
وقتی هویج از موز هم گران تر می شود؛

پای دالر وسط نیست!
3

 مهمان پذیران اصفهان
 در آستانه ورشکستگی

 دردسر سه گانه سیل، ویروس و خشکسالی؛

3

 سردار سالمی در جلسه ستاد کرونای
 استان اصفهان:

 سپاه، همه بضاعتش را 
 درگیر مسئله مبارزه با کرونا 

خواهد کرد

رییس اتحادیه پوشاک اصفهان خبر داد:
جمع آوری پوشاک 

نامتعارف از فروشگاه ها

 مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد
 استان:

اصفهان از بودجه ملی 
بی نصیب ماند

5

7

5 7

 سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی
 استان اصفهان:

کتابخانه ها هنوز تعطیل  هستند

3

 18 ماه بی رونقی، مصیبتی
 برای باشگاه داران اصفهانی؛

بیش از 1000نفر بیکارشده اند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

8

تشریح اقدامات 
 ذوب آهن 
اصفهان در 
8دوران کرونا

قدردانی 
مدیرکل 

دفتر بازرسی 
 استانداری 

ازآبفای استان 
اصفهان

   آگهی مزایده فروش امالک و مستغالت نوبت دوم

حسین علی محمدی رزوه- شهردار گوگد م الف:1179795

شهرداری گوگد به اســتناد صورتجلسه شــماره 142 مورخ 1400/3/12 شــورای محترم اسالمی شــهر و نظریه کارشناسی شــماره ک / 429-400 مورخ 1400/4/29 در 
 نظر دارد تعدادی از امالک واقع در کوچه شــهید بقائی را جهت آزاد ســازی خیابان حافظ با مشــخصات و شــرایط ذیل از طریق مزایده واگذار نماید متقاضیان محترم

 می توانند پیشنهادات خود را تا تاریخ 1400/6/22 به دبیرخانه شهرداری ارائه و رسید دریافت نمایند.

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

آدرسجمع کلمبلغ پایه هر متر مربع )ریال(کاربریمساحت متر مربعشماره پالکردیف

1A 006200خیابان  امام خمینی )ره( انتهای کوچه 16/500/0003/300/000/000مسکونی
شهید بقائی،  ضمنًا قطعات فوق همگی 

مفروز و مجزی از پالک ثبتی شماره 
461 فرعی از 5 اصلی بخش 4 ثبت 

گلپایگان بوده که پس از مشخص شدن 
برنده مزایده شهرداری اقدام به اخذ سند 

ششدانگ بنام همان شخص خواهد 
نمود. همچنین در صورت نقشه برداری 
اگر متراژ زمین کم یا زیاد گردد بر اساس 

قیمت پیشنهادی عمل خواهد شد .

2A 00720016/500/0003/300/000/000مسکونی

3A 00820016/500/0003/300/000/000مسکونی

4A 00920015/000/0003/000/000/000مسکونی

5A 001020015/000/0003/000/000/000مسکونی

6A 001120015/000/0003/000/000/000مسکونی

7A 001220015/000/0003/000/000/000مسکونی

8A 001320015/000/0003/000/000/000مسکونی

1- واریز مبلغ 5 درصد کل مزایده به حساب ســیبای شماره 0107391071003 نزد 
بانک ملی شعبه گوگد بابت سپرده شرکت در مزایده الزامی می باشد.

2- کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی و غیره بعهده برنده مزایده خواهد بود.
3- محل و مهلت دریافت اســناد و تحویل پاکت: متقاضیان می توانند حداکثر تا 
ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/6/22 نسبت به دریافت اسناد مزایده و تحویل 

آن به دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.

4- کمیسیون عالی معامالت برای امر فوق )بازگشائی پاکتها( راس ساعت 12 روز 
سه شنبه 1400/06/23 در محل شهرداری برگزار و برنده مزایده اعالم می گردد .

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و سایر شرایط شرکت 
در مزایده با واحد شهرسازی شهرداری یا با تماس با تلفنهای 57330020 الی 22 

اطالعات بیشتر کسب نمایند.

چاپ اول
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انتقاد تند عضو لشکر فاطمیون از تطهیر طالبان در شبکه افق
سید زهیر مجاهد ،مسئول رسانه ای لشکر فاطمیون و فعال فرهنگی افغانستان در ارتباط تصویری 
با شبکه افق صدا و سیما خطاب به تطهیرکنندگان طالبان گفت: آن زمانی که شما در خانه نشسته 
بودید و پروژه تطهیر را شکل می دادید بچه های فاطمیون در حلب، زینبیه و تدمر سوریه مشغول 
دفاع از انقالب اسالمی بودند! وی افزود: اگر تطهیر طالبان در بین ۳ میلیون افغانستانی و جامعه 
بزرگ نخبگانی افغانستان، یک نفر موافق داشت، امروز به جای تطهیرکنندگان ایرانی آن یک نفر 

در برنامه های تلویزیون ایران می نشست!

طالبان، بیعت با پسر احمد شاه مسعود را تکذیب کرد
قاری یوسف، ســخنگوی طالبان به عربی۲۱ گفت: اخبار منتشر شده درباره بیعت احمد مسعود، 

پسر احمد شاه مسعود، فرمانده نظامی و وزیر دفاع پیشین افغانستان با طالبان صحت ندارد.
یکی از رهبران طالبان مدعی شده بود که احمد مسعود با طالبان بیعت کرده است. همچنین اخبار 

ضد و نقیضی درباره اوضاع منطقه پنجشیر وجود دارد.
خلیل الرحمن حقانی، از رهبران طالبان خبر بیعت احمد مســعود را داده ولی مسعود این خبر را 
تکذیب کرده بود. با این حال منابع از وجود مذاکرات مثبت میــان دو طرف خبر داده اند. محمد 
نعیم، ســخنگوی طالبان در واکنش به این اخبار گفت، تالش ها برای حل این مشکل ادامه دارد 

و این مشکل ساده ای است.

اتحادیه اروپا : 

طالبان را به رسمیت نشناخته ایم و مذاکره نمی کنیم
»اورســوال فون درالین« رییس کمیســیون اتحادیه اروپا اعالم کرد که این اتحادیه، طالبان را به 

رسمیت نشناخته است و هیچ مذاکرات سیاسی با آنها انجام نمی  دهد.
فون درالین پس از دیدار با مرکز پذیرش کارکنان افغانســتانی برای موسسات اتحادیه اروپا در 
مادرید پایتخت اسپانیا گفت که بسته کمکی بشر دوستانه 67 میلیون دالری که کمیسیون اروپا 

امسال برای افغانستان اختصاص داده، افزایش می یابد.
وی اعالم کرد که بسته توسعه اتحادیه اروپا مرتبط با حقوق بشر، رفتار خوب با اقلیت ها و حقوق 
زنان و دختران است. رییس کمیسیون اروپا در این کنفرانس خبری اعالم داشت: شاید سخنان 

طالبان را بشنویم؛ اما آنها را با اعمال و رفتارشان قضاوت می کنیم.

انگلیس به دنبال تحریم طالبان در نشست »گروه ۷«
منابع مطلــع می گویند دولــت انگلیس به دنبال کســب موافقت ســران گروه 7 بــرای اعمال 

تحریم های جدید بر طالبان بعد از به دست گرفتن کنترل افغانستان است.
بعد از درخواســت »بوریس جانسون« نخســت وزیر انگلیس برای تشــکیل جلسه اضطراری 
»گروه 7« جهت گفت وگو درباره بحران افغانســتان، اکنون گفته می شــود لنــدن در پی تحریم 
طالبان اســت. خبرگزاری »رویترز« به نقل از منابع مطلع گزارش داد دولت انگلیس قصد دارد 
حین برگزاری جلسه گروه 7، سران کشورهای عضو را به در نظر گرفتن تحریم های جدیدی علیه 

طالبان مجاب کند.
 یک مقام دولت لندن و یک دیپلمات غربی به رویترز گفتند که انگلیس معتقد است اگر طالبان 
حقوق بشر را در افغانســتان زیر پا بگذارد و اجازه دهد از این کشور به عنوان پناهگاه شبه نظامیان 
استفاده شــود، گروه 7 نیز باید تحریم های اقتصادی علیه آنها لحاظ کند. بر اساس این گزارش، 
منابع مذکور - که خواســتند نام شــان فاش نشــود - توضیح دادند البته امکان تصویب فوری 

تحریم های علیه طالبان در نشست گروه 7 محتمل نیست.

نقشه نظامی دل سردکننده؛ هیچ مقاومت واقعی وجود ندارد

احمد مسعود، تاب مقاومت مقابل طالبان را دارد؟
با حمله برق آسای طالبان و ســقوط غیرقابل  باور دولت افغانستان، یک 
گروه مقاومت در استان پنجشیر، در شمال شرقی افغانستان، که زمانی 
پایگاه اصلی اتحاد شمال بود، در حال شکل گیری است. پنجشیر، یکی از 
والیات افغانستان است که در جریان خروج نیروهای آمریکایی و ناتو در 
تابستان امسال مورد حمالت گسترده طالبان قرار نگرفت.جبهه مقاومت 
ملی افغانستان، که به تازگی این عنوان را پذیرفته، به رهبری پسر احمدشاه 
مسعود، فرمانده فقید اتحاد شمال، که نام پدرش را بر او نهاده اند، در اوایل 
این هفته فریاد اعتراضش را در واشنگتن پســت منعکــس و از آمریکا 
درخواســت کمک کرد. برخی از کارشناســان معتقدند نسلی از افغان ها 
هســتند که هرگز تحت حکومت طالبان زندگی نکرده و در هنگام رشد از 
آزادی ها و رفاه اقتصادی بهره برده اند که نسل والدین شان از آن ها برخوردار 
نبودند. این امکان وجود دارد که آن ها تمایل بیشتری به ایستادگی در برابر 

دوران جدید حکومت یک گروه شبه نظامی افراطی داشته باشند.

راه ناروشن
حتی برای رهبران این گروه تازه تاســیس، هنوز مشــخص نیست که آیا 
از نیروی انسانی و پشــتیبانی کافی برای ایجاد مقاومت در برابر طالبان 
برخوردار خواهند بود یا نه و این که ایاالت متحده برای ارائه سالح و کمک 
بیشتر وارد عمل شود. مســعود در یادداشتی نوشــت: »ما می دانیم که 
نیروهای نظامی و تدارکات ما کافی نخواهد بود. آن ها به سرعت مضمحل 
خواهد شد، مگر این که دوستان ما در غرب بتوانند بدون تاخیر راهی برای 
تامین ما بیابند«.محمدظاهر اغبر، ســفیر افغانستان در تاجیکستان به 
رویترز گفته: »به نظر من طالبان در جنگ پیروز نشد. این اشرف غنی بود 
که پس از مذاکرات خائنانه با طالبان قدرت را رها کرد و اکنون فقط پنجشیر 
به رهبری امرا... صالح، معاون رییس جمهور مقاومت می کند. به اعتقاد 
بیل راجیو، که ســال ها میدان های جنگ و درگیری های افغانستان را از 
نزدیک دنبال می کند: »مسئله کلیدی این است که در حال حاضر مقاومت 
سازماندهی شــود و بالفاصله تا قبل از این که طالبان به طور کامل کنترل 
خود را بر کشور تحکیم بخشد، تمام نیروها دور هم جمع شوند«. به گفته 
وی: »پنجشیر و والیت همسایه بدخشــان در طول تاریخ سنگر مقاومت 
ضدطالبان بوده اند. بدخشان با تاجیکستان و منطقه تحت کنترل پاکستان 
همسایه است. اگر صالح بتواند موقعیتش را در پنجشیر مستحکم کرده و 
تمام یا بخشی از بدخشان را بازپس گیرد تا بتواند حمایت نیروهای خارجی 
را به دست آورد، ممکن است آن ها دوام بیاورند. اما یک سوال کلیدی دیگر 
باقی می ماند: چه کسی از آنها حمایت می کند؟«برخی از نمایندگان کنگره، 
مانند مایک والتز، نماینده جمهوریخواه فلوریدا، که به عنوان عضو نیروهای 

حافظ صلح در افغانستان خدمت می کرده، در حال حاضر از دولت بایدن 
خواسته که به مسعود کمک کند. هنوز مشخص نیست که پنتاگون قصد 
دارد با ۳.۳ میلیارد دالر بودجه ای که برای ارتش افغانستان اختصاص داده 
و طی چند هفته در مقابل حمله طالبان فروپاشــید، چه  می کند. تاکنون 
وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا ایاالت متحده با صالح یا 

مسعود تماس گرفته است یا خیر، جوابی نداده است.

نقشه نظامی دل سردکننده؛ هیچ مقاومت واقعی وجود ندارد
اما هنوز برای هر نوع مقاومت در حال ظهوری،  نقشــه نظامی  مایه یأس 
است. پدر فقید مســعود در دهه ۱990 توانست تا پیش از راندن طالبان از 
کابل در سال ۲00۱ و با همکاری آمریکایی ها، بین 5 تا ۱0 درصد از کشور را 
از کنترل طالبان خارج کند. اما  این بار، پنجشیر در محاصره شبه نظامیان 
قرار دارد.به گفته اسفندیار میر، تحلیلگر مسائل آسیای جنوبی در دانشگاه 
اســتنفورد: »در آن زمان اتحاد شــمال دارای قلمرو قابل توجهی شامل 
چندین اســتان بود. اما در حال حاضر، ما در مورد ایــن یک یا دو منطقه 
در یک اســتان صحبت می کنیم. بنابراین ، هیــچ مقاومت واقعی وجود 
ندارد«.بر اساس ارزیابی اطالعاتی که به دست رویترز رسیده، طالبان در 
پی حمله صاعقه آسا به کابل، مجموعه عظیمی از ادوات و تجهیزات نظامی 
آمریکا شامل بیش از ۲000 خودروی زرهی و 40 هواپیما را به چنگ آورده 

است. طالبان در استان های شمالی که پایگاه مسعود به شمار می رفت، 
هسته های نفوذ بیشتری ایجاد کرده و به آن ها این توانایی را می دهد که 
به سرعت قیام احتمالی را سرکوب کنند.به گفته ابراهیم باحث، کارشناس 
گروه بین المللی بحران: »طالبان در شمال حضور بسیار قوی دارد. آن ها 
اخیرا به سادگی پایتخت را اشغال کردند و تجهیزات کافی برای مقاومت 
طوالنی مدت در برابر دشــمن بزرگ تری مانند طالبان وجود ندارد«.اما 
حتی در حالی که به نظر می رسد طالبان دارای دستاوردهای نظامی تثبیت 
شده و قدرت های خارجی مانند چین، پاکستان و روسیه آن را به رسمیت 
شناخته اند، کارشناسان معتقدند که آن ها می توانند در معرض تنگناهای 
مالی و اعتباری قرار گیرند. وال اســتریت ژورنال گزارش داده که دولت 
بایدن جریان مالی به افغانستان را با نزدیک شدن طالبان به کابل متوقف 
کرد. بخش بزرگی از ذخایر 9 میلیارد دالری بانک مرکزی افغانستان در 
خارج از کشور نگهداری می شود و طالبان که هنوز در لیست تحریم بسیاری 
از کشورهای غربی قرار دارد، احتماال در برابر مســدود شدن دارایی های 
دولت های خارجی آسیب پذیر باشد.به گفته کارشناسان و مقامات سابق، 
مشکالت طالبان احتماال به همین جا ختم نمی شود. طالبان به جنگیدن 
به عنوان شورشی عادت کرده اند، اما حفظ ارتش ثابت بسیار گران تر خواهد 
بود و با توجه به این که افغانستان درآمدهای مالیاتی چندانی هم ندارد، 

چگونه می تواند از پس هزینه ها برآید.

مدیر عامل سازمان صنایع الکترونیک وزارت دفاع، 
شبکه سازی ارتباطی را عامل قدرت در جنگ های 
نوین عنوان کرد و گفت: ما شبکه های ارتباطی کشور 
را بومی کرده ایم و توانسته ایم با رمزگذاری ارتباطات، 
ارتباط امن را ایجاد کنیم، به شکلی که امکان شنود و 
نفوذ را از دشمن گرفته ایم.به گزارش روابط عمومی 
وزارت دفاع، امیر سرتیپ شاهرخ شهرام در گفت و 
گویی به مناسبت ۳۱ مرداد روز بزرگداشت صنعت 
دفاعی با اشــاره به اقدامات انجام شــده در حوزه 
الکترونیــک، اظهار کــرد: زمانی کــه آمریکایی ها 
ایران را ترک کردند خیلی ها فکر می کردند ارتش و 
نظامیان ایران نمی توانند به کار خود ادامه دهند؛ اما 
با تالش و مجاهدت هایی که بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس انجام شد توانستیم نه تنها 

تهدیدات را در دفاع مقدس در مرزها متوقف کنیم،  
بلکه این  تهدیدات را به فرصتی برای شــکوفایی و 
خود کفایــی تبدیل کردیم.وی با اشــاره به اهمیت 
خودکفایی در تولید قطعات الکترونیک و تجهیزات 
راداری و ارتباطی گفت: تجربــه دفاع مقدس به ما 
نشان داد که در حوزه رزمی و تجهیزات باید خودکفا 
باشیم زیرا هیچ کشوری این تجهیزات را در اختیار 
ما قرار نمی دهد.مدیــر عامل صنایع الکترونیک در 
ادامه به پیشــرفت های صنایع الکترونیک وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تولید تجهیزات 
ارتباطی اشاره کرد و افزود: امروز به توان و جایگاهی 
رسیده ایم که در ماه هزاران بی سیم را برای نیروهای 
مسلح تولید می کنیم.سرتیپ شهرام بر توان باالی 
کشــور در حوزه الکترونیک تاکید کــرد و گفت: از 

مهندسی معکوس و کپی کردن در گذشته به تولید 
و طراحی فنــاوری و قطعات الکترونیک بســیار 
پیشرفته رسیده ایم و به یکی از پنج کشور پیشرفته 
در ایــن حوزه تبدیل شــده ایم.وی، شبکه ســازی 
ارتباطی را عامل قدرت در جنگ های نوین دانست و 
گفت: ما شبکه های ارتباطی کشور را بومی کرده ایم 
و توانسته ایم با رمز گذاری ارتباطات، ارتباط امن را 
ایجاد کنیم، به شکلی که امکان شــنود و نفوذ را از 

دشمن گرفته ایم.

 اقدام مهم نیروهای نظامی ایران
 برای جلوگیری از شنود و نفوذ دشمن

دفتر نشر آثار آیت ا... هاشمی در اطالعیه ای درباره ادعای یکی از نمایندگان مجلس درخصوص سخنرانی وی در سال۸5 توضیحاتی ارائه داد.در بخشی از این 
اطالعیه آمده است که ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اعمال فشار توسط آیت ا... هاشمی رفسنجانی مبنی برا جرای حکم عوامل توهین و برهم زدن 
مراسم سخنرانی وی در ۱5 خرداد سال ۱۳۸5 بی اساس است و آیت ا... رفسنجانی هیچگونه دخالتی در فرآیند قضایی رسیدگی به اقدامات غیرقانونی تعدادی 
از نیروهای افراطی در مراسم ۱5 خرداد، نداشته اند.این اطالعیه همچنین تاکید می کند، اظهار نظر درباره اینکه چه عواملی اقدام مذکور را سازماندهی و از اجرای 
حکم قطعی قضایی ممانعت به عمل آورده اند، در صالحیت مقامات قضایی است.دفتر نشر آثار آیت ا... هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: جای تاسف دارد با گذشت 

پنج سال از رحلت آیت ا... هاشمی رفسنجانی، سیل تخریب و تهمت به ایشان همچنان تداوم دارد.

واکنش دفتر نشر آثار آیت ا... هاشمی به ادعای یک نماینده در صحن مجلس

 امیدواری سفیر روسیه 
برای سفر »رییسی« به مسکو

خبر روز

رهبر معظم انقالب: آقای حکیمی دانشمندی جامع، ادیبی 
چیره دست و اسالم شناسی عدالتخواه بودند

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی درگذشت عالم و متفکر برجسته، جناب آقای محمدرضا حکیمی 
را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

با تاسف و تاثر خبر درگذشت عالم و متفکر برجسته جناب آقای محمدرضا حکیمی قدس ا... نفسه 
را دریافت کردم. ایشان دانشمندی جامع و ادیبی چیره دست و اندیشه ورزی نوآور  و اسالم شناسی 
عدالتخواه بودند. عمر  خود را فارغ از آرایه ها و پیرایه های مادی، در خدمت معارف واالی قرآن و سنت 
گذرانده و آثاری ارزشمند از خود به جا نهادند. بهره گیری از محضر پر فیض و نفس گرم استادان معرفت 
و معنویت در مشهد مقدس، ذخیره  ای از توکل و تعبد و غنای نفس در دل و جان این شخصیت عزیز به 
جا نهاده بود که تا آخر عمر با برکتش وی را استوار می داشت. اینجانب فقدان اندوهبار این رفیق دیرین 
را به خاندان مکرم حکیمی و بازماندگان به ویژه برادر بزرگوار ایشان و نیز به همه  دوستان و عالقه مندان 

آن مرحوم تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسألت دارم.

 ادعای آمریکا درباره هدف قرار دادن »پهپاد پیشرفته« 
ایران در سوریه

ارتش آمریکا ادعا کرده است یک هواپیمای بدون سرنشین را در سوریه هدف قرار داده که گفته می شود 
متعلق به ایران بوده است.وین ماروتو، سخنگوی ائتالف تحت رهبری آمریکا در این باره گفت: هواپیماهای 
ائتالف موفق شدند یک هواپیمای بدون سرنشین را رهگیری و در منطقه مرزی با سوریه هدف قرار دهند. 
این مقام ارتش آمریکا در ادامه تصریح کرد که این هواپیمای بدون سرنشین روز شنبه در شرق سوریه 
توسط یک جت جنگنده هدف قرار گرفت. پهپاد مذکور از انواع پیشرفته پهپادهای موجود در جهان بود. 

ادعای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی در دیدار با وزیر امور خارجه قبرس، ادعاهایی را علیه نقش ایران در 
منطقه مطرح کرد.بنی گانتس در صفحه توئیترش درباره دیدار با وزیر امور خارجه قبرس و با مطرح 
کردن ادعاهایی علیه ایران ادامه داد که بحث مان درباره مسائل امنیتی عالوه بر موضوعات دیگر، بر 
استقرار نظامی ایران در خاورمیانه، تهدید از سوی آن علیه تجارت بین الملل، آزادی دریانوردی و جان 
انسان ها متمرکز بود. ما با لزوم وجود یک جبهه متحد بین المللی علیه آن چه خصومت رو به افزایش 

ایران می خواند، موافقت کردیم.

 جنجال یک نماینده با خواندن شعر شاعر ممنوع الکار 
در  صحن مجلس

شعرخوانی یکی از نمایندگان مجلس از اشعار حسین جنتی در فضای مجازی غوغا به پا کرده و بحث 
برانگیز شده اســت.در جریان بررسی صالحیت وزیر پیشــنهادی اطالعات، حجت االسالم حسین 
میرزایی، نماینده اصفهان و از حامیان طرح صیانت در نطق خود درباره حجت االسالم خطیب شعر 
»حالم چو دلیری ست که از بخت بد خویش، در سپاه دشمن پسری داشته باشد…« از اشعار حسین 

جنتی را خواند و نمایندگان مجلس برای او احسنت گفتند.
نکته مهم در این است که او از شعر شــاعری استفاده کرده که اشــعارش اجازه انتشار ندارند و حاال 
مشخص نیست این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با شناخت از شــاعر، این شعر او را خوانده یا 

انتخابش بر اساس جست و جوی خود یا همکارانش در فضای مجازی بوده است.

کافه سیاست

»لوان جاگاریان« سفیر فدراسیون روسیه در 
تهران درباره سفر رییس جمهور ایران به مسکو 
ابراز امیدواری کرد که هر وقت وضعیت ناشی 
از همه گیــری ویروس کرونا اجــازه دهد این 
سفر انجام شود.»لوان جاگاریان« اعالم کرد، 
مسکو امیدوار اســت که   سید ابراهیم رییسی 
رییس جمهور ایران بتواند به روسیه سفر کند.

وی به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: »همانطور 
که شــما می دانید قبل از شــروع همه گیری 
)ویروس کرونا( رؤســای جمهور ما )روسیه و 
ایران( مرتبا با هم در روسیه، ایران و در حاشیه 
نشســت های مختلف بین المللی با هم دیدار 
می کردند«.سفیر روسیه در تهران ادامه داد: »ما 
امیدواریم که در صورت عادی شــدن وضعیت 
شــیوع )ویروس کرونا( شــرایط برای انجام 
)ســفر رییس جمهور ایران به مســکو( مهیا 
شود«.جاگاریان در این مصاحبه تاکید کرد که 
روســیه از تبدیل ایران به عضو دائم »سازمان 
همکاری شانگهای« )SCO( حمایت می کند.

طبق گزارش اســپوتنیک، ایران در سال ۲00۸ 
درخواســت خود را برای تبدیل شدن به عضو 
دائم ســازمان همکاری شانگهای مطرح کرده 
است.سفیر روســیه در تهران در این مصاحبه 
گفت: »ما مواضع نزدیــک و در مورد تعدادی 
از موضوعات بین المللی و منطقه ای مواضعی 
همسو داریم«.وی افزود: »در رابطه با نشست 
شورای همکاری شانگهای که برای ماه سپتامبر 
سال جاری در دوشنبه )پایتخت تاجیکستان( 
برنامه ریزی شده اســت، من می خواهم این 
موضوع را تایید کنم که روســیه از درخواســت 
ایران برای عضویت دائم در این سازمان حمایت 
می کند.«بنا بر گزارش اســپوتنیک، والدیمیر 
پوتین رییس جمهور روســیه در صحبتی که با 
رییس جمهور کشورمان برای تبریک پیروزی 
او در انتخابات ریاست جمهوری ایران داشت، 
درباره نشست آتی سازمان همکاری شانگهای 
هم صحبت کرد.این رســانه روس به جزئیات 
بیشــتری درباره صحبت پوتین با  رییســی 
درباره نشست ماه سپتامبر سازمان همکاری 

شانگهای اشاره نکرد.

بین الملل

آگهی دعوت سهامداران شرکت کاغذ سبز سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره 

59921و شناسه ملی 14007375750 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 0۸:00 مورخ ۲۸ شهریور ۱400 در آدرس مرکزی 
اصلی شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان شاهين شهر و ميمه ، بخش مركزی ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، خيابان ابوريحان ششم ، پالك ۲49 ، کارخانه 

کاغذ سبز سپاهان ، كدپستی ۸۳۳۳۱۱۳44۸ تشکیل می گردد حضور بهم  رسانند.
دستور جلسه:

• استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت 
• تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی

• تصویب میزان سود سهام و مبالغ انتقال یافته به حساب اندوخته ها 
• انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

• انتخاب مدیران
• تعیین خط مشی و تصویب بودجه پیشنهادی سال آتی شرکت

• تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت
 هیات مدیره شرکت
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گرانی برنج تکذیب شد
رییس اتحادیه بنکداران تهران در رابطه با اخبار منتشر شــده مبنی بر افزایش قیمت برنج، با تکذیب 
این خبر گفت: قیمت برنج ایرانی از ۳۱ تا ۴۳ هزار تومان بوده که در بنکداری ها عرضه می شود، برنج 

هندی نیز از ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تا هر کیلو 
۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان موجود اســت که به 
همه متقاضیان عرضه می شود.قاسمعلی 
حسنی در رابطه با اخبار منتشر شده مبنی 
بر افزایــش قیمت برنج، بــا تکذیب این 
خبر اظهار کرد: قیمت برنــج ایرانی از ۳۱ 
تا ۴۳ هزار تومان بوده کــه در بنکداری ها 
عرضه می شود، برنج هندی نیز از ۱۹ هزار و 
۵۰۰ تومان تا هر کیلو ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
موجود است که به همه متقاضیان عرضه 

می شود. رییس اتحادیه بنکداران تهران افزود: محدودیتی در تامین برنج وجود ندارد، عالوه بر این فصل 
برداشت برنج اکنون شروع شده و برنج هندی نیز تا دو ماه قبل همراه با روغن به مشتریان عرضه می شد 
زیرا به وفور در بازار توزیع شده بود.یکی از رسانه های رسمی کشور خبری با عنوان » قیمت برنج سر به 
فلک کشید« منتشر کرد که در آن ذکر شده بود قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی با رکوردی بی سابقه به ۴۵ 

هزار تومان رسید که بیشتر از یارانه هر فرد است و برنج هندی نیز تا ۳۰ هزار تومان به فروش می رسد.

مدیرعامل اتحادیه میوه و تره بار تهران:

قیمت هویج باید به ۹ هزار تومان برسد
مدیرعامل اتحادیه میوه و تره بار تهران گفت: گران شدن هویج برای مردم غیر منتظره بوده است، 
اگر بازار به تعادل برسد قیمت هویج باید حدودا ۹ هزار تومان باشد که اکنون به دلیل افزایش تقاضا 
به ۲۵ هزار تومان رسیده است.اسدا... کارگر اظهار کرد: هر ســال در فصل تابستان به دلیل گرمای 
هوا، تولید هویج کاهش می یابد، زیرا عالوه بر سختی نگهداری، هویج فقط در یکی از شهرهای ایران 
تولید می شود که منجر شده پاســخگوی تقاضای این روزهای بازار نباشد.وی افزود: عالوه بر این 
تقاضای هویج امسال نسبت به سال های گذشته بیشتر شده زیرا گفته شده هویج در پیشگیری از 
ابتال به ویروس کرونا موثر است همچنین هر زمان که کاالیی گران می شود، در جاهای دیگر نیز از آن 
استقبال می شود، به طوری که این روزها گزارش های شفاهی داشتیم که بر اساس آن افرادی اقدام 
به خرید هویج از سر مزارع کرده اند.مدیرعامل اتحادیه میوه و تره بار تهران با بیان اینکه الزم است 
این روندها اصالح شود تا در شهرها شاهد نبود محصوالت نباشیم، گفت: هر چقدر هوا خنک تر شود 
کشت هویج سازگارتر خواهد شد و استان های دیگر نیز می توانند تولید کننده باشند، به عنوان نمونه 

هویج تولید شده در بستان آباد اردبیل تا یک ماه آینده به بازار عرضه خواهد شد.

تورم عربستان در آستانه صفر شدن!
نرخ تورم عربستان در کاهشی کم ســابقه به محدوده صفر درصد نزدیک شد.به نقل از تریدینگ 
اکونومیکس، متوسط شــاخص بهای مصرف کننده در بزرگ ترین اقتصاد جهان عرب تا پایان ماه 
جوالی به ۰.۴ درصد رسید که نســبت به بازه مشــابه منتهی به ماه قبل ۵.۸ درصد کاهش یافته و 
کمترین تورم ثبت شده ۱۹ ماه اخیر در این کشور بوده است.در بین بخش های مختلف، بیشترین 
تورم مربوط به حمل و نقل با ۷.۸ درصد بوده اســت و پس از این بخش، ارتباطات با ۲.۷ درصد و 
تنباکو با ۱.۲ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم مربوط به لوازم منزل با ۰.۵ درصد بوده است 
و پس از این بخش، آب و برق با ۰.۷ درصد درصد قرار دارد. در بین سایر بخش ها، تورم بخش مواد 

غذایی و نوشیدنی ۱.۱ درصد بوده است.

وقتی هویج از موز هم گران تر می شود؛

پای دالر وسط نیست!

تســنیم: قیمت هویج در کاشان به صورت افسارگســیخته افزایش 
داشته و این سوال مطرح می شود که آیا پای دالالن در میان است؟

طی چند روز گذشته شاهد افزایش برخی از اقالم و محصوالت سیفی 
نظیر هویج بودیم؛ این محصــول به دلیل تقاضــای باالی مصرف و 
کمبود قیمتی چندین برابری پیدا کرده اســت. عدم تناســب عرضه 
و تقاضای هویج در بازار مصرف کاشــان موجب شده تا قیمت هویج  
از موز بیشتر باشــد و همین موضوع باعث شده اســت تا نارضایتی 
 زیادی را برای شهروندان ایجاد کند و هیچ مسئولی نیز جوابگوی درد

 مردم نباشد.
یکی از واحد های صنفی عرضه میوه و صیفی با اشاره به تعطیلی چند 
روزه میدان میوه و تره بار اظهار داشت: این موضوع و عدم عرضه هویج 
در روز های گذشــته باعث شــد که با وجود تقاضای باال جهت خرید 

قیمت آن مجددا افزایش پیدا کند.
وی با بیــان اینکه افزایش قیمــت این محصول نیز بــه دلیل خرید 
باالســت، افزود: هیچ مغازه داری دوســت ندارد که کاالی خود را به 
قیمت باال و خارج از عرف به دســت مصرف کننده برساند، اما از آنجا 
که خرید ما باالست ما هم مجبور هستیم کاالی خود را با سود بسیار 

ناچیز به دست مصرف کننده برسانیم.
 یکی دیگــر از دارندگان واحــد صنفی میوه و تــره بار  با بیــان اینکه
  افزایش قیمــت نامتعــارف محصوالت موجب می شــود تا ســود

 فروش ما نیز کم شود، اظهار داشــت: این شرایط برای ما نیز سخت 
اســت چراکه باید هزینه زیادی را بابت خرید هویج پرداخت کنیم و 
اگر هم نداشته باشــیم به دلیل نقص در اجناس مشتری های ما کم 

می شود.
وی با بیان اینکــه جای خالی نظــارت در این زمینــه بیش از پیش 
احساس می شــود، افزود: همانطور که مســئوالن در پیش از عید و 
در طول مدت زمــان تعطیالت عید نوروز ،اکیپ هایــی را برای نظارت 
پیش بینی می کنند الزم است برای شرایط ویژه همانند شرایط فعلی 

نیز این اکیپ ها وجود داشته باشد.
این دارنده واحد صنفی با بیان اینکه تنها گروهی که فشار ناشی از این 
گرانی را متحمل می شوند، مردم هســتند، ابراز داشت: آنچه که برای 
مصرف کننده اهمیت دارد قیمت محصوالت است و اگر بخواهد هویج 
کیلویی ۳۰ هزار تومان را خریداری کند از چند قلم خرید میوه خود به 

دلیل قیمت باالی آن صرف نظر می کند.

وی افزود: این شرایط عالوه بر اینکه مردم خرید کمتری دارند، سود 
کمتری نیز عاید ما می شــود و از این رو تنها گروهــی که از وضعیت 
موجود سود می کنند، دالالن هستند و الزم است نظارت کافی عالوه بر 

واحد های صنفی بر میادین میوه و تره باز نیز باشد.
یکی از شهروندان کاشانی با بیان اینکه باید به مسئوالن گفت که سزاوار 
اســت برای یک کیلو هویج ۳۰ هزار تومان پول بدهم؟، اظهار داشت: 
آیا این قیمت تاثیری در قیمت خرید از کشــاورز دارد؟  من می توانم 

به جرات بگویم  نه!
وی با بیان اینکه از این شرایط تنها عده ای دالل سود می برند، افزود:  
قیمتی که برای فروش تعیین شــده شاید تفاوت محسوسی نداشته 
باشــد، اما دالالن به دلیل کاهــش خرید و کاهش ســود آنچه که از 
کشــاورز خرید می کنند با چندین برابر قیمت به دست مصرف کننده 

می رسانند.
یکی دیگر از شهروندان کاشانی با بیان اینکه هر بار و در هر نقطه قیمت 
یک نوع میوه به صورت غیرمتعارف افزایش پیدا می کند، اظهار داشت: 
یک مرتبه روی موز، بار دیگر روی خیار، االن هم که روی هویج اذهان 

عمومی درگیر شده است.
وی با بیان اینکه قطعا این افزایش قیمت نه به دالر مرتبط است و نه 
به موارد دیگر، افزود: آنچه موجب رنجش مردم شــده ، سودجویی 
یک عده دالل است و الزم است مسئوالن به ویژه در دولت سیزدهم با 

حذف واسطه از بروز این قیمت های کاذب خودداری کنند.
عباس رحمانی پور، رییس اتحادیه میوه و تره بار شهرســتان کاشان 
در پاســخ به ســوالی مبنی بر دلیل افزایش مجــدد قیمت هویج در 
روز های اخیر اظهار داشت: با توجه به تعطیلی های گذشته و همچنین 
تعطیلی میادین میوه و تره بار میوه و سیفی جات در واحد های صنفی 

عرضه نشد.
وی با بیان اینکه عدم عرضه ســیفی جات نظیر هویج موجب شــد تا 
قیمت این محصول مجدد افزایش پیــدا کند، افزود: محصول هویج 
اصفهان تا اواسط شهریور برداشت می شود و قطعا با برداشت و توزیع 

آن قیمت این محصول کاهش پیدا می کند.
رییــس اتحادیه میــوه و تره بار شهرســتان کاشــان با بیــان اینکه 
محصــول هویج شــیراز به دلیــل آفت ۷۰ درصــد آن از بیــن رفت، 
ابــراز داشــت: افزایش تقاضا بــه دلیل شــیوع ویــروس کرونا نیز 
دلیلی شــده تــا قیمت ایــن محصول ســیفی افزایش پیــدا کند و 
 امیدواریم با برداشــت محصول اصفهان شــاهد کاهش محسوس 

قیمت باشیم.

رییس جامعه مهمان پذیران استان اصفهان با اشاره 
به تاثیر منفی شیوع کرونا بر وضعیت مهمان پذیران 
اســتان اصفهان گفت: مهمان پذیران آســیب های 
زیادی دیده اند و بسیاری از آنان تعدیل نیرو داشته اند 
و در صورت تــداوم این قضیه، دچار ورشکســتگی 
می شوند.اســدا... عدالت پنــاه ، پیرامــون تاثیــر 
همه گیری ویروس کرونا بر کسب و کار مهمان پذیران 
استان اصفهان اظهار داشت: متاسفانه شیوع ویروس 
کرونا بر هر کسب و کاری تاثیر منفی داشته ولی تصور 
می کنم بیشترین آســیب را در این میان، همکاران 

ما دیده انــد.وی افــزود: نزدیک به دو ســالی که از 
همه گیری این ویروس می گذرد شــرایط روز به روز 
بدتر شــده و گمان می رود در صورتی که این شرایط 
تداوم پیدا  کند برخی از همکاران ما دچار ورشکستگی 
شــوند؛ تا همین امروز بعضی واحدها به علت تاثیر 
منفی شــیوع کرونــا، تعدیل نیــرو کرده اند.رییس 
جامعه مهمان پذیران استان اصفهان با بیان اینکه با 
خشکی زاینده رود پیش از شــیوع همه گیری کرونا 
نیز مهمان پذیران اوضاع چندان مناســبی نداشتند، 
گفت: چرا که با خشکی زاینده رود مسافران کمتری 
به اصفهان ســفر می کردند و در واقع ورشکســتگی 
کار مهمان پذیران از فروردین ۹۸ کــه بارندگی های 
سیل آسا مناطق مختلف کشور را درگیر کرد، آغاز شد 
و پس از آن نیز، خشکی زاینده رود و نهایتا همه گیری 

ویروس کرونا، که شرایطی را به وجود آورده که دیگر 
نه توریست خارجی به ایران و اصفهان سفر می کند و 
نه مسافرت داخلی به اصفهان می شود، همه دست 
به دست هم دادند تا کار مهمان پذیران در سخت ترین 
شــرایط ممکن قرار بگیرد.وی تصریح کرد: در سال 
گذشته و پیش از عید در راستای حمایت از مشاغلی 
نظیر شغل ما که به دلیل شیوع کرونا آسیب دیدند، 
برخی هزینه ها نظیر قبوض آب و برق و مالیات و ...، 
شامل ۲ ماه اهمال و نه بخشودگی، شد به این معنی 
که ۲ ماه مهلت بیشتری برای پرداخت به ما دادند؛ اما 
پس از عید تا کنون نه تنهــا هیچ حمایتی از ما انجام 
نگرفته بلکه هزینه های جــاری از جمله هزینه های 
آب و برق و...همگی با افزایش گاه تا دو سه برابری 

همراه بوده است.

دردسر سه گانه سیل، ویروس و خشکسالی؛

مهمان پذیران اصفهان در آستانه ورشکستگی

خبر روز

خشکسالی، عطر سیب گالب اصفهان را گرفت
تولید سیب گالب در استان اصفهان به علت خشکسالی و سرمازدگی  فاطمه واالفرد
بهاره کاهش یافته اســت. رنجی که امروز کشــاورزان می کشــند و 
حاصل تالشی که در زمان برداشــت محصول به باد می رود. این بار این سیب گالب خوش عطر و 
رنگ اصفهان اســت که خشکسالی و 
سرمازدگی بهاره تولیدش را کاهش داده 
اســت.مصطفی طیاری، کارشــناس 
میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: اســتان ۲ هزار هکتار باغ ســیب 
گالب بهاره و حدود هزار هکتار باغ سیب 
گالب پاییزه دارد و پیش بینی می شود 
۱۵ هزار تن محصول برداشــت شــود.

طیاری ادامه داد: بیشترین تولید سیب 
گالب در استان اصفهان به ترتیب مربوط به سمیرم، شهرضا و دهاقان است.کارشناس میوه های 
گرمسیری و نیمه گرمسیری سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: سیب گالب به صورت 
تازه خوری مصرف می شــود و انباری برای نگهداری آن وجود ندارد، بنابراین قبل از خراب شدن 
باید به سرعت به فروش برسد، از همین رو باغداران به اجبار محصوالت خود را از طریق واسطه به 

فروش می رسانند و همین امر موجب نارضایتی آن ها شده است.
طیاری با بیــان اینکه تنش های آبی در کیفیــت محصول تاثیر گذار بوده اســت،  گفت: کم آبی، 
گرمای بی سابقه و سرمازدگی بهاره، امسال خســاراتی را به بار آورده و سبب کاهش تولید سیب 
گالب و نارضایتی تولیدکنندگان شــده است و متاســفانه قیمت محصول در زمان اوج برداشت 

نزول پیدا می کند.
وی بیان کرد: خود کشــاورزان برای تامین آب دســت به کار شــده اند و حتی در شهرستان های 
سردسیری مثل ســمیرم و فریدونشــهر برای جبران کمبود آب با تانکر باغ هایشــان را آبیاری 
می کنند.کارشــناس میوه های گرمســیری و نیمه گرمسیری ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان درباره حمایت از تولید کنندگان سیب گالب بیان کرد: در تغذیه، هرس درختان، مبارزه با 
آفات و علف های هرز و... از تولید کننده حمایت می شود و تالش در استفاده حداقلی از سموم و 

کود های شیمیایی است.

سه برابر شدن عملکرد تولید در باغ های سیب گالب اصفهان
کارشناس امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان هم گفت: انواع سیب گالب از جمله 
سیب گالب اصفهان، کهنز و سلطان در استان اصفهان تولید می شود که سیب گالب اصفهان زودتر 
می رسد؛ بعد از آن رقم کهنز است که تقریبا برداشت آن تا ۱۵ مرداد تمام می شود و در آخر سیب 

سلطانی، که شهریور، برداشت می شود.
محمود رهنما افزود: سیب گالب اصفهان به سایر استان ها مثل قم، تهران و فارس صادر می شود.

کارشناس امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه تاکنون حدود ۲۵ 
درصد از سیب گالب باغ های استان برداشت شده است، گفت: تولید سیب گالب در استان اصفهان 
به نسبت ســال های گذشــته کاهش یافته، اما این کاهش خیلی زیاد نبوده است.رهنما درباره 
حمایت هایی که از کشاورزان می شــود، گفت: حمایت های فنی، آموزشی و مالی سبب شده که 
عملکرد تولید سیب گالب در باغ های استان از ۷ تن در ســال های گذشته اکنون به ۲۰ تن برسد.

سیب گالب اصفهان که مشهورترین گونه آن سیب گالب سمیرم است از محصوالت شاخص باغی 
استان اصفهان به شــمار می رود. تولید علمی تر این محصول با نیاز آبی کمتر و ماندگاری بیشتر 

می تواند به درآمدزایی بیشتر باغداران و استفاده بهینه از منابع آبی بیانجامد.

کافه اقتصاد

۱۸ ماه بی رونقی، مصیبتی برای باشگاه داران اصفهانی؛ذره بین

بیش از  هزار نفر بیکار شده اند
۱۸ ماه از بی رونقی کسب و کار باشگاه داران به علت گسترش ویروس کرونا می گذرد و مهم ترین منبع درآمد آنها با دست انداز جدی رو به رو شده است.»جواب همراهی 
بی مهری نیست، بهتر بود حداقل حالی از ما می پرسیدند«؛ این گالیه باشگاه داران از مسئوالن است که ۱۸ ماه است مهم ترین منبع درآمدشان با دست انداز جدی رو به رو 
شده است.معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به ارائه تسهیالت به باشگاه داران، اظهار داشت: از سال گذشته که سامانه »کارا« با توجه 
به توافق نامه وزارت ورزش و کار و رفاه و تعاون انجام شد بیش از ۴۰۰ درخواست از باشگاه داران استان ثبت کردیم.حسین زیبایی افزود: از این تعداد نزدیک به ۲۰۰ نفر از 
موسسان بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان و در مجموع حدود ۸ میلیارد تومان وام دریافت کردند، دو مورد استخر هم حدود ۴۰۰ میلیون تومان وام گرفتند.وی با بیان اینکه ۱۴۹۰ 
باشگاه ورزشی در استان اصفهان فعال هستند، گفت: از این تعداد 6۷۰ باشگاه در کالن شهر اصفهان فعالیت می کنند و از مجموع ۱۴۹۰ باشگاه 6۱۸ باشگاه معادل بیش 
از ۴۱ درصد مجموع باشگاه ها را باشگاه های بدنسازی تشکیل داده اند. معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ادامه داد: کل باشگاه ها بیش از ۱۵ 

هزار نفر اشتغال زایی ایجاد کرده که متاسفانه با تعطیلی مکرر باشگاه ها حدود ۹۹ باشگاه تعطیل شدند که بیش از یک هزار نفر بیکار شده اند.

 نحوه برداشت بادام 
در شهرستان سامان

شهرستان سامان در استان چهارمحال 
و بختیاری با برداشت سالیانه ۱۸ هزار 
تن بادام، طی ۱۲ ســال گذشــته رتبه 
نخســت تولید بادام در سطح کشور را 
داراست و بیشــترین میزان بادام به 
هندوستان صادر می شود. ارقام بادام 
تولیدی این شهرستان مامایی، ربیع، 
سفید، شاهرودی و سنگی است  که 6۰ 
درصد کل بادام مربوط به رقم مامایی 

می شود.

وز عکس ر

خط تولید کارخانه قدیمی کاشی 
اصفهان جان دوباره ای می گیرد

مدیر کارخانه کاشــی اصفهان گفت: به زودی 
دستگاه آخرین مدل چاپگر دیجیتال دوخطه 
کاشی درجهت رونق تولید و باال بردن کیفیت 
و بــاز گرداندن اعتبــار اولیه در تولید کاشــی 
دیواری مورد بهره برداری قــرار خواهد گرفت.

محمدحســین شهســواری اظهار کرد: برای 
خرید بهترین و آخرین مدل چاپگر دیجیتال 
دوخطه کاشــی ساخت کشور اســپانیا بیش 
از ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شــده و با راه اندازی 
تمامی خطوط تولید کاشــی این مجموعه با 
چاپ دیجیتالی جدید ، کارخانه کاشی اصفهان 
تولدی دوبــاره خواهــد داشــت.وی افزود: 
تمامی خطوط ایــن واحد صنعتی و تجهیزات 
آن برای نظارت مهندســان و تکنســین های 
شرکت ساکمی ایتالیا در حال اوورهال است 
که بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال برای بازســازی 
و اوورهال خطوط هزینه شــده اســت.مدیر 
کارخانه کاشــی اصفهان بیان کــرد: از تیرماه 
ســال ۹۹ که این مجموعه صنعتــی را تحویل 
گرفتیم، تاکنون ۳۰۰ نفــر از نیرو های قدیمی 
کارخانه که بخاطر بحران هــای به وجود آمده 
و تعطیلی خطوط کارخانه دچار مشــکل شده 
بودند مجددا به کار تولید برگشتند و در ماه های 
اخیر قریب به یک صد و سی نیروی جدید نیز 
در این کارخانه به کار گرفته شــده و در صورت 
تداوم حمایت مســئوالن شهرستان و استان 
در جهت توسعه تولید و ایجاد اشتغال تا پایان 
سال، ۳۰۰ نیروی دیگر نیز که عمده شان بومی 
منطقه خواهند بود، در این مجموعه مشغول 
به کار خواهند شد.شهسواری تصریح کرد: در 
حال حاضر با فعالیت ۴خــط تولید، ماهیانه 
۳۰۰هزار مترمربع کاشی در ماه تولید می کنیم 
که با تکمیل، بهسازی و بازسازی ۳خط دیگر، 
این میزان ظــرف ۲ مــاه آینده بــه 6۰۰ هزار 
مترمربع در ماه خواهد رســید.مدیر کارخانه 
کاشــی اصفهان گفت: ۹۴ درصــد تولیدات 
کارخانه به کشور هایی مانند روسیه، پاکستان، 
افغانستان،تاجیکســتان، ازبکستان، امارات، 
سوریه، عراق و تعداد دیگری از کشور های حوزه 

خلیج فارس صادر می شود.

عکس: باشاگه خبرناگران جوان
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مسئول دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در چهارمحال و بختیاری:

سواد رسانه ای برای فعالیت در فضای مجازی الزم  است
با گســترش روزافزون اســتفاده از فضای مجازی در زندگی بشر ، با 
مشاغل مختلفی نیز در این بستر روبه رو شده ایم که بسیاری از آن ها 
برای افراد جامعــه تازگی دارند و گاها از مزایا و معایب این مشــاغل 
نوپدید نیز بی اطالع هســتند. بالگرهــا، موکبانگرها، اینفلوئنســرها، 
آنالین شاپ ها، واینرها از جمله افرادی هستند که این روزها بر بستر 
اپلیکیشن اینســتاگرام در حال فعالیت هســتند و گاها درآمدهای 

میلیاردی نیز کسب می کنند.
این روزها بحث بالگری و کســب درآمد از این طریق سوژه داغی در 
فضای مجازی است و به طور چشــمگیری شاهد افزایش باالگرها در 

اینستاگرام هستیم. 
بالگرهــا از شــیوه های مختلــف ســعی در جــذب مخاطبــان و 
تبلیغــات بــرای فــروش محصــوالت شــرکت های بــزرگ اعم از 
آرایشــی، بهداشــتی، خوراکی و ... دارنــد، در واقع بالگر به کســی 
گفته می شــود که آن فــرد در حوزه ای کــه در آن تخصــص دارد به 
 تولید محتوا می پــردازد و معمــوال تاثیرگذاری باالیی بــر مخاطبان 

خود می گذارد.
یکی دیگر از شغل های موجود در شــبکه های اجتماعی اینستاگرام 
واینری اســت که در واقع می توان گفت واینرها کمدین های این فضا 
هستند و به تولید محتوا با چاشنی طنز و سرگرمی می پردازند، شاید 
در ابتدا با دیدن این نوع از کلیپ های طنز تجارت پشت آن ها به ذهن 
مخاطب خطور نکند، اما باید گفت افراد مشــغول در این شــغل نیز با 
انجام کار تبلیغات درآمد باالیی دارند، همچنین در کلیپ ها مشاهده 
می شود برخی محصوالت و یا مارک های مختلف به صورت مستقیم 
به عنوان اسپانســر معرفی می شــوند، این افراد معموال برای ساخت 
کلیپ های خود از موضوعات به روز اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و 

... استفاده می کنند.
نکته  قابل توجه در این موضوع  این اســت که بالگرها تاثیر باالیی بر 
مخاطبان خود دارنــد، بنابراین اگر دنبال کننــدگان آن ها آگاهی الزم 
نداشته باشند ممکن اســت با دریافت تاثیرات منفی آرامش خود را 

از دست دهند.
مسئول دفتر استانی ســازمان فضای مجازی سراج در چهارمحال و 
بختیاری در خصوص حقیقت های موجود در زندگی بالگرهای فضای 
مجازی، اظهار کرد: جوانان و نوجوانانی که در فضای مجازی مخاطب 
اصلی بالگر، واینر و اینفلوئنسرها هســتند، متاسفانه در برخی مواقع 
فریب ظاهر زندگی این افراد را می خورند، البته گاهی خود افراد فعال 
در فضای مجازی نیز به حقیقت زندگی خود اعتراف می کنند و مدعی 

هستند مخاطبان فکر می کنند آن ها یک زندگی بدون دغدغه و با رفاه 
کامل دارند، در صورتی که آن ها نیز برای رســیدن به نقطه ای که در آن 
قرار دارند، تالش های بسیاری کرده اند و در حقیقت زندگی این افراد 

نیز مشکالت و فراز و نشیب های بسیار دارد.
یزدان یگانگی، تصریح کرد: مخاطبــان در فضای مجازی تنها در یک 
قاب، زندگی بالگرها و ســایر افراد فعال در شــبکه های اجتماعی را 
مشاهده می کنند و خبری از اتفاقات رخ داده در پشت قاب ندارند، در 
واقع فرد موردنظر در مقابل دوربین و با انواع تکنیک های مختلف که 
برای بهبود کیفیت فیلم مورد استفاده قرار می گیرند، مشاهده می شود 

و واقعیت این فرد حتی از لحاظ چهره مشخص نیست.
وی بیان کرد: برای مثال ممکن اســت یک بالگر با حوصله و با اخالق 
بســیار خوش در فضای مجازی اطالعات و آموزش های مفید برای 
مخاطبان خود منتشــر کند، بنابراین مخاطبان این فــرد را به عنوان 
شخصی خوش اخالق، باحوصله، با صبر و شــکیبایی باال فرض کنند، 
اما زمانی که وارد زندگی خصوصی این بالگر شویم ممکن است کامال 
برعکس فردی بی حوصله، همواره کالفه و با فن بیان پایین باشــد و 
در حقیقت با مشاهده چند فیلم و عکس نمی توان به حقیقت درونی 

یک فرد و زندگی او پی برد.

مسئول دفتر استانی ســازمان فضای مجازی سراج در چهارمحال و 
بختیاری گفت: بنابراین باید دقت شــود زندگی بالگرها، واینرها و ... 
موضوعی نیست که افراد حسرت آن را داشــته باشند، زیرا بسیاری 
از افراد در پشــت صحنه فیلم های رنگارنگ خود مشکالت بسیاری 

دارند.
وی افزود: افزایش سواد رســانه ای برای فعالیت در فضای مجازی 
بسیار مهم است، زیرا می تواند از تغییر سبک زندگی و فرهنگ جوامع 
جلوگیری کند، همچنین موضوع دیگــری که اهمیت باالیی دارد این 
است که در فضای مجازی برخی افراد بالگر واقعی هستند به این معنا 
که در زمینه های علمی، آموزشــی و ... تولید محتوا دارند، اما برخی 
افراد بالگر دروغین هســتند و هیچ گونه محتــوای مفیدی ندارند و 
تنها منجر به اتالف وقت مخاطبان خود می شــوند و موجب گسترس 

پوچ گرایی در جامعه هستند.
یگانگی در پایان خاطرنشــان کرد: بنابراین بالگری شــغل مناسبی 
است، اما باید افرادی که بالگر دروغین هســتند از سایر افراد متمایز 
شــوند و این موضوع نیازمند داشتن ســواد فضای مجازی است که 
منجر می شود افراد تهدیدات موجود در این فضا را شناسایی کرده و از 

فرصت ها به بهترین شکل استفاده کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: ثبت نام گروه سنی جدید، متولدین ۱۳۵۰ و ماقبل آن برای تزریق واکسن کرونا در استان در حال انجام است.مجید 
شیرانی افزود: امیدواریم، در شهریورماه تعداد واکسن بیشتری به استان برسد چرا که این آمادگی در استان وجود دارد که بیش از ۲ تا ۳ برابر ظرفیت کنونی به 
شرط مهیا شدن واکسن تزریق انجام شود.وی ادامه داد: پنج هزار دوز واکسن کوو ایران برکت در دو مرحله به چهارمحال و بختیاری وارد شده است و دوز دوم 
این واکسن به گروه های هدف در استان تزریق می شود. شیرانی افزود: از ابتدای تزریق واکسن کرونا، فرآیند واکسیناسیون در چهارمحال و بختیاری بی وقفه در 
حال انجام است به غیر از یک روز کاری که در دو شهرستان به علت تاخیر در ارسال محموله واکسن با عدم تزریق مواجه بودیم، در سایر روزها این فرآیند به سرعت 
تداوم داشت.رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  اضافه کرد: در روز تاسوعا سه هزار دوز و در روز عاشورای حسینی دو هزار دوز واکسن کرونا به گروه های هدف 

در استان تزریق شد درحالی که برنامه واکسیناسیون سایر استان ها در این ایام متوقف بود و تزریقی صورت نگرفت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری ضمن تبریک و پاسداشت روز پزشک، اظهار داشت: هم اکنون ۸۲۲ پزشک در 
این استان مشغول فعالیت هستند.دکتر مجید شیرانی  افزود: این تعداد شامل پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص و فلوشیپ و داروسازانی است که در 
مراکز بهداشتی و درمانی تابعه دانشگاه و مطب های خصوص استان در حال ارائه خدمت به مردم هستند.شیرانی اضافه کرد: از این تعداد ۴۵۵ پزشک عمومی، 
۳۴۰ پزشک متخصص، فوق تخصص و فلوشیپ و ۲۷ نفر نیز داروساز هستند.وی ادامه داد: شهرستان شهرکرد با ۱۶۳ پزشک بیشترین پزشکان عمومی و با 
۱۷۴ متخصص، فوق تخصص و فلوشیپ و ۲۰ داروساز بیشترین پزشکان را در خود جای داده است.دکتر شیرانی در ادامه از پزشکان به عنوان مدافعان سالمت و 
جهادگران خط مقدم مبارزه با کرونا یاد کرد و افزود: با شیوع ویروس کرونا در کشور، روحیه ازخود گذشتگی و انسان دوستی بار دیگر در کشور ما زنده شد و کادر 

پزشکی و درمانی بیمارستان ها در خط مقدم این جبهه قرار دارند.

اشتغال 822 پزشک در چهارمحال و بختیاریروند واکسیناسیون کرونا با شتاب خوبی در حال انجام است

 افتتاح و کلنگ زنی ۶۹0 میلیارد ریال پروژه برق رسانی 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: به مناسبت هفته دولت ۱۳ پروژه 
برق رسانی به ارزش ۶۹۰ میلیارد ریال در سطح استان، افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

مجید فرهزاد افزود: تبدیل سیم به کابل خودنگهدار، احداث شبکه های ۲۰ کیلوولت، توزیع پنل های 
خورشیدی در بین عشایر استان، اصالح و بهینه سازی شــبکه های برق روستایی، برق رسانی به 
روستا ها و... از جمله ی این طرح هاســت.فرهزاد، هدف از اجرای این پروژه ها را تامین روشنایی 
چادر های عشــایر، کاهش تلفات، کاهش خاموشی ها، تامین برق مشــترکین جدید و در نهایت 
رضایتمندی مردم عنوان کرد.وی ادامه داد: از تعداد کل این پروژه ها ۷ پروژه به ارزش ۱۲۵ میلیارد 

ریال افتتاح و ۶ پروژه با اعتبار ۵۶۶ میلیارد ریال کلنگ زنی خواهد شد.

 پرداخت 14۷ میلیارد ریال مانده مطالبات
 پاداش پایان خدمت بازنشستگان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۴۷ میلیارد و ۲۴۳ میلیون ریال 
بابت مانده مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشســتگان دستگاه های اجرایی، مشمول اعتبارات 

هزینه ای استانی این استان در سال گذشته پرداخت شد.
علی شهریارپور افزود: این مبلغ برای ۹۱ نفر از بازنشستگان دستگاه های اجرایی مشمول اعتبارات 
هزینه ای استانی سال ۱۳۹۹ از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها به حساب دستگاه های اجرایی 
استان واریز شده است.شهریارپور اضافه کرد: به علت مسائل، مشکالت و محدودیت های موجود در 
اعتبارات هزینه ای طی سال های اخیر، مطالبات بازنشستگان برخی دستگاه های اجرایی استان 
از سال ۱۳۹۰ به بعد پرداخت نشده بود.در همین راستا دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری 

موظفند در سریع ترین زمان ممکن نسبت به پرداخت مطالبات بازنشستگان خود اقدام کنند.
شهریارپور گفت: به همین منظور با پیگیری های انجام شده طی ۲ سال اخیر ۱۰۰ درصد مانده پاداش 

پایان خدمت و مانده مرخصی ها تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت شده است.
وی افزود: تنها مطالبات پرداخت نشــده مربوط به بازنشســتگان ســال ۱۳۹۹ بود که از مجموع 
مطالبات ۱۹۵ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریالی آنان ۱۴۷ میلیارد و ۲۴۳ میلیون ریال بابت پاداش پایان 
خدمت در روز های اخیر به حساب دستگاه های اجرایی واریز شد و دستگاه های اجرایی موظف به 
واریز این مبلغ به حساب ذی نفعان هستند.شهریارپور اضافه کرد: مبلغ ۴۷ میلیارد و ۹۱۹ میلیون 
ریال نیز مربوط به مانده مرخصی بازنشســتگان است که به استناد جزء »۲« بند )و( تبصره )۱۲( 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ و ماده )۲۱( ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری و نیز جزء »۷« بند 
)۲( دستورالعمل اجرایی بودجه امسال دستگاه های اجرایی استانی مکلفند از محل صرفه جویی 
در منابع در اختیار یا فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد و یا از محل درآمد اختصاصی نسبت به 

تامین و پرداخت آن اقدام کنند.

تولید بیش از 400 تن عسل در اردل
مدیر جهاد کشــاورزی اردل با اشاره به وجود مراتع و پوشــش گیاهی متنوع مرتعی و علوفه ای در 
شهرستان، صنعت زنبور داری را یک ظرفیت عالی دانست و گفت: بیش از ۴۰۰ تن عسل تولید شد. 
روح ا... سعیدی افزود: میانکوه و دیناران شهرســتان اردل با وجود داشتن شرایط اقلیمی متنوع 
و گونه های فراوان گیاهی معطر، از دیرباز به عنوان خاســتگاه حرفه زنبورداری و تولید عسل بوده 

و عسل با کیفیت، طبیعی و شیرین دیناران و میانکوه، ثمره همین تنوع گونه های گیاهی است.
سعیدی، متوسط تولید هر کندو را ۸ تا ۱۲ کیلو گرم در سال عنوان کرد و گفت: اکنون ۹۷ درصد کندو ها 

به روش پیشرفته اداره می شوند.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
6/13 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3781 مورخ 1400/03/27 هيات سوم آقاي حسين گرامی 
به شناســنامه شــماره 42 کدملي 6229978350 صادره ميمه فرزند حسينقلی در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 149/79 متر مربع پالک 32 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت بتول صالحی از ســند 
شماره 15130 مورخ 1344/7/29 دفترخانه شماره 47 اصفهان دفترخانه 29 اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/02

 م الــف: 1174847  شــهرياري رئيــس منطقــه ثبــت اســناد و امالک
 غرب اصفهان 

فقدان سند مالکیت
6/15  شــماره نامه: 140085602024006014-1400/05/31 نظر به اینکه ششدانگ 
پالک ثبتــی 4999/22253  واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان طی ســند انتقال 68701 
مورخ 96/5/17 دفتر 68 اصفهان ســند برگی به شــماره چاپــی 431509 و دفتر امالک 
 الکترونیک 139620302024013384 بنام خانم مرضیه یزدانی کچویی صادر شده است

 اعالم می دارد به موجب درخواست 1400/015178 مورخ 1400/5/16 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره یکتای 140002150332000207 و رمز 
تصدیق 911086 مورخ 1400/5/13 مورد گواهی دفترخانه اســناد رسمی 103 اصفهان 
رسیده اســت اعالم نموده که ســند مالکیت به علت جابجایی مفقود و  درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1178828  مهدی شبان سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
مزایده

6/16  شماره نامه: 140004902004000774 شماره پرونده: 139404002004000349/1 
و 139404002004000335/1 شــماره بایگانی پرونــده: 9400783/2 و 9400752/2 

بدینوســیله به آقای علیرضا نکوئی فرزند جواد به شــماره ملــی 1284353966 و آقای 
فرزاد نکوئــی فرزند علیرضــا به شــماره ملــی 1280356553 و آقای فرهــاد نکوئی 
فرزند علیرضا به شــماره ملی 1280328460 مدیونیــن پرونده اجرائی پرونده شــماره 
139404002004000335 و 139404002004000349 بــه  آدرس متن ســند رهنی 
اصفهان خ شهید بهشتی کوی شــهریار پالک 86 که آدرس نامبرده حسب گواهی مامور 
پست شناســایی نمی گردد ابالغ می گردد مزایده پالک ثبتی متعلق به شما )شماره فرعی 
128 از پالک اصلی 124 واقع در دهکــده تفریحی فرهنگی زاینــده رود چادگان بخش 
ســیزده( در مورخ 1400/06/06 در محل اداره اجرای اسناد رســمی فریدن واقع در اداره 
ثبت اسناد و امالک فریدن از ســاعت نه تا دوازده برگزار خواهد شــد. ضمناً  آگهی مزایده 
 در قسمت آگهی های مزایده سایت سازمان ثبت اســناد و امالک و نیز درج گردیده است. 

م الف: 1179632 امیری رئیس اجرا واحد اجرای اسناد رسمی اصفهان
مفاد آراء

6/14 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره    1640 14006030200700 مورخ  06 / 05 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای اسداهلل کرمی بجگردی فرزند يوسف بشماره شناسنامه 10 وکدملی 
1111446271  صادره از فالورجان دريک باب خانه به مساحت 05 / 177 مترمربع 
پالک 437 اصلی واقع در بجگرد اراضــی اردال خريداری مع الواســطه از مالک 

رســمی آقای عبدالغفار کرمی  محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک 
 ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/17

م الف: 1178557  حسين زمانی علويجه - رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

آگهی تغییرات شــرکت فرش نگین فیروزه کاشــان 
 شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبــت 1151 

و شناسه ملی 10862060817 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد لقب دوست ارانی 
به شــماره ملی 6199652983 و مجتبی خانی بیدگلی به شــماره 
ملــی 6199740416 وامیرحســین خانی بیدگلی به شــماره ملی 
6199705173 بعنــوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند . روزنامه کثیراالنتشــار زایندرود چاپ ودرج آگهی 
های شرکت تعیین شد. مرتضی رسول اف به کد ملی6250146097 
بســمت بازرس اصلی و زینب الســعدی به کد ملی1277875219 
بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری آران و بیدگل )1178454(

آگهی تغییرات شــرکت شــیمیائی ســانلی سپاهان 
 شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 50208

 و شناسه ملی 10260686792 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سارا انصاریپور کد ملی 1272008533به سمت رئیس 
هیئت مدیره وصدرا انصاریپور کد ملی 1271358697 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و محمد باقر انصاریپور کد ملی 1199005029 
به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مدیر عامل 
مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار می باشد و اوراق عادی و نامه ها 
با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت 
اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1178070(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی ماد الکترونیک اسپادانا شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 42465 و شناسه ملی 10260602769 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/04/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت به نشانی اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شهر اصفهان، محله دستگرده ، خیابان رباط ، خیابان شهید باهنر ، پالک 305، 
طبقه سوم کدپستی 8138737766 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )1178106(

 آگهی تغییرات شرکت دنا برودت جی شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 51252 و شناسه ملی 10260698765 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/04/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، 
محله همدانیان ، کوچه شــهید اصغر مصدق زاده ، خیابان جی ، پالک 418 ، طبقه 
همکف کد پستی : 8156935366 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه 
 بشــرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1178107(

آگهی انحالل شرکت مهندسی و مشاوره ای ستاره دانش چهلستون شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 35295 و شناسه ملی 14004118801

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1400/04/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید. حسین صمدی به شماره ملی 
)4569138381( به سمت مدیر تصفیه انتخاب شــدند. آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه 
فوالد شهر اصفهان خیابان )A4( خیابان شهید کرمپور کوچه فرعی دوم پالک 371 کدپستی 
8491958111 می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1178105(

آگهی تغییرات شرکت توســعه تجارت تفریحی بهشت سهامی 
خاص به شماره ثبت 28084 و شناسه ملی 10102941149 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شهر اصفهان، محله سیتی سنتر ، جاده اصفهان شــیراز ، بزرگراه خلیج 
فارس ، پالک 0 ، ساختمان سیتی سنتر ، طبقه اول کدپستی 8169414939 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1178108(

 آگهی تغییرات شــرکت فرش نگین فیروزه کاشان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 1151 و شناسه ملی 10862060817

 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد 
لقب دوست ارانی به شماره ملی 6199652983 بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی خانی 
بیدگلی به شماره ملی 6199740416 به ســمت نائب رئیس و به امیرحسین خانی بیدگلی 
به شماره ملی 6199705173 بسمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . کلیه 
اسناد واوراق بهاداروتعهدآورشرکت و سایر نامه های اداری باامضاء مدیر عامل منفردا همراه 
 بامهرشــرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل )1178446(
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امام جمعه اصفهان:

 فعالیت های ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور
 بر خدمت رسانی به زائران متمرکز شود

امام جمعه اصفهان در دیدار مســئول حوزه نمایندگی  ولی فقیه در ستاد بازسازی عتبات عالیات 
کشور، مسئول بازرسی این ستاد، رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان و معاونان این ستاد 
و مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین اســتان با بیان اینکه اهل بیت )علیهم السالم( نیازی به ما 
ندارند، گفت: ما هر کاری برای اهل بیت )علیهم الســالم( انجام دهیم برای خودمان مفید است 
چراکه عالم برای آنان است و آن بزرگواران نیازی به کار های ما ندارند.آیت ا... سید یوسف طباطبایی 
نژاد افزود: همه ما به خوبی آثار خدمت و فعالیت در راه اهل بیت )علیهم السالم( به ویژه امام حسین 
)علیه الســالم( را در زندگی خود دیده ایم و تجربه کرده ایم؛ ما به زیارت ائمه اطهار )علیهم السالم( 
می رویم و نتایج و آثار آن به عنوان یک سرمایه معنوی در زندگی مان مشاهده می شود.امام جمعه 
اصفهان گفت: ایجاد امکانات بهداشــتی برای زائران، حفظ و نگهداری اماکن ایجاد شده، هدایت 
کمک های مردمی به سمتی که مورد نیاز اماکن مقدســه است و آگاه سازی مردم از فعالیت های 

انجام شده از جمله مواردی که است که بیش از پیش باید به آن توجه شود.

رییس اتحادیه پوشاک اصفهان خبر داد:

جمع آوری پوشاک نامتعارف از فروشگاه ها
رییس اتحادیه پوشاک اصفهان گفت: جمع آوری لباس های غیرعرف و نامناسب با فرهنگ ایرانی 
اسالمی، با کمک اداره اماکن انجام شده و به فروشندگان متخلف تذکر داده می شود. همچنین اگر 
فروشنده متخلف مجددا اقدام به فروش اینگونه پوشاک کرد، فروشگاه پلمب خواهد شد.ابراهیم 
خطابخش درباره لباس هایی که نامتعارف محسوب می شوند، اظهار کرد: مانتو های کوتاه تر از حد 
مشخص شده و فاقد دکمه یا قزن یا به اصطالح جلوباز، لباس های شیشه ای و شلوار های زخمی 
همگی پوشاک نامتعارف هستند.رییس اتحادیه پوشــاک اصفهان درباره لباس هایی با مطالب 
غیراخالقی چاپ شده، اظهار کرد: اینگونه پوشــاک در اصفهان تولید نمی شود بلکه فرآیند تولید و 
چاپ طرح یا مطلب اغلب در تهران انجام می شود.خطابخش در پایان صحبت هایش خاطرنشان 
کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره های اتحادیه پوشاک تماس بگیرند  یا 

از طریق سامانه ۱۲۴ به بازرسی اتاق اصناف اطالع رسانی کنند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان مطرح کرد: 

 امدادرسانی به بیش از ۷20 آسیب دیده
 در 30۷ حادثه مردادماه

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان در خصوص وضعیت امدادرسانی جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان در حوادث مردادماه، اظهار کرد: در طول ماه گذشته، پوشش امدادی ۳۰۷ حادثه توسط 
امدادگران این جمعیت انجام شده است و ۷۲۳ آسیب دیده ناشــی از حادثه در این مدت از خدمات 
امدادی هالل احمر استان اصفهان بهره مند شدند.داریوش کریمی اضافه کرد: از تعداد ۷۲۳ حادثه دیده 
ناشی از حوادث مردادماه ۱۰۹ نفر به صورت ســرپایی تحت درمان قرار گرفته و ۲۱۲ نفر به مراکز درمانی 
منتقل شدند.معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان، تصریح کرد: برای امدادرسانی در این 
حوادث، ۸۹۹ نیروی عملیاتی در قالب ۳۴۶ تیم امــدادی، عملیات امداد و نجات را با به کارگیری ۲۹۷ 
دستگاه آمبوالنس به انجام رسانده اند.کریمی با تاکید بر اینکه بیشترین حوادث رخ داده در این بازه زمانی 
با ۱۴۸ مورد، حوادث جاده ای بوده است، گفت: امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر این استان در 
طول این مدت به طور میانگین در مدت زمان هفت دقیقه در محل حادثه حضور یافته اند همچنین در این 

مدت ۱۳ مورد عملیات رهاسازی به وسیله نیروهای این جمعیت انجام شده است.

سردار سالمی در جلسه ستاد کرونای استان اصفهان:

سپاه، همه بضاعتش را درگیر مسئله مبارزه با کرونا خواهد کرد

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جلسه ستاد کرونای استان 
اصفهان و اجرای طرح شهید سلیمانی اظهار کرد: اصفهان سرزمین عالمان 
عالی قدر و فقهای بزرگ بوده و می توان آن را جغرافیای با عظمت یک تاریخ 
بزرگ نامید.ســردار حسین ســالمی تصریح کرد: اصفهان در همه دوران 
هم در تمدن اســالمی و هم جهاد در راه خدا یک خطه درخشان است.وی  
افزود: این مسئله مهم است که معموال تاریخ کشورها این شکلی است که 
اگر یک حادثه بزرگ و بحران عمیق وارد شود، اگر اقدام کشورها به موقع 
و به اندازه و موثر نباشد ممکن اســت یک کشور با فروپاشی روبه رو شود.

سالمی عنوان کرد: کشور ما دارای عناصر اصیلی است که وقتی ظهور پیدا 
می کند، مخاطرات بسیار سخت را خیلی زیبا پشت سر می گذارد چه این 
مخاطرات جنگ جهانی هشت ساله و چه تحریم فشرده اقتصادی جهانی 
برای سال ها و چه حوادثی چون ســیل و چه بیماری عالم گیر مانند کرونا 
باشد.وی افزود: وقتی عناصر هویت و شخصیت یک ملت کنار هم قرار می 
گیرد، واقعا عبور از همه این سختی ها آسان می شود.حسین سالمی ادامه 
داد: در ابتدای بیماری برخی کشورهای تراز اول ماسک ها را از همدیگر به 
سرقت می بردند و حتی قدرت های مدرن جهان که ادعای پیشرفتگی نظام 
سالمت داشتند تا آستانه فروپاشی نطام ســالمت فرو رفتند.وی با بیان 
اینکه ملت ایران به یک آزمایش بزرگ تاریخی دست زد، افزود: در کشور ما 

در ابتدا ماسک کمیاب و یا حتی نایاب بود؛ اما به سرعت توانستیم به نقص 
ها و کمبودها غلبه کنیم.

شرایط ایران با همه کشورهای جهان متفاوت است
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی با بیان اینکه فکر نکنید که کار 
کوچکی انجام شده است، عنوان کرد: ما با همه کشورهای جهان متفاوتیم  
در عین حالی که در معرض این بیمــاری قرار داریم در معرض یک تحریم 
جهانی ظالمانه نیز قرار  گرفته ایم.حســین سالمی گفت: شما این تحریم 
جهانی ظالمانه را به بیماری کرونا اضافه کنید و عملیات قدرتمند روانی را نیز 
به تحریم و کرونا اضافه کنید، بعد مشاهده می کنید چه تفاوتی بین کشور 
و نظام ایران با ســایر نقاط وجود دارد.وی ادامه داد: ما نمی توانیم گردش 
مالی و پول های خود را حتی برای خرید دارو مصرف و نیازهای حیاتی را 

تامین کنیم.

ملت ایران در اوج گیری بیماری کرونا درخشید
حسین ســالمی خاطرنشــان کرد: در اوج گیری های بیماری این ملت 
درخشید و هیچ بیماری رهاشده پشــت درب بیمارستان ها نماند و هیچ 
بیماری به دلیل فقر معیشتی در کشــور ما رها و تنها نشد.وی گفت: ایران 

توانســت این بیماری را مدیریت کند، امروز درســت است که تخت های 
بیمارســتانی ما پر بوده؛ اما هیچ بیماری بدون تخت نیست و با  گسترش  

این بیماری، تخت های بستری را اضافه می کنیم.

نمی توانیم سالمت مردم را به دست دشــمنانی بسپاریم که سالح 
بیولوژیک، جزئی از استراتژی آن هاست

ســالمی بیان کرد: خیلی ها دوست داشتند در شــرایط بیماری به سوی 
دشمنان دست دراز کنیم در حالی که ما به آن ها بی اعتمادیم و نمی توانیم 
سالمت جامعه را به دشمنانی بسپاریم که استفاده از سالح های بیولوژیک 

جزئی از استراتژی مواجه با دشمنان شان است.

آرزوی اصلی دشمنان، فلج کردن و ذلیل کردن ماست
وی با بیان اینکه آرزوی اصلی دشــمنان فلج کردن و ذلیل کردن ماست، 
خاطرنشان کرد: ما باید در شرایط کرونا نیز با اصل عزت، استقالل و اعتماد 
به سالمت جامعه عمل کرده که اینگونه عمل شد.حسین سالمی بیان کرد: 
در بحث واکسن، انتقال واکسن از کشــورهای قابل اعتماد و در عین حال 
تالش جدی برای تولید واکسن بومی و تولید دنبال شد که همه این خطوط 
به نتیجه رسیده است.وی ادامه داد: در زمینه داروهای کرونایی و واکسن  و 
تجهیزات پزشکی  تالش ها صورت گرفت و مردم ایران ماجرای کرونا را به 
حماسه تاریخی تبدیل کردند و الحمدا... نظام سالمت با پایمردی، شجاعت 
،فداکاری ، ایثار و گذشت کادر درمان و کسانی که در عرصه پیشگیری عمل 
کردند، بر این مسائل فائق آمد.حسین سالمی بیان کرد: ما غیر از کرونا یک 
تحریم جهانی را نیز داریم و عملیات روانی که آرامش اجتماعی را بگیرد؛ در 
واقع فشار سیاسی، تالش برای انزوا، تحریم، عملیات رسانه ای، عملیات 
روانی،  حصر اقتصادی و بیمــاری کرونا در هیچ نقطــه ای از عالم چنین 
شرایطی توأمان وجود ندارد.فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: در مقابل این شرایط  مکتب اسالم، در این موضوع درخشید؛ رهبری و 
والیت که تجسم اسالم است که حکمت های اسالم را در جامعه جاری می 

کند و مردم نیز به عنوان عنصر سوم نقش آفرینی کردند.
حسین سالمی گفت: پیوند این سه عنصر با هم کشور را از هر سختی می 
تواند عبور  دهد و جامعه در مسیر حل مشکالت قرار دارد.فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی افزود: استان اصفهان یک استان سربلند و تاریخ 
ساز بوده که همیشه درخشیده است  . انسان وقتی بین مردم اصفهان قرار 
می گیرد فقط روحیه و انرژی می گیرد و ثبات قدم پیدا می کند.وی گفت: 
ما به عنوان سپاه همه بضاعت مان را درگیر مسئله مبارزه با کرونا خواهیم کرد 
و تا آخر هم خواهیم ماند و  به آب و آتش می زنیم که مشکالت را حل کنیم.

با مسئولان جامعه

بزرگ ترین مســابقه مدل ســازی و بهینه سازی 
کشــور)OR Competition( با هدف آشــنایی 
بیشتر دانشــجويان و دانش آموختگان با مسائل 
واقعی صنعت و نیز به چالش کشیدن مهارت های 
آن ها در این حوزه به همت دانشــکده مهندســی 
صنایع و سیستم ها دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار 
می شود.مدل سازی و بهينه سازی، مجموعه دانش 
ومهارت هایی اســت که به تصمیم ســازان در اخذ 
تصمیمات بهینه یاری می رساند. در نتیجه استفاده 
از این ابزارها، می تــوان به اخذ تصمیماتی پرداخت 
که منجر به استفاده بهینه از منابع، کاهش هزینه ها، 
کاهش مخاطرات و افزایش سود شد.دبیر اجرایی 
بزرگ ترین مسابقه مدل سازی و بهینه سازی کشور 
در این باره گفت: کار  روی مســائل بهینه  سازی، در 
قالب یک مســابقه گروهی باعث می شود شرکت  
کنندگان عالوه بر محک زدن سطح علمی و مهارتی 
خود، رقابت مهیجی را در ایــن زمینه تجربه کنند و 
برگزاری این چالش در یک فضای تیمی، ســبب 
تقویت مهارت های ارتباطی و کار گروهی شــرکت  
کنندگان خواهد شــد. مهدی ایران پور خاطر نشان 
كرد: اين مســابقه بــا همكاری جمعی از اســاتيد 
برجســته دانشــگاه های كشــور و متخصصانی از 
صنعت برگزار می شود و صنایع برتر کشور نیز حامی 
این مسابقه هستند. وی تاکید کرد: امید است، این 
رویداد به تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه منجر 

شــود؛ ارتباطی که یکی از نتايج مثبت آن آشنایی و 
شناخت بیشــتر از ظرفيت های دانش آموختگان 
دانشگاهی در راســتای برطرف کردن موانع و حل 
مسائل صنعت اســت.عضو هیئت علمی دانشکده 
مهندسی صنایع دانشــگاه صنعتی اصفهان افزود: 
شركت كنندگان در این دوره از مسابقه، با دو سوال 
روبه رو خواهند بود؛ یکی از ســواالت عمومی است 
و سوال دوم از سوی شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
انتخاب شده است. اطالعات بیشتر در مورد سواالت 
و مهلت پاسخگویی به آن ها در وب سایت مسابقه 
و شــبکه های اجتماعی در دســترس عالقه مندان 
قرار می گیرد.ايران پور ادامه داد: برندگان مســابقه 
در سه رتبه تيمی برتر به ترتيب، ۲۰، ۱۲ و ۸ ميليون 
تومان جايزه نقدی دريافت می كنند. وی با اشــاره 

به برگــزاری مجموعه ای از کارگاه های آموزشــی 
مجــازی در حوزه بهینه ســازی در طــول برگزاری 
این مســابقه، تصریح کرد: حضور در این کارگاه ها 
برای شــرکت کنندگان در مســابقه رایگان بوده و 
همچنین به شرکت  کنندگان، گواهی حضور در کارگاه 
اعطا می  شــود.دبیر اجرایی بزرگ ترین مســابقه 
مدل سازی و بهینه ســازی کشور در پایان با دعوت 
از همــه عالقه مندان بــه حوزه بهینه ســازی برای 
شــرکت در این مســابقه گفت: ثبت نام هم اکنون 
آغاز شده و آخرین مهلت ثبت نام، ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ 
است.شایان ذکر اســت؛ عالقه مندان به حوزه های 
بهینه ســازی می توانند برای ثبت نام و یا کســب 
اطالعات بیشــتر به وب سایت مســابقه به آدرس 

https://orcompetition.ir مراجعه کنند.

 بزرگ ترین مسابقه مدل سازی و بهینه سازی کشور 
توسط دانشگاه صنعتی  اصفهان برگزار می شود

 بهره برداری از پایگاه 
واکسیناسیون کرونا در 
گلستان شهدای اصفهان 
پایگاه واکسیناســیون کرونا در گلستان 
شهدای اصفهان روز دوشــنبه با حضور 
ویدئو کنفرانسی معاون رییس جمهوری 
و رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران به 
بهره برداری رسید.این پایگاه با پنج هزار 
متر مربع مساحت واقع در سالن گلستان 
شهدا، قابلیت پذیرش سه هزار نفر را طی 

۲ شیفت کاری در شبانه روز دارد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان:

 صف آمبوالنس ها در بیمارستان کاشانی اصفهان، 
همه روزه است

 ســخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان گفت: صف آمبوالنس های در انتظــار تخت خالی و 
پذیرش بیمار در بیمارستان آیت ا...کاشان اصفهان به دلیل شمار باالی بستری شدگان در سایر 
بیمارستان های این شهر، همه روزه است.عباس عابدی افزود: سایر بیمارستان های شهر اصفهان 
به پذیرش بیماران کووید-۱۹ اقدام می کنند و تقریبا دیگر برای مصدومان جایی ندارند بنابراین 
بیمارستان کاشانی برای بستری مصدومان و حادثه دیدگان با چالش کمبود تخت روبه روست.

وی با اشــاره به اینکه این مرکز درمانی، پذیرش کرونایی ندارد، اظهار داشت: بیمارستان کاشانی 
مرکز تخصصی خدمات رســانی اورژانس به مصدومان حوادث از جمله ســوانح رانندگی است.

ســخنگوی مرکز اورژانس اصفهان اضافه کرد: البته روند پذیرش بیماران و بستری آنان با وجود 
صف آمبوالنس ها، در نهایت تا یک ســاعت انجام می گیرد.عابدی در پاسخ به این پرسش که آیا 
تاکنون مصدومی در این مدت در آمبوالنس صف انتظار، جان خود را از دست داده است یا خیر، 

گفت: تاکنون چنین موردی نداشته ایم.
 وی خاطرنشــان کرد: با وجود تعطیلی چند روز اخیر به دلیل اعمــال محدودیت های کرونایی، 
حوادث رانندگی در این اســتان کاهش نیافت و همه روزه شاهد رخ دادن سوانح مختلف بودیم. 
تصاویری از صف هشت دستگاه آمبوالنس در بیمارستان آیت ا...کاشانی اصفهان در شبکه های 

اجتماعی و فضای مجازی در حال انتشار است.
در حال حاضر استان اصفهان دارای چهار شهرستان با وضعیت نارنجی و ۲۴ شهرستان در وضعیت 

قرمز است و شهرستانی با وضعیت سفید، زرد و آبی ندارد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اعالم کرد:

 جان باختن 51 اصفهانی در اثر سوختگی 
طی سه ماهه نخست سال جاری

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در خصوص آمار فوتی های ناشی از سوختگی در سه ماهه 
ابتدایی سال، اظهار کرد: طی سه ماهه نخست ســال جاری ۵۱ نفر به دلیل سوختگی در استان 
جان خود را از دست دادند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۴۵ نفر 

بوده، حدود ۱۳.۳ درصد افزایش داشته است.
علی سلیمانپور با اشاره به اینکه در بین تلفات ناشی از ســوختگی آمار مردان بیش از زنان بوده 
است، ادامه داد: در سه ماهه اول ســال جاری از کل تلفات سوختگی در استان ۳۵ نفر مرد و ۱۶ 
نفر زن بودند.مدیرکل پزشکی  قانونی اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: تعداد افراد فوت شده بر 
اثر سوختگی در خردادماه امسال ۱۹ نفر ثبت شده که نسبت به خرداد ماه سال گذشته که ۱۵ نفر 

بوده، افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه تلفات مسمومیت با گاز در ســه ماهه اول امسال افزایش داشته است، تصریح 
کرد: طی سه ماهه ابتدایی سال جاری هشت نفر به دلیل مســمومیت با گاز مونوکسید کربن در 
استان جان خود را از دست دادند؛ این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات هفت 

نفر بود، افزایش داشته است.
سلیمانپور با تاکید بر اینکه در بین آمار تلفات ناشــی از گاز مونوکسید کربن تعداد مردان بیش از 
زنان است، اضافه کرد: در سه ماهه اول سال جاری از کل تلفات مسمومیت با گاز مونوکسید کربن 
در اســتان پنج نفر مرد و ســه نفر زن بودند.وی در خصوص آمار فوتی های ناشی از مسمومیت 
با گاز مونوکســید کربن، افزود: تعداد افراد فوت شــده بر اثر مســمومیت با گاز مونوکسید کربن 
 در خردادماه امســال شــش نفر ثبت شده که نســبت به خردادماه سال گذشــته که صفر بوده،

 افزایش داشته است.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مدیرعامل انجمن دوستداران 
محیط زیست ورزنه:

سومین مرحله الیروبی 
زاینده رود در شرق اصفهان 

آغاز شد
مدیرعامل انجمن دوستداران میراث طبیعی 
و محیط زیست ورزنه گفت: سومین مرحله 
از الیروبی زاینــده رود در شــرق اصفهان با 
پیگیــری محیط زیســت اســتان در حال 
اجراست.رضا خلیلی ورزنه  اظهار کرد: طرح 
الیروبی و ســاماندهی زاینده رود در مسیر 
تاالب بین المللی گاوخونی از ســال ۱۳۹۶ 
اجرا شــده و ســومین مرحله آن از دو هفته 
قبل در محدوده بند فارفان و قورتان آغاز شد 
و به نظر می رســد این بار بخشی از رودخانه 
در ورزنه را نیز شامل شــود.وی با بیان اینکه 
سرعت الیروبی بستگی به شرایط رودخانه 
دارد، افزود: بخشی از رودخانه از انبوه گیاه گز 
و نیزار پوشیده شده و صعب العبور است که 
اگر الیروبی شود در صورت رهاسازی حقابه 
گاوخونی، آب در مسیر ۱۰۰ کیلومتری از سد 
رودشتین سریع تر به ســمت تاالب جریان 
می یابد.مدیرعامل انجمن دوستداران میراث 
طبیعی و محیط زیســت ورزنه با اشــاره به 
دو مورد آتش ســوزی در نیزارهای محدوده 
گاوخونی در یک هفته گذشــته، گفت: این 
آتش سوزی ها عمدی رخ داد زیرا نیزارهای 
کنار آب خود به خود آتــش نمی گیرد و این 
درحالی اســت که به علت صخره ای بودن و 
شرایط خاص بخش هایی از رودخانه امکان 
تــردد و خاموش کردن آتش نبــود و در این 
مواقع نیاز به کمک آتش نشانی است.خلیلی 
ورزنه اضافه کرد: پســماندهای نفتی که از 
اوایل مرداد ماه در بستر تاالب تخلیه شده بود 
با کمک جمعی از دوستداران محیط زیست 
و به همراه محیط بانان آهک پاشیده شده و 
جمع آوری شــد و به زودی از منطقه منتقل 
می شــود.وی با بیان اینکه این پسماندها تا 
حدود ۲۰ سانتیمتر در بستر تاالب نفوذ کرده 
اســت، خاطرنشــان کرد: به گفته مسئوالن 
محیط زیست ۱۰ تن آهک برای این محدوده 

خریداری شده است.
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واکنش »آنچلوتی« به توقف رئال مادرید
رئال مادرید در دیداری که یــک نیمه را از میزبانــش لوانته پیش افتاده بــود، در نهایت کار را با 
تساوی 3-3 خاتمه داد. ستاره رئال، وینیسیوس بود که با دبل خود اجازه نداد تیمش شکست 
خورده میدان را ترک کند. گل اول را نیز گرت بیل زده بود.به این ترتیب رئال شانس خوبی را برای 

صدرنشینی از دست داد و اتلتیکو در پایان هفته دوم صدرنشین شد.
کارلو آنچلوتی ســرمربی رئال در پایان این بازی بسیار جذاب گفت:» دو امتیاز را به حریف هدیه 
دادیم. نیمه دوم را بد و کند شــروع کردیم و قطعا باید بهتر از اینها شویم. برای من توضیح آنچه 
که در نیمه دوم رخ داد مشکل اســت.پس از گل های لوانته ترس از شکست باعث شد هجومی 
تر کار کنیم و در فوتبال این یک اتفاق جدید نیست. نیمه اول عالی بودیم ولی نیمه دوم در سطح 
خودمان نبودیم، هرچند که اجازه ندادیم حریف پیروز بازی شــود. در نهایت تجربه تلخی شد و 
باید در بازی های بعدی در کار دفاع بهتر ظاهر شــویم. لوانته کاری کــه باید را انجام داد و این ما 

بودیم که نیمه دوم را هدیه دادیم.«

یک مقصد غیرمنتظره پیش روی هافبک بارسلونا
میرالم پیانیچ بعد از پشت سر گذاشــتن چند فصل فوق العاده در یوونتوس باالخره در تابستان 
گذشته از این تیم جدا شد و به بارسلونا پیوست تا چالش جدید خود را در فوتبال اسپانیا تجربه 
کند. با این حال هافبک بوســنیایی نتوانست در فصلی که گذشــت روزهای خوبی را در بلوگرانا 
سپری کند.پیانیچ در طول فصل کمتر فرصت حضور در میدان را پیدا کرد و در واقع به نظر می رسد 
که سرمربی هلندی بارســا یعنی رونالد کومان اعتقاد چندانی به سبک بازی این بازیکن ندارد و 

تمایلی به استفاده از او نشان نمی دهد. 
در واقع به نظر می رسد که در صورت ماندن پیانیچ در بارسا فصل آینده نیز شاهد نیمکت نشینی او 
خواهیم بود که البته بعید است این اتفاق رخ دهد و هافبک بوسنیایی در جمع آبی اناری ها باقی 
بماند.در روزهای اخیر گزارش ها حاکی از آن بود که محتمل ترین مقصد برای هافبک بوسنیایی 
بازگشــت به یوونتوس خواهد بود؛ اما با جذب مانوئل لوکاتلی توســط بیانکونری این مسئله تا 

حدودی با ابهام روبه رو شده است. 
در همین حال موندو دیپورتیوو در گزارشی مدعی شده که فیورنتینا جدیدترین تیم خواهان میرالم 
پیانیچ محسوب می شود و با توجه به عالقه این بازیکن برای بازگشت به ایتالیا، می تواند گزینه 
خوبی برایش محسوب شود. این در حالی است که دستمزد باالی پیانیچ بزرگ ترین معضل در 

راه جدایی او از بارسا به حساب می آید.

واکنش جالب کلوپ درباره انتقال مسی به پاریسن ژرمن
اگرچه به نظر می رسید با ورود خوان الپورتا به کادر مدیریتی بارسلونا دیگر لیونل مسی مشکلی 
برای ادامه حضور در این تیم نداشــته و قصد دارد قرارداد خود را تمدید کند، اما مشــکالت مالی 
عدیده این باشگاه مانع رخ دادن این اتفاق شد. پاری سن ژرمن نیز خیلی سریع از شرایط موجود 
بهترین بهره را برده و برای انتقال لیونل مســی به فرانسه با این ســتاره آرژانتینی و 34 ساله به 

توافق رسید.
خریدهای کهکشانی بارسلونا در سال های اخیر و پرداخت دستمزدهای هنگفت در نهایت باعث 
شد این تیم فرصت تمدید قرارداد با لیونل مسی را از دست بدهد و یورگن کلوپ نیز ضمن شوخی 
با تشــابه رنگ لباس بارسلونا و پاری ســن ژرمن، در این رابطه صحبت کرده است.یورگن کلوپ 
گفت:»لباس پاری سن ژرمن نیز مانند بارســلونا ترکیبی از رنگ آبی و قرمز است، پس تفاوت 
چندانی برای لیونل مسی ایجاد نشده اســت. اگرچه تصور این انتقال دشوار بود، اما به نظر می 
رسد باشگاه بارســلونا در حال پرداخت کردن پول انتخاب های خود در گذشته و تسویه حساب 

در این مورد است. «

بازار نقل و انتقاالت و رقم های پیشنهادی عجیب و غریب بازیکنان؛

جوالن دالالن در فوتبال ایران

رقم هایی که بعضــی از بازیکنــان برای  مرتضی رضایی
امضای قرارداد پیشنهاد می دهند صدای 
خیلی ها از جمله فرهاد مجیدی را در آورده است.شــنبه شب؛آخرین 
ساعات از ســی ام مردادماه بود که فرهاد مجیدی از باشگاه استقالل 

بیرون آمد و کمی عصبی به نظر می رسید.
بر خالف همیشه سریع گازش را نگرفت برود؛ایستاد و با خبرنگارانی 
که مقابل در باشگاه منتظر بودند حرف زد.حرف زد و هرچه در دلش بود 
را بیرون ریخت،ولی انگار منتظر پرسیدن یک سوال بود!باالخره یکی 
گفت:»آقا فرهاد!این درست اســت که می گویند بازیکنان رقم های 

عجیب و غریب پیشنهاد می دهند؟«
خبرنگار که سوال را پرســید مجیدی حرفی را زد که باید اعتراف کنم 
انتظارش را نداشــتم.نمی دانم چرا؟اما فکر نمی کردم مجیدی این 
حرف را بزند.فرهاد گفت:»اگر با چشمان خودم نمی دیدیم؛عجیب و 
غریب بود! اگر از طرف باشگاه به من می گفتند که بازیکنان چنین رقم 
هایی را درخواست کرده اند باور نمی کردم؛ اما این رقم های عجیب و 

غریب را با چشمان خودم دیدم.«
اســتقالل و پرســپولیس در تکاپو برای تمدید قرارداد بازیکنان شان 
هستند.البته در این بین چند بازیکن جدید هم قرار است به جمع آنها 

اضافه شوند؛ اما یک ســری بازیکنان به خصوص بازیکنان استقالل 
رقم هایی را به باشگاه پیشنهاد داده اند که حتی صدای فرهاد مجیدی 
هم درآمده اســت.فرهادی که در ماه های اخیر با باشگاه و مدیریت 
آن مشکل داشته و به قول خودش اگر این بار هم با چشمان خودش 

نمی دید، این چیزها را باور نمی کرد.
اما رقم های پیشنهادی مگر چقدر اســت که چشمان مجیدی را هم 
گرد کرده؟از باشگاه آبی ها خبر می رسد که یکی از بازیکنان که اتفاقا 
حاشــیه های زیادی را هم با بازیکن تیم رقیب در ماه های گذشــته 
داشــته،در تیمش بازیکن ثابت نبــوده و گل های زیــادی هم نزده 

پیشنهادی نزدیک به 8 میلیارد تومان برای یک فصل داده است!
یکی دیگر خواســته تا عالوه بر رقم دریافتی، آپشن های مختلفی از 
جمله حضور در بازی ها،حضور در لیــگ قهرمانان،قهرمانی در لیگ و 

جام حذفی و ...به بندهای قراردادش اضافه شود.
این اتفاق در پرسپولیس هم افتاده است.مثل همین ماجرای احمد 
نوراللهی که باشگاه پرسپولیس خیلی شفاف خواسته های او را منتشر 
کرد.خواسته هایی که اگر نوراللهی در این تیم می ماند رقم دریافتی او 
را فراتر از 17 میلیارد تومان می کرد.همه اینها به کنار؛آنچه که از حرف 
فرهاد مجیدی می شود نکته برداشت این اســت که در فوتبال ایران 

خیلی ها،خیلی از اتفاقات را به چشم ندیده اند و باور کرده اند!بازیکنان 
زیادی بوده اند که بازارگرمی کرده و رقم قرارداد خودشــان را باال برده 
اند.باشگاه و کادر فنی را مقابل هوادار قرارداده و در نهایت با رقمی فراتر 
از آنچه که ارزش داشته باشــند یا در تیم مانده اند و یا سر از تیم های 

دیگر در آورده اند.
چند مربی و ســرمربی مثل فرهاد مجیدی باید باشــند تا با چشمان 

خودشان حقایق را ببینند؟
کلیــپ معرفی احمــد نوراللهــی در روزی کــه خبر جدایــی اش از 
پرســپولیس منتشر می شود روی خروجی ســایت باشگاه الشباب 
االهلی قرار می گیرد.این کلیپ یک پیام دارد و کامال مشــخص است 
که نوراللهی از قبل به آنجا رفته که حتی کلیپش را هم ساخته اند.حال 
دیگر انتشار پیام در اینســتاگرام و قراردادن باشگاه رودرروی هوادار 

چه فایده ای دارد؟
چشم ها را باید باز کرد.دالل ها در فوتبال ایران جوالن می دهند و این 
سیاست همه ساله آنهاست که اتفاقا جواب هم می دهد!امروز فرهاد 
مجیدی با چشمان خودش دید و شاید فردا سایر مربیان.شاید اتفاق 
های خوبی بیفتد و شاید دســت خیلی ها از این فوتبال کثیف بریده 

شود و شاید...می شود به آینده این فوتبال امیدوار بود؟

خبر روز

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک :

هیچ مذاکره ای با »ویسی« نداشته ایم
مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک مذاکره با عبدا...ویسی را تکذیب کرد.تیم آلومینیوم لیگ بیستم 
را با رسول خطیبی شروع کرد و از میانه های راه با علیرضا منصوریان فصل را به پایان رساند. ایستادن 
در رتبه یازدهم پایان کار اراکی ها در اولین فصل حضورشــان در لیگ برتر بــود. آنها در حال حاضر 
برای انتخاب ســرمربی جدید خود وارد مذاکره با گزینه های مدنظرشان شده اند. برخی شایعات 
در خصوص مذاکره آلومینیوم با عبدا... ویسی هم به گوش می رســید که مدیرعامل اراکی ها آن 
را تکذیب کرد. سعید عباســی، مدیرعامل آلومینیوم در خصوص وضعیت انتخاب سرمربی جدید 
گفت: در حال حاضر تمرکز ما روی انتخاب سرمربی اســت و با توجه به شرایط حرفه ای که در نظر 
گرفته ایم در حال جمع بندی هستیم.وی در پاسخ به این سوال که آیا باشگاه با عبدا... ویسی برای 
قبول هدایت تیم فوتبال بزرگساالن صحبتی داشته است یا خیر ، اظهار داشت: تا به این لحظه بنده 
به عنوان مدیرعامل باشگاه هیچ نشســتی با آقای ویسی نداشته ام و هیچ مذاکره ای انجام نشده 
است. به طور قطع با فردی که به عنوان نماینده باشگاه با آقای ویسی مذاکره کرده، برخورد خواهیم 
داشت و تنبیهاتی برای او درنظر می گیریم. چون معتقد هســتیم اینگونه اقدامات سرخود باعث 
تشویش اذهان عمومی شــده و عالوه بر اینکه ذهن هواداران را به هم می ریزد باعث بر هم خوردن 

تمرکز باشگاه هم می شود.

تجمع هواداران باشگاه ها ممنوع می شود 
از فدراسیون فوتبال خبر می رسد برای جلوگیری از تجمع هواداران تیم ها جلوی فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ تصمیمات جدیدی در راه است.  همان طور که عزیزی خادم، رییس فدراسیون فوتبال 
پیش تر گفته بود آیین نامه برگزاری مسابقات و هم چنین آیین نامه انضباطی و در یک کالم رکن 
های قضایی فدراسیون فوتبال اصالح خواهد شــد که یکی از این موارد تجمع هواداران باشگاه ها 
جلوی درب فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ است که به یک بدعت غلط تبدیل شده  و هدف بدون 
شک تحت فشار قرار دادن فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ است. بر اساس آنچه که خبرنگار فارس 
گزارش داده از این به بعد تجمع هواداران باشگاه جلوی درب فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای 
باشگاه متخلف بار اول یک میلیارد تومان و بار دوم دو میلیارد تومان جریمه نقدی به دنبال خواهد 
داشت. ضمن اینکه پرونده باشــگاه متخلف به ارکان قضایی کشور ارجاع داده خواهد شد. به زعم 
فدراسیون فوتبال این تجمع ها خودجوش نیست و از سوی باشگاه ها برنامه ریزی می شود و هدف 

تحت فشار قراردادن فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در زمینه تصمیم گیری است.

»شاهین توکلی« به مس رفسنجان پیوست
مدافع فصل گذشته آلومینیوم اراک با عقد قراردادی به تیم مس رفسنجان ملحق شد. تیم رفسنجان 
که حضور پررنگی در نقل و انتقاالت داشته است، حاال به سراغ مدافع آلومینیوم اراک رفته و شاهین 
توکلی را به خدمت گرفته است.توکلی که در ماشین سازی و آلومینیوم عملکرد قابل قبولی داشت، 
حاال تا دو سال دیگر در ترکیب مس رفسنجان حضور خواهد داشت.شاهین توکلی پنجمین خرید 

مس رفسنجان در تابستان محسوب می شود.

جانشین »قائدی«در استقالل مشخص شد
خبرهای رسیده از باشــگاه استقالل حکایت از آن دارد امین قاســمی نژاد، مهاجم پدیده با فرهاد 
مجیدی و استقالل به توافق رسیده و به زودی قراردادش را با این باشگاه قطعی می کند. او جانشین 
مهدی قائدی در جمع آبی ها خواهد بود. اســتقالل به خاطر غرامت به اســتراماچونی مجبور شد 

مهدی قائدی را بفروشد.

مستطیل سبز

پسر موشکی؛ ستاره ای 
متولد می شود

در حالی که بهترین ورزشکاران جهان در توکیو 
در حال مبارزه بودند، در پیست کالیفرنیا یک 
پسر 9 ساله با وزن تنها 40 کیلو، جامعه دو و 
میدانی آمریکا را متحیر کرد. انتظار می رود 
ویکتور خایمز-سولوریو یک اعجوبه جدید در 

جهان ورزش شود. 
سال گذشــته در بازی های نوجوانان ایاالت 
متحده آمریکا، کــه بین شــرکت کنندگان 
هشت تا هجده ســاله برگزار شــد، خایمز 
کوچک با برتری در 1500 متر شگفتی آفرید. 
اما در این دوره او توانســت رکورد جهانی رده 
ســنی خود را که 4.57.47 دقیقــه بود، به 
شــکلی خیره کننده به 4.42.97 ارتقا دهد. 
تقریبا 15 ثانیه کمتر. این بدان معناست که 
ویکتور یک کیلومتر را در 3.08 دقیقه دویده 
اســت، رکوردی که با توجه به سن و سال او 

واقعا شگفت انگیز است.
 می توانید همیــن االن روی تردمیل بروید 
و تالش کنید تا به رکورد او برســید؛ خواهید 
دید که این کار چقدر ســخت است.  مسئله 
پیــروزی های این پســر مکزیکــی االصل 
نیست، مســئله این اســت که او رقبایش را 
زیر پا خرد می کند. اگر او در 1500 متر اینقدر 
سریع است، در مسافت های کوتاه تر کارش 
ازا ین هم درخشان تر خواهد بود. او یک روز 
قبل از رکورد شکنی در 1500 متر، مسابقه 800 
متر را برد و در 400 متر دوم شد. سال گذشته 
در هر سه مســابقه پیروز شده بود.همه چیز 
نشان می دهد که ســتاره ای در حال به دنیا 
آمدن اســت. هر چند ویکتور از راه آسانش 
به موفقیت نرسیده اســت. خانواده او هیچ 
ســابقه ای در دنیای دو و میدانی ندارند. او 
حتی دسترسی به امکانات تمرینی خوب یا 
مناسب ندارد. پدر ویکتور یک بستنی فروش 
ساده است. چیزی که در صورت به موفقیت 
رسیدن این پسر 9 ساله در سال های آینده 
حتما به شدت مورد توجه قرار خواهد گرفت 
و خیلی زود فیلمنامه نویســان و برندهای 
آمریکایی متوجه خواهند شــد که داستانی 

پرطرفدار در حال شکل گیری است.

از باشگاه آبی ها خبر می رسد که یکی از بازیکنان که 
اتفاقا حاشیه های زیادی را هم با بازیکن تیم رقیب 
در ماه های گذشته داشته،در تیمش بازیکن ثابت 
نبوده و گل های زیادی هم نزده پیشنهادی نزدیک به 8 

میلیارد تومان برای یک فصل داده است!

فوتبال جهان

وز عکس ر

 جراحی همزمان
 دو مدافع ملی پوش 

در قطر
 مرتضــی پورعلی گنجــی و عارف 
غالمی، دو مدافــع ملی پوش که 
در ماه های گذشته و در بازی های 
باشگاهی دچار مصدومیت پارگی 
رباط صلیبی شــده بودند، دیروز 
باالخره پای مصدوم خود را به تیغ 

جراحان سپردند.

رییس هیئت بولینــگ و بیلیارد و بولس اســتان 
اصفهان با حضرت آیت ا...العظمی مهدوی، نماینده 
مردم شریف اســتان اصفهان در مجلس خبرگان 
رهبری و امام جمعه موقت اصفهان دیدار و گفت وگو 
کرد. به گزارش روابط عمومی هیئت بولینگ، بیلیارد 
و بولس اســتان اصفهان، نماینده مردم شــریف 
اســتان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری در این 
دیدار ضمن تشریح فواید ورزش سالم در جامعه به 
مبانی مهم آن در الگوی اسالمی ایرانی کشور اشاره 
کردند و فرمودند: ورزش سالم همراه با تهذیب نفس 
و الگو سازی ســالم برای نوجوانان و جوانان باید 
در دســتور کار متولیان ورزش به خصوص مدیران 
ورزشی قرار گیرد.حضرت آیت ا... سید ابوالحسن 
مهدوی در این دیدار ضمن تحســین مدیر جوان و 
انقالبی این هیئت ورزشی، اقدامات هیئت بولینگ 
و بیلیارد و بولس استان اصفهان در چند ماه اخیر را 
مثبت ارزیابی کرده و فرمودند: نوع نگرش و اقدامات 
مثبت و جهادی جناب صمدانی همراه با توســعه 
قانونی زیر ســاخت های این سه رشــته ورزشی 
و همچنین ایجاد وفــاق و همدلی مــی تواند این 
مجموعه را تقویت و در کشور به جایگاهی شایسته 
برساند.ایشــان همچنیــن ضمن تقدیــر از ایجاد 
موکب های حسینی در ماه محرم و حضور فعال در 
مسئولیت های اجتماعی هیئت بولینگ، بیلیارد و 

بولس، فرمودند: باید مراکز ورزشی مرتبط با رعایت 
موازین شــرعی و همچنین در چارچوب مجوزات 
قانونی فعالیت کرده و هیئت اســتان نظارت کامل 
بر فعالیت ها داشته باشد و مشکالت احتمالی را با 
تعامل با دستگاه های مختلف برطرف کرده و نقاط 

قوت را توسعه و تبیین کند.
امام جمعه موقــت اصفهان در پایــان ضمن بیان 
نکات ارزشــمند در مورد اخالق و منش پهلوانی در 
ورزش حمایت از جوانان، ورزشکاران و مدال آوران 
ورزشی که پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران را 
در میادین ملی و بین المللی به اهتزاز در می آورند، 
فرمودند: امیدواریم این جلســه به بهبود و تقویت 
ورزش ســالم کمک کند و مشتاق هســتیم مثل 
گزارش امروز آقای صمدانی، رییس هیئت بولینگ، 
بیلیارد و بولس استان اصفهان در خصوص فعالیت 
های اخیر، شــاهد اخبار خوب از توســعه قانونی و 
ابتکارات فرهنگی و مدال آوری ورزشکاران در عرصه 
های ملی و بین المللی توســط جوانــان اصفهانی 
باشیم.رییس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان 
اصفهان ضمن تشــکر از حضرت آیــت ا...مهدوی 
گفت: اولین جلسه با ایشان را به فال نیک گرفته و از 
رهنمودهای حکیمانه ایشان در اجرای برنامه های 
سال استفاده خواهیم کرد.امیرحسین صمدانی در 
ادامه ضمن تشــریح فعالیت ها و اقدامات انجام 

شده در چند ماه گذشته گفت: توسعه ورزش را همراه 
با احیای فرهنگ اسالمی ایرانی دنبال خواهیم کرد 
و نامالیمات را در ایــن راه کنار خواهیم زد و همراه با 
نقش آفرینی جوانان عالقه مند به این ســه رشته 
ورزشی و تجربه ارزشمند پیشکسوتان این مسیر را 
با توکل به خدا و رهنمودهای ارزشمند حضرتعالی و 
بزرگان ادامه خواهیم داد.صمدانی در پایان ضمن 
ارائه آمار باشــگاه های مجوزدار درســطح استان و 
همچنیــن معرفی پتانســیل ها و جامعــه آماری 
ورزشــکاران، مربیان و داوران این هیئت گفت: در 
تالش هستیم حمایت های الزم و قانونی را از کلیه 
زیر مجموعه های هیئت و باشگاه های دارای مجوز 
فعالیت داشته باشیم و ســعی می کنیم جلساتی 
را با حضور حضرت آیت ا... العظمی مهدوی برگزار 
کنیم و از رهنمودهای همه علمای معظم و مدیران 
دلسوز ا بهره ببریم.در پایان امیرحسین صمدانی با 
اهدای تابلوی نفیس از حضرت آیت ا.... مهدوی به 
نمایندگی از همه اعضای هیئت بولینگ و بیلیارد و 

بولس استان تقدیر کرد.

رییس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان اصفهان :

 توسعه ورزش را همراه با احیای فرهنگ اسالمی ایرانی
 دنبال خواهیم کرد 
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بازگشایی بناهای تاریخی اصفهان در انتظار صدور ابالغیه
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: همزمان با آغاز 
تعطیلی در سراسر کشور به منظور مهار شیوع گسترده ویروس کرونا، بنا های تاریخی استان اصفهان نیز 
به تبع تمامی مراکز خدماتی و اداری کشور تعطیل شد.علی کامیابی ادامه داد: طبق بیانات معاون امور 
هماهنگی استاندار و سخنگوی ستاد مبارزه با بیماری کرونای استان اصفهان، سفر به مناطق گردشگری 
استان همچون شهرستان های اصفهان، کاشان، لنجان، ســمیرم، خوانسار، فریدونشهر و چادگان تا 
ساعت ۲۴ روز جمعه پنجم شهریور ماه ممنوع است.سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان اصفهان تصریح کرد: برای بازگشایی بنا های تاریخی منتظر دستورالعمل جدید 

وزارتخانه هستیم و تا زمانی که تصمیم جدیدی ابالغ نشده، بنا ها تعطیل خواهد بود.

 وضعیت مراکز فرهنگی هنری اصفهان
 بعد از پایان تعطیلی سراسری

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان درباره تعطیلی و بازگشایی 
سینماها، سالن های تئاتر، نمایشگاه ها و آموزشگاه های آزاد هنری این استان توضیحاتی را بیان کرد.

محمدحسین محمدی فشارکی درباره بازگشایی سینماهای استان اصفهان گفت: با پایان مدت زمان 
تعیین شده برای تعطیلی سراسری، سینماها می توانند به فعالیت خود ادامه دهند اما باید با ظرفیت ۳۰ 
درصد بلیت فروشی داشته باشند.وی با اشاره به وضعیت بازگشایی سالن های تئاتر اظهار کرد:  در حال 
حاضر برای تمرین تئاتر در پالتوها مجوز صادر می کنیم؛ اما برای اجرا خیر.معاون هنری و سینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، در پاسخ به این سوال که تکلیف نمایشگاه های هنری با اتمام 
تعطیلی سراسری چیست؟ توضیح داد: طبق مصوبات ستاد کرونا اعالم شده که نمایشگاه ها و نگارخانه ها 
باید تعطیل باشند؛ اما می توانند آثار هنری را با استفاده از فضای مجازی در معرض دید عموم قرار بدهند.

کتابخانه ها هنوز تعطیل هستند
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان اعالم کرد که تعطیلی تمامی کتابخانه های 
عمومی شهری و روستایی استان اصفهان تا پنجم شهریور ماه ادامه دارد.امیر هالکویی  گفت: کتابداران 
ما در هفته های گذشــته، خدمات مربوط به تحویل دادن و تحویل گرفتــن کتاب های امانی را انجام 
می دادند و فقط سالن های مطالعه تعطیل بود؛ اما از ۲۳ مردادماه، بخش نامه تعطیلی کامل را از سوی 
دبیر کل کتابخانه های عمومی کشــور دریافت کردیم.وی ادامه داد: به موجب این بخشــنامه و برای 
مشارکت در قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، تمامی کتابخانه های عمومی مرکزی، شهری و روستایی 
کشور از ۲۳ مرداد تا پنجم شهریور ماه تعطیل است.سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان خاطر نشان کرد: هنوز تصمیمی برای چگونگی فعالیت کتابخانه های عمومی استان اصفهان 

بعد از پنجم شهریور ماه اتخاذ نشده و باید، منتظر ابالغ دستورالعمل جدید باشیم.

اصفهان از بودجه ملی بی نصیب ماند
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان با بیان اینکه معضل بزرگ اصفهان در امورات مساجد 
وضعیت مالی آن است، گفت: این مسئله یک مانع برای برنامه ریزی در امورات مساجد به شمار می رود 
و  طی این ۲۵ سال هیچ پشتیبان مالی و ردیف بودجه برای مرکز استان در نظر گرفته نشده است.حجت 
االسالم سید صادق ابطحی ادامه داد: تنها مبلغ کمکی اندکی از سوی آیت ا... طباطبایی نژاد )امام جمعه 
اصفهان( به این مرکز تعلق می گیرد که حتی کفــاف حق الزحمه کارکنان را نمی دهد و حدود ۱۵ میلیون 
تومان است و سایر کمک های مالی از سوی خیران تامین می شود.وی تصریح کرد: این در حالی است 
که مرکز امور رسیدگی به مساجد تهران حدود ۳۰ میلیارد تومان در سال دریافت می کند و از این مقدار به 

سایر استان ها تعلق نمی گیرد و بودجه آن به صورت ملی نیست.

دو گزینه نهایی شهرداری اصفهان اعالم شدند؛

احمدی یا قاسم زاده، کدام یک جانشین نوروزی می شوند؟ 

انتخاب شهردار اصفهان به مراحل پایانی        نرگس طلوعی
اش نزدیک شــده و با معرفــی دو گزینه 
نهایی به زودی ســکان دار جدید مدیریت شهری مشخص می شود. 
کالن شهر اصفهان  با توجه به این که شاخص های زیادی داشته و نقش 
کلیدی در ســطح کشــور دارد و در عرصه بین المللی نیز مطرح بوده، 
انتخاب شهرداران همواره مورد دغدغه مردم، مسئوالن و اعضای شوراها 
اسالمی شهر بوده و هر بار سعی شده نماینده اجرایی پارلمان محلی بهتر 

از دوره قبل باشد.
انتخاب شهردار اولین و مهم ترین آزمون شوراهای اسالمی شهر است که 
سکان شهر را برای یک دوره در دست چه کسی قرار می دهند و انتخاب 

آنان سرنوشت شهر را چگونه رقم خواهد زد.
روز گذشته سخنگوی شورای شهر از انتخاب گزینه های نهایی شهرداری 

اصفهان خبر داد. 
علی صالحی در صفحه توئیتر خود نوشت: » بعد از بررسی های زیاد و 
با توجه به انتشار جزئیات قبلی فرآیند انتخاب شهردار اصفهان و انتشار 
ســوابق و برنامه های پنج نامزد منتخب، با جمع بندی نهایی اعضای 
شورای شهر اصفهان آقای محمدعلی احمدی و علی قاسم زاده به عنوان 

دو گزینه نهایی فرآیند مشخص شدند.«

احمدی، چهره سیاســی و از فرماندهان ســپاه صاحب الزمان)عج( 
اصفهان در دوره های گذشــته مدیرکل سیاسی استانداری، مدیرعامل 
سازمان اتوبوســرانی اصفهان و معاون فرهنگی سپاه استان اصفهان 
بوده و در حال حاضر نیز ریاست شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

را بر عهده دارد.
در چکیده برنامه های پیشــنهادی وی  اجرای برنامه های تدوین شده 
افق ۱۴۰۵ شهرداری اصفهان همراه با بازنگری و اصالح، توجه ویژه به 
ارتقای حمل و نقل عمومی و بافت فرسوده و توجه ویژه به ابعاد مختلف 
حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی در اولویت قرار دارد. وی همچنین 
رعایت عدالت و توجه ویژه به نقاط کمتر برخــوردار، خالقیت و دانش 
محوری، هوشمند سازی، محله محوری، شایسته ساالری و پرهیز از 

سیاست زدگی را از اهداف اجرایی خود در آینده ذکر کرده است.
همچنین مدیریت جهادی، مشــارکت شــهروندان، فسادســتیزی و 
شفافیت، ارتقای هویت شهری، تقویت حوزه گردشگری، قانون مداری و 
حقوق شهروندی و تحول ساختاری و کارآمدی منابع انسانی را از مبانی 

مدیریت شهری خود می داند.
 علی قاسم زاده ، دیگر گزینه انتخاب شده اعضای شورای شهر، فردی 
با سابقه فرهنگی و دانش و مهارت شورای شهر است که فعالیت های 

اجتماعی داشته و در دوره های گذشــته مدیرعامل سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان بوده است.

در چکیده برنامه های پیشنهادی  او  به ضرورت داشتن آرمان، اصول، 
اهداف و برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت در اداره کالن شهر اصفهان 
اشاره شده و اعالم کرده است که در هر دوره و به اقتضای حاکمیت هر 
تفکر تغییراتی در محتوای مدیریت شهری ایجاد شده، اما هیچ کس در 

ضرورت آن تردید نکرده است.
قاسم زاده یکی از راهکارهای اساسی در به روزرسانی و به روز نگهداری 
شهرداری ها را ارتقا و تعالی بخشی در سبک اداره شهر می داند همچنین 
وجود فضا و فرصت برای مردم در عرصه تصمیم سازی و مشارکت فعال 

آن ها را الزمه پیشرفت و آبادانی شهر بیان کرده است. 
همچنین در الگوی مدیریتی خود استفاده از توان علما، نخبگان، بخش 
خصوصی و تشکل های مردم نهاد را مد نظر قرار داده است. به نظر وی، 
شهرداری از ســرعت تغییر جامعه و ســبک زندگی شتابان شهری جا 

مانده است و باید تدابیر ویژه ای برای رفع این فاصله اندیشید.
 با انتخاب دو گزینه نهایی شهرداری اصفهان، در روزهای آینده جانشین 
قدرت ا... نوروزی مشخص می شــود، جانشینی که کار چندان راحتی 
در مدیریت شهری با توجه به شرایط اصفهان در پیش نخواهد داشت.

مدیر بحران و پدافند غیر عامل شــهرداری اصفهان 
اظهار کرد: شهرداری اصفهان برای کنترل موج پنجم 
کرونا و شتاب دهی در روند واکسیناسیون به میدان 
آمد و با کمک مرکز بهداشت اســتان هشت مرکز 
تجمیعی برای واکسیناسیون عموم مردم دایر کرد 
که حتی در روزهای تعطیل نیز فعال بوده و نسبت 
به واکسیناسیون افراد اقدام شده است.سید رضا 
جعفریان فر تصریح کرد: از جملــه مراکز تجمعی 
واکسیناسیون با همکاری شهرداری، مجموعه های 
مصالی نماز جمعه اصفهان توســط منطقه شش 
شهرداری، نمایشگاه بین المللی سابق واقع در پل 
شهرستان توســط منطقه چهار شهرداری، حسینیه 
محبان الرضا )ع( جنب حــرم زینبیه، مصالی نماز 
جمعه رهنان، سالن ورزشــی دانشگاه هنر واقع در 
خیابان رباط ســوم و دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
خوراسگان توسط ناحیه مقاومت بسیج سپاه امام 
صادق )ع( و همکاری منطقه ۱۵ شــهرداری بوده 
اســت.مدیر بحران و پدافند غیر عامل شــهرداری 
اصفهان ادامه داد: مرکز تجمیعی واکسیناســیون 
عمومی شهروندان در ورزشــگاه کوثر در منطقه ۱۲ 
شهرداری تجهیز و راه اندازی شده است.وی با بیان 
اینکه مرکز تجمیعی واکسیناسیون ویژه شهرداری 
جهت واکسیناسیون حوزه خدمات شهری و حمل 
و نقل عمومی بر اساس ســند ملی در ورزشگاه گل 
نرگس منطقه ۱۰ شهرداری تجهیز و راه اندازی شده 
اســت، گفت: در این مرکز واکسیناســیون ناوبران 

مترو و اتوبوس های شــهری، رانندگان تاکسی زرد 
و سرویس مدارس و پاکبانان انجام شد.جعفریان 
فر خاطرنشان کرد: تا روز جمعه ۲۹ مردادماه سال 
جاری ۱۳ هزار و ۹۴۳ نفر از این افراد در مرکز مربوطه 
واکسینه شدند البته روند واکسیناسیون ادامه دارد 
و در روزهای آینده مابقی رانندگان ناوگان حمل و نقل 
شــهری و پاکبانان در برابر ویروس کرونا واکسینه 
خواهند شد.وی اظهار کرد: واکسیناسیون ناوبران 
حمل و نقل بار در دســتور کار قرار گرفته و در مرکز 
منتخب مرکز بهداشــت و شــهرداری طی روزهای 

آینده انجام خواهد شد.
مدیر بحران و پدافند غیر عامل شــهرداری اصفهان 
با تاکید بــر اینکه رانندگان تاکســی و ســرویس 
مدارس باید تا قبل از آغاز ســال تحصیلی به مراکز 

واکسیناسیون مراجعه کنند، گفت: شهروندان تا حد 
امکان از منازل خود خارج نشوند و خرید مایحتاج 
خود را به صورت اینترنتــی انجام دهند.وی با بیان 
اینکه در فروشگاه های کوثر زیرساخت های خرید 
اینترنتی فراهم شده است، اظهار کرد: سامانه خرید 
kowsar. اینترنتــی بازارهای روز کوثر بــه آدرس

market در دســترس مــردم قرار گرفته اســت، 
از ایــن رو شــهروندان می توانند خرید خــود را به 
صورت آنالین از نزدیک ترین بازار کوثر انجام دهند.

جعفریان فر تصریح کرد: از ابتدای شیوع کرونا در 
کشور شــماره تلفن چهاررقمی ۳۵۵۳ در راستای 
تحقق شعار »در خانه بمانیم« برای سفارش کاالها و 
اقالم مورد نیاز از بازارهای کوثر در اختیار شهروندان 

قرار گرفت.

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان:

واکسیناسیون ناوبران حمل ونقل بار در دستور کار است

از  لحی در صفحه توئیتر خود نوشت: » بعد   علی صا
بررسی های زیاد و با توجه به انتشار جزئیات قبلی فرآیند 
انتخاب شهردار اصفهان و انتشار سوابق و برنامه های پنج 
نامزد منتخب، با جمع بندی نهایی اعضای شورای شهر 
اصفهان آقای محمدعلی احمدی و علی قاسم زاده به عنوان 

دو گزینه نهایی فرآیند مشخص شدند

درخواست رییس شورای اسالمی شهر شاهین شهر از نخبه کنکوری: 

 تجارب این موفقیت ارزشمند را  در اختیار هم نسالن
 خود قرار دهید

آیین تجلیل از محمد جواد مهدیان، دارنده رتبه ۳ گروه علوم انســانی کنکور سراسری در پنجمین 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر شاهین شهربا حضور ریاست و معاونت اداره آموزش و پرورش 
و سرپرســت شهرداری شــاهین شهر 
در صحن شورای اسالمی شــهر برگزار 
شــد. بهرام عمویی، رییس وسخنگوی 
شورای اسالمی شــهر ضمن تبریک به 
خانواده مهدیان، جوانان شــاهین شهر 
را دارای ظرفیت مطلوب و مستعدی در 
عرصه های مختلف دانســت و خطاب 
به نخبه جوان شــاهین شــهری اظهار 
داشــت: تقاضامندم با از خودگذشتگی 
همچون شــهدای دانش آموز در دوران 
دفاع مقدس، تجربیات مسیر طی شده را به هم نســالن خود انتقال داده تا مسیر موفقیت دیگر 
جوانان شهر نیز هموار شود و در سال های آینده رتبه های برتر بیشتری برای شاهین شهر در کشور 
به ارمغان آورده شود. در ادامه ریاست آموزش و پرورش از مســاعدت های به عمل آمده از سوی 
شورای اسالمی شهر و شهرداری در راستای بهبود فضاهای آموزشی از رییس و اعضای شورای شهر 
و سرپرست شهرداری تشکر کرد. در پایان این نشســت محمد جواد مهدیان به بیان دغدغه های 
جوانان شهر پرداخت و از حسن توجه شورای اسالمی شهر و شــهرداری جهت تدارک این برنامه 
تشکر کرد.وی از نمایندگان مردم در شورا خواستار سیاست گذاری عمیقی در حوزه مسائل فرهنگی 

و اجتماعی به ویژه در خصوص  جوانان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی شد.

یک دکترای اقتصاد شهری:

مدیریت شهر بدون مشارکت شهروندان ناموفق است
یک دکترای اقتصاد شهری دانشــگاه اصفهان اظهار کرد: امروزه اکثر صاحب نظران حوزه مدیریت 
شهری، تجربه مدیریت متمرکز شــهر را شکست خورده دانســته و آن را بدون مشارکت شهروندان 
ناموفق ارزیابی می کنند، از این رو جلب مشارکت شهروندان یکی از دغدغه های اصلی مدیریت های 
نوین شهری محسوب می شود.سعید ابراهیمی با بیان اینکه مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، 
برنامه ریزی ها و کلیه فعالیت ها و امور شهری مورد توجه مدیران، برنامه ریزان و صاحب نظران توسعه 
اجتماعی است، افزود: مشارکت، فرآیند درگیر شدن کلیه گروه های مردم در همه مراحل توسعه جهت 
ظهور توانایی ها، قابلیت ها و در نتیجه رشد و تعالی مادی و معنوی آنهاست و به همین خاطر شاید در 
سال های اخیر همواره در محافل علمی و سیاسی کشور موضوع مشارکت شهروندان در امور شهر در 
صدر گفتمان های اجتماعی قرار گرفته است.وی تصریح کرد: مشارکت مردم در امور شهری می تواند در 
ایجاد تعادل شهری نقش ارزنده ای ایفا کند چرا که اگر شهروندان مشارکت در شهر را به منزله مشارکت 
در سرنوشــت خویش بدانند، در قالب گروه های کاری به شکل گیری و تقویت خصایصی نظیر خود 
رهبری و خود مسئولیت ورزی مبادرت ورزیده و زمینه را برای تغییر و تحول در جهت تلطیف و پویایی 
شهری آماده خواهد ساخت.دکترای اقتصاد شهری دانشگاه اصفهان ادامه داد: مشارکت دادن یک به 
یک افراد جامعه در فرآیند توسعه به معنای قدرت دادن به ضعیف ترین و فقیرترین افراد جامعه برای 
تشویق آنها به اجرای برنامه ها، طرح ها و قرار دادن این گروه در متن آن است.وی با بیان اینکه مشارکت 
شــهروندان در روند تصمیم گیری شــهری یکی از عناصر اصلی حکومت مردمی بوده است، گفت: 
افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری می تواند در ایجاد تعادل شهری نقش ارزنده ای ایفا کند.

با مسئولان

خبر روزخبر خوان

مدیر منطقه ۷ شهرداری خبر داد:

تکمیل تعریض کندروی 
جنوبی بزرگراه شهید 

چمران
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: 
کندروی جنوبی بزرگراه شــهید چمران )حد 
فاصل پل چمــران تا میدان اللــه( با هدف 
روان ســازی ترافیک تعریض شــده است.

علی اصغر شاطوری اظهار کرد: برای تعریض 
کندروی بزرگراه شــهید چمران )حد فاصل 
پل چمران تا میدان الله و بالعکس( مبلغ ۲۸ 
میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال اعتبار تخصیص 
یافته اســت.وی با بیان اینکه طــول پروژه 
تعریض کندروها در دو طرف سه هزار و ۸۶۲ 
متر اســت، افزود: طول جدول گذاری ســه 
هزار و ۵۰ متر، سطح آســفالت هفت هزار و 
۷۰۰ مترمربع، حجم باالســت دو هزار و ۷۰۰ 
متر مکعب و حجم خاکبرداری ســه هزار و 
۵۰۰ متر مکعب اســت.وی از پیاده روسازی 
در ضلع شــمالی خیابــان ابوریحان بیرونی 
)حد فاصل خیابــان آل محمد تا خیابان آل 
بویه( خبــر داد و تصریح کــرد: برای اجرای 
این پروژه مبلغ هفت میلیارد و ۴۶۴ میلیون 
ریال اعتبار پیش بینی شــده اســت.مدیر 
منطقه هفت شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
طول پیاده روســازی ضلع شــمالی خیابان 
ابوریحان بیرونی ۹۰۰ متر اســت، ادامه داد: 
سطح موزائیک فرش پروژه ســه هزار متر 
مربع، حجم خاکبــرداری ۷۵۰ متر مکعب و 

حجم بتن ریزی آن ۴۶۰ متر مکعب است.
وی با اشــاره به اجرای پروژه های تعریض 
باند غربی خیابــان بعثت و دفــع آب های 
سطحی )حد فاصل خیابان گلستان تا میدان 
فرزانگان( با هزینــه ای بالغ بر ۳۸ میلیارد و 
۲۰۶ میلیــون ریال گفت: طــول لوله گذاری 
پروژه یک هزار و ۸۰۰ متر و حجم بتن ریزی 
۸۸۹ متر مکعب و سطح آسفالت ۱۰۳ هزار و 

۹۲۰ متر مربع است.
شــاطوری گفت: احداث پاتوق نشیمن )در 
بلوار پرســتار جنب پل گلســتان( با صرف 
اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال در دستور کار 

منطقه قرار گرفته است.

خانه تاریخی 
زهتاب، خانه ای 

برجای مانده از دوره 
قاجار در اصفهان

خانه زهتاب با قدمتی که به دوره 
قاجار بازمی گشــت و از آثار ملی 
ایران و دیدنی هــای اصفهان به 
شــمار می رفت، به دست عوامل 
ناشناس و در بی خبری سازمان 
میراث فرهنگی در ســال ۱۳۹۴ 

تخریب شد.

وز عکس ر
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جمعیت کره زمین هر لحظه در حال افزایش است و ما آنقدر 
در سیاره خود دست برده ایم که ممکن است تا پایان سال 
2100 دیگر قابل شناسایی نباشد. اینطور که به نظر می رسد تا 
آن زمان مردم در دنیای کامال متفاوتی زندگی خواهند کرد.

در ادامه از تغییرات بزرگی خواهیم گفت که احتماال تا سال 
2100 در دنیا رخ می دهد.

 می توانیم فاصله برلین تا نیویورک را سه ساعته طی کنیم: 
در ســال 2100 قاره های اروپا و آمریکای شمالی احتماال به 
وسیله تونلی که از اقیانوس اطلس گذشته به یکدیگر متصل 
هســتند. در سرتاســر این تونل لوله های غیر قابل نفوذی 
نصب شــده که قطارها می توانند در آن با سرعت حداکثر 7 
هزار کیلومتر بر ســاعت حرکت کنند. محیط غیر قابل نفوذ 
تونل، به لطف وجود میدان های مغناطیسی و دخیل نبودن 
آب و هوا امکان سفر قطار از برلین تا نیویورک در عرض تنها 

3 ساعت را فراهم می سازد.
 هیچ جنگل بارانی ای وجود ندارد: تا همین حاال هم نیمی 
از جنگل های بارانی دنیا از میان رفته اســت و اگر سرعت 
تخریب به همین میزان ادامه یابد، تا سال 2100 همه آن ها 
نابود خواهند شد. از آنجایی که 75 درصد از موجودات زنده 
روی کره زمین در جنگل های بارانی هستند که انسان هنوز 

بسیاری از آن ها را کشف نکرده، بسیاری از این موجودات 
زنده هم از میان خواهنــد رفت چون جــای دیگری برای 

رفتن ندارند.
 ممکن اســت آدم ها دیگر پیر نشوند: انســان ها حتی در 
گذشــته هم همواره به دنبال راهی بودند تا جوان تر از سن 
واقعی خود به نظر برسند. اما در آن زمان هنوز نمی دانستیم 
که واقعا به چه دلیل پیر می شویم، نکته ای جزئی که نقشی 
اساســی در پیدا کردن راهی برای توقف رونــد پیری دارد.

امروزه محققان می دانند ما به دلیل خطاهایی پیر می شویم 
که به مرور زمان در سطح سلولی انباشته می شوند. با این 
حال، ممکن است تا سال 2100 از یک مکانیسم اصالح خطا 
برخوردار شویم که این فرآیند را معکوس سازد. در حقیقت 

دانشمندان تاکنون نزدیک به 60 ژن شناسایی کرده اند که بر 
روند پیری اثر می گذارند. بنابراین ممکن است نوادگان ما 

بتوانند انتخاب کنند که بعد از 30 سالگی دیگر پیر نشوند.
 بیســت و یک کشــور ممکن اســت به بیابان بدل شــده 
باشــند: حوضه مدیترانه بســیار بیشــتر از آنچه ظرف 10 
هزار ســال گذشــته رخ داده، تغییر خواهد کــرد، مگر آنکه 
راهی پیــدا کنیم تــا دمای هوای کــره زمین زیــر 2 درجه 
باقی بماند. ایــن بدان معنی اســت که جنــگل ها تبدیل 
به زمیــن هایــی پوشــیده از خار و خاشــاک و ســپس 
بیابان می شــوند. ایــن امر نــه تنها روی مناطــق جنوبی 
 اســپانیا، بلکــه بر 20 کشــور دیگــر حوضــه مدیترانه نیز

 اثر می گذارد.
 ممکن است تا سال 2100 منابع غذایی مان به پایان برسد: 
اگر به عادت های غذایی امروزمــان ادامه دهیم، دنیا قادر 
نخواهد بود تا سال 2100 غذای کافی برای مان فراهم سازد. 
در حقیقت، به گفته  دانشــمندان، حتی اگر همه انسان ها 
گیاه خوار شوند هم زمین های کشاورزی توان تامین غذای 
10 میلیارد نفر را نخواهند داشت. به عالوه، تا سال 2030 هر 
کسی اســتطاعت خرید غذا را ندارد و  بعضی مواد غذایی 

ممکن است 130 تا 180 درصد گران تر شوند.

آشپزی
»سوگی« 

سوگی، نوعی کرپ است که با موادی مانند مواد 
ماکارونی پر می شود. اگر قصد تنوع در وعده های غذایی تان را 

داشتید، این غذا گزینه خوبی است و شما را به هدف تان می رساند.
مواد الزم: تخم مرغ 5 عدد، آرد یک  و  یک چهارم پیمانه، شیر یک پیمانه، 

خامه یک  قاشق غذاخوری،روغن مایع 2 قاشق غذاخوری،زعفران حل شده  یک 
قاشق چای خوری،پنیر پیتزا به میزان الزم،مواد سس گوشتی سوگی 300 گرم،جعفری 

خرد شده 5 قاشق غذاخوری،زرشک 2 قاشق غذاخوری،آویشن به مقدار الزم
طرز تهیه: در ابتدا باید سس گوشتی در سوگی را آماده کنیم. این سس می تواند مانند مایه ماکارونی 
تهیه و چند نوع از سبزیجات مانند ذرت و قارچ و فلفل دلمه به آن اضافه شود. این سس را می توان 
به همراه گوشت با سوسیس هم تهیه کرد. تمام مواد را با هم مخلوط کرده، به مدت 2 دقیقه با همزن 
می زنیم و برای نیم الی یک ساعت در یخچال قرار می دهیم. بعد از استراحت مجددا با مفتول فلزی 

می زنیم تا صاف و یکدست شود. تابه کوچکی را با برس چرب کرده به اندازه یک مالقه کوچک از 
مایه در آن می ریزیم و می چرخانیم تا یکنواخت پهن شود و سپس روی حرارت دو طرف آن را 

تفت می دهیم. سینی فر  را  کاغذ انداخته و یک ورق کرپ می گذاریم روی آن مایه گوشتی 
و پنیر و آویشن می ریزیم، سپس ورقه دیگری از کرپ را گذاشته با دست کمی 

فشار می دهیم تا فیکس شود و این کار را با 3 الیه کرپ انجام می دهیم 
ولی روی الیه سوم فقط جعفری و پنیر و زرشک می ریزیم.

حاال  در فر طبقه دوم با درجه 180 و به مدت 
20 دقیقه می پزیم.

تغییرات بزرگی که تا سال 2100 در دنیا رخ خواهد داد

»خورشید« در اکران آنالین بالغ بر 2.5 
میلیارد تومان فروخت

 باربد بابایی مجری فصل جدید 
»زوجی نو« است

لی به  فیلم سینمایی »خورشید« ساخته مجید مجیدی در حا
اکران خود در بسترهای آنالین پایان داد که ۹0 هزار و ۹21 بلیت 
برای این فیلم در مجموع به فروش رفت و رقم 2 میلیارد و 727 
میلیون و 630 هزار تومان را به ثبت رساند.»خورشید« برنده سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه در سی و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر شده  است.

حامد خانی، تهیه کننده مسابقه تلویزیونی »زوجی نو« درباره تولید فصل 
جدید این برنامه و تغییرات آن گفت: فصل جدید این مسابقه پس از ماه 
صفر روی آنتن شبکه سه می رود.در فصل جدید نیز برنامه با اجرای باربد 
بابایی پخش می شود و تغییری قرار نیست به وجود آید.رسالت »زوجی 
نو« از همان ابتدا که طرح ساخت آن مطرح شد بر این موضوع متمرکز بود 
که بتواند جوانان را در سنین ابتدایی جوانی به ازدواج  تشویق کند.

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

مدیرکل دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان از 
تالش های مدیرعامل ، معاونان و مدیران این شرکت در برگزاری دیدارهای 

مردمی به صورت منظم تجلیل کرد.
صادق کرمی در دیدار با مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
گفت: ارزیابی های صورت گرفته توسط بازرسان استانداری نشان می دهد 
بخشنامه اســتاندار در خصوص دیدارهای چهره به چهره مدیران با مردم به 

خوبی و در کمال نظم به صورت هفتگی در این شرکت اجرایی شده است.
وی در بخش دیگری از ســخنانش تالش مدیران و کارکنان آبفای اســتان 
اصفهان را در تامین آب شرب پایدار شــهروندان و روستاییان ستود و گفت: 
توزیع عادالنه آب بیــن مردم با وجودکاهــش بارندگی ها و کمبود شــدید 
آب،کاری بسیار سخت و دشوار اســت که خوشبختانه شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان در تابستان امسال از این آزمون سربلند بیرون آمد.
مدیرکل دفتر بازرســی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان 
در پایان با اهدای لوح تقدیری به مدیرعامل آبفای استان اصفهان از خدمات 

وی و کارکنان این شرکت قدردانی کرد.
در این لوح تقدیر آمده است:

جناب آقای هاشم امینی
مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

با سالم و تحیت
باالترین اجر و پاداش کارکنان متعهد و دلسوز که با همت وافر نسبت به انجام 
امور محوله و وظایف سازمانی اهتمام می ورزند، کسب رضایت و خشنودی 
الهی خواهد بود و خدمت خالصانه توفیقی اســت که خداوند متعال نصیب 
خاصان درگاه خود می کند  و قطعا تالش صادقانــه همکاران عزیز در جهت 
پیشرفت و توسعه ایران اسالمی موهبتی است که مردم شریف این سرزمین 

قدردان آن خواهند بود.
اکنون بر خود فرض می دانم ضمن آرزوی ســالمتی و سربلندی برای همه 
همکاران محترم، از زحمت و کوشــش هــای جنابعالی در اجــرا و پیگیری 
بخشنامه شماره 20/1/21275 مورخ ۹۹/3/11 استاندار محترم در خصوص 
دیدارهای چهره به چهره مدیران با مردم ، قدردانی و تشــکر کرده و از درگاه 
حضرت احدیت نیک نامی ، تندرستی و دلی سرشار از ایمان و نشاط را برای 

شما و خانواده محترمتان مسئلت دارم.
صادق کرمی،مدیر دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

  استاندارد ســازی شــرایط محیطی آزمایشــگاه کنترل کیفیت کنتور آبفای 
اصفهان به منظور استقرار اســتاندارد  17025 در دســتور کار قرارگرفت.مدیر 
دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان 
اصفهان گفت: افزایش تراز فنی و استانداردسازی بیش از پیش کنترل کیفیت 
کنتور آب، ارتقای فرآیند تست کنتور و ایجاد تنوع در آزمون های عملکرد کنتورها 
از مهم ترین اقداماتی اســت که در زمینه اســتاندارد ســازی شرایط محیطی 
آزمایشگاه کنترل کیفیت کنتور انجام شــده است.سید محمد حسین صالح 
افزود: استانداردسازی فرآيند تســت كنتور، كاهش مقدار هدررفت ظاهری 
ناشی از دقت پايين اندازه گيری كنتور در حجم های مختلف را به همراه دارد. 

وی گفت: بررسی عملكرد كنتورها در شرايط مختلف فشار شبكه توزيع آب به 
منظور محاسبه دقیق آب ورودی به انشعابات از دیگر اهداف استاندارد سازی 
شرایط محیطی آزمایشــگاه کنترل کیفیت کنتور آبفای اصفهان است.صالح 
تصریح کرد: در سال های اخیر ارتقای فنی و كيفی فرآيندهای مختلف تست، 
موجب شد تا آزمایشــگاه کنترل کیفیت کنتور آبفای اصفهان به عنوان مرجع 
ارزيابی عملكرد كنتورهای آب در كل كشور معرفی شود.مدیر دفتر بهره برداری و 
توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون آبفای استان اصفهان گفت: روزانه بیش 
از 220 کنتور آب در آزمایشگاه کنترل کیفیت آبفای اصفهان مطابق استانداردهای 

تعریف شده مورد آزمایش و ارزیابی قرار می گیرند.

علیرضا آجدانی، رییس بیمارستان شــهید مطهری و مجید مکاری مدیر ایمنی ، 
بهداشت و محیط زیســت ذوب آهن اصفهان در گفت وگوی ویژه خبری سیمای 
اصفهان به تشریح اقدامات این شرکت در راستای درمان و مقابله با شیوع بیماری 

کرونا ازجمله واکسیناسیون کارکنان پرداختند.
  رییس بیمارستان شهید مطهری در این خصوص گفت : با توجه به شیوع بیماری 
کرونا ، بخش های مختلف این بیمارستان در بیست ماه گذشته در خدمت کارکنان 
این مجتمع عظیم صنعتی و مردم منطقه بودند وحفاظــت از جان آنها در برابر این 
بیماری را به عهده داشتند. وی افزود : این بیمارستان خصوصی یکی از سرمایه های 
بزرگ ذوب آهن اصفهان است که با توجه به شرایط بحرانی شیوع کرونا ، با نظر هیئت 
مدیره در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت و طی بیست ماه گذشته خدمات گسترده 
ای ارائه داد . علیرضا آجدانی گفت : جهت شناسایی بیماران مبتال به کرونا یک کال 
سنتر ایجاد شد و تمام 18 هزار پرسنل ذوب آهن و شرکت های تابعه می توانستند 
در صورت نیاز به صورت رایگان تســت PCR انجام دهند که عامل مهمی در جهت 
جلوگیری از شیوع این بیماری در ذوب آهن اصفهان بود .همچنین در بیمارستان 
شیهد مطهری ، با استفاده از تکنیک های سریع ، افراد مشکوک به بیماری بررسی 
می شوند و ازادامه کار افراد دارای عالئم این بیماری جلوگیری به عمل آمد. مجموعه 
این اقدامات باعث شد آمار ابتال به این بیماری در ذوب آهن اصفهان بسیار پایین 
باشد .رییس بیمارستان شهید مطهری در خصوص واکسیناسیون کارکنان ذوب 
آهن گفت : با پیگیری های صورت گرفته و با همکاری وزارت بهداشت ، به فعاالن 
عرصه فوالد ، واکسن اختصاص یافت که اهمیت بسیاری برای حفظ سالمت کارکنان 
و روند تولید دارد .وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته جهت واکسیناسیون کارکنان 
این مجتمع عظیم صنعتی در دو بخش ، گفت: بخش اول مربوط به تزریق واکسن 
مطابق جدول سنی تعیین شده وزارت بهداشت در واحد اورژانس کارخانه است که از 
روز یکشنبه 24مرداد ماه آغاز شد . وی افزود:  بخش دوم مربوط به واکسیناسیون 
بدون محدودیت سنی است که به زودی در این مجتمع عظیم صنعتی آغاز می شود 

و در گام بعدی واکسیناسیون خانواده کارکنان نیز مد نظر است.
آجدانی در خصوص تجهیزات جدید بیمارســتان شــهید مطهری گفت : درفرآیند 
تشخیص که اهمیت بسیاری دارد ، تجهیزات به روز نیاز است . دراین راستا دستگاه 
سی تی مولتی اسالیس بسیار پیشرفته ای در بیمارستان مستقر شد که در حال ارائه 

خدمت است . دستگاه MRI هم با همکاری وزارت بهداشت تهیه شده که در منطقه 
وجود ندارد و امیدوارم  به زودی طی مراسمی شاهد آغاز به کار آن باشیم .

رییس بیمارستان شهید مطهری در بخشی از سخنان خود ، به شرایط سخت کنونی 
مراکز درمانی کشور به جهت شکل گیری موج جدید شیوع کرونا اشاره کرد وگفت : در 
گذشته هیچ گاه ظرفیت بیمارستان شهید مطهری جهت بستری بیماران کرونایی 
صد در صد پرنشده بود که این اتفاق در چند روز گذشته رخ داد و امیدوارم به شرایطی 
نرسیم که از شیوه های اقدامات سریع استفاده کنیم .در این راه هم مشکل تامین 
تجهیزات و دارو داریم و مهم تر از آن با توجه به اینکه کادر درمان بیست ماه است که 
شبانه روز فعالیت می کنند، تامین نیروی متخصص و خبره نیاز است که بتواند این 
شرایط را تحمل کند . در این شرایط ، رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم برای 

عبور از موج جدید این بیماری، بسیار حیاتی است .
تمرکز ذوب آهن بر پیشگیری، نتایج خوبی به همراه داشت

مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت ذوب آهن اصفهان نیز گفت : با توجه به 
ناشناخته بودن این بیماری و روش های درمان آن، اقدامات پیشگیرانه در اولویت 
فعالیت های ذوب آهن قرار گرفت . در این راستا برای حفظ سالمت کارکنان و روند 
تولید، اقدامات بسیاری با همکاری تمام بخش های ذوب آهن اصفهان انجام شد .

مجید مکاری برخی از این فعالیت ها را که با شکل گیری کمیته عالی کرونا در ذوب 
آهن برنامه ریزی و انجام شد ،بدین شرح بیان کرد : گندزدایی ها و ضدعفونی ها در 
کلیه مکان هایی که پرسنل حضور داشتند ، لغو برنامه هایی که منجر به تجمع می 
شد مثل آموزش های حضوری و سرو غذا در رستوران ، کاهش تراکم در سرویس 
های ایاب و ذهاب ، بازرسی های روزانه در مراکز مختلف ، آموزش و فرهنگ سازی 

الزم با همکاری مدیریت روابط عمومی و ..
وی افزود :  برای قطع زنجیره شــیوع این ویروس ، شناســایی افراد بیمار بسیار 
ضروری اســت که در این زمینه اقدامات مختلفی از جمله ایجاد کال سنتر صورت 

گرفت و افراد بیمار در دوران قرنطینه ، از مزایا و حقوق خود برخوردار بودند .
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ذوب آهن ، به اصل مقدم بودن پیشگیری 
بر درمان اشاره کرد و گفت : خوشبختانه عملیات واکسیناسیون کارکنان ذوب آهن 
اصفهان آغاز شــده و امیدوارم با مجموعه اقدامات صورت گرفته در کشور و رعایت 

پروتکل های بهداشتی بتوانیم بر این بیماری ویروسی غلبه کنیم .

 قدردانی مدیرکل دفتر بازرسی استانداری 
ازآبفای استان اصفهان به دلیل برگزاری دیدارهای مردمی

مدیرکاهش آب بدون درآمد آبفای اصفهان خبر داد:

گام بزرگ آزمایشگاه کنترل کیفیت کنتورآب برای کسب گواهینامه استاندارد 17025

تشریح اقدامات ذوب آهن اصفهان در دوران کرونا
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