
معاون وزیر کشور در بازدید خط تولید ریل ملی و در توصیف اهمیت آن برای  توسعه حمل و نقل » انبوه بر« کشور به ویژه مترو:

نگاه کشور به ذوب آهن است
8

 »تورم« نوبرانه ها را بلعید!
با وجود تولید مقادیر زیادی از میوه های تابستانه در اصفهان اما قیمت ها همچنان نجومی است؛ 
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استاندار چهارمحال و بختیاری:
 تکمیل ساختمان
  مساجد بازفت

 چهارمحال و بختیاری 
تسریع شود

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس:
 بازار مسکن

 رها  شده است

پردیس بهمن
 اتفاق خوش سینمایی 
چهارمحال و بختیاری

ریل ملی تولید ذوب آهن 
اصفهان در بورس کاال 

پذیرش شد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
مطرح کرد:

هشدار افزایش آمار 
 مبتالیان به کرونا

 در استان
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 با تدبیر مدیران ذوب آهن اصفهان ، این شرکت در حال حاضر تولید کننده بزرگ ریل است و این وظیفه مدیران شهری است که نگاه شان به تولید داخل 
به ویژه ذوب آهن اصفهان باشد که یک صنعت مادر محسوب می شود

 معاون پژوهشــی و تحصیالت تکمیلی دانشــکده عمران و حمل و نقل دانشگاه اصفهان از 
پیگیری استاد گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه اصفهان در حذف نام جعلی خلیج عربی 

در یکی از مجالت معتبر علمی و تغییر آن به خلیج فارس خبر داد.
ســعید نادی با اعالم این خبر، اظهار کرد: حدود یک ماه و نیم پیــش در یکی از معتبرترین 
مجالت ISI نقشه برداری، مقاله ای چاپ شــد که در آن نام خلیج فارس را خلیج عربی ذکر 
کرده بود.وی با بیان اینکه مجله »Journal of Geodesy« یکی از نشریات معتبر در حوزه 
رشته های مرتبط با نقشــه برداری در جهان اســت، افزود: دکتر علیرضا امیری، استاد گروه 
مهندسی نقشه برداری دانشگاه اصفهان، پس از اطالع از عنوان شدن نام خلیج عربی در این 
مجله، با پیگیری های پیاپی و جمع آوری امضا از اســاتید این حوزه و ارســال نامه اعتراض 
آمیز، موجب شد که این مجله عالوه بر عذرخواهی از این اشتباه، نام خلیج فارس را در مقاله 

خود عنوان کند.معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده عمران و حمل و نقل دانشگاه 
اصفهان، تاکید کرد: با پیگیری های دکتر امیری از اساتید دانشگاه های مختلف کشور از جمله 
اصفهان، تهران، خواجه نصیر و ... امضا جمع آوری و به ادیتور ژورنال همراه با مستندات کافی 
ارسال شد.نادی ادامه داد: در نهایت این اشتباه جبران و نام خلیج فارس به جای خلیج عربی 
اصالح شد و نویسنده به طور رسمی عذرخواهی کرد. تصحیح این اشتباه توسط مولف در لینک 

مربوط به این نشریه قرار داده شد.
وی با بیان اینکه پیگیری هایی از این دست برای کشور از اهمیت باالیی برخوردار است، توضیح 
داد: هرچه این موارد نقض شــده و پیگیری برای اصالح آنها بیشتر شــود، مستندات برای 
جلوگیری از به کار بردن نام خلیج عربی در موارد بعدی بهتر می شود، زیرا می توان به استناد 

اینکه این ژورنال معتبر اشتباه خود را اصالح کرده، در موارد دیگر نیز استفاده کرد.

طی پیگیری های استاد دانشگاه اصفهان انجام شد؛ 
حذف نام جعلی خلیج عربی از یک مجله معتبر نقشه برداری
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 رییس اتحادیه بازارطال و جواهر
 استان اصفهان خبرداد:

تعطیلی بیش از ۸۰۰ واحد 
تولیدی طال و جواهر استان
بیش از ۸۰۰ واحد تولیدی طال و جواهر استان 
تعطیل شــده اند کــه حاصل ایــن تعطیلی 
 بیکار شــدن بیش از صد ها نفــر در این حوزه 

بوده است.
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اشتباه عجیب باشگاه ذوب آهن در خرید 
بلیت بازگشت برای رادولوویچ؛
 گره کوِربازگشت

 سرمربی سبزپوشان
با وجود این که مســئوالن ذوب آهن از خرید 
بلیت برگشت برای رادولوییچ سخن می گفتند، 
اما اشــتباه عجیبی را مرتکب شده و بلیت را با 
توقف در آلمان تهیه کرده اند و حاال این سرمربی 

مونته نگرویی اصال نمی تواند وارد آلمان شود.
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به بهانه فینال لیگ برتر فوتسال؛
گیتی پسند- مس 

سونگون؛ سکانس اول 
فینال در اصفهان

فینال لیــگ برتر فوتســال که قــرار بود در 
روزهای پایانی سال گذشــته برگزار شود و 
شــرایط کرونایی آن را به سال جدید منتقل 
کرد، موجب شد تا سرنوشــت قهرمان این 

فصل از زمستان به تابستان کشیده شود.
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قتل هنرمند اصفهانی موجی از شایعات قومی و قبیله ای در استان را به همراه داشت موضوعی که البته توسط دادستان تکذیب شد؛

واقعیت پنهان قتل »بی تو«

از میان تیترها

5

بهره برداری از دستگاه پرتو درمانی پیشرفته در آینده ای نزدیک

عکس خبر

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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۸ صفحه
7قیمت: 1۰۰۰ تومان

مدیرکل انتقال خون استان خبر داد:

 نیاز به گروه خونی
 A مثبت در اصفهان

بهره برداری 
از نخستین 

واحد تولیدی 
چیپس میوه 
و سبزیجات 

خشک

شهادت حضرت  امام جعفر صادق)ع( را  تسلیت می گوییم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

افزایش 26 درصدی حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی بر مبنای افزایش ۲۶ 
درصدی حداقل حقوق در تیر ماه خبر داد. محمد شریعتمداری درباره حقوق سال ۹۹ بازنشستگان 
تامین اجتماعی گفت: احکام بازنشســتگان تامین اجتماعی برمبنای ۲۶ درصد افزایش حداقل 
مزد و نیز تسری به سایر سطوح برمبنای ۱۵ درصد به اضافه عدد ثابت حدود ۱۶۴ هزار تومان برای 

تیر ماه صادر می شود.

مدیر بیمارستان سیدالشهدا )ع( اصفهان از نصب یک دستگاه پرتو درمانی پیشرفته در این مرکز 
درمانی خبر داد و گفت: به زودی بهره برداری از آن برای خدمات رسانی به بیماران سرطانی آغاز می شود.

5

روز 1۸ خرداد خبر به قتل رسیدن هنرمند دف نواز و بیشتر معروف در فضای مجازی اصفهان خبرساز شد. 
هر چند در ابتدا علت مرگ تصادف و پس از آن قتل با روش های فجیع عنوان شد؛ اما پس از فروکش 

کردن تب و تاب این خبر جنجالی حاال کم کم ابعاد این حادثه روشن تر می شود.
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افشاگری »مجتهد« درباره شکنجه گاه ریاض در شرق یمن
افشاگر معروف سعودی از زندانی در شرق یمن خبر داد که تحت نظارت سازمان های حقوق بشری 
نیست و عربستان سعودی، بازداشتی ها را در این زندان شکنجه می کند.»مجتهد« افشاگر معروف 
سعودی در صفحه توئیتر خود از زندانی سری در شهر »حضرموت« در شرق یمن خبر داد که توسط 
ارتش سعودی اداره می شود و در آن تخلف های گسترده ای علیه بازداشتی های یمنی صورت می گیرد.
مجتهد ادامه داد: صدها و چه بسا هزاران نفر در این زندان بازداشت هستند و تعدادی از آنها زیر شکنجه 
فوت و تعدادی دیگر نیز دچار معلولیت شده اند. اکثر بازداشتی ها از نزدیکان اشخاصی هستند که به 
او مشکوک شده اند. کسانی که این گزارش را رسانده اند از سازمان های حقوقی و پارلمان های جهان 

و دادگاه های بین المللی می خواهند ارتش سعودی را به تن دادن به نظارت بین المللی وادار کنند.

فشار همسر و پسر »نتانیاهو« برای انحالل دولت ائتالفی 
تلویزیون رژیم صهیونیستی از فشار همسر و پسر نخست وزیر این رژیم بر  نتانیاهو، جهت انحالل ائتالف 
دولتی این رژیم پرده برداشت.تلویزیون اسراییل به نقل از منابع بلند پایه در حزب لیکود فاش کرد که 
زمان انحالل ائتالف دولتی میان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و بنی گانتس، رهبر حزب »آبیـ  سفید« 
و وزیر جنگ این رژیم و رفتن به سوی برگزاری انتخابات چهارم فرا رسیده است.طبق گفته منابع مذکور، 
مسئله بودجه، فرصت مناسبی برای شعله ور کردن اختالفات و پایان دادن به دولتی است که حدود یک 
ماه پیش تشکیل شد.رهبران دو حزب »لیکود« و » آبیـ  سفید« اوایل اردیبهشت در جلسه ای شبانه 
بر سر تشکیل یک دولت ائتالفی به توافق رسیدند.طبق توافق میان رهبران دو حزب مذکور، قرار است 
بنیامین نتانیاهو برای مدت ۱۸ ماه )تا اکتبر سال ۲۰۲۱( رهبری دولت اسراییل را بر عهده داشته باشد. 

پس از آن قرار است بنی گانتس به عنوان نخست وزیر اسراییل دولت ائتالفی را اداره کند.

موافقت غنی با برگزاری نشست بین االفغانی در دوحه
همزمان با حصول توافق اولیه میان دولت افغانســتان و قطر برای میزبانی نخستین دور نشست 
بین االفغانی، شورای امنیت ملی این کشور از تشدید خشونت ها توسط طالبان علیه نیروهای نظامی 
و غیرنظامیان افغانستانی خبر داد.خبرگزاری افق گزارش داد، نیروهای طالبان در دو هفته  گذشته 
۸۹ غیرنظامی را در ۲۹ والیت کشته و ۱۵۰ غیر نظامی دیگر را زخمی کرده اند.البته طالبان آمار شورای 
امنیت ملی افغانستان را زیر سوال برده  و گزارش این شورا را نیز رد کرده  است.این در حالی است که 
محمداشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در دیدار با فرستاده ویژه قطر در امور صلح افغانستان، 
با میزبانی اولین نشست بین االفغانی توســط دوحه موافقت کرد.نخستین نشست گفت وگوهای 
بین االفغانی بین نمایندگان دولت افغانســتان و گروه طالبان قرار است تا دو هفته دیگر و پیش از 

پایان ماه ژوئن در دوحه برگزار شود.

سفر رییس موساد به کشور های عربی
رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند، یوسی کوهن، رییس موساد این رژیم برای برقراری 
تماس با رهبران و رؤسای کشــور های عربی آماده می شود.»روعی شارون«، گزارشگر امور نظامی 
گفت، رییس موساد به زودی سلسه گفت وگو هایی با رهبران و رؤسای کشور های عرب از جمله اردن 
و مصر طی هفته های آینده خواهد داشت.این گزارشگر صهیونیست گفت، این گفت وگو ها با هدف 
گوش دادن به مواضع این کشور ها درباره اشــغال کرانه باختری و اطالع از برنامه های آن ها برای 
مقابله با این طرح صورت خواهد گرفت.بر اساس این گزارش، یوسی کوهن برای دیدار با رهبران به 
کشور های مذکور سفر خواهد کرد.مقامات رژیم صهیونیستی طی ماه های اخیر به دنبال اشغال ۳۰ 
درصد از اراضی کرانه باختری است. این طرح با مخالفت فلسطینی ها و کشور های عربی و اسالمی 

روبه رو شده است.

سفیر ایران در عراق هرگونه ارتباط میان سفر سردار قاآنی به عراق و مذاکرات این کشور با آمریکا را رد کرد؛

پایانی بر شایعات یک سفر

سفر ســردار قاآنی، فرمانده سپاه قدس  علیرضا کریمیان
جمهوری اسالمی ایران که چندی پیش به 
عراق صورت گرفت، واکنش ها و جنگ رســانه ای شــدیدی از سوی 
مخالفان و دشمنان منطقه ای ایران در پی داشت. برخی از  رسانه های 
عربی تالش کردند این سفر را به نوعی به چالش کشیده و سردار قاآنی 
را متهم به دخالت در امور عراق کنند. موضوعی که از همان ابتدا از سوی 
رهبران و سیاســتمداران عراقی تکذیب شــد؛ اما از همان زمان جنگ 
رسانه ای علیه ایران به راه افتاده که حاال صحبت های ایرج مسجدی در 
مورد اهداف این سفر می تواند خط پایانی بر ادعاهای رسانه های عربی 
باشــد.  ماجرا از آنجا آغاز شد که برخی از شــبکه های تلویزیونی مانند 
»العربیه« و »الحدث« این ســفر را بدون هماهنگی و کسب اجازه از 
مقامات عراقی دانســتند. در همان زمان »حیدر المال« سیاستمدار و 
نماینده سابق پارلمان عراق در توئیتی نوشت: »اسماعیل قاآنی، فرمانده 
ســپاه قدس ایران پس از اخذ ویزای ورود از  وزارت خارجه عراق وارد 
عراق شد. اصرار نخســت وزیر بر ورود تمام شخصیت های سیاسی و 
نظامی خارجی با ویزا قابل احترام و تقدیر است.« ولی به نظر می رسد 
توئیت المال استقبال مثبت کاربران را به همراه نداشت. »احمد جلوی« 
نوشــت: »شــما دروغ را باور می کنید؛ زیرا این به نفع شماســت. آیا 

می دانی که ویزا میــان ایران و عراق از افزون بر ۲ ماه پیش لغو شــده 
است.«محمد الحمد  نیز در پاسخ به توئیت المال نوشت: »االن می  آیی 
و از حاکمیت کشور سخن می گویی؟ آیا تو این کشور را دوست داری؟ 
آیا به آن احترام می گذاری؟ آیا به ســوگند خــود در زمانی که نماینده 
پارلمان بودی، احترام گذاشــتی؟ جهت اطالع شــما، باید از جمهوری 
اسالمی تشکر کنیم که پمپئو را بر آن داشت که برای نخستین بار به طور 
رسمی وارد عراق شــود.« در همان زمان نخســت وزیر اسبق و رییس 
فراکسیون »النصر« در پارلمان عراق، ادعای دخالت سردار »اسماعیل 
قاآنی« فرمانده نیروی »ســپاه قــدس« در امور داخلی عــراق را رد 
کرد.»حیدر العبادی« در گفت و گو با تلویزیون »الفرات« ارگان خبری 
»جریان حکمت ملــی« گفت که ســردار قاآنی در امــور داخلی عراق 
هیچ گونه دخالتی ندارد. وی به نقل از ســردار قاآنی آورده اســت که از 
انتخاب های عراق هرچه باشد، حمایت می کند. پس از ناکام ماندن این 
رویکرد رســانه های عربی تالش کردند تا این سفر را به مذاکرات میان 
عراق و آمریکا و تحت فشار قرار دادن دولت عراق برای مقابله با نیروهای 
آمریکایی عنوان کنند؛ اما این ادعا نیز از سوی سفیر ایرن در عراق تکذیب 
شد. ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد، در گفت وگو 
با شــبکه العراقیه،در رابطه با این که آیا ســفر ســردار قاآنی به عراق با 

گفت وگوهای عراقی - آمریکایی ارتباط دارد؟ گفت: آقای قاآنی هرگاه 
به عراق آمد با دعوت رسمی و هماهنگی مسئوالن عراقی بود و همه این 
سفر ها در راستای تقویت روابط دو کشور است. گفت وگوهای عراقی - 
آمریکایی تصمیم داخلی مســئوالن عراقی است و اگر پارلمان عراق از 
تصمیمات دولت حمایت کند ما نیز حمایــت می کنیم.وی همچنین 
خاطرنشــان کرد که سیاســت جمهوری اســالمی ایران این است که 
نیروهای آمریکایی نه تنها از عراق بلکه باید از تمام منطقه خارج شوند.
مســجدی تاکید کرد: ســفر ســردار قاآنی به عراق هیــچ ارتباطی با 
گفت وگوی عراق و آمریکا ندارد و این سفر در راستای منافع دو کشور و 
روابط دوجانبه اســت، حاال می خواهد مذاکرات باشد یا نباشد.سفیر 
کشورمان در بغداد تاکید کرد: از طرف مســئوالن رسمی عراق از سردار 
قاآنی اســتقبال شــد ما نباید فراموش کنیم که ســردار قاآنی یکی از 
مسئولین عالی رتبه ایران است و مسئوالن عراقی احترام خاصی برای او 
قائل هستند. بر خالف رسانه های عربی در زمان سفر سردار قاآنی برخی 
از رسانه های اروپایی از جمله »میدلیست آی« در گزارشی مدعی شد 
که این فرمانده عالی رتبه ایران طی سفر و دیدارها در عراق بارها تاکید 
کرده که ایران قصدی برای دخالت درامور سیاسی و نظامی عراق نداشته 

و نخواهد داشت.

ســخنگوی وزارت خارجه ایران دربــاره برگزاری 
نشســتی که قرار اســت با موضوع کشــورمان در 
شــورای حکام آژانــس بین المللی انــرژی اتمی 
صحبت کرد و با بیان اینکه مبنای نشست آژانس 
گزارش رژیم صهیونیســتی و ادعاهای آنهاســت 
و ما ایــن رویکرد آژانــس را ســازنده نمی دانیم، 
گفت: همکاری های ما بــا آژانس حتی موقعی که 
 تعهدات را کاهش داد ادامه پیدا کرد. اگر این روال

  ادامه پیــدا کند، تعامل با این ســازمان دشــوار 
خواهــد شــد. امیدواریــم تصمیــم نامربــوط 
و غیرســازنده ای نگیرنــد. طبیعی اســت که اگر 
تصمیــم غیرســازنده ای بگیرند ایــران واکنش 
درخوری خواهد داشــت و احتمــاال می دانند این 
تصمیم چــه خواهد بود.ســیدعباس موســوی 

گفت: ما آنچه دبیرکل ســازمان ملــل درباره یمن 
اعالم کرد را بی اســاس و بی پایه می دانیم و این 
بر اســاس فشــار آمریکا، رژیم صهیونیســتی و 
عربســتان بود. ســخنگوی وزارت خارجــه ایران 
ادامه داد: این موجب تاســف ماست که دبیرخانه 
ســازمان ملل گزارش هایی را بر اســاس فشــار 
 و بــدون اینکــه صحــت داشــته باشــد را ارائه

 می کنند. درباره آژانس هم، این موضوع ارتباطی 
به برجام ندارد و آنها ادعاهایــی را مطرح می کنند 
 که براساس اســناد جاسوســی ادعایی نتانیاهو

 است. 
وی افزود: ما بــه آژانس توصیه مــی کنیم که در 
این زمینه کمی واقع نگری داشــته باشند و مبنای 
ســوال خود را مبنایــی قانونی قرار دهنــد و وارد 

حاشیه سازی نشوند. امیدواریم که نتایج نشست 
برای صلح و ثبات منطقه ســازنده باشــد.مبنای 
نشســت آژانس گــزارش رژیم صهیونیســتی و 
ادعاهای آنهاست. ما این رویکرد آژانس را سازنده 
نمی دانیم. همکاری های ما با آژانس حتی موقعی 
که تعهدات را کاهش داد ادامــه پیدا کرد. اگر این 
روال ادامه پیدا کند، تعامل با این ســازمان دشوار 

خواهد شد. 

چهره روزهشدار جدی ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی

وز عکس ر

زد و خورد در 
اعتراضات علیه 

نژادپرستی انگلیس 
گروهی از معترضان علیه نژادپرستی 
در لنــدن در ادامــه اعتراضات علیه 
قتل »جورج فلویــد آمریکایی« به 
خیابان ها آمدند.هزاران تن در مرکز 
پایتخت انگلیس علیه نژادپرســتی 
برای دومین هفتــه پیاپی تظاهرات 
کردند که با دخالت نیروهای پلیس 

به خشونت کشیده شد.

سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس خبر داد:

 دعوت از معترضان و تاجگردون برای ارائه توضیحات
 به کمیسیون تحقیق مجلس

سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس با اشاره به فرآیند بررسی اعتبارنامه منتخب مردم گچساران در 
کمیسیون، گفت: سه نفر از معترضان و غالمرضا تاجگردون به نشست کمیسیون برای بیان نظرات 
خود دعوت شــدند.حجت ا... فیروزی 
در توضیح بررســی اعتبارنامه منتخب 
مردم گچساران در کمیســیون تحقیق 
با اشــاره به برگزاری نخســتین جلسه 
بررسی اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون، 
اظهارداشت: در این جلسه چند موضوع 
اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ 
برخــی اذعان داشــتند که کمیســیون 
تحقیق صالحیت بررســی این موضوع 
را ندارد و این شــبهه از بیرون نیز مطرح 
شده بود.نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی افزود: براســاس قانون آیین نامه داخلی 
مجلس، در صورتی که شعبه، اعتبارنامه منتخبی را رد کند، بررسی اعتبارنامه از طریق هیئت رییسه 
به کمیسیون تحقیق ارجاع داده می شود.فیروزی تصریح کرد: در ارتباط با اعتبارنامه منتخب مردم 
گچساران، موضوع به این صورت بود که یک بار اعتبارنامه در شــعبه تایید و به صحن برای تعیین 
تکلیف نهایی ارجاع شده بود. براساس نتایح آرا در صحن نیز بررسی اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق 
ارجاع شد. در حقیقت نمایندگان در صحن تصمیم گیری می کنند و تصمیم گیری فراتر از رد یا تصویب 
است لذا پرونده به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.این نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه داد: با 
توجه به اینکه اعضای کمیسیون تحقیق را گروهی از حقوقدانان مجلس تشکیل می دهند و با توجه 
به تصمیم نمایندگان در صحن مجلس، همه در نشست کمیسیون به این نتیجه رسیدند که کمیسیون 

تحقیق صالحیت بررسی اعتراض به اعتبارنامه منتخب مردم گچساران را دارد.

تکذیب کاهش تعطیالت تابستانی مجلس
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: تصمیمی درباره تعطیالت تابستانی مجلس 
در جلسه هیئت رییسه گرفته نشده است.»محمدحسین فرهنگی« در مورد برخی خبرها مبنی بر 
نصف شدن تعطیالت تابســتانی نمایندگان،  افزود: در مورد نصف شدن تعطیالت در جلسه هیئت 
رییسه صحبتی نشد فقط به دلیل آنکه این هفته ممکن اســت تکلیف کمیسیون های تخصصی 
مجلس مشخص نشود، بنا شد که مجلس هفته بعد نیز جلسه علنی داشته باشد و تعطیالت دور 

اول تابستانی مجلس، هفت روز می شود اما ما قانونی تصویب نکردیم.

 جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی 
متفاوت برگزار می شود

جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی سه شنبه)امروز( برگزار می شود و بنابر این گزارش قرار است ۱۲ نفر 
از اعضا به صورت مجازی و سایر اعضا به شکل حضوری در جلسه حضور داشته باشند.آخرین جلسه 
شورای عالی انقالب فرهنگی در ۲۹ بهمن سال گذشــته برگزار شد. جلسات این شورا به دلیل شیوع 
بیماری کرونا طی ماه های گذشته برگزار نشده است.جلسه هم اندیشی اعضای شورای عالی انقالب 
 فرهنگی با حضور برخی از اعضا در ابتدای سال جاری برگزار شــد. گفتنی است که اعضای شورا 44 

نفر هستند.

کافه سیاست

دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسالمی: 

 اصالح طلبان هنوز
  به انتخابات 1400 

ورود نکرده اند
دبیرکل حــزب جمهوریت ایران اســالمی با 
اشــاره به اینکه هنوز اصالح طلبان به موضوع 
چگونگی حضور در انتخابات ریاست جمهوری 
۱4۰۰ ورود نکرده اند، گفت: با این حال طبیعی 
است که ذهن ها به سوی برخی اصالح طلبان 
مثل جهانگیری یا عارف برود که در انتخابات 
۹۲ و ۹۶ حضور داشته اند.رســول منتجب نیا 
اظهار کرد: نزدیک به یک ســال تا انتخابات 
ریاســت جمهوری باقــی مانــده و معمــوال 
گمانه زنی های انتخاباتی در این مقطع انجام 
شــده و برخی اســامی مطرح می شوند که 
طبیعی است، اما تا جایی که من اطالع دارم، 
احزاب اصالح طلب تاکنون به بحث انتخابات 
ریاست جمهوری ورود نکرده اند.منتجب نیا  با 
اشاره به مطرح شدن نام سیدحسن خمینی 
برای حضور در انتخابات ریاســت جمهوری، 
گفت: امام خمینی)ره( راضــی نبود اعضای 
بیت ایشان وارد مسئولیت های اجرایی شوند. 
به خاطر جایــگاه بیت امــام )ره(، مصلحت 
نیست که سیدحســن خمینی وارد انتخابات 
شود.دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسالمی 
با بیــان اینکــه اصالح طلبــان نــه عجوالنه 
بلکه به تدریــج باید وارد موضــوع انتخابات 
ریاست جمهوری شده و زمینه های آن را فراهم 
کنند تا دچار محدودیت های زمانی نشــوند، 
تصریح کرد: برخی می گویند عمر اصالح طلبان 
به پایان رســیده اســت اما من تاکید کرده و 
می کنم که اصالح طلبی یک تفکر بوده و قابل 

حذف شدن نیست. 

سفر سردار قاآنی به عراق هیچ ارتباطی با گفت وگوی 
عراق و آمریکا ندارد و این سفر در راستای منافع 
دو کشور و روابط دوجانبه است، حاال می خواهد 

مذاکرات باشد یا نباشد

بین الملل
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نماینده مردم شاهین شهر در مجلس:

بازار مسکن رها شده است
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس به افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن اشاره 
کرد و گفت: بازار مسکن یله و رهاست و کسی نظارتی ندارد.حسینعلی حاجی دلیگانی  با بیان اینکه در 

سال ۸۸ حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی 
ساخته شــد، افزود: در ســال ۹۷ این 
میزان به حدود ۵۰۰ هزار واحد رسید.عضو 
هیئت رییســه مجلس شورای اسالمی 
با توضیح این مطلب که عرضــه در بازار 
مسکن پاسخگوی تقاضا نیست، گفت: 
باید ساالنه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
واحد مسکونی ساخته شود تا بازار مسکن 
از نوســان فاصله بگیرد و به سمت ثبات 
حرکت کند.نماینده مردم شاهین شهر، 

میمه و برخوار به طرح مجلس برای به آرامش رساندن بازار مسکن اشاره کرد و گفت: درصدد هستیم 
قانون دریافت مالیات از خانه های خالی را که مصوب سال ۹۴ است، اجرایی کنیم.حاجی دلیگانی 
 افزود:در طرح ساماندهی بازار مســکن تالش می کنیم رویکرد ها در جهت حمایت از طبقات پایین 

جامعه باشد.

 اختصاص بسته های حمایتی
 با اعتبار 100 هزار میلیارد تومان

دولت بسته های حمایتی با اعتبار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت های ناشی از کرونا به 
واحد های تولیدی در نظر گرفته است.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان 
گفت: کار های اجرایی این بســته های حمایتی در حال انجام اســت؛ اما هنوز ســهم استان ها و 
شهرستان ها مشخص نیست.ایوب درویشی افزود: شیوع ویروس کرونا البته خسارت هایی را نیز 
به بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی و به ویژه گردشگری وارد کرده است که برنامه دولت از 
سویی حمایت و پرداخت خسارت به آسیب دیدگان و از سوی دیگر فراهم کردن بستر برای پرداخت 
تسهیالت و تامین مالی آن هاست.وی گفت: بخش بزرگی از تولید کاال در این استان با وجود اینکه 
فشار بیماری کرونا بخش های زیادی از واحد های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و گردشگری را به 

تعطیلی کشاند، همچنان فعالیت دارد.

آغاز برداشت محصول چغندر قند پاییزه در اصفهان
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: عملیات برداشــت چغندرقند پاییزه از 
مزارع اســتان اصفهان آغاز شــده و تا آخر خرداد ماه ادامه دارد.پیمان فیروز نیا افزود: بر اساس 
سیاست های ابالغی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه کشت پاییزه در مناطق مستعد و جدید 
و به یمن وجود ارقام مقاوم به گل دهی، برای اولین بار در پاییز سال ۱۳۹۳ با همکاری شرکت قند 
اصفهان کشت پاییزه به کشاورزان شهرستان اردستان معرفی شد و به دنبال آن در سال های بعد 
در سایر شهرستان های گرمسیر و معتدل گرم استان مانند آران و بیدگل، نطنز، اصفهان، برخوار و 
مناطقی از شهرضا و شاهین شهر کشت این محصول صورت گرفت.مدیر امور زراعت سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان با اعالم اینکه در سال زراعی جاری نیز توسط شــرکت قند اصفهان و به همت 
تعدادی از کشاورزان شهرستان های اصفهان، اردستان و برخوار کشت پاییزه در سطح ۱۱۴ هکتار 
محقق شد، تصریح کرد: پیش بینی می شــود بیش از ۳ هزار تن محصول چغندرقند از این مزارع 

برداشت شود.

با وجود  تولید مقادیر زیادی ازمیوه های تابستانه در اصفهان، اما قیمت ها همچنان نجومی است؛

»تورم« نوبرانه ها را بلعید!

مرضیه محب رسول در ایــن روزهــا میــوه فروشــی هــا و 
نه هایشــان هیجــان چشــیدن  نوبرا
طعم هایی که تمام سال منتظرش بودیم را برای مان زنده می کنند. هر 
چند قیمت ها آنچنان باالست که بخش زیادی از مردم عطای نوبرانه 
را به لقایش می بخشند و یا ترجیح می دهند تنها چند دانه ای از این 
خوشــمزه ها امتحان کنند. افزایش میوه های تابستانی از یک دهه 
گذشته به دلیل کمبود بارش ها و کاهش تولید کلید خورد؛ اما انتظار 
می رفت این رویه طی دو سال اخیر و با افزایش چند برابری تولیدات 
کشاورزی در ایران اندکی تعدیل شود. انگار  سایه تورم قرار نیست از 
سر بازار میوه کشور کم شود و در این میان مردم اصفهان به  رغم سهم 
باالی تولید میوه های تابستانی در کشــور؛ اما همچنان شاهد قیمت 
های باالی میوه های تابستانی در بازار هستند. همین موضوع عاملی 
شده تا در کنار پایین آمدن قدرت خرید مردم، میوه فروش ها روزهای 
کســادی را تجربه کنند و مشــتری ها هر روز آب بروند.نایب رییس 
اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفته اســت قیمت میوه های 
تابستانه نسبت به تابستان گذشته در اصفهان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گران 

شده است، از ســوی دیگر تقاضای افراد ۴۰ درصد کمتر شده است.
محمدصادق ریاحی درباره افزایش قیمت میوه های تابستانه در بازار، 
اظهار کرد: به طور قطع تورم بر قیمت کود، ســم، بذر، دستمزد کارگر و 
حتی تهیه سبدهای جمع آوری میوه تاثیرگذار است و در نهایت موجب 

افزایش نرخ میوه می شود.
وی همچنین تاکید کرد: هزینه حمل بار میوه نســبت به سال گذشته 
 افزایش داشــته و باری که با هزینــه ۶۰۰ هزار تومــان وارد اصفهان

 می شد، امسال هزینه جابه جایی آن به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
افزایش یافته است.

نایب رییــس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان بــا بیان اینکه 
امسال قیمت میوه های تابستانه نسبت به تابستان گذشته بین ۱۰ تا 
۱۵ درصد گران شده است، افزود: البته برخی بارهای وارداتی همچون 
انبه و موز با نوسانات نرخ دالر افزایش می یابد.ریاحی توضیح داد: کم 
شدن مراسم عروسی و عزا نیز بر میزان تقاضای افراد در بازار میوه اثر 
گذاشته است و اگر همانند سال های گذشته این گونه مراسم ها برگزار 
می شد امروز قیمت میوه تابستانه باالتر بود.وی درباره تاثیر صادرات 

بر قیمت میوه های تابســتانه، توضیح داد: به طور معمول صادرات بر 
میوه های زمستانه اثرگذار است، چراکه هزینه انبارداری آن نیز مطرح 
است، اما تاثیر آن بر میوه های تابستانه اندک است.وی با بیان اینکه 
در حال حاضر تمام میوه های تابستانه به غیر از انگور از باغات اصفهان 
تامین می شــود، تاکید کرد: ۷۰ درصد بار میوه ای تابستانه از باغات 
استان و ۳۰ درصد دیگر همچون هلو و شلیل از شهرهای شمالی وارد 

اصفهان می شود.
 در حالی که به نظر نمی رســد قیمــت میوه های تابســتانی چندان 
در بــازار کاهش یابــد؛ اما مســئوالن تنظیم بــازار وعــده داده اند با 
افزایش برداشــت ها در هفته های آینده، قیمت این محصوالت هم 
کاهش خواهد داشــت ولی تجربه سال گذشــته نشان می دهد این 
 موضوع اندکــی دور از واقعیت اســت. همچنین این ســوال مطرح

 می شــود که چرا مســئوالن بــا وجود اعــالم قیمت هــای مصوب 
میوه های فصل که گاهی بسیار پایین تر از قیمت های این میوه ها در 
فروشگاه های سطح شهر است فکری به حال داللی ها و قیمت های 

خارج از عرف این میوه ها در سطح شهر اصفهان نمی کنند؟

رییس اتحادیه بازارطال و جواهر استان اصفهان گفت: 
بیش از ۸۰۰ واحد تولیدی طال و جواهر استان تعطیل 
شــده اند که حاصل این تعطیلی بیکار شدن بیش از 
صد ها نفر در این حوزه بوده است.هوشنگ شیشه بران 
اظهارداشت:متاســفانه با توجه به نبــود نظارت های 
درســت و الزم بر عملکرد بــازار ارز و اثر گــذاری این 
بازار روی طال در روزهای اخیر بازهم شــاهدافزایش 
۸ درصدی نرخ طال در بازار هســتیم.رییس اتحادیه 

بازارطــال و جواهر اســتان اصفهان گفت: در اســتان 
اصفهان بیش از هزارو ۲۰۰ واحــد صنف فروش طال 
و جواهر و بیش از هزار واحد تولیــدی وجود دارد که 
به خاطر نبود حمایت های الزم، عدم ارائه تســهیالت 
و کمبود مواد اولیه شــاهد کاهش ۶۰ درصدی میزان 
تولید این واحد ها و ورود به یــک رکود تورمی بزرگ 
خواهیم بود.شیشــه بران ادامــه داد: تاکنون از هزار 
واحد تولیدی طال و جواهر اســتان بیش از ۸۰۰ واحد 
تعطیل شــده اند که حاصل این تعطیلی بیکار شدن 
بیش از صد ها نفر در این حوزه بوده است. وی اضافه 
کرد: از طرف دیگر کاهــش ۴۰ درصدی میزان قدرت 
خرید مردم در این بــازار وضع آن را روز بــه روز بدتر 

می کند چراکه در حال حاضر تمامی فروشندگان طال 
و جواهر اســتان اصفهان دچار کاهش درآمد زایی و 
امنیت شغلی شده اند.رییس اتحادیه بازار طال و جواهر 
استان اصفهان افزود: تاکنون هیچ گونه تسهیالتی از 
سوی دستگاه های اجرایی برای جبران خسارات این 
حوزه ارائه نشده است.شیشه بران تاکید کرد: متاسفانه 
سیاست های دولت در حوزه برطرف سازی نوسانات 
بازار ارز هم تاکنون نتیجه درســتی نداده و خسارات 
این بازار در حال حاضر اساسی ترین مشکل بازار طال 
و جواهر است.وی یادآور شد: امید می رود تا با ایجاد 
کنترل و نظارت های کافی بتوانیم شــاهد بازگشت 

دوباره ثبات و آرامش به این بازار باشیم.

رییس اتحادیه بازارطال و جواهر استان اصفهان خبر داد:

تعطیلی بیش از ۸00 واحد تولیدی طال و جواهر استان

 جایگاه دوم اصفهان
 از نظر شرکت  دانش بنیان 

خبر روز

 به طور قطع تورم بر قیمت کود، سم، بذر، دستمزد کارگر و 
حتی تهیه سبدهای جمع آوری میوه تاثیرگذار است و در 

نهایت موجب افزایش نرخ میوه می شود

نماینده مردم اصفهان مطرح کرد:

شناسایی 17 مشکل و موانع مرتبط با صنایع دستی
نماینده مردم اصفهان با انتقاد از نبود برنامه در حوزه صنایع دســتی گفت: ۱۷ سرخط از مشکالت 
و موانع صنایع دستی را شناســایی کرده ایم که وجود آمار صنایع دســتی تقلبی یکی از آنهاست.

عباس مقتدایی اعالم کرد: دریغ از یک برنامه جامع کوتاه مدت و میان مدت البته برنامه بلندمدت 
هم در صنایع دستی نداریم. توســعه صنایع دستی در برنامه ها متوقف اســت و شاهد تغییرات 
سریع در مدیریت ها هستیم.وی گفت: 
عدم مشارکت بین بخش ها در راستای 
توسعه صنایع دســتی، وجود آمار قابل 
توجه صنایع دســتی تقلبی تنها بخشی 
از ۱۷ ســرخط جمع آوری شــده درباره 
موانع و مشکالت این هنر است که به آن 
می توان عدم شناسایی بازارهای هدف، 
مشکالت صادرات صنایع دستی، تاثیر 
عدم توسعه گردشــگری بر بازار صنایع 
دستی، نبود اســتانداردهای الزم برای 
تولید، عدم برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی، کمرنگ بودن نقش آموزش و پرورش در این 
هنر و از بین رفتن برخی از هنرهای صنایع دستی را به این هنر افزود. ما برخی از رشته های صنایع 
دستی را به موزه ها سپرده ایم، بانک اطالعاتی مربوط به کارگاه های صنایع وجود ندارد، وقتی نمی 
دانیم چند کارگاه داریم چطور می توانیم برای آن برنامه ای داشته باشیم، ما اکنون با عدم همکاری 
سفارت خانه ها در برگزاری نمایشگاه های مرتبط با صنایع دستی رو به رو هستیم. حتی موزه صنایع  
 دســتی نداریم؛ اینها برخی از مشکالتی هســتند که درباره آنها برنامه ریزی نشده است. ما  امروز
  با یک مجموعه ضعیف شــده رو بــه رو هســتیم و  هنرمندان مــی خواهند صدای خــود را در

 مجلس بشنوند.

 نوسانات ارز  بر قیمت ادوات و نهاده های کشاورزی 
بیشترین تاثیر را دارد

رییس اتحادیه ادوات و نهاده های کشاورزی اســتان اصفهان در ارتباط با افزایش قیمت ادوات 
کشاورزی اظهار داشــت: ادوات کشــاورزی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته اند و دلیل 
آن این است که آن قسمت از اجناســی که از خارج کشور وارد می شــوند با توجه به نوسانات ارز 
افزایش قیمت داشــته  و قیمت تولیدات داخلی هم با تبعیت از این موضوع افزایش یافته است 
چراکه بخشی از این تولیدات با واردات و نوســانات ارز ارتباط دارد.هوشنگ صیرفیان پور افزود: 
این افزایش قیمت بر توان خرید افراد تاثیر داشته اســت و آنها این موارد را تحمل می کنند؛ اما 
بعضی مواقع دیگر نمی توانند با این شــرایط کنار بیایند.وی با اشــاره به راهکارهای جلوگیری از 
افزایش قیمت ادوات کشــاورزی بیان کرد: کنترل قیمت ادوات و نهاده های کشــاورزی فقط به 
ارز بســتگی دارد و اگر  ارز  ثابت بماند، یک قیمت پایه در بازار مشخص می شود و قیمت ها بر آن 

اساس ثابت می مانند.
رییس اتحادیه ادوات و نهاده های کشــاورزی در رابطه با نقش نظارت ها بر کنترل قیمت ادوات 
کشــاورزی بیان کرد: موضوع نظارت بر بازار فقط مانند مسکنی اســت که تنها مدت وضعیت را 
آرام می کند؛ اما اگــر قیمت در بازار ثابت بماند می شــود نظارت کلی بر آن داشــت چراکه امروز 
اگر جنسی توسط کشــاورز خریداری شــود هیچ تضمینی وجود ندارد که هفته آینده هم به این 
 قیمت بتوان تهیــه کرد و فقط در صورت ثبــات ارز نظارت از طرف بخش هــای مختلف می تواند 

موثر باشد.

کافه اقتصاد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان عنوان کرد:اخبار

شناسایی 130 اندیس سنگ های قیمتی در اصفهان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به شناسایی ۱۳۰ اندیس سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در استان، گفت: به دنبال ثبت برندینگ 
ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، تغییر تعرفه صادرات، مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز با معافیت گمرکی هســتیم.ایرج موفق با بیان اینکه در 
سال ۱۳۹۸ حجم صادرات استان ۲ میلیارد و ۶۳۸ میلیون دالر بود، افزود: ســال گذشته بیش از ۱۳۷ کیلوگرم طال و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به ارزش 
۵ میلیون و ۲۸۳ هزار دالر از اصفهان صادر شد.رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به مصوبه سازمان توسعه تجارت جهت تشکیل 
میزهای تخصصی صادرات، اظهار کرد: استان اصفهان هم پای تهران ۱۰ میز تخصصی برای توسعه صادرات دارد، همچنین با توجه به ظرفیت باالی این استان میز 
تخصصی طال و جواهر و سنگ های قیمتی در اصفهان تشکیل شده است.وی با اشاره به گردش مالی ۲۳ میلیارد دالری سنگ های قیمتی در دنیا، گفت: با توجه 
به اندیس، ذخایر و ظرفیتی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در استان باید با اکتشــاف، ذخایر قطعی را شناسایی و کارگاه هایی طراحی کنیم تا با جلوگیری از 

خام فروشی، ایجاد ثروت و ارزش افزوده  داشته باشیم.

 معدن نمک
 در اصفهان

ســاالنه فقط پنــج درصد از 
ظرفیــت بیــش از دو نیــم 
میلون تنی ســاالنه نمک آبی 
استان اصفهان، این محصول 
 پرکاربــرد معدنی، اســتفاده

 می شود.

وز عکس ر

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتانداری اصفهان گفت: اصفهان پس 
از پایتخــت، با ۵۲۰ شــرکت دانش بنیان 
و واحدهای فنــاوری جایــگاه دوم را در 
کشــور دارد و توسعه شــرکت های دانش 
بنیــان می توانــد در عبــور از آلودگی های 
 زیســت محیطــی در ایــن اســتان موثر

 باشد.
حســن قاضی عســگر با تاکید بر توسعه 
محصوالت شــرکت های دانش بنیان در 
اســتان اصفهــان اظهار داشــت: اصفهان 
پس از پایتخــت، با ۵۲۰ شــرکت دانش 
بنیان و واحد های فنــاوری جایگاه دوم را 
در کشور دارد و توسعه شرکت های دانش 
بنیــان می توانــد در عبــور از آلودگی های 
زیســت محیطــی در ایــن اســتان موثر 
باشــد.وی افزود: این شرکت ها با گردش 
مالی یــک هــزار و ۴۷۰ میلیــارد تومان 
زمینه اشــتغال هفت هــزار و ۱۳۴ دانش 
آموخته دانشــگاهی را فراهم کرده است.

وی عنوان داشت: در سال های گذشته به 
دلیل سیاست غلط و غیرمنطقی سرکوب 
نرخ ارز، تولید در کشــور توجیه اقتصادی 
نداشــت و با وقوع تحریم ها و شیوع کرونا 
زمینه توســعه تولید و اشــتغال از طریق 
واقعی شــدن نرخ ارز فراهم شده است.

قاضی عســگر یکی از اتفاقــات مبارک در 
اســتان اصفهان را ایجاد منطقه ویژه علم 
و فنــاوری اصفهان معرفی کــرد و افزود: 
تبدیل اصفهان به قطب اقتصادی مبتنی بر 
علم و نوآوری از طریق ارتقای اکوسیستم 
فناوری و کارآفرینی و توسعه فناوری های 
نو به منظور دست یابی به رفاه اجتماعی و 
محیط زیســت پایدار از نتایج این منطقه 
خواهد بود.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان  افزود: منطقه ویژه علم 
و فناوری با طرح های پیشران می تواند به 
اقتصاد سبز در استان اصفهان یاری برساند 
و ارتباط بین دولت، دانشــگاه و صنعت را 

برقرار کند.
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استاندار چهارمحال و بختیاری:

تکمیل ساختمان مساجد بازفت چهارمحال و بختیاری 
تسریع شود

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به جایگاه معنوی مساجد گفت: تکمیل ساختمان مساجد 
بازفت چهارمحال و بختیاری تسریع و مورد توجه واقع شود.اقبال عباسی در شورای سیاست گذاری 
اقامه نماز چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: می توان هزینه الزم برای ساخت و ساز مساجد در نقاط 
مختلف یک شهرســتان را تجمیع و به تکمیل ساختمان مســاجد اختصاص داد.وی افزود: نیاز 
مساجد چهارمحال و بختیاری شناسایی شده و برای ساخت مساجد ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برآورد 
شده است.عباســی تصریح کرد: این مبلغ از اعتبارات ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و در مدت دو سال 
تامین اعتبار می شود.دولت تدبیر و امید برای تحقق اهداف توسعه ای در حوزه مرتبط با امور مساجد 
برنامه های مطلوبی طراحی و اجرا کرده اســت.بازفت کوهرنگ در ۱۲۰کیلومتری مرکز چهارمحال و 

بختیاری قرار دارد و بخشی از مناطق عشایر نشین استان است.
 

امام جمعه شهرکرد:

مساجد چهارمحال و بختیاری با رعایت پروتکل های 
بهداشتی فعال شود

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شــهرکرد با اشاره به شیوع ویروس کرونا 
گفت: مساجد استان با رعایت پروتکل های بهداشتی فعال شود تا از ایجاد رکود در دین و فرهنگ 
جلوگیری به عمل آید.حجت االســام محمدعلی نکونام در شــورای سیاست گذاری امور مساجد 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برنامه ریزی ها و انجام امور مساجد باید در شأن و تراز نظام اسامی 
صورت گیرد و مسجد باید مکانی برای پرورش انسان ها و به خصوص جوانان باشد.نکونام تصریح 
کرد: نقش مساجد در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیار پررنگ و اثرگذار 
و کانون وحدت است.وی یادآور شد: شورای سیاســت گذاری امور مساجد چهارمحال و بختیاری 
باید برای ارتباط مستمر با ائمه جماعات به  منظور ارائه راهکارهایی جهت فعال شدن مساجد استان 
تاش کنند.رییس شــورای سیاست گذاری امور مســاجد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در 
این راستا مساجد فعال، شناسایی و تشویق شوند.نکونام گفت: هنگام برنامه ریزی و تدارک برای 

احداث مساجد باید نسبت به فعال شدن آن ها اقدام الزم صورت گیرد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری خبرداد:

کسب امتیاز عالی کشوری در ارزیابی مانور بحران 
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: این استان موفق شد امتیاز 

عالی کشوری در ارزیابی مانورهای بحران در سال گذشته را به خود اختصاص دهد.
مرتضی زمان پــور تاکید کرد: براســاس اعام نتایج ارزیابی مانوری از ســوی ســازمان مدیریت 
بحران کشــور، چهارمحال و بختیاری در برگــزاری مانورهای بحران مانند »مانورهای سراســری 
زلزله«، »مدرسه ایمن« و »جامعه تاب آور« بر مبنای هشــتم آذرماه ۱۳۹۸ امتیاز عالی بین سایر 
استان ها را به دست آورد.وی افزود:چهارمحال و بختیاری هشتم آذرماه ۱۳۹۸ در مانور سراسری 
با همکاری اعضای ســتاد پیشــگیری، هماهنگی، فرماندهی عملیات و پاســخ بحران، اداره کل 
آموزش و پرورش و سازمان بسیج دانش آموزش استان عملکرد موفق و مطلوبی در کشور داشته 
است.زمان پور تصریح کرد: دفتر مدیریت بحران اســتانداری چهارمحال و بختیاری سال گذشته 
نســبت به برگزاری مانورهای لحظه صفر در تمامی شهرســتان های اســتان و ارزیابی توان آن ها 
 اقدام کرد.وی یادآور شــد: برگزاری مانورهای لحظه صفر  شهرســتان های استان در سال جاری 

ادامه دارد.

مشاور وزیر کشور:

بخش خصوصی در توسعه ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته مشارکت کند
مشاور وزیر کشور بر افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه ۳۱ 
شهرستان کمتر توسعه یافته تاکید کرد و گفت: مشارکت دهی به بخش 

خصوصی در توسعه این مناطق ضروری است.
 محمدمهدی مروج الشــریعه در جلســه با فرمانداران مجری طرح 
الگوی توســعه که به صورت ویدئــو کنفرانس در ســالن اجتماعات 
اســتانداری چهارمحال و بختیاری نیز برگزار شــد، افزود: هم اکنون با 
اجرای این طرح در شهرســتان های پایلوت، مدل هــای اقتصادی در 
استان ها طراحی و اجرایی شــده که برخی از این مدل ها از جمله طرح 
مثلث توســعه اقتصادی خراســان رضوی و طرح قلعه گنج کرمان به 
عنوان پایلوت، به سراسر کشور ارائه شده اســت.وی با تاکید بر اینکه 
اطاع رسانی فعالیت های انجام شــده در این طرح به عنوان یک طرح 
توسعه ای ضروری است، گفت: امسال رصد دقیق شهرستان ها و نحوه 
اطاع رســانی فعالیت ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.مشاور وزیر 
کشور، با اشاره به شیوع ویروس کرونا افزود: اجرای برخی برنامه های 
این طرح به تاخیر خواهد افتاد؛ اما اصل طــرح و اجرای آن فراموش 
نخواهد شــد.وی گفت: توجه ویژه به توسعه اشــتغال از طریق ایجاد 
گلخانه، مشــاغل خرد و خانگی، صنایع دســتی و ایجاد برند تولید و 
تجاری ســازی محصول براســاس ظرفیت شهرســتان در این طرح 
شده است.مروج الشریعه اظهار داشــت: شهرستان لردگان به عنوان 
فرمانداری برتر در بین ۳۱ شهرستان کشــور در ارائه گزارش مربوط به 
طرح توسعه ۳۱ شهرستان انتخاب و در نامه معاون وزیر از فرماندار این 
شهرستان تقدیر شــد.فرماندار لردگان نیز به عنوان شهرستان پایلوت 
الگوی توســعه، با بیان اینکه این طرح با توجه به کمتر توسعه یافتگی 
شهرســتان و ظرفیت های موجود از جمله منابع طبیعی، آب، جنگل، 
صنایع دستی، محصوالت ارگانیک تولید شــده انتخاب شده، افزود: 
در این مدت رصــد و پیگیری طرح ها و پروژه های ســرمایه گذاری در 
شهرســتان، تامین مالی طرح پتروشیمی شهرســتان به میزان ۴۰۰ 
میلیارد تومان از محل اعتبارات بانک ســپه و صندوق توســعه ملی و 
پیگیری در راســتای تامین مالی طرح کارخانه ســیمان به میزان ۲۵ 
میلیون یورو و پیگیری جهت تغییر خط ال ســی از مهم ترین اقدامات 
بوده اســت.ملک محمد قربانپور افزود: شــروع عملیات اجرایی فاز 
دوم توسعه شهرک صنعتی لردگان، فعال ســازی و آبرسانی به ناحیه 
شهرک صنعتی ســندگان، پیگیری و رصد تامین مالی سد خرسان ۳ 
، راه اندازی گلخانه تمام اتوماتیک کرف بــا تولید محصوالتی همچون 
صیفی جات و گل شاخه بریده و  پیگیری و آماده سازی پروژه کارخانه 
آرد شــهرک صنعتی لردگان از دیگر ا قدامات در این مدت بوده است.

وی افزود: پیگیری و آماده ســازی پروژه کارخانه بسته بندی ماهیان 
سردآبی و گرمابی در شهرک صنعتی لردگان، راه اندازی و آماده سازی 
کارخانه تولید غذای ماهی، عملیات مطالعه و اکتشاف معادن در پهنه 
جنوبی شهرستان به ویژه منطقه بخش رودشت و پیگیری جهت ایجاد 
شهرک خصوصی تخصصی در شهرســتان در بخش مرکزی و بخش 
فارد و پیگیری ایجاد کارخانه میامین سازی در کنار پتروشیمی توسط 
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان از دیگر اقدامات انجام شده است.وی 
اظهارداشت: برای اجرای این طرح ۱۵۱ روســتا در شهرستان لردگان 
به عنوان روســتاهای هدف برنامه توســعه اقتصادی و اشتغال زایی 
روستایی مشخص و بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان در راستای اشتغال پایدار 
روستاییان و عشایر با اشتغال زایی بیش از یکهزار و ۴۰۰ نفر فراهم شده 
است.قربانپور، به پیگیری و تدوین ســند توسعه شهرستان با رویکرد 
اقتصادی و برگزاری جلسات بازنگری سند و انجام سه مرحله ویرایش 
و اصاح، راه اندازی ایستگاه تخصصی گیاه شناسی شهرستان  تدوین سه 
عنوان و شاخص های اولویت دار شهرستان در راستای تمرکز و دستیابی 
به اهداف تبیین شده در سند توســعه و برگزاری جلسات برای تهیه و 
تدوین طرح های توجیهی سرمایه گذاری شهرهای چهارگانه شهرستان 
به منظور درآمدزا کردن شهرداری ها را برنامه های در دست اجرا عنوان 
کرد.وی، به پیگیری طرح های پیشنهادی که توسط شرکت های ایدرو 

و ایمیدرو در شهرستان قابلیت سرمایه گذاری دارد، پیگیری، مطالعه و 
مکان یابی مناطق نمونه گردشگری شهرستان شامل منطقه بارز و ارمند، 
تشکیل صندوق های خرد اعتباری در شهرســتان لردگان با همکاری 
صندوق کارآفرینی امید، پیگیری طرح تولید پوشاک در شهرک صنعتی 

سندگان در راستای اجرای طرح توسعه شهرستان اشاره کرد.
فرماندار شهرســتان لردگان از  جذب و تخصیص بیــش از ۴۰ درصد 
اعتبارات شهرستان ، چهارخطه کردن محور گوشکی -قرح با اعتباری 
بالغ بــر ۳۰۰ میلیارد ریــال، پیگیــری و انجام پروژه تونــل چهارطاق 
لردگان ، پیگیــری چهار خطه کردن جاده لردگان-ایــذه را از اقدامات 
انجام شده و در دست اجرا در این طرح عنوان کرد.وی به تامین مالی 
برای احداث زیرســاخت های ترانزیت کاال با مقیاس عملکردی ملی 
و منطقه ای با توجه به موقعیت توپوگرافیک و اســتراتژیک اقتصادی 
و قرارگیری شهرســتان در مســیر چهار استان مهم کشــور، حمایت 
مالی برای اجرا و توســعه کارخانجات و صنایع پایین دستی و تبدیلی 
پتروشیمی شهرســتان از جمله انجام مطالعات واحداث شهرشیمی، 
فرمالدئید،گازکربنیک  و  افزایش سرانه ورزشــی شهرستان با توجه 
به ســرانه بســیار پایین فضاهای ورزشی در شهرســتان در حدود ۱۳ 
 ســانتی متر و افزایش ســرانه فرهنگی را از انتظــارات و برنامه های

 پیش رو عنوان کرد.

معاون کنترل آفات ســازمان حفــظ نباتات وزارت 
جهادکشــاورزی گفت: از مهرماه ســال گذشــته 
تاکنون در مساحت حدود ۳۸۰ هزار هکتار از مزارع 
با ملخ صحرایی مبارزه شــد و پیش بینی می شود 
در شــهریورماه با هجوم ملخ ها به مزارع کشاورزی 
مواجــه باشــیم. علی مــراد ســرافرازی در جمع 
خبرنــگاران چهارمحال و بختیــاری از افزایش ۳۰ 
درصدی قیمت برخی از آفت کش ها در کشور خبر 
داد و اظهار کرد: تنها بخشی از افزایش قیمت مربوط 
به حــذف ارز مرجع از واردات آفت کش هاســت و 
نزدیک به ۷۰ درصد سموم در کشور فرموله می شوند 
که افزایش ســایر مواد اولیه مصرفی در ســاخت 

آفت کش ها نیز در باال رفتن قیمــت تاثیرگذار بوده 
اســت.معاون کنترل آفات ســازمان حفظ نباتات 
وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه از مهرماه گذشته 
حدود ۷۴ هزار تن آفت کش وارد کشور شده است، 
گفت: تفاهم نامــه ای با معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری بــرای همکاری شــرکت های 
دانش بنیان در تولید آفت کش ها با ســازمان حفظ 

نباتات منعقد شد. 
وی اضافه کرد: اما به دلیل اینکه تولید ماده تکنیکال 
تولید آفت کش بســیار هزینه بر است، شرکت های 
دانش بنیان رغبتی برای تولید این محصول که ماده 
اصلی در تولید سموم است ندارند، برای اینکه تولید 

مقرون به صرفه باشــد نیاز به بــازار صادراتی برای 
شرکت های دانش بنیان است.

ســرافرازی در خصوص موج دوم حمله ملخ های 
صحرایی به مزارع کشاورزی، یادآور شد: از مهرماه 
سال گذشــته تا کنون در حدود ۳۸۰ هزار هکتار از 
مزارع با ملــخ صحرایی مبارزه شــد و پیش بینی 
می شــود در شــهریورماه با هجوم ملخ ها به مزارع 

کشاورزی مواجه باشیم.

معاون سازمان حفظ نباتات در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری اعام کرد:

امکان هجوم ملخ ها به مزارع کشاورزی در شهریورماه

مدیر شعب بانک کشاورزی استان خبر داد:

 آمادگی بانک کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
نسبت به تسویه بدهی غیرجاری مشتریان

مدیر شــعب بانک کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: بانک کشــاورزی در راستای اجرای 
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شــبکه بانکی کشور، آمادگی دارد نســبت به تسویه بدهی 
غیرجاری مشــتریان خود اقــدام کند.

هوشــنگ طاهری میرقائــد اظهار کرد: 
بانک کشاورزی بدهی مشتریان خود که 
ناشی از تسهیات اعطایی تولیدی ریالی 
بوده و تمام یا بخشی از آن تا پایان سال 
۱۳۹۷سررسید شــده و پرداخت نشده 
است را با استفاده از قانون تسهیل تسویه 
بدهی بدهکاران شــبکه بانکی کشور که  
مبنای آن محاســبه بدهی شامل اصل 
و ســود تسهیات و بخشــودگی جرائم 
دیرکرد، با در نظرگرفتن مبالغ  واریزشده توسط مشتریان بابت بدهی از زمان پرداخت تا تاریخ تسویه 

است را به صورت نقدی تسویه می کند.
وی خاطرنشــان کرد: این قانون شامل مطالبات ناشــی از تســهیات اعطایی تولیدی ریالی در 
بخش های اقتصادی، کشاورزی، جنگل داری، شیات و... بوده و مشتریان برای برخورداری از این 
دستورالعمل، تا پایان خردادماه جاری فرصت دارند تقاضای کتبی خود را به شعب مربوطه ارائه کرده 

و تا پایان آذر ماه ۹۹ نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.

وقوع حریق در ۵ هکتار از جنگل ها و مراتع منطقه مشایخ 
مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری از وقوع حریق در عرصه های جنگلی و مرتعی منطقه 
مشایخ در شهرستان کیار خبر داد و گفت: در این آتش ســوزی حدود ۵ هکتار از مراتع و جنگل ها 

طعمه حریق شد.
 مرتضی زمانپور از وقــوع حریق در عرصه هــای جنگلی و مرتعی منطقه مشــایخ در شهرســتان
  کیار خبــر داد و اظهار کرد: آتش ســوزی از ظهر یکشــنبه آغاز شــد و عملیات اطفــای حریق تا

  ســاعت ۲۱ بــه طــول انجامید.مدیــرکل مدیریــت بحــران چهارمحــال و بختیــاری افزود: 
در این آتش ســوزی حدود ۵ هکتار از مراتع و جنگل ها طعمه حریق شــد که اگــر اقدام به موقع 
 نیروهای امدادی در اطفای حریق نبود قطعا حریق تا مساحت یک هزار هکتار گسترش پیدا می  کرد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال نزدیک به ۳۰ فقره آتش سوزی در چهارمحال  و بختیاری رخ داده 
است، گفت: از این تعداد تنها یک فقره در باغات شخصی بوده و مابقی در عرصه های ملی و طبیعی 

به وقوع پیوسته است.

سرپرستان فرمانداری کیار و کوهرنگ منصوب شدند
استاندار چهارمحال و بختیاری طی اباغ های جداگانه ای سرپرست فرمانداری  های شهرستان کیار 
و کوهرنگ را منصوب کرد.بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، اقبال 
عباسی، استاندار چهارمحال و بختیاری طبق اباغ های جداگانه ای »سعید صالحی« را با حفظ پست 
سازمانی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان کیار و »بهنام چراغ پور« را با حفظ پست سازمانی 

به سرپرستی فرمانداری شهرستان کوهرنگ منصوب کرد.
پیش از این »هوشــنگ مصطفوی به عنوان فرماندار کوهرنگ« و »علی فتــح نصیریان به عنوان 

فرماندار کیار« مشغول فعالیت بودند.

بام ایراناخبار

با مسئولان

 افتتاح 44 طرح کشاورزی
 در چهارمحال و بختیاری

خبر روز

رییس ســازمان جهادکشاورزی چهارمحال 
و بختیاری گفت: ۴۴ طرح کشــاورزی این 
اســتان با اعتباری افزون بر یک هزار میلیارد 
ریال تکمیــل و آماده بهره بــرداری در هفته 
جهادکشاورزی شــده است.ذبیح ا... غریب 
در جمع خبرنگاران چهارمحــال و بختیاری 
با اعام ایــن خبر، اظهار کــرد:  این طرح ها 
در قالب اجرای سیســتم آبیاری نوین، دام 
و طیور، شیات و آبزیان و مجتمع گاوداری 
اســت که با بهره بــرداری از آن هــا بیش از 
یک هزار و ۲۰۰خانــوار از مزایای آن برخوردار 
خواهند شد.وی گفت: بخشی از اعتبار اجرای 
این طرح ها، از محل منابع  دولتی و از محل 
منابع تســهیات بانکی و بخش دیگر نیز از 

آورده متقاضیان استانی تامین شده است.
غریــب تصریــح کــرد: بخش کشــاورزی 
چهارمحــال و بختیاری با تامین یک ســوم 
درآمد مردم اســتان، با تولید ســاالنه یک 
میلیــون و ۴۰۰ هزار تن محصــول گیاهی و 
دامی ۳۰ هزار میلیارد ریال درآمدزایی برای 

استان دارد.
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و 
بختیاری در ادامه با بیان اینکه  ۲۱  پروژه در 
بخش کشاورزی شهرستان فارسان به بهره 
برداری رسید، بیان کرد: طرح ۳۰۰ قطعه ای 
شترمرغ  پرواری در اراضی باباحیدر از توابع 
شهرستان فارســان با اعتبار۱۲ میلیارد ریال 
از جملــه این پروژه ها بود.وی خاطرنشــان 
کرد: این طــرح زمینه بهره منــدی ۳ خانوار 
و اشتغال مستقیم و غیر مســتقیم ۸ نفر را 
فراهم کرده است، همچنین طرح ۳۰۰ رأسی 
پرواربندی گوسفند در روســتای راستاب از 
توابع شهرستان فارســان و بخش جونقان 
با اعتباری بالغ بــر ۵ میلیارد و ۴۷۸ میلیون 
ریال از طرح های افتتاح شده در این روز بود.

غریب افزود: از مجموع ســرمایه گذاری ۵ 
میلیارد ۴۸۰ میلیــون ریال مبلغ یک میلیارد 
۲۸۰ میلیون ریال آورده شــخصی و مبلغ ۴ 
میلیارد ۲۰۰ میلیون ریال تسهیات بانکی در 

این طرح بوده است.

مدیر حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از تبدیل شدن سینما بهمن شهرکرد به یک پردیس ســینمایی در آینده ای نزدیک خبر داد.حجت ا... شیروانی با اشاره 
به اینکه در روزهای کرونایی تعدیل نیرویی در کارکنان سینمایی حوزه هنری اســتان صورت نگرفته است، اظهار کرد: با وجود تعطیلی سینماها، پروژه بازسازی 
و تجهیز سینما بهمن از اواخر بهمن ماه سال گذشته کلید خورد و پیش بینی می شود که این پروژه تا کمتر از دو ماه دیگر به اتمام برسد.وی از تبدیل شدن سینما 
بهمن شهرکرد به یک پردیس سینمایی خبر داد و تصریح کرد: این سینما تک سالنه بود که با تبدیل شدن به پردیس به ۴ سالن مسقف و یک سالن روباز ارتقا پیدا 
می کند.مدیر حوزه هنری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: عاوه بر این، این پردیس به سیستم های صوتی، تصویری و به روزترین تکنولوژی حال حاضر سینمایی 
کشور مجهز خواهد شد.شیروانی با بیان اینکه اعتبار بازسازی این سینما از سوی حوزه هنری کشور پرداخت می شود، بیان کرد: پیش بینی می شود تا اتمام پروژه 
حدود ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی این سینما نیاز باشد.وی با اشاره به اینکه حوزه هنری در کنار سایر دستگاه ها نظیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
آمادگی الزم برای راه اندازی سینما در شهرستان های استان را دارد، اضافه کرد: اگر مسئوالن استانی همکاری الزم را داشته باشند، می توانیم در شهرستان های 

استان سینما راه اندازی کنیم، به عاوه رایزنی های وزارت ارشاد استان با مسئوالن محلی شهرستان ها در این خصوص صورت گرفته است.

پردیس بهمن، اتفاق خوش سینمایی چهارمحال و بختیاری

وز عکس ر

آبشار »بیدکان« 
چهارمحال و 

بختیاری
آبشــار »بیــدکان« در بخش 
الران شهرستان شهرکرد و در 
جنوب غربی روستای هارونی 
استان چهارمحال و بختیاری 

واقع شده است. 

عکس: ایرنا
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

هشدار افزایش آمار مبتالیان به کرونا در استان
آژیر هشدار ابتال به کووید ۱۹، همچنان در استان اصفهان با شناسایی ۸۱ بیمار جدید روشن است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: به تازگی  ۸۱ فرد مشکوک به کرونا در مراکز درمانی 
استان )به جز شهرستان های کاشان و 
آران و بیدگل( بستری شدند و ۴۶ نفر از 
مبتالیان نیز با بهبود وضعیت جسمانی 
از تخت بیمارستان رهایی یافتند.آرش 
نجیمی، تعداد بســتری شدگان کرونا را 
۴۳۶ نفر اعالم کرد و افزود: از این تعداد 
۱۰۶ نفر با عالئم حاد تنفســی در بخش 
مراقبت های ویژه هستند.وی ادامه داد: 
در صورتی که مردم توصیه های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی را در خصوص 

پیشگیری و مقابله با کرونا رعایت کنند، هم حجم کار کادر درمان کمتر می شود و هم سالمت خود 
و خانواده هایشان به خطر نمی افتد.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حاشیه جلسه ستاد 
استانی پیشگیری و مقابله با کرونا  هم  گفت: از هفته گذشته تا کنون روزانه بین سه تا پنج درصد به 

آمار بیماران مبتال به کرونا در استان اضافه شده است.

مدیرکل انتقال خون استان خبر داد:
نیاز به گروه خونی A مثبت در اصفهان

مدیــرکل انتقال خــون اســتان اصفهــان گفــت: وضعیت ذخیــره بانک خــون اســتان بیش 
از پنــج روز اســت و در زمینه خــون و فرآورده هــای خونی فعال مشــکل خاصی وجود نــدارد، اما 
ذخیره خونــی گروه خونــی A مثبــت هنوز کمتــر از بقیــه گروه هــا و کمتــر از چهار روز اســت.
 مجیــد زینلی اظهــار کرد:با توجه بــه اینکه خــون و فرآورده های خونــی یک بافت زنده اســت و
  نیاز بــه خــون و فرآورده هــای خونــی همیشــگی اســت، از اهداکننــدگان درخواســت داریم
  به صــورت مســتمر و روزانه بــه مراکز انتقــال خون بــرای اهدای خــون مراجعــه کنند.مدیرکل

  انتقــال خــون اســتان اصفهــان توضیــح داد: روزانه بــه تمــام گروه های خونــی نیــاز داریم، 
 امــا ذخیره خونی گــروه خونــی A مثبت هنوز کمتــر از بقیــه گروه ها و کمتــر از چهار روز اســت.

 از افرادی که این گروه خونی را دارند درخواست داریم برای اهدا به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.

رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعالم کرد:
پایان مالچ پاشی در ابوزیدآباد

رییس اداره امور بیابــان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: عملیات مالچ 
پاشی با هدف تثبیت تپه های ماســه ای و برای مقابله با بیابان زایی در سطح ۲۹۵ هکتار از مناطق 
اولویت دار کویر ابوزیدآباد اجرا شد.حســینعلی نریمانی اظهار کرد: عملیات مالچ پاشی که با هدف 
تثبیت ماســه های روان و برای مقابله و کاهش اثرات بیابان زایی از ابتدای ماه اردیبهشت در کویر 

ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل آغاز شده بود، به پایان رسید.
وی افــزود: ایــن پــروژه بــر اســاس مطالعــات و برنامه ریــزی اولیه مقــرر بود در ســطح 
۵۰۰ هکتــار در مناطق اولویــت دار کویری اجرا شــود؛ اما در حیــن عملیات با توجه به شــرایط 
آب و هوایــی و میــزان رطوبــت بــه ایــن نتیجه رســیدیم کــه مالچ پاشــی در ســطح حدود 
 ۳۰۰ هکتــار در حال حاضــر کفایــت می کنــد از ایــن رو در نهایــت ۲۹۵ هکتار از ایــن مناطق 

مالچ پاشی شد.

قتل هنرمند اصفهانی موجی از شایعات قومی و قبیله ای در استان را به همراه داشت موضوعی که البته توسط دادستان اصفهان تکذیب شد؛

واقعیت پنهان قتل »بی تو«

روز ۱۸ خرداد خبر به قتل رسیدن هنرمند  پریسا سعادت
دف نــواز و بیشــتر معــروف در فضای 
مجازی اصفهان خبرساز شد. هر چند در ابتدا علت مرگ تصادف و پس 
از آن قتل با روش های فجیع عنوان شد؛ اما پس از فروکش کردن تب 
و تاب این خبر جنجالی حاال کم کم ابعاد این حادثه روشن تر می شود.
مهدی نیکبخت معروف به »بی تو« دف نــواز و خواننده اصفهانی بود 
که در سال ۱۳۵۸ به دنیا آمد و چند سالی بود که به دلیل بداهه نوازی 
ها و اجراها در ســطح شــهر معروفیتی در میان اهالی فرهنگ و هنر 
استان پیدا کرده بود. او که در یک سالگی طی یک تصادف، بینایی یکی 
از چشمانش را از دست داد،  کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت داشت 
و لقب مبارز خســتگی ناپذیــر دف را بر دوش می کشــید، همچنین 

پایه گذار کالس های فلسفه برای کودکان و مبتکر حافظ درمانی بود.
 پس از مرگ این هنرمند، شایعات عجیب و گسترده ای در مورد علت 
و نحوه قتل مخابره شد. گفته می شود او در زمان مرگ با نامزدش که 
اهل هرمز بوده در یکی از باغات سمیرم به سر می برده، همین مسئله 
موجب شد تا شایعاتی در مورد علل قومی و قبیله ای و حتی مذهبی 
در مورد مرگ وی مطرح شود؛ حاشیه هایی که به سرعت مورد توجه 
رسانه های خارج از کشــور هم قرار گرفت و حتی برخی علت مرگ را 

اختالفات قوی میان مردم خطه ســمیرم عنوان کردند. همین مسئله 
موجب شد تا دادستان اصفهان نســبت به این مسئله اطالع رسانی و 
شفاف سازی کند. بر این اساس دادستان اصفهان در جمع خبرنگاران 
علت این قتل را مسائل شخصی و مشــکالتی اعالم کرد که بین قاتل 
و مقتول طی چند سال وجود داشته است.علی اصفهانی درخصوص 
قتل مهدی نیکبخت معروف به بی تو، اظهار کرد: در ســاعت ۳ بامداد 
۱۸ خرداد گزارشــی به مراجع انتظامی اعالم و وقوع قتلی اطالع داده 
شد.وی با اشاره به حضور بالفاصله بازپرس دادسرای سمیرم در محل 
و شروع تحقیقات متذکر شــد: پلیس جنایی و پزشــکی قانونی در 

صحنه حاضر شده و بررسی های الزم را انجام دادند.
دادستان اصفهان با بیان اینکه خانمی همراه مقتول که ظاهرا نامزد او 
بوده اعالم می کند شخصی او را به قتل رسانده و متواری شده، گفت: 
طی تحقیقات انجام شده ظرف ۲۴ ســاعت قاتل دستگیر می شود.

وی با اشاره به انگیزه شخصی دخیل در این قتل خاطر نشان کرد: اگر 
در ادامه تحقیقات علت دیگری در این رابطه مشــخص شــود، حتما 

اعالم خواهیم کرد.
صحبت ها و مطالب موجود در فضــای مجازی حاکی از مصرف مواد 
مخدر یا مشروبات الکلی بوده است که دادستان اصفهان در این رابطه 

نیز آب پاکی را روی دست شایعه سازان ریخت.علی اصفهانی در این 
باره گفت: در رابطه بــا مصرف مواد مخدر از ســوی قاتل تا این لحظه 
تحقیقاتی که انجام شده نشان می دهد مصرف مواد مخدر علت قتل 

نبوده است.
وی همچنین با اشاره به نحوه قتل افزود: نحوه قتل با استفاده از سالح 
سرد دشــنه مانندی بوده اســت که به گلوی مقتول زده شده اما این 
ضربه در حدی نبوده است که سر مقتول جدا شود.دادستان اصفهان 
در رابطه با اخبار منتشر شده در باره فرقه ای بودن انگیزه این قتل نیز 
که در فضای مجازی بسیار داغ است، شــایعات را از میان برداشت و 
دست رسانه های معاند را که هدف آن ها تخریب ایران و اسالم است 

را رو کرد.
اصفهانی با تاکید براینکه هیچ وابســتگی از ســوی مقتول به فرقه و 
گروهی اعالم نشــده، گفت: انگیزه قاتل این موارد نیز نبوده و تا این 
لحظه انگیزه شخصی بوده اســت.وی قاتل را فردی ۴۰ ساله معرفی 
کرده اســت که پیش از این حادثه، با مقتول رفت و آمد و دوســتی 
داشــته اند.دادســتان اصفهان با بیان اینکه قاتل ظرف ۲۴ ســاعت 
دســتگیر و بازداشــت موقت اســت، گفت: نامزد مقتول چون شبهه 

معاونت در قتل از سوی او وجود دارد، االن بازداشت است.

دبیر شورای هماهنگی تشــکل های زیست محیطی 
اســتان اصفهان گفت: دلیل خشــکی زاینده رود این 
اســت که پیش از تامین منابع آبی، مصارف آب انجام 
شــده اســت، بنابراین امروز چاره ای به غیر از اجرا و 
اتمام طرح بهشت آباد و تونل ســوم کوهرنگ نداریم.
حشمت ا... انتخابی با اشــاره به ضرورت تامین حقابه 
تاالب گاوخونی، اظهار کرد: باید توجه داشت که نیاز آبی 

رودخانه و تاالب بعد از شرب، مقدم بر مصارف کشاورزی 
و صنعت است و تامین حقابه زیست محیطی وظیفه 
تمام زیســت مندانی اســت که در این حوضه زندگی 
می کنند.وی تاکید کرد: متاسفانه امروز حتی کشاورزان 
نیز نسبت به حقابه زیست محیطی زاینده رود و تاالب 
توجهی نمی کنند و اگر آبی به این منظور رها شــود، در 
مســیر رودخانه برای مصارف دیگر برداشت می شود 
و به نظر می رسد امروز دستگاه های مرتبط قدرت الزم 
برای برخورد با برداشــت کننــدگان آب از این حوضه را 
ندارند.وی درباره اینکه آیا اجرای طرح های بهشت آباد 
و تونل سوم کوهرنگ می تواند ضامن احیای زاینده رود 

باشد، توضیح داد: متاسفانه آبی که قرار بود از تونل سوم 
کوهرنگ و بهشت آباد وارد حوضه زاینده رود شود، پیش 
از اجرا جهت توســعه صنعت، شرب و انتقال آب به یزد 
مصرف شد.انتخابی ادامه داد: ابتدا قرار بود بعد از اجرای 
طرح بهشت آباد ۵۵۰ میلیون مترمکعب آب به کرمان، 
یزد و حوضه زاینده رود انتقال یابد در حالی که طی ۲۰ 
سال گذشــته حدود ۹۸ میلیون مترمکعب آب به یزد 
منتقل شده است.وی تاکید کرد: دلیل خشکی زاینده 
رود این است که پیش از تامین منابع آبی، مصارف آب 
انجام شده است، بنابراین امروز چاره ای به غیر از اجرا 

و اتمام طرح بهشت آباد و تونل سوم کوهرنگ نداریم.

دبیر شورای هماهنگی تشکل های زیست محیطی استان اصفهان:

چاره ای به جز اتمام طرح بهشت آباد و کوهرنگ سه نداریم

اصفهانی با تاکید براینکه هیچ وابستگی از سوی مقتول 
به فرقه و گروهی اعالم نشده، گفت: انگیزه قاتل این 

موارد نیز نبوده و تا این لحظه انگیزه شخصی بوده است

بی خانمان های 
بی خانه

تنها گرمخانه مردمی اصفهان 
اگرچه در این روزهــا به طور 
کامــل تعطیل نشــده و هنوز 
حدود ۶۰ مرد و زن بی سرپناه 
در این مکان زندگی می کنند، 
اما درهای گرمخانــه به روی 
افراد جدیدی بسته است که به 
دنبال سرپناهی برای زندگی 

هستند.

معرفی 20 کارگاه متخلف اصفهان به دادگاه
مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط استان اصفهان گفت: در بازدیدهای انجام شده توسط معاونت 
بهداشتی استان اصفهان در زمینه مقابله با شــیوع کرونا ۲۰ کارگاه متخلف به دادگاه معرفی و یک 
کارگاه صنعتی پلمپ شــده اســت و ۸۶ درصد از واحدهای صنفی پروتکل های بهداشتی را اجرا 
کرده اند.سید مهدی میرجهانیان با بیان اینکه ۱۱۳ بازرس در معاونت بهداشتی استان درگیر بازرسی 
مراکز، کارگاه ها و ادارات هســتند، اظهار کرد: کل کارگاه ها شــامل صنایع، بیمارستان ها، ادارات و 
بانک ها حدود ۶۳ هزار و ۲۳۸ واحد است که از این تعداد حدود ۱۷ هزار و ۵۴۱ مورد بازرسی شده 
است.وی ادامه داد: تعداد شاغلینی که از محل کار آن ها بازدید شده است، حدود ۱۲۰ هزار و ۳۳۲ 
نفر هستند و ۱۱ هزار و ۶۸۵ نفر از شاغلین آموزش های مربوط به کرونا را دریافت و حدود ۱۲ هزار و 
۷۱ واحد کارگاه هایی فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کرده اند.مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط 
استان اصفهان گفت: تعداد شاغالنی که تست کرونای آن ها مثبت بوده است حدود ۳۶۹ نفر، تعداد 
۲۳۲ نفر از بهبودیافتگان کووید ۱۹ نیز گواهی بازگشــت به کار دریافت کردند و تعداد شاغلین فوت 

شده بر اثر کرونا چهار نفر هستند.

کشاورزان موظف به فنس کشی اطراف استخرها شدند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تمامی کشــاورزان موظف هستند استخرهای 
ذخیره آب را فنس کشی کنند و داخل اســتخر طناب و پله های نجات نصب و تابلوی شنا ممنوع 
حاشیه استخر نصب کنند.منصور شیشه فروش اظهار داشت: از ابتدای فروردین ۹۹ تاکنون ۳۰ مورد 
حادثه شنا در نقاط مختلف استان اتفاق افتاده که ۱۷ نفر جان خود را ازدست داده اند.مدیرکل بحران 
استانداری اصفهان افزود: با توجه به هشدارها و تابلوهای شنا ممنوع در حاشیه سدها، کانال های 
آب، استخرهای ذخیره آب کشاورزی گردشگران و مردم محلی در این نقاط شنا می کنند که منجر به 
غرق شدن آن ها می شود.وی بیان کرد: به دلیل سردی، حالت کششی، ناهمواری، امواج و خندقی 
بودن منابع آبی ازجمله رودخانه ها حتی برای افرادی هم که شنا بلد باشند خطرناک و منجر به غرق 
شدن آن ها می شود.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: اکیپ هایی در استان 

راه اندازی شده که با افرادی که در مناطق ممنوعه شنا می کنند، برخورد شود.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان خبر داد:

کالهبرداری از فروشندگان کاال در »دیوار« 
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دســتگیری دو کالهبردار حرفه ای که با استفاده از برنامه 
رسید ساز جعلی از فروشندگان کاال در سایت دیوار و شیپور کالهبرداری می کردند، خبر داد.سرهنگ 
حسین ترکیان با اعالم این مطلب اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کالهبرداری 
دو خریدار کاال از آنان موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان اداره جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد، 
خریداران طعمه های خود را از سایت های دیوار و شــیپور شناسایی و بعد با استفاده از خودروهای 
مدل باال و ظاهری موجه به در منزل فروشــندگان مراجعه کرده و بــرای پرداخت وجه کاال اعالم 
می کردند که از طریق گوشی پول را به حساب آنها واریز می کنند.این مقام انتظامی عنوان کرد: چند 
ثانیه بعد پیامکی با یک شماره ناشناس به گوشــی فرد خریدار مبنی بر واریز وجه ارسال می شد و 
فروشنده نیز کاال را به آنها تحویل می داد؛ اما این پایان ماجرا نبود چون فروشندگان بعد از چک کردن 
مجدد حساب بانکی خود متوجه می شدند که هیچ پولی به حساب آنها واریز نشده است.سرهنگ 
ترکیان با بیان اینکه متهمان از برنامه پیامک ناشناس و رسید ساز جعلی برای فریب فروشندگان 
کاال استفاده کرده و به این شیوه از آنان کالهبرداری می کردند اظهار داشت: با تحقیق از مال باختگان، 
چهره متهمان شناسایی و هویت اصلی آنها که دارای سوابق متعدد کیفری همچون سرقت منزل، 

مغازه و خودرو بودند را به دست آوردند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: ایسنا

اخبار

روایت حاجی میرزایی از 
 تعارض منافع در آموزش

 و پرورش

آموزش

وزیر آموزش و پرورش از اهداف این وزارت 
بــرای مدیریت تعــارض منافــع خبرداد.

محسن حاجی میرزایی در صفحه شخصی 
توئیتر خود نوشت:  مدیریت تعارض منافع 
از اصلی ترین راهبردهای  پیشگیری از فساد 
است، مصمم هستم مدیریت تعارض منافع 
را در آموزش و پــرورش عملیاتی کنم و در 
مســیر بدون بازگشــت قرار دهم.  تدوین و 
ارائه الیحه»نحوه مدیریــت  تعارض منافع 
در انجام وظایــف قانونــی و ارائه خدمات 
عمومی« یکی از شــاخص ترین اقدامات 
دولت تدبیر و امید در راســتای پیشگیری 
از فساد، اســتقرار فرهنگ  عدالت اداری و 

سیاسی است. 
هدف از مدیریــت تعارض منافــع، ارتقای 
اعتمــاد عمومی، پیشــگیری از تاثیر منافع 
شخصی مسئوالن و کارمندان بر نحوه انجام 
وظایــف و اختیــارات قانونی آنهــا، ارتقای 
ســالمت نظــام اداری و مقابله با فســاد و 
تقویــت کارآمدی و کارایی اســت. در جهت 
صیانت و رعایت حقــوق  #معلمان و   دانش 
آموزان، ارتقای ســالمت اداری و مقابله با 
 فســاد و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع 
در نظام تعلیم و تربیــت، ممنوعیت تصدی 
مســئولیت مدیران دارای تعارض منافع را 
در چهارچوب اختیــارات وزیر به مدیران کل 
آموزش و پرورش اســتان های کشور ابالغ 
کردم. ممنوعیت هم زمان راه اندازی و اداره 
مدرســه غیر دولتــی، عضویت در شــورای 
سیاست گذاری و شورای نظارت استان ها، 
قرارداد همکاری با مهندسین مشاور، انعقاد 
قرداد اجــرای طرح های پژوهشــی و…از 
جمله مصادیق تعارض منافــع در آموزش 
و پرورش است.  مشموالن این دستور باید 
حداکثــر ظرف مدت دومــاه تکلیف خود را 
مشخص کنند .بین توقف اینگونه فعالیت ها 
یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف 
 از عضویت در شوراهای مذکور؛ فقط یکی را 

انتخاب کنید.

مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از نبود بیماری تب کریمه کنگو در اصفهان خبر داد.رضا فدایی در خصوص آغاز فصل گرما و 
احتمال شیوع تب کریمه کنگو در استان اصفهان اظهار کرد: هنوز موردی از ابتال به تب کریمه کنگو در استان اصفهان گزارش نشده است.وی در خصوص عالئم ابتال به تب 
کریمه کنگو تصریح کرد: بدن درد، سفیدی چشم، تب ناگهانی، لرز، سردرد، درد عضالنی و خونریزی از مجاری ادراری از عالئم ابتال به تب کنگو  است.مسئول بیماری های 
واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه بیماری تب کریمه کنگو محدود به مکان یا موقعیت جغرافیایی خاصی نیست، افزود: ابتالی این بیماری 
بستگی به رفتار افراد دارد و ارتباطی با موقعیت جغرافیایی ندارد.وی در خصوص نحوه ابتال به بیماری تب کریمه کنگو گفت: کسانی که بدون استفاده از لوازم محافظتی 
اقدام به ذبح دام کنند در معرض ابتال به این بیماری قرار دارند و توصیه می شود ذبح در کشتارگاه های صنعتی انجام شود و افراد در خارج از آن ها اقدام به ذبح دام نکنند.

فدایی اضافه کرد: وقتی در بیرون از محیط کشتارگاه ذبح دام انجام می شود ترشحات خونی آن می تواند موجب انتقال این بیماری شود و برای جلوگیری از ابتالی آن هر 
فرد برای ذبح باید از دستکش، ماسک و عینک مخصوص استفاده کند.وی با بیان اینکه بیشترین تعداد مبتالیان تب کریمه کنگو میانساالن هستند، گفت: احتمال انتقال 
این بیماری از انسان به انسان وجود دارد. فدایی در پاسخ به اینکه آیا تب کریمه کنگو برای استان اصفهان تهدید محسوب می شود، گفت: اگر طبق ضوابطی که قبال تعیین 

شده است دام ها خارج از استان کشته شوند و گوشت آنها با کامیون های یخچال دار ارسال شود، قاعدتا خطری اصفهان را تهدید نمی کند.

مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
موردی از ابتال به تب کریمه کنگو در استان  گزارش نشده است
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»مهدوی کیا« برای ریاست فدراسیون فوتبال می آید؟
جریان های طالب قدرت در فدراسیون فوتبال از یک دو راهی به چهارراه رسیده اند! یک گروه که از 
زمان مهدی تاج در فدراسیون مانده اند و گروه دیگر که با حیدر بهاروند از سازمان لیگ به فدراسیون 
آمده اند، برای کنترل اوضاع تالش می کنند و حلقه ارتباطی این دو گروه هم یکی از اعضای جنجالی 
و سابقا نظامی هیئت رییسه اســت. این دو گروه وقتی از جناح کفاشــیان احساس خطر کردند 
دوباره با هم متحد شدند؛ اما این پایان کار نیست و حاال دو گروه دیگر حوالی سئول شکل گرفته که 
در حال نفوذ به الیه های باالیی وزارت ورزش اســت تا با حمایت این وزارت خانه وارد جنگ قدرت 
فدراسیون شــود.  هدایت ممبینی، مهدی محمدنبی، دکتر قریب، احتماال حبیب کاشانی، منصور 
قنبرزاده، علیرضا اسدی و ... نامزد هایی هستند که همچنان دوست دارند در صحنه انتخابات باقی 
بمانند، اما این احتمال هم وجود دارد، خارج از دایره جنگ قدرت فدراسیون، تصمیم سازان اصلی 
ورزش ایران یکی مثل مهدی مهدوی کیا یا حتی یکی مثل حسین فرکی را به عنوان گزینه فوتبالی 

وارد این رقابت کنند.

مهاجم سابق پرسپولیس تصادف کرد
محمد عباس زاده، کاپیتان و مهاجم تیم نساجی قائمشــهر و بازیکن سابق پرسپولیس، درحالی 
که در جاده فیروزکوه در حال رانندگی به تهران بود، بــا گاردریل کنار جاده برخورد کرد اما این حادثه 
به خیر گذشت و فقط خسارت مالی به دنبال داشــت. عباس زاده در این ارتباط گفت: خدا را شکر 
این حادثه به خیرگذشت، فقط خودروی شخصی ام دچار خســارت شد و با جرثقیل ماشینم را به 

قائم شهر انتقال دادم. 

بزرگواری تاریخی فرهاد مجیدی؛

هرگز فراموش نمی کنیم!
بعد از چند هفته کشمکش بر ســر اینکه محل بازی فوالد و اســتقالل کجا باید باشد و بعد از کلی 
مصاحبه از سعید رمضانی در مورد شرایط و رنگ شهر اهواز، رسانه رسمی استقالل با آب و تاب پیغام 
فرهاد مجیدی را منتشر کرده که: »هر کجا فوالدی ها بخواهند با آنها بازی می کنیم.« واقعا که آدم 
نمی داند با این حجم از بزرگواری سرمربی استقالل چه باید بکند؟ کجای دنیا دیدید که سرمربی یک 
تیم، به همین راحتی به تیم میزبانش حق انتخاب زمین بدهد؟ مرسی فرهاد جان! حاال باید ببینیم 
فوالدی ها کجا را برای برگزاری بازی انتخاب می کنند؛ شــاید انتخاب شان سانتیاگو برنابئو باشد و 
شــاید هم ترجیح بدهند در نیوکمپ بازی کنند. خب برادر عزیز، اهوازی هــا از اول گفتند در زمین 
خودمان از استقالل میزبانی می کنیم که حق شان هم بود؛ االن شما چه چیزی را به آنها بخشیده ای؟

در خصوص حضور  تماشاگر در لیگ برتر؛ 
ستاد تصمیم می گیرد

در خصوص حضور تماشاگر در بازی های لیگ برتر در دوران کرونایی، سازمان لیگ تصمیم گیرنده 
نیست و تصمیم ستاد مبارزه با کرونا اعمال خواهد شد. به تازگی سرمربی تراکتور خواستار این شده 
سازمان لیگ اجازه دهد این تیم در بازی های خانگی از حضور 10 هزار تماشاگر بهره ببرد. بنا به گفته 
سازمان لیگ، این درخواست در صورت ارائه مکتوب به ستاد کرونا ارجاع داده خواهد شد تا تصمیم 
گیری کنند. در آخرین اطالعیه صادر شــده از سوی ســتاد مبارزه با کرونا مقرر شده بود بازی های 
لیگ برتر در فصل جاری بدون حضور تماشاگر برگزار شود. هم چنین بر اساس اعالم سازمان لیگ، 
تصمیم اتخاذ شده برای برگزاری بازی ها بدون حضور تماشــاگر تنها برای بازی های باقی مانده 
این فصل است و جهت برگزاری بازی های  فصل آینده با حضور تماشاگر یا بدون حضور تماشاگر 

تصمیمی اتخاذ نشده است. 

به بهانه فینال لیگ برتر فوتسال؛

گیتی پسند- مس سونگون؛ سکانس اول فینال در اصفهان
فینال لیگ برتر فوتســال که قرار بود در  الهه موالدوست
روزهای پایانی سال گذشته برگزار شود و 
شــرایط کرونایی آن را به ســال جدیــد منتقل کرد، موجب شــد تا 
سرنوشــت قهرمان این فصل از زمستان به تابســتان کشیده شود.

تیم های مدعی مس سونگون و گیتی پسند دو تیمی هستند که با غلبه 
بر رقبای خود راهــی فینال لیگ برتر در ســال ۹۸ شــدند، لیگی که 
سرنوشت آن به سال ۹۹ کشیده شد، فوتسالی ها برخالف فوتبالی ها 
از ۷ خردادماه اجازه شروع تمرینات و آمادگی برای فینال را با انجام 
تست های مربوط به کرونا پیدا کردند.دور رفت فینال لیگ برتر فوتسال 
روز جمعه ۳0 خردادماه و از ساعت 1۷ در سالن پیروزی اصفهان بین 
تیم های گیتی پسند اصفهان و مس ســونگون با رعایت پروتکل های 

بهداشتی و بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.

 شوک نایب قهرمانی سال گذشته همچنان 
گریبان گیر نماینده اصفهان

 شاید کمتر کسی فکر می کرد گیتی پسند فینال سال گذشته در حالی 
که ۳ بر یک در نیمه اول به رختکن رفته بود با شکســت در نیمه دوم 
جام را تقدیم مس ســونگون کند، ولی این اتفاق افتاد تا این باشگاه 
اصفهانی در شــوک بزرگی قرار گیرد، البته به نظر شــوک بازیکنان و 
کادر فنی بیشــتر از حد معمول بوده چراکه بالفاصله ۳0درصد قرارداد 

بازیکنان و کادر فنی کسر شد.
گیتی پســندی ها برای فصل ۹۸ در فصل نقل و انتقــاالت به نوعی با 
میدان دادن به جوانان، همگان را خیره کردند، نام هایی چون یوسفی، 
رسولی و حســن خانی در گیتی پســند نه تنها دیده شــدند، بلکه با 
درخشش خود در مواقعی حتی بازیکنان بزرگسال تیم را نیمکت نشین 
کردند. جدایی ســپهر محمدی و جذب الکس فالکون شاید یکی از 
مهم ترین اتفاقات این تیم اصفهانی بود کــه روند حرکتی و تاکتیکی 
گیتی پسند در سال های گذشته را به کل تغییر داد در ادامه لیگ جذب 
اصغرحســن زاده و الکس خبر از برنامه این باشــگاه اصفهانی برای 

ادامه لیگ و قهرمانی داد.
گیتی پسند در سال ۹۸ خود را برای صدرنشینی به آب و آتش نزد، ولی 
در پلی آف و بازی مقابل سوهان قم و ســن ایچ نشان داد عزم خود را 
برای پاک کردن اشتباه سال گذشته جزم کرده است. شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلــی تمرینات و مســابقات فرصتی به دو تیــم به ویژه 
گیتی پسند داد تا کمی به وضعیت خود سر وســامان دهند، مسابقه 
فینال نیز بدون تماشــاگر برگزار  شد تا صدرنشــینی دور مقدماتی و 

میزبانی و میهمانی در فینال عمال بدون تاثیر شود.

مس سونگون و هفت ضربه مدیریتی در سال 9۸
مس ســونگون ورزقان بعد از قهرمانی دراماتیک در فصل گذشــته و 
جذب مهره هایی چون مهدی جاوید، محمد شجری و مسلم اوالدقباد 
از گیتی پســند، نشــان داد عزم خود را برای تکرار قهرمانی جزم کرده 
است، اما جدایی مهره های کلیدی خود مثل حمید احمدی، محمدرضا 
سنگ سفیدی و مرتضی عزتی و پیوستن آنها به تیم رقیب باعث شد 

شاهد چند ضربه در این تیم باشیم.
اولین ضربه در جام باشگاه های آســیا بود که در فینال مغلوب شد و 
جام را تقدیم سامورایی ها کردند، دومین ضربه به مس سونگون زمانی 
اتفاق افتاد که این باشگاه در پرونده سنگ سفیدی و احمدی شکست 
خورد تا پنجره نقل و انتقاالت خود را بســته ببیند، در ادامه ســومین 
ضربه به مس ســونگون نتایج ضعیف در جام باشگاه های جهان بود 
که این تیم را بــه زنگ تفریح برای حریفان تبدیــل کرده بود، جدایی 
تقی پور را شاید بتوان چهارمین ضربه به این تیم عنوان کرد، دوپینگ 
ابوالقاسم عروجی ملی پوش این تیم را باید ضربه و بدشانسی دیگر 
این تیم دانست، پنجمین ضربه به نماینده ورزقان با وجود امیدواری 

مدیر جوان این باشگاه برای تبرئه شدن این بازیکن را در پی داشت، 
جدایی علیرضا وفایی در نیم فصل را ششــمین شکست این باشگاه 
و می توان جذب شاپا بازیکن برزیلی را با توجه به بسته بودن پنجره 
نقل و انتقاالت و حضور نداشــتن ایــن بازیکن در ایــران، هفتمین 

شکست مس دانست.
در این بین صدرنشــینی مــس در دور مقدماتی لیگ برتر در ســایه 
تمام این شکســت های مدیریتی را نمی توان کتمان کرد که به نظر با 
سیاســت گذاری حریف خود یعنی گیتی پسند و تالش نکردن برای 

صدرنشینی رخ داد.
مس سونگون ورزقان بعد از نایب قهرمانی در آسیا و پرداخت نشدن 
پاداش قهرمانی آسیا به بازیکنان و همچنین پرداخت نکردن پاداش 
حضور در جام باشــگاه های جهان در صورت قهرمان نشــدن در لیگ 
 برتر بازیکنان این تیم ســومین ضربه خود را خواهند خورد از این رو
 می توان به صراحت گفت این تیم بعد از وقفه طوالنی از مرحله نیمه 
نهایی تا فینال با اســترس بســیار باال در فینال حاضر خواهد شــد و 
البته وارد شدن مدیرعامل این باشــگاه و حاشیه سازی برای یکی از 
بازیکنان گیتی پسند ممکن است دود آن را به چشم تیم خود وارد کند 

و تمرکز تیم مس سونگون را از بین ببرد.

با وجود این که مسئوالن ذوب آهن از خرید بلیت 
برگشــت برای رادولوییچ ســخن می گفتند، اما 
اشتباه عجیبی را مرتکب شده و بلیت را با توقف 
در آلمان تهیه کرده اند و حاال این سرمربی مونته 
نگرویی اصال نمی تواند وارد آلمان شــود.پس از 
چند هفته شــایعه باالخره رادولوویچ، سرمربی 
ذوب آهن در چندین مصاحبه اعــالم کرد که در 
شرایط حاضر و با وجود شــیوع فراوان ویروس 
کرونا، قصد بازگشــت به ایران را نــدارد. او حتی 
پیشنهاد ذوبی ها مبنی بر بازگشت زمینی به ایران 
را رد و طی گفت و گویی اظهار کــرده بود که طبق 
قوانینی که در مونته نگرو وجــود دارد، نمی تواند 
به کشــورهایی که موارد فعلــی مبتال به ویروس 
کرونا بیشتر از ۲۵ نمونه در هر 100 هزار نفر است 
مثل صربســتان، ترکیه و ایران ســفر کند.با این 
حال چند روز قبــل علی دادفر، مدیر رســانه ای 
ذوب آهن اعالم کرد که برای دوشنبه -۲۶ خرداد 
ماه- بلیت برگشــت برای رادولوویچ تهیه شده 
و روز یکشــنبه نیز احمد جمشــیدی، سخنگوی 
باشــگاه این موضوع را تایید کرد. بــا این وجود 
ســرمربی مونته نگرویی ذوب آهن صحبت های 
جالبــی را مطرح می کند که اگر درســت باشــد 
مسئوالن باشــگاه ذوب آهن اشــتباه عجیبی را 
در تهیه بلیت بازگشــت برای رادولوویچ مرتکب 
شده اند.در همین خصوص میودراگ رادولوویچ، 

سرمربی ذوب آهن طی گفت و گویی ضمن اشاره 
به صحبت های قبلی خــود در رابطه با بلیت تهیه 
شده توسط باشگاه ذوب آهن برای بازگشت او، 
اظهار کرد: بلیتی که تهیه شده برای پرواز از طریق 

آلمان بود.
دولت آلمــان در خصوص نپذیرفتن مســافران 
از سراســر دنیا ســختگیری زیاده داشته و طبق 
دســتور دولت، اتباع تمامی کشــورها بــه غیر از 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شینگن و بریتانیا 
نمی توانند تا حداقل ۳1 آگوست )10 شهریور ماه( 
به آلمان ســفر کنند. مونته نگرو با اینکه در قاره 
اروپا قرار دارد، اما شامل هیچ از یک این شرایط 
نمی شود و در نتیجه، رادولوویچ اصال نمی تواند به 

آلمان سفر کند.
به نظر می رســد پــس از آنکه مســئوالن ذوب 

آهن در می یابنــد رادولوویــچ نمی تواند زمینی 
به ایران بازگــردد، تصمیم می گیرنــد تا پروازی 
غیر مســتقیم و با چندیــن توقف را بــرای او به 
مقصد اصفهــان تهیه کنند. از طرفــی چون اتباع 
مونته نگرو تنها می توانند به کشورهایی که شیوع 
ویروس کرونا در آن ها پایین باشد سفر کنند، به 
سراغ آلمان می روند که از موفق ترین کشورهای 
اروپا و حتی در جهان بود که توانســت با شــیوع 
این بیماری مقابلــه کند و اکنون آمــار مبتالیان 
در این کشور بسیار پایین اســت. اما این نکته را 
در نظر نمی گیرند که بســیاری از کشــورها عضو 
شینگن به تازگی قوانین ســختی را برای رفت و 
آمد اتباع سایر کشــورها وضع کرده و رادولوویچ 
نیز با پاسپورت مونته نگرویی اصال تا 10 شهریور 
اجازه ورود به آلمان را ندارد و عمال بلیتی که برای 

او تهیه شده، سوخت می شود.
البته ســناریوی احتمالی دیگری را نیز می توان 
در نظر گرفت کــه ذوبی ها با وجــود اینکه اطالع 
داشــته اند رادولوویچ نمی توانســته بــا پروازی 
که از آلمان برای او تهیه می شــود بــه ایران باز 
گردد، بلیــت را بــرای او خریــداری می کنند تا 
نشــان دهند به دنبال برگشت او هســتند و در 
دادگاه ها بین المللی که ممکن است اختالف شان 
با ســرمربی به آن ها کشیده شــود، از این سند 

استفاده کنند.

اشتباه عجیب باشگاه ذوب آهن در خرید بلیت بازگشت برای رادولوویچ؛

گره کوِربازگشت سرمربی سبزپوشان
توصیه روز

پیام مبهم »عمر خربین«!
مهاجم سوریه ای الهالل عربستان پیام ابهام آمیزی را منتشر کرد که به نظر می رسد خبر از جدایی از 
تیم سعودی می دهد.عمر خربین یکی از بازیکنان کلیدی و تاثیر گذار الهالل عربستان است که البته 
در یکی دو فصل اخیر با افت محســوس 
مواجه شــده و با توجه به درخشش گومز 
کمتر فرصت بازی به او رسیده است.این 
مهاجم ســوریه ای پســتی را منتشر کرد 
که بازتاب زیادی در رســانه های عربی و 
سعودی داشــت.او در این پست نوشت: 
وضعیتم سخت است.این پیام ابهام آمیز 
خربین باعث شد تا گمانه زنی های زیادی 
درباره او به وجود آید. بعضی ها نوشتند که 
او به دنبال جدایی از الهالل است و بعضی 
دیگر نوشتند که وضعیت روحی او این روزها خوب نیســت.خربین در فصل جاری 1۲ بازی برای 
الهالل انجام داد که نتیجه آن ۴ گل بوده است. به نظر می رسد که او آخرین فصل حضورش در این 

تیم سعودی را تجربه می کند و خود را آماده جدایی از این تیم کرده است.

»زیدان« نگران گل نزدن مهاجمان رئال نیست
رئال مادرید که رقابت نزدیکی با بارسلونا برای فتح جام این فصل دارد، یکشنبه شب با نتیجه ۳ بر 
یک از سد ایبار گذشت.زیدان، ســرمربی رئال پس از این بازی به رسانه ها گفت: تیم بسیار خوبی 
در اختیار دارم و همه بازیکنان مورد اطمینان من هســتند. در هر صورت بازی ها  فشرده اند اما در 
هر مسابقه ۵ تعویض می توان انجام داد که تصمیم خوبی بود. حاال باید استراحت کرده و به بازی 
بعدی فکر کنیم. عدم گلزنی مهاجمان نگرانم نمی کند، بازیکنانی در خط حمله داریم که تفاوت ها 

را رقم می زنند. هازارد می توانست  به جای پاس به راموس خودش گلزنی کند؛ اما فداکاری کرد.

جیمی جامپ دیدار بارسلونا، محروم می شود
اللیگا اعالم کرد در مورد جیمی جامپی که یکشنبه شب وارد زمین شد اقدامات قانونی انجام خواهد 
داد.بارسلونا شامگاه یکشنبه بعد از مدت ها به میدان بازگشت و با ارائه نمایشی درخشان موفق شد 
با چهار گل مایورکا را مغلوب کند؛ اما نکته جالب ورود یک فرد به وسط میدان آن هم در شرایطی بود 
که بازی بدون تماشاگر برگزار می شد. این هوادار که یک شهروند فرانسوی ساکن در مایورکاست، 
در دقیقه ۵۴ دیدار این تیم مقابل بارسلونا وارد زمین شد و در حالی که قصد داشت با لیونل مسی 

عکس بگیرد، در نهایت توسط ماموران امنتیتی به بیرون از زمین هدایت شد.

اوبامیانگ: من جام می خواهم
به نظر می رسد که کاپیتان آرسنال خود را آماده جدایی از این تیم در تابستان می کند.پیر اوبامیانگ 
بعد از جدایی از بوروسیا دورتموند راهی لیگ جزیره شد تا پیراهن آرسنال را برتن کند. ناکامی آرسنال 
در باال بردن جام باعث شده است تا اوبامیانگ هم مسیر بازیکنانی مثل تیری آنری، فان پرسی و 
سسک فابرگاس را دنبال کند.به نظر می رسد که اوبامیانگ هم به خاطر ناکامی در کسب جام در حال 
ترک توپچی هاست. او گفت: هنوز ماندن یا جدایی من مشخص نشده است. همیشه با صراحت 
صحبت کرده ام و نیازی به پنهان کاری نیســت. بدون شک تصمیم سختی پیش رو دارم. من هم 
مانند هر بازیکنی دوست دارم که جام کسب کنم. سوال این اســت که آیا برای کسب جام باید در 

آرسنال بمانم یا راهی تیم دیگری شوم؟ 

فوتبال جهان

توصیه وکیل ویلموتس به او:

  به هیچ وجه درباره
 ایران صحبت نکن!

سردبیر سایت فوتبال نیوز بلژیک عنوان کرد 
که وکیل ویلموتس مانــع هرگونه اظهارنظر 
این مربی درباره ایران شــده است.تیم ملی 
فوتبال ایران در حالی کــه امید زیادی برای 
قهرمانی در جام ملت های آســیا داشــت؛ 
امــا در نهایت با شکســتی کــه مقابل ژاپن 
متحمل شد نتوانســت به دیدار فینال برسد 
و این بازی آخرین حضور کارلوس کی روش 
روی نیمکــت تیم ملی ایران بــود. در حالی 
که جامعه فوتبــال و مردم مدت هــا انتظار 
کشــیدند تا جانشــین کارلــوس کی روش 
پرتغالی روی نیمکت تیم ملی را بشناســند، 
بعد از یک وقفــه طوالنی و از دســت دادن 
پنجره بازی های دوستانه )فیفا دی( مارک 
ویلموتس بلژیکی به عنوان سرمربی جدید 
تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شــد.از همان 
ابتدا شــرایط انتخاب ویلموتــس به عنوان 
ســرمربی ایران طبیعی پیــش نرفت. ابتدا 
حضور این مربی در ایران و بررسی امکانات 
و در ادامه رفتن به کشورش و امضای قرارداد 
در کشــور خود و عالوه بر همه این ها، اعالم 
نشــدن جزییات قــرارداد ویلموتس باعث 
نارضایتی هایی شــده بود. البته مهدی تاج، 
رییس وقت فدراسیون حسابی از این مربی و 
اخالق او تعریف کرد و او را فردی آرام و نجیب 
معرفی کرد که به نظر می رسید کنایه هایی به 
رفتار سرمربی سابق تیم ملی یعنی کی روش 
داشت.این مربی که در این مدت کوتاه نیز، 
پروازی بود و در ایران سکونت نداشت نتایج 
ضعیفی با تیم ملی فوتبال ایران کســب کرد 
و دو شکســت برابر بحرین و عراق و خطر از 
دست دادن جام جهانی باعث اتمام همکاری 
فدراسیون فوتبال با این مربی شد. او فعال ۲ 
میلیون یورو از ایران گرفته است ولی به این 
امر قانع نیست و خواستار دریافت ۶ میلیون 
یوروی دیگر شــده که در صورت محکومیت 
فوتبال ایران، قطعا  تلخ ترین پروسه انتخاب 
ســرمربی در تاریخ فوتبال ایــران رخ داده 

است.

در حاشیه

وز عکس ر

دورهمی مدیران 
و مسئوالن سابق 

استقالل
علــی نظری جویبــاری، معاون 
پیشین باشگاه استقالل در یکی 
از تاالر های پذیرایی مجلل تهران، 
میزبان تعدادی از مدیران اسبق 
این باشگاه بود. در این دورهمی 
برخــی از مدیران عامل، معاونان 
و اعضای هیئت مدیره پیشــین 

استقالل هم حضور داشتند.
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 عملیات ساماندهی و مرمت تابلوهای ترافیکی
سطح منطقه سه

مدیرمنطقه سه شــهرداری اصفهان گفت: ســاماندهی تابلوهای ترافیکی، احداث مسیر اتوبوس 
شهری و افزایش مسیرهای دوچرخه سواری از اقدامات ترافیکی این منطقه است.حسین کارگر 
با اشاره به ساماندهی تابلوهای ترافیکی ســطح منطقه، اظهار کرد: به دلیل آسیب رساندن برخی 
شهروندان متخلف با مواد محترقه و آتش زا به تابلوهای شهری و یا برخورد خودروی آن ها به عالئم 
راهنمایی و رانندگی، ساالنه بودجه ای در خصوص بازسازی آن ها در نظر گرفته می شود.وی افزود: 
مرمت تابلوهای مســیر اطالعاتی و تکمیل تابلوهای راهنمایی و رانندگی بــا هزینه ای بالغ بر یک 
میلیارد ریال در دست اقدام بوده که از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به ساماندهی مسیرهای اتوبوس شهری، تصریح 
کرد: عملیات جدول گذاری و تفکیک مسیر ویژه اتوبوس خیابان فرشادی حدفاصل خیابان های 
نشاط، استانداری و خراسانی در دست اجرا اســت.وی افزود: اصالح هندسی خیابان فرشادی و 
ساماندهی توقفگاه ها یا ایستگاه های اتوبوس در حال اجراست که هزینه ای بیش از دو میلیارد ریال 
در بر خواهد داشت.کارگر با اشاره به افزایش مسیرهای دوچرخه سواری و لزوم ترغیب شهروندان 
به استفاده از حمل و نقل پاک، خاطرنشان کرد: احداث مســیر دوچرخه خیابان حافظ حدفاصل 
چهارراه شکرشکن تا میدان امام )ره( به منظور ساماندهی و توسعه مسیرهای دوچرخه، به طول 
۴۰۰ متر و هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال در دست اقدام است و تا پایان سال مسیرهایی مبنی بر 

تکمیل شبکه های دوچرخه سواری ایجاد خواهد شد.

ساماندهی سیما و منظر شهر در محدوده تپه اشرف
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان گفت: ساماندهی ســیما و منظر شهر در محدوده تپه اشرف و 
برون رفت از وضعیت نامطلوب فعلی در دستور کار مدیران شهری و میراث فرهنگی قرار گرفت.رضا 
اخوان اظهار کرد: روز شنبه در راستای ساماندهی و تعیین وضعیت تپه اشرف بر اساس درخواست 
مسئوالن سازمان میراث فرهنگی و تیم کاوشــگر محل، مدیران شهری از جمله شهردار اصفهان و 
معاونان، تعدادی از اعضای شورای اسالمی شهر، مسئوالن ســازمان میراث فرهنگی و »علیرضا 
جعفری زند« سرپرست هیئت باستان شناسی تپه اشرف از این محل بازدید کردند.وی افزود: در 
این بازدید که حدود یک ساعت طول کشید، »علیرضا جعفری زند« سرپرست هیئت باستان شناسی 
تپه اشرف گزارشی از آثار کشف شده در این تپه تاریخی ارائه کرد.مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: همزمان با انجام حفاری در مســیر لوله گذاری شرکت آب و فاضالب در مجاورت 
وضعیت فعلی تپه اشرف، تیم کاوشگر فعالیت خود را انجام داده و با نظارت این تیم، حفاری صورت 
می گیرد.وی ادامه داد: در این بازدید مباحث مختلفی مطرح شــد و معتقدیم تاکنون شرایط تپه 
اشرف از نظر تاریخی و حساسیت هایی که این محل دارد و اهمیت رسیدگی و توجه ویژه به این تپه 
تاریخی تاکنون به این شکل برای مسئوالن و مدیران شهری تبیین و تنویر نشده است.اخوان با بیان 
اینکه روزشنبه  شهردار اصفهان از کل سطح هفت هکتاری تپه اشرف و تپه جی بازدید کرد، افزود: در 
این بازدید میدانی مقرر شد برای ساماندهی و نجات بخشی وضعیت تپه اشرف که در حال حاضر 
درخور شــهر اصفهان به لحاظ سیما و منظر شهری نیســت، برنامه ریزی شود و مجموعه سازمان 
میراث فرهنگی با حضور »جعفری زند« که از ابتدای کاوش های مجموعه تپه اشرف حضور داشته، 
گزارش کامل و مستند از وضعیت گذشته، تاریخچه و برنامه و پروپوزال پیش بینی شده قابل اجرا 
برای احیا و نجات بخشی تپه اشرف و خروج از این شــرایط نامطلوب ارائه کند تا یک تفاهم نامه 
بین شهرداری و ســازمان میراث فرهنگی تهیه و این موضوع فاز بندی شود.وی گفت: بنا بر تاکید 
شــهردار اصفهان ابتدا فعالیت در جداره اصلی تپه اشــرف )در مجاورت خیابان مشتاق( به عنوان 
 فاز نخست آغاز خواهد شد و به مرور زمان بر اساس شــرایط محل و پیشرفت کار، فازهای بعدی

 انجام می شود.

با مشارکت شهرداری اصفهان و بخش خصوصی صورت گرفت؛

بهره برداری از نخستین واحد تولیدی چیپس میوه و سبزیجات خشک

در دومیــن برنامه از 
سری برنامه های »هر 
یکشــنبه، یک افتتاح« با شــعار اصفهان در مسیر 
امید، آیین بهره برداری از نخســتین واحد تولیدی 
چیپس میوه و سبزیجات خشک اصفهان با حضور 
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر در میدان میوه 
و تره بار اصفهان برگزار شــد. در حاشیه این آیین، 
مراســم کلنگ زنی عملیات اجرایی پروژه کلینیک 
خدمات خودرویی نیز برگزار شــد. در این آیین از 
نخستین واحد تولیدی چیپس میوه و سبزیجات 
خشک اصفهان در سوله ای با متراژ یک هزار و ۴۰۰ 
متر  با مشارکت شهرداری و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی بــرای تولید روزانــه 7۰۰ کیلوگرم میوه و 

سبزی خشک بهره برداری شد.
 این واحد اشتغال  1۵ نفر را به دنبال داشته  و بیش 

از 12 نوع میوه به صورت خشک بســته بندی و به 
بازارهای داخلی و خارجی از جمله اوکراین و روسیه 
عرضه خواهــد کرد. قدرت ا... نــوروزی  اظهار کرد: 
امیدواریم »هر یکشــنبه یک افتتاح« باعث ایجاد 
تحول در عرصه تولیــد و فعالیت هــای اقتصادی 
باشد.وی با ابراز خرســندی از راه اندازی نخستین 
واحد تولیدی چیپس، میوه و ســبزیجات خشک 
اصفهان تصریح کرد: در این مجموعه خشک کردن 
میوه ها انجام می شــود که می تواند در حوزه هایی 
همچون کشاورزی و اقتصادی اثرات مهمی داشته 
باشد چنان که از خشک شــده میوه هایی می توان 
اســتفاده کرد که در مواقعی از ســال نــوع تازه آن 
وجود ندارد و چرخــه جدیدی برای تولید و حمایت 
از باغداران و کشــاورزان ایجاد  می شود.شــهردار 
اصفهان خاطرنشــان کرد: اجرای این پروژه باعث 

حرکت جدیــدی در عرصه اشــتغال زایی و تامین 
کاالهای کامال بهداشــتی اســت. نوروزی افزود: 
این اقدام بــا حمایت و ایده پردازی شــرکت های 
دانش بنیان اتفاق افتاده و باعث خشــنودی است 
که جوانان در این عرصه ها حضور یافته اند.مراســم 
کلنگ زنی نخستین کلینیک خدمات خودرویی نیز 
طی مشارکت شــهرداری اصفهان با اتحادیه صنف 
خدمات فنی ســبک شــهر و به ارزش 1۳ میلیارد 
تومانی انجام شــد. این کلینیک در میدان مرکزی 
میوه و تره بار شــهر اصفهان ســاخته می شــود و 
ساماندهی مشاغل این حوزه در برخی خیابان های 
اصفهان  و زیباسازی شــهر را به همراه دارد.شهردار 
اصفهان در این مراسم اظهار کرد : امیدواریم پروژه 
کلینیک خدمات خودرویی آغاز یک حرکت جدید 
برای مشارکت بین شهرداری و بخش خصوصی به 

ویژه اتحادیه و اصنافی باشد که می توانند خدمات 
مورد نیاز مــردم را به صورت یکجــا ارائه دهند.وی 
ادامه داد: کلنگ طرحی که اخیرا زده شــده طی دو 
هفته پیش در شورای سرمایه گذاری تصویب و قرار 
شد به سبک BOLT ) ساخت، بهره برداری، اجاره 
و انتقال مالكيت( ساخته شــود.  شهردار اصفهان 
افزود: هرچند بهره برداری از این طرح را یک ساله 
عنوان کرده اند اما ما قول گرفتــه ایم پروژه طی 9 
ماه به اتمام برسد و برای مدت 1۰ سال این قرارداد 
پابرجاســت.نوروزی در پایان اظهار کرد:  آرزوی ما 
این اســت میدان مرکزی میوه و تره بــار که روزانه 
۵ هزار خودرو در آن تردد دارند، بتواند به عنوان یک 
مرکز خدمــات خودرویی برای همه افــراد به ویژه 
افرادی که از بیرون و در مســیرهای حاشیه شهر به 
این گونه خدمات نیاز دارند، مورد استفاده قرار گیرد.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: رشد ۴۰ درصدی بودجه عمرانی شهر در سال گذشته نسبت به سال 97 نشان دهنده عزم عمرانی شهرداری بود.ایرج مظفر اظهار 
کرد: سال گذشته مبلغ قراردادهای تحویل موقت 17۳ میلیارد تومان بوده که این مبلغ در ســال 9۸ به 22۶ میلیارد تومان افزایش یافت.وی با بیان اینکه در سال 97 مبلغ 
قراردادهای منعقد شــده برای اجرای پروژه های عمرانی ۴۶۸ قرارداد به مبلغ 21۳ میلیارد تومان بوده است، افزود: در سال گذشته این تعداد به ۵۵۸ قرارداد به مبلغ ۵۵۶ 
میلیارد تومان رسیده است.معاون عمران شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: از جمله پروژه های مهم تحویل شده در سال 97 و 9۸ می توان به پیاده راه سازی چهارباغ، 
دوربرگردان شهید باالیی، احداث پارک جنگلی روح االمین، پارک پردیس هنر، سالن ورزشی ناصرخسرو، پل مترو ادامه خط یک در میدان استقالل، احداث تصفیه خانه 
فاضالب شاهین شهر و خط انتقال آب به طول 1۸ کیلومتر در منطقه 12، پیشرفت 12 درصدی در پروژه مرکز همایش ها، پایانه مسافربری مجاور ایستگاه مترو صفه و عاشق 
آباد، مجموعه ورزشی مادر و کودک، تقاطع روح االمین، خیابان هفت تیر، پارک شهید اشرفی اصفهانی، تعریض پل آقارب پرست و مرکز فرهنگی دکتر کتابی اشاره کرد.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:

رشد 40 درصدی بودجه عمرانی شهر اصفهان در سال گذشته
برگزاری جشنواره عکاسی »رهنان در قاب عکس«

فراخوان جشنواره عکاسی »رهنان در قاب عکس« با هدف شناسایی قابلیت ها، ظرفیت ها و آثار 
تاریخی اعالم شد.مدیر موزه گرمابه رهنان گفت: فراخوان جشنواره عکاسی»رهنان در قاب عکس« 
با هدف شناسایی قابلیت ها، ظرفیت ها و آثار تاریخی از سوی معاونت فرهنگی شهرداری منطقه 
11 با همکاری دفتر تخصصی هنرهای تجســمی و موزه گرمابه رهنان وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان اعالم شد.محمد معماریان اظهار کرد: این جشنواره در محورهای 
طبیعت شهر شامل مادی ها، فضای سبز، مزارع، باغ ها، بوم گردی و همچنین صنایع دستی و هنر و 
مشاغل، ابنیه و آثار تاریخی و ناهنجاری ها و نازیبایی های اطراف من برگزار می شود.وی افزود: هر 
شرکت کننده ای مجاز به ارسال ۳ عکس است که بایستی نام و نام خانوادگی، کد ملی و محور عکس 
ها را  به همراه آثار خود به صورت فایل به شماره  ۰9۰22۵1۳2۸2 ارسال کنند.معماریان تصریح کرد: 
عالقه مندان برای ارســال آثار تا ۳۰ خرداد ماه فرصت دارند که در پایان جشنواره  به 1۰ اثر برگزیده 

جوایزی تعلق خواهد گرفت و نمایشگاهی از آثار برگزیده  برپا خواهد شد. 

 راه اندازی سامانه جدید ثبت نام کالس های آموزشی
 ویژه شهروندان

سامانه جدید ثبت نام کالس های آموزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در 
سایت esfahanfarhang.ir راه اندازی شد.با توجه به لزوم به روز رسانی عملکرد سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان  و خدمت رسانی بهتر به شهروندان گرامی در زمینه آموزشی و 
همچنین تسهیل و تشویق شهروندان به غنی سازی بانک آموزشی به مرجعیت علمی، سامانه جدید 
ثبت نام کالس های آموزشی این سازمان در سایت www.esfahanfarhang.ir راه اندازی شد.در 
این سامانه تمامی مراکز سازمان به همراه آدرس و شــماره تلفن و مکان نما قابل مشاهده بوده و 
امکان پیدا کردن مرکز نزدیک محل سکونت شهروندان با آیکون جست وجو از روی نقشه، از جمله 
مزایای جدید در این سایت اســت.مخاطبان گرامی این امکان را دارند که دروس و سرفصل های 
آموزشی را قبل از ثبت نام مالحظه کرده و در زمینه های فرهنگی، هنری، تفریحی و ورزشی بر اساس 
عالقه یا بر اساس مراکز فرهنگی ورزشی و حتی بر اساس منطقه شهری خود در این سامانه ثبت 
نام کنند.همچنین طی انعقاد تفاهم نامه میان اداره کل فنی و حرفه ای و سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان، امکان درخواست و صدور گواهینامه پایان دوره برای شرکت کنندگان در 
کالس های آموزشی سازمان نیز فراهم شده و به زودی مشاهده اسامی مدرسان برتر و تماشای سه 
بعدی مراکز هم در این سایت امکان پذیر خواهد بود.گفتنی است؛ ثبت نام کالس های آموزشی تا 
۳1 خردادماه در سامانه آموزشی سایت esfahandarhang.ir  انجام می شود و کالس ها از یکم 

تیرماه با رعایت ضوابط بهداشتی برگزار خواهد شد.

تولید پنج اثر موسیقی درصداوسیمای مرکز اصفهان
پنج اثر موسیقی به نام های»شال ســوز بهار« ، »گل باغ آشنایی« ، »زبان پارسی«، »دعای الهی 
عظم البال« و »مهر آذین« در واحد شــعر و موســیقی مرکز اصفهان تولید شــده است .به گزارش 
روابط عمومی معاونت امور استان ها، قطعه موسیقی »شال ســوز بهار« به آهنگ سازی و تنظیم 
حمدا... خدیوی، شــعر مهدی عالی و خوانندگی علی جمالی ، قطعه موسیقی »گل باغ آشنایی« 
به آهنگ سازی و تنظیم مرتضی شفیعی، شعر سخای اصفهانی و خوانندگی علی دهکردی ، قطعه 
موسیقی»زبان پارسی « به آهنگ سازی و تنظیم عارف جعفری، شعر نجیب بارور و خوانندگی اکبر 
اختری ، قطعه موســیقی »دعای الهی عظم البال« به آهنگ سازی، تنظیم و خواننده سید روح ا... 
قوام نیا و قطعه موسیقی»مهرآذین« به آهنگ سازی و تنظیم احسان پوریان زاده تصویب و آماده 

پخش از شبکه های استانی و سراسری است.

با مسئولان

اخبار

 ICT چه نقش و جایگاهی 
 بر مشارکت شهروندان 
در مدیریت شهری دارد؟

سوال روز

 مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین 
شــهرداری اصفهان گفت: بررســی نقش و 
جایگاه ICT بر جلب مشــارکت شهروندان 
در مدیریت شهری به عنوان پروژه پژوهشی 
مســئله محــور حــوزه بهره بــردار معاونت 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی است که 
در دانشگاه اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.

سعید ابراهیمی اظهار کرد: هدف پژوهش، 
بررسی نقش و جایگاه ICT به عنوان یکی از 
عوامل موثر بر جلب مشارکت شهروندان در 

مدیریت شهری اصفهان است.
وی افــزود: در ایــن پژوهــش مشــارکت 
شهروندان در قالب مشــارکت الکترونیکی 
و در دو بعد اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی 
اندازه گیری شــده، همچنیــن متغیرهای 
مزایای الکترونیک شدن، اعتماد الکترونیکی 
و ســواد اطالعاتی به عنوان عوامــل موثر بر 
مشارکت الکترونیکی شــهروندان انتخاب 
شــده اســت.مدیر پژوهــش، خالقیت و 
فناوری های نوین شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه روش تحقیق این پژوهش بر اساس 
هدف تحقیــق از نوع کاربردی و بر اســاس 
نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است، 
تصریح کرد: جامعه آماری کلیه شــهروندان 
2۰ تا ۴9 ساله ساکن در شهر اصفهان و برای 
حجم نمونــه تعداد ۳۸۴ نفر با اســتفاده از 
فرمول کوکران انتخاب شــده اند.ابراهیمی 
اظهار کرد: یافته های پژوهش نشان می دهد 
که مشــارکت الکترونیکی شهروندان بسیار 
پایین اســت و در مدل معادله ســاختاری 
تاثیر هر سه عامل مزایای الکترونیک شدن، 
اعتماد الکترونیکــی و ســواد اطالعاتی بر 
مشــارکت الکترونیکی معنــادار بودند.وی 
گفت: در این میــان ضریب تاثیــر مزایای 
الکترونیک شــدن منفی و ضعیف و ضریب 
دو عامل دیگر مثبت و متوســط بود و سواد 
اطالعاتی با ۵7 درصد بیشــترین تاثیر را بر 

مشارکت الکترونیکی داشت.

        حدیث زاهدی

دلبری باغ گل های 
اصفهان در آخرین 

روزهای بهار
مجموعه باغ گل های اصفهان 
در مساحتی به وسعت ۶7۰۰۰ 
متر مربع ایجاد شده که در آن 
هزاران نــوع گل و گیاه وجود 
دارد.ایــن مجموعــه یکی از 
مقاصــد گردشــگری شــهر 

اصفهان محسوب می شود.

وز عکس ر

میثم محمدی- شهردار زرین شهرم الف:881297

آگهی مزایده
شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره ۸7 مورخ 99/2/29  شورای اسالمی شــهر در نظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ وسائط نقلیه سبک 
واقع در میدان انقالب به صورت اجاره برای مدت دو سال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت 

دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 99/۴/11 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

نوبت اول

تحدید حدود اختصاصی
۳/12۵ شماره نامه : 1۳99۸۵۶۰2۰2۴۰۰219۴-1۳99/۳/2۵ چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره ۴۴۸۳/۴۵۶۵ واقع در بخش ۵ ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای اصالحی بشماره 1۳9۸۶۰۳۰2۰2۴۰۴۸1۴-1۳9۸/12/۶ هیات ت.ت  به نام رضا کاظمی فرزند علی در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونًا به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1۳99/۴/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز 

پذیرفته خواهد شد. م الف: 881472  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

س: ایمنا
عک
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مطالعه ای در سال 2010 که نتایج آن در نشریه  روان شناسی 
کاربردی منتشر شد، نشــان داد آدم هایی که دارای سطوح 
باالیی از ســامتی خوش روانی )یودیمونیا( هســتند که 
دربردارنده  حس و درک هدف عالی در زندگی و هم چنین، 
کنترل هیجانی و احســاس ارزشــمند بودن در انجام هر 
کاری است، معموال بیشتر از ســایر آدم ها زنده می مانند. 
پژوهشــگران دیگری نیز دریافته اند، دارا بودن این سطح 
از ســامت روان )خوش روانــی( ممکن اســت با حفظ 
سامت جسمانی نیز ارتباط مستقیم داشته باشد. طی این 
پژوهش ها، دانشــمندان دریافتند آدم هایی که از این نظر 
قدرتمندتر و سالم تر هســتند، در طول یک دوره  پژوهشی 
هشــت ســال و نیمه، حدود 30 درصد کمتر از سایر آدم ها 
به مرگ فکــر می کنند و خود را به مــرگ نزدیک می دانند.

هم چنین، پژوهش دیگری نیز نشــان داد، داشتن حس 
هدفمندی در زندگی برای رســیدن به نتایج مثبت و سالم 
باعث می شود آدم ها کمتر در معرض مشکاتی از قبیل سکته  
مغزی، حمله  قلبی، مشکات خواب، زوال عقل )دمانس( 
و سایر ناتوانی ها قرار بگیرند.دانشمندان طی مطالعه ای در 
سال 2016 که نتایج آن در نشریه  پژوهش های شخصیتی 
منتشر شد، دریافتند آدم هایی که در زندگی شان احساس 

هدفمندی می کنند، در مقایســه با آدم هایی که احساس 
می کنند کارهای شــان فاقد مفهوم و هدف هســتند، پول 
بیشتری به دست می آورند.بنابراین، خبر خوب این است 
که الزم نیســت بین ثروتمند بودن و درک هدف در زندگی 
)یافتن مفهوم زندگی( یک گزینه را انتخاب کنید. شاید به 
نقطه ای برسید که متوجه شوید هرچه هدف زندگی برای تان 
واضح تر و مشخص تر می شود، می توانید پول بیشتری در 

زندگی به دست بیاورید.
با توجه به تمام این مسائل، احتماال اکنون به اهمیت درک 
هدف و مفهوم زندگی تان پــی برده اید. ولی هدف و مفهوم 
زندگی چیزی نیســت که بتوان به راحتی و به سرعت به آن 
دست یافت  و آن را تعیین کرد.این فرآیند نیازمند تعمق در 
احواالت شــخصی، گوش دادن به صحبت های دیگران و 
درک این مسئله اســت که به چه چیزهایی در زندگی واقعا 
عاقه مند هستید. هفت استراتژی که در ادامه به شما معرفی 
می کنیم، می تواننــد در پیدا کردن یا آشــکار کردن هدف و 
مفهوم زندگی به شما کمک کنند؛ به این ترتیب، قادر خواهید 

بود زندگی هدفمندتر و معنی دارتری تجربه کنید.
 زمان، پول، یا اســتعدادتان را وقف کنید: پژوهشگران در 
دانشگاه های ایالتی فلوریدا و اســتنفورد دریافتند شادی 

و درک هدف در زندگــی دو مقوله ای متفاوت هســتند که 
با یکدیگر همپوشــانی دارند؛ شــادی مقوله ای اســت که 
پیش از آن که به بخشــندگی ربط داشــته باشد، محصول 
گیرندگی اســت؛ در حالی که درک هــدف زندگی پیش از 
آن که به گیرندگی ربط داشته باشــد، محصول بخشندگی 
اســت. بخشــنده   بودن در یک رابطه باعث می شود آدم ها 
زندگی هدفمندتری با یکدیگر داشته باشند.این رفتارهای 
نوع  دوستانه معموال عبارت هســتند از داوطلب شدن برای 
همکاری با سازمان های غیر انتفاعی، اهدای پول به افراد و 
خانواده های نیازمند، یا صرفا کمک به اطرافیان و سایر آدم ها 
در زندگــی روزمره.کارهای خیرخواهانه می توانند اشــکال 
گوناگونی داشته باشند، مثا این که تصمیم بگیرید دو جمعه  
آخر هر ماه در آسایشگاه یا یتیم خانه ها به صورت رایگان کار 
کنید، یا حتی هفته ای یک بار همسایه  سالخورده تان را برای 
خرید به فروشگاه ها ببرید. به هر شکل، انجام کارهای خیر 
و مهربانی کردن به دیگران می تواند این احساس را به شما 
بدهد که زندگی تان هدف و مفهوم دارد.همه  این کارها باعث 
می شوند احساس کنیم آدم بهتری هستیم و همین مسئله 
باعث ایجاد شادی واقعی خواهند شد. از این رو، باید 6 نکته 
درباره این که چطور آدم بهتری باشیم را به خوبی بیاموزیم.

آشپزی

مافین شکالتی 
مواد الزم: یک قاشق غذا خوری پودر کاکائو، صد گرم 

آرد ، یک دوم قاشق غذا خوری بی کربنات یا سودا،50 گرم شکر 
کاستر طایی، 100 میلی لیتر شیر خامه گرفته،یک عدد تخم مرغ،2 قاشق 

غذا خوری روغن آفتابگردان،مقداری روغن برای چرب کردن ظرف
مواد مورد نیاز برای کاستارد شکالت داغ: 2x150 گرم کاستارد 

کم چرب،25 گرم شکات تلخ خرد شده
طرز تهیه : فر را روی دمای 160 سانتی گراد بگذارید و شش عدد قالب مافین را با براش مخصوص 

روغن، کمی چرب کنید.پودر کاکائو را داخل یک کاسه بزرگ الک کنید سپس بقیه مواد خشک را داخل 
آن بریزید و خوب هم بزنید. وسط این مواد را خالی بگذارید.شیر، تخم مرغ و روغن را داخل یک 

ظرف بریزید و هم بزنید. سپس این ترکیب را داخل مواد بریزید و به سرعت هم بزنید تا مواد حالت 
خمیری پیدا کنند.مواد را داخل قالب مافین بریزید و به مدت 15 دقیقه داخل فر بگذارید تا پف 
کند.کاستارد را بر اساس دستور روی جعبه داخل ماکروفر یا یک ماهیتابه حرارت دهید. سپس 

خرده های شکات را به آن اضافه کرده و هم بزنید تا نرم شود.این مافین های خوشمزه 
را می توانید با خرید یک شکات صبحانه مرغوب مثل شکات فرمند خوشمزه تر 

کنید یا کمی کرم کاکائو با طعم فندقی را به عنوان الیه نازک رویی قرار دهید؛ 
البته این مقدار باید خیلی کم باشد تا کالری افزایش زیادی پیدا 

نکند. در صورت استفاده از کرم کاکائو بهتر است 
قید کاستارد را بزنید.

چرا به درک هدف در زندگی نیاز داریم؟

جشنواره کره جنوبی میزبان فیلم »متری 
شیش  و نیم« شد

 »تگزاس3« پروانه ساخت 
گرفت

بیست ویکمین جشنواره بین المللی فیلم »جئونجو« در کشور کره 
جنوبی، فیلم »متری شیش و نیم« ساخته سعید روستایی را در 
برنامه نمایش خود قرار داد.جشنواره بین المللی فیلم »جئونجو« 
امسال به دلیل بحران جهانی کرونا در دو بخش فیزیکی از تاریخ 28می 
تا 6ژوئن )٨ تا ١٧ خرداد( و در ادامه تا ٢٠سپتامبر )30 شهریور( به صورت 
آناین به نمایش آثار می پردازد.

فیلمنامه های »بچه های هور« به تهیه کنندگی بهروز رشاد و کارگردانی و 
نویسندگی فیاض موسوی، »نیسان آبی« به تهیه کنندگی احسان ظلی 
پور، کارگردانی منوچهر هادی و نویسندگی کمیل روحانی، »تگزاس 3« 
به تهیه کنندگی ابراهیم عامریان و کارگردانی مسعود اطیابی و نویسندگی 
حمزه صالحی و»یک بغل دریا« به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی 
بهمن کامیار موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: از حضور در شرکت فوالدمبارکه 
خوشحال هستم، پیش از این، عظمت این شرکت را بارها شنیده بودیم و اینکه 
محصوالت متنوع و اساسی که فوالد مبارکه تولید می کند در داخل کشور و در 
صنایع مختلف از جمله خودرو سازی و لوازم خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

سید مصطفی علوی در پایان بازدید از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه عنوان 
کرد: تکنولوژی مورد اســتفاده در فوالد مبارکه فوق العاده است و بسیار دقیق 
کنترل می شود و محصوالت شرکت نیز با دقت دوچندان و در فرآیندی دقیق 
تولید می شوند. ما در شرکت گاز استان اصفهان افتخار می کنیم که تامین کننده 
گاز این مجموعه عظیم صنعتی هستیم.وی اظهار کرد: این شرکت در ظرفیت 

کامل حدود 10 میلیون مترمکعب گاز مصرف می کند که بخشی از آن به عنوان 
خوراک و بخش دیگر در سیســتم های گرمایشی و ســایر مصارف استفاده 
می شود.علوی اظهار کرد: تاش ما این اســت که گاز شرکت فوالد مبارکه را به 
طور مستمر در طول سال تامین کنیم، البته در فصل ســرد، ناچار به کاهش و 
محدودیت مصرف هستیم، اما تاش ما این اســت که انرژی مورد نیاز فوالد 
مبارکه را به عنوان یک مشتری بزرگ و ارزشمند و باعث افتخار کشور، به صورت 
مستمر تامین کنیم.وی افزود: همکاران من در شرکت گاز استان اصفهان تاش 
می کنند با حضور خود در منطقه مبارکه استمرار گاز مورد نیاز فوالد مبارکه را تداوم 

ببخشند تا چرخ این شرکت عظیم به طور مداوم بچرخد.

مدیرکل دیوان محاســبات اســتان اصفهان در خال بازدید از خطوط تولید فوالد 
مبارکه گفت: حتی کوتاه ترین توقف خطوط تولید فوالدمبارکه برای صنعت کشور 
خســارت به همراه دارد.  بهزاد فاطون زاده افزود: بنده به عنوان یک ایرانی بر خود 
می بالم که چنین صنعت معظمی را در کشــور داریم و می توانیم مواد اولیه بیش 
از 3 هزار واحد تولیدی و کارخانجات دیگر را از این شــرکت تامین کنیم. وی اظهار 
داشت: باید از تک تک کارگران و مسئولین شرکت فوالد مبارکه قدردانی کنم که با 
همت واالی خود در این شرایط تولید را زنده نگه داشته اند.فاطون زاده ادامه داد: 

بازدید ما به اتفاق مدیرعامل شرکت گاز برنامه ریزی شد و ارزیابی بنده از  این دیدار 
سودمند این است که عدم آگاهی هر بخش از دیگری باعث شده بود همکاری ها 
تا حدی به صورت جزیره ای باشد و با ارائه گزارش مشکات از سوی مدیران فوالد 
مبارکه به این نتیجه رسیدیم که فوالد مبارکه را نه به عنوان یک تولیدکننده صرف و 
در یک نقطه، بلکه به عنوان یک فرآیند تولیدی کشوری ببینیم که حتی کوتاه ترین 
 توقف می تواند صدمات و خسارتی را برای این شــرکت و صنعت کشور به همراه 

داشته باشد.

با تاش کارکنان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم، مصرف الکترود در 
کوره  های قوس الکتریکی فوالد مبارکه اصفهان در 
ســال 13۹8 به 1.۹4 کیلوگرم به ازای هر تن فوالد 
مذاب تولیدی رسید که این رکورد از بدو راه اندازی 

فوالد مبارکه بی سابقه بوده است.
غامرضا ســلیمی، مدیــر ناحیه فوالد ســازی و 
ریختــه گری مــداوم با اعــام این خبــر افزود: 
موفقیت به دســت آمــده در حالی محقق شــده  
اســت که میزان مصرف الکترود در ســال ۹7 به 

میــزان 2.0۹ کیلوگرم بر تن فوالد مذاب بوده اســت. میــزان صرفه جویی 
حاصل در ســال ۹8 نسبت به ســال ۹7 به 
مقدار 1000 تــن الکترود بوده کــه باتوجه به 
قیمت هر کیلوگرم الکترود توانســته اســت 
صرفه جویــی و ارزش افــزوده زیادی برای 
شرکت به بار آورد.شــایان ذکر است در حال 
حاضر مصرف الکترود در سال 13۹۹ تا پایان 
 اردیبهشت ماه به 1.83 کیلوگرم بر تن مذاب

 رسیده است.

پس از انجام مقدمات الزم و گذراندن و تکمیل کلیه مدارک مورد نیاز ، بورس 
کاال در یکصد و بیست و سومین  جلسه  هیئت  پذیرش کاال و اوراق بهادار ، 24 
خرداد ماه 13۹۹ موافقت خود را با پذیرش ریل ملی در بورس کاال اعام کرد .

 بهزاد کرمی، معاون بازاریابی و فــروش ذوب آهن اصفهان ضمن بیان این 
مطلب گفت : در آینده نزدیک این محصول مهم و استراتژیک در بورس عرضه 
خواهد شد و خریداران این محصول می توانند انواع ریل مورد نیاز خود را از 

طریق بورس تامین کنند.
وی افزود : چهار کاس ریــل مورد نیاز راه آهن ، متــرو ، معدن و ریل مورد 
نیاز حمل و نقل داخلی کارخانه ها در بورس کاال عرضه می شود و قیمت ها 
نیز مطابق قوانین و مقررات بورس ، رقابتــی خواهد بود. معاون بازاریابی و 
فروش ذوب آهن ، متعهد شدن خریدار و فروشنده در معامات مربوط به 
ریل مطابق قوانین بورس کاال را یکــی از مزیت های عرصه این محصول در 
بورس کاال دانســت و گفت : با این اتفاق مهم ، تولید ریل استاندارد در ذوب 
آهن اصفهان در جامعه نهادینه می شــود و عما هیچ گونــه ابهامی در این 
خصوص باقی نخواهد ماند .شایان ذکر است ذوب آهن اصفهان قادر است 
به همراه تعداد معدودی از کشــورهای جهان در کارگاه نورد 650 خود ، ریل 
خطوط پرسرعت با گرید 60E1 تولید کند و به لحاظ حجم تولید نیز ، به طور 

کامل پاسخگوی نیاز داخل به این محصول است .در آذرماه سال گذشته با 
افتتاح و بهره برداری رسمی از خط آهن میانه- بستان آباد با حضور رییس 
جمهور برای اولین بار از ریل ملی ذوب آهــن اصفهان در خطوط آهن ایران 
استفاده شــد و هم اکنون نیز در محور زاهدان – چابهار توسط قرارگاه خاتم 

االنبیا)ص( ، ریل ذوب آهن اصفهان در حال نصب است .

مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور 
و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به همراه خدامراد صالحی 
فرماندار شهرستان لنجان ، حجت ا... غامی معاون هماهنگی امور عمرانی و 
علی اصغر ذاكری هرندی، مدير كل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
اصفهان، پنجشنبه 22 خرداد ماه با حضور در ذوب آهن اصفهان از خط تولید ریل 
ملی و همچنین شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان بازدید کردند .معاون امور 
شهری و روستایی وزیر کشور در این بازدید تولید ریل ملی را جهت  توسعه حمل 
و نقل » انبوه بر« کشور به ویژه مترو بسیار مهم دانست و گفت : خوشبختانه 
امسال و سال گذشته مبالغ قابل توجهی اوراق مشارکت برای کمک به زیرساخت 
های ریلی و قطار شهری به ویژه کان شهرها در نظر گرفته شده است که در این 
خصوص تامین ریل یکی از مهم ترین ملزومات است .وی افزود :  حضور ذوب 
آهن در تولید ریل به مدیریت شهری بسیار کمک کرده است  که این امر برای 
توسعه کشور اهمیت بسیاری دارد.جمالی نژاد یادآور شد :  با تدبیر مدیران 
ذوب آهن اصفهان ، این شرکت در حال حاضر تولید کننده بزرگ ریل است و 
این وظیفه مدیران شهری است که نگاه شان به تولید داخل به ویژه ذوب آهن 
اصفهان باشد که یک صنعت مادر محسوب می شود. معاون امور شهری و 
روستایی وزیر کشور با اشاره به اینکه تولید ریل ملی در زمان مدیریت مهندس 
یزدی زاده به طور کامل انجام و فعال شد ، افزود : امیدواریم ذوب آهن اصفهان 

که به خوبی تولید ریل را پیش می برد ، از توسعه حمل و نقل ریلی پشتیبانی کند 
و این اقدام مهم برای کشور با استفاده از توان داخلی صورت گیرد .مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان ، جمالی نژاد را یکی از پشتیبانان و حامیان اصلی تولید 
محصول استراتژیک ریل به ویژه ریل مترو در کشور دانست و گفت :  حمایت 
ایشان باعث شده تا کنون سه نوع ریل مورد نیاز سراسر کشور را در ذوب آهن 
اصفهان تولید کنیم . در این راستا تامین ریل اصفهان روتین شده و در مورد سایر 
شهرها هم انجام می شود و در این خصوص  هیچ گونه محدودیتی برای تامین 

ریل متروی مورد نیاز سراسرکشور نداریم .

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان :

تامینگازفوالدمبارکهبهصورتمستمردرتمامطولسالانجاممیشود

مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان در خالل بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه:
کوتاهترینتوقفخطوطتولیدفوالدمبارکهبرایصنعتکشور

خسارتبههمراهدارد

مدیر ناحیه فوالد سازی و  ریخته گری مداوم خبر داد:

دستیابیبهرکوردکمترینمیزانمصرفالکترودگرافیتیدرفوالدمبارکه

افتخاری دیگر برای ذوب آهن اصفهان؛
ریلملیتولیدذوبآهناصفهاندربورسکاالپذیرششد

 معاون وزیر کشور در بازدید خط تولید ریل ملی و در توصیف اهمیت آن برای  توسعه حمل و نقل
 » انبوه بر« کشور به ویژه مترو:

نگاهکشوربهذوبآهناست
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