
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان: در استان اصفهان کمتر از پنج درصد نان دورریز می شود؛ 

طعم نان، بوی گندم
3

 اصفهان در یک قدمی فاجعه 
 تنها کارخانه ای که این روزها بی وقفه و بدون مشکل کار می کند، کارخانه تولید بیمار کرونایی است؛ 
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قیمت بستنی سنتی در 
اصفهان سر به فلک کشید

بررسی گزینه های سرمربیگری
 ذوب آهن به مرحله آخر رسید؛

چه کسی سرمربی گاندوها 
می شود؟

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
اصفهان اظهار کرد؛

 مجوزهای تردد صادره از 
سوی فرمانداری ها توسط 

پلیس پذیرفته نیست

3

5
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 در راستای تامین رفاه حال شهروندان
 اجرایی شده است؛

جانمایی و نصب  ۱۱۴ چشمه 
سرویس بهداشتی در سطح شهر

3

سامانه های برق خورشیدی راهکار استمرار 
روشنایی در استان اصفهان؛

 خورشید اینجا بی بهانه
 می تابد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

چهارشنبه 20 مرداد  ۱۴00 
 02  محرم  ۱۴۴3 
 ۱۱ آگوست 202۱

 شماره 3322
8 صفحه

بی نیازی کشور با تامین ۱00 درصدی ورق گالوانیزه قیمت: 2000 تومان
8خودروسازان داخلی 

گیاهان دارویی، نسخه شفابخش اقتصاد نصف جهان؛ 

راه طوالنی اصفهان
3

 نصف جهان رنگ و  بوی محرم به خود گرفت 
 بیرق های عزا برافراشته شد؛ 
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رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبرداد:
اختصاص چهار هزار و ۸۰۰ 

میلیارد ریال به سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان

وقتی بغض مدیر فوالد 
ترکید 

رییس مرکز بهداشت استان اصفهان:
تزریق واکسن کرونا در 
اصفهان به ۳۵ هزار دوز 

در روز رسید

3

5
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رییس پلیس راه استان اصفهان خبر داد:
 ثبات نسبی 

در آمار تصادفات جاده ای

5

  دردسرهای کرونایی صنف سلمانی 
 در  گفت و گو با رییس اتحادیه آرایشگران 

مردانه اصفهان؛
تیغ کرونا بر سرِ سلمانی ها

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه 19 مرداد  14۰۰ 
 ۰1  محـرم  144۳ 

 1۰ آگوست 2۰21
 شماره ۳۳21

۸ صفحه
قیمت: 2۰۰۰ تومان

شهردار اصفهان 
تا 2 هفته 

دیگر مشخص 
می شود
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استارت یارانه 
با لیست 1۳۷ 
میلیون نفری!

یمنا
س: ا

عک

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی

شركت گاز استان اصفهان

شرکت گاز استان نوبت اول
اصفهان

م الف:1175635

شركت گازاستان اصفهان ، درنظر دارد جهت موضوع زیر :
موضوع: اجرای حدود ۸2۰ متر عملیات شبکه گذاری پراکنده  فوالدی )2 الی 4 اینچ( و پلی اتیلن )6۳  میلی متر(،  ساخت و نصب و جابجایی و جمع آوری ۵4۰ 

مورد انشعابات فوالدی، پلی اتیلن، پلی فوالدی در سطح منطقه ۵ و توابع
به شماره فراخوان )2000091138000091( مورخ )1400/05/13( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه 

را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53093437  مورخ 1400/05/13می باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه:  از ساعت13:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/05/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00روزسه شنبه تاریخ  1400/05/26می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19:00روز شنبه تاریخ 1400/06/06 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 00: 09 روزیکشنبه تاریخ 1400/06/07 می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 395,000,000 می باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن حداقل رتبه 5  تأسیسات و تجهیزات الزامی می باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در 
خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی 2466( 031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :   41934 - 021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir

 حمید رضا عظیمیان، مدیر عامل فوالد مبارکه به مناسبت روز خبرنگار پیامی را 
صادر کرد. در این پیام آمده است:»در جای جای تاریخ، شاهدیم که آنچه انسان 
را به تأمل، تعمق، رشد و تعالی دنیوی و اخروی نائل می کند، دانایی، خردورزی 
و اندیشه یابی در مسیر راستی و حقیقت است و این رسالت بر عهده پیامبرانی 
است که وظیفه تحریر، ثبت، نگارش و انتقال حقایق را بر عهده دارند. در جهان 
امروز نیز که گردش اطالعات به ســرعت و به وفور در جریان اســت، اصحاب 
رسانه به عنوان عامالن اجرای رکن چهارم دموکراسی، رسالت خطیری برعهده 

دارند و مسئولیت این قشر در قبال آنچه می نویسند و آنچه نمی نویسند بیش 
از هر زمان دیگری است.سالروز شهادت مظلومانه شهید صارمی که به درستی 
روز خبرنگار نامیده شده ، بهانه ای است برای قدردانی و البته توجه به رسالت 
سخت یک قشر سخت کوش، فرهیخته و توانمند در جامعه.کشور و جامعه ای 
که از خبرنگار و خبررسانی دقیق و شــفاف بهره ای نبرده باشد الجرم در مسیر 
شکســت قرار می گیرد. خبرنگار آینه ای اســت تمام نما از آنچه در حال وقوع 
است، خوب یا بد، با تمام نقاط ضعف و قوت.  اگر این آینه درست عمل نکند، 
نمی توان امیدی به پیشرفت، تعالی و بهبود نقاط ضعف داشت.هیچ مجموعه 
بزرگ و کوچکی نمی تواند بدون انعکاسی روشن، دقیق و شفاف از آنچه درون 
آن می گذرد در مسیر پیشرفت و تعالی قرار گیرد و 17 مردادماه تلنگری است تا 
دوباره این مسئله را به خود یادآوری کنیم.فوالد مبارکه همیشه به داشتن یاورانی 
که دلســوزانه برای این مجموعه قلم زده اند، افتخار می کند.  دوستانی که هم 
نقاط ضعف را به ما نشان داده اند و هم در بازنمایی نقاط قوت یاریگرمان بودند.

طی سال ها و ماه های اخیر ، اگر همکاری و همراهی خبرنگاران و رسانه ها نبود، 
مسلما اتفاقات بزرگ و غرورآفرینی که پیشران صنعت و اقتصاد کشور است، 
انعکاسی درست و شایسته نداشت و جوانه امید به آینده ای روشن که اکنون 
سبز شده است، بدون آبیاری و مراقبت شما عزیزان بی تردید پژمرده و بی جان 
می شد. در پایان بار دیگر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی عزیز، روز 
خبرنگار را به تمامی بزرگواران این عرصه تبریک عرض می کنم و از صمیم قلب از 

اینکه در کنار مجموعه بزرگ فوالد مبارکه هستید، به خود می بالم«.
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان با بیــان اینکه کارخانه های 
تولید شــکر اصفهان بیش از 20 درصد شــکر سفید مصرفی کشــور را تولید 
می کنند، گفت: تــا کنون حدود 20 هزار تن گندم با هزینــه حدود 100 میلیارد 
تومان از کشاورزان اصفهانی خریداری شده که 90 درصد هزینه آن پرداخت 

شده است.
محسن ضیایی روز گذشــته در نشســتی که با حضور خبرنگاران برگزار شد، 
اظهار کــرد: اداره غله زیر مجموعه شــرکت مادر تخصصــی بازرگانی دولتی 
کشور بوده که حدود 20 روز است زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی شده و 
تأمین نگهداری و توزیع کاالهای اســتراتژیک اساسی از جمله گندم، برنج، 
شکر و ذخیره ســازی روغن را انجام می دهند؛ البته حوزه کاری ادارات غله 
با وزارت صمت تناسب بیشــتری دارد اما امید است این تغییر نتیجه مثبتی 

داشته باشد. 
وی افزود: اصلی ترین وظیفه این نهاد در زمینه گندم، آرد و نان است. امسال 
دولت گندم را هر کیلو پنج هزار تومان از کشاورز خریداری می کند و برای نان 
به دو قیمت 665 تومان و 900 تومان ارائــه می دهد، بنابراین 50 هزار میلیارد 
تومان یارانه در زمینه آرد و نان پرداخت می شــود. مدیــرکل غله و خدمات 

بازرگانی استان اصفهان گفت: اســتان اصفهان برای تأمین آرد و نان، حدود 
600 هزار تن گندم نیاز دارد که در ســال های پر آبی 200 هزار تن آن در استان 
تولید شــده و مابقی از طریق سایر استان ها یا سایر کشــورها وارد می شود 
800 هزار تن فضای ذخیره سازی گندم در استان ایجاد شده و حدود 15 ماه 
ظرفیت ذخیره سازی در اصفهان وجود دارد که شامل ملکی دولتی و بخش 

خصوصی است. 
ضیایی اضافه کرد: حدود چهار هزار و 800 واحد نانوایی در استان فعال است 
که همه این واحدها در سامانه ثبت شده و یارانه بگیر هستند. پراکندگی این 
واحدها در کل استان مشخص است، برای تولید نشاسته، بیسکوئیت، رشته 
و ماکارونی نیز 300 هزار تن آرد در صنوف و صنعت اســتان مصرف می شود. 
وی تصریح کرد: در بخش تولید آرد، 20 واحد کارخانه تولید در اســتان وجود 
دارد که بنا بر تأیید دستگاه های ناظر از جمله کارخانه های برتر کشور بوده و به 
علم روز مجهز هستند و آرد تولیدی این کارخانه ها در کل کشور مشتری دارد. 
در سال یک میلیون و 200 هزار تن آرد در این کارخانه ها تولید می شود اکنون 
این کارخانه ها با 60 درصد ظرفیت فعال اســت که امــکان افزایش ظرفیت 

تولید را نیز دارد.

مدیر عامل فوالد مبارکه:
جامعه ای که از خبررسانی دقیق و شفاف بی بهره باشد در مسیر شکست قرار می گیرد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان خبر داد:
تولید ۲۰ درصد شکر کشور در اصفهان
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نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی)نوبت اول(

احمدرضا پری تبار- سرپرست شهرداری شاهین شهر  م الف:1176330

شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 568/ش مورخ 1400/03/19 شورای محترم 
اسالمی شهر در نظر دارد اجاره زمین به مساحت 75 متر مربع جهت استقرار کانکس دفتر 

حجاری در بهشت معصومه را از طریق مزایده عمومی برای مدت 2 سال به اشخاص حقیقی 

و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به 

واحد حسابداری شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

سه شنبه مورخ 1400/06/09 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادها مختار است.

   آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )فشرده(
شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون برگزاری مناقصات و 
آئین نامه معامالت، از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین تولید کنندگان و 

فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند، خریداری نماید.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

                 AIS 20KV خرید انواع تابلوی فشار متوسط

شماره مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی 
اسناد ارزیابی 

کیفی

مبلغ تضمین 
)ریال(

۴00۱۱0۱۱200000۱2۱۱000022۱۴00/05/20۱۴00/05/25۱۴00/06/0۴ ۱۴00/06/06
۱/۴90/000/000شنبه- 8 صبح

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت https://www.setadiran.ir/setad/cms  دریافت و 

حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1400/06/04 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- 

ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 09۱35۴۴639۱ و 3۴۱2۱۴82-03۱ واحد مناقصات و خرید- آقای عظیمی  و جهت 

آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، مشخصات فنی این مناقصه با شماره تلفن: 3۴۱2۱۴۴8-03۱ دفتر مهندسی تماس حاصل 

فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس ۴۱93۴- 02۱، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس 

حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
 شرکت کنندگان در مناقصه می بایســت دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این 

بند به عهده مناقصه گران می باشد. 

 پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

 پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.

 به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش،مشــروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 
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سخنگوی طالبان: 

وارد کابل نشده ایم، فعال تصمیمی برای آن نداریم
سخنگوی طالبان گفت: طالبان هنوز وارد کابل نشده و در مورد پایتخت افغانستان تصمیمی نگرفته 

است.
به نقل از اسپوتنیک، ذبیح ا... مجاهد، سخنگوی طالبان به اسپوتنیک گفت: ما هنوز وارد کابل نشده 

ایم و هیچ تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.
وی افزود: شاید ابتدا استان های اطراف کابل پاکسازی شوند. عملیات به گونه ای برنامه ریزی شده 

که ابتدا الزم است سایر استان ها را پاکسازی کنیم ، وبعد در باره کابل تصمیم بگیریم.
مجاهد گفت که تصمیم نهایی در مورد کابل گرفته نشده است.

پیام نخست وزیر انگلیس به محمود عباس
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین پیامی از جانب نخست وزیر انگلیس دریافت کرد.

به نقل از خبرگزاری سما، محمود عباس، رییس تشکیالت خودگردان فلسطین در مقر ریاستی در 
شهر رام ا... از دیان کورنر، سرکنسول انگلیس در ابتدای کار خود استقبال و برای وی در این پست 

جدید آرزوی موفقیت کرد.
کورنر هم پیامی از جانب بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس به وی تحویل داد که در آن بر عمق 

روابط دوجانبه، اهمیت تقویت و توسعه آن در همه سطوح تاکید شده بود.
وی گفت، انگلیس حامی ملت فلسطین اســت و خود او هم در طول دوره کاری خود برای پیشبرد 

روابط دوجانبه تالش می کند.

الکاظمی به مسکو می رود
مشاور نخست وزیر عراق احتمال داد که وی به زودی به مسکو سفر کند.

حسین عالوی، مشاور مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق به اسپوتنیک گفت: روسیه یکی از 
کشورهای ابرقدرت است که معادله سیاسی بین المللی را تشکیل می دهد. من معتقدم که نخست 
وزیر به زودی به مسکو سفر می کند همانطور که به کشــورهای ابرقدرت برای ارسال پیام اطمینان 

صرف نظر از روابط با آمریکا و غرب و شرق سفر کرد.
وی گفت: این پرونده دارای ابعاد سیاسی است. این عقالنی است که سفری به مسکو صورت گیرد 
چراکه عراق در مرحله ارسال پیام های اطمینان به منطقه و جهان است مبنی بر اینکه نقش منطقه ای 
و عربی و بین المللی خود را در کاهش توازن ها و هماهنگی با کشورهای منطقه برای دور کردن آن 
از نزاع ها و مشکالت سیاسی و اقتصادی بازیافته است. برای همین معتقدم که سفر الکاظمی به 

مسکو در دستورکارهای دولت و استراتژی های آن وارد است.

شکایت از پسر ملکه انگلیس به دلیل فساد اخالقی
یکی از شاکیان قدیمی پرونده فساد اخالقی جفری اپستین از شاهزاده انگلیسی، به اتهام اقدام 

غیراخالقی علیه او در سن ۱۷ سالگی شکایت کرد.
 به نقل از فرانس ۲۴،  یکی از شاکیان قدیمی پرونده فساد اخالقی جفری اپستین روز دوشنبه از 

شاهزاده اندرو به دلیل تجاوز شکایت کرد.
ویرجینیا گیوفر، یکی از شاکیان قدیمی پرونده جفری اپستین )سرمایه دار سرشناس آمریکایی 
که متهم به سوء استفاده از دختران نابالغ بود( از شاهزاده اندرو دوک یورک )فرزند سوم و دومین 
پسر ملکه الیزابت دوم و شاهزاده فیلیپ که در سال ۲۰۱۹ متهم شد با واسطه گری جفری اپستین، 
با یک دختر نوجوان ۱۷ ساله ارتباط جنسی داشته اســت( به اتهام تجاوز به او در سن ۱۷ سالگی 

شکایت کرد. گفته شده وکالی وی این شکایت را در دادگاه فدرال منهتن ثبت کردند.

العربی الجدید: تنش دریایی بین ایران و اسراییل و معطل ماندن مذاکرات احیای برجام؛ 

چه خواهد شد؟

العربی الجدیــد در مطلبی به قلم حســام أبو حامد نوشــت: در ۶ 
آوریل گذشــته، چند ســاعت قبل از اولیــن دوره از مذاکرات بین 
دیپلمات های غربی و ایرانی در وین که هدف از آن شروع گفتگو هایی 
در مورد احیای توافق هســته ای بین ایران و قدرت های بزرگ بود، 
یگان کماندوی ویژه نیروی دریایی اســراییل، به کشــتی ایران در 
دریای سرخ حمله کرد. این حمله به مثابه پیام اسراییل بود مبنی بر 
اینکه به نتیجه مذاکرات اهمیتی نداده و به اقدامات یک جانبه خود 

برای فلج کردن برنامه های هسته ای ایران ادامه می دهد.
به گزارش »انتخــاب«، در ادامه این مطلب آمده اســت: به دنبال 
خروج ترامپ از توافق هسته ای ۲۰۱۵، تنش ها بین ایران و اسراییل 
باال گرفت. این حمالت در سال ۲۰۱۹ گســترش یافته و به میادین 
دریایی رسید، که آخرین آن، حمله به کشــتی اسراییلی در دریای 
عرب بود و همزمان با این حمله، صــدای کوفتن بر طبل های جنگ 

تازه ای در منطقه شنیده می شود.
در ادامه، اســراییل، ایاالت متحده و انگلیس ایران را مسئول حمله 
مذکور دانســتند و وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد یک پاسخ جمعی 

نزدیک به ایران نزدیک است.
کینه ها در مورد توافق هسته ای ایران را به خوبی می توانیم در البالی 
تنش جاری احساس کنیم. همانطور که نکات مورد اختالف زیادی 
مانع از نهایی شــدن توافق در مذاکرات وین شــد و در مقدمه آنها، 
اصرار ایاالت متحده برای وارد کردن بندی به توافق احتمالی است 
که براســاس آن، تهران با تکمیل مذاکرات در مورد سیاســت های 
منطقه ای و برنامه های موشــکی خود موافقت کند، امری که ایران 

آن را دخالت در مسائل داخلی خود می داند.
در حالی که اغلب جمهوری خواهان در کنگره و نیز دموکراتها، تمایلی 
به توافق هسته ای نداشــتند، جو بایدن پس از ورود به کاخ سفید، 
تالش کرد حمایــت این دو حــزب در مورد تعدادی مســائل مورد 

اختالف را به دست آورد.
عالوه بر این، تــالش دو طرف آمریکایی و ایرانی برای اســتفاده از 
کارت های فشار خود در جریان مذاکرات وین، از جمله مقابله های 
مکرر بین نیرو های آمریکایی و شــبه نظامیان هم پیمان ایران در 
عراق، نقش مهمی در پیچیده شدن مذاکرات داشت. در این میان، 
نخســت وزیر اســراییل نیز بر حمالت نظامی خود به منافع ایران 
افزود، به این امید که با پاسخ ایران مواجه شده و همین امر فضای 
سیاسی را برای دست یابی به توافق هسته ای جدید، تیره و تار کند.

نخست وزیر جدید اسراییل، بنت نیز نسبت به ایران تمایالت عداوت 
آمیز شــدیدی دارد، تا آنجا که در گذشــته تصریح کرده بود نباید به 
هدف گرفتن هم پیمانان ایران اکتفا شود، بلکه هدف باید خود تهران 
باشد. در مقابل، رییس جمهور جدید ایران، از جریان اصولگراست 
که می گوید اطمینان به غرب سودی ندارد. با این وصف، رییسی و 
بنت انگیزه های زیادی برای ورود به روابط خصمانه دارند. دشــوار 
شــدن امور در وین دلیل اصلی تنش های فعلی اســت و هر یک از 
طرف های حاضر در این تنش خواســته یا نا خواسته خود را در یک 
مقابله نزدیک می یابد. در این میان، احتماال ایدئولوژی در ایران بر 

عملگرایی پیروز می شود.
اصرار دولت بایدن برای امضــای یک توافق بزرگ کــه مورد قبول 
ایران باشد، امری اســت که همچنان دســت یابی به هر توافقی را 
معّطل می کند، چرا که اگر ایران برای قرار دادن برنامه های موشکی 
و منطقه ای خود روی میز مذاکره آمادگی داشت، این کار را در دوره 

ترامپ انجام می داد. ضروری اســت که مساله هســته ای از دیگر 
قضایا جدا شــود و بر همان مســیری برود که توافق سال ۲۰۱۵ در 
آن حرکت کرده و به موفقیت رسید. دولت بایدن باید به طور جدی 
به بازگشــت دو طرف ایران و آمریکا به توافق قبلی فکر کند تا شرط 
اعتماد سازی بین دو طرف رعایت شود و به این شکل، نگرانی های 

منطقه ای نیز کاهش یابد.
این امر مشــروط به یک راهبرد آمریکایی برای تعامل با مســائل 
مختلف منطقه و کنار گذاشــتن تاکتیک هایی اســت که شکست 
آن ثابت شده اســت. شایسته اســت هر توافق بزرگی تمام منطقه 
را دربرگیرد، اما این مأموریت دولت بایدن به تنهایی نیســت، بلکه 
وظیفــه دولت های بعدی آمریکاســت که با کمک بیــن المللی به 
این هدف نائل آیند. حداقل، بایدن به جــای صف آرایی کنار دولت 
شــکننده بنت که بر طبل جنگ می کوبد، می تواند این مأموریت را 

پایه ریزی کند.

رییس شورای شــهر تهران در ارتباط با نامه ارسال 
شده از سوی سازمان بازرسی به شورای شهر تهران و 
همچنین شوراهای استان تهران واکنش نشان داد.

مهدی چمران پیش از آغاز سومین جلسه شورای 
اسالمی شهر تهران در دوره ششم در جمع خبرنگاران 
گفت: امروز )سه شنبه( در سومین جلسه شورای 
اسالمی شهر تهران به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم 
مراسم عزاداری خواهیم داشت و پس از آن مراسم 
کوتاهی برای تودیع آقای حناچی شــهردار ســابق 

تهران در دستور کار شورا قرار دارد.

چمــران همچنین درباره نامه ســازمان بازرســی 
اظهار کرد: این نامه محرمانه اســت و نباید درباره 
آن توضیح دهم. در این نامه به شــرایط کسانی که 
می خواهند شهردار شوند، اشاره شده و توضیحاتی 
که در حد مســائل اصلی بوده را یادآوری و توصیه 

کرده اند که آنها رعایت شود.
وی  در پاسخ به این پرسش که پاسخ شورای شهر 
به این نامه چیســت، گفت: اینگونه نامه ها مسائل 
داخلی است و پاســخ نمی خواهد. البته این نامه 
برای کل شوراهای استان تهران ارسال شده است. 

همچنین در این نامه اســمی از شــخصی نیامده 
است.

چمران در پاسخ به این پرسش که آیا شورای شهر 
تهران با سران سه قوه دیداری را انجام خواهد کرد یا 

خیر، خاطرنشان کرد:  فعال برنامه ای نداریم.

توضیح چمران درباره نامه سازمان بازرسی برای انتخاب شهردار تهران

»توشیمیتسو موتگی« وزیر خارجه ژاپن که قرار است از ۲۴ مرداد به قاهره، تهران، تل آویو، امان، دوحه و آنکارا سفر کند، بر آمادگی توکیو برای همکاری با دولت 
آیت ا... سید ابراهیم رییسی خبر داد.  در شرایطی که در روزهای اخیر گمانه زنی های زیادی درباره سفر دوره ای وزیر خارجه ژاپن به منطقه غرب آسیا شده است، 
توکیو این سفر را ۲۴ مرداد اعالم کرد. به گزارش خبرگزاری »کیودو«، وزارت خارجه ژاپن اعالم کرد »توشیمیتسو موتگی« وزیر خارجه این کشور قرار است از ۱۵ 

آگوست )۲۴ مرداد( طی یک سفر دوره ای از قاهره، تهران، تل آویو، امان، دوحه و آنکارا دیدن کند. 
این وزارتخانه همچنین اعالم کرد، وزیر خارجه ژاپن در این سفر درباره همکاری ها برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا و ثبات منطقه رایزنی خواهد کرد. وزیر 
خارجه ژاپن روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در توکیو درباره این سفر توضیحاتی ارائه داد و درباره تشکیل دولت جدید در ایران به ریاست جمهوری آیت ا... 

سید ابراهیم رییسی هم اظهارنظر کرد. 
توشیمیتسو موتگی در این کنفرانس خبری گفت: »در سراسر این سفر من بر تعهدمان نسبت به خاورمیانه تاکید مجدد خواهم کرد، منطقه ای که )ژاپن( به صلح 

و رفاه در آن طی سالیان گذشته کمک کرده است«. 
وزیر خارجه ژاپن با اشاره به تشــکیل دولت جدید در ایران و کابینه جدید در فلسطین اشغالی به نخســت وزیری »نفتالی بنت« افزود: »من می خواهم درباره 
وضعیت این منطقه تبادل نظر صادقانه ای داشته باشــم و با آنها برای ترویج ثبات منطقه از نزدیک همکاری کنم«. طبق اعالم وزارت خارجه ژاپن، توشیمیتسو 

موتگی قرار بود در این سفر دوره ای از عراق هم دیدن کند اما مشکالت ناشی از همه گیری ویروس کرونا اجازه عملی شدن سفر او به عراق را نداد.

ژاپن: آماده همکاری با دولت جدید ایران هستیم
توضیح وکیل سعید مرتضوی 
درباره تبرئه از اتهام معاونت 

در قتل در کهریزک!

خبر روز

وز عکس ر

اقدام خاص یک 
تظاهر کننده در 

بانکوک
یک تظاهرکننــده در بانکوک، 
تایلند در اعتــراض به برخورد 
دولــت بــا شــیوع ویروس 
کرونا در درگیــری با پلیس از 

تیرکمان استفاده می کند.

رای عجیب مجلس درباره طرح صیانت 

نمایندگان تصمیم خود را پس گرفتند! 
در جلسه علنی دیروز مجلس، نمایندگان با لغو بررسی طرح صیانت طبق اصل هشتاد و پنجم طبق اصل 
۸۵ قانون اساسی موافقت نکردند. این در حالی است که صبح دیروز در جلسه غیرعلنی با لغو بررسی 
این طرح به شــکل خاص مطابق اصل ۸۵ موافقت کرده بودند. تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در مورد لغو رســیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای  مجازی و ساماندهی 
پیام رسان های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم )۸۵( قانون اساسی براساس اجرای تبصره )۲( ماده 
)۱۶۷( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی در دستور 
کار بود. در جلسه علنی دیروز مجلس درباره این طرح رای گیری شد که نمایندگان با ۱3۰ رای موافق و ۱۲۱ 
رای مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت نکردند. این مصوبه به این معنی 
است که طبق تصمیم قبلی، این طرح در کمیسیون ویژه مطرح و پس از آن بدون بررسی در صحن علنی 

مجلس، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

وزیر اسراییلی: 

تماس هایی با ریاض و دیگر کشورهای عربی درباره ایران داریم
وزیر منطقه ای رژیم صهیونیســتی گفت، این رژیم تماس های مستقیمی با عربستان سعودی و دیگر 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس در خصوص ایران دارد و این موضوع باید به صورت جهانی حل شود. 
»عیســاوی فریج« وزیر منطقه ای رژیم صهیونیســتی گفت، تماس هایی میان این رژیم و کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی درباره پرونده ایران وجود دارد. وی در گفت وگو با 
شبکه »الحره« مدعی شد: تماس  های مستقیم و تفاهماتی با برادران در سعودی و کشورهای )حاشیه( 
خلیج )فارس( برای هماهنگی با تهدیدات ایران در جریان اســت، این موضوع تنها مربوط به اسراییل 
و  سعودی نیست بلکه باید به صورت جهانی حل شــود. وی سپس مدعی شد، آرزو دارد یک روز بدون 
هیچ سختی و مشکلی برای ادای حج مستقیما به عربستان سعودی برود و اعتقاد دارد این فرصت به 

زودی فراهم می شود.

سازمان بازرسی درباره انتخاب »زاکانی« اظهارنظر نکرده است
مشاور امور رسانه ای و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور گفت: بازرس سازمان بازرسی تهران هم به هر 
۴۴ رییس شورای  شهر در استان تهران نامه ای نوشت که در انتخاب شهردار مقررات قانونی رعایت شود و 
در این نامه ها هیچ اشاره ای به هیچ شخصی نشده است. ایمان شمسایی مشاور امور رسانه ای و ارتباطات 
سازمان بازرسی کل کشور درباره نامه سازمان بازرســی به رییس شورای شهر تهران اظهار کرد: معاونت 
نظارت سازمان بازرسی حسب وظیفه قانونی خود با رونوشت دبیر شورای عالی استان ها نامه ای به وزیر 
کشور نوشته بود که در آن تأکید شده بود که شهرداران براساس قانون انتخاب شوند. وی افزود: پیرو این 
نامه بازرس سازمان بازرسی تهران هم به هر ۴۴ رییس شورای  شهر در استان تهران نامه ای نوشت که در 

انتخاب شهردار مقررات قانونی رعایت شود و در این نامه ها هیچ اشاره ای به هیچ شخصی نشده است.

گفت وگوی وزیران خارجه آمریکا و عربستان درباره ایران
به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه این کشور در بیانیه 
ای اعالم کرد: آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه  با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی 
گفت و گو کرد.  پرایس در ادامه مطرح کرد که بلینکن و همتای سعودی اش درباره امنیت منطقه و آنچه  
»حمله ایران به کشتی ِمرِسر استریت در دریای عرب« خواند، گفت و گو کردند.  در این بیانیه همچنین آمده 
است: آن ها درباره مسائل منطقه ای دیگر از جمله تقویت همکاری امنیتی، حمایت عربستان سعودی 

از آتش بس فراگیر در یمن و نیاز به اقدامات فوری برای تسکین بحران انسانی یمن گفت و گو کردند. 

کافه سیاست

وکیل مدافع سعید مرتضوی از تبرئه موکلش 
از اتهام معاونت در قتل خبر داد. سعید ایوبی 
در گفت وگو با ایســنا در این باره گفت:  دیوان 
عالی کشــور موکلم را از معاونــت در قتل در 
اعتراضات ســال ۸۸ تبرئه کــرد. وی افزود: 
استدالل قاضی شــعبه یک دیوان عالی این 
بوده که»انتســاب بزه معاونت محل خدشه 
است، به خصوص اینکه دو نفر دیگر از همکاران 
نام برده که عمال در اقدامــات مورد نظر دخیل 
بوده اند و حتی مباشرت در بازداشت داشته اند، 
از اتهــام معاونت در قتل تبرئــه گردیده اند.« 
همچنین در بخش دیگری از رأی نیز آمده که 
سعید مرتضوی در دادنامه صادرشده در تیرماه 
ســال جاری، از اتهام مشــارکت در بازداشت 
غیرقانونی نیز تبرئه شــده و بــه این ترتیب، 
اساس و مبنای اتهام معاونت در قتل منتفی 
شده اســت. وی یادآور شــد: دوسال پیش  
موکل درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین 
دادرسی کیفری را کرده بود تا ریاست محترم 
قوه قضاییه  پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار 
دهد که خوشبختانه با نظر دیوان عالی موکلم از 
اتهام معاونت در قتل تبرئه شد. ایوبی در پاسخ 
به این ســوال که اثر رای دیوان عالی کشور  با 
وجود گذراندن ۱۷ ماه حبس موکلش در زندان 
برای چیست؟ گفت: این رای برای این است که 
اعاده حیثیت  از او شود و مشخص شود که او در 
اتفاقی که در کهریزک افتاده بی گناه بوده است. 
اگرچه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است ولی 
برای این اســت که اکنــون  در تاریخ قضایی 
می ماند حکمی علیه یک  دادستانی صادر شده 
که تمام هم و غمش حفظ امنیت شهری بوده 
ولی  به جای تقدیر دو سال تحمل حبس کرده 
است و  بعد از دو ســال حبس به این نتیجه 
رسیدند که او بی گناه بوده است. بر اساس این 
گزارش، میرمجیدطاهری وکیل مدافع اولیای 
دم روح االمینی اسفندماه سال ۹۶  از ارسال 
حکم دو ســال حبس مرتضــوی در پرونده 
کهریزک به شعبه دوم اجرای احکام ناحیه ٢٨ 

دادسرای کارکنان دولت خبر داده بود.

بین الملل

عکس: جماران
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خرید تضمینی گندم از کشاورزان اصفهانی
مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: تاکنون ۲۰ هزار تن گندم از کشاورزان اصفهانی 
خرید تضمینی شده است. محســن ضیایی ادامه داد: ۲۰ هزار تن  خرید تضمینی گندم به ارزش 
۱۰۰ میلیارد تومان از کشــاورزان اصفهانی خریداری شــده که ۹۰ درصد مطالبات آن به گندم کاران 
پرداخت شده است.  وی افزود:کشاورزان استان اصفهان می توانند گندم خود را به ۴۰ مرکز تعاونی 
روستایی به عنوان مباشر و همچنین دو سیلوی دولتی و ۹ کارخانه آرد سازی تحویل دهند. مدیرکل 
غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: پیش بینی می شــود امسال از ۳۷ هزار هکتار مزرعه 

زیرکشت گندم در استان اصفهان ۱۶۰ هزار تن محصول تا پایان شهریور برداشت شود.

افزایش دمای هوا و افت فشار آب در اصفهان
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: هرگاه دمای هوا افزایش می یابد ، افت فشار 
آب در بخش هایی از شهر های بزرگ اصفهان بیشتر می شود. مهرداد خورسندی اظهار کرد: اصفهان 
همچنان با کمبود آب آشــامیدنی به میزان ۳ هزار و ۲۰۰ تا ۴ هزار و ۳۰۰ لیتر بر ثانیه مواجه است، 
هرگاه دمای هوا افزایش می یابد، نگرانی ما برای افت فشــار آب در بخش هایی از شهر های بزرگ 

اصفهان بیشتر می شود. 
وی اضافه کرد: از نیمه خرداد ماه تا اواسط مرداد ماه با ۲ هزار و ۷۳۷ تانکر به صورت سیار حدود ۵۹ 
میلیون و ۴۵۴ هزار لیتر آب شرب بین مردم در شهر و روستا ها توزیع کردیم. سخنگوی شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان بیان کرد: در تیرماه، ۲۹میلیون و ۹۲۶ هزار لیتر آب به وسیله ۲هزار و ۷۳۷ 
تانکر سیار در اختیار متقاضیان در سطح استان قرار گرفت. خورسندی اضافه کرد: از ابتدای خرداد 
ماه تا کنون تعداد ۳۳۲ هزار و ۵۶۵ تماس با سامانه ارتباط با مشتریان آبفا برقرار شده، که۵۸ درصد 

کل تماس ها مربوط به افت فشار و قطعی آب بوده است.

قیمت بستنی سنتی در اصفهان سر به فلک کشید
رییس اتحادیه بستنی و کافی شاپ استان اصفهان گفت: بستنی سنتی در اصفهان کیلویی ۴۰ هزار 
تومان است. محمود رنجبر اظهار کرد: هر مغازه با کسب مجوز از اتحادیه با دستگاه های بستنی ساز 
در سطح استان تولید بستنی می کنند و تمامی نظارت ها توسط وزارت بهداشت و اتحادیه روی این 

مراکز انجام می شود. 
رنجبر بیان کرد: نظارت بر قیمت ها زیر نظر اتحادیه و قیمت پایه ای تعیین شده که با توجه به گرانی 
مواد بستنی مثل شکر، شیر، خامه و... قیمت بستنی مشــخص می شود. قیمت بهترین بستنی 
سنتی اصفهان تهیه شده از شیر گاو و گوســفند و خامه کیلویی ۴۰ هزار تومان و قیمت ها به صورت 

رقابتی شده است. 
وی درباره حمایت ها و تسهیالت داده شده گفت: برای جبران خســارت وارده حمایت هایی بیان 
شده، اما در واقعیت هیچ گونه حمایتی از این صنف نشده است. رنجبر درباره محدویت های کافی 
شاپ های اســتان تصریح کرد: کافی شاپ های سطح اســتان فقط به صورت بیرون بر می توانند 

فعالیت کنند و همین مسئله به این مشاغل خسارت های زیادی وارد کرده است.

گرانی، پارکینگ توحید را به زیرزمین کشاند
سرپرست اداره کل مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: 
گران بودن هزینه تملک زمین در خیابان توحید و وجود تاسیسات زیرزمینی مناسب، زمینه را برای 
احداث پارکینگ زیرسطحی فراهم کرد. جمشــید لقایی اظهار کرد: احداث پارکینگ نیاز به در نظر 
گرفتن مسائل اقتصادی و محدودیت های تاسیسات زیرزمینی دارد؛ در رابطه با خیابان توحید، قرار 

گرفتن تمام این مسائل کنار یکدیگر موجب احداث پارکینگ زیرسطحی شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان: در استان اصفهان کمتر از پنج درصد نان دورریز می شود؛ 

طعم نان، بوی گندم

روزخبرنگار بهانه ای بود تــا با یک روز تاخیر،  حدیث زاهدی
نشستی خبری با طعم »نان« و بوی »گندم« 
برگزار شــود. میزبان، اداره غله و خدمات بازرگانی استان بود. اداره ای که تا 
چندی پیش، زیر مجموعه وزارت صنعت محسوب می شد ولی چند روزی 
است که  زیر مجموعه وزارت جهاد کشــاورزی شده است. این مجموعه کار 
تامین، نگهداری و توزیع کاالهای استراتژیک اساسی را برعهده دارد و برهمین 
اساس؛ یکی از مهم ترین مجموعه های متولی در خصوص ساماندهی، ذخیره 
سازی و توزیع گندم، برنج، شکر و  ذخیره سازی روغن خام  است.  »محسن 
ضیایی« مدیرکل این اداره هم در ابتدای صحبت های خود اشاره کرد که  تمرکز 
اداره غله بیشتر گندم، آرد و نان اســت که صفر تا صد داخلی هم واردات در 
اختیار دولت است، به این صورت که دولت گندم وارد می کند و متولی است 

چون یارانه زیادی روی این کاال دارد. 
به گفته ضیایی؛ امسال دولت گندم را کیلویی ۵۰۰۰ تومان از کشاورز می خرد  
که با هزینه های تبعی حدودا ۵ هزار و ۵۰۰ پــای  دولت در می آید و به مردم 
به دو قیمت ۶۶۵ تومان و ۹۰۰ تومان می دهــد.در واقع رقمی حدود ۵۰ هزار 
میلیارد تومان دولت فقط روی آرد و نان یارانه می دهد. در ادامه گزیده ای از 
مهم ترین بخش صحبت های مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی استان 

در این نشست را می خوانید:
* اســتان اصفهان برای تامین آرد و نان حدود ۶۰۰ هــزار تن گندم  در طول 
ســال نیاز دارد که این گندم در ســال هایی که بارش خوب باشد در استان 
اصفهان حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتن آن خریداری و مابقی آن از طریق استان های 

تولیدکننده گندم و یا از طریق بنادر واردات گندم تامین می شود.
* ســیلوی اصفهان تقریبا در زمره معدود سیلوهایی اســت که به راه آهن 
وصل است و مستقیم از بنادر گندم به وسیله قطار به سیلوی شهید موسوی 

اصفهان تخلیه می شود.
*برای ذخیره سازی ۶۰۰ هزار تن گندم مصرفی استان در یک سال ۸۰۰ هزار 
تن فضای ذخیره سازی آماده کردیم، ۳۰۰ هزار تن تولید داخل و ۵۰۰ هزار تن 
بخش خصوصی فضا ایجاد شده است.اگر بخواهیم گندم مصرفی استان را 
به مدت یک سال ذخیره کنیم، حدود ۱۴ یا ۱۵ ما ظرفیت ذخیره سازی داریم 
و از این ظرفیت ذخیره سازی  چون در مرکز کشور هستیم اعالم آمادگی کردیم 
که معین چند استان دیگر هم باشــیم بنابراین برای ظرفیت ذخیره سازی 

مشکلی نداریم.
* حدود ۴۸۰۰ واحد نانوایی در سطح استان فعال هستند. همه این نانوایی ها 

در سامانه ثبت و سهمیه بگیر بوده و دقیقا مشخص است که کجا قرار دارند.
*  ۲۰ واحد تولید آرد در استان اصفهان داریم که بنابر تایید دستگاه های ناظر 
مثل استاندارد، غذا و دارو و پژوهشکده غالت تقریبا در زمره کارخانه های برتر 
کشور محسوب می شوند و مجهز به علم روز و آزمایشگاه های بسیار مجهز و 

آرد با کیفیتی هستند.
 * از آنجایی که ما در مرکز کشور هستیم می توانیم تامین کننده آرد با کیفیت 
برای سایر اســتان ها باشــیم و همچنین به بنادر جنوبی نزدیک هستیم و 
می توانیم گندم را ذخیره ســازی کنیم و بعد برای مصــرف به جاهای دیگر 

ارسال کنیم.

* استان اصفهان به خاطر تنوع، کیفیت، شرایط بهداشتی و سطح آموزش 
نانوایان پایتخت نان های سنتی کشور شناخته شده است. در همین راستا 
یکی از پارامترهایی که ســازمان بهداشت جهانی شــهر اصفهان را به عنوان 

پایلوت قلب سالم انتخاب کرد به علت کیفیت نان بود.
* چند سال پیش سازمان بهداشت جهانی شهر اصفهان را به عنوان پایلوت 

قلب سالم انتخاب کرده و نان هم در این قضیه بسیار دخیل بوده است.
* یکی دو پارامتر است که همیشه دســتگاه های ناظر، پژوهشکده غالت 
و دستگاه هایی که بر غذا و دارو اشــرافیت دارند برای شان مهم است، علت 
اینکه اصفهان در قضیه نان حرف برای گفتن دارد  نشــأت گرفته از چندین 

فاکتور است.
* بیشترین سرانه آموزش نانوایان را در کشور داریم و به طور مستمر با اداره 
کل فنی و حرفه ای تعامل داریم و واحد آموزش نانوایان استان اصفهان به 
شدت از طریق فضای مجازی و کالسه های حضوری فعال است. مسائل روز  

بر اساس مطالب دانشگاهی به آنها آموزش داده می شود.
* از آنجایی که مردم اصفهان از نظر اقتصادی انســان های فهیمی هستند 
و همچنین از نظر اطالعات عمومی هم باال هســتند در نگهداری نان بسیار 

حساس بوده و خوب نگهداری می کنند.
* کمترین دور ریز نان در استان اصفهان گزارش شــده است. طبق آماری 
که دستگاه های متولی اعالم کردند مشــخص شده که خوشبختانه استان 
اصفهان رقم بسیار پایینی در دور ریز نان را دارد است، برآورد استان اصفهان 
زیر ۵ درصد است و با بیشتر شدن اطالعات مردم در نگهداری نان این عدد 

کمتر می شود.
*دو کارخانه بزرگ و چند کارخانه کوچک تصفیه شکر در استان اصفهان داریم 
و تقریبا ۲۰ الی ۲۵ درصد شــکر خام دولتی وارداتی کل کشور را تحویل و به 
کارخانجات برای تصفیه می فرستیم و سپس شکر تصفیه شده را به ۱۰ استان 

ارسال می کنیم و معین تامین شکر سفید ۱۰ استان هستیم.
* استان اصفهان یکی از استان هایی است که نه تنها نیاز شکر خود استان را 

تامین می کند بلکه حدود  ۱۰ استان کشور را تامین می کند.
*حدود ۳۰ هزار تن برنج وارداتی وارد اســتان شده که حدود ۱۵ هزار تن به 

مناسبت کمک های مومنانه به نرخ دولتی توزیع کردیم.
* روغن کاالی اساسی چهارم اســت، این کاال در اختیار مجموعه بازرگانی 
دولتی قرار دارد فقط استان هایی مثل اصفهان و بنادر به خاطر اینکه بخش 

خصوصی ظرفیت ذخیره سازی دارد در این حوزه قرار می گیرند.
*در اصفهان رقمی حــدود باالی ۲۰ هزار تن کارخانــه روغن گلبهار ظرفیت 
ذخیره سازی دارد و به همین علت همه ساله با این کارخانه قرارداد می بندیم 

و روغن خام از بنادر آورده و با نظارت ما ذخیره می شود.

مدیرکل عشایر اصفهان گفت: پنج هزار تن انواع علوفه 
برای مصرف دام عشــایر در فصول پاییز و زمســتان 
ذخیره شــد. مختار اســفندیاری افزود: همه ســاله 
ذخیره سازی علوفه در نیمه اول سال برای مصرف دام 
عشایر در روزهای سرد سال انجام می گیرد تا مشکلی 
برای تغذیه دام عشــایر  پیش نیاید. وی با بیان اینکه 
بارش کم در امســال عامل  کاهش رویش گیاهان و 
غذای دام در مراتع شــد، تصریح کرد:علوفه ذخیره و 

انبارشــده در موعد مقرر در اختیار عشــایر قرار خواهد 
گرفت. مدیرکل عشــایر اصفهان  به افزایش آبرسانی 
سیار در روزهای گرم گذشته اشــاره کردو افزود: روزانه  
افزون بر یک میلیون لیتر آب به وسیله ۱۰ دستگاه تانکر 
آب در بین جمعیت عشایر توزیع می شد. اسفندیاری 
با تاکید بــر اهمیت احداث مجتمع های آبرســانی در 
استان، گفت:  ۱۰ طرح مجتمع آبرسانی آب آشامیدنی 
عشایر مهر امسال افتتاح خواهد شد که  مقدار آبدهی 
تقریبی آنها ۳۰ لیتر بر ثانیه است. وی با اشاره به تامین 
و توزیع گوشت قرمز موردنیاز استان به میزان ۵۰ هزار 
رأس بز ومیش  گفت:  خریداری یک میلیون رأس دام 
عشایر توسط شرکت پشتیبانی امور دام امسال پیش 

بینی شد. مدیرکل عشایر اصفهان اضافه کرد: این اقدام  
ضمن تامین مایحتاج مردم، کاهش واردات گوشــت 
قرمز را از کشورهای خارجی نظیر برزیل و ارمنستان در بر 
دارد. بر اساس آمار اداره کل امور عشایر استان اصفهان، 
۹ هزار و ۶۰۵ خانوار عشایری در استان اصفهان زندگی 
می کنند که این تعداد شامل ایالت قشقایی، بختیاری 
و عرب جرقویه هستند. در شهرهای بویین میاندشت، 
فریدن و چــادگان واقع در غرب اســتان ۲۷ هزار نفر 
عشایر ایل بختیاری و در سمیرم، دهاقان و شهرضا در 
شمال استان ۲۴ هزار نفر از ایل قشقایی و محمدآباد و 
نصرآباد در شرق اصفهان سه هزار نفر عشایر از طایفه 

عرب جرقویه سکونت دارند. 

مدیرکل عشایر اصفهان:

۵ هزار تن علوفه برای دام عشایر ذخیره شد

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان:

فعالیت معادن روی کیفیت 
منابع آب تاثیر می گذارد

خبر روز

سامانه های برق خورشیدی راهکار استمرار روشنایی در استان اصفهان؛

خورشید اینجا بی بهانه می تابد
اصفهان یکی از استان هایی است که می تواند از انرژی خورشیدی برای  فائزه عباسپور
تامین برق به خوبی استفاده کند و در سال های گذشته گام هایی در این 
زمینه برداشته شده است. مسیری که سرعت بخشــیدن به آن نیازمند ورود سرمایه گذاران است. 
درخشش نیروگاه های خورشیدی بر فراز بام های نصف جهان و افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید برق 
خورشیدی نشان می دهد هم مردم و هم مسئوالن روی تامین برق از طریق سامانه های خورشیدی 
حساب ویژه ای باز کرده اند. مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به جایگاه 
انرژی خورشیدی در تامین برق اصفهان گفت: طی سال ۱۳۹۹ مجموع انرژی تولیدی منابع تجدیدپذیر 
در شبکه توزیع برق شهرســتان اصفهان ۳۳۴۵ کیلووات ســاعت و معادل ۰.۰۵۳ درصد کل انرژی 
مصرفی در شبکه توزیع )۶۲۷۶ میلیون کیلووات ساعت( بوده است. سارا صالحی افزود: با توجه به 
طرح ۲۰ درصد ادارات و سازمان ها در حال حاضر ۹ سامانه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۲۲۳ کیلووات 
نصب شده است و در این میان اداره کل بهزیستی استان و شــهرداری اصفهان در این زمینه پیشرو 
بوده اند. مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان با اشاره به اهمیت افزایش سهم 
انرژی های پاک در تامین برق مورد نیاز مشترکان بیان کرد: امسال عالوه بر اقدامات رایج که با جدیت 
پیگیری خواهد شد، تالش خواهیم کرد تا دو طرح ویژه سامانه های برق خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی ویژه 

صنایع و نیز طرح جهاد روشنایی سازمان بسیج سازندگی به نحو مطلوب اجرا شوند.

پنل های خورشیدی، انرژی پاک و به صرفه
صالحی درباره هزینه های راه اندازی سامانه های برق خورشیدی گفت: اجرای این طرح ها همچنان 
توجیه اقتصادی دارد و با توجه به اعمال ضریب تعدیل نرخ در هر دوره پرداخت که منتج از نرخ ارز و نرخ 
تورم تعیین می شود، دوره بازگشت سرمایه  طرح های خورشیدی مطلوب بوده و به استناد آنچه تا به 
امروز محقق شده  دوره بازگشت اصل سرمایه در حدود سه سال است و قراردادهای خرید تضمینی 
۲۰ ساله منعقد می شوند. وی ادامه داد: نمونه درآمد یک سامانه پنج کیلوواتی که با هزینه  ۳۰۰ میلیون 
ریال نصب و در اسفند سال ۹۵ بهره برداری شده است، مالحظه می شود که این سامانه طی ۱۸ دوره 
بهره برداری )سه سال( بیش از هزینه سرمایه گذاری اولیه، درآمد داشته است. مدیر دفتر بازار برق 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان افزود: ۴۰ میلیارد تومان وام برای راه اندازی ۸۰۰ پنل خورشیدی 

بر فراز ساختمان های اصفهان در نظر گرفته شده است.

هر خانه یک تولیدکننده و مصرف کننده برق
رییس سازمان بسیج سازندگی اســتان اصفهان هم گفت: هدف اول از نصب پنل های خورشیدی، 
کمک به محرومان و درآمد زایی برای آنان و هدف دوم کمک به صنعت برق کشــور است. سرهنگ 
حسن عجمی اظهار کرد: آران و بیدگل با توجه به کویری بودن و گرمای زیاد به عنوان الگوی اجرای این 
طرح انتخاب و تاکنون با ۷۰ میلیارد ریال هزینه، ۱۰۰ پنل ۵ کیلو وات خورشیدی تجدید پذیر در ۵ نقطه 
این شهرستان نصب و راه اندازی شده است. رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان افزود: 
این تعداد پنل ، ۵۰۰ کیلووات برق به مدار شــبکه برق رسانی اضافه می کنند و موجب کاهش تلفات 
شبکه، اوج بار و خاموشی می شوند. سرهنگ عجمی یادآور شد: سامانه های خورشیدی جایگزین 
نیروگاه های فسیلی و گازی می شــود و هر خانه، خود تولیدکننده و مصرف کننده برق خواهد شد، 
پنل های خورشیدی عالوه برکاهش هزینه ها و تامین ســالمت انسان، منجر به حفظ منابع طبیعی 

برای نسل های آینده نیزمی شود.

توسعه انرژی خورشیدی در اصفهان ضروری است
استاندار اصفهان با اشاره به نتایج توسعه راه اندازی پنل های خورشیدی گفت: این امر عالوه بر حل 
مشکالت برق رسانی به برخی مناطق، باعث ایجاد اشــتغال نیز می شود، بنابراین باید وابستگی به 

نیروگاه ها کم و استفاده از پنل های خورشیدی بیشتر شود.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از افزایش کشتار مرغ در این استان همراه با افزایش نظارت ها خبر داد. سید حسن قاضی عسگر اظهار کرد: بازار مرغ 
در اصفهان با مشکالت مختلفی رو به رو است، اولین مشکل اساسی این حوزه افزایش قیمت نهاده های دامی به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل این نهاده ها از بندر امام 
به اصفهان است، به عالوه دولت نیز می خواهد مرغ را با قیمت دولتی به مصرف کنندگان عرضه کند به همین دلیل تولید و توزیع آن را تحت نظارت گرفته است، با این حال 
برخی مرغداران به صورت آزاد اقدام به تولید مرغ می کنند و به همین دلیل با نرخ باالتری نیز به مردم می رسد. وی افزود: در اقتصاد بحثی به نام »قیمت نسبی کاالها« 
وجود دارد که به نوعی تقاضا را کنترل می کند. در شرایطی که قیمت گوشت افزایش یافته و به کیلویی ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده است، ما می خواهیم قیمت مرغ را با نرخ 
مصوب ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه کنیم که در مقایسه با قیمت گوشت بسیار ناچیز است به همین دلیل مردم به سمت مرغ یارانه ای هجوم آورده اند. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: این نحوه پرداخت یارانه صحیح نیست با این حال در تالش هستیم تا زمانی که پرداخت یارنه روی مرغ 
به همین شیوه ادامه دارد، با اعمال نظارت بیشتر این یارانه را به دست متقاضیان واقعی برسانیم. قاضی عسگر گفت: در حال حاضر به منظور شفاف سازی در عرضه مرغ، 
سامانه رهتاب راه اندازی شده است همچنین خوشبختانه ، مرغ فروخته شده توسط فروشندگان مرغ با پیامک به اطالع خریداران خواهد رسید تا مرغ فروشان خاطی 
قادر نباشند مرغ کمتری به مصرف کنندگان بفروشند و به اسم آن ها مرغ بیشتری در سامانه رهتاب ثبت کنند. وی افزود: متاسفانه طی چند روز گذشته که با کمبود عرضه 
مرغ مواجه بودیم، برخی مرغ فروشان برای مثال یک مرغ به مشتری می فروختند، اما به اسم آن شخص دو مرغ را در سامانه رهتاب ثبت و آن را در موارد دیگری استفاده 

می کردند. به همین دلیل با ایجاد نظام کنترلی از طریق سامانه رهتاب در تالش هستیم تا عرضه مرغ را به نرخ دولتی افزایش دهیم.

معضل کمبود مرغ در اصفهان با افزایش کشتار حل خواهد شد

ورود مرغ 40 هزار تومانی به 
سفره های مردم

بر اساس مشــاهدات میدانی، مرغ گرم آماده 
طبخ در خرده فروشــی های سطح شهر تهران با 
قیمت هرکیلو ۳۶ تا ۴۰ هزارتومان عرضه می شود 
و عرضه مرغ تنظیم بــازاری نیز در میادین میوه 
و تره بار و در صف هــای طوالنی انجام می گیرد. 
افزایش قیمت مرغ و عرضــه آن با قیمت های 
باال در حالی رخ می دهد که فعاالن صنعت طیور 
در ماه های اخیــر بارها اعالم کــرده اند که مرغ 
نباید با قیمتی بیش از ۲۷ هزارتومان  به دست 
مصرف کننده برسد و فروش مرغ با قیمت های 

۴۰ هزارتومان و حتی بیشتر سودجویی است.

وز عکس ر

استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی 
اصفهان گفــت: فعالیت معادن بر کاهش 
کیفیت آب هــای ســطحی و زیرزمینی 

همجوار تاثیرگذار است.
جهانگیر عابــدی کوپایی افــزود: یکی از 
منابع آالینده آب های سطحی و زیر زمینی، 

فعالیت معادن است.
وی با بیــان اینکه آلودگی ایجاد شــده از 
سوی معادن ممکن است با فلزات سنگین 
نیــز همــراه باشــد،افزود: در این صورت 
آالیندگی منابع آب در محدوده این معادن 

بسیار بیشتر و خطرناک تر است.
به گفتــه وی، معادنی که در اطــراف آنها 
چشمه و قنات وجود داشته باشد، حفاظت 

خاص نیاز دارد.
عابدی افزود: نهادهــای مربوط باید این 
مســئله را جدی بگیرند و منابع آب های 
سطحی و زیرزمینی را به طور مرتب پایش 

کنند.
استاد دانشــگاه صنعتی اصفهان افزود: 
وضعیت آب های زیرزمینی استان اصفهان 
و کشور مطلوب نیســت، به طوری که یک 
چهــارم از آبخوان ها اکنون تخلیه شــده 

است.
وی تصریح کرد: پســماند معــادن فعال  
موضوعی اســت که مکان تخلیه و میزان 

آلودگی آن باید بررسی و آزمایش شود.
وی هشــدار داد: ســرریز شــدن ایــن 
پســماندها در زمین هــا و چشــمه های 
اطــراف، خطرناک اســت و آثار زیســت 

محیطی آن به تدریج ظاهر می شود.
منابع آب های زیرزمینی کشــور با افزون 
بــر ۱۳۳ میلیــارد متــر مکعب کســری 
مواجه است؛ همچنین فشار به منابع آب 
زیرزمینی کشور جهت تامین آب مورد نیاز 
بخش های مختلف کشاورزی، آشامیدنی، 
بهداشت، فضای ســبز، صنایع و خدمات 
بویژه در استان اصفهان فزونی یافته است.

عکس: ایسنا
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مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مطرح کرد:

نقش انگیزه اقتصادی در شکل گیری فرقه های انحرافی

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد با بیان اینکه جامعه به معنویت نیاز دارد،  گفت: افراد نمی دانند 
از چه طریقی، عرفان را دریافت کنند، نخستین چیزی که افراد را برای 
تشکیل فرقه ســوق می دهد، انگیزه اقتصادی و در مرحله بعد، ارضای 
غرایز است. محمدحسین صغیرا درخصوص علل رشد فرقه های نوظهور 
در جامعه، اظهار کرد: رشــد مدرنیته و تکنولوژی، توسعه مادی گرایی و 
افزایش روابط اجتماعی به روش های مختلف به ویژه از طریق فضای 

مجازی، باعث رشد این فرقه ها در جامعه کنونی شده است.
وی یادآور شد: با توجه به حساسیت خانواده ها در خصوص فرقه های 
نوظهور، جذب در این گروه ها به فضای مجازی سوق داده شده است، 
از طرفی دیگر، فردگرا شدن افراد و فاصله گیری از اجتماع باعث جذب 

جوانان به این فرقه ها می شود.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی 
شــهرکرد با بیان اینکه فرقه ها از لحاظ اعتقادی و غیــر اعتقادی قابل 
تقسیم بندی هستند، افزود: اگر فرقه ای از درون دین اسالم پا بگیرد و 
آن گاه کارها و اهداف خود را پیش ببرد،  به آن فرقه دینی گفته می شود، 
اما اگر فرقه ای مانند اوشو، شیطان پرستی، عرفان بودایی ، عرفان حلقه 
و عرفان سرخ پوســتی غیر از دین و برگرفته از غرب رشد کند، آن فرقه 
غیر دینی نامیده می شود. وی در خصوص دراویش، تصریح کرد: البته 

دراویش متفاوت هســتند، آن ها عرفان هایی را مطــرح کرده، کارهای 
خارق العاده ای انجام می دهند و این امورات، اثراتی را در مخاطب ایجاد 
می کند. صغیرا با بیان اینکه جامعه به معنویت نیاز دارد،  خاطرنشــان 
کرد: افراد نمی دانند از چه طریقی، عرفان را دریافت کنند و نخســتین 
چیزی که افراد را برای تشکیل فرقه ســوق می دهد، انگیزه اقتصادی 
و در مرحله بعد، ارضای غرایز اســت. مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اضافه کرد: فرقه های 
انحرافی با اهداف مختلف شکل می گیرند، اگر انگیزه تشکیل آن فرقه، 
اقتصادی باشد، طبعا نگاه آن عرفان به سمت مسائل مالی است، حتی 
در برخی از فرقه ها به محض جذب افراد، پولی از آنان دریافت می شود.

وی افزود: انسان دارای دو غریزه غضب و شهوت است، شهوت شامل 
خوراک، پست و مقام و شهوت جنسی است، مخاطب اگر احساس کند 
که می تواند در این فرقه ها نیازهای خود را بدون محدودیت رفع کند، از 

آن فرقه استقبال می کند.
صغیرا یکی از مهم ترین فرقه های شــکل گرفته در دنیا و کشور را اوشو 
مطرح و بیان کرد: در این فرقه، بیشــتر تمرکز بر ارضای شهوات به هر 
طریقی است، در حالی که در شیطان پرستی رفتارها به صورت خشن و 
در ظاهر نیز نمایان می شود و به گفته طرفداران این فرقه ، آنان مستقیم 

از خود شیطان دستور می گیرند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد نکته دیگر در فرقه ها را اغراض سیاسی دانست و بیان کرد: این 
فرقه ها شهرت طلبی و سیاســت را رواج می دهند و  از آن جا که جوانان 
از سن ۱۸ تا ۳۰ سالگی نیاز به دیده شدن و مطرح شدن دارند، معموال 

جذب این فرقه ها می شوند.
وی یکی از مهم تریــن عوامل جذب در فرقه هــا را ضعف و بی اطالعی 
دینی عنوان و بیان کرد: اگر افراد از لحاظ دینی تبیین شــوند که اسالم 
دین کاملی اســت، هرگز به این گروه ها متمایل نمی شوند،  بنابراین در 
بحث آموزش باید کار شود و افراد به ســمت دین اسالم و زیبایی های 

آن سوق داده شوند.
صغیرا یادآور شد: ویژگی انسان بدین صورت است که اگر در هر کاری 
ریاضت بکشــد، می تواند آن کار را به بهترین وجه انجام دهد، با اطالع 
گرفتن از شیطان، از برخی از امور غیبی خبردار می شوند، به همین دلیل 
زمانی که افراد قدرت ظاهری مریدان یک فرقه را ببینند،  به سمت آنان 
جذب می شوند. مســئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد در پایان گفت: امام معصوم به تمام 
اطالعات عالم، احاطه دارد، اما مانند یک بشــر معمولی رفتار می کند، 
باید گفت که  اسالم و ائمه در تالش هستند که افراد در راه صحیح قرار 

بگیرند.

مایحتاج ضروری دهستان موگویی ذخیره می شود
فرماندار کوهرنگ در جلسه ستاد تنظیم بازار و شــورای آرد و نان گفت: اقدامات الزم برای ذخیره 

سهمیه زمستانی شش ماهه دهستان موگویی انجام شده است.
مرتضی زمانپور افزود: در شهریور ماه کپسول گاز، آرد، دارو و سایر مایحتاج مورد نیاز مردم دهستان 

تامین و در اختیارشان قرار داده می شود.
زمانپور اضافه کرد: پارسال حدود ۱۱ هزار کیسه آرد در بین خانواده های روستا های دهستان موگویی 
توزیع شد و امسال هم پس از برآرود نیاز خانواده آرد به میزان کافی در بین آن ها توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: پزشک هم در درمانگاه شبانه روزی مســتقر در خویه نیز در این ۶ ماه حضور خواهد 
داشت تا در صورت نیاز به بیماران خدمات رسانی شود.

زمانپور گفت: همه ساله به دلیل بارش برف دهستان موگویی با ۱۵ روستا و حدود ۴ هزار و ۹۰۰ نفر 
جمعیت در پشت برف محصور می شوند و راه ارتباطی با چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ ندارند، البته 

در این مدت این دهستان از طرف بزنوید لرستان و فریدن اصفهان راه ارتباطی دارد.
وی افزود: در سال های گذشته راه ارتباطی این دهستان در خرداد ماه باز می شد، اما امسال به دلیل 

بارش کم برف راه در فروردین ماه به صورت کامل بازگشایی شد.

صرف 40 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت موزه بزرگ 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تاکنون برای 
ساخت موزه بزرگ این استان ۴۰ میلیارد ریال اعتبار ملی هزینه شده است.

مهرداد جوادی افزود: تکمیل و بهره برداری از موزه بزرگ چهارمحال و بختیاری شامل اجرای مراحل 
نماکاری، نازک کاری، خریداری تجهیزات، چیدمان داخلی، محوطه ســازی و تکمیل مخزن امن 

نگهداری اشیای فرهنگی تاریخی ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار جدید نیاز نیاز دارد.
جوادی اضافه کرد: سالن های نمایش، کتابخانه، مخزن اشیا، کارگاه مرمت آثار و بخش های اداری 

و تجاری از جمله فضا های پیش بینی شده در ساختمان موزه بزرگ استان به شمار می رود.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی ســاخت موزه بزرگ چهارمحال و بختیاری از سال ۱۳۸۹ در زمینی 
به وســعت یک هزار و ۵۴۰ مترمربع با زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع آغاز شد و تاکنون ۶۵ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.

 تکمیل واحد بریکت سازی فوالد سفیددشت تا پایان 
شهریور ماه امسال

مدیر مجتمع فوالد سفیددشت با اشاره به پیشرفت ۹۳ درصدی طرح بریکت سازی گفت: این واحد 
تا پایان شهریور ماه امسال تکمیل می شود.

محمود ارباب زاده افزود: واحد بریکت ســازی )تبدیــل نرمه و غبار حاصــل از فرآیند تولید آهن 
اسفنجی به بریکت سرد قابل استفاده در کوره ذوب( پس از راه اندازی توانایی تولید ۱۲ تن بر ساعت 

بریکت سرد از نرمه آهن اسفنجی دارد که این محصول به عنوان خوراک کوره قوس به کار می رود.
ارباب زاده گفت: برای افزایش بهره وری و مدیریت بهینه ضایعات حاصل از تولید و در زمینه حفظ 
محیط زیست در واحد احیای مستقیم فوالد سفید دشت، ساخت خط تولید بریکت سرد از تیرماه 

سال ۹۸ در دستور کار واحد عملیات این شرکت قرار گرفت.
فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری از جمله شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه تولیدکننده 
آهن اسفنجی در کشور و یکی از طرح های هفتگانه فوالد استانی است که در ۳۵ کیلومتری جاده 
شــهرکرد به بروجن قرار دارد و عملیات اجرایی آن در تیرماه ۸۶ در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار 

آغاز شد.

اخبار

این فرقه ها شهرت طلبی و سیاست را رواج می دهند 
و  از آن جا که جوانان از سن ۱۸ تا ۳۰ سالگی نیاز به 
دیده شدن و مطرح شدن دارند، معموال جذب این 

فرقه ها می شوند

بام ایران
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مفاد آراء
5/183 آگهی موضوع مــاده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
 وضعیت ثبتــی واراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره
 1295 14006030200700 مورخ  06 / 04 / 1400  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای حیدرعلی زمانی 
فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه: 214 وکدملی : 4650274291 صادره از بروجن 
دریک سهم مشاع ازهفت سهم ششدانگ یک درب باغ به مساحت 13600 مترمربع 
پالک 14 اصلی واقع در موسیان خریداری رسمی ازمالک رسمی 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 05 / 05 /1400

تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 /  05/ 1400  
م الف: 1168634  حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

مفاد آراء
5/184 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  1404 14006030200700 مورخ  15 / 04 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  آقای یوســف جمالپور فرزند امیدعلی بشماره شناسنامه : 1870305851 
صادره از شوشتردریک باب خانه به مســاحت 35 / 186 مترمربع پالک 15 اصلی 
واقع درفالورجان خریداری مع الواسطه ازمالک رســمی آقای دکترمهدی کیانی 
فرزند عباسعلی  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشــخاص 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 رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواســت 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 : 05 / 05 /1400

تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 /  05/ 1400  
م الف: 1168587 حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

مفاد آراء
5/185 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره   1296 14006030200700 مورخ  06 / 04 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم منیژه زمانیان بروجنی فرزند محمدکاظم بشماره شناسنامه : 8110 وکدملی : 
4650081114 صادره ازبروجن دریک سهم مشاع ازهفت سهم ششدانگ یک درب 
باغ به مساحت 13600 مترمربع پالک 14 اصلی واقع در موسیان خریداری رسمی 
ازمالک رسمی محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشــخاص 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 رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواســت 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 : 05 / 05 /1400

تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 /  05/ 1400  
م الف: 1168605 حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

مفاد آراء
5/186 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 1066 مورخ 1400/4/5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای رضا دادائی 
حسن آبادی به شناسنامه شماره 257 کدملی 1288691130 صادره اصفهان فرزند 
عبدالکریم بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/57 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای علی مقدس خریداری 
شده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/20

م الف: 1168913  اداره  ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/187 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1067 مورخ 1400/4/5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه مالمعارض متقاضی، خانم آمنه سلطانیان به 
شناسنامه شماره 3297 کدملی 1198701331 صادره شهرضا فرزند باقر بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 100/78 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع 
الواسطه از طرف آقای عبدالرحیم هادیان خریداری شده است. لذا به منظور اطالع 
عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/20

م الف: 1168875  اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/188 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 

 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رای شماره 140060302023000411 مورخ 1400/04/12 آقای 
رضا غریب به شماره شناسنامه 3326 کدملی 1285937627 صادره از اصفهان فرزند 
عزت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184/74 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 4701- اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که مع الواسطه از طرف 
و طی سلسله قولنامه ها از طرف خانم ملیحه اشــجع به صورت عادی به متقاضی 

واگذار گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/20

م الف: 1168997  ابوالفضل ریحانی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی 
اصفهان   

مفاد آراء
5/189 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رای شماره 140060302023000274 مورخ 1400/03/18 آقای 
محمد پاهش کون به شــماره شناســنامه 1199 کدملی 1287685595 صادره از 
اصفهان فرزند اکبر نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 17/94 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 1718- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/04

م الف: 1175835  ابوالفضل ریحانی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی 
اصفهان   

 مفاد آراء
5/190 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 

ردیف 1- راي شماره 3719 مورخ 1400/03/26 هیات چهارم خانم ثریا منصوری 
به شناسنامه شماره 5 کدملي 6219836359 صادره فریدن فرزند فرج در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 97/33 متر مربع پالک 219 فرعی از 40 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی نصرت 

آغا باب الدشتیان مورد ثبت صفحه 148 دفتر 451 امالک اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/04

م الف: 1175724  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/191 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 4408 مورخ 1400/04/08 هیات ســوم آقای ناصر رضائی 
به شناسنامه شماره 871 کدملي 1283558238 صادره فرزند حسین در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 157/82 متر مربع پالک 59 فرعی از 27 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی قاسم 

جعفریان صدیق مورد ثبت صفحه 898 دفتر اول
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/04

م الف: 1175782  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

5/192 چون تحدیــد حدود ششــدانگ یک قطعــه زمین پــالک ثبتی 1077 
فرعــی 26 اصلی واقــع در  بخش 4 ثبت خوانســار به نام ســید اکبــر محمدی 
فرزند ســید مصطفی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1400/06/15 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجــب این آگهی 
به کلیــه مجاورین اخطار می گــردد که در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در 
محل حضور یابنــد و اعتراضــات مالکین یا مجاوریــن مطابق مــاده 20 قانون 
 ثبــت از تاریخ تنظی صــورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 

م الف: 1151703 امیر حسین مومنی رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار

اعالم مفقودی 
بــه   2010 مــدل  آزرا  خــودروی  کارت 
پــاک شــماره  بــه  متالیــک  ســفید   رنــگ 
 G6DB9A421442 ایران 20-685 و 78  و شماره موتور 
و شماره شاســی KMHFC41DBAA488833   و 
  KRGA101VFGH488833 شناســه ملی خودرو
به نام حمیده اسمعیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.



چهار شنبه 20 مرداد 1400 / 02 محــرم 1443 / 11 آگوست 2021 / شماره 3322
مجوزهای تردد صادره از سوی فرمانداری ها توسط پلیس 

پذیرفته نیست
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان اظهار کرد: برابر مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری 
کرونا تردد بین شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع بوده و در موارد ضروری الزم است از وسایل نقلیه عمومی 
)اعم از هوایی یا زمینی( استفاده شود.سرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه هیچ ارگان، نهاد یا 
سازمانی اجازه صدور مجوز تردد بین شهرهای قرمز یا نارنجی را ندارد، افزود: مجوزهای تردد صادره از 
سوی فرمانداری ها و سایر ادارات و نهادها برای رسیدگی یا حذف جرائم صادره محدودیت های کرونایی 
توسط پلیس پذیرفته نمی شود.رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: در صورت ترددهای ضروری 
مانند )موارد پزشکی، قضایی و…( با ارائه مدارک مثبت به پلیس راهور پس از بررسی نسبت به وضعیت 
جریمه های آنان رسیدگی می شــود.محمدی در خصوص وضعیت ترددهای شبانه و احتمال تغییر 
ساعت آن، اظهار کرد: هنوز تغییر ساعت تردد شبانه ابالغ نشده است و اگر دستور جدیدی مبنی بر تغییر 
ساعت اعالم شود، اطالع رسانی خواهد شد.وی ادامه داد: هنوز مصوبات ستاد مقابله با کرونا در مورد 
محدودیت های محرم و صفر به پلیس ابالغ نشده و در صورت ابالغ، پلیس هم دستور اتخاذ تمهیدات 

الزم در خصوص تشدید کنترل های دوربینی و فیزیکی را صادر می کند.

طراح همراه بانک جعلی در اصفهان دستگیر شد
رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: به دنبال شکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر اینکه پس از دانلود و بارگذاری همراه بانک یکی از بانک ها مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال از حساب 
وی به صورت غیر مجاز برداشت شده است، کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به موضوع را در دستور کار 
خود قرار دادند.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود: شاکی در اظهارات خود بیان داشت با جست 
وجوی اپلیکیشن همراه بانک مورد نظر خود و دانلود برنامه از گوگل پلی و نصب و ارائه کلیه دسترسی ها 
به برنامه مذکور متوجه شــدم عالوه بر اینکه اپلیکیشــن مربوطه خدمات بانکی را ارائه نمی کند، کل 
موجودی حسابم که ۳۵۰ میلیون ریال بود نیز برداشت شده است.این مقام انتظامی عنوان داشت: در 
بررسی های اولیه مشخص می شود، اپلیکیشن مورد استفاده شاکی جعلی بوده و متهم با سوءاستفاده 
از نام همراه بانک مربوطه و اخذ مجوز دسترسی به تلفن همراه از طریق سرقت نام کاربری و رمز عبور 
همراه بانک، جهت برداشت از حساب استفاده کرده اســت.رییس پلیس فتای استان با اعالم خبر 
شناسایی و دستگیری طراح همراه بانک جعلی در عملیات کارشناسان این پلیس گفت: به شهروندان 
هشدار می دهیم از ورود به سایت هایی که از طریق موتورهای جست وجو یافت می شود، لینک های 
ناشناس یا تبلیغاتی که به صورت خودکار باز می شوند یا تبلیغات اغوا کننده در شبکه های اجتماعی که 
کاربران را ترغیب به ورود و پرداخت وجه و دریافت خدمات می کنند، خودداری و اپلیکیشن های بانکی 

را صرفا از سایت رسمی بانک مربوطه دریافت و استفاده کنند.

دستگیری سرکرده باند سرقت 30 میلیاردی منازل در اصفهان
سرکرده باندسرقت سه نفره سارقان ۳۰ میلیارد ریالی منازل جنوب شهر اصفهان دستگیر شد.رییس 
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان جنوب شهر 
اصفهان مبنی بر سرقت پول نقد، طال و جواهرات از منزلش، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا 
سارقان در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار 
گرفت.حسین ترکیان افزود: کارآگاهان پس از بررســی علمی و تخصصی صحنه جرم و جمع آوری 
مدارک و مستندات الزم دریافتند که سه نفر از افراد سابقه دار این سرقت را انجام داده اند.وی با اشاره 
به شناسایی هویت اصلی سرکرده این باند سرقت گفت: متهم با هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی 
منسجم و ضربتی در مخفیگاه خود دستگیر شد.به گفته ترکیان، سارق پس از دستگیری به هشت 
فقره سرقت منزل در محدوده جنوب شهر اصفهان اعتراف کرد و تالش برای دستگیری دو همدست 

دیگر ادامه دارد.

تنها کارخانه ای که این روزها بی وقفه و بدون مشکل کار می کند، کارخانه تولید بیمار کرونایی است؛

اصفهان در یک قدمی فاجعه

وزیر بهداشت دولت روحانی که در ابتدای ورود ویروس کرونا 
به کشور از مخالفان تعطیلی کشور و قرنطینه کامل بود، در 
آخرین روزهای حضور خود در دولت، به جایی رســید که مجبور شد به رهبر 
انقالب نامه بنویسد و پیشــنهاد تعطیلی دو هفته ای برای کاهش چرخش 
ویــروس و بار بیمارســتان ها را مطــرح کند. رهبــر معظم انقــالب هم از 
رییس جمهور خواستند این موضوع در ســتاد ملی کرونا بررسی شود و هر 
اقدامی که الزم است صورت گیرد. درنهایت تعطیلی دوهفته ای تا کنون تصویب 
نشده و آن طور که مشاور وزیر کشور اعالم کرد، تصویب هم نخواهدشد. روح 
ا... جمعه ای در توئیتی نوشت: »کما فی السابق هرگونه تصمیمی در ستاد 
ملی کرونا به اتفاق آرا تصویب می شود و نظرات فردی و بخشی مالک تصمیم 
جمعی نیست. پیشنهاد تعطیلی نیز ابتدا در قرارگاه مورد بحث قرار گرفت و 
سپس در ستاد ملی کرونا با حضور رییس جمهوری محترم، با توجه به شرایط 
فعلی بدون هیچ مخالفتی »عــدم تعطیلی« تصویب شــد.« با این حال 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه هیچ برنامه ای برای 
توقف کارخانه تولید بیمــار در اصفهان نداریم، بازهم تاکیــد کرده باید کلیه 
تجمعات تعطیل و شهرها به طور کامل قرنطینه شوند. نجیمی گفت: چنانچه 
اکنون تعلل کنیم و هر روز قرنطینه شهری که مثل کارخانه بیماری زایی شده 
را اجرا نکنیم، وضعیت فوق بحرانی به وضعیت فاجعه آمیز و بسیار پشیمان 
کننده تبدیل می شود. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعالم اینکه 
درحال حاضر وضعیت استان اصفهان فوق بحرانی است، اظهار کرد: به شدت 
به قرنطینه کامل شهر و همه فعالیت های جمعی نیاز داریم در غیر این صورت 

شرایط فوق بحرانی ما به سمت فاجعه آمیز می رود. وی با بیان اینکه تقریبا 
تمام رکوردهایی که در موج چهــارم کرونا ثبت کرده بودیــم، در موج پنجم 
شکست و رکوردهای جدیدی ثبت شد، افزود: تعداد بیماران جدید بستری 
شــده در یک روز بــه ۵۷۴ نفــر رســید، تعــداد کل بیماران بســتری در 
بیمارستان های استان برای اولین بار از ۳ هزار بیمار عبور کرد، همچنین تعداد 
بیماران بستری در بخش آی سی یو به ۴۲۰ بیمار رسید که این ارقام دو تا سه 
برابر موج های قبلی اســت که حتی به نزدیک این اعداد هم نرسیده بودیم. 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه موج پنجم عمال 
بلندترین موج از زمان شروع همه گیری کرونا بوده است، گفت: تقریبا تمام 
ظرفیت بیمارستان های اســتان تکمیل شــده و اگر بخوایم بیمار جدیدی 
پذیرش کنیم حتما باید بیماری ترخیص کنیم و از این نظر بسیار دچار کمبود 
هستیم. وی از تغییر برنامه بیمارستان های استان و اضافه شدن ظرفیت های 
جدید خبر داد و گفت: بیمارستان عیسی بن مریم به طور کامل وارد چرخه 
پذیرش بیماران کووید شد تا ۱۱۰ تخت به تعداد تخت های بیمارستانی اضافه 
شــود، اگرچه این ظرفیت ها عمال کمک چندانی به ما نمی کند و به سرعت 

ظرفیت بیمارستان ها تکمیل می شود.

ابتالی 4 هزار نفر به کووید در استان اصفهان
نجیمی خاطرنشان کرد: عالوه بر سه هزار بیماری که در بیمارستان ها بستری 
هستند، حدود یک هزار بیمار سرپایی هم داریم که به دلیل شرایطی که دارند 
و یا نبود تخت خالی، در منازل درمان می شوند و داروهای خود را از کلینیک ها 

دریافت می کنند. اگر این تعداد بیماران را به بیمارانی که در بیمارســتان ها 
بستری هستند اضافه کنیم تعداد بیماران مبتال به کووید در استان به حدود 
چهار هزار نفر می رسد. وی با بیان اینکه هم اکنون کمبود تخت بیمارستانی 
داریم و برای بســتری و پذیرش در بخش »آی سی یو« صف انتظار داریم، 
تصریح کرد: این صــف انتظار برای پذیرش بیمار، بــا افزایش روزانه تعداد 

بیماران طوالنی تر می شود.

قله نامشخص موج پنجم
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: نگرانی دیگری که وجود 
دارد این است که ما توقف و رسیدن به قله را در این موج نمی بینیم و هر روز 
احتمال می دهیم باالترین آمار بیمار را داشته باشیم، درحالی که یک یا دو روز 
بعد با آمار بسیار بیشتری روبه رو می شویم و اصال نمی دانیم این قله و افزایش 
تعداد بیماران تا کجا قرار است ادامه داشته باشد، اما چیزی که مسلم است با 
این تحرکات جمعیتی و شرایطی که در جامعه وجود دارد احتمال می دهیم باز 
هم با عددهای عجیب تری رو به رو شویم. وی با ابراز تاسف از روند عادی که در 
زندگی روزمره مردم در جامعه وجود دارد، گفت: در شرایط کنونی ما باید بیماران 
بدحالی که نیاز به بستری دارند را در بیمارستان ها بپذیریم و خدمات رسانی به 
سایر بیماران مختل شده است. درحال حاضر هیچ جراحی غیر اورژانسی در 
بیمارستان ها نداریم و مجبوریم از ظرفیت تخت های دیگر بیماران، به بخش 
کووید اختصاص دهیم، که این کار قطعا باعث عــوارض و مرگ و میرهایی 
خواهد شد. نجیمی با بیان اینکه نه تنها محدودیت های جدی در استان اعمال 
نشد، بلکه عمال هیچ محدودیتی اجرا نشــد، تصریح کرد: محدودیت هایی 
که اعمال شد هم در عمل اجرا نشد و هیچ همکاری با نظام سالمت  صورت 
نگرفت، به طوری که می توان گفت با یک مدیریت رها شده در استان روبه رو 
هستیم. وی با بیان اینکه هیچ برنامه ای برای توقف کارخانه تولید بیمار در 
اصفهان نداریم، ادامه داد: با وجود درخواست های مکرر دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان و زمانی که مرز دو هزار بیمار بستری را رد کردیم تقاضای قرنطینه به 
معنای کامل داده بودیم، یعنی تمام فعالیت ها و ترددها در شــهرها محدود 
شوند، اگر می توانستیم آن زمان دست کم برای یک هفته تا ۱۰ روز قرنطینه 
کامل شهر را اجرا کنیم شاید در وضعیتی که اکنون هستیم قرار نداشتیم. وی، 
درخواست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شرایط کنونی را قرنطینه فوری 
برای جلوگیری از افزایش تعداد بیماران جدید اعالم کرد و افزود: اگر اکنون 
شهر را قرنطینه کنیم شاید نتیجه آن را ۱۰ روز بعد در تعداد بیماران بستری و 
ســرپایی ببینیم، اما به هر حال نباید زمان را از دست بدهیم. ما به شدت در 
این شرایط به قرنطینه کامل شهر و همه فعالیت ها، ترددها و اجتماعات نیاز 
داریم، در غیر این صورت شرایط فوق بحرانی ما به سمت فاجعه آمیز می رود.

ناـجاـ جامعه

معاون امور اجتماعی و فرهنگی اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان با اشــاره به ابالغیه اوقاف اصفهان 
در زمینه برگزاری مراســم های مــاه محرم و صفر 
تحت عنوان طرح بصیرت عاشورایی اظهار داشت: 
این طرح جزو طوالنی ترین برنامه های ســازمان 
اوقاف اســت و طی دو مــاه زمینه اجرایی شــدن 
دارد. حجت االسالم ولی ا...روان با اشاره به شیوع 
کرونا و وضعیت قرمــز و نارنجی ۲۴ شهرســتان 
استان اصفهان ابراز داشت: برنامه های حضوری در 
امامزادگان به سختی انجام خواهد شد و در صورت 
برگزاری نیز باید در فضای باز و با رعایت پروتکل های 

بهداشــتی انجام شــود.وی افزود: روند برگزاری 
مراســم های ماه محرم و صفــر در امامزادگان هر 
شهرستان بسته به نظر ستاد کرونای آن شهرستان 

است.
روان با بیان اینکــه تبیین اهداف قیام عاشــورا و 
اســتفاده از ظرفیت بقاع متبرکــه از اهداف اجرای 
بصیرت عاشورایی است، ادامه داد: دو سالی است 
که بخشی از این هدف تحت تاثیر کرونا قرار گرفته 

است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان با بیان اینکه در سال جاری در قالب 
طرح  بصیرت عاشورایی توزیع بسته های معیشتی 
را به صورت جدی نداریم، گفت: در این زمینه اجرای 
نیات واقفان در دستور کار است که بیشتر به کمک 
هیئات مذهبی ختم می شــود.وی با بیان اینکه در 

سال جاری اســتفاده حداکثری از فضای مجازی 
برای اجرای طرح  بصیرت عاشورایی در دستور کار 
است، ابراز داشت: استفاده از سخنران و مداح بدون 

حضور جمعیت در دستور کار قرار دارد.
روان ادامه داد: باید ستاد طرح  بصیرت عاشورایی 
در استان و شهرســتان تشکیل شــود و در صورت 
نیاز با دســتگاه های مرتبط با نیروهای اورژانس، 
هالل احمر، بهداشت و ... صورت گیرد.معاون امور 
اجتماعــی و فرهنگی اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان با اشاره به برگزاری جلســاتی با مداحان، 
واعظان، هیئات مذهبی و دیگر مسئوالن با نماینده 
ولی فقیه در سازمان به صورت وبیناری اظهار داشت: 
شعار امسال طرح بصیرت عاشورایی ایران در سایه 
سار اهل بیت)ع( توام با تالش، جهاد و خودکفایی 

است.

 طرح بصیرت عاشورایی امسال در اصفهان 
در بستر فضای مجازی اجرایی می شود

»امان نامه« دیوار 
نگاره محرمی میدان 

ولیعصر)عج(
در آستانه فرارسیدن ماه محرم 
و موســم ســوگواری ساالر 
شــهیدان، طرح دیــوار نگاره 
محرمی میدان ولیعصر)عج( 
با شــعار »ِاّنی ُاحامی َاَبدًا َعْن 

دینی« رونمایی شد.

روایتی از »ثاقب«، شبکه ای که به روضه های خانگی جان 
دوباره بخشید

مدیر مجموعــه فرهنگی ثاقب با اشــاره بــه فعالیت ۶۰ گروه جهادی در ســطح کشــور در زمینه 
روضه های خانگی، به تشــریح طرح ابتکاری طالب جهادی اصفهان در ساماندهی، سازماندهی 
شــبکه ای روضه های خانگی پرداخت.

حجت االسالم  مهدی کشــاورز در جمع 
خبرنگاران  اصفهان، با اشاره به پیشینه 
روضه های خانگی در اصفهان، گفت: با 
آغاز کرونا دغدغــه برنامه های مذهبی 
وجود داشــت و از دی ماه سال گذشته 
توســط جمعی از طالب و مبلغان حوزه 
علمیــه اصفهان طــرح ســاماندهی و 
ســازماندهی روضه های خانگی دنبال 
شد.  این کارشناس دینی ادامه داد: به 
رغم تاثیر رسانه ها و سینما، تبلیغ چهره به چهره و خانگی تاثیر بسزایی در انتقال پیام دارد و از همین رو 
امروز کلیساهای خانگی در غرب دنبال می شود. وی با بیان اینکه سه هدف احیای فرهنگ روضه 
خانگی، پیگیری روحانی خانواده، ایجاد شــبکه جامع مبلغین روضه خانگــی مهم ترین اهداف 
مجموعه فرهنگی ثاقب در اجرای طرح روضه های خانگی بوده است، ادامه داد: الزم است تبلیغات 

دینی جریان ساز باشد و این امر در صورتی محقق است که عزاداری به صورت شبکه ای باشد.
کشاورز تصریح کرد: فعالیت های تبلیغی به صورت فی سبیل ا... و بدون هیچ چشم داشتی وجود 

نداشته باشد و هزینه های طرح از طریق خیرین و موقوفه های روضه خوانی تامین می شود.
مدیر مجموعه فرهنگی ثاقب خاطر نشان کرد: در کنار این مسئله، تولید محتوای مورد نیاز جامعه 
به صورت جذاب، موثر و روشمند توسط موسسه فرهنگی پژوهشی »ضحی« دنبال شد و محتوای 
تولید شده از طریق نرم افزارکی به نام »ضحی بوک« در اختیار مبلغان این طرح قرار می گیرد.وی 
اضافه کرد: در گام  اول ۱۳۰ مبلغ در فاطمیه سال گذشته با این طرح همراه شدند و بیش از ۶۰۰ روضه 

خانگی در سطح شهر برپا شد که ۱۹۰ خانواده درخواست تداوم برنامه داشتند.
کشاورز خاطر نشان کرد: در ادامه طرح جشن های خانگی موالید ائمه )ع( در دستور کار قرار گرفت 
و مجموعه برنامه های تبلیغی از ۶۰۰ برنامه به یک هزار برنامه رسید و مبلغان طرح به ۱۸۰ نفر رسید. 
مدیر مجموعه فرهنگی ثاقب اظهار کرد: استقبال بی نظیر مردم، استقبال مبلغان جهادی، استقبال 
خیرین و راه اندازی درگاهی به نام درگاه »روضه های خانگی ثاقب« برای سامان دهی، سازمان دهی 
و فراخوان مبلغان، ما را برآن داشــت تا طرح را در ســطح ملی دنبال کنیم.وی تصریح کرد: درگاه 
»روضه های خانگی ثاقب« ظرفیتی را به منظور درخواست مبلغ، ارسال مکان روضه و محفل برای 
مبلغ، یادآوری زمان و مکان تبلیغ و سایر مسائل مورد نیاز فراهم کرده است و همچنین بخشی برای 
خادمان افتخاری در این درگاه فراهم شد که افرادمی توانند با معرفی ظرفیت های مادی، معنوی و 

امکانات خود در این مسیر معنوی همراهی داشته باشند.
کشاورز تصریح کرد: اولین گام در بخش ملی در شهر نجف آباد و قم رقم خورد و در ماه رمضان امسال 
۹هزار روضه خانگی با حضور حدود ۷۰۰ مبلغ برپا شد.مدیر مجموعه فرهنگی ثاقب به رشد کمی و 
کیفی فعالیت های تبلیغی این مجموعه، افزود: در حال حاضر یک هزار و ۱۰۰ مبلغ برای ماه محرم 
پیش رو نام نویســی کرده اند و بعد از ماه رمضان در پنج مرکز شهرستان شیراز، یزد، همدان، قم و 
اصفهان و ۲۰ شهر زیر ساخت های الزم فراهم شــد .وی اضافه کرد: تا کنون ۲هزار و ۳۰۰ درخواست 
روضه خانگی برای دهه اول محرم امسال در سامانه ثبت شده و پیش بینی آن است که این تعداد 
بیش از این میزان افزایش داشته باشد.کشــاورز خاطر نشــان کرد: همچنین در شهر قم فرصت 
درخواست مبلغ دینی پاکستانی، افعانســتانی، هندی و عراقی نیز برای روضه های خانگی از این 

چهار ملیت مقیم قم فراهم شده است.

وز عکس ر

خبر

بارگذاری بیش از ۹هزار 
پروفایل ژنتیکی در سامانه 

جامع بانک ژنتیک

خبر روز

مدیرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهان 
گفــت: مســئولیت بانــک ژنتیــک دریافت 
شناسه های ژنتیک افراد و نمونه های انسانی 
از آزمایشــگاه های مورد تاییــد بانک ژنتیک 
ذخیره سازی و مقایســه تطبیقی آنهاست که 
دارای خصوصیت منحصر به فرد بوده اســت.  
علی ســلیمانپور افزود: امکان ذخیره سازی 
الکترونیک و مقایســه تطبیقــی آن ها جهت 
شناسایی مجرمین یا بقایای انسانی مجهول 
الهویه وجــود دارد کــه در صورت مشــابهت 
شناســه های جدید به دســت آمده از صحنه 
جرم با شناسه های جدید کسب شده از صحنه 
جرم با شناسه های ذخیره شده در بانک ژنتیک 
و اعالم آن به مراجع قضایــی ذی ربط امکان 
شناسایی فرد مورد نظر فراهم می شود. مدیرکل 
پزشکی قانونی استان اصفهان   ادامه داد: این 
فناوری در موارد مختلف تشــخیص هویت، از 
جمله مجرمین و قربانیان حوادث غیر مترقبه 
مورد اســتفاده قرار می گیرد.سلیمانپور گفت: 
با اجرایی شــدن فرآیند تشکیل بانک ژنتیک 
ایرانیان از ســال ۱۳۹۵ تاکنون از ۹۳۹۸ نفر از 
جمعیت پر خطر اســتان نمونه گیری به عمل 
آمده که پروفایل ژنــی آن ها وارد بانک ژنتیک 
شده اســت.در حال حاضر گروه هدف نمونه 
گیری شامل ســارقین، متجاوزین به عنف و 
افرادی می شــوند که به موجب تکرار جرم در 
ندامتگاه های استان مســتقر هستند.وی در 
ادامه تاکید کرد: ساالنه می بایست بیش از ۳ 
هزار نفر از مجرمین استان نمونه گیری به عمل 
آمده و اطالعات آن ها وارد بانک ژنی شود. مدیر 
کل علوم پزشــکی اســتان گفت: پیش بینی 
می شود امسال جهت اخذ نمونه بانک هویت 
ژنتیک از ۲ هزار و ســیصد نفر نمونه گیری به 
عمل آید.علی ســلیمانپور بیان کرد: برگزاری 
جلسات کمیسیون های تخصصی در اداره کل 
پزشکی قانونی استان اصفهان به شیوه  ویدئو 
کنفرانس که با شیوع بیماری کرونا آغاز شد.وی 
افزود: خدمت دیگر این اداره کل در جهت تکریم 
مراجعین و رعایت حداکثری دستورالعمل های 

ستاد مبارزه با بیماری کروناست.

در آستانه ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت سیدالشهدا )ع(، تفاهم نامه همکاری بین مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر و سپاه صاحب الزمان 
)عج( استان اصفهان امضا شد.رییس مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان، در نشست رهروان امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، محوریت این تفاهم 
نامه همکاری را همسو با تفاهم نامه کشوری مجمع رهروان و بسیج دانست و گفت: این تفاهم نامه باهدف فرهنگ سازی در عرصه امر به معروف و نهی از منکر در 
جامعه امضا شده است.سردار جواد استکی، فرمانده قرارگاه منطقه ای سید الشهدا )ع( هم افزایی مجمع با نیروی بسیج را از دیگر اهداف این تفاهم نامه بیان کرد و 
افزود: دستگاه های مختلفی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر نقش دارند و مهم ترین نماد حضور این دستگاه ها استفاده از ظرفیت مشارکت های مردمی است.

در پایان این جلسه مقرر شد برای شناسایی معضالت اجتماعی و راهکار هایی برای رفع این مشکالت در سطح جامعه بین نیرو های انتظامی، مسئوالن و افرادی که 
در ستاد امر به معروف و نهی از منکر دوره دیده اند، هم افزایی صورت گیرد تا این گونه مشکالت در زمینه های فرهنگی اجتماعی کمتر دیده شود.

امضای تفاهم نامه همکاری مجمع رهروان امر به معروف و سپاه صاحب الزمان)عج(

سنا
 ای

س:
عک



احسان حدادی به انتقادات واکنش نشان داد. خالصه ای از حرف های این پرتابگر تیم ملی در المپیک را می خوانید:به عملکرد خودم در المپیک توکیو نمی توانم 
از ۱ تا ۲۰ نمره بدهم چون از صفر به پایین بود.  اما توان دوومیدانی همینی اســت که در توکیو دیدیم. جدا از اینکه من یک مدال المپیک کسب کرده ام، پتانسیل 
دوومیدانی ما همین است و نباید در چنین میدانی توقع مدال داشته باشیم. ورزشکاری در سن من  هر سال دیرتر در مسابقات شرکت کند، ۱۵ درصد رکوردش 
افت می کند. رکوردی که من داشتم ۳۰ تا ۵۰ درصد افت داشت که به خاطر این اســت که درگیر دیسک کمر هستم. من  به خاطر احترام به دوومیدانی و منشور 
المپیک در بازی های توکیو شرکت کردم.برخی می گویند ۱۸، ۲۰ میلیارد خرج احسان حدادی شده اما بودجه سالیانه دوومیدانی ۵ میلیارد تومان است یعنی 
بودجه چهار سال دوومیدانی خرج من شده است که اصال صحت ندارد.من فدراسیون را زور نکرده ام. فدراسیون خودش برنامه دارد و بر اساس نتایج ورزشکاران 

برای شان هزینه می کند. بودجه دوومیدانی قبال ۱میلیارد تومان بود؛ اما مدال نقره من در المپیک باعث شد این بودجه به ۵ میلیارد برسد.

واکنش »حدادی« به خرج 20 میلیاردی برای او

چهار شنبه 20 مرداد 1400 / 02 محــرم 1443 / 11 آگوست 2021 / شماره 3322

سند عالقه خرید احتمالی آبی ها به این تیم از نوجوانی
روملو لوکاکوی بلژیکی از نوجوانی عالقه مند به چلســی بود و قرار است به این تیم برگردد.روملو 
لوکاکو حاال در یک قدمی بازگشت به چلسی قرار گرفته اســت ؛ او پیش تر از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ 
و زمانی که تنها ۱۸ سال ســن داشت در این تیم عضویت داشــته، البته از این ۳ سال یک فصل 
به طور قرضی در وســت بروم بازی کرده و یک فصل هم در اورتون. حاال اما او می تواند به تیمی 
که از نوجوانی به آن عالقه داشــته و اســطوره اش، دیدیه دروگبا در آن بــازی می کرده برگردد. 
 دروگبایی که به شــدت نزد بیگ رام محبوب بوده و این بازیکن حتی لباســش را بر تن می کرده

 است.

توصیه »ماتئوس« به بایرن برای بازگرداندن »ریبری«
اسطوره ژرمن ها به سران بایرن مونیخ توصیه کرد که با ریبری قرارداد یک ساله امضا کنند تا این 
هافبک فرانسوی بار دیگر به تیم برگردد.فرانک ریبری از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ پیراهن بایرن مونیخ 
را بر تن کرد و عملکرد خیره کننده ای در این تیم داشت.ریبری بعد از جدایی از بایرن مونیخ راهی 
فیورنتینا شــد اما نه او در سری A عملکرد خوبی داشته اســت و نه بایرن جایگزین خوبی برای 

این بازیکن پیدا کرد.
ماتئوس از سران بایرن مونیخ خواست تا زمینه بازگشت ریبری را درحالی که این بازیکن ۳۸ سال 
ســن دارد فراهم کنند.او گفت: اگر بایرن مونیخ نمی تواند بازیکن مورد نظر خود در سمت راست 
را جذب کند به نظرم باید یک فرصت دیگر به ریبری بدهد. مــی تواند بازهم در بایرن بازی کند و 

قرارداد یک ساله با او امکان پذیر است.
اسطوره ژرمن ها ادامه داد: ریبری ۳۸ سال ســن دارد؛ اما اگر از نظر بدنی آماده باشد می تواند 
بازهم برای بایرن موثر باشد. من خودم در ۳۹ ســالگی برای بایرن بازی کرده ام و هیچ مشکلی 
به وجود نیامده اســت. ریبری همچنان از نظر بدنی و فنی بازیکن قابل اعتمادی اســت و براین 
باور هســتم که می تواند به بایرن کمک کند.فصل جدید رقابت های بوندسلیگا جمعه شب آغاز 

می شود و در دیدار نخست بایرن مدافع عنوان قهرمانی به مصاف مونشن گالدباخ خواهد رفت.

توافق »آاس رم« با چلسی بر سر این بازیکن
مذاکرات »آاس رم« و چلسی بر ســر انتقال تامی آبراهام به سری آ بسیار خوب پیش می رود. 

رم و چلسی حتی بر سر کلیات این انتقال به توافق رسیده اند و منتظر پاسخ بازیکن هستند.
به نقل از جانلوکا دی مارتزیو؛ رم قبل از واگذاری ادین ژکو به اینتر، به دنبال یک مهاجم مطمئن 
برای جانشینی اوســت. از همان ابتدا نام تامی آبراهام مطرح شد و اکنون رمی ها به جذب این 
مهاجم ۲۳ ساله نزدیک هســتند. پیشــنهاد رم به صورت قرضی همراه با بند خرید بود که مورد 

موافقت چلسی قرار گرفته است. 
۵ میلیون یورو برای انتقال قرضی و ۴۰/۳۵ میلیون یورو به عنوان بنــد خرید که البته اختیاری 
یا دائمی بودن آن مشخص نیست. در صورت فعال شــدن بند خرید، این مبلغ طی چند سال به 
چلسی پرداخت می شود تا رم در رعایت فیرپلی مالی دچار مشــکل نشود. طرفین روی کلیات 
اقتصادی این انتقال توافق دارند و اکنون منتظر پاسخ بازیکن هستند. آتاالنتا از رقابت بر سر جذب 
آبراهام کنار کشیده و اکنون آرسنال تنها رقیب رم است. آرسنال برای خرید آبراهام ابتدا باید یکی 
از مهاجمان خود و مشخصا الکازت را بفروشد و البته که چلسی ترجیح می دهد به جای تقویت 

رقبای خود، آبراهام را به تیمی غیرانگلیسی واگذار کند.
این انتقال برای رم در ابتدا یک رویا به نظر می رســید؛ اما تیم مورینیــو گام بلندی در راه جذب 
آبراهام برداشته اســت. مورینیو می خواهد آبراهام تا روز جمعه در رم باشد و اگر فرآیند انتقال 

طوالنی شود، جالوروسی به سراغ سایر گزینه ها خواهد رفت.

بررسی گزینه های سرمربیگری ذوب آهن به مرحله آخر رسید؛

چه کسی سرمربی گاندوها می شود؟
گزینه های سرمربیگری تیم ذوب آهن   سمیه مصور
به صف شده اند تا در چند روز آینده سکان 
دار نیمکت سبزپوشان از بین آنها مشخص شود. مهدی تارتار، مهدی 
رحمتی، ســاکت الهامی و جــواد نکونام گزینه هایی هســتند که در 
روزهای گذشته از آنها به عنوان سرمربی جدید ذوبی ها نام برده شده 
است. نتیجه گیری ضعیف سبزپوشان در فصل گذشته باعث شده تا 
مسئوالن باشــگاه ذوب آهن لحظات سرنوشت سازی برای انتخاب 

سرمرب جدید این تیم در پیش داشته باشند.
ذوب آهن در بیســتمین دوره رقابت های لیگ برتر فصل ســختی را 
پشت سر گذاشت. این تیم برای شروع فصل گذشته در ابتدا با رحمان 
رضایی به توافق رسیدند؛اما با  او نتوانستند به نتایج خوبی دست یابند 
تا پیش از شروع نیم فصل دوم پایان همکاری ذوبی ها با این سرمربی 
اعالم و سکان هدایت سبزپوشان در دور برگشت فصل گذشته رقابت 
های لیگ برتر به مجتبی حسینی سپرده شود. حسینی هم نتوانست 
تغییر چندانی در ذوب آهن ایجاد کند تا ایــن تیم به لطف برتری تیم 

تراکتورسازی مقابل سایپا در لیگ ماندنی شود.
شرایط بد سبزپوشــان در چند فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر 
موجب شــده تا انتخاب ســرمربی ذوبی ها از اهمیت فراوانی برای 
هواداران این تیم برخــوردار بوده و آنها منتظر به کارگیری ســرمربی 

هستند تا بتواند به اوضاع نامناسب این تیم سرو سامان بدهد. 
این روزها مدیران این تیم در حال رایزنی با سرمربیان دیگر تیم های 
لیگ برتری برای هدایت گاندوها هســتند. در ابتدای کار گزینه های 
زیادی برای سرمربیگری ذوب آهن مطرح شد که می توان به افرادی 
همچون محمد ربیعی، جواد نکونام، مهدی تار تار، رســول خطیبی و 
ساکت الهامی اشاره کرد. حتی در بین گزینه های مطرح شده که بین 
محافل خبری دست به دست می شــد نام مهدی رجب زاده ،بازیکن 
اسبق ذوب آهن به گوش رسید که گفته می شــد مدیران سبزپوشان 
اصفهانی از وی بــرای فصل بعد برنامه خواســته اند ؛اما در ادامه این 
موضوع تکذیب شد و عنوان می شود وی مربی ذوب آهن در فصل بعد 
خواهد بود و با انتخاب هر یک از گزینه های اشــاره شــده، رجب زاده 

دستیار او می شود. 
این موضوع را نباید کتمــان کرد که مدیر عامــل ذوب آهن و اعضای 
هیئت مدیره این تیم که به تازگی هم دچار تغییراتی شده اند در هفته 
جاری آزمون بزرگی را تجربه خواهند کرد. از یک طرف تجربه تلخ سال 
گذشته وجود داشــته و از طرف دیگر هواداران و رســانه ها نیز ناظر بر 
این انتخاب هســتند و انتظار دارند بهترین انتخاب ممکن برای تیم 

اصفهانی رقم بخورد؛ اما عــالوه بر گزینه های فوق که برای 
نشستن روی نیمکت ذوب آهن مطرح شدند که البته تعدادی از آنها 
نیز از نظر مدیران ذوب آهن کنــار رفته اند، گزینه جدیدی به نام مهدی 
رحمتی سرمربی فعلی پدیده شهر خودرو مطرح شده است که لیگ 

بیستم با تیمش افت و خیزهای بسیاری را تجربه کرد.
رحمتی که به تازگی به جرگه مربیان لیگ برتری اضافه شــده تجربه 
زیادی ندارد و همچون سرمربی سال گذشــته گاندوها یعنی رحمان 
رضایی همچنان فرصت آزمون و خطای بســیاری دارد. این در حالی 
است که تیم ریشه دار ذوب آهن با قدمت نیم قرن حضور خود در سطح 
اول فوتبال کشور هرگز جای این آزمون و خطاها نیست و اگر مسئوالن 
باشــگاه ذوب به این مهم توجه نکنند لیگ بیست و یکم همین آش 

است و همین کاسه.
رحمتی ســال گذشــته حتی مدرک مربیگری برای نشســتن روی 
نیمکت پدیده را نداشت و از روی ســکوها نظاره گر عملکرد تیمش در 
لیگ قهرمانان آسیا بود. اگر بخواهیم گلر با سابقه اما سرمربی جوان 
پدیده را با رحمان رضایی مقایسه کنیم بازهم به این نتیجه می رسیم که 

رحمان به مراتب از وی با تجربه تر بود و با حضور در فوتبال اروپا از چم 
و خم کار خود اطالعاتی داشــت اما هدایت یک تیم لیگ برتری برای 
وی کمی زود به نظر می رسید و حاال اگر مهدی رحمتی سکاندار کشتی 
گاندوها شود ممکن است همانند انتخاب فصل گذشته تیم ریشه دار 
ذوب آهن تنها مقطعی برای این مربی جوان به عنوان یک تجربه تلخ 
باشد. بی شــک ذوب آهن تیمی برای آزمون و خطای مربیان جوان 
نیست و اگر هم قرار باشد به مربی جوانی بها داده شود بهتر است آن 
مربی از بدنه خود باشگاه  باشد و نمونه بارز آن در تیم همشهری محرم 
نویدکیا در سپاهان است که در اولین فصل حضورش توانست نتیجه 
خوبی را کســب کند و میدان دادن به یک مربی جوان بومی به مراتب 

بهتر خواهد بود.
در نهایت اگر سران باشگاه ذوب آهن همانند دو فصل گذشته اشتباه 
تصمیم بگیرند ممکن است چاله لیگ بیســتم به چاه ابدی در لیگ 
بیست و یکم بدل شود و گاندوها برای اولین بار در تاریخ خود به لیگ 
دسته یک سقوط کنند که این یک کابوس بزرگ برای فوتبال دوستان 

و باشگاه ذوب آهن خواهد بود.

خبر روز

مهاجم نفت مسجدسلیمان:

 این حق مردم مسجدسلیمان نیست
مهاجم نفت مسجدسلیمان درباره عملکرد نفت مسجدسلیمان در این فصل گفت: از شروع تمرینات 
بگیرید تا ادامه و آخر فصل همه سخت بود. با مجتبی حسینی شروع خیلی خوبی داشتیم و کامال 
هماهنگ شــده بودیم ولــی پس از آن 
شــرایطی پیش آمد که آقای حسینی 
جدا شد و آقای یزدی آمد. در واقع این 
تغییرات خیلی به ما ضربه زد و بعدش 
با حضور آقای فکری شرایط مان خوب 
شد، گرچه در چند بازی شکست خوردیم 
ولی موفق شــدیم در لیگ بمانیم.فرید 
بهزادی کریمی ادامه داد: لیگ امســال 
بســیار ســخت بود چون تمــام تیم ها 
هزینه کرده بودند. تیم ریشه داری مثل 
سایپا سقوط کرد و شــرایط ما به شــکلی نبود که بتوانیم با تیم های دیگر رقابت کنیم.مهاجم نفت 
مسجدسلیمان که در چند مسابقه کاپیتان تیمش هم بود، ابراز کرد: آقای عسکری کاپیتان اول تیم 
بود و بعدش هم من بودم. خدا را شکر تا حدودی توانستیم به جوان ها کمک کنیم و شرایط طوری 
پیش رفت که به لطف خدا توانستیم ســربلند از زمین بیرون بیاییم و تیم را در نهایت در لیگ نگه 
داشتیم.بهزادی کریمی در مورد مشکالت مالی در فصل اخیر ابراز کرد: ما مدام در رفت و آمد بودیم و 
شرایط خیلی سخت بود. در مورد مسائل مالی هم باید بگویم که تیم های نفتی چون بودجه ندارند، 
مشکل مالی دارند و امکاناتی هم که در مسجدسلیمان در نظر گرفتند، بسیار ضعیف است و مردم 
آنجا حق شان است امکانات بهتری داشته باشــند.وی اضافه کرد: ما سختی ها را چون در آن شهر 
حضور داشتیم، کامال لمس کردیم. آنجا یک زمین داشت که در آن هم تمرین و هم بازی می کردیم 
و همین موضوع کار را برای ما سخت تر می کرد. شرایط خوبی در مسجدسلیمان وجود نداشت ولی 
امیدواریم مسئوالن نگاه ویژه تری به این تیم داشته باشــند و بتوانند شرایط مناسبی برای زمین 
تمرین ایجاد کنند. مهاجم نفت مسجدسلیمان ابراز کرد: قرارداد من تمام شده و استراحت می کنم 

تا به امید خدا یک تصمیم خوب بگیرم. تالشم را می کنم و هرچه قسمت باشد، همان می شود.

ابراهیمی، اولین خرید تابستانی سرخ پوشان
علیرضا ابراهیمی ،مدافع فصل گذشته گل گهر با عقد قراردادی به پرسپولیس پیوست.ابراهیمی که 
فصل گذشته در تیم گل گهر حضور داشت، در باشگاه پرسپولیس حاضر شد و پس از مذاکراتی نسبتا 
کوتاه، قرارداد خود با سرخ پوشــان را امضا کرد.علیرضا ابراهیمی مدافع و کاپیتان گل گهر سیرجان 
که پیش از این در نقل و انتقاالت زمستانی نیز شــایعاتی پیرامون انتقال او به پرسپولیس شنیده 
می شد و در اقدام سریع باشگاه پرسپولیس جانشین کنعانی زادگان در انتهای فصل شد.پیش از 
این نام های دیگری نیز برای جانشــینی کنعانی زادگان در پرسپولیس مطرح می شد و در این بین 
از ایمان سلیمی و پورعلی گنجی نیز نام برده شــد که با مصدومیت پورعلی گنجی در لیگ چین و 
اولویت بازی سلیمی در خارج از ایران و همچنین مبلغ باالی رضایتنامه علی نعمتی،مدافع پدیده 
سرانجام علیرضا ابراهیمی به عنوان اولین بازیکن جذب شده پرسپولیس با این تیم به توافق رسید.

این مدافع ۱۸۶سانتی متری و سر زن، ۳۱ ساله اســت و به جز گل گهر سابقه بازی در مس کرمان 
را نیز دارد و حال بازی با پیراهن مدافع عنوان قهرمانی می تواند مهم ترین تجربه فوتبالی او باشد.

علیرضا ابراهیمی پیش از این با پیراهن آبی گل گهر توانسته بود دروازه پرسپولیسی ها را باز کند. او 
یکی از گل زن ترین بازیکنان این تیم سیرجانی به پرسپولیس است و در فصل نوزدهم در دو بازی 
رفت و برگشت توانسته بود در مجموع سه بار دروازه پرسپولیس را باز کند و حاال یحیی روی قدرت 

سر زنی او حساب ویژه ای باز خواهد کرد.

فوتبال جهان

 چرا تیم ملی امید 
استارت نمی زند؟ 

تیم ملی امید ایران در گروه B مســابقات 
با تیــم های لبنــان – تاجیکســتان و نپال 
هم گروه شــده اســت و کار برای صعود به 
دور نهایی بازی هــا که با حضــور ۱۶ تیم و 
در تاشــکند برگزار می شــود خیلی آسان 
نیست چرا که از هر گروه تنها یک تیم به طور 
مستقیم به دور بعدی بازی ها صعود خواهد 
کرد و از بین تیم هــای دوم در بین ۱۱ گروه 
تنها چهار تیم جواز حضور در دور بعدی بازی 
ها را به دســت خواهند آورد. بــا حضور تیم 
میزبان یعنی ازبکستان همان طور که اشاره 
شد دور نهایی بازی ها با حضور ۱۶ تیم و در 

تاشکند برگزار می شود. 
از آنجایی که بازی های لیــگ برتر به پایان 
رســیده انتظار می رفت بالفاصله تمرینات 
تیم ملی امید شروع شــود به این خاطر که 
زمان زیادی تا شــروع بازی ها باقی نمانده 
اســت. مرداد رو به پایان اســت و بازی ها 
هم آبان ماه برگزار می شود. بر این اساس 
تیم ملی امید تنها ماه های شهریور و مهر را 
برای آماده ســازی پیش رو خواهد داشت 
و این فرصت هم زمان زیــادی برای آماده 
سازی نیست. به خصوص که مهدی مهدوی 
کیا به دلیل دوری از فوتبال ایران شناختی 
از بازیکنان این رده ســنی ندارد و از سویی 
نیاز به زمــان دارد تا تفکــرات خویش را به 

بازیکنان القا کند.
 از همه مهم تر این طور نیست که او در طول 
ماه های شــهریور و مهر تمــام و کمال قادر 
به بهره گیــری از بازیکنان امید باشــد. به 
خصوص که بازیکنان ســه تیم اســتقالل 
– تراکتور و پرســپولیس درگیــر بازی های 
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
بودند. در چنین شرایطی انتظار می رفت تیم 
ملی امید بالفاصله بعــد از پایان بازی های 
لیگ برتر تمرینات را شــروع کند؛ اما همان 
طور که در خبرها خواندید فدراسیون فوتبال 
فعال درگیر عقد قرارداد با مهدی مهدوی کیا 
به عنوان ســرمربی تیم ملی امید اســت و 

هنوز این قرارداد نهایی نشده است. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

تیم ملی همچنان 
خواب، عراق در ماالگا

پایان فصــل فوتبالی ایــران زمان 
مناسبی بود برای آنکه ملی پوشان به 
اردوی تیم ملی دعوت شوند. منتهی 
اسکوچیچ چنین برنامه ای نداشت.

این در حالی اســت که عــراق یکی 
از رقبای تیــم ملــی در مرحله بعد، 
این روزها کارش را با دیک ادووکات 

هلندی در اسپانیا آغاز کرده است.

نایب رییس هیئت ورزش همگانی استان اصفهان 
گفت: تجهیز و آماده ســازی ایستگاه ورزش روزانه 
با شهرداری و تامین نیروی انسانی با هیئت ورزش 
همگانی است. الهام مشکل گشــا بیان کرد: ابتال به 
کرونا در ورزش همگانی با توجه به فضای باز و فاصله 
اجتماعی تقریبا صفر است.نایب رییس هیئت ورزش 
همگانی استان اصفهان ادامه داد: به رغم نقشی که 
ورزش در پیشــگیری از کرونا و تقویت بدن در برابر 
بیماری دارد و دانشــمندان جهان بــر این موضوع 
اذعان دارند، اما انجام ورزش در اســتان و کشــور 
بسیار کمرنگ شده است.مشکل گشا تصریح کرد: 
اولین اتفاق پیک پنجم کرونا تعطیلی ایستگاه های 
ورزشــی روزانه بود که برخالف دســتورالعمل ستاد 
ملی مبارزه با کروناســت.وی گفت: طبق اصل دوم 
قانون اساسی، دولت موظف است که با تمام قوای 
خود نسبت به توسعه تربیت بدنی برای همه اقشار و 

سطوح اقدام کند. موضـوع ورزش تربیتی یک بحث 
چند بعدی است، با اجرای طرح های ورزش روزانه 
می توان به توسعه رایگان ورزش پرداخت، زیرا افراد 
توانمند در بهترین باشگاه با بهترین امکانات ورزش 
می کنند، اما برای اقشاری که نمی توانند هزینه کنند 
و می خواهند از ورزش رایگان استفاده کنند بهترین 
گزینــه ورزش همگانی اســت.نایب رییس هیئت 
ورزش همگانی اصفهان درباره وضعیت ایستگاه ها 
گفت: زیرساخت ها و فضایی که در آن ورزش روزانه 
اجرا می شود امکانات واقعا بدی دارد. بعضا اگر پای 
درد دل برخی از مربی ها بنشینیم از تامین حداقل ها 
گالیه دارند، حداقل هایی مانند تجهیز ایســتگاه به 
چادر برای بانوان و یک سیستم صوتی برای پخش 
موسیقی.مشکل گشا ادامه داد: بسیاری از مربیان به 
روز نیستند و نیاز به دوره های آموزشی و به روزرسانی 
دارند که این اتفــاق تحقق نمی شــود و این امر در 

کیفیت این ورزش بســیار تاثیرگذار است.وی راجع 
به افزایش مشارکت گفت: فدراسیون از سه سیاست 
برای افزایش مشــارکت اســتفاده می کند، اولین 
سیاست بازاریابی، آگاهی دادن و باال بردن اطالعات 
است، دومین سیاست حمایت طلبی است که سعی 
می کنیم اطالعات مســئوالن را نسبت به ورزش باال 
ببریم و آخرین سیاست ظرفیت سازی است که در 
آن از ظرفیت دستگاه های دیگر استفاده می کنیم.

نایب رییس هیئت ورزش همگانی اصفهان در پایان 
گفت: برای داشــتن جامعه ای سالم از نظر روحی و 
اجتماعی هیچ راه چاره ای جز ترویج و توسعه ورزش 

همگانی وجود ندارد.

نایب رییس هیئت ورزش همگانی استان اصفهان مطرح کرد:

توسعه رایگان ورزش با گسترش و تجهیز ایستگاه های ورزش روزانه

سنا
 ای

س:
عک
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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تاکید کرد:

لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت های ستاد اجرایی 
پیشگیری و پایش بهینه مصرف پالستیک

سومين جلسه ستاد اجرایی پیشگیری و پایش بهینه مصرف پالستیک شهر اصفهان در راستای 
پيشبرد اهداف مد نظر و بررسی و پيگيری دستورات جلســات پیشین با حضور رؤسا و اعضای 
کارگروه های مختلف در محل سالن جلسات سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان برگزار 
شد.مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشــاره به دستورات جلسه سوم 
این ستاد توضیح داد: ارائه گزارش عملکرد کلیه کارگروه ها در خصوص فعالیت ها و برنامه های 
صورت گرفته به مناسبت روز بدون پالستیک، ارائه برنامه عملکرد یک ساله توسط تمامی کارگروه 
ها و همچنين اعالم اولين فراخوان شهر بدون چالش با موضوع کاهش مصرف پالستیک توسط 

کارگروه فناوری و ارتباط با صنایع از جمله دستورات جلسه اخیر ستاد بود.
رحیم محمدی در ادامه نشست ضمن تشکر از همکاری و مشارکت تمامی کارگروه ها، در برگزاری 
برنامه های متنوع آموزشی و فرهنگی به مناسبت روز بدون پالستیک و همچنین تدوین برنامه 
یک ساله کارگروه ها، افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت های ستاد اجرایی پیشگیری و پایش 
بهینه مصرف پالستیک، هم گرایی هرچه بیشتر کارگروه ها برای تحقق اهداف و مقاصد مشترک 
و حرکت مبتنی بر هدف و نتیجه جهت انجام اقدامات به بهترین شکل از جمله موارد مورد تاکید 
ماست که الزم اســت از ســوی کارگروه های مختلف مورد توجه قرار بگیرد و برنامه های در نظر 
گرفته شده همسو با این موارد باشــد. وی همچنین بر نقش کلیدی و اهمیت کارگروه تبلیغات و 
اطالع رسانی به دلیل دارا بودن پتانسیل های گسترده و در اختیار داشتن ابزارهای مناسب جهت 
اطالع رسانی و ترویج فرهنگ کاهش مصرف پالستیک تاکید کرده و عملکرد این کارگروه را یکی 

از ستون های اصلی فرهنگ سازی در این زمینه دانست.
رییس ستاد اجرایی پیشــگیری و پایش بهینه مصرف پالستیک شهر اصفهان با اشاره به امکان 
تعمیم اقدامات نتیجه بخش این ستاد به مجموعه های بزرگ تر، بیان کرد: در این راستا شاخص 
گذاری با هدف تکمیل چرخه فعالیت، اندازه گیری شاخص ها، پایش و نظارت مستمر بر عملکرد 
ستاد، بررسی اثرات بر جامعه هدف و همچنین اســتفاده از تجارب و ظرفیت های موثر شورای 
اسالمی شهر از جمله مواردی اســت که می تواند کارایی این ســتاد را بهبود بخشیده و دستیابی 
به نتایج مورد انتظار را تسهیل کند. محمدی یادآور شــد: کلیه برنامه ها و فعالیت های مرتبط با 
کاهش مصرف پالستیک با اولویت اجرا در مجموعه شــهرداری تعریف شده و همه بخش های 
شهرداری اصفهان ملزم به اجرای آن هســتند.در ادامه نشست رؤسای کارگروه های مختلف به 
ارائه گزارش عملکرد خود در زمینه فعالیت های روز بدون پالســتیک پرداخته و برنامه های خود 

برای یک سال آینده را عنوان کردند. 

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان:

دیواره پازلی ارگ جهان نما، رنگ محرم گرفت
مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: شــهرداری اصفهان همواره شهر را 
متناسب با مناسبت های مختلف فضاسازی کرده است، از همین رو به مناسبت فرارسیدن محرم 

و ایام عزاداری اباعبدا...الحسین)ع( دیواره پازلی ارگ جهان نما تغییر یافت.
حســن مؤذنی با بیان اینکه بنر دیواره پازلی میدان امام حســین)ع( در ابعاد ۱۲ متر در ۷۵ متر 
نصب شده اســت، افزود: در تصویر بنر این دیواره پازلی جمله »زیر علمت امن ترین جای جهان 

است« نقش بسته است. 
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه یک هزار و ۵۰۰ پرچم مناسبتی 
با موضوع محرم در معابر مناطق ۱۵ گانه شهر نصب شده است، گفت: حدود ۶۰۰ پالکارد با موضوع 

محرم روی پایه های روشنایی شهر نصب شد.

در راستای تامین رفاه حال شهروندان اجرایی شده است؛

جانمایی و نصب  ۱۱۴ چشمه سرویس بهداشتی در سطح شهر

      نرگس طلوعی اگر در ماه های اخیــر گذرتان به خیابان 
های پر رفت و آمد شــهر افتاده باشد، با 
سرویس های بهداشتی پرتابلی روبه رو شده اید که شهرداری اصفهان 
به منظور حفظ سالمتی  شهروندان و در راستای تامین رفاه حال آنها 

اقدام به جانمایی و نصب آنها کرده است.
 اهمیت بهداشــت عمومی و دقت در حفظ ســالمت جامعه یکی از 
شاخصه های رفاه و پیشــرفت در هر مجموعه شهری به حساب می 
آید، در این ارتباط به دلیل حساســیت و نیاز دسترســی به سرویس 
های بهداشــتی بــا کیفیت و اهمیــت و ضرورت احداث ســرویس 
بهداشــتی عمومی در معابــر پر تردد برای اســتفاده شــهروندان و 
گردشــگران به خصوص کودکان، ســالمندان و افراد بیمار، مدیریت 
شهری احداث سرویس های بهداشتی را مورد توجه قرار داده است.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شــهری شــهرداری اصفهان 
در این باره می گوید: با توجه به ضرورت وجود ســرویس بهداشــتی 
عمومی در مسیرهای پر تردد شــهر و وجود برخی مشکالت از جمله 
نبود زمین مناســب، شــهرداری اصفهان اقدام به جانمایی و نصب 

سرویس های بهداشتی پرتابل کرد.
حســن نظام زاده  می افزاید: در یک سال گذشته تعداد ۳۰ سرویس 
بهداشــتی پرتابل با ۱۱۴ چشــمه در ۹ منطقه شــهرداری کــه نیاز به 

سرویس بهداشتی داشت، جانمایی و نصب شده است.
امکان جابه جایی در صورت نیاز، قیمت مناســب نسبت به نوع سازه 
ای، نوع امکانــات با توجه به مکان نصب ) تعداد چشــمه، داشــتن 
سرویس فرنگی و یا ایرانی، دسترسی توان خواهان و...( از جمله ویژ 
گی این سرویس هاســت که مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات 

شهری شهرداری اصفهان به آنها اشاره می کند.
نظام زاده با اشــاره به تجمیع عملیات نگهداری ســرویس بهداشتی 
و تاسیسات شــهری می گوید: نظافت، رفع اشــکاالت روزانه، تامین 
مایحتاج بهداشتی، روشنایی، تهویه، ضدعفونی کردن و … بر اساس 
سامانه نگهداری و تعمیرات پیشــگیرانه اقدامی مهم و اثر بخش در 
جهت افزایش ارائه خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی 

خواهد بود.
راه اندازی اپلیکیشن سرویس یاب یکی از دیگر از اقدامات مدیریت 

شهری در راستای تامین رفاه شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی 
است که در دسترس شــهروندان قرار گرفته است. این اپلیکیشن به 
منظور جســت وجوی سریع و آسان محل ســرویس های بهداشتی 
عمومی شهر در ســه زبان فارسی، انگلیســی و عربی منتشر شده که 
در آن کاربران پس از ورود به اپلیکیشــن ســرویس یــاب می توانند 
نزدیک ترین ســرویس های فعال را با دو حالت عــادی و ویژه افراد 
توان خواه تا فاصله پنج کیلومتری نســبت به موقعیت خود مشاهده 
کنند، همچنین می توانند با انتخاب گزینه مســیر یابی، مسیر رسیدن 
تا محل را روی نقشه آنالین مشــاهده و با ثبت امتیاز، میزان رضایت 

خود را اعالم کنند.
مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان در 
این باره نیز می گوید:با نصب این اپ نزدیک ترین سرویس بهداشتی 
به محل استقرار و ســاعات کاری هر سرویس بهداشــتی معرفی و 
همچنین از طریق آن امکان ارائه نقطه نظرات، پیشنهادات و … فراهم 

شده است.
نظام زاده  با تاکید بر این که تمام این سرویس های بهداشتی با شماره 
 )QR(کد اختصاصی مشخص است همچنین برای هرکدام یک بارکد
در نظر گرفته شده ، می افزاید: شــهروندان می توانند ضمن جست و 
جوی محل سرویس های بهداشتی در شــهر نظرات خود را به همراه 
تصاویر مد نظر برای هر ســرویس بهداشتی به منظور بررسی فوری و 

اصالح نقص ها ارسال کنند.
وی هم چنین  به قابلیت های این اپلیکیشــن اشاره کرده و می گوید: 
هم اکنون در این اپ ۲۵۵ سرویس بهداشــتی تعریف شده که ۱۲۵ 
مورد آن با امکانات ویژه افراد توان خواه و معلوالن ایجاد شــده البته 
با همکاری بهزیستی در حال مناسب سازی و تکمیل برای این قشر 
هستیم؛ به مرور مشخصات و نشــانی همه سرویس های بهداشتی 

سطح شهر به این نرم افزار اضافه خواهد شد.
 به گفته مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شــهری شــهرداری 
اصفهان، این اپلیکیشن بر اساس شــعاع پنج کیلومتر، نزدیک ترین 
سرویس ها را به کاربر نمایش می دهد و قابلیت اطالع رسانی و ارسال 

نوتیفیکیشن برای کاربران از طریق اپ نصب شده در آن وجود دارد.
تسهیل ساماندهی ســرویس های بهداشــتی و اخذ نقطه نظرات و 
انتقادات و پیشــنهادات شــهروندان، گردشــگران و افراد توان خواه 
از  اهــداف راه انــدازی این اپلیکیشــن اســت که با نام ســرویس 
 یاب در گوگل پلــی، کافه بــازار و مایکت ثبت شــده و قابــل دانلود

 خواهد بود.

 اصفهان یکی از محور های اصلی توسعه فرهنگ و
 گردشگری در آسیا

دنیس مونکادا، وزیر امور خارجه نیکاراگوئه که برای شرکت در آیین تحلیف هشتمین رییس جمهور اسالمی 
ایران به تهران سفر کرده بود با سفر به اصفهان از آثار تاریخی این شهر بازدید کرد. وزیر امور خارجه نیکاراگوئه 
از محور های گردشگری میدان نقش جهان 
و محور گردشــگری خیابان اســتانداری 
بازدید کرد.وزیر امــور خارجه نیکاراگوئه در 
پایان بازدید از آثار تاریخی اصفهان با اشاره 
به جذابیت های این آثار گفت: به راســتی 
آثار تاریخی اصفهان بسیار زیباست و من از 
دیدن این آثار بسیار شگفت زده شدم، با این 
وصف معتقدم اصفهان یکی از محور های 
اصلی توســعه فرهنگ و گردشگری ملل 
مشرق زمین در قاره آسیاست.در حاشیه 
برگزاری آیین تحلیف هشتمین رییس جمهوری اسالمی ایران، هیئت های شرکت کننده در این مراسم از 

کشور های پاکستان، قبرس و برزیل نیز با سفر به اصفهان از آثار تاریخی این شهر بازدید کردند.

 ترویج روضه های خانگی ومحله ای توسط خادمیاران
 رضوی اصفهان

 دبیر کانون های خدمت رضوی استان اصفهان با اشاره به تمهیدات وبرنامه های برگزاری ایام محرم توسط 
دبیرخانه رضوی اصفهان اظهار داشت: مکان متمرکزی برای برگزاری مراسم محرم با توجه به شرایط کرونایی 
در نظر گرفته نشده است اما برنامه های محله محور توسط خادم یاران اجرا می شود.مصطفی حجه فروش 
افزود: خادم یاران در هر محله نسبت به برگزاری مجالس سید الشهدا با هیئات و مساجد همکاری می کنند 
که در کنار آنها ارائه خدمات در قالب میز خدمت رسانی نیز برقرار است.دبیر کانون های خدمت رضوی استان 
اصفهان خاطر نشان کرد: برای رعایت پروتکل های بهداشتی و الزام به اجرای این دستور العمل ها، خادم 
یاران ملزومات الزم از قبیل ماسک، دســتکش و مواد ضدعفونی را در اختیار هیئات قرار می دهند و برای 
ضدعفونی کردن محل مربوطه نیز پیش قدم شده اند.وی، ترویج روضه های خانگی را از دیگر برنامه های 
خادم یاران برشمرد و گفت: سخنران و مداح از سوی دبیرخانه کانون های خدمت رضوی در صورت نیاز برای 
مجالش خانگی ومحله ای ماه محرم تامین خواهد شــد تا از این طریق »هــر خانه یک روضه« نیز برای 
کاهش ازدحام در محله ها اجرا شود و خانواده هایی که امکان شرکت در مراسم سید الشهدا)ع( را ندارند، 
خود بتوانند روضه ای خانگی برپا کنند.حجه فروش فعال شدن میز خدمت و نیروهای مشاور و آموزشی را 
در ترویج سبک زندگی اهل بیت )ع( موثر دانست و افزود: میزهای مشاوره سبک زندگی اسالمی و آموزشی 

برای همه سنین و در جهت رفع شبهات و ترویج نکات زندگی اسالمی برگزار می شود.

فصل دوم »آیین عشق بازی« در اصفهان برگزار می شود
مدیر مجموعه فرهنگی عاشوراییان با اشاره به سابقه ۲۴ ساله مجموعه فرهنگی عاشوراییان در زمینه 
تربیت نسل جوان انقالبی و فرهنگی اظهار داشــت: این مجموعه هر ساله برنامه های متنوعی را به 
ویژه در ایام ماه محرم و صفر برای نسل جوان اجرا می کند. مسعود عشاقی با بیان اینکه شیوع کرونا 
برنامه های این مجموعه را تحت تاثیر قرار نداده اســت، ادامه داد: سال گذشته در این شرایط هیئت 
تلویزیونی آیین عشق بازی را با هدف تربیت نسل حســینی در دستور کار قرار دادیم که نتایج خوبی 
نیز به همراه داشــت ضمن اینکه برنامه های حضوری این مجموعه با رعایت پروتکل های بهداشتی 

به خوبی انجام شد.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

اصفهان به روایت خط  و نقش
خانه هنرمندان اصفهان تا ۲۵ مردادماه میزبان 
نمایشگاهی است که اسکیس بناهای تاریخی 
شــاخص اصفهان را فــراروی مخاطــب قرار 
می دهد.سجاد حاجی محمدی، طراح و نقاشی 
که این روزها آثار او در نمایشگاه »خط و نقش 
فیروزه« قابل تماشاست، می گوید: من در یک 
خانواده هنرمند به دنیا نیامده ام و هیچ یک از 
اقوامم نیز اهل فعالیت هنری نیستند ؛اما هرگز 
مانع فعالیت من در این زمینه نشدند. دوست 
دارم همین ابتدای کالم از پدرم تشکر کنم که از 
کودکی، با همراهی صمیمانه اش، مرا به نقاشی 
کشــیدن تشــویق می کرد و همین باعث شد 
که به مــرور این اســتعداد را در خودم پرورش 
بدهم.این هنرمند، ماجرای شــکل گیری ایده 
برپایی نمایشــگاه »خط و نقــش فیروزه« را 
این گونه روایت می کند: یــک روز با خودکارم 
مســجد شــیخ لطف ا... را طراحی کردم و به 
ذهنم رسید که تصویر این طرح را کنار اصل بنا 
ثبت کنم و در شبکه های اجتماعی به اشتراک 
بگذارم. ایمان حجتی، مدیرکل امور ارتباطات 
و روابط بین الملل شهرداری اصفهان هم کامال 
اتفاقی این عکس را دیده بود و مرا تشویق کرد.

حاجی محمــدی می افزاید: ما در شــهرداری 
اصفهان با هم دیدار کردیم و قرار شــد این کار 
را برای ســایر بناهای شــاخص اصفهان نیز 
انجام بدهم تا درنهایــت، این آثار در قالب یک 
نمایشــگاه، در معرض دید عمــوم قرار بگیرد.

وی تصریح می کند: حدود یک سال به صورت 
غیرمتمرکز برای این پــروژه، که تلفیقی از هنر 
طراحی و عکاسی معماری است وقت گذاشتم 
و امکانات الزم نیز برای من فراهم شد. اکنون 
به همت اداره کل ارتباطــات و روابط بین الملل 
شهرداری اصفهان و حوزه هنری استان، حاصل 
این تالش در قالب ۵۰ تابلوی اســکیس و ۲۵ 
عکس از این اسکیس ها در کنار بنای تاریخی 
مرتبط، در خانــه هنرمندان اصفهان به نمایش 
گذاشته شده است.عالقه مندان برای بازدید از 
این نمایشگاه که شامل اسکیس آثاری چون 
میدان نقش جهان، مســجد شــیخ لطف ا...، 
مدرسه چهارباغ، می توانند تا ۲۵ مردادماه هر 
روز از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۱۹ به خانه هنرمندان 

اصفهان مراجعه کنند.

آیین اهتزاز پرچم 
 بزرگ یا حسین

 در اصفهان 
 پرچم بزرگ یا حســین)علیه 
السالم( در آســتانه فرارسیدن 
ایام سوگواری حضرت اباعبدا...

الحســین)ع( در ماه محرم با 
حضور مدیران و اقشار مختلف 
مردم شــهر اصفهان بــه اهتزاز 

درآمد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: امسال با توجه به شرایط 
خاص کرونایی توصیه می شــود مجالس عزاداری در 
فضاهای باز برگزار شــود و در صورت بسته بودن فضا، 
فاصله ایمنی به طور صحیح رعایت شود.آتشپاد محسن 
گالبی با تاکید بر رعایت تعداد درهای خروجی مجالس 
روضه و عزاداری، افــزود: از نظر ایمنــی در فضاهای 
تجمعی پرتراکم همچون تکایا و مساجد و حسینیه ها 
و تکایا به ازای هر ۵۰ تا ۵۰۰ نفــر دو راه خروج، از ۵۰۱ تا 

یک هزار نفر سه راه خروج و بیش از یک هزار نفر چهار 
راه خروج بــدون وجود هیچ مانعــی باید پیش بینی 
شــود.مدیرعامل ازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان ادامه داد: هرچه تعداد خروجی ها 
بیشتر باشــد در زمان بروز حادثه، امکان امدادرسانی 
و خروج راحت تر مردم هم فراهم می شود.وی با بیان 
اینکه رعایت فاصله مناسب سیم ها و اتصاالت و ادوات 
برقی از مســائل مهم بوده و باید مورد توجه قرار گیرد، 
تصریح کرد: خیمه های عزاداری باید با لوله های فلزی 
داربست شود، چراکه لوله های پالستیکی در صورت بروز 
حریق ذوب شده و روی سر مردم فرو خواهد ریخت.

آتشپاد گالبی با بیان اینکه هیئت ها برای جلوگیری از 
بروز حوادث مرتبط با برق، چند رشته سیم را وارد یک 
پریز نکنند، تاکید کرد: هیئت های عزاداری برای افزایش 

مقاومت، فیوز را دستکاری نکنند و برق مورد نیاز خود 
را از کابل های بــرق معابر دریافــت نکنند، همچنین 
الزم اســت برای المپ های داخل مجالس از محافظ 
و توری اســتفاده کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه 
با ۱۲۵ تمــاس بگیرند.وی با تاکید بر توزیع کپســول 
اطفای حریق در تمــام هیئت های عــزاداری محرم، 
گفت: آموزش به خدمه هیئت ها و قرار دادن کپســول 
اطفای حریق از اقدامات انجام گرفته برای تامین ایمنی 
هیئت های عزاداری ایام محــرم بود؛ در زمان برگزاری 
مجالس نیز بازدیدهای مســتمر از ســوی افســران 
کشیک انجام می شود.گالبی خاطرنشان کرد: با توجه 
به بررسی هایی که به عمل خواهد آمد، در صورت نیاز در 
نزدیکی هیئت هایی که پذیرای تعداد زیادی از عزاداران 

هستند، خودروی آتش نشانی مستقر می شود.

توصیه های ایمنی آتش نشانی به هیئت های مذهبی

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

صدور 300 مجوز برای نصب داربست و ایستگاه های نما و نوا در ایام محرم
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: فعال کردن میز خدمت الکترونیکی به نشانی My.isfahan.ir یکی از اقدامات و تسهیالتی است که 
شهرداری برای شهروندان قرار داده است بر این اساس افراد می توانند برای درخواست مجوز برپایی داربست و ایستگاه های نما و نوا از این طریق به صورت 
الکترونیکی اقدام کنند، درخواست آنها بررسی شده و صدور مجوز به فرد متقاضی اعالم می شود.وی با بیان اینکه کارشناسان برای انجام بازدید دو روز فرصت 
دارند تا در قالب ضوابط بیست گانه آتش نشانی، موارد ترافیکی و ســایر موارد مرتبط را بررسی و تایید کنند، گفت: پس از ثبت نتیجه بررسی، زمانی که مجوز 
برای فرد متقاضی صادر شد، پیامک برای درخواست کننده ارسال می شود که با مراجعه به سامانه صدور مجوز می تواند آن را دانلود کرده و بر اساس آن اقدام 
کند.ساکتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ مورد مجوز صادر شده که ۲۰۰ مورد آن برای برپایی ایستگاه های نما و نوا و مابقی برای برگزاری مراسم 
است.وی با بیان اینکه شهرداری با تالش همکاران در مناطق ۱۵ گانه در خصوص سیاهپوش کردن شهر اقدامات الزم را انجام داده است، افزود: بیش از ۵۰ 

هزار متر پرچم های ریسه ای و بیش از پنج هزار پرچم در معابر شهر نصب شده است.
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 یک قاشق چای خوری گرده زنبور عســل و روغن نارگیل را 
 ،)Natalie Macneil( مخلوط کرده و بخورید: ناتالی مک نیل
کارآفرین موفــق می گوید هر زمان انــرژی ام کاهش پیدا 
می کند، یک قاشــق چای خوری گرده  زنبور عســل را با یک 
قاشق روغن نارگیل می خورم. این کار انرژی فوق العاده ای به 
من می دهد؛ به طوری که می توانم تا آخر روز بدوم و به تمام 
کارهای لیست شده روزانه ام رسیدگی کنم.این تکنیک را از 
کیمبرلی اســنایدر )Kimberly Snyder(، نویسنده کتاب 
»غذاهایی برای زیبایی و سم زدایی بدن« یاد گرفته ام. او این 
روش را »انرژی در یک قاشق« نام گذاری می کند. شاید فکر 
کنید خوردن یک فنجان قهوه و دریافــت کافئین موردنیاز، 
سبب افزایش انرژی می شود، اما انرژی تان در همین سطح 
باقی نمی ماند و ماندگاری چندانی ندارد. گرده زنبورعســل 
فواید زیادی دارد و باعث افزایش تمرکز و استقامت بدن شده 
و سوخت موردنیاز بدن تان را تامین می کند. روغن نارگیل از 
تری گلیسریدهای با زنجیره  متوسط )MCT( ساخته شده 

که در بدن انسان به سرعت تبدیل به انرژی می شود.
 ،)Anne Wootton( وقتی کالفه اید، باالنس بزنید: آن ووتون 
موسس »Pop Up Archive« می گوید: ما برای افزایش 
انرژی روزانه، به طور منظم باالنس سر و دست می زنیم. وقتی 

به شدت گرفتاریم و برای حل مسائل سخت احساس تنگنا 
می کنیم، باالنس زدن کارساز است. یک دیوار در دفتر کارمان 
داریم و چند دقیقه کنار آن باالنس می زنیم. حتی حضور در 
کالس های یوگا یی که روی حرکت وارونگی تمرکز دارند هم 
می تواند مفید باشد. وقتی بیشــتر کارهای ما ذهنی انجام 
می شوند، یادآوری این که بدن مان قادر به انجام چه کارهایی 
است، احســاس فوق العاده ای دارد. باالنس زدن احساس 
شادی و انرژی به ما می دهد، برای بدن و مغز مفید است و به 

سرعت نتیجه می دهد.
 در قهوه تان، کــره و روغن نارگیــل بریزید: ماتــان گریفل 
)Mattan Griffel(، کارآفریــن و مولف می گوید، هر زمان 
نیاز به انرژی داشته باشــم، این قهوه  ضدگلوله را می خورم 
و می دانم اثر خوبی دارد. قهوه  ضدگلولــه از قهوه  درجه یک، 
روغن نارگیل و کره  ارگانیک بدون نمک تشکیل شده است. 
نوشیدن این قهوه باعث کاهش وزن، کاهش حرص خوردن 
و تقویت عملکرد شناختی می شود.قهوه  ضدگلوله با دو فنجان 
قهوه، یک یا دو قاشق غذاخوری روغن MCT )مانند روغن 
نارگیل( و یک یا دو قاشق غذاخوری کره  بدون نمک به دست 
می آید. این نوشــیدنی ســبب تامین انرژی بدون مصرف 

کربوهیدرات  های فرآوری شده می شود.

 Derek( آب بیشــتری بنوشــید: درک فلنزرایــک 
Flainzraich(، کارآفرین و موسس »Greatist« می گوید، 
من آب زیادی می نوشــم زیرا انرژی ام را بیشتر می کند. به 
عقیده  من، آب معجزه می کند. حتما می دانید بیشتر بدن ما 
از آب تشکیل شده و تمام فرآیندهای بدن مان تحت تاثیر آب 
قرار دارد. تحقیقات زیادی ثابت می کند آب باعث هوشیاری 
هر چه بیشتر انسان می شود، مغز را تقویت می کند، بهره وری 

را افزایش می دهد و حوصله تان را سر جا می آورد.
 با امید و انرژی از رختخواب بلند شــوید: اســکایلر ساتون 
)Skyler Sutton(، کارآفرین و موسس RAIN می گوید، 
من هر روز مراقبم از دنده  چپ بلند نشــوم. قبل از این که از 
تخت بلند شوم با خودم فکر می کنم: »چقدر احساس مثبتی 
دارم؟«، اگر پاسخم چیزی به جز »خیلی زیاد« باشد، سعی 
می کنم همان جا افکارم را تغییر دهم و روی نتایج بهتری که 
می توانم در آن روز به دســت آورم، تمرکز کنم. این کار باعث 
می شود، هر روزم زیبا شود و دستاوردهای ارزشمندی کسب 
کنم. البته این کار را باید قبل از نگاه کردن به صفحه گوشــی 
یا روشن کردن تلویزیون یا حرف زدن با اعضای خانواده تان 
انجام دهید. این امید و انرژی در مغزتان اتفاق می افتد نه در 

دنیای بیرون.

آشپزی

ساالد کلم سفید فرانسوی 
مواد الزم: کلم سفید یک عدد کوچک، هویج یک عدد درشت، سس 

مایونز4 قاشق غذاخوری، عسل )اختیاری(یک قاشق غذا،آب لیمو ترش یک 
قاشق چای خوری،سرکه سیب2 قاشق غذاخوری،نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی

دستور تهیه : ابتدا کلم سفید را به صورت رشته ای درشت خرد می کنیم و داخل کاسه ای که 
برای تهیه ساالد در نظر گرفته ایم می ریزیم. در مرحله بعد هویج را با رنده درشت خرد کرده و به 

کاسه حاوی کلم سفید اضافه می کنیم. در این مرحله سرکه سیب را روی مخلوط هویج و کلم سفید 
می ریزیم و حدود یک دقیقه مواد را زیر و رو می کنیم تا سرکه سیب به تمام نقاط هویج و کلم سفید 
برسد. اضافه کردن مواد غذایی دیگر به این ساالد اختیاری است.مثال می توانید به دلخواه یک قاشق 
غذاخوری کنسرو ذرت یا یک قاشق غذاخوری جعفری خرد شده و شوید خشک هم به ساالد اضافه 

کنید که سلیقه ای است. حاال ساالد ما تقریبا آماده شده و باید سس آن را درست کنیم.در یک 
کاسه کوچک سس مایونز را به همراه عسل ) یا شکر ( و آب لیمو ترش به خوبی میکس می 

کنیم تا کامال یکدست شوند، سپس مقداری نمک و فلفل سیاه به سس اضافه کرده و 
یک دقیقه دیگر مواد را مخلوط می کنیم.حاال سس را به ساالد اضافه می کنیم و 

خوب مخلوط می کنیم تا سس به تمام نقاط ساالد برسد. برای اینکه ساالد 
جا بیفتد و طعم سس به طور کامل به خورد مواد ساالد برود باید 

آن را به مدت 2 تا 4 ساعت در یخچال قرار دهیم.

عادت های عجیبی که سبب می شود بمب انرژی شوید )2(

نیما رییسی هم بازی نیوشا ضیغمی در 
»عطرهای خالی« شد

جنگ نتفلیکس و اپل برای خرید فیلم تازه 
جنیفر الرنس

نیما رییسی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران با پیوستن به فیلم »عطرهای 
خالی« به کارگردانی بهاره رهنما و تهیه کنندگی مجید بابایی هم بازی 
نیوشا ضیغمی شد.بهاره رهنما، فریبا نادری، افسانه چهره آزاد، بهناز 
یادگاری، مرضیه اکبر نژاد، غزاله عبد الهی، فرشاد خدامی، محسن مالجو، 
بهمن عابدینی، زهرا محمد زاده، پارمیس جاللی، تینا ترابی، رها محمودی 
فرد، بازیگرانی هستند که در »عطرهای خالی« مقابل دوربین رفته اند.

فیلم بیوگرافیکال »شو مگنرز« ایجنت صاحب نام هالیوود با بازی جنیفر 
الرنس و کارگردانی پائولو سورنتینو میان شبکه های استریمینگ، جنگ 
و جدال به راه انداخته است.ددالین گزارش داده است که  این پروژه  
داستانی در مورد این ایجنت زن روایت شده که با شخصیت باشکوهش به 
دوران سلطنت ایجنت های مرد پایان داد. در این گزارش آمده است که اپل 
و نت فلیکس رقابت تنگاتنگی برای خریداری این پروژه دارند.

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

معاون سرمایه های انسانی و توســعه مدیریت ذوب آهن اصفهان  با اشاره 
به آخرین وضعیت پرسنل مجموعه ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: ذوب آهن 
اصفهان در حال حاضر میزبان 18 هزار شاغل است که از این تعداد بالغ بر 13 
هزار نفر نیروهای ذوب آهن و 5 هزار نفر نیروهای شرکت های پیمانکاری طرف 

قرارداد با این مجموعه عظیم صنعتی هستند.
احمد اکبری با بیان اینکه این شــرکت در کنار فرآیند تولید، رسالت خطیری 
چون کادرســازی برای صنایع فوالدی کشــور را نیز در کارنامه درخشان خود 
دارد، یادآور شد: منبع عظیمی از نیروهای متخصص صنایع فوالدی کشور در 
ذوب آهن اصفهان کار خود را آغاز کردند و این رسالت کادرسازی امروز هم با 

قوت خود پابرجاست.
وی با تاکید بر اینکه یکــی از دغدغه های اصلی ما همــواره توجه به دغدغه 
کارکنان بوده است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی در 
جامعه برای رفاه حال نیروهای ایــن مجموعه در چندین مرحله و بیش از 3 
برابر بودجه مصوب حمایت هایی از کارکنان صورت گرفت که حداقل بتوانیم 
بخش کوچکی از مشکالت معیشتی کارکنان را مرتفع ســازیم، البته تورم و 
گرانی در چند سال گذشــته به قدری بزرگ و شــدید بوده که طبیعی است 
جبران آن سخت باشد و شکی نیســت انتظاراتی در این زمینه مطرح خواهد 
شــد.اکبری با تصریح بر این نکته که حتی یک روز حقوق معوق در مجموعه 
ذوب آهن اصفهان نداریم، متذکر شد: خدا را شاکریم که با تالش شبانه روزی 
کارکنان و مدیران مجموعه ذوب آهن اصفهان، یک روز هم حقوق معوق نداریم 

و این موضوع نتیجه تالش یکپارچه تمام مجموعه است.
معاون سرمایه های انسانی و توســعه مدیریت ذوب آهن افزود: کرونا ضربه 
بزرگی به تمام جامعه به ویژه مشاغل وارد کرد، اما مجموعه ذوب آهن اصفهان 
با این وجود نه تنها ســراغ کاهش ظرفیت نیروهای انســانی نرفت، بلکه در 
یک سال گذشته بالغ بر هزار نیرو را از طریق آزمون استخدامی و شرکت های 

پیمانی وابسته به ذوب آهن به خانواده خود اضافه کرد.
وی در ادامه با اشــاره بــه انتقاد برخی از افراد نســبت بــه معوقات و طرح 
طبقه بندی شــرکت ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: گاهی اوقات شــاهد طرح 
ادعاهایی خالف واقع و غیرفنی از جانب افراد هستیم که الزم است برای مردم 

شفاف سازی شود.
اکبری اضافه کرد: به واسطه اصل 44 و واگذاری مجموعه ذوب آهن اصفهان، 
شرایط جدیدی در این شرکت حکم فرما شد و طبیعی است که در هر شرکتی 
نظام اداری و قانونی خاصی وجــود دارد که البته منطبق بر قوانین اســت و 
نهادهای نظارتی به دقت بر آن نظارت دارند .معاون ســرمایه های انســانی 
و توسعه مدیریت شــرکت ذوب آهن نســبت به نحوه پرداخت پاداش های 
کارکنان این مجموعه صنعتی تشــریح کرد: تمامــی پاداش های مجموعه 
ذوب آهن اصفهان بر اساس سیســتم ارزیابی عملکرد که در تمام سطوح و 
واحدهای ذوب آهن وجود دارد و بر اســاس شاخص های استاندارد تعریف 

و پرداخت می شود.
وی تصریح کرد: چنانچه افرادی نســبت به وضعیت خود انتقاد و اعتراضی 
دارند، حاضریم با تمام وجود بشــنویم که البته تا امروز هم روند رسیدگی به 

اعتراضات وجود داشته است.
اکبری در پایان با بیان اینکــه قیاس ذوب آهن با صنایع فوالدی مشــابه و 
همجوار که 4 برابر ذوب آهن تولید دارند، کار درســتی نیست، متذکر شد: ما 
خودمان هم پرســنل همین مجموعه هستیم و شکی نیســت که از داشتن 
مزایــای باالتر اســتقبال می کنیم؛ اما اینکــه بخواهیم خودمــان را با دیگر 
مجموعه هایی که بیش از 25 برابر ذوب آهن اصفهان ســود ســاالنه کسب 

کرده اند، مقایسه کنیم به نظرم کار درستی نیست.

شــرکت ذوب آهن اصفهان با تولید و مصــرف گاز های فرآینــدی عالوه بر 
خودکفایی در مصرف برق ساالنه بیش از 60 درصد در مصرف گاز طبیعی صرفه 
جویی می کند. مدیر انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت شرکت ذوب آهن 
گفت: ساالنه در این واحد تولیدی بیش از 800 میلیون متر مکعب گاز فرآیندی 
تولید می شود که با این میزان تولید، دغدغه قطع یا کاهش حامل های انرژی 
را نخواهیم داشــت.اصغر امینی، 75 درصد از تولید فوالد در دنیا را از طریق 
روش کوره بلند بیان کرد و گفت: با اســتفاده از این روش صرفه جویی باالی 
60 درصد در حامل های انرژی به دست می آید، در حالی که در کشورمان تنها 

10 درصد از این روش برای تولید فوالد و ۹0 درصد از روش احیای مســتقیم 
استفاده می شود.وی افزود: در روش کوره بلند گاز های فرآیندی از دو طریق 
تولید گاز در کوره های بلند و باتری های کک سازی تولید و با استفاده از شبکه 
7 کیلومتری به نیروگاه برق منتقل می شــود تا برق مــورد نیاز به میزان 220 
مگاوات بر ساعت تولید شود.مدیر انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت ذوب 
آهن گفت: جلوگیری از آالیندگی های زیســت محیطی ناشی از انتشار گاز، 
مصرف بهینه انرژی و صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی از مهمترین 

مزایای این طرح است.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در دیــدار با مدیران شــرکت ورق خودروی 
چهارمحال و بختیاری با بیان این که این شــرکت جایــگاه ویژه ای در گروه 
شــرکت فوالد مبارکه دارد، اظهار کرد: این شــرکت جزو برترین شرکت های 
تولیدکننده ورق گالوانیزه کشور است. حمیدرضا عظیمیان افزود: امروز شاهد 
آن هستیم که به همت جوانانی از استانی کم برخوردار، تولیداتی عرضه می شود 
که نه تنها در سطح بازارهای داخلی، بلکه در سطح بازارهای جهانی مشتریان 
خاصی دارد؛ طرح های توسعه ای در شــرکت ها مثل جریان خون در رگ ها 
هستند که باید مداوم باشند.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: به زودی 
و با اجرای پروژه توســعه خط تولید با هدف تامین ورق گالوانیزه در شرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، 100 درصد نیاز خودروسازان داخلی به ورق 
گالوانیزه با کیفیت سطح رویه در صنایع خودروسازی کشور تامین خواهد شد.

وی افزایش 61 درصدی میزان تولید این شــرکت در 4 ماهه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل را اتفاق مهمی دانست و خاطرنشان کرد: با 
توجه به این که اســتان چهارمحال و بختیاری نیازمند صنعت فوالد اســت، 
اگر بتوانیم زنجیره فوالد را با راه اندازی کارخانه 500 هزار تنی نورد سرد در این 
منطقه شکل دهیم، اقدام بسیار ارزشــمندی رخ خواهد داد، چرا که منجر به 

ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در این منطقه خواهد شد.

پیشرفت 81 درصدی پروژه توسعه خط تولید ورق خودرو
در ادامه این جلسه مدیرعامل شــرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری 
ضمن ارائه گزارشی از عملکرد منتهی به تیرماه 1400 این شرکت تصریح کرد: با 
وجود موانع زیاد بر سر راه تولید، با ذخیره ورق از سال گذشته و افزودن آن به 
چرخه تولید، بهره وری افزایش یافته و این امر منجر به افزایش سود خالص 

این شرکت شد.
وحید میرزایی با بیان این که در تامین مواد اولیه با مشــکل مواجه هستیم، 
اذعان داشت: نباید بگذاریم توانمندی و انگیزه  منابع انسانی به دلیل کمبود 
مواد اولیه به هدر رود؛ با توجه به کیفیت باالی محصوالت شرکت ورق خودرو 

چهارمحــال و بختیاری، شــرکت های اروپایــی با جدیت خواســتار خرید 
محصوالت این شرکت هســتند.مدیرعامل شرکت ورق خودروی چهارمحال 
و بختیاری با اشــاره به اجرای پروژه توســعه خط تولید با هدف تامین ورق 
گالوانیزه با کیفیت مناســب بدنه نمایان خودرو در این شــرکت تاکید کرد: 
پیشرفت فیزیکی این پروژه تاکنون به 81 درصد رسیده که با اجرای آن تمام 

نیازهای ورق رویه خودرو در کشور تامین خواهد شد.

پیش بینی بودجه 164 میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه توســعه خط 
تولید ورق خودرو

وی ضمن ابراز امیدواری جهت بهره برداری از پروژه توسعه خط تولید شرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در پاییز سال 1400 عنوان داشت: این پروژه 
با مشارکت پیمانکار داخلی و خارجی در حال اجراست و برای اجرای کامل آن 

بودجه 164 میلیارد تومانی پیش بینی شده است.
میرزایی در ادامه به موضوع مسئولیت های اجتماعی پرداخت و اضافه کرد: 
با توجه به اهمیت موضوع مسئولیت های اجتماعی و ظرفیت های موجود در 
این منطقه محروم، اقدامات موثری صــورت گرفته که موجب رضایت مندی 
مردم و مسئولین امر شده است.وی با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری 
میان دبیرخانه شبکه توسعه اجتماعی رسالت و شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری یادآور شد: در راســتای عمل به منویات مقام معظم رهبری مبنی 
بر توســعه اقتصاد مقاومتی و توانمندســازی اقشار آســیب پذیر جامعه، با 
حضور راهبر شــبکه توسعه اجتماعی رســالت در جهت حمایت از هزار شغل 
خرد و خانگی کلید خورده و بازتاب گسترده ای در سطح منطقه داشته است.

مدیرعامل شــرکت ورق خودرو چهارمحــال و بختیاری ادامــه داد: احداث 
مدرسه ای با ۹ کالس درس در شهر سفیددشت، حمایت از تیم های ورزشی 
منطقه و امضای تفاهم نامه میان صندوق کارآفرینی امید کشور جهت ایجاد 
اشتغال در شهرستان بروجن از دیگر فعالیت های این شرکت در راستای عمل 

به مسئولیت های اجتماعی خود است.

معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت ذوب آهن اصفهان:  
ذوب آهن ، میزبان ۱۸ هزار نفر شاغل است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جمع مدیران شرکت ورق خودرو خبر داد:

بی نیازی کشور با تامین ۱۰۰ درصدی ورق گالوانیزه خودروسازان داخلی 

صرفه جویی ۶۰ درصدی گاز در مادر صنعت فوالد ایران
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