با اشاره به اینکه مطالبات گندم کاران در ســه مرحله از ابتدای تیرماه پرداخت شده است، 
گفت: آخرین پرداختی به گندم کاران در تاریخ پانزدهم تیرماه بوده و مطالبات کلزاکاران نیز تا ۲۰ تیرماه 
پرداخت شده است.قنبری در پایان خاطرنشان کرد: خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری 

تا پایان شهریورماه ادامه دارد.

 2هزار و700 ملک بدون سند دستگاه های اجرایی چهارمحال
 و بختیاری ثبت شد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲ هزار و ۷۰۰ فقره از امالک بدون ســند 
دستگاه های اجرایی این استان در سامانه سادا )سامانه اموال دستگاه های اجرایی( ثبت شده است.

تهمتن عبداللهی تاکید کرد: دستیابی به اموال قابل اتکا دولت، آسیب شناسی از نحوه استفاده این 
اموال، نقل و انتقال بین دستگاهی، تامین منابع مالی پایدار برای دولت، کاهش اتکا به درآمدهای 
نفتی، استفاده بهینه از تمامی اموال دولت و شفافیت همه اموال دولتی از مزیت های مستندسازی و 
ثبت امالک دستگاه های دولتی در سامانه سادا به شمار می رود.وی همچنین افزود: ۱۵ درصد اعتبارات 
اسناد خزانه چهارمحال و بختیاری برابر ۷۲۹ میلیارد ریال هنوز جذب نشده است.عبداللهی، فرصت 
اصالحیه موافقت نامه های اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۹ دستگاه های اجرایی 
را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اعالم و تصریح کرد: تمامی دستگاه های اجرایی بهره مند از این 
بودجه باید تا پایان تیرماه جاری نسبت به جذب کامل این اعتبارات اقدام کنند.چهارمحال و بختیاری 

۱۰ شهرستان با افزون بر ۹۷۹ هزار نفر جمعیت دارد.

صرفه جویی ۵3 میلیون دالری نهضت ساخت داخل
 معاون امور صنایع ســازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: با اجرای طرح نهضت ساخت داخل در 
استان، ۵۳ میلیون دالرصرفه جویی ارزی انجام شده است.محمدکاظم منزوی افزود: این صرفه جویی 
ارزی ناشی از تولید محصوالتی همچون شیرخشک، اکسید روی، نیترات پتاسیم، تی. او. تی، سوئیچ های 
شبکه ای، انواع نخ های فالمینت، ورق های گالوانیزه و قلع اندود، لوله های آهنی، تجهیزات آزمایشگاهی، 
گردکن الیاف، کریستال الیزر، پمپ خالء، اکسترودر و ماشین های ریخته است.منزوی اضافه کرد: این 
مقدار صرفه جویی ارزی ناشی از طرح نهضت ساخت داخل شش برابر مدت مشابه سال گذشته است.
وی تصریح کرد: صنعتگران شهرکرد و بروجن بیشترین نقش را در تحقق این صرفه جویی ارزی داشته اند.

نصب تندیس چهار نامدار بختیاری در چیتگر تهران
 به همت و پیگیری علی نوذرپور، شهردار سابق منطقه ۲۲ شهرداری و مشاور کنونی شهردار تهران و با 
تایید شورای شهر تهران و به سفارش سازمان زیباسازی شهرداری تهران، تندیس چهار نفر از مشاهیر و 
نامداران بختیاری، شامل علیمردان خان، بی بی مریم، مسعود بختیاری )بهمن عالء الدین( و قیصر 

امین پور در پارک چیتگر نصب شد.

بام ایراناخبار

خشکسالی و گیاه پرطاووسی؛تهدیدی برای تاالب چغاخور بروجن
یکی از مهم ترین تاالب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر، تاالب زیبا 

و بین المللی چغاخور چهارمحال و بختیاری است.
این تاالب در ســال ۱۳۸۹ در کنوانسیون رامســر به ثبت رسیده و با 
مســاحتی حدود ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار در دامنه ارتفاعات »بر آفتاب« و 

»کالر« در نزدیکی شهر بلداجی شهرستان بروجن واقع شده است.
تشــدید خشکســالی ها در چهارمحال و بختیاری در یک دهه اخیر، 
منابــع طبیعی و محیط زیســت اســتان از جمله تــاالب بین المللی 
چغاخور را تهدید می کند که در این میان رشد گیاه مهاجم »پرطاووسی 
سنبله ای« در گستره تاالب نیز می تواند حیات این زیست بوم ارزشمند 

را بیش از پیش در معرض تهدید قرار دهد.
مدیرعامل انجمن دوستداران طبیعت شهرستان بروجن می گوید: به 
نظر می رسد طی خشکسالی های اخیر ســطح آب در تاالب چغاخور 

افت کرده است.
گلفام خلیلی فرد افزود: این وضعیت سبب شده تا از طرفی تاالب به 
کانون گرد و خاک تبدیل  شــود و از طرف دیگر، کوچ پرندگان، از بین 
رفتن گونه های گیاهی و جانوران بومی منطقه و خشک شدن چاه های 

پایین دست را به دنبال داشته باشد.
این کنشگر محیط زیست که پایان نامه دانشــگاهی خود را با موضوع 
مرتبط با تاالب چغاخور دفاع کرده اســت، در ادامه به ویژگی های این 
تاالب اشــاره کرد و گفت: فضای وســیع، هوای لطیف و چشــم انداز 
بدیع همراه با آواز پرندگان مهاجــر و بومی این تاالب را در ردیف یکی 
از کانون های مهم جذب گردشگر در اســتان قرار داده است و  از پاییز 
تا بهار هــزاران پرنده بومی و مهاجــر در این تاالب به ســر می برند و 

تخم گذاری می کنند.

مدیرکل محیط زیست: حقابه تاالب رعایت شده است
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری اگر چه بر تاثیر 
مخرب خشکسالی بر تاالب چغاخور صحه می گذارد، اما معتقد است 
از آنجا که در فصل تابستان گیاهانی در سطح تاالب رشد می کند به نظر 
می رسد که تاالب دچار خشــکیدگی شده اما در سال جاری چند برابر 

حقابه زیست محیطی تاالب، آب در آن موجود است.
شهرام احمدی عنوان می کند که حقابه تاالب به خوبی رعایت می شود 
و با بســتن تفاهم نامه ای با آب منطقه ای و بهره  برداران تالش شده تا 

حقابه تاالب حفظ شود و به آن آسیبی وارد نشود.
با این وجود مدیرکل حفاظت محیط زیست استان  عنوان کرد که در بهار 

امسال ۶۵ درصد تاالب چغاخور آبگیری شده است.
احمــدی در عین حال تشــدید خشکســالی، کاهــش بارش ها در 

شهرســتان بروجن، افزایش قدرت تبخیر آب و استفاده بهره برداران 
زیردســت تاالب را از دالیل کاهــش حجم آب در تــاالب بین المللی 
چغاخور عنوان کرد. وی در خصوص ادعای وارده نسبت به پیامدهای 
برداشت آب از منطقه برای مصارف صنعتی نیز گفت: امسال برداشت 
آب برای صنعت تعدیل شــده است و مقرر شــده تا پساب فاضالب 

شهرستان بروجن جایگزین برداشت آب از این منطقه شود.
امــا تهدیدهایــی دیگری بــه غیر از خشکســالی کــه متوجه تاالب 
چغاخور اســت رشــد گیاهی مهاجم تحت عنوان گیاه»پرطاووســی 
سنبله ای«اســت که نه تنها باعث کاهش آب در تاالب شده بلکه رشد 
این گونه مهاجم، حیــات گونه های گیاهی و جانــوری را هم به خطر 

انداخته است.
 Myriophyllum spicatum گیاه پرطاووسی سنبله ای با نام علمی
گونه ای از رده دولپه ای ها و گیاهان غوطه ور در آب از جنس میریوفیلوم 
و خانواده هالوراگاسه )Haloragaceae( است که در مناطق آبی به 
سرعت گسترش می یابد.این گونه مقاوم با پوشاندن سطح آب مانع 
از رسیدن اکسیژن کافی به جانوران آبزی و ســبب به خطر انداختن 

محیط های آبی از جمله تاالب ها می شود.

پرطاووسی سنبله ای، زیست گونه های گیاهی 
و جانوری را به خطر می اندازد

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد در همین خصوص گفت: کاهش 
آورد آب سبب تحریک این گونه گیاهی مهاجم شده است  که می تواند 
با ســایر گونه ها رقابت کند و شرایط را برای زیســت دیگر گونه های 

گیاهی وجانوری به خطر اندازد.
رسول زمانی افزود: تاکنون تحقیقات محدودی نسبت به گونه مهاجم 
گیاه پرطاووسی سنبله ای انجام شده ؛ اما بر اساس همین مطالعات 

انجام شده چندین روش برای مقابله با آن مطرح است.
وی، استفاده از ســموم و اســتفاده از روش های زیســتی از جمله 
رهاسازی »ماهی آمور« را از روش های مقابله با گیاه پرطاووسی عنوان 
کرد و گفت: اســتفاده از ســموم در ایران امکان پذیر نیست و روش 
رهاسازی آمور نیز به ســبب تجربه در تاالب هامون که سبب انقراض 

سایر گونه ها شده است نیز کارایی ندارد.

 رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهرکرد 
اظهار داشت: این سازمان از سال ۹۶ تا ۹۹ فعالیت 
زیادی نداشته است چرا که هیچ بودجه ای برای آن 
در نظر گرفته نمی شد و یکی از اقدامات شهرداری 
پیش بینی حدود ۴۰ میلیون تومــان اعتبار برای 
فعالیت این ســازمان بود.داوود مومنی افزود: در 
یک سال گذشته مهم ترین پروژه ها جمع آوری و 
حمل زباله از سطح شهر، دفن اصولی و بهداشتی 
و پردازش زباله ها بــوده و در حال انجام اســت.

مومنی اضافه کرد: کارخانه بازیافت زباله ســال ها 
مغفول مانده بود که برای نخستین بار در زمینی به 
مساحت ۱۰ هکتار با مشارکت بخش خصوصی راه 
اندازی شد تا زباله های شهرکرد که ۱۳۵ تن است 

به آن منتقل شود.وی گفت: در کارخانه دو موضوع 
پردازش و بازیافــت زباله ها صورت می گیرد و بعد 
تولید کود کمپوست نیز در دستور کار است که این دو 
اقدام فاز اولیه پردازش زباله است.مومنی بیان کرد: 
کارخانه بازیافت زباله با سرمایه گذاری ۲۵ میلیارد 
تومانی به بهره برداری رسیده است و قبل از آن ۱۰۰ 
درصد زباله سطح شهر دفن می شد، اما اکنون ۱۰ تا 
۱۵ درصد زباله خشــک بازیافت می شود و حدود 
۴۰ تا ۵۰ درصد آن تبدیل به کود کمپوســت خواهد 
شد.مومنی اظهار داشت: طی ۱۰ سال گذشته برای 
دفن ۱۳۵ تن زباله خانگی، ۱۵ تن زباله پزشکی و 
بیمارستانی و حدود ۱۰ تن زباله صنعتی هیچ طرح 
و مطالعاتی نبود. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که 

باید کار تحقیقاتی صورت گیرد و نحوه جمع آوری به 
شکل علمی تشریح شود و در نظر داشت کودی که 
تولید می شود برای چه بخش کشاورزی کاربرد دارد 
بنابراین مناقصه برگزار شد و در حال انعقاد قرارداد 
هســتیم.وی ادامه داد: تقریبا ۲۰ هکتار از اراضی 
منصوریه شهرکرد سال ۷۱ به شهرداری واگذار شد 
که با جمع شدن زباله حدود ۹۰ درصد از آن استفاده 
شده است، اما می توان به روش علمی زباله را دفن 
کرد که چهار تا پنج میلیارد تومــان اعتبار برای این 
مهم پیش بینی شــده تا در زمین کمتری به شکل 
بهداشتی و رعایت اصول فنی زباله را دفن کنیم که 
این اقدام وابســته به اجرای طرح جامع مدیریت 

پسماند است.

نماینده مــردم اردل، فارســان، کوهرنگ و کیار در 
مجلس شورای اسالمی گفت: پیش بینی می شود 
عملیات اجرایی پروژه چارخطه شهرکرد- شلمزار 
تا پایان سال به بهره برداری برسد و شاهد کاهش 
تصادفات جاده ای در این محور حادثه خیز باشیم.

قــدرت ا... حمــزه در خصوص محــور مواصالتی 
شــهرکرد به شــلمزار که یکــی از حادثه خیزترین 
محورهــای مواصالتی در چهارمحــال و بختیاری 
اســت، اظهار کرد: در حال حاضر چهار پیمانکار در 

این محور مشغول فعالیت هستند.
نماینده مــردم اردل، فارســان، کوهرنگ و کیار در 
مجلس شورای اســالمی ادامه داد: پیگیری های 
بسیاری از طریق سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه 
و شهرسازی و مسئوالن استانی برای تامین اعتبار 

این پروژه راه ســازی انجام گرفته که خوشبختانه 
این پیگیری ها نتایج خوبی در پی داشت.

وی بــا اشــاره بــه اینکه بــا همراهی مســئوالن 
چهارمحال و بختیاری چند مورد بازدید از عملیات 
اجرایی چهارخطه محور شــهرکرد به شلمزار انجام 
گرفته است، گفت: در این محورها مشکالت احصا 
و برای رفع آن ها اقدام شــد، به طور مثال مشکل 

کمبود سیمان با پیگیری های متعدد رفع شد.
حمزه با اشاره به اینکه انجام پروژه های راه سازی 
زمان بر اســت، عنــوان کرد: تعــدادی معارض در 
روند اجرای این پروژه اخالل ایجــاد کرده بودند، 
خوشبختانه مقرر شــد مطالبات کشــاورزانی که 
اراضی آن ها در حریم این محور بود، به حساب شان 
واریز شوند و با افرادی که هم چنان بر موضع خود 

اصرار دارند برخورد قضایی می شود.
محور شهرکرد به شلمزار یکی از نقاط حادثه خیز در 
چهارمحال و بختیاری محسوب می شود که به علت 
حجم باالی تصادفات منجر به جرح و فوت جاده 

مرگ نام گرفته است.

اجرای طرح جامع مدیریت پسماند در شهرکرد چهارخطه شهرکرد به شلمزار تا پایان سال به بهره برداری می رسد
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مفاد آراء
4/108 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060302007001252 
مورخ  03 / 04 / 1400  هیــات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام موســوی قهدریجانی 
فرزند سیدحمید نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
35 / 154 مترمربع پالک از 411 اصلی واقع در شرودان خریداری ازمالک رسمی 
مهدی کیانی فرزند محمد اسماعیل  محرزگردیده 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 تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول  10 / 04 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  26 /  04 / 1400  
م  الف: 1157033  حسین زمانی علویجه  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان

مفاد آراء
4/109 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 
140060302007001057 مــورخ  24 / 03 / 1400  هیــات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک فالورجــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی 
 عزت امین اختر فرزند لطفعلی ششــدانگ یکباب کارگاه بلوک زنی به مســاحت
 34 / 1411 مترمربع پالک 447 اصلی واقع در اشترجان خریداری از مالک رسمی 
عزت مرعشی محرزگردیده اســت 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 تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول  10 / 04 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  26 /  04 / 1400  
م  الف :  1157001  حســین زمانــی علویجه  رئیس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان 
مفاد آراء

4/110 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 
140060302007001040 مــورخ  23 / 03 / 1400  هیــات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک فالورجــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی 
 زهراســلیمانی آب نیلی فرزنــد عوضعلی ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت

 29 / 251 مترمربع پالک 45 اصلی واقع در آبنیل خریداری ازمالک رسمی محمد 
صادق ســلیمانی آبنیلی   محرزگردیده اســت 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 تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول  10 / 04 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  26 /  04 / 1400  
م  الف:  1156812   حسین زمانی علویجه  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

مفاد آراء
4/111 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 
برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی 
تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 
است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
 سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
پرونــده  کالســه   140060302018000402 شــماره  رای  بــر  برا
1398114402018000002 آقــای علیرضــا پورجم فرزند حســین بشــماره 
شناســنامه و کد ملی 1271763631 صادره از اصفهان  نســبت به شش دانگ 
یک باب مغازه به مســاحت 93.67 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 28 
 اصلی واقع در شهرک ولیعصر اصفهان بخش 16 ثبت اصفهان  خریداری  به طور 

مع الواسطه از آقای  حسین علی محمدی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/05/10 

م الف : 1164009 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
تحدید حدود اختصاصی

4/112 شــماره: 140085602011000862-1400/4/22چون تحدید حدود 
ششدانگ یک قطعه باغچه پالک ثبتی 68 فرعی 18 اصلی واقع در بخش 4 ثبت 
خوانســار به نام خانم اعظم حفیظی فرزند اسمعیل در جریان ثبت است و عملیات 

 تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر
 ماده 15 قانون ثبــت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم در روز 
 چهارشنبه مورخ 1400/05/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضوریابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف: 1164366 امیر حسین مومنی رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار 
فقدان سند مالکیت

4/113 شــماره نامه: 140085602033001421-1400/04/08 نظر به اینکه 
ســند مالکیت یک ســهم و پنج نهم ســهم از ده سهم ششــدانگ قطعه زمین 
معروف لب جوب پــالک ثبتی شــماره 846  فرعی از 1-  اصلــی واقع در اوره 
 جزء بخش 9 حوزه ثبتــی نطنز ذیل ثبــت 10600 در صفحــه 89 دفتر 155- 
 امالک به نام فاطمــه بیگم علــی زاده طباطبائی فرزند ســید عیســی  تحت 
شــماره چاپی 122146 ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت، ســپس نامبرده 
بموجب درخواســت وارده 140021702033001978 مــورخ 1400/03/29 
منضم بــه دو برگ استشــهادیه که امضا شــهود آن به شــماره شناســه یکتا 
140002157140000106 و رمــز تصدیق 256430 و شــماره 10178 مورخ 
1400/03/26 که به تایید دفترخانه اسناد رســمی 13 نطنز رسیده است  مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت پالک مرقوم در اثر اســباب کسی مفقود گردیده است 
و درخواســت ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد 
 تبصره یک اصالحی ذیــل ماده 120 آیین نامه قانون ثبــت  در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1165218 علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک نطنز
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 خانه دار شدن توانخواهان بهزیستی استان اصفهان
 در هفته بهزیستی

۲۴۸ واحد مســکونی به توانخواهان بهزیستی اســتان اصفهان واگذار شــد.مدیر کل بهزیستی 
اســتان اصفهان با اشــاره به واگذاری ۲۴۸ واحد مســکونی به توانخواهان تحت پوشــش اداره 

بهزیســتی اســتان، گفت: از این تعداد، 
۱۷۳ واحــد مســکونی بــه خانوار های 
دارای حداقل دو عضو معلول و ۷۳ واحد 
مسکونی به خانوار های تک معلول واگذار 
شــد.ولی ا... نصر ادامــه داد: همچنین 
یک واحد مســکونی نیز در قالب کمک 
به تامین مســکن ایتام و یک واحد هم 
در قالب تفاهم نامه با قرارگاه سازندگی 
خاتــم االنبیاء )ص( واگذار شــد.مدیر 
کل بهزیستی اســتان اصفهان بیان کرد: 

بهزیستی در راستای توانمندســازی جامعه هدف بر گسترش اشــتغال و ایجاد مسکن به عنوان 
دو بال اصلی توانمدسازی تاکید ویژه دارد، امیدواریم با همراهی بیشتر خیران و صاحبان صنایع، 
بتوانیم روند رو به رشدی را در خصوص ایجاد اشتغال و تامین مسکن توانخواهان در پیش بگیریم.

سخنگوی آتش نشانی اصفهان خبر داد:

کشف جسد در غار کوه دنبه اصفهان
جسد مردی میانســال در غار کوه دنبه کشف شد.سخنگوی آتش نشــانی اصفهان اظهار کرد: این حادثه 
در ساعت ۱۶:۳۱ به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گزارش شد که 
بالفاصله آتش نشانان راهی محل حادثه شدند. فرهاد کاوه آهنگران،  با بیان اینکه آتش نشانان از ایستگاه 
۱۲ و ۱۱ به محل حادثه اعزام شدند، اضافه کرد: نیروهای آتش نشانی در کمترین زمان خود را به محل حادثه 
در کوه دنبه، انتهایی خیابان قائمیه رساندند. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، افزود: در این حادثه مرد ۴۶ ساله به دلیل سقوط 
سنگ روی کمر و پاهایش فوت کرد که با انجام عملیات ویژه جسد از غار خارج و تحویل عوامل انتظامی شد.

اهدای پنج تن علوفه برای حیات وحش منطقه حفاظت شده 
قمیشلو

جمعی از خیرین دوســتدار محیط زیســت شهرســتان نجف آباد به تهیه و اهدای پنج تن علوفه 
خشــک برای تغذیه وحوش این منطقه اقدام کردند.رییس پارک ملی قمیشلو اظهار کرد: با توجه 
به خشکسالی شدید حاکم بر اقلیم استان و آغاز کمک های مردمی در این خصوص، خیران حوزه 
محیط زیست در پاسخ به اطالع رسانی های اســتانی و محلی در فضای مجازی از وضعیت حیات 
وحش مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست، توسط کارکنان محیط زیست و فعاالن زیست 
محیطی شهرستان نجف آباد، خیران محیط زیست این شهرستان با درک شرایط موجود، به تهیه 
و تحویل پنج تن علوفه و اهدای آن در دو محموله چهار تنی و یک تنی به پارک ملی پناهگاه حیات 
وحش، قمیشلو اقدام کردند.مرتضی جوهری افزود: با توجه به لزوم انسجام استانی در دریافت 
کمک های مردمی برای رفع نیازهای مقطعی وحوش در مناطق تحت پوشش محیط زیست و اطالع 
از نیازهای متنوع حیات وحش در نقاط مختلف استان، قبل از هرگونه اقدام مردمی در این حوزه، 
بهتر است از طریق اطالع رسانی به رؤسای ادارات شهرستان ها هماهنگی الزم با دفتر مشارکت های 

مردمی این اداره کل برای آگاهی از نوع و میزان کمک های مردمی مورد نیاز انجام شود.

کسیبرایایندردنسخهشفابخشمیپیچد؟

داروخانه های بی دارو

کمیاب و نایاب شدن برخی دارو های اساسی در داروخانه ها مشکالت 
فراوانی برای بیماران ایجاد کرده است.

این روز ها بیماران عالوه بر تحمل درد بیماری رنج مضاعفی را تحمل 
می کنند و آن نایاب و یا کمیاب شدن برخی دارو های مورد نیاز است، 
این موضوع تا حدی آزاردهنده است که کارمندان شاغل در داروخانه 

نیز از کمبود برخی دارو ها شکایت های فراوان دارند.
بیماران ناراضی از کمیاب شدن دارو ها و تنش در داروخانه ها

مسئول فنی یکی از داروخانه های اســتان اصفهان گفت: بیش از ۲۰ 
سال است که در داروخانه های متفاوت مشغول به خدمت رسانی به 
مردم و بیماران هستم، اما در بین سال های خدمتم همانند چند سال 

گذشته با کمبود انواع دارو ها مواجه نبودیم.
کاظمی ادامه داد: نمی توان گفت همیشه داروخانه ها همه نیاز بیماران 
به انواع دارو ها را تامین می کردند، چون از زمانی وارد این شغل شدم 
برخی دارو ها کمیاب و وارداتی بودند، اما طی چند ســال اخیر عالوه 
بر دارو های کمیاب، دارو هایی که همیشــه در داروخانه بود نیز نایاب 

شده اند.
این مســئول فنی داروخانه بیان کرد: هر روز تعــداد قابل توجهی از 
بیماران ناراضــی از داروخانه بیرون می روند، چــون نمی توانیم همه 
دارو های مورد نیازشــان را تامین کنیم و به همین دلیل بار ها تنش و 

درگیری میان کارکنان و بیماران به وجود آمده است.
کاظمی با اشاره به کمیاب شــدن دارو های مهم از جمله فنی توئین، 
عنوان کرد: فنی توئین برای بیماران مبتال به صرع تجویز می شود و هر 
دو نوع داخلی و خارجی آن وجود دارد، اما جالب اینکه در حال حاضر 

هیچ کدام از انواع این دارو در داروخانه یافت نمی شود.
وی افزود: اگر بخواهیم اسامی دارو های کمیاب را بگوییم تعداد آن ها 
بسیار زیاد اســت، برای نمونه داروی فلوکستین، انواع انسولین های 
قلمی و گلــی کالزید از جملــه دارو های کمیــاب و در عین حال مهم 
هســتند که بیماران زیادی روزانــه برای دریافت آن ها بــه داروخانه 

مراجعه می کنند.

بیمارانی که با دست خالی داروخانه را ترک می کنند
فاضلی، کارمند یکی از داروخانه های شهر اصفهان هم گفت: تصور کنید 
وقتی به بیمار مبتال به اضطراب و افســردگی می گوییم داروی شما را 
نداریم یا به صورت محدود می توانیم در اختیار شما قرار دهیم، با چه 

حال نامساعدی از داروخانه خارج می شود.
وی ادامه داد: مشــکل کمبود دارو گریبان همه داروخانه های استان، 
از جمله ما را گرفته اســت و باعث شــده بیماران از این شرایط بسیار 

ناراضی باشند.

این کارمند داروخانه اظهار کرد: روزانه با بیماران و خانواده های زیادی 
مواجه می شویم که برای دریافت داروی مورد نیازشان التماس و تصور 
می کنند عمــدا از عرضه دارو خودداری می کنیــم، اما چنین تصوری 

صحیح نیست.
فاضلی گفت: گاه وقتی به بیماران می گوییم داروی خارجی مورد نظر 
نداریم، اما می توانیم مشــابه داخلــی آن را در اختیارتان قرار دهیم، 
استقبال نمی کنند و اصرار دارند حتما دارو را از یک شرکت خاص تهیه 

کنند و این هم جزو مشکالت صنف ماست.

دارو های کمیاب را از داروخانه های منتخب تهیه کنید
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان در خصوص 
کمبود برخی دارو ها در داروخانه های استان، گفت: در خصوص کمبود 
انسولین، انسولین های قلمی در داروخانه های منتخب استان اصفهان 
به مقدار زیاد موجود است و داروخانه ها موکلف هستند نسخه بیمار را 
کامل تحویل دهند، از بیماران در خواست می کنیم برای تهیه انسولین 

به این داروخانه های منتخب مراجعه کنند.
اصالنی ادامــه داد: از زمان ورود انســولین قلمی به کشــور تعداد و 
نوع انســولین به صورت دقیق و کامل همچنین تعــداد توزیع میان 
داروخانه های کشــور و حتی میزان توزیع بین بیماران و مقدار موارد 
مصرفی هر بیمار در سامانه »تی تک« وزارت بهداشت ثبت می شود تا 
از ارائه این دارو بیش از نیاز بیمار جلوگیری و عدالت توزیع میان همه 

بیماران رعایت شود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص کمبود 
دو داروی گلی کالزید و کپســول فنی توئین، بیان کرد: این دو دارو که 
برای بیماران دیابتی و مبتالیان به صرع تجویز می شــود مدتی است 
که کمیاب شده است، اما در حال حاضر در همه داروخانه ها به صورت 
محدود توزیع می شود و به طور مشخص بیماران می توانند برای تهیه 
این دارو ها به داروخانه های امام سجاد، شــهید منتظری نجف آباد، 

۹ دی منظریه، شهدای زرین شهر و سوانح سوختگی مراجعه کنند.
اصالنی در خصوص کمیاب بــودن داروی کرمولین، گفت: کرومولین 
قبال موجود بوده و به تازگی حتی تاریخ مصرف این دارو در تعدادی از 
داروخانه ها تمام شــده، چون موارد مصرف زیادی در اصفهان ندارد، 
اما به محض تامین و واردات، به سرعت توزیع و مدیریت خواهد شد.

حال باید دید برای حل مشکل کمبود دارو مسئوالن چه راهکاری را در 
پیش می گیرند چرا که با دارا بــودن ظرفیت علمی و توانایی در تولید، 

تامین انواع دارو ها در کشور دور از ذهن نیست.

خبر خوان جامعه

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: برای 
آغاز سال تحصیلی جدید در استان اصفهان با کمبود 
۲۳۲۸ نفر معلم مواجه هستیم.محمد اعتدادی در 
صد و پنجاهمین جلسه شــورای استانی آموزش و 
پرورش با اشاره به آمار ۹۲۴ هزار نفری دانش آموزان 
استان اصفهان و رشــد ۶/۲ درصدی آن ها در سال 
۹۹ اظهار کرد: در سال تحصیلی جاری ۵ هزار و ۳۷۹ 
مدرســه و ۳۷ هزار و ۹۸۸ کالس در استان اصفهان 
داشــتیم که از این تعداد ۹۲۱ کالس های چند پایه 
بوده است که ۱۱/۷۸ درصد از دانش آموزان استان در 

آن ها تحصیل می کنند.وی توزیع رشته های تحصیلی 
متوســطه را متوازن ارزیابی کرد و افزود: توانستیم 
با افزایش ســهم رشــته فنی و حرفــه ای به توازن 
مناسبی در استان اصفهان برسیم.مدیرکل آموزش 
و پرورش استان اصفهان بیان کرد: برای سال آینده 
۱۴ هزار و ۶۷۹ کالس برای دوره ابتدایی پیش بینی 
کرده ایم که ۴۲۱ هــزار و ۴۶ نفــر دانش آموز در این 
مقطع خواهیم داشــت.اعتدادی افــزود: در مقطع 
متوسطه اول نیز ســه هزار ۷۴۷ کالس پیش بینی 
کرده ایم و در دوره متوســطه نظری نیز ۲ هزار و ۲۱۰ 
کالس پیش بینی ما بوده است.اعتدادی، میانگین 
سنوات معلمان استان اصفهان را ۲۰ سال دانست و 
با اشــاره به اینکه هم اکنون ۶ هزار و ۱۲۴ نفر دارای 
شرایط بازنشســتگی هســتند، تاکید کرد: امسال 

بدون احتساب بازنشستگان ۵۵۰۰ نفر کسری نیرو 
داریم.وی گفت: عالوه بر این با بهره گیری از خدمات 
۲ هزار و ۸۶۹ معلم خرید خدمــات ابتدایی، ۲۳۷ 
نفر ورودی دانشــگاه فرهنگیــان، ۴۴۶ نفر ورودی 
آزمون استخدامی، ۲۰۰۰ نفر نیرو های حق التدریس، 
۲۹۸ نفر عوامل اجرایی آموزش و پرورش و استمرار 
خدمت ۹۷۲ نفر نیروی غیرموظف، باز هم ۲۳۲۸ نفر 
کمبود نیرو داریم.وی افزود: امسال خوشبختانه در 
پیگیری ها سهم استان اصفهان برای جذب معلم از 
طریق ماده ۲۵ به ۱۵۰۰ نفر رسیده و امیدواریم که به 
۲۰۰۰ نفر برسد.عباس رضایی، استاندار اصفهان در این 
نشست گفت: قول مساعد می دهم که طی رایزنی با 
سازمان امور استخدامی کشور تعداد مجوز ماده ۲۸ 

استان اصفهان را افزایش دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

کمبود بیش از دو هزار معلم در اصفهان

خدمت رسانی 
گروه های جهادی 
به مناطق محروم 
عشایری لردگان

گروه های جهــادی با نظارت 
ســازمان امور عشــایر استان 
چهارمحــال و بختیــاری به 
مناطق محــروم عشــایری 
در شهرســتان لردگان جهت 

خدمت رسانی اعزام شدند.

استاد دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان:

حقابه زیست محیطی تاالب گاوخونی باید تامین شود
استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان گفت: حقابه زیست محیطی تاالب بین المللی گاوخونی 
که ۱۶۰ میلیون مترمکعب در سال  است باید تامین شود. احمدجاللیان در سخنرانی خود با موضوع 
پیامدهای زیســت محیطی تاالب گاوخونی، درنخستین کنگره »اســتان اصفهان و توسعه ملی، 
چالش ها و فرصت های پیش رو« که به شکل مجازی برگزار شد، افزود: پایش مستمر تاالب، احیای 
پوشش گیاهی در اراضی مشرف به تاالب، جلوگیری ازبرداشت های بی رویه و غیر مجاز از رودخانه 
زاینده رود، اجرای قانون مصوبات ســیزدهمین جلسه شورای عالی آب و چهارمین جلسه شورای 
هماهنگی در مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه زاینده رود از دیگر مطالباتی است که عالوه بر 
تامین حقابه می تواند چالش های این بخش را رفع کند.استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
افزود: احیای تاالب گاوخونی به تامین حقابه زیســت محیطی این تــاالب بر می گردد، همچنین 
می توان از پسماندهای شهری حاشــیه رودخانه برای مرطوب نگه داشــتن تاالب استفاده کرد.

جاللیان افزود: الزم است مانند دریاچه ارومیه ستادی برای احیای تاالب گاوخونی ایجاد شود چرا 
که فالت مرکزی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.به گفته وی، خشک شدن تاالب بر کاهش زیست 
پرندگان و افزایش فقر اثر گذاشته است.جاللیان افزود: ریزگردها به فلزات سنگین مانند کادمیوم، 
روی و سرب آلوده هســتند اما بررسی ها نشان داد که منشــأ این ریزگردها بستر تاالب گاوخونی 
نیست بلکه به خاک های حوضه آبخیز تاالب که حدود ۳۶۰ هزار هکتار است بر می گردد.وی اضافه 
کرد: بستر تاالب گاوخونی به عناصر کادمیوم و روی آلوده است؛ اما ریزگردها عالوه بر این عناصر به 
سرب هم آلوده هستند که بیشتر منشأ طبیعی و انسان زاد دارد.به گفته وی، بر اساس تحقیقات، 
بستر تاالب گاوخونی هنوز آنطور که باید فعال نشده و بیشتر ریزگردها از خاک های حوضه آبریز متاثر 
است.استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان افزود: کنترل کردن چشمه های ریزگردهای تاالب 

در صورت فعال شدن آن بسیار دشوار خواهد بود.

ظرفیت پذیرش بیمار در بیمارستان شهید بهشتی کاشان 
تکمیل شد

رییس مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی کاشــان با اشاره به افزایش بسیار زیاد بیماران کووید 
۱۹ در این بیمارستان نســبت به روزهای قبل گفت: ظرفیت  ۶۰۰ تختخوابی بیمارستان از پذیرش و 
بستری بیماران مبتال به کرونا و غیرکرونایی تکمیل شد.ابوالفضل شجاعی با بیان اینکه بیمارستان 
شهید بهشــتی تنها بیمارســتان منطقه در پذیرش بیماران قلبی، مغزی و ســایر بیماران است و 
تمامی بیماران باید در این بیمارستان پذیرش شوند، ادامه داد: با توجه به ظرفیت ۶۰۰ تختخوابی 
بیمارســتان، ۱۰۰ تخت ویژه بخش های آنژیوگرافی، دیالیز و اتاق عمل و ســایر بخش ها است که 
نمی توان بیمار کووید ۱۹ روی این تخت ها پذیرش کرد و در برهه کنونی با تکمیل شدن ظرفیت سایر 
تخت های بیمارستان با پذیرش بیماران مبتال به کرونا و غیرکرونایی، پذیرش بیمار فقط با ترخیص 
بیماران دیگر انجام می شود.وی با یادآوری آغاز موج پنجم شیوع کرونا تصریح کرد: سیر افزایشی 
شیوع این ویروس و ابتالی بیماران سبب شــده تا میانگین پذیرش بستری روزانه ۲۰ تا ۲۵ بیمار 

مبتال به کرونا در هفته قبل به پذیرش ۲ برابری و روزانه ۵۰ بیمار در هفته اخیر افزایش یافت.
رییس مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان با اشاره به اینکه اکنون ۲۰۵ بیمار مبتال به 
کرونا بستری و ۷۰ بیمار نیز در بخش بستری موقت پذیرش شده  و خدمات می گیرند، اظهار داشت: 
بیماران بستری موقت بیمارانی با حدود سه ساعت بستری هستند که خدمات آزمایش، ویزیت 
و تزریق داروی کرونا ویروس به آنان ارایه و مرخص می شــوند، چرا که اکسیژن خون شان پایین 
نیست و نیاز به گرفتن اکسیژن ندارند و در روزهای بعدی ســیر درمان را با گرفتن دارو و خدمات 
از بیمارســتان تکمیل می کنند، اما اگر در روزهای بعدی با معاینه افت اکسیژن و نیاز به بستری را 

داشتند در بیمارستان پذیرش می شوند.

وز عکس ر

عکس: مهر

چهره روزاخبار

سردرگمی دانش آموزان 
اصفهانی در سامانه پادا

معــاون آمــوزش متوســطه اداره آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: دسترسی سخت 
و اشکال در اتصال به ســامانه پادا، بسیاری 
از دانش آموزان و خانواده ها را ســردرگم کرده 
است.محمدرضا ناظم زاده اظهار کرد: »پادا« 
سامانه یکپارچه سازی اطالعات دانش آموزان 
اســت و بزرگ ترین مزیــت آن جلوگیری از 
تعدد سامانه هاست.وی افزود: در اواسط سال 
تحصیلی این سامانه راه اندازی شد، اما با توجه 
به اینکه اگر سامانه ای فعال نباشد نمی توان 
نقاط ضعف یا قوت آن را بررســی کرد اشکال 
نرم افزاری این ســامانه هم تا االن مشخص 
نشده بود، اما با تدابیر متخصصان قرار است 
مشکل دسترسی و اتصال به شبکه این سامانه 
برطرف شــود.معاون آموزش متوسطه اداره 
آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: امید 
است در روز های آینده بتوانیم هدایت تحصیلی 
دانش آموزان پایه نهم را ثبت کرده و در اختیار 
آنان قرار دهیم که البته در برخی از نواحی این 
مشکل برطرف شده اســت.ناظم زاده افزود: 
در سال های گذشته ریز نمرات توسط دبیران 
به معاون اجرایی مدرســه ارائه می شد، اما با 
راه اندازی ســامانه پادا تمامی دبیران به طور 
مســتقیم نمرات را در این ســامانه وارد کرده 
اند.وی اشاره کرد: بســیاری از دانش آموزان 
برای ثبت نام در مدارس عــادی اقدام کرده و 
بعد از قبولی در آزمون نمونه دولتی ثبت نام را 
لغو می کنند، اما امســال به علت شرایط حاد 
کرونایی و تعویق آزمون مدارس نمونه دولتی 
امیدوار هستیم این مشکل تا حدودی برطرف 
شود.معاون آموزش متوسطه اداره آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: امسال همانند 
سال های قبل به تمامی مدیران مدارس اعالم 
شده است در زمان ثبت نام اجازه گرفتن وجه 
از دانش آموزان را ندارند و فقط اجازه دریافت 
حق بیمه و کتاب را دارند، اما به تمامی خانواده 
دانش آموزان توصیه می شود به این دلیل که 
سرانه آموزش و پرورش بسیار محدود است 
با کمک به مدرسه و مشارکت کیفیت آموزشی 

را افزایش دهند.

طرح ترخیص خودرو های رسوبی در پارکینگ های اصفهان؛ هزینه پارکینگ به نرخ سال ۹۴ محاسبه می شود

بیایید ببرید
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان از طرح فوق العاده ترخیص خودرو های رســوبی درپارکینگ های سراسر استان اصفهان خبر داد.سرهنگ محمدرضا 
محمدی گفت: طرح فوق العاده ترخیص خودرو های رسوبی در پارکینگ های سراسر استان اصفهان اجرایی می شود، این طرح شامل خودور هایی است که با دستور قضایی، 
انتظامی و یا به علت تصادف توقیف شده اند.وی افزود: خودرو های فرسوده و فاقد سابقه شماره گذاری مشمول این طرح نیستند و امکان پرداخت اقساطی جرائم معوقه 
وجود دارد.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با اشاره به محدود بودن زمان این طرح، بیان کرد: هزینه پارکینگ به نرخ سال ۹۴ محاسبه شده و پیشنهاد 
می شود شهروندان از این فرصت برای ترخیص اقدام کنند.ســرهنگ محمدی عنوان کرد: خودرو های توقیفی سال ۹۹ به قبل مشمول این ترخیص هستند و می توانند 
ترخیص شوند، خودرو های فرسوده از این خدمات مستثنی می شوند.وی افزود: به عبارت دیگر خودرو هایی که سن فرسودگی آن ها زیر ۲۰ سال در خودرو های شخصی و 
زیر ۱۵ سال در خودرو های عمومی است، مشمول این طرح نمی شوند. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: متقاضیان این طرح باید به دفاتر پلیس + 

۱۰ در سراسر استان اصفهان مراجعه کنند، هیچ الزامی برای پرداخت عوارض شهرداری برای خودرو های ترخیصی نگذاشته ایم و همچنین نیاز به معاینه فنی وجود ندارد.



 نواک جوکوویچ،  مرد شماره یک جهان در دنیای تنیس تایید کرد که در بازی های المپیک شرکت می کند. پیش از این معلوم شد که رافائل نادال و راجر فدرر به 
توکیو نمی روند.جوکوویچ گفت: من بسیار افتخار می کنم که به توکیو رفته و به تیم ملی صربستان در مبارزه برای کسب مدال در المپیک کمک می کنم. برای من، 
بازی برای صربستان همیشه یک لذت و انگیزه ویژه بوده است.پیش از این معلوم شد که رافائل نادال اسپانیایی قهرمان پیشین المپیک، راجر فدرر سوییسی، 
دومنیک تیم اتریشی، دنیس شاپوالوف کانادایی، صوفیا کنین، بیانکا آندرســکو کانادایی، ویکتوریا آزارنکو از بالروس، سرنا ویلیامز آمریکایی، داریا کساتکینا 
روس  و سوتالنا کوزنتسوا در المپیک شــرکت نمی کنند.جوکوویچ در رده بندی ATP رتبه اول را دارد. در ماه ژوییه، تنیسور صرب برای سومین بار متوالی برنده 
ویمبلدون شد و بیستمین عنوان خود را در مسابقات گرند اسلم کسب کرد، در این شاخص با نادال و فدرر برابر شده است.در مجموع او ۸۵ پیروزی در مسابقات 

ATP کسب کرده است. هم چنین ، تنیسور صربستان دارنده مدال برنز در بازی های المپیک پکن )۲۰۰۸( است.

مردشمارهیکتنیسجهاندرالمپیکشرکتمیکند
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الهاللبهدنبالجذبمدافعسابقبارسا
خبرنگار ســعودی خبر داد باشــگاه الهالل به دنبال منفجر کردن بمب نقل و انتقاالت تابســتانی 
لیگ عربستان است.عبدالعزیر المریســل، خبرنگار سرشناس ســعودی خبر داد باشگاه الهالل 
مذاکرات جدی خود را با یک مدافع ســابق بارســلونا آغاز کرده اســت.این خبرنگار هویت مدافع 
سابق بارســلونا را فاش نکرد ولی طبق فکت های اعالمی از سوی این خبرنگار 3 بازیکنی که سابقه 
بازی در اللیگا و سری آ را دارند به ترتیب 3 مدافع زیر اســت: توماس فرمایلن)بلژیکی(،جیسون 
مورلو)کلمبیایی(،مارلون ســانتوس)برزیلی(. طبق اعالم روزنامه نگار ســعودی، باشگاه الهالل 
پیشنهادی ۲ و نیم میلیون یورویی برای جذب این مدافع سرشناس ارائه کرده و می خواهد بمب نقل 
و انتقاالت تابستانی را در عربستان بترکاند.الهالل، رقیب استقالل در مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیاست. بازی شاگردان مجیدی با تیم سعودی در تاریخ ۲۲ شهریور در ورزشگاه زعبیل 

دبی برگزار می شود.

»رونالدو«برایچهارمینسالدریوونتوسمیماند
نشریه معتبر ایتالیایی از چراغ سبز ابرستاره پرتغالی برای ماندن در یوونتوس خبر داد.نشریه »گازتا 
دلو اسپورت« ایتالیا در چاپ اخیرش به ابراز تمایل کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی در تورین 
خبر داد. طبق اعالم این نشریه معتبر ایتالیا رونالدو تصمیم گرفته تا برای چهارمین سال متوالی برای 
بیانکونری بازی کند و خیال آلگری راحت شد تا این ستاره باتجربه می تواند او را در آغاز کارش کمک 
کند.شــایعات زیادی اخیرا درباره احتمال جدایی رونالدو از بانوی پیر شنیده شد. به نظر می رسد 
ابرستاره پرتغالی قصد ترک تورین را ندارد و می خواهد تا پایان قراردادش برای یوونتوس بازی کند.

آلگری بعد دوری ۲ساله از یوونتوس دوباره روی نیمکت بانوی پیر برگشته و می خواهد پروژه ناقص 
۲ سال پیش خود را برای قهرمانی در اروپا تکمیل کند.

»واران«دومینجداشدهبزرگخطدفاعرئالمادرید؟
با تایید کارلو آنچلوتی، رافائل واران نیز از جمع بازیکنان رئال مادرید جدا می شود.به نقل از بی ساکر، 
به نظر می رسد که رئال مادرید به زودی ممکن است یک مدافع خوب دیگر خود را نیز از دست بدهد. 
بعد از رفتن سرخیو راموس به تیم فوتبال پاری سن ژرمن، اکنون رافائل واران به دنبال رفتن به تیم 
دیگری است و گفته می شود منچستریونایتد با این بازیکن برای فصل بعد به توافق رسیده است. 
این بازیکن فرانسوی هنوز در مورد تمدید قرارداد با رئال مادرید به توافق نرسیده است و این باشگاه 
نمی خواهد که او را در تابستان سال آینده به صورت رایگان در اختیار تیم دیگری قرار دهد. در نتیجه، 
گفته می شود آن ها منتظر پیشنهاد منچستر یونایتد هســتند.  RMC Sportگزارش داد که واران 
مذاکره با شیاطین سرخ را آغاز کرده و این در حالی است که میرور خبر داد که افراد در سانتیاگو برنابئو 
مایل به مذاکره بر سر قرارداد جدید با مدافع فرانسوی هستند.در واقع کارلو آنچلوتی، سرمربی جدید 
چراغ سبز را برای جدایی واران روشن کرده اســت و گفته می شود این بازیکن جایی در برنامه های 
آنچلوتی برای فصل بعد ندارد.یونایتد فقط ۵۰ میلیون پوند پیشنهاد داده است. باشگاه انگلیسی که 
قصد دارد کیران تریپیر را نیز به خدمت بگیرد، بیش از ۵۰ میلیون پوند برای واران هزینه نخواهد کرد.

رونماییازسرمربیتیمملیلبنان
فدراسیون فوتبال لبنان به صورت رسمی از انتخاب ایوان هاشک به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این 
کشور خبر داد.هاشک ۵۸ ساله اهل جمهوری چک بوده و در سال 1994 با پیراهن تیم ملی این کشور 
به میدان رفت. او همچنین سرمربی تیم اسپارتا پراگ بود که با این تیم به چهار قهرمانی لیگ برتر 
جمهوری چک دست یافت. او مربیگری در سن اتین و استراسبورگ فرانسه، تیم قطر SC، االهلی 

امارات، الهالل عربستان، الفجیره و االمارات امارات را نیز در کارنامه دارد.

حمیدرضا صدر و سوالی که آخر هم پاسخ نداد!

فوتبال یا سینما؟
حمیدرضا صدر رفت و به یک سوال مهم  آریافاطمیمقدم
آخر هم پاســخ نداد؛ باالخــره فوتبال یا 
سینما؟این روزها در فضای مجازی یک نوع سوال مد شده است. از 
شما می پرسند بدون اشاره مستقیم به پاسخ سوال و با گفتن یک کلمه 
یا بروز یک رفتار، نشان دهید مثال اهل کدام شهر، طرفدار کدام تیم یا 
ساکن کدام منطقه هستید. انگار یک نفر در خلوت چنین سوالی را از 
حمیدرضا صدر پرسیده بود. طی یکی دو سال اخیر و با فعالیت بیشتر 
در فضای مجازی، رنگ رخساره اش خبر از استیصال بعد از یک مبارزه 
سخت می داد، از مغلوب شدن در یک مبارزه نابرابر، از سرازیر شدن به 
سمت عدم.او که بارها گفته بود در بدترین ثانیه های یک 9۰ دقیقه هم 
کورسوی امیدی برایش وجود داشته، نمی خواست ادعای همیشگی 
خود را نقض کند. پس سرافرازانه، نیستی را در آغوش گرفت. حتی یک 
ثانیه هم به دنبال خریدن ترحم نبود. محکم و ستبر، کامنت به کامنت 
پاسخ نسلی را می داد که این صمیمیت را متاسفانه گاهی با موارد دیگر 
هم اشتباه می گرفتند. حتی پاسخ آنهایی که به شوخی بعد از هر پست 
حمیدرضا صدر می نوشتند این تصویر ما را به دیدار چلسی و ناتینگهام 
فارست در ســال 1966 می برد را هم نجیبانه می داد. حتی ناکامی و 
شکست را هم شیرین تعریف می کرد. ما که چند سال بعدش متولد 
شده بودیم هم در کنار حمیدرضا صدر غصه نرفتن به جام جهانی 1974 
و ناکامی برابر استرالیا را هر بار در کنار او درد می کشیدیم. انگار بعد از 
چهار دهه هر دفعه این زخم برایش تازه می شد. تعریف می کرد که در 
استرالیا سه بار دروازه ما باز شد و در امجدیه باید این نتیجه را جبران 
می کردیم.در 3۰ دقیقه ابتدایی دو بار به گل رسیدیم و 6۰ دقیقه فرصت 
داشــتیم فقط برای زدن یک گل دیگر ... بعد هم  به یکباره ســاکت 
می شــد و یک بار دیگر عزای نرفتن به جام جهانی با آن نســل فوق 
العاده را می گرفت.  در تصویر سازی بی رقیب بود. اینکه روایت کنیم 
3۰ ســال پیش از فالن مســابقه گل اول را ایکس زد و گل تساوی را 
ایگرگ که ایــن روزها با جســت و جو در فضای مجــازی کار چندان 
دشواری نیست. حمیدرضا صدر، جوری روایت آن مسابقه را تعریف 
می کرد که 9۰ دقیقه با او همسفر می شدیم. انگار در استادیوم بوده و 
بعد از زدن گل تیم مورد عالقه مان با هم فریاد کشیده و دست آخر هم 
ســرود پیروزی یا شکســت ســر می دادیم. یک بار در جریان یک 
مصاحبه گفت شما می توانید محل زندگی، شغل و حتی همسر خود را 
تغییر دهید، اما نمی توانید تیم مورد عالقه خود را عوض کنید، لحنی که 
هوادار را در مقابل صحنه میخکوب می کرد. اما حمیدرضا صدر فقط این 
نبود. این روزها بســیاری خیلــی رقت انگیز فقط ســعی در متفاوت 

نوشتن داشته و فراموش می کنند که باید »درست« و متفاوت نوشت. 
از ضعف آرشیو در تاریخ مطبوعات ایران است که فراموش کرده ایم ۲۰ 
و خورده ای سال پیش، آن موقعی که حتی آوردن اسم برخی اسامی 
هم ترســناک بود، چنان در تماشــاگران به مرد بی رقیب آن روزهای 
فوتبال ایران تاخت که مسئله دیگر فراتر از یک نوشته ورزشی رفته بود. 
روزهای که آش آنقدر شور بود که یک هفته بعد سردبیر همان نشریه 
مطلبی منتشــر کرده و به نوعی از هــواداران آن ســرمربی محبوب 
عذرخواهی کرد. ســینما را هم همین قدر دل انگیــز روایت می کرد. 
خودش پنج سال پیش در ستایش از عباس کیارستمی نوشت: »وداع 
ناگهانی عباس کیارســتمی همه مــا را میخکوب کــرد. جایگاه او در 
ســینمای ایران ورای جوایزش در خارج از مرزهای کشورش می رود. 
قرار نبود او این قــدر زود ما را ترک کند. قرار نبود این چنین شــتابان 
دســت تکان داده و از میان ما برود... جای او خالی اســت. جای او 
خالی خواهد بود.« همین هــا را با کمی ویرایــش بدرقه راه خودش 
می کنیم.دوست نداشــت وســط یک تورنمنت با زندگی وداع کند و 
همیشــه دم از این نگرانی مــی زد. جایی گفته بود بعــد از اتمام یک 

تورنمنت حتی می تواند مرگ را هم در آغوش بگیرد. پس چه خوب که 
دســت آخر یورو ۲۰۲۰ را هم حتما تماشــا کرده و بعید است با وجود 
مبارزه با این بیماری سخت حتی یک لحظه این تورنمنت جذاب را از 
دست داده باشد؛ وداعی در حد نام حمیدرضا صدر. 6۵ سالگی حتما 
زمان خوبی برای رفتن نبود، اما طعم تلخ این جدایی را به حساب زمان 
بندی مــورد عالقه اش می گذاریم؛ هر کســی فوتبالی باشــد بدش 
نمی آید فردای یک دربی به یادماندنی با زندگی وداع کند.این جمله 
شما را هم فراموش نمی کنیم؛ فوتبال مثل زندگی است، اما غم هایش 
خیلی بیشتر از لحظات شیرین است. برای ما که ناصر حجازی، فاجعه 
هیســل، عباس کیارســتمی و صعود به جام جهانــی 9۸ را در کنار او 
متفاوت از همیشــه نگاه کردیم. این یک ناکامی دسته جمعی برای 
ماست؛ مثل از دست دادن فرصت صعود به یک جام جهانی، مثل از 
دست دادن یک موقعیت طالیی در دقیقه 9۰ یک مسابقه سرنوشت 
ساز؛ وگرنه حمیدرضا صدر که آنگونه که الیقش بود زندگی کرد. بدرود 
جناب صدر؛ تالش می کنیم این باقی مانده عمر را مثل شــما بگردیم 
تا پاسخ به این سوال مهم و جذاب را پیدا کنیم؛ آخر فوتبال یا سینما؟

خبر روز

تعویضطالیی»محرم«برایرسیدنبهپنالتیها
وقت های اضافی که شروع شد، ســپاهان خیلی زود گل اول مســابقه را روی اشتباه گولسیانی 
و ضربه صالح حردانی دریافــت کرد ولی محرم نویدکیا برای تغییر نتیجه دســت به کار شــد و 
در دقیقه 1۰۰ علی محمــدی و روح ا... 
باقری را به جای محمــد کریمی و امید 
نورافکن وارد زمین کرد. هشت دقیقه از 
این دو تعویض گذشــت تا اینکه یاسین 
سلمانی یکی دیگر از بازیکنان تعویضی 
تیم سپاهان با ارســالی دقیق توپ را به 
محوطه جریمه ارســال کــرد و روح ا... 
باقری موفق شد با یک ضربه سر شیرجه 
ای که نشــان از قدرت باالی او در تمام 
کنندگی داشت، دروازه فوالد را در دقیقه 
1۰۸ باز کند و بازی را به ضربات پنالتی بکشــاند.باقری این روزها جلوتر از اســتنلی کی روش به 

انتخاب اول نویدکیا برای تقویت بخش  تهاجمی تیمش در نیمه های دوم تبدیل شده است. 
این بازیکن که در این فصل به ندرت فرصت حضور در ترکیب اصلی را پیدا کرده، در جریان تساوی 
مقابل پیکان نیز برای دقایقی بازی کرد و در دیدار برابر فوالدخوزستان نیز همین تصمیم در مورد 

او اتخاذ شد تا حاال با گلزنی شانس ادامه حضورش در سپاهان در لیگ ۲1 را بیشتر کرده باشد.
این اولین گل باقری با پیراهن ســپاهان بود و حاال باید دید با حذف طالیی پوشان از رقابت های 
جام حذفی، در سه دیدار باقی مانده  لیگ شرایط چطور برای این مهاجم و سپاهان پیش خواهد 

رفت.

وعدهرییسهیئتمدیرهاستقاللبرایپرداختمطالبات
رییس هیئت مدیره باشگاه استقالل با تبریک پیروزی استقالل برابر پرسپولیس در داربی حذفی 
به هواداران و قدردانی از بازیکنان و کادر فنی اظهار کرد: این پیروزی متعلق به هواداران، بازیکنان 
و کادر فنی است. بازیکنان و کادر تیم با تالشی خســتگی ناپذیر این برد مهم را رقم زدند و هیئت 
مدیره و مدیریت باشگاه به نحو شایسته صبوری، خویشــتن داری و همچنین تالش کادر فنی و 

بازیکنان را جبران خواهد کرد. 
اصغر ملکیان با بیان اینکه بازیکنان و کادر فنی استقالل کیفیت خود را نشان داده اند، اظهار کرد: 
جدا از عملکرد موفق اســتقالل در داربی باید بگویم که این تیم با این نفرات ارزشمند، توانایی و 
شایستگی قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را دارد؛ اما الزمه  رسیدن به این موفقیت بزرگ، حمایت 

و پشتیبانی ما و همچنین دوستداران واقعی استقالل از این تیم است.
ملکیان با اشــاره به حضورش در تمرین استقالل پیش از دیدار برابر ســایپا گفت: در تمرین روز 
جمعه به بازیکنان وعده دادم بخشــی از مطالبات تیم را در اوایل هفته پرداخت کنیم که پس از 
تالش و پیگیری بسیار و البته کمی تاخیر روز سه شنبه چک بازیکنان از سوی کارگزار آماده شد. 

همان روز آقای مظلومی در تمرین حاضر و پس از گفت وگو با ســرمربی تیم و برخی از بازیکنان 
تصمیم گرفته شــد به منظور جلوگیری از بهم ریختن تمرکز بازیکنان، درصــدی از مبالغ قرارداد 
بعد از داربی به صورت مستقیم به حساب بازیکنان واریز شود که این کار در هفته پیش رو انجام 

خواهد شد.
وی با اذعان به وجود برخی مشکالت و نارسایی ها در باشگاه استقالل گفت: همه باید کمک کنیم 
تا هر چه سریع تر موانع و کاستی ها بر طرف شود تا به امید خدا هواداران عزیز و متعصب استقالل 

روزهای خوبی را شاهد باشند. 
بنده به جد به آیه شریفه ی »فان مع العسر یســرا« که می فرماید »در پی هر سختی و دشواری 

آسانی و آسایش است« اعتقاد و ایمان دارم و بدون تردید وعده پروردگار حق است.

مستطیل سبز

تغییرشیوهاهدایمدالبه
مدالآورانالمپیک2020

رییس کمیتــه بین المللــی المپیک گفت که 
اعضای واکسینه شــده این کمیته می توانند 
مدال ها را به مدال آوران المپیک ۲۰۲۰ اهدا کنند. 
به عنوان بخشی از اقدامات متقابل برابر ویروس 
کووید19، تنها اعضای کامال واکســینه شــده 
کمیته بین المللی المپیک می توانند مدال ها 
را به مدال آوران المپیک ۲۰۲۰ توکیو اهدا کنند. 
توماس باخ، رییس کمیته بین المللی المپیک، 
این موضوع را پیش از نشست خود با فرماندار 
توکیو اعالم کــرد. این در حالی اســت که باخ 
گفته بود ورزشــکاران برای کاهش ریســک 
شــیوع ویروس کرونا، خودشان مدال ها را به 
گردن می آویزند. رییس کمیتــه بین المللی 
المپیک همچنیــن گفت که به صــورت کامل 
واکسینه شده و روزانه تست کرونا می دهد. به 
نوشته Inside The Games، اهداکنندگان 
مدال که معمــوال اعضای کمیتــه بین المللی 
المپیک یا جزو ســایر میهمانان هستند، باید 
دستکش های ضدعفونی شده به دست کنند. 
یک عضو IOC و یک نماینده فدراسیون در هر 
مسابقه حضور دارند و ورزشــکاران در مراسم 
اهدای مدال روی ســکوهای خود می مانند.

نشســت باخ و یوریکو کویکه در حالی برگزار 
شد که هزار و 3۰۸ نمونه جدید ویروس کرونا 
در توکیو شناخته شد؛ بیشترین عدد مبتالیان 
روزانه در شهر میزبان المپیک و پارالمپیک در 
شش ماه اخیر. بسیاری از تیم ها با تست های 
مثبت پس از ورود مواجه شده اند. باخ در این 
جلسه، المپیک توکیو را رویدادی با بیشترین 
محدودیت ها و اقدامات پیشــگیرانه تاکنون 
عنوان کرد و گفت که IOC بــه دنبال پرهیز از 
هر نوع خطر برای مردم توکیو و ژاپن اســت. 
وی همچنین گفت: این مسابقات، بیشترین 
بیننده را نســبت به المپیک های قبلی دارد و 
دوره ای فوق العــاده برای توکیو و کشــور ژاپن 
اســت. میلیاردها نفر در سراسر جهان چشم 
به تصاویر تلویزیونــی می دوزند و مردم توکیو 
و ژاپن را برای رسیدن به چنین دستاوردی در 
شرایط دشوار اخیر، تحسین می کنند.المپیک 
۲۰۲۰ از اول تا 17 مرداد سال 14۰۰ در شهر توکیو 

برگزار خواهد شد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

مراسمنکوداشت
»هادیعقیلی«

مـراســـم  پنجشنبــــه  صبـــح 
نکوداشــت هادی عقیلــی، بازیکن 
ســال های نه چنــدان دور تیم ملی 
و ســتاره ســابق طالیــی پوشــان 
اصفهانی برگزار شــد. این مراسم به 
همت معاونت اجتماعی و فرهنگی 
شــهرداری منطقــه ۸ اصفهــان و 
مجموعه فوتبال به وقت اصفهان در 
سالن باغ زرشک شهرداری اصفهان 

به اجرا درآمد.

عکس: ایمنا

ملی پوش وزن 7۵ کیلوگرم بوکس ایران در المپیک 
توکیو درباره شرایط ملی پوشان بوکس برای حضور 
در بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو توضیح داد: خدا 
را شکر شــرایط خوبی داریم  و روز به روز پیشرفت 
می کنیم . در اردوی  کیش هم فشــار تمرینات چند 
برابر بود و دمای باالی هوا هم کار را سخت می کرد. 
االن در تهران هم تمرینات را شــروع کرده ایم  تا کم 
کم برای اعزام آماده شویم. سید شاهین  موسوی 
در پاسخ به این سوال که آیا از نظر آمادگی جسمی و 
روحی برای حضور در توکیو آماده هستند؟ اظهار کرد: 
شکر خدا هم من و هم دانیال از نظر جسمی آماده 
هستیم. االن با تمرکز بیشتری روی مسائل ذهنی 
کار می کنیم هرچند کــه از آن نظر نیز برای مبارزات 

سخت المپیک آماده هستیم.المپین بوکس ایران 
درباره شرایط وزنی خود نیز گفت: یک مقدار وزنم 
باالست اما مشکلی نیســت. یک یا دو کیلو اضافه 
وزن را تا روز مسابقات برطرف می کنم.وی درمورد 
پیش بینی خود از رقابت های المپیک نیز گفت: ما 
برای کسب بهترین نتیجه خواهیم جنگید چون تنها 
به اینکه در المپیک باشیم راضی نیستیم. کار بسیار 
سخت اســت و ان شاءا... که بشــود با دست پر به 
کشور بازگردیم.بوکســور وزن 7۵ کیلوگرم ایران در 
المپیک توکیو،  درمورد حریفان خود نیز گفت: برای 
ما هیچ حریفی ضعیف تر از دیگری نیســت چون 
المپیک میدان بزرگی است. هر مسابقه حکم فینال 
را دارد، با باالترین انگیزه و انرژی روی رینگ حاضر 

می شویم. به قول هایی که می دهند کاری نداریم و 
تنها برای پرچم و مردم ایــران می جنگیم تا راضی 
باشند.  وی درباره قول پاداش ها برای موفقیت در 
المپیک نیز گفت: تاکنون کسی چیزی نگفته است، 
اما باید از کمیته المپیک تشکر کنم که ورزشکاران را 
حمایت کرد. فقط آقای صالحی امیری به بوکسورها 
پاداش داده اند که باید از او تشکر کرد، اما همانطور 
که گفتم ما بدون توجه به این صحبت ها عازم توکیو 

می شویم.

ملی پوش وزن 7۵ کیلوگرم بوکس ایران در المپیک توکیو:

برایپرچمومردمایرانمبارزهمیکنیم
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شهرداری اصفهان، نهاد برتر در مدیریت مصرف انرژی
با آغاز موج گرما و افزایش دمای هوا در شهرهای مختلف، بخش های مختلف خانگی، اصناف و 
صنعت مجبور به تحمل خاموشی هستند تا از پیک مصرف عبور کنند.  در چنین شرایطی تامین 
برق گرچه جزو وظایف ذاتی وزارت نیرو با حضور سرمایه گذاران بخش دولتی و خصوصی است؛ 
اما بخش های خدماتی و اصناف می توانند با روش های جدید به مدار تولید برق کشور بپیوندند 
و با استفاده از شیوه هایی همچون تولید انرژی خورشیدی با احداث نیروگاه خورشیدی، در این 

شرایط ویژه، زمینه تامین بخشی از برق مجموعه های خود را فراهم کنند.  
با توجه به هزینه هــای باالی نصب و خرید تجهیزات نیروگاه های خورشــیدی، این روش برای 
مصرف کنندگان بخش خانگی چندان به صرفه نیســت؛ هرچند شهرداری اصفهان در سال های 
اخیر شــهروندان را به این موضوع ترغیب کرده و نصب تجهیزات خورشیدی در حدود سه هزار 
آپارتمان شهر از جمله آمار خوشــایند محیط زیستی اصفهان اســت اما بخش های خدماتی و 
تجاری که توان جبران هزینه برای احداث نیروگاه خورشیدی را در بلندمدت دارند، می توانند در 
تولید برق از انرژی خورشیدی پیشگام شده و بخشــی از بار مصرف کشور را کاهش دهند تا در 

آینده شاهد کاهش خاموشی ها در زمان اوج مصرف برق باشیم. 
شهرداری اصفهان به عنوان یک نهاد خدماتی از سال ها قبل حرکت در این مسیر را آغاز کرده و با 
خرید و نصب پنل های خورشیدی اقدام به تاســیس نیروگاه خورشیدی کرده است؛ هم اکنون 
بسیاری از بخش های عمومی شهر، ســاختمان شــهرداری های مناطق، مرکز اجالس، مراکز 
خدماتی و درآمدزا و سایر بخش ها در شهرداری اصفهان اقدام به تامین بخشی از برق مورد نیاز 

خود با انرژی خورشیدی کرده اند. 

600 کیلووات ساعت و 28 نیروگاه؛ سهم شهرداری در تولید انرژی خورشیدی
به گفته حسین امیری، معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان احداث نیروگاه ۶۰ کیلوواتی 
منطقه ۱۵، ۱۰ کیلوواتی منطقه هشــت و ســه نیروگاه ۱۰ کیلوواتی در مناطق دو، ۹ و۱۳ در مدار 
بهره برداری قرار گرفته و در روزهای اخیر هم نیروگاه ۲۶۰ کیلوواتی میدان مرکزی میوه و تره بار 

شهرداری اصفهان به بهره برداری رسید.
وی گفت: با احداث این نیروگاه ها ظرفیت تولید انــرژی از ۲۳۰ کیلووات در ابتدای این دوره از 
مدیریت شهری به ۶۰۰ کیلووات ساعت رسیده است که اقدامی مهم و تاثیرگذار در کاهش مصرف 
انرژی های فسیلی و همچنین گازهای گلخانه ای است.معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
با اشاره به اقدامات شهرداری اصفهان در خصوص ایجاد نیروگاه های خورشیدی اظهار کرد: از ۲8 
نیروگاه تولید انرژی خورشیدی شــهر اصفهان هم اکنون تمامی آنها به صورت کامل و با ظرفیت 

اسمی در حال انجام فعالیت است. 
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی مدیریت شهری در خصوص توسعه انرژی های تجدید پذیر، 
حرکت به سمت اجرایی شدن این موضوع از اهداف اولویت دار شهرداری اصفهان است.امیری 
گفت: این میزان تولید انرژی الکتریکی از محل نیروگاه های خورشیدی باعث کنترل و کاهش 

انتشار گاز دی اکسید کربن به محیط زیست شده است.
جلوگیری از انتشار بیش از یک هزار و ۱۰۰ تن گازهای گلخانه ای یکی از تاثیرات جانبی تاسیس 
نیروگاه های خورشیدی در شهر اصفهان بوده است.همچنین شهرداری در سال های گذشته عالوه 
بر تولید، روش هایی برای کاهش مصرف را هم در دســتور کار قرار داده که دریافت چندین لوح 

سپاس و گواهی نامه های استاندارد شاهد این مدعاست.
کســب تندیس نقره ای انرژی های تجدیدپذیر در پنجمین جایزه ملی مدیریت انرژی، کسب 
عنوان نهاد برتر در بخش بهینه ســازی مصــرف و کاهش مصرف در تجهیزات و تاسیســات در 
پنجمین جایزه ملی مدیریت انرژی، انتخاب شــهرداری اصفهان به عنوان نهاد برتر در مدیریت 
مصرف انرژی برای دومین دوره متوالی در جایزه انرژی بخشــی از مســتندات اعطا شــده به 
شهرداری برای اقدام در مسیر بهینه کردن مصرف و تولید انرژی در چهار سال گذشته بوده است. 

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:

با بی کفایتی، بی تعهدی و سوء مدیریت مواجه هستیم

مراســم تجلیل جمعی از بانــوان فعال در          سمیه مصور
رسانه های استان اصفهان همزمان با  هفته 
عفاف و حجاب صبح پنجشنبه با حضور فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان و به دعوت بسیج رسانه برگزار شد. سردار مجتبی فدا در این 
مراسم با اشاره به وظیفه زن و سخنان ائمه معصومین، اظهار داشت: حجاب، 
محدودیت نیست و مصونیت است و بخشی از حیا، عفت، توجه به ارزش ها 
در قالب حفظ حجاب صورت می گیرد. وی افزود: بانوان در کنارشــغل به 
مدیریت منزل، امورات خانه داری و فرزندپروری مشغول هستند و بخش 
اعظم سبک زندگی ایرانی اسالمی به بانوان واگذار شده است و به واسطه 
همراهی و پشتیبانی هایشان عامل موفقیت همسرا ن شان هستند.فرمانده 
ســپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان بــا بیان حدیثــی از پیامبر 
اکرم)ص(، اظهار داشــت: ایشــان فرمودند: »از دامن زن، مرد به معراج 
می رود« مرد در دامن مدیر خانواده پرورش می یابد و موفق می شود. وی 
ادامه داد: علت برخی از مشکالت جامعه ناشــی از این است که بعضی از 
خانواده ها مدیریت زندگی، خانواده و تربیت فرزند را اولویت دوم خود قرار 
داده اند. ســردار فدا با اشــاره به اجتماع کشــاورزان و دامــداران مقابل 
استانداری، اظهار داشت: کشاورزان و دامداران خواسته های بحقی دارند ما 
مخالف مطالبه گری آنها نیستیم ولی جای پیگیری خواسته های بحق، کف 

میدان و به صورت بی قانونی نیســت. فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
اســتان اصفهان افزود: مطالبه گری بایــد در چارچوب قانــون و وظایف 
جمهوری اســالمی صورت بگیرد. در اصفهان ۲۳ هزار شــهید وجود دارد، 
شهیدان خرازی، کاظمی و حججی هستند، خانواده شهید جعفریان که قبل 
انقالب ۶ شهید تقدیم کردند و بدون اینکه امام)ره( و پیروزی انقالب را ببینند 
به تکلیف شان عمل کردند. سردار فدا با بیان اینکه نباید سطح مطالبات مردم 
را باال ببریم، گفت: ما نباید در این شرایط سطح مطالبات را باال ببریم ولی در 
مورد ویژگی های این دولت که گفته من همراه، همگام با مردم، ضد فساد 
ودنبال شایسته ساالری هستم، همراه حرکت کنیم و هر جا ایراد و مشکلی 
مخالف شعارهای دولت دیدیم مطالبه گری کنیم ؛اما سطح توقع مطالبات 
مردم را باال نبریم. وی ادامه داد: اتفاقاتی که در این چند روز اخیر در رابطه با 
مسائل کمبود و قطعی برق افتاده ناشی از ترک فعل است و از بی تعهدی و 
انجام ندادن تکالیف و وظایفی است که دستگاه های مختلف در سال های 
گذشــته انجام ندادند و بــه آن پایبند نبودنــد. فرمانده ســپاه صاحب 
الزمان)عج( اســتان اصفهان تصریح کرد: ما شرایط سخت تر از این هم را 
تحمل کردیم ولی آن موقع ناچار بودیم؛ اما االن ناچار نیستیم. آن موقع فشار 
جنگ و تحریم بود ولی امروز با هیچ یک درگیر نیستیم بلکه با بی کفایتی، 
بی تعهدی، سوء مدیریت مواجه هســتیم که باعث و بانی مشکالت شده 

است. وی با اشاره به اینکه استان اصفهان بیشترین شهید را تقدیم انقالب 
کرده است، اظهار داشت: یک دهم شهدای ایران، یک ششم شهدای دانش 
آموز و یک پنجم شهدای روحانی متعلق به اصفهان است، همچنین دارای 
بیشترین خانواده های چند شهیده و جانباز باالی ۲۵ و 7۰ درصد است، این 
استان نسبت به جمعیتش بیشترین رزمنده در دفاع مقدس دارد. سردار 
فدا افزود: در کنار سابقه تاریخی اصفهان، آثار و عظمت کارهای مختلفی که 
در استان اصفهان انجام شده، ویژگی های ایثار، شهادت، مقاومت و فرهنگ 
دفاع از نظام انقالب اسالمی و پای کار بودن مردم استان اصفهان را در کارنامه 
دارد می توان به این سوژه ها پرداخت که مردم در جریان قرار بگیرند. فرمانده 
سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان خاطرنشان کرد: موضوع اخیر 
خاطره خانواده شهدای مدافع حرم همسر موســی جمشیدیان که برای 
حضرت آقا تعریف کردند قرآنی که باز کردند و سوره ای که در مورد حضرت 
موسی)ع( آمده بود، چند شهید مانند شهید کریمی، عبداللهی، حجازی، 
میثمی، تورجی زاده، براتی و ...چند خانم شــهید  داریم که می توان از آنها 
کلیپ ها و فیلم های خوبی ساخت که فرهنگ ایثار و شهادت اصفهان را به 
همگان معرفــی کرد. وی بــا بیان اینکــه اصفهــان دارای توانمندی ها و 
ظرفیت های زنده بسیار خوبی اســت، گفت: در حوزه های علم، پژوهش، 
دانشگاه، علوم پزشکی، شــرکت های دانش بنیان، شهرک های صنعتی 
نمونه های خانم موفق بســیاری وجود دارد که می تواننــد الگو و پرچم دار 
دختران نوجوان باشــد. فدا تصریح کرد: تشــکر و تقدیر ویژه ای به دلیل 
پایبندی، اعتقاد و همت شما برای حفظ حجاب داریم، هنگامی که چنین 
بانوانی را در کنار هم ببینیم امیدوار می شویم که در مجموعه ای مانند رسانه 
که شاید خیلی به این مسائل توجهی نشود، بانوان محجبه ای مشغول به 
کارند و به رغم سختی ها و بی مهری ها بر اعتقاد خود باقی ماندند.رییس 
بسیج رسانه استان اصفهان نیز در این مراسم اظهار داشت:  فرا رسیدن هفته 
عفاف و حجاب را به شما بانوان که مجاهدان این جبهه جنگ نرم هستید 
تبریک می گویم.رضا صفری افزود: جمع حاضر، بانوان فعال در عرصه رسانه 
استان اصفهان هستند که هرکدام در زمینه های مختلفی که فعال هستند، 
جایگاه ویژه ای دارند.صفری در ادامه بیان داشت: به خود می بالیم که چنین 
بانوانی در رسانه های استان با حفظ حریم ها فعالیت خود را به نحو احسن 
انجام می دهند؛ نقش آگاهی بخشــی را به خوبی در جامعــه ایفا کرده و 
زینب گونه از انقالب اســالمی دفاع می کنند و پیام انقالب اســالمی را به 
همگان انتقال می دهند.رییس بســیج رسانه استان اصفهان همچنین با 
اشاره به کاهش نور سالن جلسه توضیح داد: ما نیز به پویش صرفه جویی در 
مصرف برق پیوستیم و نور و درجه کولرها را کاهش دادیم تا بحران برق را هم 

با همت و همیاری هموطنان پشت سر بگذاریم .

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به رویداد 
»اصفهان شهر دوستدار کودک«، اظهار کرد: یکی از 
نیازهای مهمی که در زندگی بشری پس از نیازهای 
اولیه فیزیولوژیــک و امنیت عنوان می شــود؛ نیاز 
وابســتگی، دوســتی و فعل و انفعاالت اجتماعی 
است که برای تمامی رده های ســنی از ویژگی های 
خاصی برخوردار است.حســین کارگــر افزود: برای 
تامین این نیاز باید رده های سنی مختلفی را در نظر 
گرفت، رده های سنی جوان تا کهنســالی با ورود به 
مسائل شهری و گفتمان با مدیران شهری نیازشان 
برطرف می شــود، اما بــرای کودک و نوجــوان باید 

زیرســاخت هایی را فراهم کرد تا مدیران بتوانند بر 
اساس نیاز اصلی و مهم این طیف آگاهی الزم را کسب 
کنند.مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان با اشاره 
به اقدامات اولیه در خصوص آگاه ســازی کودکان و 
نوجوانان، تصریح کرد: در ســال های گذشته با ورود 
به مدارس و ایجاد برنامه های مختلف آموزشــی، 
طرح مسابقات و اهدای جوایز، بازی های فکری و... 
زمینه های ارتقای این طیف از جامعه را آماده کرده ایم.

وی ادامه داد: با توجه به شیوع بیماری کرونا با اجرای 
برنامه های مختلف بــه صورت مجــازی در قالب 
ویژه برنامه کودکان خالق )جلب مشــارکت کودکان 
برای رنگ آمیزی مبلمــان پارک ها(، انرژی خونه و 
عیدانه )ایجاد نشــاط در خانواده(، مشاوره کودک و 
نوجوان )ارتقای آگاهی والدین نســبت به راه های 
حل مشــکالت کودکان(، توزیع بروشور پیشگیری 

از کودک آزاری، ویژه برنامه کتاب ســاز )با موضوع 
دلخواه مخصوص دانش آمــوزان ابتدایی( خرید و 
توزیع کتاب کودک )ترویــج فرهنگ کتاب خوانی(، 
ویژه برنامه هفته محیط زیست و زمین پاک و نحوه 
مدیریت پسماند این فعالیت ها ادامه داشته است.

کارگر افزود: این آموزش ها موجب فعال سازی ذهن 
کودک شده به طوری که در مالقات حضوری اینجانب 
با کودکان محله دردشت، پیشنهادات بسیار خوبی را 
در راســتای برطرف کردن مشکالت پیش روی این 
گروه ســنی شــاهد بوده ایم که پس از آن با حضور 
نماینده یونیسف و حضور کودکان و نوجوانان در محله 
دردشت، این محله در لیست مکان های معرفی شده 
برای »شهر دوستدار کودک« قرار گرفت که منجر به 
اقداماتی در خصوص احداث خانه کودک و ورزشگاه 

در این محله شده است. 

مدیر منطقه ۳ شهرداری اعالم کرد:
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رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، معتقد است 
جشــنواره ملی »شــهر من« به رویداد محوری یک کانون میان فرهنگی 
به نام اصفهان کمک کرده و آن را مرکز ثقل گفــت وگوهای فرهنگی قرار 

داده است.
محمد عیدی گفت: بزرگ ترین زیســتگاه های بشری در شهرها متجلی 
می شــود و طبیعی است که به واســطه اجتماع انســان ها در یک بستر 
کالبدی، به همان اندازه مسائل پیچیده تری را شاهد هستیم که متحمل 
دو شاخص زمان و مکان می شــود، بدین معنا که پاسخگویی دیروز ما به 
یک نیاز دیروز الزاما قابل تســری به یک نیاز امروز نیست، به ویژه اینکه 
شهرهای امروزی در بســتر ارتباطی، ســپهر روابط اجتماعی را فراسوی 
مرزهای جغرافیایی شــکل داده اند و زمینه فضای مجازی آنرا گسترده 

تر کرده است.
وی اظهار داشت: شهرداری برخالف آنچه اندیشیده می شود یا به صورت 
مکرر گفته می شود، یک نهاد اجتماعی توان افزای مهارت آفرین است و 
وقتی می توانیم به یک شهر فرهنگی برســیم که شهرداری به جای اینکه 
نهاد صرفا خدماتی باشــد، نهادی اجتماعی شــود که به جای شهروندان 

منفعل، شهروندان کنشگر فعال داشته باشد.
وی افزود: در فرآیندهایی که به توسعه پایدار می انجامد، کلیه شهروندان 
نه موضوع توسعه پایدار، بلکه باید کارگزاران توســعه پایدار در همه ابعاد 
باشــند، به این منظور به ایــن هدف میمون می رســیم که هــر بار برای 

پاسخگویی، قالب و محتوای متناسب تولید می کنیم.
رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با تاکید بر 
اینکه برای رسیدن به این آمال نیاز اســت قالب های کوچک خود را برای 
تولیدات بشکنیم و بتوانیم فضای گسترده تری ایجاد کنیم، تصریح کرد: 
برای اینکه شهروند جهانی داشته باشیم بهتر است مدیران شهری با تفکر 

جهانی داشته باشیم و پاسخ های جهانی به نیاز شهروندان بدهیم.
عیدی ادامه داد: اگر به فلســفه جشــنواره ها مراجعه کنیم، باید مسئله 
محور و نتیجه گرا باشد، جشنواره ها می آیند تا موضوعی که مغفول مانده 
را نهادی کنند و تا زمانی که نهادی نشده، ادامه می دهند، طبیعتا هر مرحله 
برگزاری جشنواره ها باید نتیجه ای داشته باشد، آن نتیجه نسبت به هدف 

ارزیابی شود و گام بعدی برداشته شود.
وی با اشــاره به جشــنواره »شــهر من« گفت: با محصول و میوه ای که 
اینک نصب العین ماســت، یعنی 7۰ موضوع کاربردی در مسئله شهری 
با محوریت کودکان و نوجوانان در مرحله اول و ۵۰ اثر در گام دوم، نشــان 
می دهد که نظاره گر یکی از جشــنواره هایی هســتیم که ناظر بر مســئله 
است و می توانیم بر مبنای آن حرکت خود را در ایجاد بهزیستی فرهنگی 

ارزیابی کنیم.
به گفته وی، رویداد جشنواره ملی شهر من، به رویداد محوری یک کانون 
میان فرهنگی به نام اصفهان کمک کــرده و آن را مرکز ثقل گفت وگوهای 
فرهنگی قرار داده و مهم ترین مستند آن محصولی است که نصب العین 

ماست.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان تصریح کرد: محصوالتی که اینک شاهد 
آن هستیم، در فرآیند یک جشنواره از کنشگران شهری گرفته شده، یعنی 

افرادی که داستان ها را نوشته و شعرها را سروده اند، قطعا با این مسئله 
دست و پنجه نرم کرده اند و آنچه را آفریده اند، معطوف به امر واقع است.

عیدی افزود: داستان جشنواره شهر من، روایت شهر به ما هو شهر است، 
نه صرفا اصفهان، یعنی هر شهری در ایران وجهان، در واقع زبان جشنواره 
ملی شهر من به زبان ارتباطی در سطح ملی و ان شــاءا... جهانی تبدیل 

می شود و امیدوارم ادامه پیدا کند.
وی ادبیــات کودک و نوجوان را در کشــور ما نحیف دانســت و بیان کرد: 
این جشــنواره زمینه مهارتی را ایجاد می کند که در جهت اهداف معاونت 
فرهنگی شــهرداری مبتنی بر استعدادسازی، توانمندســازی و گفتمان 
سازی گام برداشته و می تواند فرصتی باشد برای عالقه مندانی که در زمینه 

کودکان و نوجوانان فعالیت می کنند.
رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به 
برگزاری جشــنواره ملی »شهر من« برای ســومین دوره، ادامه داد: بنده 
معتقدم که جشنواره »شــهر من«، روایتی اســت که آغاز دارد اما پایان 
ندارد زیرا مسائل شــهری همچنان در کنش ارتباطی شهروندان به گونه 
مستحدثه آفریده می شود و مدیران شــهری باید خودشان را آماده کنند 
تا پاسخگوی این سواالت باشــند که این امر به کمک حوزه های مدنی و 

مردم امکان پذیر می شود.

تصویرسازی برای 70 اثر برگزیده
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان با اشاره به تصویرسازی برای کتاب های جشنواره »شهر 
من« گفت: از اســتان های مختلف برای تصویرســازی کتاب به ما کمک 
کردند و برگزاری این جشنواره باعث شد بسیاری از افرادی که در این حوزه 
کار می کنند، گردهم آمده و این اتفاق را رقم بزنند.احمد رضایی درباره تمام 
7۰ اثر برگزیده جشنواره افزود: کتاب های کودک به صورت موشن و تمام 
کتاب های نوجوان به صورت فایل صوتی آماده شده است که در دسترس 
عالقه مندان قــرار می گیرد، همچنیــن در پلتفرم طاقچه نیــز بارگذاری 

می شود تا کل کشور امکان استفاده از آن را داشته باشند.

خبــر

مرحله چهارم مســتند تلویزیونی میراث کهن با عنوان »در مسیر های تاریخی اصفهان« از رسانه ملی پخش می شود.سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان گفت: با توافق های انجام شده میراث فرهنگی استان و صدا و سیمای مرکز اصفهان، پژوهش برای ساخت سری چهارم این مستند با عنوان در مسیر های 
تاریخی در مرکز اصفهان از فروردین امسال آغاز شده است. علی کامیابی افزود: پس از پژوهش، تدوین فیلم نامه و کار فیلمبرداری محور های مرکزی این شهر از جمله 
آثار تاریخی، جاذبه های گردشگری و صنایع ارزشمند دستی و هنر های سنتی شهرستان خمینی شهر و همچنین بخشی از شهرستان شاهین شهر و میمه در محور مرکزی 
استان اصفهان آغاز شد.وی گفت: تا کنون با مشارکت این دو مجموعه، محور های غرب و شرق شهرستان اصفهان و شرق استان در قالب ۳ مجموعه تلویزیونی به مدت 
۶۵۰ دقیقه تولید و از شبکه های استانی و ملی پخش شده است. کامیابی افزود: این مستند تلویزیونی دنباله دار اولین کار تلویزیونی طی ۵۰ سال گذشته است که با نگاهی 
عمیق به مواریث ارزشمند فرهنگی، صنایع دستی و هنر های سنتی فاخر نیاکان و شناسایی و معرفی محور های گردشگری فالت مرکزی ایران تولید و پخش شده است.

پخش چهارمین مرحله مستند تلویزیونی میراث کهن در رسانه ملی

اهدای 400 تن آجر 
فشاری به مردم 

سی سخت
بســیج ســازندگی ســپاه، 
آجرســازی های محمد آباد، 
اتحادیه کامیون داران مبارکه، 
بسیجیان شهرداری اصفهان 
و خیران، ۴۰۰ تن آجر فشرده 
به مردم زلزله زده سی سخت 

اهدا کردند.

وز عکس ر

عکس: خبرگزاری صدا و سیما

جشنواره ملی »شهر من« مرکز ثقل گفت وگوهای فرهنگی
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 یکی از راه ها برای شروع یک روز خوب، فکر کردن به ساحلی 
شنی با آب های کریســتالین اســت و عالی تر آنکه بتوان 
تعطیالت را در یکی از این سواحل گذراند.پس از سپری کردن 
یک سال بحرانی به دلیل شیوع ویروس کرونا و قرنطینه های 
سراسری و وضع محدودیت ها برای سفر به کشورها، اکنون 
زمان آن رسیده که به خود اجازه دهید تا از ازدحام جمعیت 
دور شده و در یکی از این سواحل به آرامش برسید.وب سایت 
انگلیســی money.co.uk بیش از 26 میلیون هشــتگ 
اینستاگرام مرتبط با سواحل در سراسر جهان را بررسی و بر 
اساس آن فهرستی از زیباترین ســواحل را تهیه کرده است 

که در ادامه چند ساحل برتر این فهرست معرفی می شوند.
ساحل سیتجس، بارســلون، اسپانیا: ســواحل سیتجس 
در نزدیکی بارســلون، منطقه ای دلپذیر برای سپری کردن 
تعطیالت با خانواده هستند. این ســواحل به دلیل داشتن 
آب های آرام و شــن و ماســه فوق العاده نرم مشهورند.در 
کنار بهره بردن از آرامش در این ســاحل، می توان از بارها و 

رستوران ها که در فاصله کمی از آن قرار دارند نیز لذت برد.
ســاحل دوردل دور، دورســت، انگلیس: حتمــا تا کنون 
عکس های این ســاحل زیبا با طاق ســنگی معروف آن را 

دیده اید. این ساحل که بر خالف دیگر سواحل موجود در این 
فهرست پوشیده از ســنگریزه است، احساس بی نظیری از 

لذت و آرامش را به بازدید کنندگانش هدیه می دهد.
ســاحل بال هاربر، میامی، ایاالت متحده آمریکا: بال هابر 
فضایی کوچک اما مملو از آرامش آن هم به دور از هیاهوی 
زندگی در میامی است.مردم محلی به ویژه پیشنهاد می کنند 
که بازدیدکنندگان صبح خیلی زود برای تماشای طلوع آفتاب 
به ساحل بروند و پس از آن نیز قدم زدن در امتداد خط ساحل 
را فراموش نکنند؛ یک پیاده روی زیبا و خاطره انگیز که شما 

را به دیدنی ترین مناطق ساحل نیز هدایت می کند.
ساحل النیکای، هاوایی، ایاالت متحده آمریکا:  گفته می شود 
که این ساحل یکی از دیدنی های پنهان هاوایی است؛ یکی از 
جاذبه های توریستی نادر این منطقه که عمدتا مردم محلی 
از آن لذت می برند.شن و ماســه در این ساحل بسیار نرم و 
پودر مانند اســت؛ آب آن کامال شفاف است و جزایر موکولوا 
نیز چشــم اندازی خیره کننده ای را مقابل شما به نمایش 
می گذارد. حتی ممکن است در زمان سپری کردن تعطیالت 
خود در این ساحل، الک پشــت های دریایی در حال شنا را 

نیز ببینید.

ساحل کیتسیالنو، ونکوور، کانادا: مردم محلی این ساحل 
محبوب را به نام »ساحل کیت« می شناسند. در این ساحل 
همه نوع جذابیت برای هر نوع ســلیقه ای وجــود دارد. از 
حمام آفتاب برای عالقه مندان به داشتن بدن های برنزه تا 
ورزش های آبی.همچنین می توان در کنار شــنا در آب های 
این ســاحل، به کوه های اطراف نیز سری زد و از هوای پاک 

کوهستان لذت برد.
 کاال گات، کاال راتادا، اسپانیا: وسعت این ساحل که در حومه 
شهر کوچک کاال راتادا قرار دارد، تنها 40 متر است. با این وجود 
در این ساحل کوچک چیزهای زیادی برای لذت بردن وجود 
دارد و ترکیبی از درختان و کوه های صخره ای در اطراف آن نیز 

منظره زیبایی را به وجود آورده است.
ســاحل فریدام، پوکت، تایلنــد: دریــای آرام و فیروزه ای 
رنگی که ساحل فریدام را احاطه کرده، باعث شده که به آن 
لقب »مروارید پوکت« داده شــود. اطراف این ساحل را نیز 
جنگل های گرمسیری و درختان بلند نارگیل پوشانده است.

در نزدیکی ساحل دو رستوران کوچک وجود دارد که به شما 
امکان می دهد هنگام خوردن غذاهای محلی، از رنگ آمیزی 

شن و ماسه ها و آب شفاف دریا نیز لذت ببرید.

آشپزی
کاچی زعفرانی 

کاچی یکی از انواع غذاهای خوشمزه و پرطرفدار ایرانی است 
که معموال به عنوان یک غذای کمکی و تقویتی محسوب می شود. 

مواد الزم: آرد برنج یا گندم8 قاشق غذاخوری،شکر6 قاشق غذاخوری،روغن یا کره2 
قاشق چای خوری،گالب یک قاشق غذاخوری، پودر هل یک پنس،دارچین نصف قاشق 

مرباخوری،زعفران دم کرده یک قاشق غذاخوری،زردچوبه نصف قاشق مرباخوری،آب4 لیوان
دستور پخت: ابتدا آرد را دو مرتبه الک می کنیم، سپس آرد الک شده را داخل یک قابلمه مناسب 
می ریزیم و روی حرارت مالیم کمی تفت می دهیم تا بوی خامی آرد گرفته شود. در ادامه روغن یا 

کره را به همراه زردچوبه به آرد اضافه می کنیم.حاال باید مخلوط آرد را کمی تفت دهیم تا رنگش طالیی 
شود، نیاز نیست آرد را خیلی تفت بدهید تا کامال تغییر رنگ بدهد. در ادامه آب را به همراه شکر، پودر 

هل و زعفران دم کرده در یک ظرف دیگر مخلوط می کنیم تا یکدست شوند.در این مرحله مخلوط آب و 
دیگر مواد را به قابلمه حاوی آرد اضافه می کنیم و متداوم هم می زنیم تا شروع به قل زدن بکند. حاال 

باید درب قابلمه را ببندیم و حدود 30 دقیقه کاچی روی حرارت بسیار مالیم بماند تا آماده شود.
بهتر است هر چند دقیقه یک بار کاچی را هم بزنیم تا ته نگیرد. طی 10 دقیقه پایانی پخت کاچی 

گالب را به قابلمه اضافه می کنیم، پس از اینکه کاچی به غلظت مورد نظرمان رسید آن را از 
روی حرارت بر می داریم و کنار می گذاریم.فقط برای غلظت کاچی باید به این نکته 

توجه داشته باشید که کاچی وقتی سرد شود سفت تر می شود. در آخر کاچی 
را در ظرف مورد نظرمان می کشیم و با دارچین، پودر پسته و یا 

هر چیز دیگری به سلیقه خود تزیین می کنیم.

آشنایی با زیباترین سواحل زیبا در سراسر جهان

 رونمایی از گریم امیر آقایی 
و پوالد کیمیایی در »خائن کشی«

 مهدی فخیم زاده نقش اول
سریالی  به نام »اپیدمی« شد

همزمان با زادروز پوالد کیمیایی از گریم این بازیگر به همراه امیر 
آقایی در فیلم »خائن کشی« رونمایی شد.»خائن کشی« به 
کارگردانی مسعود کیمیایی این روزها درحال اصالح رنگ و نور قرار 
دارد.سعید پیردوست، امیررضا دالوری، ایوب آقاخانی ،سام نوری، 
امیرکاوه آهنین جان ، ایلیا کیوان و کیانوش گرامی از دیگران بازیگرانی 
هستند که در آخرین ساخته مسعود کیمیایی نقش آفرینی کرده اند.

 مجموعه تلویزیونی »اپیدمی« به تهیه کنندگی »سعید کمانی« که 
به روایت بحران کرونا و تالش شبانه روزی کادر درمان و نیروهای 
جهادی برای مقابله با آن می پردازد، در مراحل پایانی پیش تولید 
قرار دارد.این مجموعه تلویزیونی که به صورت اپیزودیک خواهد بود، 
در سه فصل تولید می شود.تاکنون حضور مهدی فخیم زاده به عنوان 
نقش اول این پروژه قطعی شده است. 

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

به تاخیر انداختن مصارف غیر ضروری، راهکاری بسیار ساده و اثرگذار بر مدیریت 
مصرف آب در زمان های اوج مصرف است. معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اینکه عمدتا، مشکل توزیع آب در گرم ترین 
ساعات از گرم ترین روزهای سال اتفاق می افتد، از مشترکین آب استان خواست با 
راهکاری ساده، در مدیریت توزیع آب همکاری کنند. سید محسن صالح تاکید کرد: 
چنانچه هر یک از ما مصرف غیرضروری خود را به زمانی خارج از ساعات اوج مصرف 
هدایت کند، بخش زیادی از مشکل توزیع که ناشی از تمرکز تقاضا در ساعات محدود 
است، برطرف خواهد شد. وی در ادامه با ذکر مثالی در این رابطه افزود: به عنوان مثال 

شست وشوی البسه یا آبیاری باغچه و برخی دیگر از موارد مشابه، مصارفی است 
که در اغلب موارد می توانند با یک برنامه ریزی قبلی در خارج از ساعات اوج مصرف 
انجام شود و در آن صورت از تحمیل بار تقاضای اضافی به شبکه توزیع آب جلوگیری 
خواهد شد؛ ضمن اینکه به دلیل انطباق بخشی از ساعات اوج مصارف برق با آب، 
نقش چشمگیری هم در مدیریت همزمان مصارف در دیگر حامل های انرژی خواهد 
داشت. صالح در پایان با اشاره به کمبود شدید منابع تامین آب در سال جاری از کلیه 
مشترکین درخواست کرد با این راهکار ساده، ابتکار عمل در بخشی از مدیریت مصرف 

آب را به دست گرفته و کارایی شبکه توزیع را افزایش دهند.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت: چالش مخابرات کمبود نقدینگی برای سرمایه 
گذاری در حوزه توســعه و حتی نگهداری وضع موجود در حوزه تلفن ثابت اســت.

اسماعیل قربانی در شانزدهمین جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان بیان کرد: 
یکی از اصلی ترین مبناهای توسعه کشور در آینده، توسعه زیرساخت های ارتباطی 
و مخابراتی است که طی سال های اخیر به دلیل افزایش زیاد هزینه ها و پاسخگو 
نبودن درآمدها ، کم رنگ شده است.وی با اشاره به اهمیت شرکت مخابرات ایران 
در صحنه ارتباطات کشور، اظهار کرد: شــرکت مخابرات ایران با نزدیک به 70 سال 
سابقه، با اشتغال مستقیم بیش از 70 هزار نفر و اشــتغال زایی غیر مستقیم 300 
هزار نفر، بســتر اصلی ارتباطی در کشــور و محور اصلی ایجاد شبکه ملی اطالعات 
محسوب می شود و اهمیت جایگاه این مجموعه، ضرورت حمایت حاکمیت از آن 
را اجتناب ناپذیر کرده است .این مقام مسئول افزود: در حال حاضر با وجود ثابت 
نگه داشتن تعرفه تلفن ثابت از 12 سال گذشــته تا امروز و از طرفی افزایش روزانه 
هزینه ها، توازنی بین هزینه ها و درآمدهای مخابرات وجود ندارد و همین چالش 
بزرگی برای ادامه مسیر خدمت رسانی این شرکت پیشــرو در عرصه ICT  کشور 
خواهد بود.قربانی، همکاری و حمایت نهادهای حاکمیتی را شرط الزم برای تحقق 
برنامه های ارتباطی کشور دانســت و عنوان کرد: مخابرات قطعا برای ادامه راه خود 
و توسعه زیرساخت های ارتباطی در کشور بر اســاس فناوری های روز دنیا، نیاز به 
حمایت همه جانبه حاکمیت دارد و نقش نمایندگان مجلس در این زمینه می تواند 

سرنوشت ساز باشد.

لزوم توسعه فیبر نوری در کشور
 مدیر مخابرات اصفهان بیان کرد: تامل در ســخنان مقــام معظم رهبری )مد ظله 
العالی( درباره اهمیت استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و ایجاد شبکه ملی 
اطالعات، لزوم پرداختن به توسعه زیرساخت های فنی الزم برای تحقق این اهداف را 
ضروری می کند.اسماعیل قربانی ادامه داد: از طرفی در برنامه هفتم توسعه که مبنای 
حرکت ما در 5 سال آینده است، سرعت دسترسی100 مگا بیت بر ثانیه پیش بینی 
می شود که این مطلب فقط از طریق توسعه شبکه فیبر نوری در شهرها و باالخص در 
مراکز استان ها محقق خواهد شد.وی با اشاره به مزایای استفاده از شبکه فیبر نوری 
گفت: فیبر نوری با امکان ارائه سرعت  باالی یک گیگابیت بر ثانیه سریع ترین روش 
اتصال به اینترنت برای کاربران  است و تمام کشورهای پیشرفته دنیا و منطقه در حال 
توسعه و استفاده از این تکنولوژی نوین ارتباطی هستند. قربانی عنوان کرد: توسعه 

شبکه ملی اطالعات، اقناع نیاز مردم به پورت های پر سرعت، افزایش پهنای باند، 
افزایش سرعت دسترسی، کاهش هزینه ها و افزایش ضریب امنیتی ما را ناچار به 
سمت توسعه شبکه فیبر نوری در کشور پیش می برد که الزمه اجرایی شدن آن، وجود 

منابع مالی الزم در شرکت مخابرات است.

نقش آفرینی مخابرات در روزهای کرونایی
مدیر مخابرات اصفهان افزود: شرکت مخابرات ایران با وجود تمام تنگناهای مالی، 
از ابتدای شیوع ویروس کرونا، توانست با همت واالی کارکنان خود، با ظرفیت سازی 
الزم در بخش ثابت و سیار، پاسخگوی افزایش چندین برابری تقاضای مردم عزیز 
باشد و با زمینه سازی شرایط اســتفاده از خدمات غیر حضوری در تمام بخش ها، 
نقش خود را در مدیریت ارتباطی جامعه و کاهش شــیوع ایــن ویروس ایفا کند. 
 ADSL اسماعیل قربانی ادامه داد: طی ســال گذشته تقاضای سرویس باند پهن
در استان افزایش 80 تا 85 درصدی داشته و مصرف اینترنت در استان بیش از 60 
درصد افزایش یافته است؛ همچنین سرعت اینترنت استان با افزایش 4 برابری 
از 35 گیگ بر ثانیه به 140 گیگ بر ثانیه رسیده که نشــان از وجود زیرساخت های 
متناسب و ارتقای کیفیت اینترنت در اســتان دارد.  مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
با اشاره به نقش مخابرات در برگزاری انتخابات اخیر، عنوان کرد: در انتخابات اخیر 
مخابرات با برنامه ریزی و انسجام عملی توانست تمام زیرساخت های الزم جهت 
برگزاری الکترونیکی این فرآیند را فراهم کند؛ به طوری که کل شعب تحت پوشش 

شبکه همراه اول قرار داشت و فرآیند برگزاری انتخابات از همین بستر انجام شد.

درپی جاری شدن رودخانه زاینده رود متاســفانه عده ای از افراد سودجو در 
فضای مجازی اقدام به شایعه پراکنی در خصوص سالمت آب شرب شهروندان 
کرده اند. بر همین اســاس به آگاهی شــهروندان گرامی می رساند آب شرب 
تامین شده توسط شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بر اساس نتایج مکرر 
آزمایشگاه مرکزی شــرکت آب و فاضالب و همچنین آزمایشگاه مرجع مرکز 
بهداشت استان اصفهان کامال سالم و بهداشتی است و همه  مقادیر پارامترهای 

فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژی آن در رنج مجاز و  بر اساس استانداردهای 
1053و1011 سازمان استاندارد ایران اســت.  همچنین در خصوص استفاده از 
دستگاه های تصفیه آب در منازل به اطالع همشهریان عزیز می رساند که این 
دســتگاه ها باعث حذف امالح ضروری آب که مورد نیاز  بدن بوده، می شوند و 
حذف این امالح توسط دستگاه های تصفیه آب در بلند مدت آسیب های جدی 

به سالمت مصرف کننده وارد می سازد.

درپی افزایش بی ســابقه تماس های مردمی با ســامانه ارتباط  با مشتریان 
آبفای اســتان اصفهان در روزهای اخیر، لینک ارتباط با سامانه 122 در پرتال 
این شرکت راه اندازی شــد.این اقدام به منظور ارتباط سریع تر با شهروندانی 
است که به دلیل اشغال بودن خطوط تلفن، موفق به برقراری تماس با سامانه 
122 نمی شوند.برهمین اساس از این پس شهروندان گرامی می توانند عالوه 
www. بر تلفن 122 به پرتال شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان به نشانی

abfaesfahan.ir مراجعه و پیشنهادها، انتقادها، شکایات و محل حوادث یا 
قطع احتمالی آب و خدمات فاضالب را ثبت و پیگیری کنند.با فعال شدن لینک 
سامانه 122 در پرتال آبفای استان اصفهان، یکی از کارشناسان سامانه ارتباط با 
مشتریان این شرکت به صورت برخط و شبانه روزی، درخواست های مردمی را 
رصد کرده و برای بررسی و اعزام گروه های رسیدگی به حوادث به قسمت های 

ذی ربط ارجاع می دهد.

معاون توليد شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به پايان تعميرات اساسی 
واحد های آيزوماكس،  هيدروژن و آمين كنتكتور شماره 2  شركت گفت: این 
دوره ازتعمیرات با فعالیت مستمر شــبانه روزی 2 هزار نفر نیروی انسانی  و 
به مدت 25  روز انجام شــد.    عليرضا جعفرپور افــزود: در اين تعميرات با 
اجرای 3 طرح بهينه سازی مشعل های پااليشگاه، استحصال انرژی حرارتی 

از محصول گازوئيــل  واحد آيزوماكس و باز ســازی عايق های حرارتی كوره 
هيدروژن  موفق شــديم حدود 2 درصد در مصرف سوخت پااليشگاه صرفه 
جويی كنيم.      مدير نگهداری  وتعميرات شركت پااليش نفت اصفهان نيز با 
بيان اينكه  برای بهبود کیفیت عملکرد و پیشگیری تبعات ناشی از فعالیت بی 
وفقه دستگاه های پاالیشی، واحد های عملیاتی باید در 3 يا 4 سال تعمیرات 

اساسی شــوند، اظهار داشــت:  در اين دوره از تعميرات  كه با در نظر گرفتن  
كامل نكات ايمنی و رعايت تمام  پروتكل های بهداشتی انجام شد،  با انجام 
پروژه تغيير سيستم آب بندی كمپرسور 602 واحد آيزوماكس از نوع روغنی 
به نوع خشــك ، عالوه بر  كاهش  10 درصدی اتالف كاری ناشی از توقف های 
دستگاه ها، 10 درصد در راندمان اين تجهيز افزايش داشتيم.  علیرضا قزوینی 

زاده  خوراک واحد آیزوماکس شماره 2 شــركت را به طور متوسط روزانه 22 
هزار و 500 بشــکه در روز و واحد هیدروژن را  7000 کیلوگرم در ساعت اعالم 
کرد و گفت: بنزین، گاز مایع، نفت سفید، سوخت هوایی و نفت گاز از تولیدات 
واحد آیزوماکس اســت و واحد آمین کنتکتور نیز حذف گوگرد از محصوالت 

را بر عهده دارد.

معاون خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان:
مصارف غیر ضروری آب را به ساعاتی غیر از زمان اوج مصرف هدایت کنید

مدیر مخابرات منطقه اصفهان:
چالش مخابرات ،کمبود نقدینگی برای سرمایه گذاری است

اطالعیه مهم شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

پشت خط اشغال 122 نمانید؛
شکایات و حوادث آب و فاضالب را در پرتال آبفای اصفهان ثبت و پیگیری کنید

با تالش متخصصان داخلی  و در تعميرات اساسی اتفاق افتاد؛
2 درصد صرفه جويی  در مصرف سوخت و 10 درصد افزايش عملكرد تجهيزات پااليشگاه اصفهان 
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