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استاندار بومی و دلسوز می خواهیم
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 ناِن آجر شده نمایشگاه!
 وقتی کرونا کسب و کارها را زمین می زند؛ 
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
کم آبی به ۲۰ هزار هکتار باغات 

 استان اصفهان خسارت
 وارد کرد

رییس مرکز بهداشت چهارمحال خبر داد:
 ورود ۴۵۰ هزار  دوز  

 واکسن کرونا به چهارمحال
 و بختیاری
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مسئول پایش پل های تاریخی اصفهان 
خواستار شد؛

اول پژوهش، بعد اظهار نظر
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 با تامین ۲۰۰ تن علوفه برای وحوش در 
مناطق حفاظت شده استان حاصل شد؛
 عبور حیات وحش اصفهان

 از خطر خشکسالی

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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 ۰۵  صفــر  1۴۴3 
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 شماره 33۴۴

8 صفحه
قیمت: ۲۰۰۰ تومان

سارلوزشهادتحضرترقیه)س(راتسلیتمیگوییم

حمام تاریخی احمد آباد 
خمینی شهر در معرض 

تخریب

آگهی مزایده فروش امالک و مستغالت شماره یک

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

 اداره کل آموزش فنی و حرهف ای
 استان اصفهان

م الف:1189269

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان به استناد مجوز شــماره 51/79448 مورخ 1399/06/02 وزارت امور اقتصادی و دارایی و آرای کمیسیون ماده 5 
استانداری در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت و با شماره مزایده 2000003343000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1۴۰۰/۰6/31  تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰6/۲1    
مهلت ارسال پیشنهاد: 1۴۰۰/۰7/1۰  تاریخ بازدید: 1۴۰۰/۰6/31   

تاریخ بازگشائی: 1۴۰۰/۰7/11   تاریخ اعالم به برنده: 1۴۰۰/۰7/11 

1- کلیه مزایده گران باید قبل از شرکت در مزایده از امالک و مستغالت بازدید نمایند.

2- ارسال پیشنهاد قیمت را به روزهای پایانی موکول ننمایند.

3- کلیه مراحل فروش از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشائی و اعالم به برنده از طریق سامانه انجام می پذیرد.

4- ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید از ملک الزامی است.

5- فروش ملک نقدی بوده و تحویل آن و انتقال سند مالکیت ملک فروخته شده به خریدار پس از دریافت کل بهاء امکان پذیر است.

6- اطالعات تماس جهت پاسخگویی 36693157-031 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

توضیحاتمبلغ ودیعه شرکت در مزایدهآدرس ملکموضوعردیف

1
فروش مرکز  آموزش فنی و حرفه ای رزوه 
با پالک ثبتی 101 فرعی از 60 اصلی مفروز و 

مجزا شده از 8 فرعی بخش ثبتی 13 

چادگان شهر رزوه 
جنب نیروی انتظامی

1/200/000/000 ریال

2
فروش مرکز آموزش فنی و حرفه ای تودشک با پالک 

ثبتی 425 فرعی از 685 اصلی بخش ثبتی 19
تودشک بلوار امام 
رضا جنب ورزشگاه

2/500/000/000 ریال

3
فروش مرکز آموزش فنی و حرفه ای آران و 
بیدگل با پالک ثبتی 2343 فرعی از 2840 

اصلی مفروز از 226 فرعی بخش ثبتی 3

آران و بیدگل میدان 
آزادگان خیابان امیر 
کبیر خیابان بهزیستی

8/000/000/000 ریال

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد 
 مزایده، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده )ودیعه( ارســال پیشــنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق

 امکان پذیر است.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات شــرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی ســامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و 

انتخاب است.
3- عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ۰۲1-۴193۴ 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ) www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است. 

نوبت اول

مصدومان 
تصادفات درون 
شهری در اصفهان 
۵ درصد افزایش 

53یافته است

کمبود آب 
اصفهان؛ 
 معضل

 ماتم زده
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طالبان یکی از رهبران مقاومت را اعدام کرد
قتل و اعدام های بدون محاکمه شهروندان، مسئوالن و نیروهای امنیتی سابق افغانستان توسط گروه 
طالبان همچنان ادامه دارد.به نقل از روسیا الیوم، عناصر مسلح گروه طالبان برادر»امر ا...صالح« یکی 
از رهبران مقاومت ضد گروه طالبان در والیت پنجشیر را بدون هیچ گونه دادگاه یا محاکمه ای تیرباران 
کردند.بر اساس برخی گزارش های تایید نشده عناصر مسلح گروه طالبان »روح ا... صالح« برادر بزرگ 
امر ا...صالح را زمانی که وی قصد رفتن به کابل بود را دستگیر و اعدام کردند.برخی فعاالن گفتند که روح 

ا... قبل از آن که توسط طالبان به قتل برسد، در معرض شکنجه قرار گرفت.

کاخ سفید: 

»بایدن« و »شی« درباره منشأ  کرونا  گفت وگو  کردند
سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره موضوع منشــأ ویروس کرونا در گفت وگوی تلفنی 
رؤسای جمهور آمریکا و چین، بدون ارائه توضیحی درباره جزئیات آن گفت که آنها در این باره صحبت 
کرده اند.به نقل از رویترز، کاخ سفید اعالم کرد که »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا در تماس تلفنی 
۹۰ دقیقه ای روز پنجشنبه با »شی جینپینگ« همتای چینی خود درباره تحقیق در باب منشأ ویروس 
کرونا نیز صحبت کرده است.»جن ساکی« سخنگوی کاخ سفید در جمع خبرنگاران در همین رابطه 

گفت: آنها درباره طیف وسیعی از مسائل فراملی از جمله کووید -۱۹ بحث و گفت وگو کردند.

طالبان:

 پاکستان، اطالعات محرمانه را از افغانستان خارج نکرده است
یکی از منابع طالبان گزارش ها درباره اینکه هواپیمای پاکســتانی حامل کمک های بشردوســتانه به 
افغانستان اسناد محرمانه و کامپیوترها را از این کشور خارج کرده، رد کرد.به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
روز چهارشنبه اسالم آباد اعالم کرد که سه هواپیما حامل کمک های بشردوستانه به افغانستان می روند. 
این منبع طالبان همچنین اعالم کرد: این گزارش ها پروپاگاندا هستند. این هواپیماهای پاکستان کمک ها 

را در قندهار، بلخ و کابل تحویل داده و به پاکستان برگشتند.

روسیه، سفیر آمریکا را احضار کرد
وزارت خارجه روسیه سفیر آمریکا را بابت دخالت کمپانی های بزرگ فناوری آمریکایی در انتخابات روسیه 
که قرار است از اواخر ماه جاری میالدی برگزار شود، احضار کرد.به نقل از شبکه خبری الجزیره، روسیه 
اخیرا کنترل خود را بر اینترنت تشدید کرده و اقدامات حقوقی را علیه کمپانی های خارجی فناوری بابت 
عدم حذف مفاهیم ممنوع شده از سوی مقام های مسکو وضع کرده است.ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
خارجه روســیه در کانال تلگرامی خود اعالم کرد: یک دلیل وجود دارد و آن مداخله در انتخابات روسیه 

است. امیدواریم اینگونه باشد که دیپلمات های آمریکایی آن را به واشنگتن گزارش دهند. 

استقبال بین المللی از تشکیل دولت لبنان
مقام ها و رهبران کشورهای منطقه و جهان در بیانیه های جداگانه از تشکیل دولت جدید لبنان با ۲۲ 
وزیر استقبال کردند. به نقل از القدس العربی، روز جمعه میشل عون، رییس جمهوری لبنان رسما 
فرمان تشکیل دولت جدید لبنان به ریاست نجیب میقاتی را امضا کرد. دولت جدید لبنان متشکل از 
۲۲ وزیر به همراه میقاتی و معاون وی است. در همین راستا، آنتونیو گوترش ، دبیرکل سازمان ملل در 

بیانیه ای از اعالم تشکیل دولت جدید لبنان استقبال کرد.
در این بیانیه گوترش از دولت جدید لبنان خواست تا برنامه اصالحات مشخصی را اجرا کند و بر آمادگی 

سازمان ملل متحد برای همکاری با آن تاکید کرد.

کلسیدونپورت،تحلیلگرهستهایتوضیحمیدهد:

چرا اوضاع در آژانس برای ایران و برجام خطرناک شده است؟
کلسی دون پورت، مدیر بخش منع اشاعه اتمی در انجمن کنترل تسلیحاتی 
در واشنگتن در یک رشته توئیت نوشت: بلینکن، وزیر خارجه ایاالت متحده 
هشــدار داد که آمریکا»در حال نزدیک شــدن به نقطه ای است که در آن 

بازگشت به برجام دستاورد های مورد انتظار را نخواهد داشت«.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این رشــته توئیت آمده اســت: با توجه به 
تصویر تیره و تار گزارش جدید آژانس بین المللــی انرژی اتمی، این امر 
تعجب آور نیست. وضعیت کنونی نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بسیار وخیم و نگران کننده است. عالوه بر خودداری ایران از اظهار نظر رسمی 
درباره تداوم توافق موقت ایران و آژانس، تهران به درخواست های آژانس 

برای دسترسی به تجهیزات نظارت از راه دور پاسخ نداده است.
طبق توافق موقت ایران و آژانس در فوریه ۲۰۲۱، این تجهیزات، اطالعاتی را 
ضبط می کند تا در صورت احیای برجام، به آژانس بین المللی انرژی اتمی 
داده شــود. این داده ها به آژانس این امکان را می دهد که از فعالیت های 
هسته ای ایران در دوره ای که ایران دسترسی بازرسان را محدود کرده بود، 
مطلع باشد.گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید تجهیزات الزم 
است سرویس شوند و ذخیره اطالعات هر ســه ماه یک بار انجام شود. 
۲۴ آگوست این دوره به پایان رســیده و خطر وقفه در جمع آوری داده ها 
را افزایش می دهد کــه می تواند از امکان بازســازی پرونده فعالیت های 
هسته ای ایران توسط آژانس، جلوگیری کند.همچنین شکاف قابل توجهی 
در جمع آوری داده های فعلی وجود دارد. این گزارش اشاره می کند که ایران 
در ماه ژوئن پس از حادثه ای، چهار دوربین را از یک مرکز تولید سانتریفیوژ 
خارج کرده اســت. آژانس بین المللی انرژی اتمی نتوانسته دوربین ها را 
جایگزین کند و این یک نقطه کور بزرگ اســت. عالوه بر این، هنگامی که 
در تاریخ ۴ ســپتامبر به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی 
به دوربین های حذف شده داده شد، اطالعات ذخیره شده در بین بقایای 
یکی از ماشین هایی که خراب شــده بود، یافت نشد. آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از ایران خواســته آن را پیدا کند.آژانس همچنین نتوانســت 
داده های ۳ دوربین دیگر را بررسی کند. آیا این داده ها قابل بازیابی است؟ 
آژانس ممکن اســت تا زمان احیای احتمالی برجام، پاسخی برای این 
سوال نداشــته باشــد.این امر عالوه بر اختالل در تداوم اطالع آژانس از 
فعالیت های هســته ای ایران، احتماال باعث ایجاد برداشت و گمانه های 
]منفی[ مبنی بر این که ایران چیزی برای پنهان کردن دارد، می شــود.این 
سکوت ایران در مورد درخواست های آژانس بین المللی انرژی اتمی برای 
روشن شدن وضعیت نظارت و سرویس تجهیزات نظارتی، بحث هایی را 
در مورد اینکه آیا شورای حکام آژانس باید هفته آینده ایران را مورد انتقاد 
قرار دهد، برانگیخته است.رییسی نســبت به اقدام شورای حکام آژانس 

هشدار داد و گفت: »یک حرکت غیر ســازنده« می تواند تالش ها درباره 
مذاکره برای احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ را مختل کند. اما اقدامات تهران 
باعث این بحث می شود. جای تعجب نیست که کشور های عضو شورای 
حکام آژانس در حال بررسی گزینه انتقاد از ایران هستند.وضعیت کنونی 
نظارت پایدار نیست و ممکن است اعضای شورای حکام مجبور به حمایت 
از آژانس و ارسال پیام به ایران شوند.عدم برقراری ارتباط و همکاری ایران 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین مذاکرات برای احیای برجام 
را به خطر می اندازد.گزارش ۷ ســپتامبر آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اشاره می کند که »عدم پاسخگویی ایران به درخواست های آژانس برای 
دسترسی به تجهیزات نظارتی خود، توانایی فنی آژانس را برای تداوم اطالع 

از فعالیت های هسته ای ایران به خطر می اندازد«.
در این گزارش آمده است که تداوم اطالع از فعالیت ها »برای آژانس الزم 
است تا در آینده تایید و نظارت بر تعهدات هسته ای ایران را از سر بگیرد«. 
این یک ارزیابی نگران کننده اســت و اگر همکاری ایران بهبود نیابد بدتر 
می شود. هنوز زمان برای جلوگیری از بحران وجود دارد، اما بسیار مهم است 
که رییسی همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای رسیدگی به 
این مسائل در اولویت قرار دهد. وی  ممکن است فکر کند که ابهام در مورد 
برنامه هسته ای به ایران اهرم بیشــتری در مذاکرات برای احیای برجام 

می دهد. این شرط بندی خطرناکی است.همانطور که بلینکن تاکید کرد، 
پنجره احیای توافق برای همیشــه باز نخواهد ماند. شکاف های نظارتی 
می تواند بر ارزیابی ایاالت متحده در مورد این که آیا می توان مزایای برجام 
را بازیابی کرد یا خیر، تاثیر بگذارد.تعدادی دیگر از عوامل هسته ای نیز بر این 
ارزیابی تاثیر می گذارد. گزارش ۷ سپتامبر به پیشرفت نصب تجهیزات در 
تاسیسات تولید فلز اورانیوم ایران اشاره کرد. ذخایر اورانیوم غنی شده ۲۰ و 
۶۰ درصد نیز نسبت به ماه مه افزایش یافته است.ایران آبشار های برنامه 
ریزی شده IR-۴ و IR-۶ را افزایش نداده، اما همچنان آبشار هایی از این 
مدل سانتریفیوژ ها کار می کنند و داده های عملکرد را جمع آوری می کنند. 
این دانش را نمی توان لغو کرد یا به عقب برگرداند و هنگام ارزیابی قابلیت 
بازیابی مزایای توافــق، باید در نظر گرفته شــود.این وضعیت بار دیگر بر 
اهمیت بازگشت سریع دولت رییسی به مذاکرات وین برای احیای برجام 

و ادامه پیشرفت ها در شش دور سابق مذاکرات، تاکید می کند.
اظهارات رییسی و مسیر فعلی برنامه هسته ای نشان می دهد که او ممکن 
است برای دستیابی به رفع بیشتر تحریم ها، موضع سخت تری بگیرد و 
در این پروسه، ممکن اســت با زیاده روی نتیجه عکس حاصل شود و یا 
مذاکرات را از نقطه ای که آمریکا فکــر می کند ارزش ادامه دادن دارد، دور 

کند.

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: سلطه طالبان بر 
افغانستان، نتیجه تبانی مثلث آمریکا، اشرف غنی و 
طالبان در دوحه قطر بود. آن ها در قطر، دو توافق نامه 

امضا کردند که یکی آشکار بود و دیگری پنهان.
توافق نامه آشکار همان بود که از آزادی زندانیان طالبان 
و بعضی تعهد های متقابل میــان این گروه و دولت 
کابل سخن به میان آورد و البته نوعی مقدمه چینی 
برای اجرای توافق پنهان . توافــق پنهان این بود که 
اشرف غنی تمام نیرو های مسلح را از مقاومت در برابر 
طالبان منع کرده و کل افغانستان را تسلیم این گروه 
کند. آمریکا هم نیرو های نظامی خود را از افغانستان 
خارج کند و این هر ســه ضلع مثلث به گونه ای عمل 
کنند که گویی طالبان با تکیه بر قدرت خود بر کشور 
مسلط شده، اشرف غنی فرار کرده و آمریکا هم ناچار 
به فرار از افغانستان شده است.پاکستان و ایران نیز 
از این توافق باخبر بودند کمااینکه چین، روســیه و 

چند کشــور عربی نیز در جریان قرار داشتند.خطای 
استراتژیک این چند کشــور این بود که در برابر این 
توافق که خیانت بزرگی به ملت افغانســتان است، 
موضع گیری نکردنــد و خطای بزرگ تــر اینکه در 
تبلیغات رســمی خود، خروج آمریکا از افغانستان 
را یک شکست برای آمریکا و پایان اشغال ۲۰ ساله 
افغانستان توسط این کشور جلوه دادند در حالی که 
در چارچوب توافق پنهان قطر، افغانســتان با اجازه 
آمریکا به اشغال گروه تروریســتی طالبان درآمد تا 
اهداف آمریکا به صورت غیرمســتقیم در این کشور 
دنبال شود.از پاکســتان، چین، روسیه و کشور های 
عربی ارتکاب چنین خطایی دور از انتظار نبود. آن ها 
به منافع مادی خود می اندیشند و در قوانین اساسی 
خود التزامی نسبت به رعایت حقوق ملت های مظلوم 
ندارند. ولی جمهوری اســالمی ایران که طبق اصل 
۱۵۴ قانون اساسی و براساس مبانی اعتقادی باید 

حقوق ملت های مظلوم را بر منافع و مصالح دولت ها 
ترجیح دهد، نمی بایست مرتکب چنین خطای بزرگ 

استراتژیک در مورد ملت افغانستان می شد.
حال که گروه تروریســتی طالبان با تشکیل دولت 
نامشروع مورد نظر خود و با جنگ علیه مردم معترض 
پنجشــیر، چهره واقعی خود را نشــان داده، ایران 
نباید به راه اشــتباه خود ادامه دهد. این سیاســت، 
مردم افغانستان را از جمهوری اسالمی ایران ناامید 
می کند و ما حق نداریم این ملت همسایه، هم دین، 

هم فرهنگ و هم زبان را از خودمان ناامید کنیم.

افشاگری »جمهوری اسالمی« درباره طالبان

کميته چهارجانبه عربی به رياست وزير خارجه سعودی در خصوص برنامه هســته ای و فعاليت های ايران در منطقه رايزنی کردند.به گزارش خبرگزاری رسمی 
عربستان)واس( نشست کميته چهارجانبه عربی درخصوص مقابله با ايران روز پنجشنبه به رياست فيصل بن فرحان، وزير خارجه سعودی در مقر اتحاديه عرب 
در قاهره برگزار شــد.در اين نشســت آنچه دخالت های تخريبی ايران در منطقه و حمايت های مالی ايران از حوثی های يمن خوانده شد، مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت.در نشست کميته چهار جنبه عربی ضدايرانی، در خصوص آخرين تحوالت برنامه هسته ای ايران و اهميت ايجاد سازوکار الزم برای بازرسی سريع و 
فراگير تمام سايت های هسته ای رايزنی شد.وزرای چهار کشور عربی همچنين در خصوص آنچه نقض قوانين بين المللی و ايجاد بی ثباتی و ناامنی در منطقه از 
سوی تهران خواندند، گفت وگو کردند.بر اساس اين گزارش ، در اين نشست احمد ابوالغيط،دبيرکل اتحاديه عرب و سامح شکری، وزير خارجه مصر و عبداللطيف 

الزيانی، وزير خارجه بحرين و همچنين خليفه شاهين المرر، وزير دولت امارات حضور داشتند.

خبر روزادعاهای کمیته چهارجانبه عربی درخصوص ایران

 ادعای خضریان درباره آخرین وضعیت مرخصی
 فریدون و هادی رضوی از  زندان

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اظهار  کرد: حسین فریدون و هادی رضوی ماه هاست برخالف 
قانون در مرخصی هســتند. علی خضریان در صفحه شخصی خود در توئیتر مطلبی درباره مرخصی 

مهدی هاشمی، حسین فریدون و هادی رضوی منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:
 پس از اعالم مرخصی چندماهه جناب مهدی هاشمی از  زندان اوین، انتظار بود تا دستگاه قضایی در 
کنار اقدام قابل تحسین بازگرداندن وی، امثال آقایان  حسین فریدون و هادی رضوی که طبق اظهارات 
مسئوالن زندان ماه هاست برخالف قانون در مرخصی هســتند نیز اقدام کند؛ اما متاسفانه تاکنون 

چنین نشده است.

 تکذیب اظهارات خضریان درباره مرخصی 
فریدون و هادی رضوی 

در پی انتشار اخباری در فضای مجازی در مورد مرخصی دو تن از محکومین اقتصادی، مرکز رسانه قوه 
قضاییه از دادستانی تهران کسب اطالع کرد و در نهایت مشخص شد که هادی رضوی قبل از انتشار خبر 
مرخصی اش، در زندان به سر می برد و شایعه خارج از زندان بودن وی صحت ندارد، مرخصی قبلی وی 
نیز به دلیل قانونی لزوم رد مال بوده است. بر اساس این گزارش هادی رضوی در مدتی که پیش تر در 

مرخصی به سر می برد بخش قابل توجهی از رد مال را انجام داده است.
حسب اطالع از دادستانی تهران حسین فریدون هم در مرخصی استعالجی و درمانی به سر می برد و با 
توجه به تجویز پزشکی قانونی، وی تحت درمان و مداوا قرار دارد بنابراین مقرر شده که پس از اقدامات 

درمانی به زندان جهت ادامه تحمل حبس عودت داده شود.

ادعای گاردین درباره تصمیم ضد ایرانی کشورهای غربی
روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که کشــورهای غربی امروز درخصوص صدور بیانیه ای علیه ایران 
تصمیم خواهند گرفت.روزنامه گاردین روز جمعه در گزارشی نوشت که غرب قصد دارد تا درخصوص 
صدور بیانیه جهت انتقاد از ایران در پی انتشار گزارش محرمانه آژانس درخصوص جمهوری اسالمی 
تصمیم گیری کند.رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران قرار است دیداری با دیپلمات های 
فرانسه، آلمان و انگلیس پیش از جلسه شــورای حکام در روز دوشنبه داشته باشد.آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشــترکی با هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان 
هشدار داده بود که آمریکا دارد به نقطه ای زدیک تر  می شود که از خیر برجام بگذرد.وی در این رابطه 
گفته بود: من تاریخ خاصی را تعیین نمی کنم؛ اما به نقطه ای نزدیک تر می شویم که بازگشت به برجام 
منافعی که بر سر آن توافق شده بود را مهیا نمی کند.به نوشته گاردین، با توجه به اینکه رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس اتمی در گزارش  روز سه شنبه خود تاکید کرده بود که فعالیت های آژانس در ایران بسیار 

محدودتر شده اند، عدم صدور بیانیه انتفادی از سوی غرب علیه ایران دشوارتر شده است.

عالیی: از دید آمریکا، طالبان جلوی نفوذ ایران را می گیرد
حسین عالیی، استاد دانشگاه می گوید: بعید به نظر می رســد که قدرت های بزرگ برای واگذاری 
حکومت افغانستان به طالبان توافق کرده باشند. اما شاید آمریکا برای نجات از باتالق افغانستان به 
این نتیجه رسیده باشد تا به جای اجازه دادن به مردم افغانستان برای تشکیل یک حکومت ملی که 
باعث قرابت بیشتر افغانستان با ایران خواهد شد، دولت افغانستان را به طالبان که در کنترل دولت 
هایی مانند پاکستان و قطر است، واگذار کند. زیرا از دید آمریکا، طالبان جلوی نفوذ ایران را در منطقه 
خواهد گرفت. چون اندیشــه طالبان ضد ایران و ضد اقوام هزاره و تاجیک و مخالف زبان پارســی و 

مخالف شیعه است.

کافه سیاست

امام جمعه کرج: 

افرادی که در مسائل 
سیاسی بی تفاوت هستند، 

به درد نمی خورند
امام جمعه کرج در خطبه هــای نماز جمعه 
این شــهر اظهار داشــت: افراد بی تفاوت و 
بدون اندیشه سیاسی که در مسائل سیاسی 
بی تفاوت و خنثی هســتند و عکس العمل 
آنان فقط سکوت اســت، به درد نمی خورند. 
حســینی همدانی تصریــح کــرد: اتفاقات 
شــبیه فتنه ۸۸ می تواند معیار خوبی باشد 
برای محک و شناســایی افراد که در آن زمان 
چگونه عمل کردند.نماینده ولی فقیه در البرز 
و امام جمعه کرج ضمن تاکید بر انتخاب افراد 
کارآمد و دلســوز و انقالبی در دســتگاه های 
اجرایی استان و کشور تاکید کرد: استانداران 
و مدیرانی شایسته خدمت به جامعه هستند 
که برنامه ها و گفتمان انقالب را با جان و دل 
قبول داشته باشند.آیت ا...سیدمحمد مهدی 
حسینی همدانی اظهار داشت: افراد بی تفاوت 
و بدون اندیشه سیاسی که در مسائل سیاسی 
بی تفاوت و خنثی هستند و عکس العمل آنان 
فقط سکوت است، به درد نمی خورند.وی با 
ذکر این نکته که انتخاب استانداران در دولت 
ها همواره یک آزمون بزرگ بوده است، افزود: 
ما مثل همیشه دخالتی در این زمینه نمی کنیم 
، اما خــط انقالب و گفتمان انقــالب را تبیین 
می کنیم و با دقت نظــارت و حمایت داریم و 
در جایی که الزم باشــد هدایت هم خواهیم 
کرد.حســینی همدانی  با تاکید بر این نکته 
که معیار و ســخنان رهبری را نباید فراموش 
کنیم، گفت: هیچ ســاکت فتنه ای در دولت 
نباید مســئولیت بگیرد.نماینده ولی فقیه در 
البرز تصریح کرد: رهبر معظم انقالب و رییس 
جمهور محترم تاکید بر انقالبی بودن دارند برای 
این اساس اســت که بتوانند با فعالیت های 
انقالبی تحوالتی در ســاختار موجود به وجود 
بیاورند. نماینده ولی فقیه در استان البرز در 
بخش دیگری از اظهاراتش با اشــاره به خوار 
شدن آمریکا در منطقه به خصوص خروج از 
افغانستان گفت: این نشانه فروپاشی هیمنه 

پوشالی کاخ سفید بود.

بین الملل
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نماینده اصفهان در مجلس مطرح کرد:

کمبود آب اصفهان؛ معضل ماتم زده
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شــورای اســامی گفت: قیمت هر کیلوگرم سیمان 
باید به حدود ۲۱هزار تومان و آهن آالت به ۱۰هــزار تومان کاهش یابد.عباس مقتدایی با بیان اینکه 
این روز ها دغدغه مند معوقات فرهنگیان اســت، گفت: در نامه ای به تاریخ ۱4۰۰/6/۱به وزیر امور 
اقتصاد و دارایی، جهت مرتفع شدن مشکات فرهنگیان، ارسال کردم، زیرا این حداقل کاری است 
که می توان برای این گروه انجام داد. وی در پاســخ به پیش بینی وضع سیمان و آهن، گفت: گران 
شدن سیمان ارتباطی با اختال در توزیع برق ندارد و دالالن هستند که دستی بر آتش دارند، البته 
 ناگفته نماند با پیگیری هایی که انجام داده ایم انتظار داریم قیمت هر سیمان به ۲۱ تا ۲۷ هزار تومان 

کاهش یابد.
مقتدایی ادامه داد: اولین بار می خواهیم قیمت اجناســی که افزایش یافته است، کاهش دهیم، 
به عنوان مثال در حال حاضر درصدد ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال ۱4۰۰ هستیم که 
رییس جمهوری وعده آن را داد، یا در تاش هستیم قیمت آهن را در طول یک ماه آینده به هر کیلو 
۱۰هزار تومان برســانیم.مقتدایی، مشــکل کمبود آب اصفهان را معضلی ماتم زده خواند و گفت: از 
رییس جمهور انتظار داریم که به زودی به اصفهان سفر کند و از نزدیک این اختال را لمس کند.وی 
با اشاره به اینکه استان اصفهان مناطق محروم زیادی دارد و در زمینه گردشگری دچار سوءمدیریت 
است، بیان کرد: مدتی پیش بنده به پشت بام مسجد شیخ لطف ا...رفتم و از نزدیک نابودی آن را 
احساس کردم که با وجود همه این مشکات انتظار داریم در دولت جدید و مجلس یازدهم به این 

دو موضوع و کمبود آن رسیدگی شود.

رییس اتحادیه سراجان اصفهان بیان کرد:

کمبود دستگاه های چند کاره، مشکل بزرگ تولیدکنندگان 
محصوالت چرمی

رییس اتحادیه سراجان اصفهان با اشاره به کمبود تجهیزات شاغان صنف تولیدکنندگان محصوالت 
چرمی گفت: دســتگاه های مدرن چنــد کاره در بازار کمیاب اســت.فاح خرم آرایــی اظهار کرد: 
دستگاه های قدیمی چرم دوزی و تولید محصوالت چرمی در بازار موجود است و برای تهیه دستگاه 
نو مدل های قدیمی، هیچ مشکلی وجود ندارد.وی با بیان اینکه سراجان با مشکل تجهیزات مواجه 
هستند، افزود: تعداد دســتگاه های مدرن چند کاره در بازار کمیاب است.رییس اتحادیه سراجان 
اصفهان در خصوص دستگاه های مدرن گفت: این دســتگاه ها قابلیت دوردوزی، ضخیم دوزی و 

همچنین دوالسه ال کردن و دوختن را دارند.

 برگزاری آزمون شرکت توزیع برق استان
 با همکاری جهاد دانشگاهی اصفهان

معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان از برگزاری آزمون تست روانشناختی 
مختص کارکنان شرکت توزیع برق استان با همکاری جهاد دانشگاهی واحد اصفهان خبر داد.

افسون نیازبخش گفت: آزمون تست روانشــناختی که با همکاری جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 
برگزار می شود، نخستین آزمون تغییر حالت اشتغال به کار است که برای ۲۳۸ نفر از کارکنان شرکت 
توزیع برق استان اصفهان برگزار می شــود.وی افزود: مرحله نخست این آزمون به صورت کتبی در 
دو گروه ۱۳۰ نفره در ساعت های ۹ و ۱۱ صبح امروز برگزار می شود و پس از بررسی و تحلیل آزمون 
کتبی، افراد برای آزمون شفاهی دعوت می شوند.معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد 
اصفهان گفت: مرحله دوم آزمون که مصاحبه شفاهی اســت نیز در روز های سه شنبه تا پنجشنبه 

هفته آینده برگزار خواهد شد.

وقتی کرونا کسب و کارها را زمین می زند؛

ناِن آجر شده نمایشگاه!

اگرچه نقش نمایشگاه در توسعه اقتصادی اثبات شده و قسمت مهمی از 
پازل توسعه اقتصادی به شمار می رود، اما با تعطیلی صنعت نمایشگاهی 
با گســترش کرونا، به اعتقاد کارشناســان اگر رویدادهای نمایشــگاهی 
نادیده گرفته شوند، توسعه کسب وکارها با مشکل اساسی روبه رو خواهد 
شد.بررسی چالش های صنعت نمایشگاهی در دوران کرونا عنوان میزگردی 
بود که با حضور علی یارمحمدیان، رییس انجمن نمایشگاه های بین المللی 
ایران، حامد ایرانی عضو انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی 
و مجتبی حر عضو انجمن غرفه ســازان اصفهان برگزار شد، که همه آنها بر 
از ســرگیری رویدادهای نمایشــگاهی به منظور کمک به رشد و توسعه 

کسب وکارها در شرایط رکود تاکید کردند.

نمایشگاه ها نباید نادیده گرفته شوند
 رییــس انجمن نمایشــگاه های بین المللــی ایران و مدیرعامل شــرکت 
نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان در این میزگرد با اشاره به تاثیر 
مثبت صنعت نمایشگاهی بر اقتصاد کشور گفت: نقش نمایشگاه در توسعه 
اقتصادی اثبات شده است و قسمت مهمی از پازل توسعه اقتصادی به شمار 
می رود؛ علت توسعه اقتصادی کشورهای پیشــرفته را می توان در توجه به 
رویدادهای تجاری پیدا کرد، اگر کاالی یک کشور در دنیا شناخته شده کانال 
شــناخت آن محصول یا خدمات، برگزاری رویدادهای تجاری و اقتصادی 
چه در کشور مبدأ )تولیدکننده( و چه در کشوری که محصوالت به آن صادر 

می شود، بوده اســت.علی یارمحمدیان افزود: یکی از دالیل رشد و توسعه 
ســریع اقتصاد چین، توجه ویژه دولت این کشــور به برگزاری رویدادهای 
تجاری و نمایشــگاهی و حضور در رویدادهای بین المللی است. اگر آلمان 
در حال حاضر چهارمین اقتصاد دنیا را دارد به این علت است که بزرگ ترین 
مرکز نمایشگاهی دنیا را فعال کرده است؛ در اقتصاد، برگزاری رویداد تجاری 
بهترین ابزار بازاریابی و نمایش کاالها و خدمات است و در کشور خود ما هم 
صنایع موفق، حضور چشمگیری در نمایشگاه ها دارند. بسیاری از واحدهای 
صنعتی و تجاری که ما با آن ها ارتباط داریم بعد از برگزاری هر نمایشگاه اعام 

می کنند که فروش دو سال را در نمایشگاه انجام داده اند.

هیچ گزارشی از تخلف بهداشتی در نمایشگاه ها وجود ندارد
وی با بیان اینکه پاندمی کرونا باعث رکود اقتصادی در دنیا و در ایران شد، 
گفت: نمایشــگاه ها با شــیوع  کرونا از اولین بخش های اقتصادی بودند 
که تعطیل شــدند و این کار را به دلیل کمک به کنترل بیماری و در راستای 
رسالت اجتماعی خود به صورت داوطلبانه انجام دادند و حتی برای قراردادن 
سالن ها در اختیار بخش درمانی اعام آمادگی کردند که نیاز نشد. پس از 
آغاز واکسیناسیون، نمایشــگاه ها اولین مراکزی بودند که برای کمک به 
تسریع روند واکسیناسیون اعام آمادگی کردند و در همین راستا 4 سالن 
نمایشگاه پل شهرستان برای انجام واکسیناسیون در اختیار قرارگرفت و 
حاال روزانه ۷ هزار واکسن در این مرکز تزریق می شود.یارمحمدیان درباره 

آسیب هایی که پاندمی کرونا به صنعت نمایشــگاهی وارد کرد، ادامه داد: 
یکی از این آسیب ها تعطیلی این صنعت بود؛ با وجود اینکه پروتکل ها به 
صورت حداکثری رعایت می شدند و هیچ گزارشی مبنی بر تخلف بهداشتی 
در نمایشگاه ها ارائه نشد. در ابتدا مصوبه ستاد کرونا این بود که نمایشگاه ها 
تنها در شــرایط عادی امکان برگزاری دارند که با پیگیری فعاالن این حوزه 
این مصوبه به »امکان برگزاری در شرایط نارنجی« تغییر کرد.وی تاکید کرد: 
درحال حاضر معضل ما عدم برگزاری رویدادها در شــرایط قرمز کرونایی 
است که باعث ایجاد بدهی برای سایت داران و بیکاری نیروهای نمایشگاه 
می شود چرا که ۲۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت 
نمایشگاهی اشتغال دارند؛ همچنین خود نمایشگاه هم باعث رونق اشتغال 

در واحدهای تولیدی می شود.

تراکم جمعیت نمایشگاه برای هر نفر 20 متر است
مدیرعامل نمایشــگاه اصفهــان همچنین با اشــاره به اینکــه یکی از 
مشکات ما مقایســه و در یک دسته قرار دادن نمایشــگاه با پاساژها و 
فروشگاه هاست، تاکید کرد: نمایشگاه اصا جای فروش کاال نیست بلکه 
محل مذاکره و بخش مهمی از زنجیره  تولید و صادرات است.وی افزود: 
در حال حاضر بازارها و پاساژها با حداقلی ترین میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی فعال هستند و نمایشگاه های تخصصی با تراکم جمعیتی ۲۰ 
متر برای هر نفر و سقف ۱۲ تا ۱۸ متر و رعایت باالی دستورالعمل ها تعطیل 
هستند و این برای ما جای سوال و تعجب است که چرا نمایشگاه ها به 

عنوان محرک صنایع تعطیل شده اند؟

تحریم خارجی و داخلی، مشکل بزرگ غرفه سازان
مجتبی حر، عضو انجمن غرفه ســازان اســتان اصفهان در این میزگرد با 
اشاره به اینکه شرکت های غرفه سازی وظیفه طراحی و ساخت غرفه های 
نمایشگاهی را بر عهده دارند، گفت: نیروهای غرفه ساز متخصص و توانمند 
هستند که طی سال ها آموزش دیده شده و هر شرکت بین ۱۵ تا ۱۰۰ نفر نیرو 
را به صورت صورت مستقیم و غیرمستقیم پوشش می دهد.وی افزود: طی 
این سال ها سه مشکل داشتیم؛ اول تحریم که صنعت را تحت تاثیر قرار داد 
بعد تحریم های داخلی و در حال حاضر مشکل پاندمی کرونا که تیرخاص 
را به این صنعت و فعالیت غرفه سازان زده اســت و بیکاری، بدهی و عدم 
وجود درآمد شرکت ها را دچار مشــکل و مجبور به تعدیل نیرو کرده است.

حر با بیان اینکه غرفه سازی در قالب یک صنعت در حال از بین رفتن است 
و این موضوع، به صنعت نمایشگاهی و به تبع به اقتصاد کشور هم زیان وارد 
می کند، افزود: در ابتدای پاندمی پروتکل های حداکثری به همه اعضای 
صنعت نمایشگاهی اباغ شد و غرفه سازان هم موظف شدند این پروتکل ها 
را در طراحی و ســاخت غرفه ها پیاده کنند.این عضو انجمن غرفه سازان با 
اشاره به اینکه نمایشگاه توان برنامه ریزی برای بازگشایی با کمترین مشکل 
را دارد، گفت: یکی از مسیرهای ما برگزاری نمایشگاه های تخصصی است 
که با بازدید عموم همراه نیست و تنها متخصصان یک حوزه با دعوتنامه در 

آن شرکت می کنند.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: 
استان اصفهان امســال بیشترین آســیب را در اثر 
خشکسالی و کم آبی کشــور متحمل شد، به طوری 
که به بیش از ۲۰ هزار هکتار باغــات فعال و قدیمی 
استان خسارت وارد شــد.منصور شیشه فروش، در 
حاشیه جلســه مدیریت بحران شهرستان اردستان 
با موضوع بحران آب اظهار کرد: موضوع خشکسالی 
و کم آبی در کشــور امسال شــرایط خاصی داشته 
و در ۵۰ ســال گذشــته بی ســابقه بوده است.وی با 

بیان اینکه امســال در اســتان اصفهان شدیدترین 
شرایط خشکسالی را تجربه می کنیم، افزود: در بهار 
و تابستان امسال بیش از ۵۰ درصد کاهش بارندگی 
نســبت به بلندمدت را شــاهد بودیم که این شرایط 
باعث شــد اثرات خشکسالی در اســتان ویژه شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح 
کرد: به طور کلی در تابســتان امسال شاهد افزایش 
دمای ۲ تا 6 درجه در اســتان نسبت به مدت مشابه 
بودیم که باعث شــده وزش بادهای گرم و خشک، 
نم و رطوبت خاک را به شــدت از بین ببرد و شرایط 
بحرانی را به وجود بیاورد.شیشــه فــروش با بیان 
اینکه خشکسالی امسال در اســتان اصفهان باعث 
افزایش کانون های گرد و غبار شده است، ادامه داد: 

در اســتان اصفهان بیش از ۳۲۰۰ هکتار بیابان وجود 
دارد و ۸ شهرستان از جمله اردســتان دچار معضل 
گرد وغبار هستند.وی با اشــاره به اثرات بحران گرد 
وغبار در اســتان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
4۵ روز ناسالم در شهر اصفهان و ۲۰ روز ناسالم را در 
شهر اردستان تجربه کردیم. همچنین امسال شرایط 
کمبود آب و خشکســالی باعث ایجاد فرونشســت 
زمین شــده و بیشتر دشت های اســتان اصفهان از 
جمله دشت اردســتان با فرونشست ۵ تا ۱۸ سانتی 
متر درگیر هستند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان، تصریح کرد: کم آبی و خشکسالی باعث شده 
بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی حاصل خیز 

محدوده زاینده رود کشت نشود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

کم آبی به 20 هزار هکتار باغات استان اصفهان خسارت وارد کرد

خبر روز

نامه کشاورزان اصفهان به رییس جمهور  درباره انتخاب استاندار:

استاندار بومی و دلسوز می خواهیم
کشاورزان اســتان اصفهان در نامه ای به رییس جمهور انتظارات خود را در مورد انتخاب استاندار 

جدید مطرح کردند. متن نامه به شرح زیر است:

»به نام خدا«
برادر بزرگوار حضرت آیت ا... جناب آقای دکتر رییسی، رییس جمهور محبوب و مردمی کشور

موضوع: انتخاب استاندار اصفهان

سالم علیکم
با احترام و عرض تبریک انتخاب شایســته و به حق حضرتعالی به ریاســت قوه مجریه کشور، 
بدین وسیله به استحضار حضرتعالی می رساند، استان اصفهان سال هاست دچار مشکل خشکی 
و یا فصلی شــدن رودخانــه زاینده رود 
شــده و به صورت غیرقانونی و به ناچار 
حقابه های محیط زیســت و کشاورزان 
حقابــه دار حوضه زاینــده رود و تاالب 
گاوخونی را برای مصارف مختلف کشور 
و مصارف شهری و صنایع و خدمات و 
اشتغال و توسعه کشــاورزی و باغات 
در شــهر ها و روســتا های استان های 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد 

برداشته می شود.
با وجود وجود قوانین مصرح و مصوباتی روشن در شورای عالی آب و هیئت وزیران و سایر مراجع 
قانونی و رسمی کشور و صدور آرای محاکم قضایی برای اجرای قوانین و راهکار های حل مشکات 

و احیای زاینده رود، همچنان مشکل باقی است.
روستاییان و کشــاورزان حوضه زاینده رود به خصوص در شــرق اصفهان که ۸۳ درصد مشارکت 
در انتخابات اخیر داشته و ۹۵ درصد از ایشــان به حضرتعالی رای داده اند و همچنین معتمدین، 
شورا های اسامی شهر ها و روستاها، اصناف کشاورزی و تشکل های فعال روستایی و کشاورزی 
و محیط زیستی از حضرتعالی تقاضا دارند، استانداری برای این استان انتخاب فرمایید که دارای 
تجربه و سابقه مسئولیت های ملی و استانی بوده و آشــنایی کامل به مسائل آب و زاینده رود که 
اصلی ترین مشکل استان اصفهان است را داشته باشند، بومی استان باشند و از همه مهم تر قابلیت 
و توان هماهنگ کردن ظرفیت های داخلی استان برای اجرای مصوبات و قوانین و توان هماهنگی 

و ایجاد ارتباط با مسئولین ملی برای حل مشکات استان را داشته باشند.
یادآور می شود جمعیت شــش میلیون نفری سه اســتان که نیازمند آب زاینده رود برای شرب و 
مصارف شهری و اشتغال و تولید خود هســتند و در دادن مالیات و ایجاد درآمد ناخالص ملی و 
نقش آفرینی در تمام مسائل و مشکات کشور نقش اول یا دوم را داشته و دارند، شایسته اجابت 

این تقاضا هستند.
 سال هاست کشاورزان حوضه زاینده رود، شرایط نابسامان خشکی و کم آبی زاینده رود را تحمل 
کرده اند و با عنایت به مشکات اجتماعی و وقایع ناگوار امنیتی پیرامون موضوع آب شرق و غرب 
اصفهان که مسبوق به سابقه نیز هست، پیش بینی می شــود چنانچه استاندار و سایر مسئولین 
منتخب استان نتوانند این مشکات را حل کنند، قطعا شــاهد مشکات جدی به ویژه در جامعه 

کشاورزان شرق اصفهان باشیم.
امید که ان شاءا.... بر اساس قول هایی که در زمان انتخابات دادید، تدبیر الزم را اتخاذ بفرمایید.

آرزوی توفیق روزافزون برای حضرتعالی در اداره کشور را داریم.

کافه اقتصاد

خبرخوان
سفر سبز  با حمل و نقل ریلی در زمان کرونا

مدیر کل راه آهن اصفهان گفت: رعایت شیوه نامه های بهداشتی، تب سنجی و اســتفاده از اپلیکیشن ماسک برای ورود مسافران به قطار الزامی است.سید رضا سادات 
حسینی اظهار کرد: راه آهن اصفهان با توجه به شرایط موجود جهانی قبل از اینکه ویروس کرونا وارد کشور شود با تمهیدات مدیران این شرکت نسبت به آموزش پیشگیری 
از بیماری کرونا پرسنل خود را آموزش داد.وی افزود: با رعایت ضوابط اجرایی، کلیه محیط های قطار و سالن های انتظار طبق ضوابط اجرایی و شیوه نامه های بهداشتی طبق 
موازین رصد می شود.مدیر کل راه آهن اصفهان ادامه داد: در ابتدای شیوع ویروس کرونا برای مدتی حمل و نقل ریلی هم تعطیل شد، اما بعد از اینکه اجازه تردد و نقل و 
انتقال مسافر با مجوز ستاد کرونا امکان پذیر شد بعضی از موارد مورد توجه ویژه قرار گرفت.سادات حسینی اضافه کرد: با توجه به حساسیت انتقال ویروس از طریق سطح، 
کوپه 4 نفره به دو نفره تبدیل و ضد عفونی محیط در سه بخش انجام می شد.وی اظهار کرد: با جهش ویروس این حساسیت کمتر شد و بعد از آن گندزدایی به یک مرحله 
در روز کاهش پیدا کرد و در حال حاضر سالن انتظار مسافران هفته ای ۲ بار ضدعفونی می شود.مدیر کل راه آهن اصفهان تصریح کرد: برای جلوگیری از سرایت ویروس در 
داخل واگن ها و کوپه ها رصد های بهداشتی در ۳ مرحله صورت می گیرد. ابتدا مسافر تب سنجی شده و در صورت نداشتن مشکل اجازه ورود به قطار داده می شود، مرحله 

اول هنگامی است که مسافر وارد قطار شده که قبل از آن کلیه کوپه ها ضدعفونی شده و پلمب می شود  و خود مسافر هنگام ورود پلمب را باز می کند.

 برداشت و فرآوری 
پسته در جاجرم

 شهرستان جاجرم در خراسان شمالی 
با واقع شــدن در منطقــه کویری این 
اســتان از جمله نقاط مســتعد جهت 
کاشــت و پــرورش درخــت پســته 
است. منطقه سنخواســت منبع تولید 
پسته های مرغوب در شهرستان جاجرم 
است که هرساله اواخر تابستان و اوایل 
پاییز، فصل برداشت پسته فرا می رسد. 
این پســته های مرغوب در شهرستان 

فرآوری و صادر می شود.

وز عکس ر

ِمهر  بی مهر  برای 
لوازم التحریرفروشان

کرونا، آســیب های متعددی بــه صنف لوازم  
تحریر وارد کرد و تسهیات حمایتی پاسخگوی 
هزینه ها و چک های برگشتی کاسبان نیست.

نایــب رییس اتــاق اصنــاف کشــور پیرامون 
حمایت ها و تسهیات برای صنوف آسیب دیده از 
کرونا اظهار داشت: دولت قبل در این رابطه برای 
کمک به صنوف قصد اجرای دستورالعمل ها و 
الگوهای مختلفی را داشــت؛ اما هیچ کدام به 
فرجام مثبتی ختم نشــد.جال الدین محمد 
شــکریه گفت: طرح و برنامه  هایی برای کمک 
به واحدهای تولیدی و توزیعی آسیب دیده در 
نظر گرفته شــده بود اما این تســهیات بانکی 
انگیزه الزم را در واحد صنفی برانگیخته نمی کرد 
تا جایی که بسیاری از واحدها از لحاظ اشتغال 
هم آسیب دیده و به سمت تعطیلی رفتند.وی 
ابراز داشــت: امیدواریم طرح و برنامه هایی که 
به دولت قبل ارائه شــده و در دستور کار دولت 
جدید قرار دارد به همراه برنامه های جدیدی که 
اتاق اصناف ایــران در حوزه مذکور هدف گذاری 
کرده اســت با همکاری دولت جدید عملیاتی 
شود و بتوانیم بخشی از آسیب ها را جبران کنیم.

رییس اتاق اصناف گیان با بیــان اینکه ضرر 
و زیان ناشــی از کرونا برای واحدهای صنفی 
ســنگین بوده اســت، تصریح کرد: ضررهای 
مادی ایجاد شــده فراتر از آسیب های معنوی 
بوده و بســیاری از چک های کاسبان هم پاس 
نشد و با مشکل مواجه شدند.شکریه با اشاره 
به ارائه 6۳ برنامه توســط اتاق اصناف ایران به 
دولت قبل برای حمایت از مشاغل آسیب دیده 
از کرونا گفت: اگر این برنامه ها در دســتور کار 
دولت جدید قرار بگیــرد می تواند یک حرکت 
خوب اقتصادی برای اقتصاد کشور و اشتغال در 
سطح مشاغل و اصناف رقم بزند. عبدا...بهاری، 
نایب رییس اتحادیه لوازم التحریر در رشت نیز 
با اشــاره به میزان فروش کاســبان این صنف 
در طول دو سال گذشــته گفت: میزان فروش 
در صنف لوازم تحریر از ۱۰۰ به زیر ۵ رســید و با 
توجه به اینکه دانش آموز در طول این دو سال به 
مدرسه نمی رفت، لوازم تحریری هم به فروش 

نمی رسید.

عکس: میزان
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زخم کاری تبرها بر پیکره جنگل های بلوط

این روز ها جنگل های بلوط در جدالــی نابرابر برای بقا در حال تالش 
هستند؛ حریق، سوداگران چوب، بهره برداری بی رویه جنگل نشینان، 
خشکســالی، هجوم آفات و ... هر کدام زخمی بر پیکر جنگل های 
بلوط بر جای می گذارد و هیچ مرحمی برای التیام این زخم ها وجود 
ندارد. تا زمانی که معیشت جنگل نشینان به مراتع و جنگل ها وابسته 
باشــد، نمی توان برای حفاظت از جنگل و مرتــع اقدام قابل توجهی 
صورت داد، خانوار های عشایری و روستایی در چهارمحال و بختیاری 
به علت نبود امکانات اولیه برای زندگی از جمله برق و گاز برای پخت 
غذا، روشنایی، گرمایش و ... اقدام به قطع درختان می کنند و ساالنه 

تعداد قابل توجهی از درختان جنگلی به این بهانه قطع می شود.
از آن طرف نیز سوداگران برای دســتیابی به سود و جهت تهیه ذغال 
اقدام به قطع درختان بلوط می کنند و این مســئله در طول سالیان 
گذشــته خســارات فراوانی را به جنگل های بلوط اســتان باوجود 
اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از قطع وارد کرده است، زیرا نیروی 
حفاظتی کافی برای حفاظت تمام و کمال از این عرصه ها وجود ندارد.

خشکســالی نیز طی ســالیان اخیــر موجب وارد آمدن خســارت 
بــه جنگل هــا و مراتع چهارمحــال و بختیاری شــده اســت و این 
دســت اندازی های بی رویه به عرصه های جنگلی و مرتعی شرایط را 
وخیم تر کرده است. برای به ثمر رسیدن یک درخت بلوط حداقل ۵۰ 
سال زمان مورد نیاز است، اما برای قطع کردن آن کمتر از چند ساعت.

جنگل های چهارمحال و بختیاری که رویشــگاه درخت بلوط در قلب 
زاگرس نیز محسوب می شوند، این روز ها نیاز به دستانی برای نجات 
دارند، درختان بلوط یکی از باارزش ترین سرمایه های طبیعی ایران 
به شــمار می روند و اگر برای حفاظت از این جنگل ها چاره اندیشی 
نشود از این سرمایه ملی در سال های آینده چیزی باقی نخواهد ماند. 
قطعا بحث حفاظت از جنگل و مرتع با شعار و وعده امکان پذیر نیست 
و قطعا اعتبارات قطره چکانی نمی توانــد برای حفاظت از جنگل ها و 
مراتع موثر باشــد، حفاظت از جنگل های بلوط نیازمند یک عزم ملی 

است و نمی توان بیش از این زمان را از دست داد.
سرپرســت اداره حفاظــت و حمایــت از منابع طبیعــی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به مزایای 
توزیع آبگرمکن و پکیج های خورشــیدی در بین جنگل نشــینان در 
اســتان، اظهار کرد: حدود ۳۷۰۰ خانوار جنگل نشین در استان برای 
بحث گرمایش، پخت غذا و ... نیاز به قطع درخت دارند، تاکنون ۹۹۱ 
دســتگاه آبگرمکن خورشیدی در بین جنگل نشــینان استان توزیع 
شــده اســت که این موضوع کمک بزرگی به کاهش قطع درختان و 

حفاظت از جنگل خواهد کرد.

محســن امانی افزود: هر خانوار روزانه به طور متوسط نیازمند هفت 
کیلوگرم چوب برای رفع احتیاجات گرمایشــی و .. است، این عدد 
در هفته به ۴۹ کیلوگرم می رســد، بنابراین برای رفع احتیاج خانواده 
به چوب باید یک درخت در هفته قطع شــود که این مســئله بسیار 
آسیب زننده است. امانی با اشاره به اینکه آبگرمکن های خورشیدی 
به صورت رایگان در بین خانوار های جنگل نشین توزیع می شود، گفت: 
این آبگرمکن ها با اعتبارات دولتی خریداری می شود و اولویت توزیع 

آن ها در مناطق بحرانی و نیمه بحرانی است.
سرپرســت اداره حفاظــت و حمایــت از منابع طبیعــی اداره کل 
منابع طبیعــی و آبخیزداری چهارمحال و بختیــاری در ادامه با بیان 
اینکه ســوداگران چوب نیز برای ســودآوری اقدام به قطع درختان 
می کنند، عنوان کرد: این افراد چوب درختــان را برای تهیه ذغال به 
اســتان مجاور می برند تا در کوره های اصفهان چــوب خام به ذغال 

تبدیل شود.
وی با اشاره به خشکســالی و کاهش نزوالت آسمانی در چهارمحال 
و بختیاری، یادآور شد: مراتع استان به دلیل کاهش بارش ها بسیار 

ضعیف شده اند، بسیاری از مراتع عاری از پوشش هستند و طبق آمار 
ارائه شده از سوی اداره کل دامپزشکی استان میزان دام های دامداران 
استان حدود سه برابر بیشتر از ظرفیت مراتع است و در برخی نقاط 

این عدد به پنج برابر می رسد.
امانی افزود: آمار دقیقی از میزان تاثیر خشکسالی بر جنگل های بلوط 
چهارمحال و بختیاری وجود ندارد، اما خشکسالی زوال درختان بلوط 
در استان را به علت کاهش سطح ســفره های آب زیرزمینی تسریع 

کرده است.
سرپرســت اداره حفاظــت و حمایــت از منابع طبیعــی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در خصوص تبعات 
حریق در جنگل ها به علت خشکســالی، توضیح داد: در سال جاری 
تعداد حریق ها نسبت به سال گذشته افزایش داشت، اما مساحت 
حریق ها باتوجه به اقدامات صورت گرفته و اطفای حریق سریع کمتر 
از سال های گذشته بوده است، با همکاری سازمان محیط زیست در 
سال جاری سرعت اطفای حریق بسیار باالتر رفته و این مسئله باعث 

کاهش خسارت به جنگل ها و مراتع در استان شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری در جشنواره شهید رجایی اظهار داشت: 
این استان امسال در مجموع میانگین امتیاز شاخص های اختصاصی و عمومی دستگاه های اجرایی 
نسبت به سال قبل ۵.۳ درصد، در شاخص های عمومی ۷.۰۶ درصد و در شاخص های اختصاصی ۳.۶۴ 
درصد رشد داشته است.علی شهریارپور  در خصوص ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تاکید 
کرد: فعالیت رسمی این جشنواره در استان از سال ۱۳۹۳ در راستای تحقق اهداف برنامه های تحول 

اداری آغاز و موفقیت هایی را نیز به همراه داشته است.
شهریارپور اضافه کرد: ترویج فرهنگ کار گروهی، شفافیت عملکرد دستگاه های اجرایی، آگاهی مردم 
از عملکرد ادارات و بهبود کمی و کیفی خدمات دولتی از مهم ترین هدف های برگزاری جشنواره شهید 
رجایی به شمار می رود.وی ادامه داد: ارزیابی امسال در پنج گروه شامل دستگاه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، دستگاه های تولیدی و خدماتی، دستگاه های 
زیرساختی و زیربنایی، دســتگاه های مربوط به بخش سالمت و رفاه اجتماعی و دســتگاه های عمومی و قضایی انجام شده است.شهریارپور گفت: امسال از 
مجموع ۶۲ دستگاه اجرایی شرکت کننده در فرآیند ارزیابی، ۵۲ دستگاه اجرایی موفق به بارگذاری اطالعات و مستندات خود در سامانه شدند که پس از بررسی 

در نهایت ۱۴ دستگاه اجرای برتر انتخاب و از آن ها تقدیر شد.

مدیرکل بهزیســتی چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: ۵۰۰ میلیون ریال تسهیالت اشتغال زایی به 
معتادان بهبودیافته ای که به مدت یک ســال پاک و متقاضی دریافت این تسهیالت بودند در استان 
پرداخت شد. نرگس عسگری افزود: این تسهیالت به منظور اشتغال زایی و عدم بازگشت فرد به اعتیاد 
پرداخت می شــود و متقاضیان باید گواهی فنی و حرفه ای یا پروانه کســب داشــته باشند.عسگری 
اضافه کرد: همچنین امسال، ۱۰۸ میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت تسهیالت اشتغال زایی به معتادان 
بهبودیافته در نظر گرفته شده است. وی اظهار داشت: ۱۸ کمپ ترک اعتیاد بدون درمان دارویی، هفت 
مرکز »MMT« و یک مرکز درمان بازتوانی زیر نظر بهزیســتی در اســتان فعالیت می کنند. عسگری 
تصریح کرد: بیش از یک هزار و ۷۹۵ معتاد در مراکز ترک اعتیاد استان بستری هستند. وی گفت: ۵۲ 
نفر از معتادان بستری در مراکز ترک اعتیاد بهزیستی چهارمحال و بختیاری از بانوان هستند و یک مرکز ترک اعتیاد ویژه بانوان در استان فعالیت دارد. عسگری 
بیان کرد: افرادی که به مراکز درمانی ترک اعتیاد استان مراجعه می کنند پس از گرفتن تست کرونا ۱۴ روز در قرنطینه به سر می برند و پس ازآن به بخش عمومی 
منتقل می شوند.در مرکز جامع درمان بازتوانی به منظور باال بردن مهارت افراد در حال ترک، دوره های آموزشی ســاخت اجاق گاز، پرورش ماهی زینتی و گوهر 

تراشی برگزار می شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:
رشد میانگین امتیاز شاخص های اختصاصی و عمومی دستگاه های اجرایی نسبت به سال گذشته

مدیرکل بهزیستی استان مطرح کرد:
پرداخت تسهیالت اشتغال زایی به معتادان بهبودیافته در چهارمحال و بختیاری

ورود 450 هزار  دوز  واکسن کرونا به چهارمحال و بختیاری
رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری از سرعت ۲ برابری واکسیناسیون علیه کرونا در استان 

خبر داد و اظهار داشت: تزریق واکسن به روزانه ۱۲ هزار دوز افزایش می یابد.
سید راشد جزایری  با اشاره به افزایش مراکز واکسیناســیون در استان اضافه کرد: ۱۰۲ مرکز فعال 
در استان به ۱۵۰ مرکز افزایش می یابد و عالوه بر آن ۳۰۵ خانه بهداشت روستایی نیز در اجرای این 

طرح مشارکت می کند. 
جزایری از آغاز تزریق واکســن کرونا برای شــاغالن هفت واحد تولیدی بزرگ اســتان خبر داد و 
گفت: این واحد ها که دارای جمعیت کارگری قابل توجهی هســتند با مصوبه ســتاد استانی کرونا 
واکسن کرونا دریافت می کنند.وی  افزود: همچنین دانشــجویانی که در مراکز دانشگاهی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل می کنند نیز با ثبت نام در ســامانه salamat.gov.ir نسبت به 

نوبت گیری دریافت واکسن اقدام کنند.
جزایری با بیان اینکه تاکنون ۴۵۰ هزار دوز  واکسن کرونا وارد استان شده است، اضافه کرد: از این 
تعداد ۴۰۰ هزار دوز تزریق شده که بر اساس آن تاکنون ۴۰ درصد جمعیت باالی ۱۸ سال استان دوز  

اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

ذخیره سازی 3۸ هزار و ۷۹۸ هزار تن کاال ی اساسی
کیقباد قنبری مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر 

۳۸ هزار و ۷۹۸ ُتن کاالی اساسی شامل برنج، گندم و شکر در انبار های استان ذخیره شد.
قنبری، حجم برنج ذخیره شده در اســتان را دو هزار و ۶۵۴ ُتن اعالم کرد و ادامه داد: همچنین ۱۲ 
هزار و ۵۴۴ ُتن شــکر در انبار های استان موجود است که از این میزان ســه هزار و ۵۰۰ ُتن سفید و 

مابقی خام است. 
او، همچنین ذخیره گندم استان را ۲۴ هزار و ۶۰۰ ُتن اعالم و اضافه کرد: ۱۰ هزار ُتن گندم نیز خریداری 

شده و تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ وارد استان می شود.

نزاع بر سر زمین کشاورزی یک کشته برجای گذاشت
 دادستان عمومی و انقالب شهرستان کوهرنگ با تایید کشته شدن یک نفر در یک درگیری دسته 
جمعی بر سر زمین کشاورزی در روستای شرمک بخش بازفت گفت: پس از اطالع از وقوع درگیری، 
جلسه شورای تامین تشکیل و با دستور قضایی نیروی انتظامی وارد عمل شد، همچنین طرف های 

درگیر و افراد خاطی شناسایی شده اند و در حال دستگیری آن ها هستیم.
رییسی افزود: هم اکنون آرامش به منطقه برگشته و همه چیز تحت کنترل است و نیرو های انتظامی 

و یگان ویژه در منطقه مستقر هستند.

سهمیه 300 نفری چهارمحال و بختیاری برای اربعین
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات چهارمحال و بختیاری گفت: سهمیه اعالم شده استان برای 
اعزام به خاک عراق و شرکت در مراسم اربعین حسینی در کربال تاکنون فقط ۳۰۰ نفر اعالم شده است 
و امکان اعزام افراد بیشتر وجود ندارد. وی با بیان محدودیت امکانات موکب ها از مردم خواست، 
برای نام نویسی مراجعه نکنند.  علی کیانی  با اشاره به فعالیت سه قرارگاه در استان افزود: به این 
قرارگاه ها اعالم شده تا از بین موکب داران، افراد متخصصی را که شــرایط اعزام یعنی دریافت هر 
دو دوز واکسن و نتیجه آزمایش منفی کرونا را دارا هستند، ثبت نام کنند. کیانی با بیان اینکه محل 
اسکان امسال همانند سال گذشته محدود است و محل اسکان برای بانوان وجود ندارد،  گفت:  سفر 
به صورت هوایی است و امکان بردن تجهیزات وجود ندارد از  این رو باید از امکانات محدود سال قبل 

که در موکب ها مانده، استفاده شود.

اخبار

معاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری با اشــاره به تداوم خشکســالی و بی آبی اســتان گفت: تاکنون 
خشکسالی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به بخش تولید گندم و جو استان 

خسارت وارد کرده است.
حســن برزگر افزود: در سال زراعی جاری ســطح زیرکشت گندم آبی در 
اســتان ۲۰ هزار و ۸۰۰ هکتار و دیم ۳۸ هزار هکتار و سطح زیر کشت جو ۹ 
هزار و ۵۰۰ هکتار بود که سطح زیرکشت گندم و جو در استان در سال زراعی 

جاری کاهش نداشت.
برزگر با اشــاره به اینکه تولید گندم ۱۲۲ هزار تن در سال زراعی گذشته بود 
و امسال به ۸۰ هزار تن کاهش یافت، گفت: میزان تولید گندم در استان به 

دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی ۳۰ درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: میزان تولید جو نیز از ۵۰ هزار تن تولید در سال زراعی گذشته 
به ۴۲ هزار و ۳۰۰ تن در ســال زراعی جاری رسیده که این میزان تولید نیز 

۱۸ درصد کاهش داشته است.
برزگر گفت: جو در استان به صورت توافقی خرید می شود و خرید تضمینی 
ندارد، در صورتی که گندم به صورت توافقی و تضمینی خریداری می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری ۱۸ هزار و ۵۰۰ تن گندم در استان 
خرید تضمینی و توافقی شــده، گفت: میزان خرید تضمینی گندم نیز ۵۰ 

درصد کاهش داشته است.
معــاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری با تاکید بر اینکه خرید تضمینی گندم تا پایان شــهریورماه ادامه 
دارد، افزود: قیمت خریــد تضمینی گندم در ســال زراعی جاری ۵۰ هزار 
ریال است که برای سال زراعی آینده این قیمت به ۷۵ هزار ریال افزایش 

یافته است.
وی اظهار داشت: در ســال زراعی گذشــته خرید تضمینی و توافقی گندم 
بیش از ۳۸ هزار و ۴۰۰ تن بود که امســال به دلیــل افزایش قیمت نهاده 
دامی بسیاری از کشاورازن و دامداران گندم و جو را برای مصرف دام خود 

ذخیره کردند.

۸3 درصد سطح مزارع غالت چهارمحال و بختیاری به روش مکانیزه 
برداشت شد

رییس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به پایان فصل برداشــت غالت در استان 
گفت: ۸۳ درصد سطح مزارع غالت استان که سحطی بیش از ۵۷ هزار و 

۷۴۵ هکتار است، به روش مکانیزه برداشت شد.
امرا...اســماعیلی افزود: برای برداشت محصول گندم، جو و گلزا به روش 
مکانیزه از ۲۳۵ دستگاه کمباین غالت استفاده شد. اسماعیلی اضافه کرد: 
۱۴ درصد محصول غالت استان نیز به وسیله دروگر و سه درصد به صورت 

دستی برداشت شد.
وی افزود: ۷۶ گروه ناظر برداشــت با همکاری ۱۰۲ نفر کارشناس در طول 
فصل برداشت وظیفه کنترل و صدور معاینه فنی و نظارت بر کاهش ریزش 

و ضایعات غالت را بر عهده داشتند.

بام ایران

مفاد آراء
6/172 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 

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

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5036 مورخ 1400/04/16 هيات دوم آقای مهدی قديری 
به شناســنامه شــماره 42031 کدملي 1280309040 صادره اصفهان فرزند 
ابوالحسن در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 226/35 متر مربع قسمتی 
از پالک شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت اسماعيل رمضانی از سند شماره 36469 مورخ 1347/8/20 
دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحه 268 الی 271 دفتر 54 امالک

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21

م الف: 1180723  شــهرياري رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
6/173 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 

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

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 28299 مورخ 1399/12/10 هيات چهارم آقای ملک 
حسين اســدی االسوند به شناســنامه شــماره 808 کدملي 6339418651 
صادره بروجــن فرزند غيبی در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 
395/33 متر مربع پــالک 32 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
 ملک غــرب اصفهان طبق ســند انتقالــی 120346 مــورخ 1398/03/13 

دفترخانه 94 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21

م الف: 1180723  شــهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان 

خسارت 300 میلیارد تومانی خشکسالی به بخش زراعت
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 کسب رتبه برتر اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 
در  جشنواره شهید رجایی

 دستگاه های اجرایی برتر استان اصفهان روز پنجشنبه مورخ 1400/6/18 در بیست و چهارمین جشنواره 
شهید رجایی معرفی شدند.به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان،  در جشنواره 

امسال اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 
مفتخر به دریافت رتبه برتر در شــاخص 
های عمومی شد و دکتر رضایی، استاندار 
اصفهان جایزه ویژه این جشــنواره را به 
آقای غفرانی کجانی مدیرکل ثبت احوال 
استان اصفهان اهدا  کرد . نعمت ا...اکبری 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان اصفهان در  بیســت و چهارمین 
جشنواره شهید رجایی گفت: برگزیدگان 
این جشــنواره در گروه های آموزشــی و 

پژوهشی، تولیدی و خدماتی، فرهنگی، توسعه و زیرساخت، رفاه و سالمت جامعه و قضایی دسته 
بندی شدند و هر گروه با توجه به شاخص های تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفتند که در این میان 
اداره کل ثبت احوال استان اصفهان در شاخص های عمومی و قضایی حائز رتبه برتر شد . وی افزود: 
فرآیند انتخاب برگزیدگان بر اساس ۲شاخص عمومی و اختصاصی ارزیابی شده است که شاخص 
عمومی برای توانمندسازی سازمان ها و شاخص های اختصاصی نیز جداگانه بررسی شدند. اکبری 
ادامه داد: امسال 56 دستگاه اجرایی استان در این جشنواره شرکت کردند که 16 دستگاه برتر شد و 
این درحالی است که وضعیت دستگاه ها امسال نسبت به دوره های قبل بهتر و رقابت سخت و رتبه ها 
بسیار به هم نزدیک بود  . قابل ذکر  است در جشنواره شهید رجایی امسال  دولت الکترونیک، اقتصاد 

مقاومتی و برون سپاری سه شاخصه ای بود  که در این دوره مد نظر قرار گرفت.

توزیع کتب درسی در مدارس استان اصفهان 
رییس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت:  سامانه توزیع کتاب در استان 
اصفهان فعال شده و مدیران مدارس می توانند با حواله صادره به مناطق 41 گانه نواحی آموزش و پرورش 
این استان مراجعه کرده و کتاب های درسی دانش آموزان را برای سال تحصیلی جدید تحویل بگیرند.

علیرضا عابدی اظهار کرد: طبق اعالم قبلی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دانش آموزانی که 
مدرسه محل تحصیل خود را تغییر داده اند تا ۳1 شهریور فرصت دارند برای اصالح نشانی مدرسه محل 
تحصیل خود اقدام کنند.رییس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: 
کتب درسی دوره ابتدایی دارای 41 عنوان، متوسطه دوره اول هم 41 عنوان کتاب است که تمام کتب این 
پایه ها به انبار های نواحی آموزش و پرورش ارسال شده، اما تاکنون ۷0 درصد از عنوان های کتب درسی 
متوسطه دوره دوم نظری و فنی وحرفه ای به انبار ها رسیده و بقیه هم تا هفته آینده تحویل داده می شود.

سازش بیش از 4 هزار پرونده در شورا های حل اختالف اصفهان
رییس شوراهای حل اختالف اصفهان از سازش بیش از 4 هزار پرونده در شورا های حل اختالف استان  
اصفهان خبر داد و گفت: با تالش اعضای شورا های حل اختالف اســتان اصفهان در مرداد ماه سال 
جاری و در راستای مختومه کردن پرونده ها و جلوگیری از انباشت آنها، درصد قابل قبولی از پرونده ها 
نیز مختومه شد که همین امر موجبات رضایتمندی اربابان رجوع و تکریم مراجعه کنندگان را فراهم 
کرده است .سید محمد موسویان، نرخ رسیدگی در شعب شورا های حل اختالف استان اصفهان در 
مردادماه را ۹8درصد اعالم کرد و افزود: تعداد 4064 فقره پرونده در این ماه با مصالحه مختومه و از 

تعداد 186۹1پرونده وارده تعداد 18۳۹۳ نیز در کل استان مختومه شده است.

با تامین 200 تن علوفه برای وحوش در مناطق حفاظت شده استان حاصل شد؛

عبور حیات وحش اصفهان از خطر خشکسالی

خشکســالی، معضلی است که سال های  پرستو حسنی
اخیر اصفهانی ها را با چالش هایی از جمله 
سهمیه بندی آب مواجه کرده، اما تابستان امسال حیات وحش استان هم 
از این مخاطره در امان نبود و از اواسط بهار چراغ خطر کمبود آب و علوفه در 
مناطق تحت حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
روشن شد.یکی از مسائل نگران کننده ای که حیات وحش در شرایط کمبود 
آب و علوفه با آن مواجه است، کوچ انفرادی و یا گله ای موجودات به قصد 
یافتن محیط مناسب زیست است؛ در نگاه اول شاید مسئله مهاجرت به 
دنبال حفظ بقا بی خطر به نظر برســد اما نباید فراموش کرد که دور شدن 
حیوانات وحشی از مناطق حفاظت شده و تحت نظارت، مشکالت اساسی 
از جمله افزایش احتمال شکار و تهدید امنیت گونه های مختلف را به همراه 
خواهد داشت. از طرف دیگر، ورود حیوانات به سکونتگاه های انسانی هم 
از دیگر عواقب از مهاجرت حیوانات وحشی است.با تمام این اوصاف نباید 
این را هم فراموش کرد که تامین مصنوعی آب و علوفه برای حیات وحش، 
باید بر اساس قواعدی باشد که مشکالت رفتاری و امنیتی دیگری برای 
حیوانات ایجاد نکند، به عنوان مثال قــراردادن حجم زیاد علوفه در یک 
نقطه، تسهیل شــکار به دلیل تجمع وحوش در منطقه مشخص علوفه 
رسانی شده را در برخواهد داشت.در همین مورد، ایرج حشمتی،مدیرکل 

حفاظت محیط زیست استان اصفهان از تقاضای نهادها و سازمان های 
مختلف برای مشــارکت در امر تهیه و توزیع علوفه در سطح مناطق تحت 
پوشش اداره کل محیط زیست از ابتدای تابستان خبر داد و گفت: از ابتدای 
اعالم وضعیت اضطراری خشکسالی در مناطق، جمعیت های متعددی، 
در امر آب و علوفه رسانی به مناطق پیش قدم شــدند که البته موافقت 
نکردن اداره کل حفاظت محیط زیست در قبول این کمک ها، قضاوت هایی 
را هم به دلیل اطالعات ناقص، متوجه این اداره ساخت.حشمتی افزود: 
متقاضیان کمک رسانی به این  اداره کل، قصد داشتند تا با کمک های ۳5 
تا 40 تنی علوفه، یاری رســان محیط زیست باشــند، اما این نکته حائز 
اهمیت است که این مقادیر از علوفه، برای پوشش کل مناطق کافی نیست 
و باید چاره ای مناســب تر و البته منطقی برای تامین علوفه اندیشــیده 

می شد.
وی تشریح کرد: از ابتدای هشدارهای خشکسالی در فصل بهار، تالش شد 
با استفاده از تانکرهای آبرسان، اصالح و ترمیم آبشخورها و حتی احیای 
برخی از چشمه ها در مناطق انجام شود. بعد از این اقدام در تابستان، خرید 
علوفه آغاز شد و با اولویت قرار دادن پیشگیری از مهاجرت و جابه جایی 
حیوانات، حیات وحش اصفهان به خوبی از خطر خشکسالی امسال عبور 
کرد.به گفته حشمتی، علوفه و مایحتاج گونه های حیات وحش، باید با 

شرایط خاصی در فصول خاص تهیه شود و در دسترس این موجودات قرار 
بگیرد، به عنوان مثال علوفه خریداری شده از دامداری ها، عالوه بر اینکه نیاز 
مناطق را برطرف نمی کند، امکان شیوع بیماری های دامی را هم افزایش 
می دهد.نباید فراموش کرد خشکســالی ادامه دار است و افزون بر اینکه 
باید به فکر آینده بود، باید با اقدامات کارشناسی شده، از بد خوراک شدن 

حیوانات با غذارسانی افراطی و نامناسب پیشگیری کرد.

تجربه جدید علوفه رسانی در اصفهان
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان با اشاره به اینکه استان 
اصفهان تا کنون تجربه علوفه رسانی نداشته است، در مورد این تجربه جدید 
گفت: در گام اول میزان خشکسالی توسط کارشناسان محیط زیست به 
خوبی تشخیص داده شد، در گام دوم با پیگیری های مستمر اعتبارات الزم 
تامین شد و در نهایت بیش از 150 تن علوفه خریداری شد و در گام اجرایی، 

علوفه ها به صورت کامال کارشناسی شده در مناطق توزیع شد.
 وی اظهار کرد: میــزان مصرف علوفه ای که در مناطق قرار داده می شــد،

 توســط تیم های نظارتی اندازه گیری و پایش و در حال حاضر بخشی از 
علوفه های خریداری شده در شرایط مناســبی انبار و ذخیره شده، نباید 
فراموش کرد که خشکســالی ادامه دار است و افزون بر اینکه باید به فکر 
آینده بود، باید با اقدامات کارشناســی شده، از بد خوراک شدن حیوانات 
با غذارسانی افراطی و نامناسب پیشگیری کرد. در غیر این صورت قدرت 
تامین طبیعی حیات وحش، کاهش پیدا می کند و ممکن اســت به هر 
دلیلی سال های آینده، امکان غذارسانی به حیات وحش را نداشته باشیم. 
در این پروسه حیاتی نباید احساسات را دخیل و مراحل را از روند علمی 

و منطقی دور کرد.

نیاز حیات وحش اصفهان به کمک های کالن دولتی
حشمتی با اشاره به کمک سمن ها در شهرستان های مختلف و تجمیع ۳5 
تنی علوفه گفت: نیاز حیات وحش اصفهان، بیشتر از کمک های مردمی و 
مستلزم کمک های کالن دولتی بود، اما به هر روی با احتساب کمک های 
مردمی تقریبا ۲00 تن علوفه در تابستان امسال برای مناطق حفاظت شده 
تامین که بالغ بر یک میلیارد تومان آن از اعتبارات دولتی خریداری شد.  

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ضمن گالیه از قضاوت های 
انجام شده توسط بعضی از فعاالن این حوزه افزود: معضل خشکسالی 
پدیده نوظهور و خطرناکی است که با همکاری و صبوری باید آن را پشت 
سر گذاشت، بنابراین اینکه به طور احساسی و مقطعی بخواهیم آن را موقتا 

و در بستر ناکافی امروز حل کنیم، راه حل مناسبی نیست.

خبر خوان جامعه

مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان با یادآوری اینکه بیــش از ۳5 هزار و 800 
دانش آموز نیازمند تحت حمایت این نهاد هستند، 
گفت: ســال تحصیلی جدید نیز همچنان در سایه 
تداوم همه گیری ویروس کرونا و حســب ظاهر به 
صورت مجازی آغاز خواهد شــد و بنا بر تجربیات 
به دســت آمده از این اتفاق طی سال گذشته، می 
توان از همین االن مشکالت دانش آموزان نیازمند 
برای شروع سال تحصیلی را پیش بینی کرد.کریم 
زارع،  با درخواســت از مردم شــریف استان برای 
کمک به تحصیل فرزنــدان مددجویان، ادامه داد: 

هر ساله رویداد ملی شــور عاطفه ها برای حمایت 
از دانش آموزان نیازمند در روزهای ابتدایی ســال 
تحصیلی برگزار می شد که امسال نیز مقرر است به 
رغم تداوم همه گیری ویروس کرونا، با رعایت کلیه 
دستورالعمل های بهداشــتی برگزار شود.مدیرکل 
کمیته امداد اصفهان تاکیــد کرد: این رویداد بزرگ 
خیر و احسان امسال از بیســتم شهریور تا یازدهم 
مهرماه با تکیه بر روش های مشارکت الکترونیکی 
از جمله کد دســتوری #1*0۳1*88۷۷* تلفن 
نیکوکاری 0۹688۷، پایگاه اینترنتی emdad.ir و 
شماره کارت 606۳۷۳۷00000۲50۹ نزد بانک قرض 
الحسنه مهر ایران برگزار خواهد شد.وی افزود: دفاتر 
و مراکز نیکوکاری این نهاد در سراســر اســتان نیز 
آماده دریافت کمک های مردم نوعدوست اصفهان 
هستند.زارع همچنین گفت: قصد داریم در صورت 

امکان و طی  هماهنگی کامل با مراجع ذی صالح، 
پایگاه های فیزیکی جمع آوری کمک های مردمی 
را نیز در روز پنجشنبه، بیســت و پنجم شهریورماه 
در میادین و معابر اصلی شــهر برپا کنیم.وی شعار 
شور عاطفه های امسال را »باهم مشق محبت می 
نویســیم« اعالم کرد و گفت: رویکرد اصلی کمیته 
امداد اصفهان در این رویداد بزرگ خیر و احســان 
کمک به جمــع آوری ملزومات آمــوزش مجازی  
است.زارع با اعالم اینکه عمده اقالم مورد نیاز دانش 
آموزان تحت حمایت در این سال تحصیلی مربوط 
به آموزش مجازی است، گفت: از هم استانی های 
گرانقدر درخواســت می کنیم حتی المقدور کمک 
های خود را به صورت نقدی پرداخت کنند تا امکان 
خرید این ملزومات با قیمت های ارزان تر برای این 

فرزندان نیازمند فراهم شود.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان  مطرح کرد:

شورعاطفه ها، فرصتی برای خدمت به دانش آموزان نیازمند

ارائه خدمات رایگان 
جهادگران سالمت 

در خمینی شهر 
 در مجموعه دارالشــفای شــهدا 
بیمارستان ساعی خمینی شهر  که 
با همکاری بسیج جامعه پزشکی 
شهرستان خمینی شهر، خادمیاران 
کانون سالمت رضوی و جمعی از 
خیران راه اندازی شــده است، از 
ساعت15تا ۲4 توسط جهادگران 
عرصه سالمت خدمات به صورت 

رایگان ارائه می شود.

کارگر جوان بر اثر ریزش آوار، در اصفهان جان باخت
یک کارگر جوان تبعه افغانســتان عصر روز جمعه براثر ریزش آوار و مدفون شدن در چاه در خیابان 
هفت دســت اصفهان جان خود را از دست داد.سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان گفت: ایــن حادثه 
ســاعت 16 و ۹ دقیقه به ســامانه 1۲5 
سازمان آتش نشــانی اعالم و نیروهای 
عملیاتی از ایستگاه های شماره 5 و ۲0 به 
محل اعزام شدند.سرآتشیار فرهاد کاوه 
آهنگران اظهارداشت: آتش نشانان، کارگر 
۲6 ســاله را از چاه خارج کردند؛ اما وی 
براثر شدت جراحت و به تایید اورژانس 
جان ســپرده بود.وی افزود: جسد این 
کارگر بــه عوامل انتظامــی تحویل داده 
شد.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تاکید کرد: رعایت موارد و 
دستورالعمل های ایمنی باید  هنگام کار مدنظر کارفرمایان و مهندسین ناظر قرار بگیرد.وی ادامه داد: 
درصورت نیاز به هرگونه راهنمایی، واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان آماده ارائه هرگونه مشاوره به همشهریان است.  همچنین سخنگوی آتش نشانی اصفهان از 
مرگ نوجوانی به دلیل واژگونی هولناک پراید خبرداد.کاوه آهنگران گفت: در ساعت 1۷:11  روز جمعه 
این حادثه  بر اثر برخورد با گارد ریل های کنار اتوبان و گرفتار شدن سرنشینان آن به ستاد فرماندهی 
سازمان آتش نشانی اصفهان اطالع داده شد.وی در خصوص محل وقوع حادثه، افزود: این حادثه 
در اتوبان شهید همت رخ داد که بالفاصله اکیپ امداد و نجات از ایستگاه شماره ۲۳ به محل حادثه 
اعزام شدند.سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان خاطرنشان کرد: اکیپ اعزامی پس از رسیدن 
به موقعیت، با رعایت موارد ایمنی و با احتیاط کامل سرنشــینان خودرو را خارج و برای ادامه روند 
درمان تحویل عوامل اورژانس دادند.وی تصریح کرد: در این حادثه یکی از دو نفر سرنشــین پراید 

که نوجوانی 16 ساله بود در اثر شدت تصادف قبل از رسیدن نیروهای امدادی جان سپرده بود.

جوان 35 ساله جنوبی در کانال آب سمیرم غرق شد
یک مرد ۳5 ساله اهل یکی از شهرستان های استان بوشهر، در کانال پمپاژ آب جنوب این شهرستان 
غرق شد.رییس جمعیت هالل احمر شهرستان سمیرم اظهار داشت: امدادگران جمعیت هالل احمر 
در حالی در محل حاضر شدند که مردم محلی جسد این جوان را به بیرون از کانال آب منتقل کرده 
بودند.سید نور محمد موسوی افزود: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است. 1۲ شهریور ماه 
جاری نیز یک خانواده سه نفره، از استان های جنوبی کشورمان در منطقه گردشگری امامزاده زید 
ابن علی )ع( سمیرم بر اثر استنشاق منوکسید کربن جان باختند.همچنین حدود یک ماه قبل در 
دو مرحله 6 گردشگر در منطقه گردشگری آب ملخ ســمیرم ناپدید شدند که یک دختر 11 ساله در 
این میان غرق شد و جانش را از دست داد.هر سال گردشــگران زیادی در مناطق مختلف سمیرم 
از جمله حاشــیه رودخانه ها و کانال های آب حضور می یابند که گاهی دچار حادثه می شوند.بی 
احتیاطی و نا آشنا بودن به موقعیت سخت و آب های خروشان و همچنین فنون شنا، ناپدید شدن و 
جان باختن افراد در این مناطق را به دنبال دارد.شهرستان سمیرم در جنوب استان اصفهان، شمال 
یاسوج، غرب اقلید و آباده استان فارس و شرق شهرستان های بروجن و لردگان استان چهارمحال 
و بختیاری واقع شده است.پیشینه تاریخی، بافت عشایری، روستایی و شهری به همراه مواهب 
طبیعی از قبیل جنگل، کوهستان، پوشش گیاهی، روان آب های همیشه جاری و نیز تنوع جانوری 
در اقلیم کوهستانی و سردسیر دنا و زاگرس، سمیرم را به عنوان  یکی از مناطق پر ظرفیت گردشگری، 

کشاورزی و باغداری در استان اصفهان زبانزد کرده است.

وز عکس ر

خبر روزحوادث

 فرمانده انتظامی استان :

مصدومان تصادفات درون 
شهری در اصفهان 5 درصد 

افزایش یافته است
 فرمانده انتظامی اصفهان با اشــاره به بررسی 
های کارشناســی حــوادث ترافیکی امســال 
گفت: مصدومان تصادفات شــهری امســال 
در این استان نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل پنج درصد افزایش داشــته است.سردار 
محمدرضا میرحیدری افزود: ۲ هزار نفر  امسال 
در حوادث ترافیکی شــهری اســتان اصفهان 
مجروح شــدند که بی توجهی به جلو توســط 
رانندگان عامل اصلی آن بوده است.وی یادآور 
شــد: بخشــی از آمار باالی تصادفــات درون 
شهری امسال در مقایسه با ســال گذشته به 
دلیل اعمال محدودیت هــا و قرنطینه خانگی 
بود؛ اما با این وجود وضعیــت آمار تصادفات 
درون شهری این اســتان نگران کننده است.
فرمانده انتظامی اصفهان افزود: تجاوز از سرعت 
مجاز، خستگی و خواب آلودگی و بی توجهی به 
عالئم هشدار دهنده از جمله مهم ترین تخلفات 
رانندگی در اصفهان است.ســردار میرحیدری 
بیان کرد: خســتگی و خواب آلودگی رانندگان 
در ۳0 کیلومتری ورودی شهرها از جمله عوامل 
سوانح ترافیکی اســت که با وجود تذکر فراوان 
برای استراحت اما این موضوع مغفول مانده و 
موجب واژگونی و تصادف می شود.وی با بیان 
اینکه نقاط پرحادثه جاده های برون شــهری 
یکی از عوامل موثر در افزایــش تصادفات در 
این استان است، تصریح کرد: اصالح هندسی 
و رفع حادثه خیزی جزو ضرورت هاست و باید 
در اولویت کاری مسئوالن استانی و شهرستانی 
قرار گیرد.فرمانده انتظامی اصفهان یادآورشد: 
رفع مشــکل فنی جاده ها و قانونمداری مردم 
در کاهش حوادث جاده ای و شهری الزم است 
و تاکنون هرچقدر این مسائل مورد توجه قرار 
گرفته شــاهد نتایج اثرگذار آن بــوده ایم.وی 
فعالیت های فرهنگی و آموزشی را برای کاهش 
تصادفات الزم دانست و اظهارداشت: کودکان 
و نوجوانان به عنوان همیــاران پلیس تذکر به 
خانواده ها برای رعایــت قوانین و مقررات را به 

عنوان همکاران پلیس همچنان ادامه بدهند.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( اصفهان گفت: موج پنجم کرونا و آمار باالی ابتال و بستری بیماران کووید-1۹ به توقف 
پیوند عضو در بیمارستان های این منطقه منجر شده است.مریم خلیفه سلطانی افزود: با توجه به تعداد باالی بیماران کووید-1۹، بخش های پیوند عضو کلیه و کبد 
در بیمارستان های الزهرا)س( و خورشید اصفهان در زمان حاضر به بیماران کرونایی اختصاص پیدا کرده است و به طور عملی امکان پیوند عضو وجود ندارد.وی 
با تاکید بر اینکه اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی با وجود شرایط دشوار ناشی از کرونا در اصفهان وجود دارد، اظهار داشت: اما این موضوع نیز روند بسیار کندی 
دارد زیرا آنها نباید به کووید-1۹ مبتال باشند.خلیفه سلطانی با اشاره به اینکه از ابتدای ســال تاکنون حدود 1۳ مورد مرگ مغزی منجر به اهدای عضو در استان 
اصفهان داشتیم، تصریح کرد: به دلیل فراهم نبودن شرایط پیوند عضو در اصفهان، ارگان های اهدایی برای پیوند به شیراز ارسال شد.وی خاطرنشان کرد: امسال 

فقط 6 مورد پیوند کلیه در بیمارستان الزهرا)س( و خورشید در زمانی که بخش پیوند هنوز تعطیل نشده بود، انجام گرفت.

موج پنجم کرونا، پیوند عضو را در اصفهان متوقف کرد

عکس: تسنیم



فوروارد قدرتی فصل پیش مهرام به جمع بازیکنان ذوب آهن اصفهان اضافه شد.آرمان زنگنه، بازیکن پســت ۴ فصل پیش تیم بسکتبال مهرام پس از توافق 
با مسئوالن ذوب آهن اصفهان در تمرینات این تیم حضور مســتمری دارد.زنگنه فصل پیش با مهرام به مقام نایب قهرمانی سوپرلیگ ایران رسید.او غیر از تیم 

ملی بزرگساالن سابقه بازی در رده های پایه تیم ملی را هم دارد. زنگنه سابقه بازی در  تیم های پتروشیمی بندرامام، پاالیش نفت آبادان و شیمیدر را هم دارد.

آرمان زنگنه، به تیم بسکتبال ذوب آهن پیوست
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جنجال تشبیه بازیکن عراقی به شخصیت کارتونی
ایمن حسین، مهاجم تیم ملی عراق از یک مجری برنامه ورزشی کشورش بابت تشبیه او به 
ساسوکی شخصیت کارتونی انیمیشن افسانه شجاعان شکایت کرد!با وجود گذشت چندین 
روز از دیدار ایران و عراق و  پیروزی پر گل شاگردان اسکوچیچ با نتیجه 3 بر صفر، حواشی 
این دیدار همچنان ادامه دارد و در تازه ترین اتفاقات پیرامــون این بازی، مهاجم تیم ملی 

عراق از یک مجری ورزشی بابت توهین به او، شکایت کرده است.
پس از پایانی دیدار ایران و عراق و شکست سنگین تیم حریف، محمد ابراهیم الناصر مجری 
برنامه های تلویزیونی عراق در برنامه ای که در کانال یوتیوب خود منتشر کرده بود، به شدت 
نسبت به عملکرد بازیکنان تیم ملی کشورش معترض بود و نوک انتقادات خود را به سمت 

طارق همام و ایمن حسین، دو بازیکن تیم ملی کشورش گرفت.
این مجری ورزشــی در صحبت هایش به انتقاد شــدید از عملکرد ایمن حسین پرداخت و 
مدعی شد او در دیدار برابر ایران مانند یک چوب خشک ایستاده بود و هیچ حرکت مثبتی 

را از خود نشان نداد. 
ایمن حسین که مدتی است با ظاهری سامورایی موهایش را از پشت می بندد، مورد تمسخر 
این مجری نیز قرار گرفت. محمد ابراهیم الناصر با تشــبیه ایمن حســین به شــخصیت 
ساسوکی در انیمیشن افسانه شجاعان، مدعی شد این مهاجم تنها به وضعیت ظاهری خود 

توجه می کند و کارایی برای تیم ملی عراق ندارد.
این صحبت مجری عراقی با واکنش ایمن حســین نیز روبه رو شد. مهاجم تیم ملی عراق 
روز جمعه به خاطر توهین های محمد ابراهیم الناصر از او شــکایت کرده تا حواشی پس از 

شکست تیم ملی عراق برابر ایران همچنان ادامه داشته باشد.

سبقت رئال از یووه و PSG در  رقابت بر سر جذب »پوگبا«
گفته می شــود رئال مادرید در رقابت جذب پل پوگبا، هافبک منچستریونایتد، از یوونتوس 
و پاری سن ژرمن سبقت گرفته است.هافبک منچســتریونایتد از ابتدای فصل عملکردی 
خیره کننده را به نمایش گذاشته و موفق شده در ســه بازی ابتدایی لیگ برتر پنج پاس گل 
را ارسال کند تا شیاطین سرخ با کسب هفت امتیاز از 9 امتیاز ممکن در رده سوم جدول رده 
بندی قرار گرفته باشند.با این حال مینو رایوال، مدیربرنامه پوگبا، پیش از این اعالم کرده بود 

که این بازیکن قصد ترک اولدترافورد را دارد. 
قرارداد او در تابستان 2022 به پایان می رسد و موندو دیپورتیوو مدعی شده که رئال مادرید 

در رقابت جذب بازیکن فرانسوی از یوونتوس و پاری سن ژرمن پیشی گرفته است.
زین الدین زیدان یکی از عالقه مندان قدیمی بازی پوگبا بود و پس از بازگشتش به این تیم 
در سال 2019 سعی کرد که او را به خدمت بگیرد؛ اما موفق نشد و یونایتد با شرایط رئال برای 
خرید این بازیکن کنار نیامد. مدیران باشگاه انگلیسی باور دارند که با وجود تمامی شایعات 

مربوط به رویای او برای بازی در رئال، پوگبا دوست دارد به بازی در این تیم ادامه دهد.
با این حال رســانه ها می گویند یونایتد گزینه فروش او در ژانویه را در نظر دارد تا ریســک 
از دســت دادن او به عنوان بازیکن آزاد را انجام ندهد؛ چرا که آنها پوگبا را در ســال 2016 با 
قراردادی رکوردشــکن به ارزش 89 میلیون پوند از یوونتوس به خدمت گرفتند. اگر یونایتد 
تصمیم به فروش پوگبا در پنجره نقل و انتقاالت زمســتانی بگیرد شرایط برای رئال دشوار 

خواهد شد، چرا که آنها در آستانه جذب کیلیان امباپه نیز قرار دارند.
با این حال و با توجه به این که قرارداد امباپه نیز ســال آینده با باشــگاه پاری سن ژرمن به 
پایان می رسد و او می تواند به عنوان بازیکن آزاد به جمع بازیکنان رئال مادرید اضافه شود، 
شاید این باشگاه اســپانیایی در همین پنجره نقل و انتقاالت زمســتانی برای جذب پوگبا 

اقدام کند.

 تارتار و ماموریت ویژه در اصفهان؛

طلسم ناکامی ذوب آهن شکسته می شود؟

اولین پیروزی  سبزپوشــان اصفهانی با   سمیه مصور
سرمربی گری تارتار به دست آمد. ذوبی ها 
که در حال آماده سازی خود برای شروع فصل جدید رقابت های لیگ 
برتر هستند، عصر پنجشنبه در یک دیدار دوستانه موفق شدند با نتیجه 
دو بر صفر امید های باشگاه ذوب آهن را از پیش رو بردارند. مدیران 
ذوب آهن در فصل جدید با انتخاب مهدی تارتار به عنوان ســرمربی 
تیم، تغییرات زیادی را در اردوی سبزپوشان ایجاد کرده اند و قرار است 
تیمی کامال متفاوت نسبت به گذشته در مسابقات لیگ بیست و یکم 

راهی مسابقات کنند.
مهدی تارتار در حالی هدایت ذوب آهن را برعهده گرفته که این تیم طی 

دو سال اخیر نتوانسته رتبه تک رقمی کسب کند.
سبزپوشــان اصفهانی که روزگاری تا فینال آســیا هم بــاال رفتند، در 
سال های گذشته اوضاع خوبی نداشتند و سه سال متوالی از رسیدن 

به سهمیه آسیایی باز ماندند. 
آنها همچنین دو فصل متوالی در منطقه سقوط بودند و با رتبه دوازدهم 
و چهاردهم به کار خــود ادامه دادند.نکته جالــب اینکه ذوب آهن در 

سال های اخیر از نظر نیروی انسانی نیز کامال تهی شده و این فصل در 
حالی به مهدی تارتار رسیده که شباهتی با تیم پرستاره گذشته ندارد. 
در چنین شرایطی و باوجود بودجه محدود این باشگاه، کادرفنی ذوب 
آهن با خرید مهره های جوان و باتجربه نظیر حبیب فرعباسی، حامد 
نورمحمدی، رضــا خالقی فر، محمد خدا بنده لو، آرمان قاســمی و... 

شکل تیمی ذوب را تغییر داده است.
تارتار نشان داده که توانایی های زیادی در امر مربیگری دارد؛ او پارس 
جنوبی که خودش به لیگ برتر آورد را در سال اول حضور در این دسته 
به رتبه پنجم رساند؛ با نفت مسجدســلیمان بهترین نتایج تاریخ این 
باشگاه را کســب کرد و در پیکان هم با دست خالی و محدودیت های 

فراوان از نظر بودجه کار بزرگی انجام داد.
این مربی باتجربه و موفق که فصل گذشــته با پیکان رتبه هفتم را به 
دست آورد و باالتر از تیم های صنعتی چون آلومینیوم، مس و صنعت 
نفت قرار گرفت، این فصل نیز تمام تالش خود را می کند تا ذوب آهن 
را به رتبه تک رقمی بازگرداند؛ ماموریتی که بســیاری از مربیان دیگر 

طی دو سال اخیر موفق به انجامش نشدند.

منصور ابراهیــم زاده، امیر قلعه نویی و یحیــی گل محمدی مربیانی 
بوده اند که در زمان حضورشان روی نیمکت سبزپوشان موفق به نتیجه 

گیری خوب در این تیم شده اند. 
ذوبی ها با ابراهیم زاده دوبار به عنوان نایب قهرمانی رقابت های لیگ 
برتر دســت یافتند و با این مربی تا پای فینال رقابت های باشگاهی 
آسیا نیز پیش رفتند، اتفاقی مهم که تاکنون تنها چهار تیم ایرانی موفق 

به رقم زدن آن شده اند. 
سبزپوشان با یحیی گل محمدی نیز خوب نتیجه گرفتند و با این مربی 
توانســتند به مقام قهرمانی در رقابت های جام حذفی دســت یابند. 
آخرین عملکرد خوب ذوبی ها در رقابت های لیگ برتر به زمان حضور 

امیر قلعه نویی روی نیمکت این تیم بر می گردد.
 تیم ذوب آهن با هدایت ژنرال موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی در 
مسابقات لیگ شــد؛ اما بعد از جدایی قلعه نویی تاکنون نتوانسته به 
نتایج خوبی دســت یابد و طی دو فصل اخیر تا پای سقوط به مرحله 
پایین تر هم پیش رفته که به لطف نتیجه گیری سایر تیم ها از سقوط 

بازمانده است.

خبر روز

دختران سپاهانی در راه اروپا
سه بازیکن تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان مورد توجه یک باشگاه اروپایی قرار گرفته اند. سه 
فوتبالیست بانوی سپاهانی مورد توجه یکی از باشگاه های معتبر اروپایی قرار گرفته اند و پیشنهاد هایی 
برای جذب این سه بازیکن به باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ارسال شده است.در این ارتباط  باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان در حال بررسی این پیشنهادات است و در صورت مهیا بودن شرایط فنی، مالی 
مناسب و دیگر آیتم های الزم، این بازیکنان به اروپا ترانسفر می شوند.همچنین  این باشگاه اروپایی 
با ســپاهان تفاهم نامه همکاری امضا  کرده و با ارائه این پیشنهاد ها به طور رســمی وارد فاز اجرایی 

تفاهم نامه شده است.

هشدار  »وحید هاشمیان« به رقبای تیم ملی
مربی ایران می گوید تیمی که بخواهد مقابل کشورمان فوتبال بازی کند، بازنده است. تیم ملی ایران 
قدرتمندتر از قبل شده اســت. دراگان اسکوچیچ از شــروع کار خود با ایران 9 بار روی نیمکت بوده و 
هر 9 بار هم تیم ملی برنده بوده است. وحید هاشــمیان می گوید: »هر تیمی که بخواهد مقابل ایران 
فوتبال بازی کند، شکست می خورد.« البته منظور او تیم های آسیایی است:» حریفان تنها موقعی 
می توانند از ما امتیاز بگیرند که بازی بسته ای ارائه داده و جنگ روانی راه بیندازند.«هاشمیان درباره 
بازی عراق هم می گوید: »در گذشته همیشه مقابل عراق احساساتی بازی می کردیم اما خوشبختانه 
االن بازیکنان ما خودشان را کنترل کرده و تحت تاثیر قرار نمی گیرند.«وی درباره افسوسی که می خورد، 
توضیح می دهد: »تنها افسوسی که من می خورم این است که چرا بازیکنان ما باید تا این اندازه دیر 

به فوتبال اروپا بروند.«

وطنی آماده نیست؛ نساجی در دستگردی 
بعد از اینکه سازمان لیگ اعالم کرد در فصل جدید، بازی در چمن مصنوعی ممنوع است باشگاه مس 
رفسنجان بالفاصله برداشتن چمن مصنوعی و کاشت چمن طبیعی را آغاز کرد؛ اما این کار در قائمشهر 
با تاخیر زیادی آغاز شد و در فرصت یک ماه و چند روز باقی مانده به شروع بازی های لیگ برتر بعید 
به نظر می رسد استادیوم شهید وطنی مهیای میزبانی از بازی های نساجی شود. به همین بهانه تیم 
مازنی در چند هفته ابتدایی لیگ برتر در استادیوم شهید دستگردی تهران پذیرای حریفان خواهد بود. 

مدیرعامل باشگاه گل گهر:
»قلعه نویی« بدون شک سرمربی ماست

امیر قلعه نویی، سرمربی گل گهر ســیرجان چندی پیش به دلیل اظهارات جنجالی در پایان بازی با 
استقالل در جام حذفی، از سوی کمیته انضباطی با محرومیت سه ماهه روبه رو شد و باید در نیم فصل 
اول تیمش را از راه دور کنترل کند. با وجود اینکه باشگاه گل گهر سیرجان به این حکم اعتراض کرده و 
درخواست تجدید نظرخواهی نسبت به آن داشته است ولی فعال از تجدید نظر خبری نیست. با توجه 
به شروع مســابقات لیگ برتر خلیج فارس از اواخر پاییز ، حکم محرومیت قلعه نویی سرمربی گل 
گهر اجرایی خواهد شد و به نظر می رســد این مربی بخش اعظمی از مسابقات گل گهر در نیم فصل 
اول را از دست خواهد داد. همین مسئله باعث بروز شایعاتی درباره نیمکت گل گهر شده که مدیرعامل 
باشگاه به آن واکنش نشان داد. اسفندیارپور، مدیرعامل باشگاه گل گهر در واکنش به این خبر گفت: 
امیر قلعه نویی سرمربی ماست و ما با ایشان قرارداد داریم. با نظر ایشان به تازگی مجتبی سرآسیایی 
نیز به کادرفنی گل گهر اضافه شده و دو مربی با تجربه و حرفه ای در کنار آقای قلعه نویی مشغول به کار 
هستند. ایشان در دو بازی اخیر دوستانه گل گهر با پرسپولیس و پیکان تیم را رهبری کردند و تمرینات 
تیم زیر نظر مستقیم وی  برگزار می شود. قلعه نویی به طور حتم سرمربی گل گهر در لیگ بیست و یکم 

خواهد بود و ما از ایشان حمایت خواهیم کرد  .

مستطیل سبز

ایران - کره جنوبی؛ 20 مهر 
ماه در ورزشگاه آزادی 

طبق اعالم »ای اف ســی«، تیــم ملی ایران 
در ورزشــگاه آزادی میزبــان کــره جنوبــی 
خواهد بود.با پایان دو بازی نخســت مرحله 
نهایی مقدماتــی جام جهانی، حاال چشــم 
فوتبال دوســتان 12 کشور آســیایی به دور 
بعدی این مســابقات و تقابل های حساس 
و سرنوشت سازی اســت که قرار است در 8 
کشور مختلف برگزار شود؛ امارات، عربستان، 
ایــران، اردن، عمان در غرب و اســترالیا، کره 
جنوبی و ژاپن در شرق. احتمال دارد قطر نیز 
به عنوان میزبان بازی عراق - لبنان انتخاب 
شود.این دومین بازی خانگی تیم ملی ایران 
در مرحله نهایی مقدماتی جــام جهانی نیز 
خواهد بود. پیش از این بازی ایران و سوریه در 
ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار شد و 
حاال روز بیستم مهر ماه، شاگردان اسکوچیچ 
میزبان چشــم بادامی هایی خواهند بود که 
برای صدرنشــینی باید ایــران را از پیش رو 
بردارند. اما پیش از بازی حســاس ایران - 
کره،  قرار اســت تیم ملی در ورزشگاه رعبیل 
دوبی به مصاف امارات متحده برود. آنها که با 
هدایت فن مارویک دو تساوی از هفته های 
نخست کسب کردند، برای زنده نگه داشتن 
امید صعود خــود در این دو بــازی چاره ای 
جز پیروزی ندارنــد و در این صورت عملیات 
صعود به جام جهانی یک بار دیگر برای یاران 
علی مبخوت با شکســت همراه خواهد شد. 
نکته جالب اینکه برای صعود به جام جهانی 
2018 نیز ایران روز بیستم مهر ماه در مقابل کره 
جنوبی قرار گرفت و موفق شد این تیم را با تک 
گل سردار آزمون شکست دهد و مسیر گرفتن 
بلیت روسیه 2018 را فراهم آورد. البته آن روز 
ورزشگاه آزادی مملو از هواداران تیم ملی بود؛ 
اما حاال باتوجه به شرایط کرونا و شروط ای اف 
سی برای میزبانی، احتمال اجازه برای ورود 
تماشاگران زیاد نیســت. ورزشگاه آزادی در 
حالی به عنوان میزبان این بازی معرفی شده 
که پیش تر خبرهایی مبنی بر لزوم استفاده از 
»وی ای آر «در این بازی وجود داشت و گفته 
می شد که در غیر این صورت میزبانی به ایران 

تعلق نخواهد گرفت.

تارتار نشان داده که توانایی های زیادی در امر مربیگری 
دارد؛ او پارس جنوبی که خودش به لیگ برتر آورد را 
در سال اول حضور در این دسته به رتبه پنجم رساند؛ 
ین  ا ریخ  تا نتایج  بهترین  مسجدسلیمان  نفت  با 
باشگاه را کسب کرد و در پیکان هم با دست خالی و 
محدودیت های فراوان از نظر بودجه کار بزرگی انجام داد

فوتبال جهان

وز عکس ر

انتشار عکسی جالب از 
فرزندان رونالدو

نامــزد  جورجینــا رودریگــس، 
کریســتیانو رونالــدو کــه خودش 
زمانی در انگلیــس کار می کرد، حاال 
فرزندانش را برای حضور در مدرسه 
با لباس هــای فرم آمــاده می کند.

او از اولیــن روز عزیمــت جونیور 11 
ســاله، اوا مارتینا و متئوی ۴ ساله 
و آالنا مارتینای 3 ســاله به مدرسه 
با لباس های فرم مشکی و زردشان 

عکسی به اشتراک گذاشته است.

مســئول کمیته موی تای و مربی اسبق تیم ملی  
گفت: موی تای به معنای مبارزه تایلندی است. 

این ورزش با قدمت بیش از 2هزار سال در کشور 
تایلند شــکل گرفته و بــه علت زیبایــی و قدرت 
 زیادی کــه دارد در کشــور های دیگر نیــز فراگیر

 شده است.
یوســف مهرابی افزود: موی تای در ایران حدود 
32 ســال قدمت دارد و توســط محمد توحیدی 

بنیان گذاری شد.
مســئول کمیته موی تای و مربی اسبق تیم ملی 
گفت: این ورزش در استان اصفهان از سال 13۷۷ 
توســط محمد جاللی پایه گذاری شد و اکنون در 
اکثر شهرستان های استان ورزشکاران این رشته 

در حال فعالیت هستند.
مهرابی راجع به فعالیت های موی تای گفت: اخیرا 
قبل از مسابقات المپیک اعالم شد که این ورزش 
عضو دائمی کمیته ملــی و کمیته جهانی المپیک 
یا ioc شــده، این ورزش تا قبل از المپیک عضو 

غیردائم بوده و امیدواریم در المپیک 202۴ شاهد 
مدال آوری ایرانیان باشــیم.وی افــزود: موتای 
اصفهان جایگاه ویژه ای در انجمن موی تای استان 
دارد و اکنــون زیر مجموعه انجمن های ورزشــی 

استان اصفهان است.
مربی اسبق تیم ملی و مســئول کمیته موی تای 
اســتان خاطرنشــان کرد: در بحث رتبــه بندی 
می توان گفت اصفهان جزو اولین یا دومین شهر به 
لحاظ جمعیتی در این ورزش است.  از نظر مدال 
آوری نیز در سال های گذشته جایگاه بسیار خوبی 
را دارا بودیم.مهرابی افزود: قهرمانان این ورزش 
به توجه بیشــتری نیاز دارند. با توجه به باال بودن 
هزینه تمرین و حفظ آمادگــی باید از طرف اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان و هیئت انجمن های 

ورزشی حمایت مالی صورت گیرد.
مســئول کمیته موی تای  راجع به مسابقات این 
رشته ورزشی گفت: مسابقات اســتانی با هزینه 
باالتری نسبت به بقیه رشته های ورزشی روبه رو 

اســت، زیرا تجهیزات این ورزش با ورزش های 
دیگــر متفــاوت اســت و بــه رینــگ، تاتمی و 

سالن های بزرگ نیاز دارد.
مســئول کمیته موی تای و مربی اسبق تیم ملی 
تصریح کرد: در اســتان اصفهان رینگ تخصصی 
وجود ندارد و یکی از نیاز های ورزشکاران اصفهانی 
رینگ هــای اختصاصی موی تای اســت که باید 
اداره کل ورزش و جوانان نســبت به این موضوع 

اقداماتی را انجام دهد.
مهرابی در پایان گفت: یک دســت صــدا ندارد و 
هیئت و اداره کل اســتان باید همــکاری کنند که 
بــا برنامه ریزی های بلندمــدت و کوتاه مدت و با 
مدال آوری در مســابقه کشوری و تیم ملی شاهد 

به ثمر رسیدن تالش ها باشیم.

مسئول کمیته موی تای اصفهان مطرح کرد:

رینگ اختصاصی، نیاز موی تای کاران اصفهانی

عکس: خبر ورزشی
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سرپرست شهرداری اصفهان مطرح کرد:

نقش سالن همایش های بین المللی در جذب سرمایه گذار 
برای اصفهان

 علیرضا بوژمهرانی، سرپرست شهرداری اصفهان در اینستاگرام خود نوشت:»چهارشنبه ۱۷ شهریور 
به همراه معاون محترم عمران شــهری، مدیرکل محترم طراحی، سرپرســت محترم منطقه ۶ و 
جمعی از مهندسین و کارشناسان از روند تکمیل کارهای باقی مانده در فاز ۱ و ۲ سالن همایش های 
بین المللی اصفهان بازدید کردم.روایت چرایی ســاخت این مجموعه عظیم در اصفهان داســتان 
مفصلی دارد که اینجا محل پرداختن به آن و بیانش نیســت. اما االن می توان گفت این مجموعه  
بزرگ اگه هر چه ســریع تر فازهای باقی مانده اش تکمیل و بهره بردار آن تعیین شود، می تواند در 
جذب سرمایه گذاران و گردشــگران داخلی و خارجی نقش بسیار مهمی برای شهر اصفهان داشته 
باشد.در ابتدا بنا نبود شهرداری تا این اندازه و به تنهایی وارد ساخت این پروژه بزرگ شود؛ اما به هر 
حال با همت کارشناسان و مهندسان و مدیریت شهری در دوره های مختلف، این پروژه پیش رفت 
و بخش های مهمی از آن تکمیل شد. البته بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اصفهان هم پروژه هایی 
رادر کنار همین سالن در دستور کار دارند که با تکمیل آنها، مجموعه می تواند کارکرد پیش بینی شده 
را داشته باشد.امیدوارم با تعیین بهره بردار مجموعه و تکمیل کارهای باقی مانده شاهد نقش آفرینی 

مناسب این سرمایه گذاری بزرگ برای اصفهان و ایران باشیم؛ ان شاءا...«

مدیر عامل سازمان پارک های شهرداری اصفهان تشریح کرد:

 راهکارهای جلوگیری از سطحی شدن ریشه تعدادی 
از درختان شهر

 مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان، راهکارهای اندیشیده شده برای 
نجات سطحی شدن ریشه تعداد محدودی از درختان شهر را تشریح کرد.فروغ مرتضایی نژاد اظهار 
کرد: درختان تاجی دارند که مشابه آن اندام های زیرزمینی یعنی ریشه ها هستند که بخش هایی 
از ریشه ها بر اســاس گونه گیاهی عمود و قائم بوده و وظیفه مکانیکی دارد.وی افزود: یکی دیگر از 
وظایف ریشه جذب آب است، هر چه ریشه توسعه یابد می تواند عالوه بر جذب آب از اعماق زمین 
وظیفه مکانیکی خود را بهتر انجام دهــد تا بتواند حجم درخت و سرشــاخه ها را تحمل کند.مدیر 
عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: اتفاقی که طی سال های اخیر در 
پی خشک شدن رودخانه افتاده این اســت که ریشه ها به صورت عمیق رشد نمی کند چون آبی در 
سفره های آب زیرزمینی وجود ندارد و به همین جهت به صورت سطحی آبیاری شده و ریشه مجبور 

است که در سطح جذب آب داشته باشد.
وی با بیان اینکه وقتی ریشــه درختان نتواند در اعماق زمین جذب آب داشته باشد، توسعه آنها در 
سطح زمین انجام می شود، گفت: به همین جهت تا زمان باز شدن رودخانه و اینکه ریشه درختان 
از عمق جذب آب داشته باشد، مشکالتی نظیر مشاهده ریشــه درختان در سطح زمین را خواهیم 
داشــت.مرتضایی نژاد افزود: امیدواریم جذب ســطحی آب را به گونه ای داشته باشیم که حداقل 
گاهی عالوه بر آبیاری های قطره ای، آبیاری های غرقابی نیز داشته باشیم تا ریشه درختان بتواند در 
عمق توسعه یافته و توان تحمل سرشاخه ها را داشته باشد زیرا در غیر این صورت با اندک وزش باد 

احتمال سقوط درخت وجود دارد.
وی با اشاره به راهکارهای اندیشیده شده برای ریشه تعدادی از درختان شهر که از روی سطح قرار 
گرفته، خاطرنشان کرد: سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری برای درختان برخی خیابان ها و 
معابر، سیستم آبیاری قطره ای را تایید نکرده تا آبیاری به صورت غرق آبی انجام شود و ریشه ها در 
عمق فعالیت داشته باشند؛ همچنین در جاهایی که آبیاری قطره ای انجام شده بود دستورالعملی 
صادر شــد تا ماهیانه یک بار آبیاری سنگین یا غرق آبی انجام شــود تا ریشه درختان فعالیتی در 

عمق داشته باشد.

دبیر سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان عنوان کرد: 

برپایی جشنواره سی و چهارم با شعار »سینما؛ سرزمین خیال«

سی و چهارمین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
با شعار »سینما؛ سرزمین خیال« برگزار خواهد شد.به گزارش ستاد 
اطالع رســانی جشــنواره بین المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان، 
جشنواره سی و چهارم نیمه دوم مهر ماه امســال برگزار خواهد شد. 
جشنواره ای که برپایی آن در شرایط دشوار کرونایی به واسطه تعریفی 
که در آن »تولید« و »عرضه« فیلم برای »مخاطب کودک و نوجوان« 
اصل قرار می گیرد، اهمیتی تاریخی دارد و به نوعی، یک حرکت برای 
تامین خوراک فرهنگی نســل نو و شــادی آفرینی و تهییج این نسل 

محسوب می شود.
به این بهانه پای صحبت های »علیرضا تابش« دبیر این دوره جشنواره 
نشســته ایم که حاوی اولین نقطه نظرات او درباره این دوره جشنواره 

است؛
-سال گذشته اولین تجربه برپایی جشنواره آنالین-فیزیکی در کشور 
را ثبت کردید و امســال در شرایطی که کشــور تحت تاثیر پیک پنجم 
بیماری کروناست، در جســت وجوی راهکار متفاوت تری هستید.از 

دشواری های این دوره بگویید.

دنیا و به ویژه ایران، از بحران کرونا آســیب دیده اســت؛ ما با دنیایی 
سوگوار و کشــوری ســوگوار روبه رو هســتیم. کودکان این سال ها، 
خاطراتی اندوهناک برای شان باقی خواهد ماند مملو از اعداد و ارقام 
و از دست دادن  ها و دل نگرانی  ها… معرفی سرزمین تخیل به کودکان 
باید در اولویت آثار هنری و سینمایی باشد و سینمای کودک و نوجوان 
در سرزمینی که سرچشمه پیشرفت و خاســتگاه امید است، یکی از 

این ظرفیت هاست.
امید جدی  ترین ابزاری است که می تواند دست کودکان و نوجوانان این 
نسل را بگیرد و آنها را از این بحران به سالمت بگذراند و این سینماست 
که می تواند با نشان دادن وسعت سرزمین پهناور تخیل، شعله امید را 

در ذهن آنها روشن نگاه دارد.
نظر به اهمیت این چشم انداز، جشنواره سی و چهارم با شعار »سینما؛ 

سرزمین خیال« برپا خواهد شد.
-از انتخاب این رویکرد و نقش رویاسازی و تقویت تخیل در مخاطبان 
کودک و نوجوان روزگار دشوار فعلی بگویید و این که چگونه می توان با 
هنر-رسانه سینما، در راستای تبلور امید و جلوه گری معنای زیستن، 

تالش و صبر در کودک و نوجوان اقدام کرد؟
»چارچوب واقعیت« و »واقعیت  گرایــی«، چارچوبی تنگ برای هنر 
سینما محسوب می  شود. سینماگران ما نیز در این سال های سخت 
کرونا، باید بیش از گذشته به سرزمین تخیل ســری بزنند تا بتوانند 
ســینمایی مطلوب کودک و نوجــوان امروز، خلق کنند. این شــعار، 
یک یادآوری به جامعه ســینما نیز محسوب می شــود که اسیر فشار 
روزمره  ای که شرایط سخت این روزها آنها و جامعه را تحت تاثیر قرار 
داده است، نباشند و دعوتی است از آنان به سرزمین خیال، تا با گذار از 
چارچوب واقعیت  گرایی )و نه لزوما واقع  گرایی(، دنیای سینما را مثل 

همیشه، دنیایی رنگی و رویاوار نگاه دارند.
-با توجه به آمار رسمی اعالم شــده، انتظار اســتقبال فیلمسازان از 
این دوره را داشــتید؟ ایده شما در ارتقای ســینمای کودک در دوران 

پساکرونا چیست؟
تعداد فیلم های ســینمایی حاضر در این دوره، نشــان می دهد حتی 
کرونا نیز نتوانســته ســینماگران ما را متوقف کند. سینمای کودک و 
نوجوان ایران، نشان داده اســت که نه زیر فشار کرونا و نه تحت هیچ 
شرایط دیگری، قصد ترک ارتباط با مخاطبان خود را ندارد و این حجم 
از تولیدات و تنوع آنها نیز به ما می  گوید در عصر پســاکرونا نیز، که ان 
شاءا... به زودی شاهدش خواهیم بود، سینمای کودک و نوجوان در 
کنار رسانه  های نوینی مثل VODها و سامانه  های جدیدتر ارائه محتوا، 

به حیات خود، پربارتر از همیشه ادامه خواهد داد.
-امســال چه تغییرات عمده ای در برپایی و اجرای جشنواره به وجود 

آمده است؟
در دوره  گذشته، با احتیاط و با وجود  نفی و انکار برخی از صاحب نظران 
و منتقدان، مســیر برگزاری آنالین جشــنواره را پیمودیم و سربلند از 
آن بیرون آمدیم، امســال اما در شــرایطی برای دومین بار و به حکم 
ویروس منحوس کرونا، شــیوه برگزاری جشــنواره به صورت ترکیبی 
آنالین و آفالین خواهد بود که بســیاری از منتقــدان دیروز، خود به 
قدرت ابزارهای نوین و فناوری های نوظهور ایمان آورده و کمتر کسی 
باقی مانده اســت که منکر نقش قدرتمند این ساحت جدید فناورانه 

در آینده  سینما باشد. 
امیدواریم در این دوره نیز، با تمهیداتی که اندیشــیده  شــده بتوانیم 
ابعاد جدیدی از ظرفیت های ترکیب فناوری هــای مبتنی بر اینترنت 
و ظرفیت های فیزیکی موجود در ســینما )در اصفهان و اســتان های 
کشــور با رعایت پروتکل های بهداشــتی( را ارائه داده و درس هایی 

جدید از آن بگیریم.

مســئول پایش پل های تاریخی اصفهان با تاکید بر 
اینکه هر گونــه اظهار نظر درباره تاثیر فرونشســت بر 
پل های تاریخی، نیازمند بررســی و تایید کارشناسان 
و متخصصان این حوزه اســت، از تشکیل یک کمیته 
علمی_راهبری برای تحقیق درباره آسیب های وارده به 
پل های تاریخی اصفهان خبر داد.علی محمد فصیحی 
نائینی گفت: مدتی اســت که مطالبی دربــاره اثرات 
فرونشســت بر پل ها و بناهای تاریخــی اصفهان در 
رسانه ها منتشر می شود و ما نیز دل سوزی همگان را 
برای بناهای تاریخی تحسین می کنیم؛ اما معتقدیم 
که ارائه نظر تخصصی را باید به کارشناسان امر واگذار 
کرد.وی ادامه داد: هر ترکی که بــر یک بنای تاریخی 
می افتد منشائی دارد و این منشأباید توسط کارشناس 
همان حوزه بررسی شود. شاهدیم که غیرمتخصص ها 
نه تنها دراین باره اظهارنظر می کنند بلکه افرادی که در 
زمینه آسیب شناسی سازه ها و مرمت تخصص دارند 
را نیز به دلیل رد نظر مطلوب شان متهم به ناآگاهی و یا 
مسائل دیگر می کنند.مسئول پایش پل های تاریخی 
استان اصفهان تاکید کرد: ما نیز معتقدیم که پل های 
اصفهان بدون زاینده رود معنای خود را از دست داده اند؛ 
اما نمی توانیم چشــم مــان را روی حقیقت ببندیم و 
مســائلی خالف واقع را درباره اثرات فرونشســت بر 
پل های تاریخی اصفهان بیان کنیم.فصیحی با اشاره به 
اینکه برخی رسانه ها تفاوت بین نشست و فرونشست 
و درز انبساط و انقباض را با ترک ناشی از فرونشست 
نمی دانند، گفت: حتی هر ســانتی متر یک ترک هم 

می تواند منشأمتفاوتی داشــته باشد بنابراین نسبت 
دادن تمام ترک ها به مسئله فرونشست، فاقد وجاهت 
فنی و علمی است.وی در پاسخ به این سوال که ترک 
ایجادشده روی پل جویی ناشی از چیست؟ توضیح 
داد: بخشی از سنگ های پل جویی آسیب دیده و آب 
شستگی باعث شده که پایه پل ترک های ریزی بخورد 
اما ما با بررســی داخلی پل متوجه شدیم که نشست 
نامتقارنی در آن وجود ندارد.مســئول پایش پل های 
تاریخی اصفهان، خطر فرونشســت را بسیار جدی و 
پیشگیری بهتر از درمان دانست و گفت: شاهدهایی 
که در پل خواجو کار گذاشته ایم از ۱۵ سال پیش تاکنون 
حرکتی نداشــته و این یعنی که فرونشســت به پل 
خواجو آسیبی نزده است.فصیحی خبر داد: به تازگی 
در معاونت میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی 

استان اصفهان با تشکیل  هیئتی علمی راهبری برای 
بررسی وضعیت پل های تاریخی شهر موافقت شده و 
درصددیم نظر متخصصان مختلف را جمع آوری کنیم 
تا مرمت های اضطراری موردنیاز پل ها بر اساس نظر 
همین متخصصان انجام شــود.وی خاطرنشان کرد: 
قطعا برای انجام پژوهش دقیق به ابزارهای پیشرفته 
نیاز است و ما دست هر کســی را که در این راه کمکی 
انجام دهد، به گرمــی می فشاریم.مســئول پایش 
پل های تاریخی اصفهان، با بیان اینکه ساختار پل های 
تاریخی اصفهان به واســطه مرمت های انجام شده در 
طول زمان با یکدیگر تفاوت دارد، یادآور شد: اداره کل 
میراث فرهنگی، در پی انکار فرونشست نیست بلکه در 
پی اثبات اهمیت پژوهش و اهمیت اظهارنظر مبتنی بر 

تخصص و تحقیق است.

مسئول پایش پل های تاریخی اصفهان خواستار شد؛

اول پژوهش، بعد اظهار نظر
علی صالحی به عنوان رییس شورای اسالمی شهرستان 

شاهین شهر و میمه انتخاب شد
روز گذشته  نخستین جلسه شورای اسالمی شهرستان شاهین شــهر و میمه به میزبانی فرمانداری با 
دستور کار مراسم تحلیف و انتخابات هیئت رییسه برگزار شد و طی آن با رای اعضا، علی صالحی به عنوان 

رییس شورای اسالمی شهرستان شاهین شهر و میمه  انتخاب شد.

سرپرست شهرداری کاشان:

 با وجود تمام مشکالت اقتصادی 
همچنان شهر در  تکاپوی خدمت رسانی است

سرپرست شهرداری کاشــان گفت: با وجود چالش ها و مشــکالت اقتصادی، هنوز شــهر در تکاپوی 
خدمت رسانی و انجام فعالیت های عمرانی است.محمدرضا قنبری در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه 
شهرداری کاشان تاکید کرد: روند پویای شــهرداری در حوزه ارائه خدمات و پروژه های عمرانی همچنان 
ادامه دارد و اقدامات ارزشمندی در سطح شهر در حال اجراست.وی، به نمونه هایی از پروژه های در حال 
اجرا اشاره و به تشریح وضعیت پیشرفت پروژه هایی نظیر زیر گذر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، 
محور امیرکبیر و میدان حضرت معصومه)س( و ... پرداخت.سرپرست شهرداری کاشان، در کنار پروژه ها 
و فعالیت های اجرایی، موضوع تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها و همچنین نگه داشت 
شهر را از مباحث مهم مدیریت شهری دانست.قنبری، با اشاره به رویکرد توسعه محوری، تاکید بر توزیع 
عادالنه و متوازن را یادآور شد و عدالت محوری و عرضه متناسب خدمات و امکانات را بر اساس نیازهای 

هر منطقه یک ضرورت دانست.

 توسعه کاشان بزرگ بر اساس ارائه خدمات صادقانه
 و بی وقفه در شهر

سخنگوی شورای اسالمی شهر کاشان تاکید کرد: توسعه کاشان بزرگ بر اساس ارائه خدمات صادقانه و 
بی وقفه باید هدف و غایت شهرداری و شورای جدید باشد.حسین حیدریان در مراسم تجلیل از کارمندان 
نمونه شهرداری کاشان، با بررســی هدف از برگزاری چنین مراسمی موضوع »فرهنگ کار« عنوان کرد: 
قدردانی ها به این بهانه اســت که با ترویج فرهنگ کار و نهادینه کردن آن، توسعه پایدار را برای جامعه و 
کشور رقم بزنیم.وی، به ویژگی کار در نهادهای اجرایی و خدماتی به خصوص نهاد عمومی شهرداری اشاره 
و عنوان کرد:ارائه و تولید خدمت به فراگیرترین جامعه هدف نکته قابل تأمل کار در این مجموعه هاست.

عضو شورای اسالمی شهر کاشان با اشاره به اینکه ما کار می کنیم که خودمان را اثبات کنیم، گفت: نگرش 
مثمر ثمر بودن از انگیزه های معنوی در مقوله بهره وری در کار است.حیدریان سپس با آسیب شناسی 
وضعیت عدم توسعه یافتگی، آن را یکی از دالیل بهروری کاری پایین دانست و افزود: مولفه جغرافیا و 
تاثیر آن برکار و در کنار آن ورود نفت به صنعت و اقتصاد مبتنی بر فروش نفت خام از ابتدای قرن بیستم 

موجب ایجاد چنین شرایطی در زمینه کار، اقتصاد و بهره وری شد.

حمام تاریخی احمد آباد خمینی شهر در معرض تخریب
حمام تاریخی احمدآباد خمینی شهر استان اصفهان در معرض تخریب است.مسئول نمایندگی اداره 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خمینی شهر گفت: این حمام تاریخی با ۲۵۰ سال قدمت 
از دوران قاجاریه به یادگار مانده و تا حدود ۵۰ ســال پیش فعال بوده است.منصور جعفرپور افزود: 
محله احمدآباد از محله های قدیمی خمینی شهر است که ساکنان آن از این منطقه به محله جوی آباد 
مهاجرت کردند و آثار تاریخی آن شامل دو قلعه، مسجد و قنات رهنان در دهه هفتاد تخریب شد و تنها 

اثر باقی مانده از این محله این حمام تاریخی است.

با مسئولان

خبر روزشهرستان ها

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان مطرح کرد:

زباله های بیمارستانی 
نیازمند لندفیل  و 

پسماندسوز اختصاصی است
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان گفــت: براســاس الزامــات قانونی 
مدیریت پسماند های بیمارســتانی و عفونی 
مطابق بــا ماده ۷ قانــون مدیریت پســماند 
شــهرداری، و به تبــع آن ســازمان مدیریت 
پســماند، هیچ گونه وظیفه و مسئولیتی برای 
جمع آوری و مدیریت پسماند های بیمارستانی 

برعهده نداریم.
رحیم محمدی افــزود: مطابق با همین قانون 
تولیدکنندگان پسماند های پزشکی مکلف به 
مدیریت این نوع پسماند ها هستند که در حال 
حاضر پس از بی خطرسازی در قالب همکاری 
با پیمانکار ها نسبت به انتقال آن ها به لندفیل 
اقدام می کنند.مدیرعامل ســازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
سازمان مدیریت پســماند شهرداری اصفهان 
درایــن فرآیند در راســتای کمک به توســعه 
بهداشت، ارتقای سالمت جامعه، تحقق اهداف 
زیست محیطی و توسعه پایدار و به منظور بهینه 
سازی مدیریت بخش های مختلف پسماند، در 
قالب تفاهم نامه همکاری با مبادی تولیدکننده 
پسماند های پزشــکی از جمله بیمارستان ها 
و درمانگاه ها ورود پیدا کرده و با وجود شــیوع 
کرونا، نسبت به دفع این پسماند ها به صورت 
اســتاندارد در لندفیل شــرق اصفهان، اقدام 
می کند. در این زمینه از هیچ گونه مساعدت برای 
پیشبرد فرآیند دفع پسماند های بیمارستانی 
فروگذار نکرده است.محمدی اشاره کرد: تالش 
سازمان مدیریت پســماند شهرداری اصفهان 
برای مدیریت پسماند های پزشکی، عالوه بر 
همکاری حداکثری با مراکز بهداشتی و درمانی 
در زمینه دفع اصولی و بهداشتی این پسماندها، 
در حوزه به کارگیری فناوری های موثر در زمینه 
مدیریــت بهینه پســماند های بیمارســتانی 
نیز متمرکز شــده و مطالعات گســترده ای در 
زمینه احداث پسماند سوز بیمارستانی انجام 

شده است.

گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای عملیات کربالی 

2 و 3 در اصفهان
خادمیاران گلســتان شــهدای اصفهان 
همزمان با سالروز عملیات کربالی ۲ و ۳ 
و قتح ۱۰ و عملیات قادر در کنار قبورمطهر 
شهدای گمنام، به مداحی و قرائت زیارت 
نامه شهدا و روایتگری از دالورمردی های 
شهدا پرداخته و ســپس به همراه مردم 
شهید پرور شهر اصفهان به غبارروبی وگل 

افشانی قبور مطهر شهدا پرداختند.

وز عکس ر
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یک ســری ویژگی ها درباره افراد موفق، کمــی متفاوت تر از 
چیزهایی است که همیشه شنیده ایم. مثال همیشه گفته اند که 
آدم های موفق، تالش زیادی می کنند، پشتکار فوق العاده ای 
دارند، اهل مطالعه هستند و... اما درباره این که آن ها بیشتر 
از عینک اســتفاده می کنند یا لنز، لباس تکراری می پوشند 
یا خاص و... کمتر چیزی شــنیده ایم. در ادامه به چند ویژگی 
عجیب و غریب که افراد موفق را از بقیه متمایز می کند، اشــاره 

خواهد شد.
عینک را به لنز ترجیح می دهند:  این ادعا درباره مرتبط بودن 
عینک زدن افراد و میزان هوش آن ها نه یک کلیشه بلکه یک 
حقیقت ثابت شده است. باور می کنید یا نه، احتمال شرکت در 
ورزش های پرجنب و جوش در عینکی ها کمتر است و ممکن 
است به جایش ماندن در خانه و خواندن کتاب را ترجیح دهند. 
کتاب دوســت ها عینک را به لنز ترجیح می دهند چون لنز به 
تعویض مکرر و مراقبت زیاد نیاز دارد. به عالوه، افراد روشنفکر 

از عینک زدن خجالت نمی کشند.
زیاد» نه« می گویند: وارن بافت، میلیاردر مشــهور یک بار 
گفته بود: »فرق بین آدم های موفق و خیلی موفق این است که 
خیلی موفق ها تقریبا به همه چیز »نه« می گویند.« گذشته از 
این ها، بله گفتن به همه چیز ممکن است به اعتبار شما لطمه 

بزند چون مســئولیت هایتان را آن قدر زیاد می کنــد که از پا 
درمی آیید.

لباس های تکراری می پوشند:  توجه به مد و فشن هم وقت 
گیر است و هم ذهن را درگیر می کند.

الگوی خواب شان طبیعی نیســت: افراد نخبه اغلب یک 
عادت خاص دیگر هم دارند: یک برنامه خواب منحصر به فرد. 
نیکوال تسال بیشتر از دو ســاعت در روز نمی خوابید و لئوناردو 
داوینچی 20 دقیقــه ای می خوابید و بعد از آن چهار ســاعت 
مشغول کار می شــد و این چرخه ادامه داشــت. از آن طرف، 
آلبرت اینشتین 10 ساعت یا بیشتر می خوابید. سخت می شود 
گفت این عادت ها تاثیری در نبوغ شــان داشــته یــا نه، اما 
تحقیقات نشان داده آدم ها ذاتا برای 8 ساعت خواب مداوم 

طراحی نشده اند.
برای افزایش راندمان خود از ترفندهای نامتعارفی استفاده 
می کنند:  فریدریش شیلر، شاعر آلمانی سیب های گندیده را 
در کشــوی میز کارش نگه می داشــت چون بوی آن برایش 
»الهام بخش« بود. جاناتان فرانزن، نویســنده آمریکایی از 
هدفون ضد نویز و چشم بند اســتفاده و اینترنت را خاموش 

می کرد.
ورزش های نامتعــارف انجام می دهند:  مثــال تیم کوک، 

مدیرعامل اپل، صبح ها ساعت 4 از خواب بیدار می شود تا قبل 
از کار به باشــگاه برود. ســیمون کاول، یکی از برجسته ترین 
چهره های صنعت نمایش در انگلیس، ورزش های غیرسنتی 
را ترجیح می دهد و به همین دلیل هر روز از درخت باال می رود. 
نیکوال تسال انگشتان پایش را 100 بار پشت هم فشار می داد و 
اسکار وایلد، نویسنده ایرلندی با خرچنگ خانگی اش به طور 

مرتب به پیاده روی می رفت!
به ندرت جلسات کاری برگزار می کنند: وقتی از مارک کوبان، 
میلیاردر مشــهور آمریکایی خواســته شــد یــک توصیه به 
کارآفرینانی کند که در حال رشد و ارتقا هستند، در پاسخ گفت: 
»نه جلسه ای برگزار می شود و نه تماس تلفنی گرفته می شود، 
مگر این که قرار باشد پولی پرداخت شود.« جلسات کاری وقت 
گیرند. آدم ها بیشــتر اوقات به آن دیر می رسند و موضوعات 
بحث آن قدر زیادند که پرداختن به آن ها وقت زیادی می طلبد، 
در حالی که این وقت را می توان به شیوه عاقالنه تری صرف کرد.

غذاهای خاص )نامتعارفی( را ترجیح می دهند:  استیو جابز 
هفته ها غذای تکراری مثال هویج یا ســیب می خورد. استفن 
کینگ، نویسنده آمریکایی دوست دارد قبل از شروع به نوشتن 
یک تکه چیزکیک بخورد. او هرگــز چیزهای لزج مثل صدف 

خوراکی نمی خورد.

آشپزی
دلمه 

قارچ و مرغ
مواد الزم: قارچ نیم کیلوگرم، سینه مرغ یک عدد، پنیر موتزارال 200 

گرم، پیاز یک عدد،فلفل دلمه ای یک عدد، روغن زیتون دو قاشق غذاخوری، 
سس گوجه فرنگی دو قاشق غذاخوری،زردچوبه، نمک و فلفل به میزان الزم

مواد الزم برای سس سفید: آرد سه قاشق غذاخوری، شیر یک پیمانه،کره50 گرم
طرز تهیه: قارچ ها را خوب بشویید و پایه های آن را جدا کنید و قسمت های سیاه داخل کالهک 
قارچ را بتراشید.تابه ای را روی حرارت قرار دهید و مقداری روغن زیتون داخلش بریزید تا داغ 
شود. سپس پیاز را به همراه سینه مرغ ریز خرد شده داخل روغن تفت دهید تا رنگ مرغ سفید 

شود.بعد نمک، فلفل و زردچوبه را به آن اضافه کنید و مقداری تفت دهید تا بوی خامی زردچوبه گرفته 
شود. در تابه را ببندید تا مرغ با آب خودش بخار پز شود.بعد از دو دقیقه آب انداختن مرغ، فلفل 
دلمه ای را اضافه کنید و تفت دهید. بعد از پخت کامل مرغ، سس گوجه فرنگی را اضافه کنید و 

2-3 دقیقه ای روی حرارت نگه دارید تا مواد رنگ بگیرند.بعد حرارت را خاموش کنید .آرد سفید 
را در کره تفت دهید و به تدریج شیر را به آن اضافه کنید و مدام هم بزنید تا آرد گلوله نشود. 
بعد از اینکه سس سفید درست شد، آن را کنار بگذارید تا خنک شود.داخل قارچ ها را با 

مرغ پر کنید و کمی پنیر موتزارال را روی قارچ ها بریزید و داخل سینی فر به صورت 
وارونه بچینید.سپس روی قارچ ها سس سفید بریزید و سینی را به مدت 

10 دقیقه در فر 180 درجه سانتی گراد قرار دهید تا قارچ ها بپزند.

ويژگی های عجيب و  غريب افراد موفق

فصل جديد »سيم آخر« به پخش رسيد فصل دوم »زخم کاری« ساخته می شود؟
فصل جدید مسابقه »سیم آخر« با اجرای رضا رشیدپور جمعه 
شب روی آنتن شبکه سه رفت. این مسابقه هر هفته سه شب 
چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه حوالی ساعت 22:30 روی آنتن 
می رود.»سیم آخر« در ویژه برنامه نوروزی که فروردین ماه 
سال جاری روی آنتن رفت با یک تغییر ساختاری و رویکرد رقابتی 
توانست به جایگاه اول مسابقات تلویزیونی در نظرسنجی مرکز 
تحقیقات صداوسیما برسد.

 با پخش آخرین قسمت سریال »زخم کاری« محمد حسین مهدویان 
درباره احتمال ساخت فصل دوم این سریال پاسخ داد. مهدویان 
دراین باره گفت:» وقتی داشتیم داستان »زخم کاری« را طراحی و 
آماده می کردیم به فصل دو فکر نکردیم.  نمی توانم هم بگویم فصل 
دو ندارد ؛اما طراحی داستان  برای یک فصل پانزده قسمتی بوده مگر 
اینکه ایده ای به ذهن مان برسد یا به دلیل استقبالی که شده تصمیم 
بگیریم داستان را ادامه بدهیم. اما هنوز چنین تصمیمی نداریم«.

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

شــرکت فوالد مبارکه در کنفرانس بین المللی و پنجمین ارزیابی ملی تحول 
دیجیتال موفق به دریافت تندیس برنزین ســطح دوی زبدگی دیجیتال و 

تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا شد.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه، دریافت تندیس برنزین سطح 2 زبدگی 
دیجیتال را اتفاقی بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: شرکت فوالد مبارکه به 
منظور حرکت مداوم در مسیر رشد، همواره خود را در معرض نظام های ارزیابی 
و ممیزی های ملی و بین المللی قرار داده و هیچ گاه، موضوع دریافت جایزه، 
اولویت نخست این شرکت نبوده، بلکه هدف اصلی، حرکت در چارچوب یک 

الگوی مدیریتی نظام مند و یک پارچه در تمام سازمان است.
ســید مهدی نقوی افزود: در بخش  زبدگــی دیجیتال که شــامل 10 محور 
تخصصی است، نتیجه ارزیابی بنگاه های کسب و کار در 5 سطح دسته بندی 
می شــود که فوالد مبارکه، موفق به کســب تندیس برنزین سطح 2 زبدگی 

دیجیتال شده است؛ در این دوره، 24 شرکت در ارزیابی مذکور شرکت کرده 
بودند؛ در بخــش کرونا نیز اقدامات صورت گرفته  شــرکت فوالد مبارکه برای 
مدیریت کرونا مورد تاییــد قرار گرفت و تندیس مربوط بــه این موضوع نیز 

دریافت شد.
اختتامیه کنفرانس بین المللی و پنجمین ارزیابــی ملی تحول دیجیتال که 
بزرگ ترین رویداد و گردهمایی نخبگان کشور در حوزه تحول دیجتال محسوب 
می شود، در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان تنها شرکت تولیدی در پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال موفق به 
دریافت تندیس برنزین سطح 2 زبدگی دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت کار در 
دوران کرونا شد. همچنین، تندیس زرین رهبری دیجیتال و تندیس برنزین 
ســطح یک زبدگی دیجیتال به شرکت بین المللی مهندســی سیستم ها و 

اتوماسیون ایریسا که وابسته به شرکت فوالد مبارکه است، اهدا شد.

معاونت خدمات مشــترکین و درآمد آبفای اســتان اصفهان، اســتمرار 
دوره های آموزشــی را برای گروه های هدف در بین کارکنان در دســتور کار 

قرارداده است.
از ابتدای ســال جاری تاکنون با هماهنگی حوزه آموزش و استقرار سامانه 
آموزش مجازی در بستر بیگ بلوباتن، بیش از ســه هزار نفر ساعت، دوره 

آموزشی در حوزه مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان برگزار شد.
امســال در ســطح اســتان اصفهان 282 نفــر در بخش هــای مرتبط با 
کنتورنویســی، 90 نفر در موارد مرتبط با ارزیابی، در حدود 30 نفر در سامانه 
خدمات غیر حضــوری و بیش از 100 نفر از ناظریــن در بخش قراردادهای 
حوزه مشترکین به صورت مستمر در دوره های آموزشی، حضور فعال داشته 

اند و این دوره ها تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
معاونت خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان با درنظرگرفتن 
محدودیت های خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا، به دلیل اهمیت آموزش 
در رشد و ارتقای کارکنان و نیز ایجاد بستر مناسب برای توسعه و کارگشایی، 
استمرار دوره های آموزشی را برای گروه های هدف در بین کارکنان در دستور 

کار قرارداده است.
شایان ذکر است در برگزاری این دوره ها عمدتا از ظرفیت متخصصان داخلی 

آبفای استان اصفهان استفاده می شود. 

با تکیه بر دانش داخلی صنعتگران، دستگاه تراش CNC پیشرفته آلمانی 
ریل در شرکت ذوب آهن اصفهان بومی سازی و راه اندازی شد.سرپرست 
خدمات فنی تولید در مدیریت مهندسی نورد این شرکت گفت : این دستگاه 
حساس و کلیدی با توانمندی و همت کارشناسان داخلی در اوج تحریم ها و 

در بازه زمانی دوماهه برنامه نویسی و چهارساله هم راه اندازی شد.
 GEORG علیرضا مهرابی افزود: این دستگاه سنگین تراش ساخت شرکت
آلمان با طول بستر 13 متر قابلیت ماشین کاری قطر یک ونیم و طول هشت 
متــر را دارد و از دقیق ترین ماشــین های تراش CNC اســت که در تراش 
غلتک های ریل کاربرد دارد و پس از تالش شــبانه روزی نیرو های توانمند 

بومی سازی و بهره برداری از آن آغاز شد.
وی گفت: از مهم ترین ویژگی های این دستگاه شامل پردازش فوق العاده 
باال، سیمولیشــن باال که می توان روی صفحــه کنترلر مشــاهده و کنترل 
پردازش ها را داشــته باشــد، اجرای برنامــه نامحدود، پی ال ســی بدون 
محدودیت خروجــی و کنتــرل همزمان چهــار دســتگاه و قابلیت کترل 
فرمان های 21 محور اســت. علیرضا مهرابی افزود: همزمان قطر تراشــی و 
کالیبراسیون )کالیبر تراشی( از شاخص های این دستگاه است که افزایش 
کیفیت بیشــتر ریل تولیدی، کاهش خوردگی غلتک، افزایش طول عمر و 
راندمان و تناژ بهره برداری بــاال و از طرف دیگر با افزایــش مراحل تنظیم، 

رسیدن به ابعاد باالتر را آسان تر می کند.
سرپرســت خدمات فنی تولید درمدیریت مهندسی نورد شرکت ذوب آهن 

اصفهان گفت: از سه دســتگاه آلمانی موجود دراین شرکت، دو دستگاه که 
دارای نواقص در قطعات مکمل، کنترلر و برنامه نویسی بود با تکیه بر دانش 

بومی متخصصان رفع اشکال شد.
علیرضا مهرابی گفت: ارزش تقریبی این ســه دستگاه سنگین تراش »سی 
ان سی« بیش از 90 میلیارد ریال برآورد شده است که دستگاه تراش »سی 
ان سی« راه اندازی شده و در آینده ای نزدیک دستگاه سنگین تراش »سی 
ان سی« سوم ســاخت شــرکت آلمانی هم با بهره گیری از دانش داخلی 

نیرو های متخصص بومی سازی و بهره برداری می شود.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه درخصوص شرایط 
به وجود آمده ناشی از قطع برق در کشــور اظهار کرد: طی 4 تا 5 سال اخیر 
باالنس تولید و مصرف برق در ایران دچار تزلزل جدی شده، به این صورت 
مصرف برق خیلی بیشــتر از میزان تولید بوده است. معموال در این شرایط 
نیز اگر به شبکه ای وصل می شویم، آن شبکه باید شرایط الزم را برای تبادل 

بار با ما داشته باشد.

توقف فعالیت خطوط تولید به دلیل قطعی برق
جواد نیلی در ادامه سخنانش به اثرات ناشی از قطع برق بر روند تولید این 
شرکت اشاره کرد و گفت: از اوایل خردادماه محدودیت های برق برای شرکت 
فوالد مبارکه آغاز و باعث شد فعالیت قسمت های عمده ای از خطوط تولید 

را متوقف کنیم.
نیلی تصریح کرد:طی سال های گذشته این نوع از توقفات کاری در حد چند 
ساعت در روز و به مدت محدودی بود و حداکثرا بین 20 روز تا یک ماه اتفاق 

می افتاد؛ همچنین میزان آن در حد 30 تا 40 درصد از توان مصرفی بود؛ اما 
امسال از 3 جهت این محدودیت ها بیشــتر شد، اول اینکه طول مدت آن 
افزایش یافت و به جای یک ماه به 3 تا 4 ماه رسید و از 3 تا 4 ساعت در روز 
به 12 ساعت در روز افزایش یافت و میزان آن به 80 تا 90 درصد توان مصرفی 
در فوالد مبارکه رسید. در نتیجه همه این موارد باعث شد تا فوالد مبارکه دچار 
افت شدید تولید شــود و تجهیزات کارخانه نیز به دلیل قطع و وصل شدن 
برق شبکه آسیب ببینند.  به گفته وی، اگر خط تولید پیوسته نباشد منجر به 

آسیب تجهیزاتی همچون نسوزها و دیگر تجهیزات می شود.
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی شــرکت فوالد مبارکــه ادامه داد: 
خســارت های دیگری که طی 4 ماه اخیر به فوالد مبارکه وارد شده، باعث 
افزایش مصرف انرژی برای هرتن تولید شــد. این درحالی است که روند 
تولید فوالد مباره از سوی سازمان های بسیاری از جمله سازمان استاندارد 
رصد می شود؛ همچنین شرکت های خارجی نیز روند تولید فوالد را مد نظر 

قرار می دهند.

»پرت« انرژی به دلیل قطعی های مکرر برق اتفاق می افتد
به گفته نیلی، افزایش شاخص مصرف انرژی بر هر تن تولید، منجر به آسیب 
و لطمه به جایگاه شرکت خواهد شد. زیرا برخی از سازمان ها و مشتریان 
اروپایی از شــرکت هایی که مصرف انرژی آنها باال باشد ،حداالمکان از آنها 
محصول خریداری نمی کنند. زیرا این نوع از تولید می تواند آسیب هایی به 
محیط زیســت وارد کند و اروپایی ها نیز بر این اساس از خرید خودداری 
می کنند. مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: البته مصرف برق در فوالد مبارکه افزایش نیافته، بلکه توقفات ایجاد 
شده در خط تولید، باعث می شــود به نوعی پرت انرژی افزایش پیدا کند. 
موضوعی که مقصر آن شرکت فوالد مبارکه نیست بلکه سازمان توانیر یا گاز 

منطقه ای مسئول به وجود آمدن آن هستند.

درخشش فوالد مبارکه در ارزیابی های ملی

در آبفای استان اصفهان اتفاق افتاد؛

برگزاری بیش از 3000 نفر ساعت دوره آموزشی در حوزه مشترکین و درآمد

سرپرست خدمات فنی تولید در مدیریت مهندسی نورد در شرکت ذوب آهن خبر داد:

بومی سازی دستگاه تراش CNC در ذوب آهن اصفهان

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه:

قطعی برق به جایگاه جهانی شرکت فوالد مبارکه آسیب می رساند
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