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استان اصفهان

اطالعیه

دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان م الف:1182983

 بدینوســیله به اطالع می رساند، معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی استان 

اصفهان در نظر دارد مجوز تاســیس یک باب داروخانه در شهر شاهپور آباد و یک باب 
داروخانه در محله اشترجان شهر ایمانشهر صادر نماید.

 لذا کلیه داروسازان عالقمند به تاســیس داروخانه در آن محل ها می توانند حداکثر 

تا یکماه بعد از تاریخ درج آگهی ضمن ثبت تقاضا در ســامانه HIX، به منظور اطالع 

کامل از شرایط و ارائه تقاضای کتبی خود به انضمام مدارک مربوطه در مهلت مذ کور 

به آن معاونت مراجعه نمایند. الزم به ذکر است پس از انجام اولویت، مجوز تاسیس 

داروخانه برای متقاضیان دارای باالترین امتیاز صادر خواهد گردید .

سخنگوی سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت: هفت هزار خانوار 
عشایری با همکاری بسیج عشایری استان اصفهان در بحث قرارگاه شهید 

سلیمانی در برابر کرونا واکسینه شدند.
 ســرهنگ علی قمیان با اشــاره بــه اقدامات بســیج عشــایری در بحث

 قرارگاه شهید ســلیمانی در استان اصفهان اظهار داشــت: بسیج عشایری 
اســتان در دوران شــیوع کرونا اقدامات ارزنده ای را در زمینه پیشــگیری، 
کنترل و کمک به نیازمند در این بحران انجام داده است.بســیج عشایری 
استان اصفهان واکسیناسیون هفت هزار خانوار عشایری را هم انجام داده 
و ۱۲ هزار بسته بهداشــتی و مواد شــوینده را  تهیه و در اختیار این خانوار ها 

قرار داده است.
وی با بیان اینکه توزیع پنج هزار بســته معیشــتی، اهدای ۴۵۰ چشــمه 
سرویس بهداشتی، ۷۱ رأس نذر قربانی، توزیع ۸۵۰ بسته لوازم التحریر و 
توزیع یک هزار و ۶۵۰ کیسه آرد گوشه ای از این اقدامات بوده است، اضافه 
کرد: همچنین ۲۵۰ جفت کفش، ۹ ســری جهیزیه، چهار هزار پرس غذای 
گرم، ۲۵ عدد تانکر آبی پلی اتیلن یک هــزار لیتری نیز از دیگر فعالیت های 

بسیج عشایری اصفهان در بحران شیوع کروناست.
سخنگوی سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان بازسازی ۶ باب منزل 
محرومان توسط بسیج عشایری استان اصفهان را از دیگر اقدامات صورت 
گرفته طی یک ســال اخیر اعالم کرد و گفت: خدمات آموزشی نیز به دانش 

آموزان پنج هزار و ۵۰۰ خانوار عشایری در استان اصفهان ارائه شده است.
وی با بیان اینکه غربالگری خانوار های عشایری در زمینه ابتال  به کرونا نیز 
از اقدامات صورت گرفته توسط بسیج عشایری استان اصفهان بوده است، 

اضافه کرد: در این زمینه چهار هزار و ۵۰۰ خانوار غربالگری شده اند.

مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: افرادی 
که ۲ دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند نسبت به افراد دیگر ۳۰ برابر شدت 

بیماری در آنها کمتر می شود.
رضا فدایی اظهار داشــت: احتمال اینکه افراد پس از دریافت ۲ دوز واکسن 
کرونا به نوع شدید بیماری مبتال شــوند، وجود دارد و این سبب شده است 
تا توجه مردم به ابتالی افرادی که واکســن کامل را دریافت کردند نسبت به 

افرادی که با واکسیناسیون به کرونا مبتال نشدند، بیشتر باشد.  
مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشــت اســتان اصفهان افزود: از 
سوی دیگر افراد بســیاری با دریافت واکســن، کرونا نگرفتند اما کسی به 
آنها توجه نمی کند. وی اضافه کرد: همواره توصیه شــده است که تمام افراد 
در هرشرایطی تمام پروتکل های بهداشــتی را رعایت کنند زیرا که بیماری با 
شدت باالیی درگردش است و باید همه مراقب باشند.فدایی در این ارتباط 
که افراد بسیاری به علت داشتن عوارض واکسن، برای تزریق دوز دوم دچار 
تردید هستند، گفت: بسیاری از افراد با دریافت دوز اول واکسن دچار عوارض 
خفیف می شوند اما اگر با عوارض شدید و مشکالت جسمی و ادامه دار مثل 
لخته خون و تنگی نفس مواجه شــدند به مرکز واکسیناســیون مربوطه و 

پزشک مراجعه کنند تا راهنمایی های الزم  صورت گیرد. 
وی گفت: محموله جدید واکسن به اصفهان رســید و بین ۲ تا ۳ روز آینده 

تمام خواهد شــد.فدایی ادامه داد: وزارت بهداشت هفته آینده تکلیف نبود 
واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا برای دوز دوم را مشخص خواهد کرد.

هم اینک افزون بر سه هزار و ۶۰۰ بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانی استان 
اصفهان به جز کاشان و آران و بیدگل بستری هستند که این رقم بیشترین 
تعداد از ابتدای شــیوع کرونا در این اســتان اســت این در حالی است که  
 فوت ۶۰ بیمار مشــکوک و قطعی ابتال به کرونا  اخیــرا  در اصفهان نیز رکورد 

بی سابقه ای ثبت کرد. 

واکسیناسیون ۷۰۰۰ خانوار عشایری در اصفهان

مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان:

واکسیناسیون کرونا 3۰ برابر شدت بیماری را کمتر می کند 

خبر در زاینده رود
 جاریست ...
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»اشرف غنی« وسط ناهار با معاونان از کابل فرار کرد
واشنگتن پســت گزارش کرد، اشــرف غنی بدون آنکه معاونان و متحدانش را خبر کند همزمان با 
ســقوط کابل و ترس از ورود طالبان به کاخ ریاست جمهوری و کشته شــدن توسط آنها، فرار کرد. 
مقام ها به واشنگتن پست گفتند، معاون های غنی برای صرف ناهار رفته بودند که یکی از معاون های 
ارشد رییس جمهوری افغانستان به اشتباه برایش خبر آورد که طالبان وارد کاخ ریاست جمهوری 
شده و به دنبالش هستند. یکی از مشاورهای ارشد غنی به واشنگتن پست گفت: به رییس جمهوری 
افغانستان گفته شد که یا گارد ریاست جمهوری هستند یا طالبان اما اگر بماند، او را خواهند کشت. 
گزارش شده که غنی پرسید می تواند به خانه اش برود تا وســایلش را جمع کند اما به او گفتند که 
زمانی ندارد و او به همراه همسر و معاون های ارشدش سوار بر هلکوپتر به ازبکستان رفت و بعد از 
آنجا به امارات. وقتی مقام ها از ناهار برگشتند، متوجه شدند که دفتر غنی خالی است و او رفته است.

»اردوغان«مدل توافق با رهبر طالبان را اعالم کرد
»رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه در بازگشــت از ســفر به بوســنی هرزگوین و در جمع 

خبرنگاران در خصوص رویکرد آنکارا در خصوص افغانستان توضیح داد.
 وی تصریح کرد که ترکیه به دنبال توافق با طالبان، مشابه توافقی که با لیبی منعقد کرده، خواهد بود.

اردوغان گفت: »من نمی توانم بگویم که ]با طالبان[ چنین توافق نامه ای که با لیبی امضا کردیم را امضا 
نخواهیم کرد. می توانیم چنین کاری را انجام دهیم کافی است که یک شریک شایسته برای مذاکره 
پیدا کنیم«.شــبکه خبری »ان.تی. وی« به نقل از اردوغان در خصوص فرودگاه کابل اعالم کرد: »در 
خصوص فرودگاه، طالبان می گوید که امنیت آن را تامین می کنیم و مدیریت آن بر عهده شــما. اما 
چگونه این امر را تضمین می کند.این کار آسانی نیست. ببینید که چگونه اخیرا 200 نفر جان خود را از 

دست دادند«.

شروط لندن برای به رسمیت شناختن طالبان
نخست وزیرانگلیس معتقد است که به رسمیت شناختن جنبش طالبان از سوی غرب امکان پذیر 
است؛  اما این جنبش افراطی باید تعدادی از شرایط را برآورده کند.به نقل از تاس، بوریس جانسون  
گفت: اگر رژیم جدید در کابل بخواهد به رســمیت شناخته شــود یا میلیاردها دالر بلوکه شده رها 
شود ، آنها باید خروج امن کسانی که مایل به خروج از کشور هستند  را فراهم کنند، به حقوق زنان و 
دختران احترام بگذارند و اجازه ندهند افغانستان یک بار دیگر تبدیل به مامن و خاستگاهی برای 
ترور جهانی شود ، زیرا این برای افغانستان فاجعه بار خواهد بود. نخست وزیر انگلیس گفت: ما به 
همراه متحدان خود در آمریکا و اروپا و در سراســر جهان با طالبان نه بر اساس آنچه آنها می گویند 

بلکه بر اساس آنچه آنها انجام می دهند ، تعامل خواهیم داشت.

سناتور جمهوریخواه آمریکایی: 

ترک پایگاه بگرام فاجعه بار از آب در آمد
 سناتور جمهوریخواه آمریکایی طی اظهاراتی که در پی کشته شدن ده ها تن در حمله تروریستی روز پنجشنبه 
در نزدیکی فرودگاه کابل مطرح شد، از تصمیم دولت جو بایدن برای تخلیه پایگاه هوایی بگرام افغانستان 
در ماه ژوئیه انتقاد کرد.به نقل از بیزینس اینسایدر، پایگاه هوایی بگرام که زمانی بزرگ ترین پایگاه نظامی 
آمریکا در این کشور بوده و در کنترل طالبان اســت، در فاصله حدود 40 مایلی از شهر کابل قرار دارد. این 
تاسیسات توسط آمریکا در آستانه ضرب االجل مربوط به خارج سازی نیروها از افغانستان ترک شد.تد 
کروز، سناتور جمهوریخواه از ایالت تگزاس  توئیتی از بریت هیوم، مفسر فاکس نیوز که به انتشار یک بیانیه 
مربوط به ماه اوت ژنرال مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا پرداخته بود، پست کرد. میلی در 

این بیانیه از لزوم ترک بگرام برای تامین امنیت سفارت آمریکا در کابل صحبت کرده بود.

کادرسازی رییسی در سال های قبل از ریاست جمهوری؛ 

کابینه معتمدان آقای رییس جمهور

کابینه رییسی درحال تکمیل شدن اســت و اگرچه ترکیب وزرا تا حد 
زیادی برخاسته از دولت احمدی نژاد و حلقه نزدیکان رییسی در دوره 
حضورش در آســتان قدس و قوه قضاییه بود؛ اما گویا ترکیب معاونت 
های دولت قرار اســت متنوع تر و فراجناحی چیده شــود.به گزارش 
خبرآنالین، کابینه پیشــنهادی ابراهیم رییسی به مجلس همانطور که 
پیش بینی می شــد، به جز یک گزینه همگی رای نسبتا خوبی آوردند؛ 
که می توان از آن به عنوان آغاز ماه عســل دولت و مجلس یاد کرد. تنها 
گزینه ای هم که رای نیاورد، حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و 
پرورش بود که آنقدر سوابق ضعیفی داشت که مجلس یکدست حامی 

رییسی هم راضی به رای دادن به او نشد. 
اگر به ســوابق و جایگاه های قبلی ۱۸ وزیر فعلی کابینه نگاه شود، این 
نکته روشن است که حدود ۷ وزیر از ۱۹ وزیر پیشنهادی یا از قوه قضاییه 
یا از آستان قدس رضوی آمده اند، یا سابقه ای در یکی از این دو نهاد با 
رییسی داشته اند.به عبارت دیگر رییسی حدود یک سوم مدیران ارشد 
کابینه اش را از حلقه اطراف خود در این دو نهاد که خودش در آنها زمانی 
ارشدترین مقام را داشــته، انتخاب کرده و با غالب آنها سابقه همکاری 
داشته است. اینکه رییسی سعی  کرده مدیران کلیدی اش افرادی باشند 
که سابقه همکاری با آنها داشته است، می تواند نشان دهنده کادرسازی 

رییسی در سال های قبل باشد.

احمدی نژادی ها پررنگ ظاهر شدند
اما نکته ای که در این بین نباید نادیده گرفت این است که اکثریت وزرای 
کابینه  سیزدهم مدیرانی هستند که در دولت های محمود احمدی نژاد به 
عنوان وزیر یا مدیران ارشد و میانی مشغول فعالیت بوده اند.حضور افرادی 
چون رستم قاسمی، احمد وحیدی و محرابیان در جمع وزرای رییسی یا 
محمد حسینی به عنوان معاون رییس جمهور شاهدی بر این ادعاست.

اما آنچه این روزها چندان پیرامون آن صحبت نمی شود اما شاید در ادامه 
مســیر حرکتی دولت به عنوان یک گالیه مطرح شود جای خالی سنتی 
های اصولگرا و میانه روهای این جریان در دولت است. این طیف از اصول 
گرایان که در قالب شورای وحدت در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
حمایت قاطعی از ابراهیم رییسی کردند شاید انتظار داشتند که جایگاهی 
در کابینه رییســی بگیرند؛ اما تا اینجای کار چهره هــای حاضر در کابینه 
چندان مناسبات سیاسی با این طیف از اصول گرایان نداشته اند. با این 
وجود اما اظهارات مطرح شده از ســوی اصول گرایانی برخاسته از طیف 

سنتی های اصول گرا همچنان آنها را حامی دولت نشان می دهد.

رقیب انتخاباتی، معاون آقای رییس جمهور شد
سورپرایز ویژه در کابینه رییسی تا اینجای کار حضور محسن رضایی در 
جایگاه مهم معاونت اقتصادی رییس جمهور بوده است. او که در انتخابات 

۱400 جزو رقبای رییسی محسوب می شــد در شرایطی که همه منتظر 
بودند که افرادی چون فرهاد رهبر کرســی معاونت اقتصادی را کســب 
کند، رییسی به سراغ رقیب انتخاباتی اش رفت تا اینگونه یک گام برای 

فراجناحی کردن کابینه برداشته باشد. 

جاماندگان از دولت روحانی در پاستور
شواهد و برخی خبرهای شنیده شده طی روزهای اخیر حکایت از آن داشت 
که احتمال حضور برخی وزرا و معاونان دولت روحانی در دولت ســیزدهم 
وجود دارد. حضور محمد اســالمی در دیدار هیئت دولت بــا رهبر انقالب 
احتمال حضور این چهره در سازمان انرژی اتمی را قوت بخشید. احتمالی 
که قطعیت یافت و رییسی حکم معاونت این سازمان را برای وزیر راه دولت 
روحانی صادر کرد.از سوی دیگر خبر می رسد که اوحدی معاون بنیاد شهید 
نیز احتماال در جایگاه خود ابقا خواهد شد. سورنا ستاری، معاون علمی و 
فناوری دولت سابق نیز در دیدار کابینه دولت با رهبر انقالب حضور داشت و 
برخی این احتمال را مطرح می کنند که با توجه به عملکرد ستاری احتماال 
او نیز در این سمت ابقا خواهد شد.باید منتظر ماند و دید جایگاه های خالی 
معاونت در دولت رییسی و دیگر جایگاه های مهم چون استانداری ها و ...با 
حضور چه چهره هایی پر خواهد شد. آیا دولت سیزدهم مسیر فراجناحی 

بودن را طی خواهد کرد یا...

مراســم تودیع و معارفه وزیر دفاع با حضور سردار 
محمد شــیرازی، رییس دفتــر فرمانــده کل قوا، 
سرلشکر باقری رییس ســتادکل نیرو های مسلح 
وزاری پیشین دفاع و جمعی از فرماندهان نیرو های 

مسلح برگزار شد.
 ســردار باقری در این مراســم با بیان اینکه بودجه 
بسیار اندکی را در مقایسه با سایر کشور ها در اختیار 
نیرو های مسلح قرار دادیم، تاکید کرد: اما خروجی و 
نتیجه کار نیرو های مسلح ما هم قابل قیاس با سایر 
کشور ها نیست. اتفاقاتی در وزارت افتاده است که ما 
خودمان هم باور نمی کردیم. مثال نقطه زنی موشکی 
بالستیک کار آسانی نیست. موشک اسکندر که ۳00 

کیلومتر برد دارد و نقطه زن است را روس ها حاضر 
نشدند شکل و شمایل آن را هم در اختیار ما بگذارند، 

اما ما به فناوری نقطه زنی دست پیدا کردیم.
سرلشکر باقری طی سخنانی اظهار داشت: توسعه 
قدرت دفاعــی برای نظام اســالمی بنــا به دالیل 

گوناگون یک وظیفه قطعی و اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: این دســتور قرآن است و در فرمایشات 
پیامبر اکرم )ص( و ائمــه اطهار )ع( وجود دارد. در 
احکام تمامی فرماندهان هم ارتقای توان و آمادگی 
دفاعی ابالغ شده اســت و وزارت دفاع مسئولیت 

اساسی در این حوزه دارد.
ســردار باقری ادامــه داد: نظــام اســالمی ما در 

حســاس ترین منطقه جهان و در شرایط خطیری 
قــرار گرفته اســت. در ادوار مختلــف در منطقه ما 
شــدیدترین درگیری ها صورت گرفته و آمریکا به 
بهانه یازده سپتامبر به منطقه لشکرکشی کرد و االن 
در تمام این 4۳ ســال منطقه را ترک نکرده است و 
هرچه زمان می گذرد توطئه های متنوع تری را برای 

منطقه به جای می گذارد.

انتقاد تلویحی سرلشکر باقری از روس ها

روزنامه اعتماد با اشاره به حواشی سفر اخیر وزیرخارجه به بغداد نوشت: در مورد کنفرانس بغداد ضعف مدیرکل اداره تشریفات وزارت امورخارجه کامال مشهود و غیر 
قابل اغماض است.جناب وزیر امور خارجه ما آیا نمی دانستند که هرگونه جانمای ایستایی یا جلوس مهمانان در تمامی مراسمات یا ضیافت های رسمی، بر عهده 
کشور میزبان است؟ اگر نمی دانستند پس جناب مدیرکل تشریفات وزارت امور خارجه در آن زمان چه نقشی داشتند؟ اگر نیت جناب عبداللهیان از قبل عدم ایستایی 
یا جلوس در کنار کشورهای ناهمسو بود، چرا این مطلب به تیم پیشروی هماهنگی اجالس اعالم نشده بود؟اگر این حرکت جناب وزیر توهین به ملت های منطقه 
محسوب نمی شود، پس اسمش چیست؟سخنرانی جناب عبداللهیان به زبان عربی، متاسفانه نشانه ای دیگر از عدم اطالع ایشان از امور دیپلماتیک در مجامع رسمی 
است. در مجامع رسمی یا زبان بین المللی یا زبان رسمی کشور ادا می شود .آقای عبداللهیان در یک سفر تبلیغاتی یا یک دیدار انقالبی با گروه های جهادی نبودند که 
ناگهان در یک حرکت عالوه بر زیر پا نهادن عرف و آداب دیپلماتیک، جای خود را بدون هماهنگی تعویض کنند یا در سخنرانی خود به زبان عربی سخن بگویند که با 
این کار رفتار جنجالی خود را تکمیل کردند.گویا یادشان رفته که در طول قرن ها ما میلیون ها شهید برای استقالل و آزادی و خاک و زبان مادری مان دادیم و ایشان که 
بر اساس قوانین دیپلماتیک  باید یا به زبان پارسی صحبت می کردند، یا انگلیسی، به زبان عربی مهمانان عرب زبان را مستفیض فرمودند!جا دارد دلسوزان انقالب و 
نظام به جناب وزیر در مورد تکرار اینگونه اقدامات، تذکری جدی داده و به ایشان فهمانده شود، حضور در مجامع بین المللی به عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران 
است و نه شخص خود امیرعبداللهیان و هرگونه استقبال، اسکان، مراسمات، بدرقه از مردم شریف و انقالبی ایران است. همچنین بازنگری اساسی و استفاده از 

اساتید باتجربه علم تشریفات در کنار وزیر محترم وزارت امور خارجه ایران اسالمی در این زمان واقعا واجب و الزامی است!

خبر روزانتقاد از حواشی سفر »امیرعبداللهیان« به بغداد

وز عکس ر

ازدحام پناهجویان 
افغانستانی مقابل 

سفارت آلمان در تهران
جمعی از پناهجویان افغانستانی که پس 
از ســلطه طالبان بر این کشور خود را به 
ایران رسانده اند، مقابل سفارت آلمان در 
تهران ازدحام کرده و خواستار رسیدگی به 
امور پناهندگی خود به این کشور شده اند. 
این ازدحام پس از آن رخ داده اســت 
که آن ها از طریق فضای مجازی مطلع 
شــده اند که ســفارت آلمان در ایران به 

پناهجویان افغانستانی ویزا می دهد. 

وزیر جنگ اسراییل: 

برنامه هسته ای ایران، اهداف نظامی دارد
وزیر جنگ اسراییل در یک سخنرانی با تکرار ادعای وجود اهداف نظامی در برنامه هسته ای ایران به 
تهدیدهایی که در صورت تحقق این ادعا اسراییل و منطقه را تهدید می کند، اشاره کرد.به گزارش روزنامه 
صهیونیستی تایمز آو اسراییل، بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در یک مراسم یادبود برای 
رونی دنیل، خبرنگار امور نظامی درگذشته شبکه ۱2 این رژیم، با تکرار ادعای وجود اهداف نظامی در 
برنامه هسته ای ایران گفت: بسیار مهم اســت که تمام جهان به این ماموریت ]متوقف کردن برنامه 
هسته ای ایران[ بپیوندد، چون خطر یک ایران هسته ای فقط این نیست که اسراییل را تهدید می کند و 
خصومت آن  ]ایران[ را در منطقه افزایش می دهد، بلکه به یک رقابت تسلیحاتی در منطقه منجر می شود 
که بسیاری از کشورها را به خطر می اندازد.گانتس بر اساس این ادعا هشدار داد که دست یافتن ایران 
به یک بمب هسته ای، »احتماال در آینده منجر به این می شود که تسلیحات پیشرفته در دستانی لرزان 

و بی مسئولیت و در دستان رژیم هایی بیفتد که از سوی تروریست ها هدایت می شوند«.

واکنش به حکم »رییسی« برای وزیر دولت روحانی
نماینده پیشین مجلس شورای اســالمی درباره انتخاب محمد اسالمی به عنوان رییس سازمان 
انرژی اتمی گفت: این موضوع می تواند 2 توجیه داشته باشد؛ بر اساس قرائن و شواهد یک تحلیل 
این است که رییس جمهور قولی به آقای اسالمی داده  که وی به عنوان وزیر معرفی شود؛ اما معرفی 
نشده و شاید خواسته در دولت از ایشان استفاده کند و سازمان انرژی اتمی خالی بوده و از ایشان 
اســتفاده کرده اســت.جالل میرزایی، درباره انتخاب محســن رضایی به عنوان معاون اقتصادی 
رییس جمهور آن هم در حالی که رییسی اعالم کرده بود محمد مخبر ، مسئول تیم اقتصادی دولت 
است و هماهنگی های الزم را در این زمینه انجام می دهد، گفت: وقتی حکم انتصاب آقای محسن 
رضایی به عنوان معاون اقتصادی صادر شد، خیلی ها تعجب کردند و خیلی ها این برداشت را کردند 
آقای رضایی با توجه به تجربه، سابقه و پیشینه شان در عمل هماهنگی ایجاد می کند نه آقای مخبر.

 دیپلمات با تجربه، به میز ایران در وزارت خارجه 
آمریکا پیوست

پس از سفر نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم اســراییل به آمریکا حاال گفته می شود یک دیپلمات 
باسابقه به سمت مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در مسائل مربوط به ایران منصوب شده است.

وبگاه آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه از پیوستن »دان شاپیرو« سفیر سابق آمریکا در اسراییل، 
به تیم ایران وزارت خارجه آمریکا خبر داد.این در حالی است که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران است. گفته می شود که شاپیرو از هفته گذشته به طور پاره وقت، کار خود را در سمت 
مشاور ارشد رابرت مالی نماینده آمریکا در مســائل ایران آغاز کرده است. حضور دان شاپیرو به 
عنوان مشاور امور ایران در وزارتخارجه با توجه به راهبرد تازه اســراییل علیه ایران اهمیت زیادی 
دارد.  هفته گذشــته نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم به واشنگتن ســفر کرد و با جو بایدن رییس 
جمهور آمریکا دیدار و گفت و گو کرد. براساس گزارش ها بنت در این دیدار از راهبرد جدید اسراییل 
علیه ایران رونمایی کرد.پیش از این دیدار نخست وزیر اسراییل گفته بود استراتژی که برای مقابله 
با تهدید ایران به بایدن معرفی می کند دو هدف اصلی دارد: »اول اینکه ایران را در منطقه متوقف 
کند و آن را به داخل جعبه برگرداند. دوم اینکه به طور دائم جلوی دستیابی ایران به سالح هسته ای 
را بگیرد.« پس از آن، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع اسراییلی گزارش داد که بنت در دیدار 
خود با جو بایدن یک اســتراتژی را در ارتباط با ایران معرفی کرده که به جای گزینه حمله نظامی، 
شامل »تعداد زیادی اقدام  کوچک« علیه جمهوری اسالمی در »جبهه های مختلف دیپلماتیک و 

نظامی« است.رسانه ها می گویند نام این طرح »مرگ با هزاران بریدگی« است.

کافه سیاست

رییس کمیسیون اصل ۹0:

 تخلف در اوین محرز است
رییس کمیســیون اصل ۹0 گفت: فیلم های 
انتشار یافته از داخل زندان اوین بسیار تلخ و 
ناگوار است و ما قبل از اینکه این بازرسی را از 
این زندان انجام دهیم فیلم ها را با دقت در 

کمیسیون مورد بازبینی قرار دادیم.
حجت االسالم و المسلمین حسن شجاعی 
در خصوص بازدید اعضای این کمیســیون 
از زندان اوین  اظهار کرد: در جلســه ای که در 
زندان اوین تشکیل شــد ما این فیلم ها را با 
حضور مســئولینی از قوه قضاییه و سازمان 
امور زندان ها مجددا مورد بازبینی قرار دادیم 

و بازرسی از بند های زندان ها داشتیم.
رییس کمیســیون اصــل ۹0 مجلس گفت: 
ایــن فیلم ها طی چند ســال اخیر توســط 
دوربین های زندان اوین ضبط شــده بود و 
متاسفانه از آرشیو این مجموعه خارج شده و 

مربوط به سال ۹۵ تا ۹۹ است.
حجت االســالم و المسلمین شجاعی ادامه 
داد: تخلف در زندان اوین محرز اســت و ما 
به این جمع بندی رســیدیم که خاطیانی در 
این پرونده وجود دارند و حتمــا باید با این 

خاطیان برخورد شود.
وی گفت: با بررسی که انجام دادیم برخی از 
ترک فعل ها هم متوجه برخی از مســئولین 
سازمان امور زندان ها و مدیران میانی است.

شــجاعی افزود: به نظر ما تــرک فعل هایی 
انجام دادنــد و جمع بندی کمیســیون این 
اســت که باید با این مســئولین هم برخورد 
شــود و یا اســتعفا دهند یا برکنار شــوند.

وی گفــت: در مورد برخی از ایــن فیلم ها که 
تخلفاتی رخ داده و متاسفانه کرامت انسانی 
نادیده گرفته شــده، در گذشته برخورد های 
الزم صورت پذیرفته بوده و مسئولین مربوطه 
در همان زمان متوجه این موضوع شــدند و 
همان موقع متخلفیــن و خاطیان به مراجع 
مربوطه معرفی شدند و برخورد الزم در همان 
ایام صورت پذیرفت. امــا برخی از موارد هم 
وجود داشت که متاســفانه از دید مسئولین 
پنهان مانده بود و با انتشار این فیلم ها اکنون 
مشخص شده اســت و ما این ها را در زمره 

ترک فعل ها می دانیم. 

اکثریت وزرای کابینه  سیزدهم مدیرانی هستند که در 
دولت های محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر یا مدیران 
ارشد و میانی مشغول فعالیت بوده اند.حضور افرادی 
چون رستم قاسمی، احمد وحیدی و محرابیان در جمع 
وزرای رییسی یا محمد حسینی به عنوان معاون رییس 

جمهور شاهدی بر این ادعاست

بین الملل

عکس: ایسنا
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وزیر اقتصاد خبر داد:

افزایش ۵0 درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
وزیر اقتصاد گفت: طی چهار سال پیش رو برنامه داریم نســبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 
را با مالیات ستانی هوشمند و عادالنه ۵۰ درصد افزایش دهیم.احسان خاندوزی در جمع مدیران 

سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: 
تالش کنیم در چهار سال پیش رو نسبت 
مالیات به تولیــد ناخالص داخلی را ۵۰ 
درصد رشــد دهیم و دســتیابی به این 
هدف نیز باید از طریق مالیات ســتانی 
هوشــمند و عادالنه تحقق یابد.وی در 
این جلســه بر ضرورت تحقق اهداف و 
برنامه های باالدستی تاکید کرد و اظهار 
داشت: هدف گذاری اعالم شده توسط 
ریاست جمهور، میثاق تعهد سازمان امور 

مالیاتی با رییس جمهور، وزیر اقتصاد و مجلس شورای اسالمی است.وزیر اقتصاد گفت: ما هم از 
شیوه های مالیات ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه های مالیات ستانی ناعادالنه که موجب 
اجحاف به گروه های مختلف اجتماعی می شــود، آســیب دیده ایم.خاندوزی با اشاره به اهمیت 
عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک بازوی مهم درآمدزایی دولت در کنار سایر دستگاه ها 
گفت: بنده تعهد داده ام در مدت این ۴ ســال تالش کنیم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 
را ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما با قید اینکه مالیات ستانی هوشمند و عادالنه باشد، چرا که در هر دو 

زمینه به شدت آسیب دیده ایم.

زمان واریز یارانه معیشتی شهریور 1400 اعالم شد
اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمند سازی یارانه ها با صدور اطالعیه ای زمان 
واریز یارانه معیشتی شهریور ماه سال ۱۴۰۰ را اعالم کرد.متن اطالعیه به این شرح  است: احتراما؛ 
بدین وسیله به اطالع هموطنان عزیز می رساند )بیســت و دومین( مرحله یارانه معیشتی ساعت 
۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۰/6/۱۰به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. همانند دوره های قبل 
خانواده های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده های سه نفره 
۱۳۸ هزار تومان، خانواده های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار 
تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد.الزم به ذکر است این ماه نهمین قسط از پرداخت دومین 
مرحله وام یک میلیون تومانی کرونایی از حساب سرپرستان خانواده هایی که این وام را دریافت 

کرده اند کسر خواهد شد.

افزایش ۶0 درصدی قیمت رب گوجه در بازار
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشــاره به افزایش 6۰ درصدی قیمت رب گوجه فرنگی، گفت: 
عالوه بر افزایش قیمت مواد مصرفی کاهش کیفیت گوجه فرنگی به علت کم آبی و گرما نیز باعث 
افزایش هزینه تولید رب گوجه فرنگی شده است.بررسی قیمت رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی نشان 
می دهد که قیمت این محصول خوراکی برای مصرف کننده طی ماه های اخیر به شــدت افزایش 
یافته و قیمت مصرف کننده این محصول خوراکی در برندهای مختلف و در قوطی های ۸۰۰ گرمی 
بین ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۵ هزار تومان است.قاسمعلی حسنی اظهار کرد: قیمت رب گوجه فرنگی 
از ابتدای سال تاکنون افزایش قیمت قابل توجهی داشــته است به طوری که مقایسه قیمت های 
فعلی رب گوجه فرنگی با ۱۵ فروردین ماه امسال نشان می دهد که قیمت این محصول در برندهای 

مختلف بین ۵۰ تا 6۰ درصد افزایش یافته است.

نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان می گوید مردم رغبتی برای خرید ندارند؛

روزگاِر  رکود

بالیی که بر سر بازار خودرو آمد، حاال بازار  زینب ذاکر
لوازم خانگی را هدف گرفته اســت. مردم 
بدون خودرو شاید بتوانند روزگار ســر کنند؛ اما بدون لوازم خانگی کار 

واقعا سخت می شود به ویژه وقتی پای خرید جهیزیه به میان بیاید.
طرح اولیه پیش نویس »ســند راهبردی صنعت لوازم خانگی« آماده 
شده و در جلسات کارشناسی در حال بررسی است و برخی از گروه ها 
در تالشند تا تایید این طرح را از سیدرضا فاطمی امین، سکاندار جدید 
وزارت صمت بگیرند. نایب رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی 
در همین باره گفته معنای این سند راهبردی ملی شدن لوازم خانگی و 

ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به کشور است.
اواخر مرداد سال جاری هم معاون امور صنایع وزارت صمت درباره این 
برنامه توضیحاتی داده بود. اما مهم ترین عباراتی که وی به آن اشــاره 
کرده بود »مدیریت واردات و صادرات«، »جایگزینی سریع تولید داخل 

با خارج« و »تامین نیاز کشور با تولید انواع محصوالت داخلی« بود.
تولید داخل خوب است اما مشکل چیست؟محمد حسین اسالمیان 
می گوید با وجود اینکه تقاضا برای خرید لوازم خانگی به شدت کاهش 
یافته؛ اما تولید داخل هنوز جوابگوی نیاز مردم نیست و تولیدکنندگان 
داخلی هنوز نمی توانند سبد کاالیی بازار را به موقع تامین کنند و کاالها 

را با تعویق چهار تا پنج ماه به دست فعاالن بازار می رسانند. حال چطور 
قصد دارند واردات را ممنوع و مازاد تولید داخل را هم تامین کنند؟

یکی دیگر از اهداف این برنامه صادرات لوازم خانگی ایرانی به کشورهای 
همجور است. اما اسالمیان می گوید این ایده در حقیقت شکست خورده 
چون قیمت لوازم خانگی ایران در بازارهای همسایه گران تر از اجناس 
خارجی مشابه است. بر این اســاس لوازم خانگی ایران با این شرایط 

شانسی برای صادرات ندارد.
نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان هم معتقد اســت بســتن 
درب های واردات و تکیه صرف به تولید داخل حداقل در شرایط کنونی 
سیاست اشتباهی است. علیرضا قندی با اشاره به اینکه به طور کلی بازار 
لوازم خانگی در حال حاضر در رکود به سر می برد و مصرف کننده انگیزه 
ای برای خرید ندارد، گفت: »به طــور معمول ماه های محرم و صفر در 
خرید مردم از بازار لوازم خانگی تاثیرگذار است و آنها دلیلی برای خرید 
ندارند. از سوی دیگر لوازم خانگی قاچاق در بازار بسیار کم شده و مغازه 
داران ریسک فروش آن را نمی کنند، به همین دلیل نوسانات نرخ ارز 

تاثیری آن چنانی بر این بازار نداشته است.«
نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان با اعتقاد بر اینکه با بســتن 
درهای داخل و ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی یکی از سیاست 

های اشتباه این بازار است، چراکه هنوز مردم اعتمادی به لوازم خانگی 
داخلی ندارند، تاکید کرد: اگرچه از ورود لــوازم خانگی قاچاق در بازار 
جلوگیری کردیم، اما باید لوازم خانگی داخلی باکیفیت نیز تولید کنیم.

ولی چرا مردم هنوز اعتماد چندانی بــه لوازم خانگی داخلی ندارند؟ به 
اعتقاد قندی؛ علت این است که تبلیغات مناسب برای کاالهای خوب 
لوازم خانگی داخلی انجام نمی شــود، همچنین شــرکت های لوازم 
خانگی داخلی به طور مرتب اقدام به افزایــش قیمت می کنند که این 

جذابیت خرید را از بین می برد.
قندی با تاکید بــر اینکه افزایش قیمت لوازم خانگــی داخلی به دلیل 
نوسانات نرخ ارز نبوده اســت، توضیح داد: حتی اگر نوسانات نرخ ارز 
هم نداشته باشیم، همواره شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی 
هستیم، به نحوی که بعضا مشــابه خارجی همین کاال با برند معروف 
قیمت کمتری در بازار دارد و در این شــرایط تقاضا بــرای لوازم خانگی 
خارجی باالســت. برای رقابت در بــازار، لوازم خانگــی داخلی باید با 
کیفیت خوب تولید و از ســوی دیگر خدمات پس از فروش مناسبی 

داشته باشند.
به گفته قندی؛ یکی از دالیــل کیفیت پایین برخــی برندهای داخلی 
 لوازم خانگی، نداشــتن رقیب در بازار و بســتن درهای واردات است:

» معتقدم کاالی خارجی باید در بازار باشد، اما اگر کاالی داخلی کیفیت 
خوبی داشته باشــد قطعا مصرف کننده گرایش به خرید جنس ایرانی 
می کند. لوازم خانگی تولید داخلی آنچه مورد نیاز مصرف کننده است آن 
هم با کیفیت باال، بسیار کم تولید می شود.به عنوان مثال مصرف کننده 
نیازمند ماشین ظرفشویی، لباسشویی، مایکروفر، جاروبرقی و ... است 
که شرکت های داخلی به خصوص به لوازم خانگی خرد مورد نیاز مردم 

اصال اهمیت نمی دهند.«
قیمت لوازم خانگی داخلی هم در بازار بسیار باال رفته و با قیمت های باال، 
مشتریان رغبتی برای خرید لوازم خانگی مشابه داخلی ندارند. در چنین 
شرایطی به جای خرید وسایل نو، رو به تعمیرات لوازم خانگی آورده اند. 
اما حتی تعمیرات هم دردسرساز است چون نرخ دستمزد تعمیرکاران 
هم باال رفته است. به گفته قندی، درحال حاضر درخواست اصفهانی ها 
برای تعمیر لوازم خانگی نسبت به گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش یافته 
است. مشکل دیگر هم این اســت که اگر لوازم خانگی خارجی خراب 
شود، به دلیل تحریم ها، عدم واردات و همچنین گرانی، قطعه مورد نظر 
در بازار نایاب است و تعمیرکاران ناچار به استفاده از قطعه مشابه ایرانی و 
یا بعضا بی کیفیت آن می شوند. خالصه که روزگار رکود و تحریم و گرانی، 

دمار از فروشنده و مصرف کننده درآورده است!

ســخنگوی مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان گفت: ۵ نیروگاه بزرگ برق در استان وجود 
دارد که ۴ هزار و ۲۰۰ مــگاوات توانایی تولید دارند و 
این مقدار در زمان اوج مصرف حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد 

کل مصرف استان است.
ســعید محســنی در جمع خبرنگاران رسانه های 
جمعی با اشــاره به تعداد نیروگاه های برق استان 
اصفهان از نوع خصوصی و میزان تولید آ ن ها اظهار 
داشت: ۵ نیروگاه بزرگ برق در استان وجود دارد که 

۴ هزار و ۲۰۰ مگاوات توانایــی تولید دارند و آن را به 
شــبکه تبدیل کنند و این مقدار در زمان اوج مصرف 

حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد کل مصرف استان است.
وی، پیرامون بدهی شــرکت توزیــع برق به بخش 
خصوصی خاطرنشان کرد: از بین ۵ نیروگاه بزرگ 
اســتان اصفهان ۳ عدد از آن ها نیروگاه خصوصی 
اســت که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اســت که این 
میزان پــول حدود یــک درصد از بدهی را شــامل 
می شود و بر اساس سازو کارهایی که در حال انجام 
است، پیش بینی می شود که این بدهی کمتر شود.

ســخنگوی مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان پیرامون سرانجام رساندن طرح هایی مثل 
تبدیل طرح برج تر نیروگاه شهید منتظری به برج 

خشــک گفت: همه نیروگاه های این منطقه به این 
سمت راه یافتند که به جای اســتفاده از آب تازه از 
فاضالب خــام برای تامین آب اســتفاده کنند و در 
اصفهان به همیــن منظور تصفیه خانــه ای احداث 
شده است که بهره برداری و آزمایش روی آن انجام 
می شــود و نیروگاه شــهید منتظری از آب غیرتازه 
شمال شهر اســتفاده می کند و دیگر نیروگاه ها نیز 

مصرف آب آنها محدود است.
وی ادامه داد: مشکل صنعت برق، اقتصاد نامتوازن 
و بیمار آن  است و قیمت تمام شــده برق حدود۳ 
برابر قیمتی اســت که عرضه می شــود و در اولین 
فرصت با دســتیابی به بودجه دیگر ســاز و کارها را 

ارتقا خواهیم داد.

سخنگوی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان:

 بدهی به نیروگاه های خصوصی کاهش می یابد

خبر روز

به مناسبت هفته دولت؛

20۶ طرح کشاورزی در استان اصفهان به بهره برداری رسید
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان از آغاز بهره برداری از ۲۰6 طرح در بخش های مختلف 
کشاورزی به مناسبت هفته دولت خبر داد.مهرداد مرادمند، جمع هزینه این طرح ها را بالغ بر ۳۴6 
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: ۲۱۰ میلیارد تومان از این رقم سهم سرمایه گذاران بخش خصوصی 
است.وی خاطرنشــان کرد: ۷۹ پروژه تولیدات گیاهی، 66 پروژه آب و خاک و امور مهندسی،۳۰ 
پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری، ۱۵ پروژه تولیدات دامی، طیور و آبزیان، ۱۲ پروژه امور عشایر و 6 
پروژه صنایع کشاورزی در زمره پروژه های هفته دولت امسال در استان را تشکیل می دهد.رییس 
سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان با تاکید بر  ضرورت توجه هرچه بیشتر به اشتغال زایی به عنوان 
یکی از مباحث مهم رونق اقتصادی تصریح کرد: فرصت های شــغلی ایجاد شده ناشی از اجرای 
این پروژه ها ۸۱۴ نفر، تثبیت اشتغال ۲۰۴ نفر و شــمار بهره برداران آن ۷۰ خانوار است.مرادمند با 
تاکید بر افزایش کمی و کیفی پروژه های سودآور و مفید در استان اضافه کرد: طرح های کشاورزی 
امسال هفته دولت در کنار خدمت رسانی فراگیرتر در راستای تحقق شعار ۱۴۰۰ است.وی با اشاره به 
اهمیت جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه بخش کشاورزی اظهار داشت: سهیم 
شدن هرچه بیشتر فعااالن اقتصادی در این حوزه سبب پیشرفت و افزایش تولید محصوالت متنوع 
می شود.استان اصفهان با داشــتن ۵6۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی معادل ۵ درصد از مساحت 

استان و ۳.۵ درصد از اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

بهره برداری از ۷۸ طرح در شهرستان شهرضا
فرماندار شــهرضا از آغاز بهره برداری ۷۸ طرح در این شهرستان در ششــمین روز از هفته دولت 

خبر داد.
ناصر اســدی، هزینه ۷۸ طرح  را بالغ بر ۱۲۱ میلیارد تومان اعالم کرد و اظهارداشــت: ۷۱ طرح در 
قالب افتتاح و بهــره برداری و هفت مورد کلنگ زنی اســت.وی ادامــه داد: ۱۳.۷ میلیارد تومان 
تســهیالت دولتی، 6۹ میلیارد تومان اعتبــارات دولتی و مابقی در قالب آورده و ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی برای پروژه ها اختصاص یافت.فرماندار شــهرضا با بیــان اینکه طرح های هفته 
دولت امسال اشــتغال زایی ۲۷۵ نفر بصورت مســتقیم را در پی دارد، تصریح کرد: اشتغال زایی 
غیرمستقیم طرح ها بیش از این تعداد خواهد بود.اسدی اضافه کرد: بیشترین پروژه های امسال 
را بخش مرتبط با فناوری ارتباطات و اطالعات و مخابرات با ۲۳ طرح به خود اختصاص داده است 
و پس از آن جهاد کشــاورزی و منابع طبیعی ۱۸ پروژه دارد.وی افــزود: دیگر پروژه های این ایام 
در بخش های برق، نوســازی مدارس، کتابخانه، گاز و راهداری است و ۱۱ طرح نیز در فرمانداری و 

بخشداری ها اجرا می شود.

فصل برداشت صیفی از مزارع برخوار
برداشت انواع صیفی از هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان برخوار آغاز شد.  مسئول 
تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشــاورزی شهرستان برخوار، تیپ، زیر پالســتکی و تلفیقی را از 
روش های کشت انواع صیفی در این شهرستان نام برد و پیش بینی کرد تا پایان شهریور بیش از ۴۲ 
هزارتن انواع صیفی از مزارع شهرستان برخوار برداشت شود. بهروز جمالی افزود: افزایش وسعت 
زیر کشت، کاهش هزینه های کارگری و مصرف آب، کنترل علف های هرز و افزایش عملکرد از مهم 
ترین مزایای کشت به روش های نوین است.علی نیکبخت، معاون اداره جهاد کشاورزی شهرستان 
برخوار نیز گفت: بیشترین صیفی در شهرســتان برخوار در مزارع سین، حبیب آباد و شاپورآباد از 
نوع خربزه، هندوانه و گرمک کشت می شود که میانگین برداشت از مزارع حدود ۳۵ تن در هکتار 
است.وی  افزود: بیش از ۳۵ درصد از اراضی کشاورزی صیفی به صورت نوین آبیاری شده که قرار 

است سال آینده به ۵۰ درصد افزایش یابد.

کافه اقتصاد

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری اصفهان:اخبار

پویایی شهری و اقتصادی، توسط شوراهای شهر و روستا رقم بخورد
مدیرکل دفتر امور شهری شوراهای استانداری اصفهان گفت: پویایی شهری و پویایی اقتصادی باید توسط شوراهای شهر و روستا رقم بخورد.علی اصغر ذاکری 
هرندی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه شهردار نطنز اظهار کرد: با توجه به اینکه اعضای شورای شــهر و روستا از اهالی خود شهر هستند، باید پویایی شهری و 
پویایی اقتصادی توسط شوراها رقم بخورد.وی افزود: از آنجایی که شورای شهر و روستا از جنس مردم هستند بهتر می توانند مشکالت مردم را درک کنند و در حوزه 
عمرانی مشکالت شهری را راحت تر برای شهروندان حل کنند.مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان گفت: با رفع مشکالت عمرانی و اقتصادی 
یک شهر، گردشگری که یک ابزار درآمدی و جمعیت افزایی دارد با رویکرد مثبت می تواند در یک شهر به راحتی انجام شود.وی تصریح کرد: فرآیند گردشگری 
هم تحول پذیر و هم تحول گذار است و اگر بوم گردی و طبیعت گردی آن تقویت شود و نیز با توجه به وضعیت باغ شهر تاریخی نطنز در حوزه کشاورزی نیز اقدامات 
مناسبی صورت گیرد، شاهد رشد و جذب گردشگران بیشتری خواهیم بود.ذاکری خاطرنشان کرد: همه اعضای شوراهای شهرهای مختلف باید این رویکرد را 

داشته باشند تا بنیه و اصالت شهر در کارهای عمرانی و بهسازی ها از بین نرود.

بازار میگوی بوشهر
اســتان بوشــهر یکی از قطب های 
تولید میگوی کشور محسوب شده 
و دارای ظرفیت هــای باالیــی در 
پرورش و صید میگو اســت. همه 
ســاله از اوایل مــرداد، صید میگو 
در دریــای خلیج فــارس مجــاز و 
صیادان به صید این آبزی پرطرفدار 
می پردازند. صیادان پس از بازگشت 
از دریا میگوی صیدشده را در اسکله 
صیادی و بازار ماهی برای فروش به 

مشتریان آماده می کنند. 

وز عکس ر

طرحی ناقص روی میز  وزیر جدید راه؛

الکترونیکی شدن عوارض 
آزادراه ها، وعده ای که 

تکمیل نشد
اسفند ماه سال ۱۳۹۷ آزادراه های تهران–ساوه، 
قزوین–زنجان، تهران–قزوین، تهران–قم چهار 
آزادراهی بودند که به سیستم ها و دوربین های 
اخذ الکترونیکی عوارض مجهز شــدند و این 
طرح از این محورها شروع شد و نهایتا به یازده 
آزادراه گسترش پیدا کرد؛ اما در ادامه سدی به 
نام بدقولی مردم و رانندگان که عوارض شان را 
ماه ها و بلکه ســال ها پرداخت نکردند، سبب 
شد تا بهره برداران بخش خصوصی آزادراه ها 
رغبتی برای پیوســتن به این طرح نداشــته 
باشند.مســئوالن وزارت راه و شهرســازی 
دلیل اجرایی نشــدن یا تاخیر در اجرای طرح 
الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی را اینگونه 
توضیح دادند که در طول سال نخست اجرای 
این طرح )ســال ۱۳۹۸( کمتــر از ۵۰ درصد 
مردم عوارض آزادراهی را پرداخت کردند. این 
در حالی است که بهره برداران بخش عظیمی 
از بازگشــت سرمایه شــان و همه منابع مورد 
نیاز برای تعمیــر و نگهــداری از آزادراه را باید 
از محــل دریافت عوارض تامیــن می کردند.

این مشکل سبب شد تا وعده مسئوالن برای 
الکترونیکی کردن عوارض همــه آزادراه های 
دولتی و خصوصی کشــور هیچ وقت محقق 
نشــود و این وعده از ماهی به ماهی دیگر و از 
یک سال به ســال بعد موکول می شد.محمد 
اسالمی ، وزیر سابق راه و شهرسازی برای حل 
این مشکل با پلیس تفاهم نامه ای امضا  کرد تا 
اگر در بازه زمانی مشخص )یک هفته( مردم 
عوارض آزادراهی خود را از طرق معرفی شده 
مشــخص و به صورت الکترونیکی پرداخت 
نکردند، مشمول جریمه شوند و دوربین های 
ثبت عوارض آزادراهی به دوربین های پلیس 
متصل شود. این اتفاق البته به گفته متولیان 
امر سبب شد تا حدی روند بازگشت سرمایه  و 
پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراهی تسریع 
شود؛ اما باز هم بســیاری از مردم )حدود ۳۵ 
درصد( بودند که همچنان عوارض آزادراهی را 

پرداخت نکردند.
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چهارمحال و بختیاری ؛ سردمدار تولید ماهیان سردآبی 

پرورش قزل آالی رنگین کمانی در بام ایران
با توجه به وضعیت خاص بوم شــناختی و جغرافیای کشور ضروری 
اســت بیش از هر زمانی با اولویت بخشــی و ارتقای جایگاه بخش 
کشاورزی که متولی اصلی تامین امنیت غذایی بوده تالش کنیم تا از 
بروز یکی از اصلی ترین و زیان بارترین چالش های ملی یعنی کمبود 

مواد غذایی جلوگیری به عمل آید.
منابع آبی و محل های مناســب برای پرورش ماهی قزل آالی رنگین 
کمان بیشتر در ارتفاع ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ متر از سطح آب های آزاد قرار دارند.

قزل آالی رنگین کمان در آب های سرد با اکسیژن فراوان زندگی و در 
پاییز و زمستان تخم ریزی می کند، مشخصه ظاهری این ماهی وجود 
یک نوار پهن به صورتی رنگین کمان در هر طرف بدن است که حداکثر 

طول آن به ۷۰ سانتی متر و وزن آن به ۷ کیلوگرم می رسد.
چهارمحال و بختیاری اســتانی با اقلیم های مختلف اســت، درست 
است این اســتان جزو استان های سردسیر کشــور به شمار می رود، 
اما به نوعی طبیعتــی چهار فصل دارد.همیــن اقلیم های متفاوت در 
چهارمحال و بختیاری باعث شــده تا ظرفیت هــای متنوع تولیدات 
کشــاورزی، دامپروری، باغداری، طیور و آبزی پروری در این استان 
وجود داشته باشد.یکی از مهم ترین این ظرفیت ها آبزی پروری است 
که در سال های اخیر توجه ویژه ای به آن شــد تا جایی که چهارمحال 
و بختیــاری را تبدیل به یکــی از قطب های پــرورش و تولید ماهیان 
سردآبی در کشور کرد.چهارمحال و بختیاری با تولید ساالنه ۲۴ هزار 

تن ماهی سردآبی، قطب تولید این محصول در کشور است.
معاون شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: ساالنه حدود ۲۴ هزار تن ماهی سردآبی در ۴۱۴ مزرعه 

پرورش ماهی این استان تولید می شود.
رضا احمدی افزود: در بیش از ۱۰ ســال اخیــر چهارمحال و بختیاری 
با این میزان تولید رتبه اول را در زمینه تولید ماهیان ســردآبی کسب 

کرده است.
احمدی اضافه کرد: تعداد اشتغال ایجاد شده در زمینه تولید و پرورش 
ماهی دراستان به طور مستقیم ۲ هزار و ۴۰۰ نفر و به طور غیر مستقیم 
۵ هزار نفر اســت.تعداد مزارع و مراکز تولید بچه ماهی هم در استان 
۳۴ مرکز است که ساالنه ۴۰ میلیون قطعه بچه ماهی تولید می کنند.

وی با بیان اینکه ارســال عمده محصول ماهی چهارمحال و بختیاری 
به استان های تهران، خوزستان و اصفهان است، اضافه کرد: کشور های 

امارات، روسیه و عراق از کشور های هدف صادرات هستند.
کارشناس شیالت اداره کل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری هم  
گفت: شهرستان اردل از نظر تولید و شهرستان کیار از نظر تعداد مزارع 

جایگاه اول را در استان دارند.
به دلیل وجود مراکــز تکثیر، پرورش و مراکز فنــاوری و کارخانجات 
خوراک آبزیان، زنجیره تولید ماهیان ســردآبی در اســتان تکمیل و 

مستقل شده است.

فعالیت 1۷ واحد تولید خوراک آبزیان در چهارمحال و بختیاری
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: با افزایش 
روز افزون مصــرف ماهی در ســبد کاالی مردم، پــرورش دهندگان 
ماهی نیز با افزایش تولید روبه رو هســتند و برای پرورش ماهی نیاز 
به غذادهی و خوراک ماهی اکسترود شده دارند و این نیاز روز به روز 

افزایش پیدا می کند.
ابراهیمی افزود: تولیدکنندگان خوراک آبزیان به منظور پاســخگویی 
به نیاز شیالت داران و پرورش دهندگان ماهی درصدد افزایش تولید 
و توسعه خطوط تولید خود هســتند.وی با بیان اینکه در حال حاضر 
۱۷ واحد تولید خوراک آبزیان در اســتان فعالیت می کند، اضافه کرد: 

ســاالنه بیش از ۳۰۰ هزار تن خوراک آبزیان توســط این ۱۷ کارخانه 
تولید می شــود.همچنین یکی از این واحد های تولید خوراک آبزیان 
در چهارمحال و بختیاری توانسته با افزایش خط های تولیدی خود به 
بزرگ ترین واحد تولیدی خوراک آبزیان در کشور تبدیل شود و انواع 

غذای ماهیان سردابی و گرم آبی و میگو را تولید کند.
ابراهیمی گفت: ۶ کارخانه فرآوری و بســته بندی ماهی در اســتان 
چهارمحال و بختیــاری فعالیت می کند که ظرفیت ســاالنه آن ها ۱۴ 

هزار و ۲۰۰ تن است.
استمرار برنامه ریزی های توســعه محور در زمینه آبزی پروری سبب 
شده که این استان پیشتاز پرورش آبزیان در کشور باشد و سهم قابل 

توجهی از اشتغال و اقتصاد شیالتی برای خود دست و پا کند.
حرکت استان چهارمحال و بختیاری در تکمیل زنجیره تولید در بخش 
آبزی پــروری نمونه ای از اقتصاد مقاومتی اســت که تداوم توســعه 
این صنعت تاثیر قابل توجهی در کاهش نرخ بیــکاری و بهبود وضع 

معیشت مردم خواهد داشت.

فرمانده انتظامی بن مطرح کرد:

اجرای طرح پاک سازی نقاط آلوده به مواد مخدر در بن
فرمانده انتظامی بن گفت: طرح پاک سازی نقاط آلوده و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر، با 

هماهنگی مقام قضایی در شهرستان به اجرا در آمد.
سرهنگ احمد مطلبی افزود: درپی کشــف موادمخدر صنعتی از منزل سوداگران مرگ که در امر 
تهیه و توزیع مواد مخدر در شهر وردنجان فعالیت داشــتند، برابر دستور صادره ازسوی دادستان 
عمومی و انقالب شهرستان بن ۲ باب منزل با حضور دادســتان محترم و رییس پلیس مبارزه با 

مواد مخدر استان وسایر پرسنل شهرستان پلمب شد.
سرهنگ مطلبی خاطرنشان کرد: اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاک سازی مناطق آلوده 
به صورت مستمر ادامه دارد و مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان و سوداگران مرگ از اولویت های 

مهم ماموریتی پلیس بن است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اعالم کرد:

 صرف ۵00 میلیارد تومان هزینه 
برای اجرای راه آهن چهارمحال و بختیاری

 مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری، اعتبار مورد نیاز برای زیرسازی و تکمیل مسیر 
راه آهن به جز ریل گذاری آن را یک هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان 

برای اجرای این طرح هزینه شده است.
 حسینعلی مقصودی افزود: در سال جاری نیز ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای راه آهن استان در 
نظر گرفته شده که ۲۵۰ میلیارد تومان آن تاکنون تخصیص یافته است.وی ادامه داد: زیرسازی 
این طرح در ۲ قطعه به طور تقریبی به پایان رسیده است و ۱۵ دستگاه تونل و پل های طول مسیر 
نیز در حال اجراست و امید می رود تا پایان سال این موارد نیز تکمیل شود.مقصودی تصریح کرد: 
کارگاه احداث ایستگاه سفیددشت نیز فعال است و با تملک ۳۰ هکتار از منطقه رحمتیه، پیمانکار 
این قطعه نیز مشخص شــده است و به زودی عملیات احداث ایســتگاه شهرکرد آغاز می شود.

مقصودی در خصوص پیشرفت جاده چهارخطه شهرکرد به شلمزار به بازفت به عنوان دومین جاده 
مواصالتی در اولویت استان پس از محور شهرکرد به بروجن به لردگان اظهار داشت: چالش هایی 
نظیر معارضات محلی، عبور از محدوده آرامستان شــهرکیان و عبور خطوط لوله گاز از جمله موانع 
اجرای این طرح به شــمار می رود که برخی از آن تاکنون برطرف شــده، اما همچنان در محدوده 

خراجی و کیار معارضاتی وجود دارد که پیشبرد طرح را با کندی مواجه کرده است.
مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری افــزود: همچنین اعتبار مــورد نیاز طرح هنوز 
تخصیص نیافته اســت، اما با هماهنگی هایی که در ســطح ملی انجام شــد قرار است به زودی 
۲۰۰ میلیارد تومان جذب طرح شــود که چنانچه محقق شــود، این طرح ظرف یک سال آینده به 

بهره برداری می  رسد.
مقصودی با اشــاره به اجرای ۱۳۷ کیلومتر بزرگراه و ۶۰ کیلومتر راه اصلی در استان، تصریح کرد: 

کوهستانی بودن منطقه و توپوگرافی آن سبب شده تا طرح های راه سازی با کندی اجرا شود.
وی در خصوص مشــکالت زیرســاختی در طرح های مسکن مهر اســتان به ویژه محله منظریه 
شهرکرد، افزود: اطالق شهرک منظریه برای این منطقه درست نیست بلکه منظریه یکی از محالت 
شهر به شمار می رود که در قبال دریافت عوارض از مردم باید خدمات مناسبی به ساکنان آن ارائه 
شود.مقصودی تصریح کرد: بنا بر برآورد های انجام شده برای ایجاد زیرساخت های مناسب در 
محله منظریه شــهرکرد ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که این موضوع به سازمان ملی زمین و 

مسکن اعالم شده و پس از صدور مجوز و تامین اعتبار پیمانکار انتخاب می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در خصوص چهارخطه شهرکرد به بروجن به لردگان 

نیز گفت: تمامی این مسیر به جز پل و تونل کره بس به طور کامل زیر بار ترافیک رفته است.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
6/69 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 صــادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5483 - 1400/04/28 هيات اول آقای کريم مزروعی به 
شناسنامه شماره 1477 کدملی 1284657981 صادره اصفهان فرزند اصغر در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 242/40 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکيت حسن مزروعی از سند شماره 36241 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 

86 اصفهان از مورد ثبت صفحه 268 تا 271 دفتر 54 امالک
رديف 2- راي شــماره 5484 مورخ 1400/04/28 هيات اول خانم نسيم روحانی 
نجف آبادی به شناسنامه شــماره 1 کدملی 1288875193 صادره اصفهان فرزند 
عنايت در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 242/40 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت حسن مزروعی از سند شماره 36241 مورخ 1347/8/20 

دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحه 268 تا 271 دفتر 54 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/24

م الف: 1182097  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/70 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 صــادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5757 مورخ 1400/05/05 هيات خانم ميترا فروتن نيک به 
شناسنامه شماره 66349 کدملی 1281762113 صادره اصفهان فرزند محمد علی 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 236/13 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 331 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مورد ثبت صفحه 205 دفتر 811 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/24

م الف: 1182328  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/71 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 صــادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 

مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3254 مورخ 1400/03/20 هيات دوم آقای علی زالی به 
شناسنامه شــماره 1210066858 کدملی 1210066858 صادره گلپايگان فرزند 
محمد تقی در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 65/66 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت و سهم االرث محمد علی زارع بهرام آبادی فرزند حيدر از سند شماره 9597 

مورخ 1350/05/30 دفترخانه شماره 95 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/24

م الف: 1182336  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/72 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060302031000343-1400/6/2 هيات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نايين تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم معصومه 
طالبی مزرعه شاهی فرزند محمد بشماره شناسنامه 33 صادره از نايين در ششدانگ 
مفروزی يک باب خانه به مساحت 212/75 متر مربع پالک قسمتی از 5273 اصلی 
واقع در روستای مزرعه امام بخش 2 ثبت نايين خريداری عادی از ولی اله عباسی 
مالک رسمی و مالکيت رسمی مشــاعی متقاضی محرز گرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/24

م الف: 1181263 اباذر مهيمن رئيس ثبت اسناد و امالک نايين
مفاد آراء

6/73 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060302031000342-1400/6/2 هيات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناييــن تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای 
ولی اله عباسی مزرعه شاهی فرزند رضا بشــماره شناسنامه 25 صادره از نايين در 
ششدانگ مفروزی يک باب خانه به مساحت 290 متر مربع پالک قسمتی از 5273 
اصلی واقع در روستای مزرعه امام بخش 2 ثبت نايين خريداری عادی از حسن و 
غالمعلی عباسی مزرعه شاهی و صغری عباسی مالکين رسمی و مالکيت رسمی 
مشاعی متقاضی محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/24

م الف: 1181241 اباذر مهيمن رئيس ثبت اسناد و امالک نايين
فقدان سند مالکیت

6/74 شماره نامه: 140085602025006415- 1400/06/04 نظر به اينکه آقای 
مسعود خورانی  با ارائه درخواست شماره  25018957 مورخ 1400/06/04 و تسليم 
دو برگ  استشهاديه شهود شماره رمز تصديق 5415 مورخ 1399/06/05 دفترخانه 
112 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکيت ششدانگ پالک ثبتی 19486 فرعی 
از 68  اصلی واقع در بخش 14 اصفهان که تحت شماره چاپی 265037 ذيل صفحه 
405 دفتر 898 امالک صادر و تسليم گرديده و بموجب سند رهنی 94694 مورخ 
1388/05/12 دفترخانه 22 اصفهان در رهن بانک سپه قرار گرفته نامبرده اظهار 
داشته که  سند مالکيت وی به علت جابجايی مفقود گرديده و درخواست صدور سند 
مالکيت المثنی نموده است.. لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت 
يا سند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1181743 

ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/75 شماره نامه: 140085602210003376- 1400/05/10 تمامت ششدانگ 
باغ و خانه قديمی طاق چشمه ای پالک 989 فرعی از 2188 اصلی )که بدليل مکرر 
بودن به پالک 1426 فرعی از 2188 اصلی تبديل گرديده اســت( واقع در بخش 
6 ثبت در صفحه 272 دفتر 267 ذيل ثبــت 57503 به نام بتول صفائی مهر فرزند 
محمدرضا سابقه ثبت و سند دفترچه ای به شماره 181625 دارد.  سپس  نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه که امضاء شهود آن ذيل شماره 
41063-1399/11/11 و شناسه يکتا 139902155687001313 و رمز تصديق 
241266  به گواهی دفترخانه 110 بهارستان رسيده  است و مالک مدعی است که  
سند مالکيت آن مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکيت المثنی ملک فوق 
را نموده است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله 
به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد 
يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1181892 ناصر صيادی 

صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/76 طبق تقاضای وارده 4015039 مــورخ 1400/5/13 زهرا چراغ بک زارع به 
استناد دو برگ استشهاديه مصدق پيوست که امضا شــهود رسما گواهی گرديده 
نامبرده مدعی است که ســند مالکيت يک دانگ مشاع از ششــدانگ باستثنای 
ثمينه بهای اعيانــی قطعه باغ به مســاحت 2621 متر مربع بشــماره 73 فرعی 
از 3 و 18 اصلی واقع در بخش دو کاشــان ذيل ثبــت 38980 دفتر 279 صفحه 
184 به نام زهرا چراغ بک زارع ثبت و ســند صادر و تســليم گرديده است که به 
علت اثاث کشــی مفقود گرديده اســت لذا تقاضای صدور ســند المثنی را نموده 
که در جريان رســيدگی می باشــد چون درخواست صدور ســند مالکيت المثنی 

نموده  طبق تبصره يک ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت آگهی می شــود 
که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مزبور  يا وجود سند مالکيت نزد 
خود ميباشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت وسند معامله تســليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس واصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد اگر  ظــرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد  يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند مالکيت 
مرقوم  صادرو به متقاضی تسليم خواهد شــد.. ضمنا مالکيت مالکين مشاعی در 
 اجرای قانون تعيين تکليف منجر به صدور ســند مالکيت مفروزی گرديده است . 
م الف: 1179818 اسماعيلی طاهری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 

فقدان سند مالکیت
6/77 شــماره نامــه: 140085602015002090-1400/06/01 نظر به اينکه 
خانم کبری ترکانی فرزند حسين به اســتناد 2 برگ استشهاديه محلی که هويت و 
امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکيت ششدانگ يکدستگاه 
آپارتمان پالک 5727 فرعــی از 582- اصلی واقع در فوالد شــهر بخش 9 ثبت 
اصفهان که در صفحه 585 دفتر 222- امالک اين اداره ذيل شماره 22766 به نام 
وی، ثبت و سند مالکيت به شماره چاپی 159067 صادر و تسليم گرديده و معامله 
ديگری انجام نشده و به علت جابجايی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست 
صدور سند مالکيت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت، 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف يا 
وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تايخ انتشار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به 
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسليم نمايد و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا سند معامله ارائه 
نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم 
خواهد کرد. م الف: 1180814 مصطفی شمســی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک زرين شهر) لنجان (
تحدید حدود اختصاصی

6/78 نظر با اينکــه تحديد حدود ششــدانگ قطعه زمين مزروعی به مســاحت 
1906/55 متــر مربع به شــماره پالک 2130 فرعــی از 159- اصلــی واقع در 
 اريســمان جز بخش 9 حوزه ثبتی بادرود که طبق ســوابق و پرونــده ثبتی به نام 
روح ا... يگانه فرزند محمد در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن 
به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مــورخ 1400/07/03 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا بــه موجب اين آگهی 
به کليه مجاورين اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در اين آگهی در 
محل حضــور يابند و اعتراضــات مالکين يــا مجاورين مطابق مــاده 20 قانون 
 ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلس تحديــدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 

م الف: 1182446 رضا طويلی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود 

اعالم مفقودی 

دفترچه قرارداد تخصیص حق بهره بهرداری 
از قــرار دادشــماره 4478 - 33 -و - ج مورخ 
1385/06/28 متعلق  به شرکت سیوان الکتریک 
تیراژه واقع در شــهرک صنعتــی امیر کبیر 
کاشــان)جعفرآباد( مفقــود و از درجه اعتبار 

ساقط است.



سه شنبه 09 شهریور 1400 / 22 محــرم 1443 / 31 آگوست 2021 / شماره 3334
عزم جدی ارتش در میدان خدمت رسانی به مردم

مدیر طرح های محرومیت زدایی نیروی زمینی ارتش بیان کرد: اقدامات مردم یاری ارتش برای 
مقابله با کرونا در کشور توسعه می یابد.سرهنگ خلبان ولی رحمانی در بازدید از بیمارستان دائمی 
تنفسی در حال ساخت ارتش در اصفهان با اشــاره به اینکه عملیات ساخت هفتمین بیمارستان 
ارتش در شــهر مقدس قم کلید خورد، افزود: تا حدود هفت روز آینده این بیمارســتان در اختیار 
مردم قرار می گیرد.وی با اشاره به آغاز عملیات آبرســانی به یکی از روستا های شهرستان خاش 
گفت: یک دستگاه رفع مشکالت برق هم از اصفهان به مناطق محروم ارسال شد.فرمانده دانشکده 
هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه از تامین دستگاه اکسیژن ساز۵۰۰لیتری به مبلغ 
۲۲ میلیارد ریال برای اســتان خراســان رضوی خبر داد و  اظهار کرد: در هر استانی که الزم باشد 
خدمات ارتش در اختیار مردم قرار می گیرد.وی افزود: در حال حاضر ۱۲ هزار کادر پزشکی و ۲۸ 
بیمارستان نیروی زمینی ارتش در اختیار دانشگاه های علوم پرشکی اصفهان قرار دارد.بر اساس 
فرامین فرمانده معظم کل قوا که به فرمانده کل ارتش ابالغ شــد ،  امیر حیدری فرمانده نیروی 
زمینی ارتش که مسئولیت  فرمانده  میدانی مبارزه با کرونا را عهده دار هستند  مسئولیت پیگیری 
طرح ها و کمک در حوزه محرومیت زدایی را به سراســتاد خلبان جنگده بالگرد کبری ســرهنگ 

خلبان ولی رحمانی اعطا کرده است.

اجرای طرح تذکر مکتوب ناظران سالمت در اصفهان
باتوجه به اساســنامه مجمع رهروان امربه معروف و نهی از منکر استان، ناظران سالمت مجمع با 
حضور در اماکن عمومی پیگیر مباحث ســالمت و رعایت پروتکل های بهداشتی می شوند.در این 
طرح ناظران سالمت با حضور مرتب در کلیه اماکن عمومی نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی 
وسالمت جسم و روح افراد ومباحث فرهنگی واخالقی، انصاف و تکریم ارباب رجوع و گران فروشی  
نظارت می کنند و تذکرات و تشویق مرحله اول مکتوب را درصورت رویت انجام می دهند.در این طرح 
دو نوع دفترچه تذکر و تشویق درشش بند؛ اول عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، دوم عدم رعایت 
مباحث اقتصادی و اصناف و شــرکت ها، ســوم عدم رعایت مباحث محیط زیست در همه موارد، 
چهارم عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و عدم رعایت مباحث اعتقادی در مدارس و دانشگاه ها 
و عدم رعایت موازین اخالقی تدارک دیده شده وهمچنین دفترچه تشویق نامه که جداگانه است.

نظارت هزار بازرس مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان از اول شهریور در حال 
انجام اســت.قرارگاه یاوران معروف متولی انجام این حرکت ایجابی است،البته در مراحل بعدی 

تذکر با هماهنگی دستگاه های نظارتی اقدام الزم انجام می شود.

 500 کپسول اکسیژن به بیماران کرونایی در اصفهان
 امانت داده شد

  رییس شعبه هالل احمر شهرستان اصفهان گفت: بانک امانات تجهیزات پزشکی این جمعیت 
۵۰۰ نفر از نیازمندان به کپســول اکســیژن را طی ۱۰ روز از مراجعه به مراکــز درمانی بی نیاز کرد. 
شــهریار انصاری طادی افزود: هدف از راه اندازی بانک امانات تجهیزات پزشکی جمعیت هالل 
احمر، ارائه خدمات به بیماران نیازمند به تجهیزات پزشــکی از جمله تخت بیمارستانی، کپسول 
اکسیژن، واکر، ویلچر، تشک مواج، دستگاه ونتیالتور و ... بوده که الزم است دوران نقاهت را در 
منزل سپری کنند.وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، کپسول اکسیژن و دستگاه اکسیژن ساز 
پرکاربردترین وسیله حیاتی برای بیماران کرونایی به شمار می رود، اظهار کرد: توسعه واحدهای 
بانک امانات تجهیزات پزشکی هالل احمر،  نیازمند مشارکت خیرین و داوطلبان برای تامین لوازم 
مورد نیاز بیماران و مراجعین است.رئیس شعبه هالل احمر شهرستان اصفهان، آمار مراجعین به 
بانک امانات هالل احمر را از ۲۵ مرداد تا ۵ شهریورماه سال جاری بالغ بر ۵۰۰ نفر برشمرد که اغلب 

درخواست آنها نیاز به کپسول اکسیژن، مانومتر و دستگاه اکسیژن ساز بوده است.

وقتیکرونادرهوایآلودهاصفهانقدممیزند؛

این شهر نفس نمی کشد

اصفهان، آلوده ترین کالن شهر کشور است و  حمیرا حیدریان
سایر شهرها و مناطق صنعتی این استان نیز 
همواره با معضل آلودگی هوا به ویژه در فصول سرد سال مواجه هستند؛ 
کارشناسان، فعال شدن کانون های گرد و غبار، خشک شدن زاینده رود و 
تاالب بین المللی گاوخونی، فعالیت واحدهای صنعتی و تردد خودروهای 
زیاد را از جمله دالیــل آلودگی این خطه می داننــد؛ موضوعی که حاال با 
گذشت دوسال از آمدن بیماری کووید ۱۹ هم نه تنها باعث کاهش یکی از 
عوامل اصلی این آلودگی که کم نشدن تردد خودروهاست، نشده بلکه به 
گفته مسئوالن حوزه محیط زیست باعث افزایش ترددها نیز شده، عاملی 
که دامن گیری آلودگی را بر تن کالن شهری چون اصفهان سنگین تر کرده 
است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: کالن شهر اصفهان 
به علت استقرار صنایع مختلف در اطرافش و آب و هوای نیمه خشکی که 
دارد، مستعد وقوع پدیده وارونگی دماست همچنین در کانون گرد و غبار 
نیز قرار دارد و به شدت بر آلودگی هوا می افزاید. شیشه فروش افزود: در 
سال گذشــته در اصفهان ۱۲۱ روز هوای ناسالم به سبب شرایط جوی در 
زمستان و توده هوای سرد و سنگین فرونشست که همراه با ابرناکی و مه 
آلودگی بود، وجود داشت. سال گذشته منابع ثابت و سیال آالینده فعال 
بود و شرایط روزهای ناسالم ایجاد شد.وی با تاکید بر اینکه در جلسات 

مدیریت بحران مقرر شــد که نیروگاه ها به هیچ عنوان نباید در شعاع ۵۰ 
کیلومتری مازوت مصرف کنند، اظهار داشت: در استان حدود ۹ ایستگاه 
فعال محیط زیست وجود دارد که سنجش آالینده ها را انجام می دهد. این 
سازمان ۳ ایستگاه در شاهین شهر و مبارکه و نجف آباد، ۶ ایستگاه در شهر 
اصفهان و شبکه بهداشت و یک ایستگاه در شهرضا برای سنجش آالینده 
هوا ایجاد کرده اســت. همچنین شــهرداری اصفهان ۹ و هواشناسی ۲ 
ایستگاه در شهر اصفهان و اردســتان دارند که ایستگاه اردستان در سال 
گذشته با یک میلیارد تومان احداث شد که وظیفه رصد گرد و غبار استان 
اصفهان را بر عهده دارد.این مسئول با اشاره به اینکه مقرر شد نیروگاه ها 
برای پیشگیری از انتشار آالینده ها سامانه ها و دستگاه ها را استاندارد کنند، 
خاطرنشان کرد: در ســال گذشــته از موتورخانه های  ادارات بازدید شد، 
موتورخانه ها باید از لحاظ انتشار آالینده ها استاندارد شود و حدود ۲۰ درصد 
از آنها هم اســتاندارد شــده به همین دلیل مجدد محیط زیست باید با 
همکاری سازمان استاندارد و نظام مهندسی بر ادارات نظارت داشته باشد.

پاییز در راه و آلودگی دوباره هوای کالن شهر اصفهان
رییس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
نیز در این خصوص گفت: به طورکلی تشدید آلودگی هوا در نیمه دوم سال 

اتفاق می افتد و در این زمینه پایداری جوی، افزایش استفاده از حامل های 
انرژی، پدیده وارونگی هوا و ورود سامانه های پرفشار ارتباط مستقیمی 
بین شرایط جوی با آلودگی هوا دارد. بابک صادقیان با بیان اینکه در نیمه 
دوم هر سال عوامل انسان ســاز تاثیر عمده ای بر افزایش آلودگی هوا در 
کالن شهرها به ویژه اصفهان دارد، افزود: شدت و ضعف عوامل جوی به طور 
مستقیم بر شدت آلودگی هوا، انباشت آالینده ها و تخلیه آن نقش دارد 
به طوری که اگر شدت پایداری و سکون هوا بر میزان وزش باد غالب شود 
حتی اگر کسری از مواد آالینده ها در کالن شهر اصفهان کاهش یابد باز هم 
با آلودگی هوا مواجه خواهیم بود.وی با اشاره به اینکه موضوع آلودگی هوا و 
پارامترهای هواشناسی و جوی تابع متغیرهای زیادی است، اظهار داشت: 
این پارامتر روی هم اثر کنش و واکنشی دارند و متاسفانه شرایط اقلیمی، 
وزش باد و توپوگرافی اصفهان به یاری تخلیه آالینده های جوی نمی آید و 
کالن شهر اصفهان غالبا با ماندگاری آالینده ها روبه روست. همچنین یکی 
از عوامل مهم ماندگاری آالینده ها در منطقه ماندگاری توأم با کاهش دما 
به ویژه ذرات معلق است که عوامل بسیاری با سهم مشخص در تولید آن 
دخیل هستند.این کارشناس با تاکید بر اینکه با وزش بادهای پرسرعت 
کانون های گرد و غبار در اطراف شهر اصفهان فعال می شود، تصریح کرد: 
با ماندگاری غبارها، آلودگی بر کالن شهر اصفهان سایه می اندازد و چون 
امکان تخلیه آالینده ها فراهم نیســت حتی اگر شیوع بیماری کرونا هم 
باعث کاهش تردد با وسایل خودرو سبک توســط اصفهانی ها شود، باز 
هم با آلودگی هــوا مواجه خواهیم بود.وی به تاثیــرات بیماری کرونا در 
آلودگی کالن شهر اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: موضوع کرونا هم به نوعی 
می تواند تاثیرات غیرمستقیمی با آلودگی هوا داشته باشد و همان طور که 
کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بارها هشدار داده اند افرادی که بیماری 

زمینه ای دارند بیشتر در معرض بیماری کرونا هستند.

موج سواری کرونا در شهرهای آلوده
مدیرکل محیط زیست اســتان نیز با بیان اینکه موضوع آلودگی هوا در کالن 
شهرها مسئله جدیدی نیست، گفت: سال هاست این موضوع برای شهرهای 
بزرگ آســیب هایی را به وجود می آورد.شهرســتان اصفهان نیز براســاس 
اطالعات آماری مرکز پایش کیفیت هوا و بررسی هایی که سال گذشته به عمل 
آمد به عنوان آلوده ترین کالن شهر کشور شناخته شده است. ایرج حشمتی 
با اشاره به اینکه ساکنان کالن شهرهایی که هوای آلوده دارند مستعد بیماری 
زمینه ای هستند، افزود: ساکنان شهرهایی که با آلودگی هوا دست و پنجه نرم 
می کنند، امکان ابتالی بیشتری به بیماری کرونا دارند، به خصوص در فصل 

پاییز که پایداری هوا و پدیده »اینورژن« وارونگی دما وجود دارد.

خبر خوان جامعه

رییس اداره  امور رفاهی  و پشتیبانی اداره کل آموزش 
 و پرورش استان اصفهان  در خصوص آخرین مهلت 
برای جاماندگان از ثبت نام کتاب های درســی سال 
تحصیلی جدید، اظهار کرد: دانش آموزان و خانواده ها 
برای ثبت ســفارش کتب درسی به سامانه »سیدا« 
مراجعه کردند آن دسته از دانش آموزانی که تاکنون 
کتاب های درســی خود را خریداری نکرده اند تا ۱۵ 
شهریور مهلت دارند که با ورود به این درگاه و سامانه 
www.irtextbook.ir نسبت به خرید کتاب درسی 
خود اقدام کنند.علیرضا عابدی افزود: در حال حاضر 
ورود به سامانه »سیدا« با مشکل مواجه شده است 
و مطابق برنامه زمان بندی که از قبل اعالم شده بود 
باید اکنون کتاب ها در مدارس توزیع شده بودند ولی 

هنوز این اجازه داده نشده است، در واقع تا حدودی از 
برنامه زمان بندی که وزارت آموزش و پرورش اعالم 
کرده بود به دلیل مشکالت ســامانه عقب هستیم 
و ثبت نام دانش آمــوزان ورودی ها و میان پایه ها با 

مشکل مواجه شده است.
رییس اداره امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: قرار است که 
مشکل سامانه »ســیدا« برطرف شود و دوباره همه 
افرادی که جامانده اند و کســانی که نتوانستند ثبت 
سفارش کتاب را انجام دهند بتوانند نسبت به این کار 
اقدام کنند، امیدواریم تا ۲۰ شهریورماه این مشکالت 
برطرف شود و از این تاریخ توزیع کتاب ها در مدارس 
شروع شود تا اول مهرماه در اختیار دانش آموزان قرار 
بگیرد.وی ادامه داد: دانش آموزانی که مدرسه محل 
تحصیل خــود را تغییر داده اند تا پایان شــهریورماه 

فرصت دارند نسبت به اصالح نشانی مدرسه محل 
تحصیل خود اقدام کنند، تنهــا راه خرید کتاب های 
درسی وارد شدن به ســامانه موردنظر است و توزیع 
کتاب ها با تحویل به ادارات مناطق آموزش و پرورش 
و سپس به وسیله مدیران مدارس مطابق آمار ثبت 
ســفارش کتب درسی در ســامانه به دانش آموزان 
تحویل داده می شود.عابدی تصریح کرد: در استان 
اصفهان حدود ۷۰ درصد دانش آموزان موفق به ثبت 
سفارش کتب درسی در سامانه شده اند و ۳۰ درصد 
دانش آموزان موفق به انجام این کار نشده اند و این 
اتفاق وابسته به دالیل متفاوتی است و یکی از مهم 
ترین علت ها مشکالت سامانه ای اعالم شده است، 
امیدواریم طی مذاکره هایی که بــا وزارت آموزش و 
پرورش داشــتیم در روزهای آینده این مشکل حل 

شود.

رییس امور پشتیبانی آموزش  وپرورش اصفهان:

 ۷0 درصد دانش آموزان اصفهانی
 ثبت سفارش کتب درسی داشتند

توزیع بسته های 
معیشتی به مناسبت ماه 
محرم در میان نیازمندان 
 جمعــی از خیرین اصفهانــی در اقدامی 
خدا پسندانه و به مناســبت ایام شهادت 
حضرت اباعبدا... الحســین)ع( اقدام به 
تهیه، بســته بندی و توزیع بیــش از ۳۰۰ 
بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۴۰۰ هزار 

تومان کردند.

کشف هزار و 920 تن خوراک دام احتکار شده
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان  بیان داشــت: در پی نارضایتی مرغداران و دامداران شهرستان 
نجف آباد از کمبود ســهمیه خوراک دام و طیور دولتی و از طرفی فراوانی این نهاده ها در بازار سیاه 
و عرضه آن ها به نرخ آزاد موضوع به صورت ویژه در دســتور کار مامــوران فرماندهی انتظامی این 
شهرســتان قرار گرفت.ســردار محمدرضا میرحیدری افزود: ماموران با رصد هوشمندانه کاال های 
ترخیص شــده گمرکی و غیرگمرکی و انجام تحقیقات وســیع در خصوص دپوی کاال در انبار های 
شهرســتان ســرانجام از نگهداری مقدار زیادی نهاده دامی دریک انبار مطلع و بالفاصله موضوع را 
دنبال کردند.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشت: ماموران پس از هماهنگی های الزم با 
مقام قضایی به محل اعزام و دربازرسی از این مکان یک هزار و ۹۲۰ تن انواع خوراک دام شامل ذرت، 
کلزا و سویا را کشف کردند که در بررســی های صورت گرفته مشخص شد موجودی انبار در سامانه 
انبار های اداره صنعت، معدن و تجارت ثبت نشــده و هیچ گونه خروجی نیز به بازار نداشته است و 
حاکی از احتکار این مقدار خوراک دام بود.سردار میرحیدری با بیان اینکه برابر ارزیابی کارشناسان 
مربوطه ارزش نهاده های دامی احتکار شــده بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال است، گفت: با دستور مقام 
قضایی انبار مذکور پلمب و عامل اصلی این احتــکار نیز به همراه پرونده به اداره تعزیرات حکومتی 

شهرستان معرفی شد.

اعمال قانون بیش از 10 هزار خودروی متخلف
رییس پلیس راه اســتان اصفهان در خصوص آخرین وضعیت محورهای تردد در استان اصفهان، 
اظهار کرد: در محورهای تردد مشــکلی وجود ندارد و تردد در محورها روان و عادی است، همچنان 
ورود و خروج از شهرهای قرمز ممنوعیت دارد و متخلفان جریمه خواهند شد.سرهنگ اصغر زارع 
ادامه داد: در راستای اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروها از ۲۴ مردادماه تا پنجم شهریور ماه حدود 
هفت هزار و ۵۰ خودرو جریمه ۵۰۰ هزار تومانی و سه هزار و ۲۰۹ خودرو متخلف جریمه یک میلیون 
تومانی شدند. رییس پلیس راه استان اصفهان خاطرنشان کرد: در تاریخ مذکور به حدود ۲۴ هزار 
و ۳۴۳ خودرو تذکر شفاهی داده شده اســت و حدود ۲۱ هزار و ۲۲۴ خودرو نیز به مبدأ بازگردانده 
شدند.وی تصریح کرد: نظارت ها به صورت ۲۴ ساعته در حال انجام است و تمام محورهای استان 
توسط دوربین های نظارتی رصد و اعمال قانون می شود، افراد باید از ســفر رفتن پرهیز کرده و در 
شرایط فعلی برای کنترل شیوع بیماری محدودیت های تردد را رعایت کنند.زارع،در مورد  اینکه تردد 
خودروها از طریق سامانه هوشمند رصد شده و در صورت ورود پالک های غیربومی به استان و خروج 
پالک های بومی از استان اعمال قانون می شــوند، افزود: در شرایط قرمز ورود و خروج به شهرها و 

دیگر استان ها ممنوع است و شامل جریمه و با متخلفان برخورد می شود.

توقیف 51 دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق در اصفهان
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در راستای ارتقای امنیت 
اجتماعی و تشدید طرح های مبارزه با قاچاق کاال و ارز، طرح شناسایی و توقیف موتورسیکلت های 
سنگین خارجی که به صورت قاچاق وارد استان شدند در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.ســرهنگ کامران ریاحی افزود: با تالش ماموران 
۵۱ دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق از ابتدای امسال  تاکنون حین حرکت در معابر عمومی یا 
از مخفیگاه قاچاقچیان یا به صورت منفصل و قطعه قطعه شــده در ایستگاه های ایست و بازرسی 
و یا در بازرسی از انبار های ســطح استان کشف و توقیف شدند.وی با اشــاره به ارزش ۸۹ میلیارد 
و ۳۰۰ میلیونی موتورســیکلت های مکشــوفه برابر اعالم کارشناســان مربوطه، گفت: برابر قانون 
موتورسیکلت های سنگین شماره گذاری نمی شوند و تردد آن ها در سطح معابر شهری و برون شهری 
نیز ممنوع است، بنابراین این نوع موتورسیکلت ها قاچاق بوده و پلیس با دارندگان آن ها با جدیت 

برخورد می کند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

بزرگ ترین موقوفه مسجد 
امام )ره( اصفهان به نام 

اوقاف سند خورد
معاون امور ثبتی و حقوقی اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان با بیان اینکه دریافت اســناد 
مالکیتی بــرای موقوفات یکــی از مهم ترین 
راه های حفظ و احیای آن هاست، گفت: از این 
رو این امر را در دســتور کار قرار داده ایم.حجت 
االسالم اصغر توسلی با بیان اینکه برای دریافت 
اســناد مالکیت نشســت های مختلفی نیز با 
مسئوالن ثبت اســناد و امالک استان اصفهان 
برگزار شده اســت، ابراز داشــت: در این زمینه 
همکاری های خوبی را شــاهد بوده ایم و موفق 
نیز عمل کرده ایم.معــاون امور ثبتی و حقوقی 
اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهــان با بیان 
اینکه دریافت سند مالکیت برای موقوفات مهم 
استان نیز در این زمینه همواره مورد تاکید بوده 
است، ادامه داد: برای این امر با مجموعه های 
مختلفی نیز رایزنی هایی صورت گرفته که از آن 
جمله اداره کل راه شهرســازی، شهرداری های 
اســتان، منابع طبیعی و..... بوده است.وی در 
ادامه به یکی از اسناد مهم دریافت شده طی چند 
روز اخیر توسط اوقاف استان اصفهان اشاره کرد 
و گفت: این سند در شهرستان فالورجان دریافت 
شده است.حجت االســالم توسلی تاکید کرد: 
این سند مربوط به موقوفه مربوط به سنگانچه 
بوده که طی چند روز اخیر صادر شده است.وی با 
بیان اینکه موقوفه معروف شاه عباس صفوی در 
سنگانچه دارای رقبات زیادی است، ابراز داشت: 
این موقوفه دارای ۵۸ هکتار مساحت است که 
ارزش ریالی فعلی آن ۵۲۰ میلیارد تومان برآورد 
شده است.معاون امور ثبتی و حقوقی اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه کاربری 
فعلی موقوفه معروف ســنگانچه باغی، زراعی 
و گلخانه ای اســت، ادامــه داد: متصرفان این 
موقوفه علم به موقوفه بودن آن نداشته اند و از 
این رو هنوز بر وقف بودن آن تمکین نکرده اند.

وی با بیان اینکه شــاه عباس صفوی موقوفه 
معروف ســنگانچه را برای تامین هزینه های 
مسجد امام )ره( وقف کرده است، اضافه کرد: 
احیای این موقوفه می تواند به بهســازی این 

مسجد کمک قابل توجهی داشته باشد.

رییس عقیدتی سیاسی پدافند هوایی منطقه مرکزی کشور  با اشاره به سالروز تاسیس پدافند هوایی در ۱۰ شهریورماه سال ۱۳۸۷ و نام گذاری یک هفته به این عنوان 
گفت: در این هفته ویژه برنامه هایی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و به دور از تراکم جمعیت در استان های اصفهان، یزد و چهار محال و بختیاری توسط پدافند 
هوایی منطقه مرکزی اجرایی خواهد شد.حجت االسالم سید جانمراد موسوی   افزود: طرح امدادیاری پدافند هوایی ویژه کمک رسانی در حوزه بهداشت و درمان به مردم 
مناطق محروم در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری اجرا خواهد شد که تیم هایی از نیروهای بهداشت و درمان نیروی پدافند هوایی برای ارائه خدمات 
اعزام می شوند. وی ادامه داد: تهیه بسته های معیشتی به همراه اجرای رزمایش مواسات و همدلی از دیگر برنامه های این هفته است که این بسته ها با حمایت و کمک 

نیروهای پدافند هوایی آماده و در مناطق محروم توزیع خواهد شد. حجت االسالم موسوی اقالم خوراکی و بهداشتی را از محتوای این بسته های بهداشتی اعالم کرد.

طرح امدادیاری پدافند هوایی در  اصفهان اجرا می شود



بنا بر اعالم فدراسیون فوتبال آذربایجان، تیم ملی فوتسال این کشور دی ماه سال جاری در یک بازی دوستانه میزبان ایران خواهد بود.این مسابقه در راستای 
آماده سازی تیم ملی فوتسال آذربایجان برای شرکت در مسابقات اروپایی برنامه ریزی شده است و آنها خوشحال هستند که در یک بازی دوستانه به مصاف 
قهرمان آسیا و یکی از بهترین ها جهان خواهند رفت. این بازی در فیفا دی و در شــهر باکو پیش بینی شده است.تیم ملی فوتسال ایران برای مسابقات جام 
جهانی فوتسال در لیتوانی آماده می شود که اواخر شهریور ماه برگزار خواهد شد. شاگردان ناظم الشــریعه هم اکنون در بالروس به سر می برند و قرار است 

دو بازی دوستانه با تیم ملی این کشور انجام دهند.

مصاف دوستانه فوتسال آذربایجان – ایران در دی ماه
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دستمزد نجومی »رونالدو« لو رفت
ســتاره فوتبال جهان رکورد درآمد در انگلیس را شکست.منچستریونایتد برای جذب کریستیانو 

رونالدو هزینه زیادی کرده است.
 آنها رقمی نزدیک به 14.5 میلیون پوند به باشگاه یوونتوس پرداختند. به گزارش نشریه دیلی میل 
باشگاه منچســتریونایتد در قرارداد دو ســاله اش با رونالدو پذیرفته که به او در هفته 480 هزار 
پوند حقوق بدهد که این باالترین رقم در لیگ برتر انگلیس اســت. پیش از این کوین دی بروینه 
هافبک بلژیکی تیم منچسترسیتی که 100 هزار پوند کمتر از CR7 حقوق می گیرد، پردرآمدترین 

بازیکن بود.

سری  آ ، به روزهای افول خود برمی گردد؟
برای سال های زیادی ســری آ ایتالیا برترین لیگ فوتبال جهان بود و بسیاری از ستارگان دنیای 
فوتبال در این لیگ توپ می زدند و باشــگاه های این کشــور روزگار خوش و درخشانی داشتند. 
این دوران با شکوه تقریبا تا سال ۲010 ادامه داشــت. پایان دوران حکومت فوتبال ایتالیا ابتدا با 
سقوط یوونتوس و سپس با افول اینتر و میالن شروع شــد و این لیگ تا سال ها مقصد جذابی 

برای هیچ ستاره ای نبود.
پس از چندین ســال ناکامی تیم های ایتالیایی در اروپا و کاهش اعتبار لیگ این کشــور، اتفاق 
بزرگی افتاد که باعث شــد نگاه ها باز هم به کالچو باشد. کریســتیانو رونالدو ،فوق ستاره  فوتبال 
جهان و اسطوره رئال مادرید تابستان ۲018 راهی یوونتوس شد تا یک شگفتی در دنیای فوتبال را 
شاهد باشیم.پس از رونالدو ستارگانی، چون روملو لوکاکو و کریستین اریکسن هم راهی ایتالیا 
شدند تا سری آ ستاره های مطرح بیشتری را به خود ببیند، اما تابستان ۲0۲1 شرایط دگرگون شد 
و این دو ستاره و چندین ســتاره دیگر به کار خود در ایتالیا پایان دادند.ازبین این بازیکنان فقط 
نیکولو بارال در سری آ باقی مانده و بقیه به تیم های دیگر رفته اند. اشرف حکیمی و رودریگو دی 
پائول از بهترین های سری آ هم از تیم های ایتالیایی جدا شــده اند تا باز هم اوج گیری سری آ و 

جمع شدن ستارگان در آن به تعویق بیفتد.

واکنش »پوگبا« به صحنه جنجالی دیدار با »وولوز«
یونایتد به لطف گل دقیقه 80 میســون گرینوود موفق شــد با نتیجه 0-1 به پیروزی رسیده و سه 
امتیاز را از آن خود کند؛ اما تیم مهمان به داور اعتراض داشت که این گل باید پس از درگیری بین 
پوگبا و نوس مردود اعالم شود. پوگبا تاکید دارد که هیچ تماسی بین این دو بازیکن شکل نگرفته 
و این گل در صحت کامل به ثمر رســیده است. او به اسکای اســپرت گفت:» من هیچ برخوردی 
با او نداشتم. اینجا لیگ برتر است. همه چیز در این صحنه 50-50 بود و این اتفاقی است که هر 
آخر هفته رخ می دهد. ما توپ را از آن خود کرده و گل زدیم.«این در حالی است که گرائم سونس 
پس از بازی در اسکای اسپرت مدعی شد که تکل پوگبا یک خطای ساده نبود و ممکن بود باعث 
شکستن پای نوس شود. او اظهار داشــت:» این تکل ممکن بود باعث شکستن پا شود. منظورم 
این نیست که پوگبا قصد داشت چنین کاری انجام دهد اما ممکن بود شرایط اینطور پیش برود.« 
نوس نیز باور دارد که این برخورد خشــن بوده و حتی زخم  هایی روی پای او باقی گذاشته است. 
هافبک پرتغالی گفت:» همه صحنه را دیدند، همه پای من را دیدند. من نمی  دانم چرا این صحنه 
خطا گرفته نشد.  آنها پیش از شــروع فصل گفتند که برخوردها را بررسی می  کنند و اگر به اندازه 
کافی خشن باشد، خطا خواهند گرفت. من پایم را به آنها نشان دادم. پایم را به داور و کمک داور 
نشان دادم، نمی توانم حرف بیشتری بزنم. او پس از بازی به من گفت که هر دو برای توپ رفتید 
و من گفتم بله، هر دو برای توپ رفتیم اما من کســی بودم که توپ را لمس کرد و این یک خطای 

آشکار بود.«

سرمربیان تیم ملی؛ نقش اول نقل و انتقاالت

واقعیتی که انکار نمی شود!

صحبت های اخیر سروش رفیعی در مورد   حجت شفیعی
توصیــه کارلوس کــی روش بــه او برای 
پیوستن به استقالل در سال ۹5، نشــانه ای بر نقش مهم مربیان تیم 
ملی در فصل نقل و انتقاالت است.پوشیدن پیراهن تیم ملی مهم ترین 
هدف هر بازیکنی می تواند باشــد و به همین دلیل، نوع نگاه سرمربی 
تیم ملی به انتخــاب بازیکن و معیارهای او در هــر زمانی می تواند بر 
تصمیم بازیکن برای انتخاب تیم تاثیر بگذارد.زمانی علی دایی در پی 
بروز اختالف با علی پروین در سال 84 در مصاحبه با برنامه نود مدعی 
شد که اوایل حضورش در تیم ملی، اطرافیان علی پروین که در آن زمان 
همزمان سرمربی تیم ملی و پرســپولیس بود از او خواسته اند برای 

ماندن در لیست نهایی این مربی، قرمزپوش شود.
 هر چند دایی در زمان مربیگری پروین، پرسپولیســی نشد و در عین 
حال در تیم ملی به مهاجم اول پروین بدل شد، اما برخی از بازیکنان 
در آن زمان به پیشنهاد پرسپولیس به هیچ وجه »نه« نمی گفتند!البته 
پروین با قهرمان کردن ایران در بازی های آسیایی پکن آن هم با هفت 
هشت بازیکن اســتقاللی در ترکیب اصلی، نشان داده بود که در مقام 
سرمربی تیم ملی به رنگ ها توجهی ندارد اما به هر حال سرمربیگری 
همزمان او در پرســپولیس برخــی از بازیکنان را به امید رســیدن به 

پیراهن تیم ملی، به سمت پیراهن قرمز متمایل می کرد. ضمن اینکه 
در آن زمان پروین با انتخاب بازیکنان تیم هــای تهرانی و ترجیح آنها 
این پالس را هم به بازیکنان شهرستانی می داد که بازی در تهران آنها 

را بیشتر جلوی دید سرمربی تیم ملی قرار می دهد.
منصور پورحیدری نیز با بستن تیمش از بازیکنان لژیونر و سرخابی و 
اعتنای کم به بازیکنان تیم های شهرستانی، رفتن بازیکنان به این دو 

تیم را راحت تر کرده بود.
 با آمدن بالژویــچ و ســپس برانکو این رویــه که بــرای تقریبا یک  
دهه)پس از استعفای مرحوم دهداری که اعتقاد زیادی به بازیکنان 
شهرستانی داشــت( در فوتبال ایران حاکم بود، پایان  گرفت و کار به 
جایی رسید که در زمان برانکو پوشیدن پیراهن تیم های سرخابی حتی 
شانس رسیدن به پیراهن تیم ملی را کاهش هم می داد و برای همین 
هم بین ســال های 80 تا 85 این دو تیم چنــدان در گرفتن بازیکنان 

ملی پوش در فصل نقل و انتقاالت موفق نبودند.
در زمان مربیگری کی روش، توجــه او به لژیونرهــا و بدبینی اش به 
کیفیت بازیکنان شاغل در لیگ برتر باعث شده بود که برخی از بازیکنان 
به محض دریافت پیشنهاد خارجی از هر تیمی و در لیگی با هر سطح، 
عنوان لژیونر را به خود اضافه کنند تا شــانس باالتری برای رسیدن به 

تیم ملی داشته باشند. 
جدا از این، اختالفــات او با برخی مربیان چــون قلعه نویی و برانکو و 
حتی ژوزه هموطنش که برای مدت کمی ســرمربی پرسپولیس بود 
باعث شده بود تا این مربیان در لفافه، مدعی تحریک بازیکنان خود از 
سوی کی روش و بروز اختالف بین سرمربی و بازیکن باشگاهی شوند 
و یا در موردی چون ســروش رفیعی به این بازیکن توصیه پیوســتن 
به اســتقاللی کند که ســرمربی اش منصوریانی بود که رابطه خوبی با 
کی روش داشت و نه تراکتور و پرسپولیســی که قلعه نویی و برانکو را 

باالی سر خود داشتند!
اخیرا نیز اســکوچیچ با دعوت از چندین بازیکن به تمرینات تیم ملی 
ناخواســته به افزایش شــانس آنها در جابه جایی های فصل نقل و 

انتقاالت کمک کرده است.
 هر چند خوشبختانه در لیست اسکوچیچ زمانی اعالم شد که تکلیف 
بســیاری از این بازیکنان دعوت شده مشخص شــده بود و آنها تیم 
بعدی خود را انتخاب کرده بودند.در هر صورت شــاید بتوان گفت در 
فصل نقل و انتقاالت ســرمربیان تیم های ملی به طور غیرمســتقیم 
 نقش مهمــی در جابه جایــی بازیکنــان و انتخاب تیم توســط آنها 

ایفا می کنند.

خبر روز

رفیق »محرم« از سپاهان به یونان رفت
علیرضا ربانی، مربی بدنساز تیم سپاهان از این باشگاه جدا شد. او به بهانه کار در باشگاه crete یونان 
اردوی تیم محرم نوید کیا را ترک خواهد کرد و این جدایی در سایه تفاهم بوده است به این خاطر که با 
محرم نوید کیا ارتباط بسیار خوبی دارد.علیرضا ربانی، سابقه کار در تیم استقالل در دوره استراماچونی 
را در کارنامه دارد و پیش تر در تیم های پایه سپاهان – اسپایر قطر و اسپورتینگ نیز کار کرده است. 
با جدایی علیرضا ربانی از سپاهان این باشگاه به زودی مربی بدنساز جدید به خدمت خواهد گرفت.

نکته جالب اینکه در باشگاه سپاهان جدایی ها  در سایه تفاهم و با یک اتفاق خوب صورت می گیرد 
و این باشگاه همان طور که برای معرفی عضو جدید مراسمی برگزار می کند سعی دارد در جدایی ها 

هم خاطره خوشی برای اعضای کادر فنی خود رقم بزند.

 قول مدیرعامل پرسپولیس به عزیزی خادم
 برای حل مشکل »باقری«

شهاب عزیزی خادم طی تماس با مسئوالن باشگاه پرسپولیس از آنها خواست تا اجازه حضور کریم 
باقری در اردو تیم داده شود. جعفر سمیعی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز قول داده است تالش 
خود را برای حل این مشکل خواهد کرد.وی، خواستار رسیدگی به وضعیت باشگاه پرسپولیس به 
دلیل کارشکنی تاجیکی ها شد. همچنین آنها خواسته یحیی گل محمدی مبنی بر جذب یک بازیکن 
خارجی را مورد بررسی قرار دادند که قرار است این موضوع در نشستی با حضور حسن کامرانی فر 

دبیرکل فدراسیون فوتبال پیگیری شود.

جریمه یک بازیکن تراکتور برای غیبت در تمرین
حفظ بازیکن در شرایطی که پنجره نقل و انتقاالت یک باشگاه بسته است، از حساسیت بسیار باالیی 
برخوردار است و حساسیت های زیادی در مورد آن به وجود می آورد. قطعی شدن جدایی چند بازیکن 
و مطرح شدن شــایعاتی در خصوص جدایی چند بازیکن دیگر باعث شده تا تراکتوری ها در آستانه 
بازی حساس با النصر به شدت نگران شوند.اکبر ایمانی و محمد عباس زاده دو بازیکنی هستند که 
طی روز های گذشته شایعات زیادی در موردشان مطرح شده است؛ شایعاتی که از عدم توافق این دو 
بازیکن با مدیران باشگاه خبر می دهند و این یعنی جدایی دو بازین شاخص دیگر؛ البته فراز کمالوند 
سرمربی تراکتوری ها در خصوص این دو بازیکن نظر دیگری دارد و معتقد است که آنها به تمرینات باز 
خواهند گشت.»برخی بازیکنان از کادر فنی مرخصی گرفتند. محمد عباس زاده تا دهم شهریورماه از ما 
مرخصی گرفته و اکبر ایمانی نیز از من اجازه گرفته است.«کمالوند با بیان این جمالت در مورد مهاجم 
و هافبک تیمش که در تمرینات غایب هستند، از جریمه یک بازیکن دیگر خبر داد: »از قادری هیچ 
خبری نداریم و نمی دانیم که کجاست. او به خاطر هر جلسه غیبت، دو درصد جریمه می شود. ادعای 

مثبت شدن تست کرونای این بازیکن را هم باید پزشک تیم تراکتور تایید کند.«

مانع بزرگ انتقال »آزمون« به لیون چیست؟
آزمون، اولویت اول پیتر بوش در خط حمله در طول یک ماه اخیر بوده اما لیون کمی دیر برای جذب او 
اقدام کرده است. مربی هلندی قطعا خواهان حضور مهاجم زنیت سن پترزبورگ در تیمش در فصل 
پیش روست و در روزهای گذشته به طور مداوم با این بازیکن در تماس بوده تا او را برای پیوستن 
به لیون در تابستان سال جاری متقاعد کند. اما شرایط بسیار پیچیده شده است چرا که مذاکرات 
جدی این هفته آغاز شد که در فاصله زمانی کمی پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت است و 
زنیت یک شرط برای انجام این انتقال تعیین کرده است: آنها می خواهند پیش از فروش مهاجم 
خود، جانشینی برای او پیدا کنند. زنیت به لیون هشدار داده که اگر موفق به جذب بازیکنی نشود، 

آزمون را حفظ خواهد کرد. 

مستطیل سبز

خرید جدید استقالل؛ 
ملی پوش سابق سایپا

به نظر می رسد پروسه طوالنی و فرسایشی 
جذب ابوالفضل جاللی توســط استقالل به 
پایان برســد و این بازیکن آبی پوش شود. 
پــس از جدایی محمــد نــادری و هروویه 
میلیچ، استقالل برای پست سمت چپ خود 
عمال تنها متین کریــم زاده و بابک مرادی را 
در اختیار دارد. از همیــن رو، فرهاد مجیدی 
به دنبال جذب یــک بازیکن با قابلیت بازی 
در ســمت چپ خط دفاعی تیمــش بود و 
ابوالفضــل جاللی به گزینه نخســت آبی ها 
در روزهای گذشــته تبدیل شد.این بازیکن 
که تحت قرارداد سایپاســت، تمایل زیادی 
به آبی پوش شــدن دارد. احمد مددی نیز 
طی هفته های گذشته با مدیران سایپا وارد 
مذاکره شده و خواســتار جذب جاللی شده 
بود. اما خودروســازان تنها تمایل به فروش 
قرضی جاللی داشتند و یا اینکه با مبلغ مورد 
نظر آنها، این بازیکن به صورت دائم از سایپا 

جدا شود.
حاال از باشــگاه اســتقالل خبر می رسد که 
پس از مذاکرات متعدد با مدیران سایپا، آنها 
راضی به جدایی جاللی شده اند و این مدافع 
چپ جوان و ۲3 ساله که سابقه عضویت در 
تیم ملی را نیز در کارنامــه دارد، به احتمال 
فراوان راهی ســاختمان باشــگاه استقالل 
می شــود تا قراردادش را با آبی پوشــان به 
امضا برســاند.جاللی که در فصل گذشــته 
سومین مدافع چپ برتر لیگ بیستم شد، در 
میان بازیکنان سایپای سقوط کرده بهترین 
عملکرد را داشت و به عنوان برترین بازیکن 
این تیم در فصل گذشــته نیز انتخاب شد. 
عملکرد خوب جاللی منجر بــه حضور او در 
تیم ملی نیز شــد.این بازیکن در فصل قبل 
۲4 بار برای سایپا به میدان رفت و 3 بار نیز 
پاس گل داد. اگر اتفــاق خاصی رخ ندهد، 
این بازیکن برای نهایی کردن قراردادش به 
باشگاه استقالل می رود و هواداران این تیم 
می توانند شاهد پیوســتن یکی از بازیکنان 
جوان و آینده دار فوتبال ایران به تیم شــان 

باشند.

پروین با قهرمان کردن ایران در بازی های آسیایی پکن 
آن هم با هفت هشت بازیکن استقاللی در ترکیب اصلی، 
نشان داده بود که در مقام سرمربی تیم ملی به رنگ ها 
توجهی ندارد اما به هر حال سرمربیگری همزمان او در 
پرسپولیس برخی از بازیکنان را به امید رسیدن به پیراهن 

تیم ملی، به سمت پیراهن قرمز متمایل می کرد

فوتبال جهان

وز عکس ر

میوه فروشی که مدال آور  
پارالمپیک شد!

جراح نصــار ،قهرمــان پارالمپیک 
۲01۶ ریو یک بار دیگر در بزرگ ترین 
مسابقات ورزشی حضور پیدا کرد و 
این بار با اختالف تنها یک ســانتی 
متر در در رشته پرتاب وزنه دستش 
از رسیدن به مدال طال کوتاه ماند و 
نقره گرفت. این ورزشکار که در بغداد 
مغازه بقالی و میوه فروشی دارد، به 
چهره ای ویژه در ورزش این کشور 

تبدیل شده است.

پژمــان درســتکار که جانشــین غــالم محمدی 
شــد، پیش از رقابت هــای جام جهانــی نروژ به 
ســواالت خبرنگاران پاســخ داد که خالصه ای از  

صحبت هایش را می خوانید:
فدراسیون کشتی اعتقاد دارد باید خون تازه در 
بحث مربیگری در کشتی جریان باشد. ما همین 
طوری مربیان را انتخاب نکردیم، مربیانی انتخاب 
کردیم که به روز هستند و در مباحث فنی می توانند 
به کشــتی گیران کمــک کنند. 3 مربــی را موقت 

آوردیم تا ببینیم چه می شود.
برای نخستین بار مسابقات جهانی ۶0 روز بعد از 
المپیک برگزار می شــود. از نظر برنامه ریزی کار را 
ســخت می کند. ما با 3 دســته رو به رو هستیم؛ 
بچه هایی که مدال گرفتنــد مانند یزدانی و زارع که 
می دانید چقدر فشار روی آنها بوده است. گروه دوم 

جوانان که ۲7 مرداد مسابقات شان به پایان رسید، 
دسته سوم در ۶ وزن مســابقه انتخابی داشتیم به 

همین دلیل طراحی برنامه برای ما سخت تر بود.
حدود 35 روز تا مسابقات زمان باقی است و از 
دوســتان مشــاوره می گیرم. من نمی توانم قول 
خاصی بدهم چون ترکیب تیم هــا مثل  آمریکا و 
روسیه مشخص نشــده. نمی دانیم شرایط چطور 
اســت اما قول می دهم با کمترین خطا نسبت به 
طراحی تمرین در مســابقات شــرکت کنیم. تیم 

پوست اندازی کرده و به این جوانان امیدوارم.
برای من کار در تیم ملی با استقبال بدی شروع 
شده اما هر کسی می تواند اظهارنظری کند. دبیر در 
این باره کامل صحبت کرده است. او آبروی خود و 

کشتی را از هر چیزی ارجح می داند.
حضور مــن در تیم ملی بحث رفیــق بازی نبود 

چون می دانم آبروی کشــتی برایش مهم است. 
وقتی می آمدم یــک چیز مد نظر داشــتم آن هم 
معامله با خــدا بــود. خدمت کــردن در تیم ملی 
افتخاری است. این شرایط را پیش بینی می کردم، 
چند نفر تماس گرفتند تا بــرای جمع بندی به من 

کمک کنند.
هم با صادق گودرزی هم کمیل قاسمی تماس 
گرفتم. کمیل در جایی مشــغول بود و صادق هم 

مشکالت شخصی و خانوادگی داشت.
آقای دبیر، جلسه ای با واعظ موسوی داشت و 

بناست روانشناسی در کنار تیم مستقر شود.

واکنش »درستکار« به رفیق بازی در تیم ملی!
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مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان:

ترافیک شهر از طریق 4۷0 دوربین نظارتی مدیریت می شود
مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان  اظهار کرد: آمار تلفات ناشی از تصادفات در شهر 
اصفهان زیاد است که یکی از مهم ترین دالیل آن سرعت باالی وسایل حمل و نقلی است؛ البته سرعت مجاز 
ترددها در معابر و اتوبان های شهر اطالع رسانی شده، اما متاسفانه کمتر از سوی رانندگان رعایت می شود.

هادی کریمی با بیان اینکه معابر بزرگراهی و شهری اصفهان به سامانه های ثبت تخلف سرعت مجهز شده 
است، تاکید کرد: چنانچه پیامک تخلف برای رانندگان ارسال نشود به معنای اعمال نکردن قانون نیست، 
امیدواریم همه با رعایت سرعت مجاز سفر ایمنی در پیش داشته باشند.وی خاطرنشان کرد: در سطح شهر 
اصفهان ۴۲ سامانه تابلوهای متغیر خبری و ۱۵ سامانه تابلوهای کوچک خبری نصب شده که به صورت 
۲۴ ساعته فعال بوده و جریان ترافیک سنگین یا نیمه سنگین را به رانندگان و استفاده کنندگان از شبکه 
حمل و نقل اطالع رسانی می کند تا فشار روانی رانندگان کاهش یابد.کریمی با اشاره به مدیریت ترافیک 
شهر گفت: مدیریت ترافیک شهر از سالن مانیتورینگ شهرداری با رصد ۴۷۰ دوربین نظارتی انجام می شود 
و همکاران ما تغییر زمان چراغ های راهنمایی و رانندگی معابر را در صورت نیاز انجام می دهند تا آرام سازی 

و ایمن سازی ترافیک صورت گیرد.

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعالم کرد:

 چاپ دومین پژوهش کارشناسان سازمان
 در فصلنامه آموزشی پژوهشی مدیریت پسماند

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از چاپ پژوهش علمی اثر بخشی توزیع 
جعبه های ایمن مخصوص جمع آوری پسماند ویژه خانگی در شــهر اصفهان در نوزدهمین شماره 
فصلنامه مدیریت پســماند خبر داد.به گزارش روابط عمومی ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان این پژوهش، دومین مقاله علمی است که در فصلنامه آموزشی- پژوهشی مدیریت پسماند 
به چاپ می رسد و در آن ضمن تشریح پروژه توزیع جعبه های ایمن مخصوص جزء ویژه پسماندهای 
خانگی، اثربخشی این طرح در زمینه جداسازی پسماندهای خطرناک خانگی مورد بررسی قرار گرفته 
است.فریال شفیعی، حمیدرضا رضوانی و شیما شاهین فر، تهیه کنندگان این پژوهش هستند و در 
قالب یک پژوهش کاربردی به صورت میدانی داده ها را جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده 
اند.نوزدهمین شماره فصلنامه مدیریت پسماند با همکاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری و 
روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 
در تابستان ۱۴۰۰ منتشر شده و در آن عالوه بر پژوهش اثر بخشی توزیع جعبه های ایمن مخصوص 
جمع آوری پسماند ویژه خانگی در شهر اصفهان به موضوعات دیگری از جمله مدیریت پسماندهای 
الکتریکی و الکترونیکی در شهر تهران و بررسی استفاده از جاذب زيستی بيوچار )زغال زيستی( در 

کنترل و تصفيه شيرابه پرداخته شده است. 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری:

سیستم مخابراتی بی سیم آتش نشانی اصفهان به روز می شود
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: به زودی حدود ۴۰۰ دستگاه 
بی سیم خریداری و به تجهیزات آتش نشــانی اصفهان اضافه می شود.آتشپاد محسن گالبی اظهار 
کرد: به منظور بهبود ارتباط الکترونیکی آتش نشانان در ماموریت ها، به روز رسانی سیستم مخابراتی 
بی سیم آتش نشانی اصفهان با هزینه ای حدود ۱۱۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته و در مرحله 
انجام مناقصه است.وی خاطرنشان کرد: مناقصات خرید کاله ضد انفجار، تشک نجات و لوله آتش 
نشانی انجام شده و در حال عقد قرارداد با برنده مناقصه هستیم.مدیر عامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: دو دستگاه شاسی اسکانیا که به خودروی آتش نشانی 

تبدیل شده تا چند روز آینده به اصفهان می رسد و در ناوگان عملیاتی قرار می گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اصفهان:

برنامه دولت، احیای ارزش های فرهنگی و تاریخی کشور است

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی صبح  دیروز 
به مناســبت هفته دولت در گلستان شــهدای اصفهان حضور یافت.

وزیر فرهنگ با اشاره به فرهنگ و تمدن غنی این استان اظهار داشت: 
اصفهان با داشتن ۲۴ هزار شهید و ۴۸ هزار جانباز کانون شهادت است 
و شهری مانند اصفهان پیدا نمی شــود که در یک روز، در روز ۲۵ آبان 
۳۰۰ نفر را تشــییع کنند. وی ادامه داد: امروزه هم در حوادث مختلف 
اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و فرهنگی مردم اصفهان همچنان در 
صحنه هستند و مفتخرم که اولین ســفر کاری خود را با اصفهان آغاز 
کردم تا برای فعالیت در زیر پرچم انقــالب و در حوزه فرهنگ و هنر از 

شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهیدان باهنر و رجایی مدد بگیرم.

بروز فرهنگ در کنار ارکان تمدن اسالمی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطر نشان کرد: فرهنگ اصلی و دینی ما 
در اصفهان ظهور و بروز پیدا کرده و در واقع فرهنگ و هنر در کنار ارکان 
تمدنی در میدان امام )ره( آمیخته شده است، زیرا هر گوشه از میدان 
امام )ره( اصفهان نشانی از ابعاد سیاســی، اجتماعی و فرهنگی ذیل 
تمدن اسالمی دارد و به راستی پایتخت فرهنگ و تمدن شایسته این 
استان اســت.وی، مهم ترین وجه یادبود شــهدای دولت و ماندگاری 

تاریخی شــهید رجایی و باهنر را در مردمی بودن دانســت و افزود: با 
مردم بودن و با درد مردم زیستن و به شــهادت رسیدن از ویژگی بارز 
شهیدان باهنر و رجایی بود و امروز بعد از چهل سال دولتی عهده دار این 
کشور شده که شعارش »دولت مردمی« است و باید بتواند در حرکت 

و رویکردهای خود عدالت را حفظ کند.

پیوست عدالت در همه طرح های دولت
اســماعیلی با بیان اینکه برای اولین بار در دولت ســیزدهم پیوست 
عدالت برای همه طرح های عمومی دولت قرار داده شده است، گفت: 
فساد ستیزی، ممیزی روشن در رویکرد رییس جمهور منتخب است 
و مردم بدین وسیله امیدوار شــدند، زیرا در عملکرد و کارنامه ای که در 
مبارزه با فساد شروع شده بازگشت امید به مردم قابل مشاهده است.

وی افزود:با وجود مشــکالت موجود و از بین رفتن سرمایه اجتماعی 
کشور با تدبیر غلط در این مدت هشت ساله دولت دوازدهم، اما مردم 
با انتخاب صحیح تالش کردند که عدالت و مبارزه با فساد را بر جامعه 

حاکم کنند.

پهن کردن چتر انقالب بدون دوقطبی سازی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم مفتخر 
به وام گرفتــن رویکرد خود از شــهیدان باهنر و رجایی اســت، خاطر 
نشــان کرد: هویت اصلی این دولت، مردم باوری، عدالــت، مبارزه با 
فســاد و خدمت خالصانه و بی منت برای همه اقشــار جامعه است و 
همه بخش های مردمی زیر چتر انقالب قرار می گیرند.وی ادامه داد: 
این دولت عنوان انقالبی و همراهی با دولت و نظام اســالمی را با خود 
یدک می کشــد و بدون ایجاد دوقطبی کاذب، قشر بندی و جداسازی 
بین مردم باید خدمت گــزاری برای همه آحاد و شــهروندان مردمی 

صورت گیرد.

خروج هنر از انحصار
اسماعیلی معتقد است که باید در این شرایط کشور که دشمن تالش به 
ناامیدی مردم دارد از روند اصالح اجتماعی و اقتصادی استفاده کرد و 
همه در کنار هم بدون تفرقه بایستیم و مسیر نورانی را تا رسیدن به قله 
ادامه دهیم.وی در خصوص حوزه فرهنگ و هنر نیز گفت: برنامه دولت 
تالش همگانی برای احیای ارزش های فرهنگی و تاریخی کشور است 
و باید هنر را از انحصار در بیاوریم؛ چراکه هنر در وجود تک تک ایرانی ها 

نهفته است و پشتیبان هزارساله دارد.

موزه هنر های تزیینــی اصفهان این روز ها مراحل 
مرمت و بهســازی خود را می گذرانــد. مدیر موزه 
معتقد اســت اقدامات انجام شده طی چند سال 
اخیر را می توان در چهار عملیات نوسازی و بهسازی 
موتورخانه، نصب تابلو و انشــعاب بــرق، مرمت 
اضطراری پشــت بام و اصالح و تعویض لوله های 
فرسوده در زیر بنا خالصه کرد.راحله یوسفیان گفت: 
طی چهار سال گذشــته چندین عملیات مرمتی و 
تاسیساتی در راستای حفاظت و استاندارد سازی 
موزه هنرهــای تزیینی اتفاق افتاده اســت. مهم 
ترین بخش عملیات مرمتی مربوط به نوســازی 
و بهســازی موتور خانه بود، با نصب چیلر که اخیرا 
انجام شــد، بالغ بر ۶ میلیارد ریال برای آن هزینه 
شده است.وی ادامه داد: گام بعدی به روز رسانی 
تابلوهای برق و انشــعاب برق عمارت رکیب خانه 
بود و ۳ میلیارد ریال به این مورد اختصاص یافت. 
عالوه بر این حدود ســه ماه اســت کــه عملیات 
تعویض و اصالح لوله های فرسوده در راستای راه 
اندازی موتور خانه در حال انجام اســت که بالغ بر 
۳ میلیارد و هفتصد میلیون ریال در این خصوص 
هزینه شده است.مدیر موزه هنرهای تزیینی درباره 
جزئیات این عملیات توضیــح می دهد: در بهمن 
ماه سال گذشته فاز اول عملیات مرمت اضطراری 
ضلع شمالی پشت بام رکیب خانه به همت گروه 
امانــی انجام شــد. مرمت اضطراری پشــت بام 
شامل بندکشــی، درز گیری و تعویض سر شیرها 

بوده است.یوسفیان در ادامه تصریح کرد: بنابراین 
اقدامات انجام شده طی چند سال اخیر را می توان 
در چهار عملیات نوسازی و بهســازی موتورخانه، 
نصب تابلو و انشعاب برق، مرمت اضطراری پشت 
بام و اصالح و تعویض لوله های فرســوده در زیر 
بنا خالصه کــرد.وی افزود: توســعه و اصالح زیر 
ســاخت تاسیســات مکانیکی موزه تزیینی نیز 
شــامل نوســازی پایپینگ، تکمیل و قرارگیری 
سیستم سرمایش مرکزی، سرویس و راه اندازی 
تجهیزات تهویه مطبوع همــراه با تکمیل موارد فاز 
اول نوسازی تاسیســات مرکزی است که بالغ بر 
۳ میلیارد ریال هزینه داشت.مدیر موزه هنرهای 
تزیینی با بیان اینکه »در برنامه های آینده فاز دوم 
مرمت اضطراری ضلع جنوبی پشت بام را پیش رو 
داریم« اعالم کرد: همچنین مرمت تزیینات عمارت 

رکیب خانه نیز، بخش دیگری از برنامه های پیش 
رو است.یوســفیان درباره جزییات ادامه عملیات 
تاسیســاتی و زیر بنایی این مــوزه گفت: مرحله 
بعدی نیز آغاز نوسازی زیر ساخت کلی مربوط به 
تاسیسات برقی و انجام طراحی و اجرای نورپردازی 
تخصصی طبق مصوبات و قواعــد فنی مربوط به 
روشنایی ابالغی از اداره کل موزه های کشور است که 
در صورت تخصیص بودجه مناسب با توجه به اعالم 
برآورد هزینه مورد نیاز به اداره کل موزه ها امیدواریم 
در سال جاری عملیاتی شود.وی اضافه کرد: الزم به 
ذکر است که از واحد نظارت تاسیسات، گروه امانی، 
واحد بودجه و اعتبــارات، اداره حفاظت و مرمت و 
امور موزه های اداره کل استان و وزارتخانه به دلیل 
همکاری هــای الزم برای مرمت ایــن موزه کمال 

تشکر و قدردانی را دارم.

مرمت »موزه هنری های تزیینی اصفهان« به کجا رسید؟

این دولت عنوان انقالبی و همراهی با دولت و نظام 
یجاد  ا بدون  و  می کشد  یدک  خود  با  را  اسالمی 
دوقطبی کاذب، قشر بندی و جداسازی بین مردم باید 
خدمت گزاری برای همه آحاد و شهروندان مردمی 

صورت گیرد

چشم اندازهای آینده حمل و نقل شهری
اگرچه امروزه همچنان شیوه های تردد حمل و نقل متفاوت نظیر استفاده از قطار، اتوبوس، تراموا، تاکسی، 
موتورسیکلت، دوچرخه، خودروهای شــخصی و پیاده روی به عنوان یک ساختار هماهنگ با یکدیگر در 
سراسر دنیا رایج است با این حال پیش بینی می شــود مقتضیات زمان نحوه رفت و آمد بشر را طی چند 
دهه آینده به طور قابل توجهی متحول کند. از مهم ترین مولفه های موثر در تغییر نحوه عبور و مرور مردم 
در آینده می توان به واکنش آن ها نسبت به تغییرات اقلیمی، شیوه های جدید طراحی شهری متناسب با 
رشد جمعیت، توسعه اقتصاد مشارکتی، افزایش بهره گیری از کالن داده ها و ظهور خودروهای بدون راننده 
اشاره کرد.همه این عوامل می تواند دست در دست هم دهد تا آینده تردد داخل شهر را متحول کند. در ادامه 
به معرفی بعضی از شیوه های عبور و مرور پرداخته می شــود که ممکن است آینده حمل و نقل شهری را 

در دست گیرد.

شاتل های اشتراکی
بسیاری از منتقدان شهری چنین پیش بینی کرده اند که در آینده وسیله های نقلیه اشتراکی نظیر تاکسی ها، 
مینی بوس ها، دوچرخه ها و موتورسیکلت ها در سراسر جهان ترویج یابد. بدیهی است که بهره گیری از این 
شیوه تردد بسیار راحت است و تنها از طریق ثبت نام و پرداخت مبلغی جزئی امکان پذیر می شود از سوی 
دیگر خرید خودروهای شخصی مستلزم پرداخت هزینه های بسیار باالست ضمن اینکه امروزه تردد آن ها 
در بسیاری از مناطق شهری با محدودیت ها و قوانین ویژه ای مواجه می شود در نتیجه پیش بینی می شود 
در آینده استفاده از وسایل نقلیه اشتراکی به طور قابل توجهی در شهرهای سراسر جهان افزایش یابد و نرخ 

مالکیت خودروهای شخصی با کاهش مواجه باشد.

سیستم های به هم پیوسته
دنیای تکنولوژیک امروز را سیستم های به هم پیوسته در بر گرفته است و در آن، مردم دسترسی به اطالعات 
شخصی خود را در عوض بهره گیری از سیستم های حمل و نقل کارآمد امکان پذیر کرده اند. امروزه به لطف 
خدماتی که مدیران شهرها در زمینه تردد برای ساکنان فراهم آورده اند مردم می توانند از یک شبکه به هم 
پیوسته برای رسیدن به مقصد نهایی خود بهره گیرند به عنوان مثال مسافران می توانند در آغاز سفر خود 
ابتدا از دوچرخه های اشتراکی یا پیاده روی بهره گیرند تا خود را به ایستگاه های وسایل حمل و نقل عمومی 
یا حتی پارکینگ های خودروهای شخصی خود برسانند سپس از طریق وسایل نقلیه عمومی مسیری 
نسبتا طوالنی را طی کنند تا به نزدیک ترین مکان به مقصد خود برسند و پس از پیاده شدن، مجددا از شیوه 

دیگری مانند دوچرخه های الکتریکی اشتراکی برای رسیدن به مقصد نهایی خود بهره برند.

افزایش خودروهای الکتریکی بدون راننده
امروزه خودروهای الکتریکی بدون راننده به تدریج حضور خود را در نقاط مختلف جهان به تصویر کشیده 
اســت با این حال محققان پیش بینی کرده اند که در آینده ای نه چندان دور، این وسیله های حمل و نقل 
پوشش سه چهارم سفرها در مناطق کم جمعیت با بیشترین بهره از فناوری را از آن خود کند. در واقع، طی 
چند دهه آینده اغلب وسایل حمل و نقل عمومی با این نوع خودروها جایگزین خواهد شد که استفاده از 
آن ها کمترین زیان را بر محیط زیست وارد خواهد کرد. اگرچه گرایش مردم به دوچرخه سواری و پیاده روی 
برای مسیرهای کوتاه افزایش یافته اســت با این حال راحتی خودروهای الکتریکی جدید به حدی باال 

خواهد بود که مردم در آینده بیش از هر شیوه دیگری به استفاده از آن ها روی خواهند آورد.

ترویج سفر از طریق هایپرلوپ ها تا سال 202۵
هایپرلوپ نسل جدیدی از حمل و نقل تندرو به شمار می رود که می تواند با سرعتی باور نکردنی مسافران را به 
مقصد برساند. مخترعان این شیوه تردد ادعا کرده اند که تا سال ۲۰۲۵ استفاده از هایپرلوپ ها را در بسیاری 
از نقاط دنیا با صرف کمترین هزینه از سوی کاربران و بیشترین ایمنی و راحتی برای آنان فراهم خواهند 
آورد. این وسیله نقلیه همچون کپسول هایی است که در یک محفظه آلومینیومی قرار می گیرد و می تواند 

با سرعتی بیش از هزار کیلومتر بر ساعت حرکت کند.

با مسئولان

خبر روزگزارش

سازمان میادین شهرداری 
اصفهان گواهینامه بین المللی 

کیفیت را دریافت کرد
مدیرعامل ســازمان میادین میــوه و تره بار 
و ســاماندهی مشــاغل شهری شــهرداری 
اصفهــان از دریافت گواهینامــه بین المللی 
کیفیت ISO 9001 :2015 برای نخستین 
بــار خبــر داد.محمد مجیــری اظهــار کرد: 
به کارگیری یک سیســتم مدیریت کیفیت، 
یک تصمیم استراتژیک برای سازمان است 
که به ســازمان کمک می کنــد عملکرد کلی 
خود را بهبــود داده و یک مبنای منطقی برای 
فعالیت های توســعه پایدار فراهم کند.وی با 
ابراز خرسندی از دریافت گواهینامه بین المللی 
کیفیت ISO9001:2015، افزود: این ایزو 
گواهینامه بین المللی نشــان دهنده روش 
پذیرفته شــده برای انجام کار است که باعث 
افزایش بهره وری می شود.مدیرعامل سازمان 
میادین میوه و تره بار و ســاماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: مبنای 
بالقوه اســتقرار مدیریت کیفیت بر اســاس 
این استاندارد بین المللی برای یک سازمان، 
شامل مواردی همچون توانایی ارائه مستمر 
خدمات، تسهیل فرصت ها به منظور افزایش 
رضایتمندی ارباب رجوع، پرداختن به ریسک و 
فرصت های مرتبط با اهداف و محیط سازمان، 
توانایی اثبــات انطباق با الزامات مشــخص 
شده سیســتم مدیریت کیفیت است.وی با 
بیان اینکه این استاندارد بین المللی می تواند 
توســط طرف های درون و برون ســازمانی 
مورد اســتفاده قرار گیرد، ادامه داد: الزامات 
سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده در 
این اســتاندارد بین المللی مکمــل الزامات 
محصوالت و خدمات اســت.مجیری با بیان 
اینکه یکی از اصول این اســتاندارد تمرکز بر 
ارتقای رهبری و جلب مشارکت کارکنان است، 
تصریح کرد: بر اساس این گواهی استاندارد 
برخی الزامات باید پیاده ســازی و اصول آن 
رعایت شود همچنین محیط ســازمانی هر 
سازمان، نیازها و انتظارات ذی نفعان، تعیین 
خط مشــی، نقش ها و مســئولیت ها باید 

مشخص شود .

حمام»رباط آ 
حسین« گلپایگان

گرمابه »رباط آحسین« گلپایگان 
یادگاری از دوران قاجاریه و دارای 
معماری سنتی با ارزشی است که 
قدمت آن به ۲۰۰ ســال می رسد. 
از شــاخصه های ایــن گرمابــه، 
ســتون های ســنگی و معماری 
ایرانی است که پس از گذشت ۲۰۰ 
سال هنوز مستحکم مانده است.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک

عکس: ایمنا
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 وقتی فشــار بیشــتر از آنچه به آن عادت داریم بر ما وارد 
می شود، حس استرس به ما دست می دهد. روان و بدن 
واکنش های گوناگونی به استرس نشان می دهند، از جمله 
باال رفتن تپش قلب و سرعت تنفس. به نقل از دویچه وله، 
استرس می تواند بسیاری از فعالیت های ما را تحت تاثیر 

قرار دهید، به همین دلیل کنترل آن بسیار اهمیت دارد. 
در این مطلب با 10 راهکار برای مقابله با اســترس آشــنا 

شوید.
1- پژوهش های دانشــمندان نشــان می دهد که شنیدن 
موســیقی به کاهــش و رفع اســترس کمــک می کند. 
موســیقی های آرام و بــدون کالم بــرای ایــن کار از همه 

مناسب تر هستند.
2- بکوشید روش ها و راه هایی برای استرس زدایی به کار 
ببندید. تمرینات تنفســی یا تمریناتی ویژه برای باز شدن 
عضالت و همچنین یوگا موثرند. یوگا ورزشــی است که به 
انرژی و تمرکز نیاز دارد و ممکن است در نگاه اول سخت و 
دشوار باشــد، اما فرد را آرام خواهد کرد و به توازن و تعادل 
او کمک می کند. یکــی از نکات مهم اســتمرار و تداوم در 
انجام تمرینات اســت. به قول معروف کار نیکو کردن از پر 

کردن است.

3- قدم زدن در فضای ســبز و آزاد در رفع استرس بسیار 
تاثیرگذار اســت. دیدن درختان و فضای سبز معموال روح 
انسان را آرام می کند و مغز استرس زده نیز بر اثر هوای تازه 

جانی دوباره می گیرد.
4- وقتی انســان دچار اســترس اســت، غالبا فراموش 
می کند که نگرانی ها و فشــارها را می توان با دوســتان و 
نزدیکان تقسیم کرد. نشست و صحبت با دوستان معموال 
در کاهش و رفع استرس موثر هستند و سبب می شوند که 

انسان با دیدی دیگر و تازه به مسائل نگاه کند.
5- اســترس فقط فشــار روحی نیســت، بلکه وضعیت 
جسمی و بدن انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. حمام 
یا وان آب گرم در رفع استرس موثر است، چرا که بر اثر این 
گرما ماهیچه های بدن نرم می شــوند و روح انســان نیز 

به تدریج آرام می شود.
6- ورزش نیز در رفع استرس بســیار مفید است. ورزشی 
را انتخاب کنید که انجام آن برای تان لذت بخش اســت و 
سبب می شود که استرس تان را کاهش دهد، خواه دویدن، 
خواه دوچرخه سواری یا شنا. فعالیت های ورزشی مستمر 
و درازمدت به شما کمک می کند تا با معضل استرس بهتر 

کنار بیایید.

7- افرادی که دچار استرس هستند، غذا خوردن شان نیز 
با ســرعت و اضطراب همراه اســت. بعضی ها در لحظات 
پراســترس غذا را به جای آنکه بخورند، می بلعند. ســعی 
کنید کــه در چنین مواردی در آرامش غــذا بخورید و از آن 
لــذت ببرید. همین اســتراحت و وقفه کوتاه از اســترس 

شما می کاهد.
8- نکته  دیگری که باید به آن توجه داشــت، خواب کافی 
اســت. در موارد یا روزهایی که دچار اســترس هســتید، 
بکوشــید که به موقع بخوابید و به بدن و روح خود فرصت 

استراحت بدهید.
۹- وقفه و اســتراحت کال نقش مهمی در دوران و ساعات 
پراســترس بازی می کننــد. گاهی حتی اســتراحت ها و 
تنفس های 5 دقیقه ای کافی اســت تا از اســترس شما 
کاسته شود. سعی کنید این وقفه های کوچک را در برنامه 

روزانه خود بگنجانید و در نظر گیرید.
10- خندیدن نیز به کاهش و رفع اســترس کمک می کند. 
خندیدن سبب باز شــدن عضالت و ماهیچه ها می شود و 
همچنین با هورمون های استرس زا مقابله می کند. جالب 
توجه این که خندیــدن حتی در مواردی کــه از روی ادب 

می خندید یا لبخند می زنید هم تاثیر دارد.

آشپزی

کوکی پسته 
مواد الزم: کره ۹0 گرم، شکر دانه ریز 100 گرم،  شکر قهوه ای 30 گرم،  تخم مرغ  

یک عدد ،  آرد 140 گرم، پودر نشاسته ذرت 5 گرم،  بکینگ پودر  یک دوم قاشق چای 
خوری، نمک یک پنس، پودر پسته 50 گرم، پسته خردشده 60 گرم،  شکالت شیری 100 گرم

طرز تهیه:کره،شکر دانه ریز و شکر قهوه ای را هم بزنید تا کرمی  شود  و بعد تخم مرغ را اضافه 
کنید و به هم زدن ادامه دهید. آرد، نشاسته، بکینگ پودر و نمک را با هم سه بار الک کنید و پودر 
پسته را به آن اضافه کرده و به مخلوط باال اضافه کنید.در آخر پسته و شکالت خرد شده را اضافه 

کرده و مخلوط کنید. روی خمیر را با سلفون بپوشانید و اجازه بدهید 20 دقیقه در یخچال استراحت 
کند. خمیر را به 12 یا 13 قسمت مساوی تقسیم کنید و به صورت گلوله دربیاورید یا می توانید با 
اسکوپ زن از خمیر اسکوپ بردارید و روی یک سینی که کاغذ روغنی گذاشته اید با فاصله قرار 
دهید. داخل هر سینی فر 6  عدد قرار دهید تا به یکدیگر نچسبند.فر  را از قبل با دمای 175 درجه 
گرم می کنیم و سینی را داخل آن قرار می دهیم به مدت 12 دقیقه یا تا زمانی که زیر کوکی ها 

و اطرافش تغییر رنگ بدهند. بعد از بیرون آوردن حدود 10 دقیقه اجازه دهید تا کوکی ها 
خنک شده و بعد بردارید چون خیلی ترد هستند و ممکن است خرد  شوند.

بعد از تهیه کوکی، آنها را در ظرفی قرار دهید که به هیچ عنوان هوا نکشد وگرنه 
کوکی به سرعت خشک می شود،  حتما از ظرف هایی که واشر 

دارند استفاده کنید تا کوکی ها نرم باقی بمانند.

اگر استرس دارید، این 10 راهکار را انجام دهید

روایتی کمدی از سوء تفاهم های زندگی 
مشترک در »زِن زندگی مرِد زندگی«

 آغاز تصویربرداری سریال »اپیدمی«
 با بازی »مهدی فخیم زاده«

نعیمه نظام دوست، بازیگر سینما و تلویزیون، درباره سریال »زِن زندگی 
مرِد زندگی«گفت: سریال »زِن زندگی مرِد زندگی« در ژانر اجتماعی با 
موقعیت های کمدی است.وی ادامه داد: قصه این سریال خانوادگی 
است و به زندگی زوج ها می پردازد. نظام دوست درباره چگونگی پذیرش 
حضور در  این سریال عنوان کرد: به دلیل فضای خانوادگی قصه و شاد بودن 
داستان ها، بازی در این سریال را پذیرفتم.

تولیدات »اپیدمی« محصول جدید خانه  تلویزیونی   سریال 
 جوان، چند روزی است که فیلمبرداری خود را در یک بیمارستان 
 صحرایی واقع در بوستان والیت تهران آغاز کرده است.این
به شود  پخش  از شبکه سوم سیما  است  قرار  مجموعه که    

کاری های مدافعان   تهیه کنندگی »سعید کمانی« دالوری ها و فدا
سالمت و کادر درمان را در ایام کرونا روایت می کند.

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

با اجرای عملیات اتصال ورودی و خروجی مخزن ذخیره و شیر تخلیه هوا در 
ورودی خط انتقال روستای پیکان و سعادت آباد جرقویه، آب با  فشار یکسان 
در این روســتاها توزیع می شــود.مدیر آبفای جرقویه گفت: در این عملیات 
همچنین یک دستگاه فلومتر  روی خط انتقال سعادت آباد نصب شد و درآینده 
ای نزدیک با احداث حوضچه فشار شکن ، آبرســانی پایدار به صورت عادالنه 
میان اهالی این روستاها ادامه خواهد داشت.جواداسماعیلی اعالم کرد: هم 
اکنون  آب مورد نیاز جمعیت  3500 نفری روستاهای پیکان و سعادت آباد از 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تامین می شود.وی افزود: این عملیات با اطالع 
رسانی گسترده به ویژه درفضای مجازی  با همکاری فرمانداری جرقویه، شورای 

اسالمی و دهیاری صورت گرفت و در کوتاترین زمان ممکن اجرا  شد.

 ســال 1400 از ســوی مقام معظم رهبری ســال »تولید، پشــتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« نامیده شد؛ چرا که در سال گذشته که مزین به شعار جهش 
تولید بود، رشــد در تولید تاحدودی محقق شــد اما باز هم در راستای گام 
برداشتن در اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشــور، لزوم تولید بیشتر و روز 
افزون تر وجود دارد و در این مســیر نیاز است که پشــتیبانی الزم از تولید، 
همچنین مانع زدایی ها صورت پذیرد.در این راستا شرکت فوالد مبارکه نیز  
از ابتدای سال موفقیت های گوناگونی به دست آورد  و رکوردهای پیاپی تولید 
را از ابتدای سال جاری شکســت. این موضوع  با عزم کارکنان این شرکت و 
مدیریت فوالد مبارکه در جهت عملی شدن شعار سال، حاصل شد. با وجود 
مشکالت ناشی از شــیوع ویروس کرونا و برخی مشکالت و محدودیت ها 
در تامین مواد اولیه خطوط تولید، مدیران و کارکنان شــرکت عالوه بر حفظ 
فرآیند کار و تولید، هیچگاه از تعهد به مســئولیت های اجتماعی خود غافل 
نشــدند و در چارچوب قوانین و ضوابط شرکت به مســئولیت ملی خود به 
ویژه در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا عمل کردند.شرکت فوالد مبارکه 
از شرکت های پیشــروی ایرانی اســت که در زمینه تولید ورق های فوالدی 
فعالیت  می کند. این شــرکت با ماموریت ایفای نقش محوری در توســعه 
صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارتقای سطح فناوری صنعت فوالد، به 
عنوان سازمانی جهان تراز بیش از پنجاه درصد از مصرف فوالد کشور را جهت 
استفاده در صنایع خودروسازی و قطعه سازی، صنایع فلزی سبک، صنایع 
فلزی سنگین و لوله های انتقال ســیاالت، صنایع بسته بندی، صنایع لوازم 

خانگی و الکتریکی و صنایع لوله و پروفایل تولید می کند.

جهش تولید در مجموعه فوالد مبارکه
یکی از صنایعی که سال گذشــته توانست جهش تولید را محقق کند، بخش 
معدن و صنایع معدنی از جمله فوالد کشــور بود. به این شکل که در صنعت 
فوالد با تولید 30 میلیون تن فوالد، نه تنها نیاز کشــور به این فلز استراتژیک 
را حل کرد، بلکه توانســت مازاد تولید نزدیک به 14 تــا 15 میلیون تن فوالد 
را به ثبت برســاند. در این میان مجموعه فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده محصوالت فوالدی در منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا نقش 
بزرگی در این زمینه داشت و توانست تولید 10میلیون تن فوالد خام را به ثبت 
برساند، اما نکته مهم در خصوص عملکرد شرکت فوالد مبارکه نوع فعالیت 
این شرکت است که همواره در جهت حمایت و پشــتیبانی از صنایع پایین 
دستی و به ویژه بزرگ کشــور همچون صنعت لوازم خانگی، خودروسازی، 
صنعت ســاخت و ســاز، صنعت نفت و گاز و…تالش کرده و توانسته است 
بخش قابل توجهی از نیاز این صنایع به مواد اولیه مورد نیازشان را تامین کند 
و این اتفاق نیز با ثبت تولید 7 میلیون تن تختال در خود شرکت فوالدمبارکه 
و در سال ۹۹ محقق شد.رکوردهای پی درپی شرکت فوالد مبارکه در سال ۹۹ 
و ادامه یافتن آن در روزهای نخستین سال 1400 را می توان به نوعی به عنوان 
پشــتیبانی و مانع زدایی این گروه در بخش صنعت کشــور دانست؛ چراکه 
همواره یکی از نیازهای صنایع داخلی کشور، پشتیبانی از سوی مسئوالن در 
جهت تامین مواد اولیه آنها بوده که این امر با کمک و همراهی شــرکت های 

بزرگ تولیدکننده همچون فوالد مبارکه محقق شده است.

تامین نیاز ۵0 درصد از فوالد کشور
در واقع نوع عملکرد شرکت فوالد مبارکه و توانمندی برای تامین نیاز حدود 
50 درصد از فوالد کشــور، موجب شــده تا این شــرکت به یکی از بهترین 
شاخص های صنعتی کشور تبدیل شود و حتی انتظار می رود این مجموعه 
بتواند به تنهایی نیاز کل کشــور را به مواد اولیه فوالدی تامین کند. بنابراین 
می توان گفت در ســال 1400 مجموعه فوالد مبارکه یکی از پشــتیبان های 
اصلی در تولید کشــور بوده و چشــم امید بســیاری از تولیدکنندگان پایین 
دستی در صنعت فوالد نیز به دستان توانمند این تولیدکننده بزرگ فوالدی 

کشور خواهد بود.

رفع موانع تولید، با همت فوالد مردان در شرکت فوالد مبارکه
اما در کنار بحث تولید و پشــتیبانی ها، رفع موانع نیــز از جمله موارد مهمی 
اســت که همواره از آن بــه عنوان یکــی از نیازهای اساســی در صنعت یاد 
می شــود. امروزه در حوزه معدن و فوالد، تامین مواد اولیه به ویژه ســنگ 
آهن به عنوان یک چالش اساســی بوده و در برخی مــوارد نیز کمبود این 
ماده معدنی منجر به کاهش تولید شده اســت. ورود شرکت فوالد مبارکه 
در حوزه معدن و تالش برای افزایش ذخایر سنگ آهن گامی در جهت رفع 
این مانع بزرگ خواهد بود؛ چراکه به واسطه فعالیت شرکت فوالد مبارکه و 
زیرمجموعه های آن که در مجموع اشــتغال زایی350 هزارنفری را به دنبال 
داشته، بسیاری از صنایع کشور همچون خودروسازی، لوازم خانگی و ساخت 
و ساز و … نیز با سهم اشتغال زایی باال در کشــور، نیازمند تامین مواد اولیه 
از جمله ورق فوالدی هســتند. این درحالی اســت که به واسطه تولید ورق 
های فوالدی توســط فوالد مبارکه و خودکفایی در تولید بیشــتر ورق های 
مصرفی در صنایع، از خروج ساالنه 8 میلیارد دالر برای واردات ورق از کشور 
جلوگیری شده و گفته می شــود با راه اندازی و تولید طرح های توسعه ای 
این ابر قدرت فوالدی، به ویژه پروژه نورد گرم 2، نه تنها نیاز کشور به ورق به 
صورت کامل تامین می شــود، بلکه می توان به فکر صــادرات از مازاد تولید 

ورق در کشور نیز بود.

از ابتدای خردادماه تاکنون بیش از 6600 پمپ غیرمجاز روی شبکه آبرسانی شهرها 
و روستاهای تحت پوشش استان اصفهان کشف شده است.بیشترین پمپ های 
غیرمجاز کشف شده در ســه ماهه خرداد، تیر و مردادماه سال جاری به ترتیب در 
محدوده آبفای منطقه 4 شهر اصفهان  با 854، منطقه براآن و کرارج با 725 و آبفای 
منطقه 5 شهر اصفهان  با 657 مورد بوده است.کشــف این پمپ های غیر مجاز 
حاصل حدود 70 هزار پایش در سطح استان توســط کنتورخوان ها و یا مروجین 
مصرف بهینه آب اســت. به دنبال کشــف پمپ های غیر مجاز، برای مالکان این 
ساختمان ها اخطار الزم صادر شد که تا کنون 161۹ پمپ اصالح شده و بقیه در حال 
اصالح است. همچنین انشعاب آب ۹0 مشترک نیز به دلیل اصالح نکردن به موقع، 
به طور موقت قطع شده است. نصب پمپ مستقیم روی شبکه آبرسانی منجر به 
کاهش شدید فشار یا قطع آب و اختالل در امر آبرسانی عادالنه به مردم می شود 
و شرکت های آبفا می توانند انشعاب این گونه مشترکین را تا زمان رفع تخلف به 
صورت موقت قطع کنند. شایان ذکر اســت در شهرها و روستاهای تحت پوشش 

ادارات آب و فاضالب مناطــق نایین، گلپایگان، فریدن، ســمیرم، دهاقان، خور و 
بیابانک، خوانسار، تیران و کرون، بویین و میاندشت، بادرود و اردستان هیچ پمپ 

غیرمجازی کشف نشده است. 

شرکت های آب و فاضالب، مســئولیتی در قبال تامین آب برای ساخت و ساز 
ندارد.معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان با بیان این مطلب 
گفت: بر اساس بند 57-4 آیین نامه عملیاتی شرکت های آب و فاضالب ، تامین 
آب وساخت وساز جزو وظایف شرکت های آب و فاضالب نیست و متقاضیان 
می توانند با نصب مخازن ذخیره ،آب مورد نیاز ســاخت و ساز را از مراکز آبرسان 
خصوصی و سیار، و یا از آب خاکستری تامین کنند.سید محسن صالح افزود: 
مجوز نصب انشعاب برای اماکن در حال ساخت و ساز فقط برای تامین آب شرب 
و مصارف بهداشــتی کارگران صادر می شــود و نباید در بخش دیگری استفاده 

شود.وی، تعرفه آب ساخت و ساز را آزاد اعالم کرد و اظهار داشت:  تعرفه آب برای 
ساخت و ساز به نرخ آزاد محاسبه شده و برای هر متر مکعب 13 هزار تومان است. 
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان اصفهان درخصوص نظارت 
بر تخلفات احتمالی گفت: آبفای اصفهان از طریق ماموران قرائت کنتور ، پیمایش 
های مقطعی وگزارش های مردمی به سامانه ارتباط با مشتریان آبفای استان 122 
و 1522 بر مصرف آب شرب در ساخت و سازها در سطح استان اصفهان نظارت 
دارد.صالح در پایان  از مردم خواست  در صورت مشاهده  تخلف در مصرف آب در 

ساخت و سازها، این موضوع را به شماره تلفن های 122 و 1522 گزارش دهند.

توزیع عادالنه آب با  فشار یکسان در روستاهای پیکان و سعادت آباد منطقه جرقویه

از خرداد ماه سال جاری تاکنون اتفاق افتاد؛فوالد مبارکه و رفع موانع تولید
کشف بیش از 6600 پمپ غیرمجاز در استان اصفهان

استفاده از آب شرب در ساخت و ساز ممنوع!
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