
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 14 تیر 1399 
 12  ذی القعده  1441 

 4 جوالی  2020
 شماره 3010 

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

آمار شرکت های فناور در  استان همچنان رو به افزایش است؛

گامبلنداصفهاندراقتصاددانشبنیان
3

7

 رییس اتحادیه فروشندگان
 اتومبیل اصفهان مطرح کرد:

 مصرف کنندگان 
 هم نقش دالل

 گرفته اند

خلق هنر از آهن تا پشم؛

صنایع دستی، سوغات 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل انتقال خون استان:

آمار اهداکنندگان 
پالسمای کووید در روز 
حدود چهار نفر است 

3

5

4 8

8

برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛

 طراحی و اجرای نسوز 
 بدنه کوره بلند در

ذوب آهن اصفهان

از امروز؛

فوالد مبارکه برای 
تامین مالی 10 هزار 

 میلیارد ریالی به
 بورس کاال می آید

افزایش مبتالیان به  کرونا،  کمبودها در بخش درمان استان را آشکارتر کرده است؛

زخم کمبودها بر  پیشانی سالمت اصفهانی ها
5

 رنگ گرانی بر چهره بازار
 افزایش قیمت کاالهای اساسی در اصفهان رسما  کلید خورد؛ 

3

امضای ۲۰۰ قرارداد 
واگذاری از شرکت 

شهرک های صنعتی 
اصفهان

 هفته بیست و دوم
 رقابت های لیگ برتر؛

جدال شش امتیازی 
سبزپوشان در مشهد

جایگاه نخست دانشگاه 
کاشان در رتبه بندی 

دانشگاه های جوان تایمز

3

5

6 7

 شکل گیری جشن های 
خیابانی در اصفهان

7

مذاکره با معاون رییس 
 جمهور  برای دریافت

 اوراق مشارکت ساخت 
متروی اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

یکشنبه 8 تیر 1399 
 6  ذی القعده  1441 

 ۲8 ژوئن ۲۰۲۰
 شماره 3۰۰5

8 صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

رسانه ملی با 
تمام قوا از 

تولید کنندگان 
و صنایع کشور 
حمایت می کند
8

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری نایین با استناد مجوزهای شماره های 34256 مورخ 98/07/03 و 43103 مورخ 98/08/22 سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور ، بودجه مصوب و مصوبه شورای محترم اسالمی شهر نایین به شماره 78/5/83  مورخ 99/02/23 در نظر دارد عملیات اجرای اسفالت 

معابر شــهر نایین را از طریق مناقصه با اعتباری بالغ بر 19/925/209/800  ) نوزده میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون و دویست و نه هزار و 

هشتصد( ریال از محل بودجه عمرانی شهرداری و تملک دارایی های سرمایه ای ، طبق مفاد شرایط عمومی پیمان ، نقشه و مشخصات فنی 

موجود در شهرداری و براساس فهرست بهاء راه و باند سال 99 و تحت نظارت شهرداری و نظارت عالیه دفتر فنی استانداری و بدون تعدیل و مابه 

التفاوت به پیمانکار واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید :

شرایط شرکت کنندگان :
1- دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه 5 رشته راه و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

2- رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتی و شهرداری ها مصوب دی ماه 1337

3-پیشنهاد دهندگان باید جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از محدوده خدماتی مورد قرارداد و دریافت اسناد مناقصه ) نقشه و مشخصات 

فنی( پروژه تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/04/14 به شــهرداری نایین مراجعه و پس از واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 

0105850677001 شهرداری نزد بانک ملی شعبه نایین ، نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند .

4- پیشنهاد دهندگان باید 5 درصد از کل اعتبار ) معادل 1/000/000/000 ریال ( را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی ) 

مدت اعتبار از تاریخ صدور کمتر از سه ماه نباشد ( و یا وجه نقد به حساب شماره 0105850675005 شهرداری نزد بانک ملی نایین واریز و مدارک 

مربوطه را به همراه اسناد مناقصه ) کلیه اوراق مهر و امضا شود ( ، حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1399/04/25 در سه پاکت به 

صورت الک و مهر شده در قبال اخذ رسید به واحد حراست شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .

5-پیشنهادات رسیده در ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 1399/04/25 با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری 

تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.

6- حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنان با معرفی نامه و هماهنگی قبلی در کمیسیون مناقصه بالمانع است .

7- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار  است و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مناقصه رسیده مبهم و یا مخدوش یا 

مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و کمیسیون ظرف یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه را اعالم خواهد کرد .

8- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبی ظرف مدت یک 

هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در اینصورت سپرده نفر اول به نفع شهرداری ضبط با نفر دوم منعقد خواهد شد چنانچه نیز نفر دوم حاضر 

به انجام قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد.

9- برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد باید معادل 10% کل پیمان را به عنوان ضمانت بانکی و یا سپرده نقدی به حساب شماره 0105850675005 

شهرداری نزد بانک ملی شعبه نایین واریز و رسید آن را به شهرداری تسلیم نماید .

10- هزینه آگهی و کسورات قانونی نظیر بیمه ، مالیات و عوارض مربوطه به عهده برنده مناقصه می باشد و از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد .

11-کارفرما می تواند حداکثر 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ پیمان اضافه و یا کسر نماید .

12- هزینه کارهای انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیری و ارایه صورت وضعیت ) کارکرد( توسط پیمانکار و رسیدگی آن توسط مهندس 

ناظر و تایید نهایی دستگاه نظارت و کارفرما پس از تامین اعتبار طبق مقررات از طریق شهرداری پرداخت خواهد شد .

13 -انجام مناقصه بر اساس آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب دوازدهم تیرماه 1346 و اصالحیه های بعدی انجام میگیرد . 

شرایط و ضوابط ذکر شده در قرارداد که بین طرفین منعقد خواهد شد مالک عمل طرفین خواهد بود .

اردشیر عسگری - شهردار نایین م الف:893651

نوبت اول

02 1  _  23540   

این روزهــا قلک محــک برای رســیدن به هزینــه دارو خیلی تــالش می کنــه. اما برای 
 نجات کودکان مبتال به ســرطان در مســیر ســختی قرار گرفته که نگرانی های زیادی داره.
 تا کمک و همراهی شما نباشــه، قد این قلک به تامین هزینه های سنگین دارو نمی رسه.

موسسه خیریه حمایت از 
کودکان مبتال به سرطان

m a h a k - c h a r i t y . o r g

             آگهی فراخوان  ارزیابی کیفی شماره 990/6001 

 شرکت برق منطقه ای            )شماره 2099001188000008 در سامانه ستاد()نوبت اول(
 اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهانم الف:898512

آگهی برگزاری مناقصه عمومی)نوبت اول(
 شرکت برق منطقه ای

 اصفهان

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح 
زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

        نام روزنامه: زاینده رود
       تاريخ انتشار: 04/11/ 99

شرایط و الزامات ورودموضوعشماره

990/6001
ارزیابی توان تأمین تجهیزات نگهدارنده 
تونل کابل زیرزمینی پاکدل- دانشگاه 

پیشنهاد دهنده می بایست سازنده 
داخلی تجهیزات موضوع فراخوان باشد

نحوه دریافت اســتعالم ارزیابی کیفــی: کلیه مراحل برگــزاری فراخوان ارزیابــی کیفی از دریافت و تحویل اســناد 

 استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیســت کوتاه، با مراجعه به »ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(«  به آدرس

 www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود.

)اطالعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد(« جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت 

گواهی امضاء الکترونیکی )توکن(: مرکز تماس: 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768 – 

تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-36277687(

مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1399/04/22 

مهلت و محل تحویل استعالم ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسناد ارزیابی کیفی بایستی 

حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1399/05/06 در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه 

فیزیکی آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

شرایط فراخوان ارزیابی:
1- پس از بررسی اســناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شــرکت های واجد شرایط برای 

دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شــرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 ســال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه 

استفاده نماید.

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.

ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

www.setadiran.ir

www.erec.co.ir

www.tavanir.org.ir

http://iets.mporg.ir

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : 
تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1399/04/28

تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح 
روز یکشنبه به تاریخ 1399/04/29
دريافت اسناد : سايت اینترنتی

WWW.abfaesfahan.ir    شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031
)  داخلی 384  (

محل تامين موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

 مبلغ برآورد
 )ريال(

 مبلغ تضمين
)ريال (

99-2-44
انجام امور اداری و 

خدمات عمومی آبفا 
منطقه فالورجان

13.907.526.125482.825.000جاری 

توسعه بزرگراه های استان اصفهان به بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد؛

راه ها در دست انداز بودجه
3

 خطرِ » بی خیالی مردم« 
 معاون دانشگاه علوم پزشکی استان از نادیده گرفتن پروتکل ها و افزایش آمار بیماران بدحال کرونا در اصفهان خبر می دهد؛

5

ل
فیاک

ترا
س: 

عک

رییس اتحاديه بازار موبايل اصفهان:
افزايش 2/5ميليون 
 تومانی قيمت موبايل 

در بازار

رییس کل دادگستری استان:
موجودی پرونده های 
 معوق به حدود هفت
 هزار  فقره رسیده است

3

5

6 5

 سرپرست اداره پیش بینی 
هواشناسی استان خبر داد:

 پایان هفته ای غبارآلود
 در انتظار استان اصفهان

4

 روایتی از بازار  رو به افول صنایع دستی
 در چهارمحال و بختیاری؛ 

  دستان نقش آفرین
 اما مهجور

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

چهارشنبه 11 تیر 1399 
 9  ذی القعده  1441 

 1 جوالی  2020
 شماره 3008

8 صفحه
7قیمت: 1000 تومان

تصمیمات 
کارشناسی 

فصل الخطاب 
قیمت گذاری 

8باشد

استفاده از 
ماسک در 

مترو اجباری 
است

 وقتی امیرخان راه بردن 
برابر آقا معلم را بلد است؛

 رکورد ژنرال
 در  دوئل با جاللی

نوبت دوم  نوبت دوم 

5

مادر شهیدان 
 یاسینی

7 آسمانی شد

هشدار 
وضعیت قرمز!

م
سنی

: ت
س

عک

 سالن اجالس تا پایان سال به بهره برداری می رسد
  شهردار اصفهان:

14
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دادگاه انگلیس، ذخایر طالی ونزوئال را به گوایدو می دهد
دادگاه عالی انگلیس پس از بررسی دادخواست بانک مرکزی ونزوئال برای استرداد ۸۹۰ میلیون 
یورو ذخیره طالی این کشور تصمیم به پرداخت آن به دولت موازی مخالفان به رهبری خوان گوایدو 
گرفت.بنا بر حکم صادره از ســوی دادگاه عالی انگلیس، ذخایر طالی موجــود ونزوئال در »بانک 
انگلســتان« لندن به جای دولت نیکوالس مادورو به دولت موازی ونزوئال به رهبری خوان گوایدو 
داده می شود. خبرگزاری انگلیسی PA گزارش داد، دادگاه عالی بریتانیا پس از بررسی پرونده ذخایر 
طالی ونزوئال در لندن تصمیم به پرداخت  آن به دولت موقت خوان گوایدو، رییس جمهور خودخوانده 
این کشــور گرفت.طالی متعلق به ونزوئال هم اکنون در گاوصندوق بانک انگلستان قرار دارد. بانک 
مرکزی ونزوئال به نمایندگی از سوی دولت حاکم نیکوالس مادورو درخواست استرداد این طالها از 

انگلیس را برای مبارزه با پیامدهای ناشی از پاندمی کرونا کرده است.

امضای توافق نامه همکاری میان 42 شرکت اماراتی و اسراییل
ارتش رژیم صهیونیستی از امضای توافق نامه میان ۴۲ شرکت اماراتی با دو شرکت دولتی اسراییلی 
خبر دادند.روزنامه القدس العربی به نقل از رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی نوشت که دو شرکت 
دولتی اســراییلی، توافق نامه ای را با ۴۲ شــرکت اماراتی امضا کردند.طبق اعــالم رادیوی ارتش 
اسراییل، دو شرکت مذکور، شرکت های »صنایع هوایی اسراییل« و شرکت »رافائل«، شرکت تولید 
کننده تجهیزات نظامی و وابسته به وزارت جنگ رژیم صهیونیســتی هستند.رادیوی ارتش رژیم 
صهیونیستی در ادامه اعالم کرد که توافق نامه مذکور با هدف توسعه راهکارها برای مقابله با ویروس 
کرونا میان دو طرف امضا شده است.دو شرکت اماراتی ششــم تیر نیز به بهانه توسعه تحقیقات و 

فناوری با هدف مبارزه با ویروس کرونا، با دو شرکت رژیم صهیونیستی توافق نامه امضا کردند.

محاکمه 20 تن از مقامات سعودی در دادگاهی در ترکیه
دادگاهی در ترکیه، محاکمه ۲۰ نفر از مقامات سعودی که در پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه 
نگار منتقد سعودی متهم هستند را آغاز می کند؛ اقدامی که به گفته این شبکه خبری گامی دیگر در 
جهت امیدواری خدیجه چنگیز، نامزد وی برای کشف زوایای بیشتر مرگ وی و افشای اینکه کجا 
جسد او مخفی شده است را آشکار می کند.دفتر دادستانی ترکیه در ماه مارس اعالم کرد الیحه اتهامی 
دادستان های استانبول، »احمد العسیری« نایب رییس سابق دستگاه اطالعات عمومی و »سعود 
القحطانی« مشاور سابق دیوان پادشاهی عربستان را به تحریک کردن برای قتل عمد متهم کرده بود.

کنگره آمریکا، الیحه تحریم مقامات چین را تصویب کرد
مجلس ســنای آمریکا به اتفاق آرا، الیحه ای را تصویب کرد که مقامات چیــن را به بهانه تضعیف 
خودمختاری و تضییع آزادی ها در هنگ گنگ تحریم می کند.اکنون این الیحه برای دریافت امضا 
و تایید نهایی »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا روانه کاخ ســفید شده است. این الیحه علیه 
آن دســته از مقامات و نهادهای چینی که به اجرای »قانون امنیت ملی« پکن یاری رســانده اند، 
تحریم های الزام آور وضع می کند.این مصوبه همچنین بانک ها و سایر شرکت هایی را که »معامالت 
قابل توجهی« با مقامات و نهادهای چینی تحت تحریم انجام می دهند، تحریم می کند.در همین 
ارتباط، سناتور »پت تومی« جمهوری خواه از ایالت پنسیلوانیا که همراه با سناتور دموکرات »کریس 
فن هولن« از ایالت مریلند پیش نویس این الیحه را تهیه کرده اند، می گوید: »ما می خواهیم رهبر 
حزب کمونیست چین و همدســتان آن را برای امحای این آزادی ها مسئول و پاسخگو سازیم«.

سناتور فن هولن همچنین مدعی شد که یگان پلیس چین در هنگ کنگ باید جزو نهادهای تحت 
تحریم باشد.در مقابل، مقامات چین با انتقاد از تهدید آمریکا به وضع تحریم های جدید، واشنگتن 

را به مداخله در امور داخلی خود متهم می کنند.

انفجار در سایت نطنز موجب شده تا گمانه زنی های زیادی در مورد احتمال خرابکاری و دستکاری در این مرکز حساس از سوی 
رسانه های خارجی مطرح شود؛

آتش سوزی نطنز خرابکاری یا حادثه؟

بامداد  نطنز  سایت  در  سوزی  آتش  علیرضا کریمیان
پنجشنبه و به دنبال وقوع حادثه ای در 
یکی از سوله های در دست احداث محوطه این سایت اتفاق افتاد. 
واقعه ای که همان روز از سوی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران 
تنها یک اتفاق عنوان شد که بدون حادثه جانی و لطمه به تاسیسات 
هسته ای حساس این سایت با تلفات مادی همراه بوده است. از 
همان ساعت های ابتدایی وقوع این حادثه اما جنجال ها و گمانه زنی 
ها در مورد احتمال خرابکاری و انفجار در این تاسیسات از سوی رسانه 

های داخلی و خارجی مطرح شد.
 هر چند مسئوالن کشورمان اطمینان دادند که این مسئله اتفاقی 
سهوی بوده و هیچ خللی در روند کار تاسیسات نطنز ایجاد نکرده 
است؛ اما شایعات به حدی در این زمینه گسترده شده که تقریبا همه 
رخدادهای چند روز اخیر در ایران از گرد و غبار در اصفهان تا انفجار در 
پارچین تهران به این آتش سوزی ربط داده شد. روز پنجشنبه هوای 
اصفهان با ورود گرد و غباری غافلگیر کننده در وضعیت قرمز قرار 
گرفت؛ اتفاقی که اگر چه سازمان هواشناسی آن را مربوط به گرد و 
خاک بلند شده از استان سمنان دانست؛ اما رسانه های خارجی آن 
را دود ناشی از انفجار در نطنز دانستند. پس از آن برخی از رسانه های 
آمریکایی و بی بی سی از احتمال قوی خرابکاری در این تاسیسات 

از سوی گروهکی ناشناس خبر دادند. روزنامه نیویورک تایمز با ربط 
دادن این آتش سوزی به انفجار در منطقه نظامی پارچین تهران آن 
را سلسله خرابکاری های صورت گرفته توسط یک گروهک در داخل 
ایران دانست که ماهیت ناشناخته ای دارند. نیویورک تایمز می گوید 
حادثه نطنز در زمان مشکوکی به وقوع پیوسته چرا که ایران اخیرا شاهد 
سلسله انفجارها و آتش سوزی ها بوده است. از طرفی ادعا می کند 
شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که این حادثه »اقدام خرابکارانه« 
بوده و از سوی دیگر احتمال می دهد این اتفاق می تواند یک حادثه 

صنعتی باشد.
 نیویورک تایمز در ادامه می نویسد: یک مقام اطالعاتی در خاورمیانه 
که خواست نامش فاش نشود اطالعاتی را ارائه و ادعا کرد که انفجار 
گذاری یک دستگاه انفجاری درون  در سایت نطنز در نتیجه جا
تاسیسات رخ داده است. به گفته وی این انفجار، اغلب مناطق روی 
زمینی تاسیسات، جایی که سانتریفیوژهای جدید پیش از آنکه در 
عملیات قرار داده شوند، متوازن می شوند را نابود کرده است.این 
گزارش با اشاره به سلسله انفجارها و آتش سوزی های اخیر در ایران 
به گمانه زنی های خود ادامه داده و می نویسد: زمان وقوع این حادثه 
اما مشکوک است: در روزهای اخیر، یک سری آتش سوزی ها در 
دیگر تاسیسات مرتبط با برنامه هسته ای ایران نیز به وقوع پیوسته 

است. با این حال، کارشناسان عنوان می کنند که اگر این انفجارها به 
صورت عمدی تنظیم شده باشند، هیچ یک از نشانه های مخفی کارانه 
حمالت سایبری پیچیده ای که از سوی آمریکا و اسراییل نخست با 
دستور جورج بوش رییس جمهور اسبق آمریکا تا پایان دوره ریاست 
جمهوری وی و سپس ادامه آن از سوی باراک اوباما رییس جمهوری 

سابق این کشور را در بر ندارد. 
برخی دیگر از رسانه ها از احتمال دست داشتن اسراییل در این انفجار 
خبر می دهند. یورو نیوز رسانه ای است که این احتمال را مطرح کرده 
است؛ به گفته این سایت خبری، یدی کوهن تحلیلگر اسراییلی که 
طبق حساب کاربری اش در لینکدین بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ در 
دفتر نخست  وزیری اسراییل فعالیت می کرد، پنجشنبه در توئیتی 
به زبان عربی با تاکید بر اختصاصی بودن خبرش از منابع اطالعاتی 
غربی نوشت که »اسراییل بزرگ ترین کارخانه غنی سازی اورانیوم 
در ایران را بمباران و تخریب کرده است.« کوهن همچنین از موارد 
کتیو خبر داد و گفت که ایران از کارشناسان  مسمومیت های رادیوا
روس برای مقابله با آلودگی رادیواکتیو درخواست کمک کرده است. 
موج خبرهای ضد و نقیض رسانه های خارجی نگرانی از آلودگی های 
رادیو اکتیو را در میان مردم محلی ایجاد کرده که البته از سوی سازمان 

انرژی اتمی رسما تکذیب شده است.

رییس ستاد انتخابات کشور گفت: زمان تعیین شده 
برای برگزاری مرحلــه دوم انتخابات مجلس، تغییر 
نخواهد کرد. از ســتاد ملی مدیریت بیمــاری کرونا 
اســتعالم گرفته ایم و آن ها اعالم کردنــد که با رعایت 
پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت، وزارت کشور 
می تواند مرحله دوم انتخابــات مجلس را طبق زمان 
مقرر و تعیین شده برگزار کند. جمال عرف گفت: هم 
در مورد مرحله دوم مجلس که در شــهریورماه برگزار 
خواهد شد و هم برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 
نظر کارشناسان وزارت بهداشت را به عنوان مرجع، جویا 
خواهیم شد.» معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به 
این سوال که آیا احتمال تغییر در نحوه و زمان برگزاری 
مرحله دوم انتخابات مجلــس و همچنین انتخابات 

ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با توجه به تداوم بیماری کرونا 
وجود دارد یا خیر؟ گفت: قاعدتــا هم در مورد مرحله 
دوم مجلس، که در شهریورماه برگزار خواهد شد و هم 
برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نظر کارشناسان 
وزارت بهداشــت را به عنــوان مرجع موضــوع، جویا 
خواهیم شد و یقینا هر نظری که وزارت بهداشت در این 
باره ارائه دهد، به همان عمل خواهیم کرد.وی افزود: در 
مورد مرحله دوم انتخابات مجلس، مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا بر این شد که ما با رعایت پروتکل های 
مربوطه، انتخابات را برگزار کنیم. یقینا جلســاتی را با 
کارشناسان در وزارت بهداشت برگزار خواهیم کرد و در 
نهایت براساس پروتکل اعالمی آن ها، مرحله دوم را 
در ۱۸ حوزه انتخابیه برگزار خواهیم کرد.رییس ستاد 

انتخابات کشــور ادامه داد: زمان تعیین شــده برای 
برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس، تغییر نخواهد 
کرد. از ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا اســتعالم 
گرفته ایم و آن ها اعالم کردند که با رعایت پروتکل های 
بهداشتی وزارت بهداشت، وزارت کشور می تواند مرحله 
دوم انتخابات مجلس را طبق زمان مقرر و تعیین شده 

برگزار کند و وزارت کشور هم به آن عمل خواهد کرد.

رییس ستاد انتخابات کشور:

زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس، تغییر نخواهد کرد

»علی   اف« ادعای مغرضانه برخی محافل ضدایرانی را رد کرد
رییس جمهوری آذربایجان با رد ادعای برخی محافل سیاسی غرب گرا و ضد ایرانی که ایران را عامل اشغال شهر »شوشا« در جریان جنگ قره باغ معرفی می کردند، اشغال 
سرزمین های جمهوری آذربایجان به دست نیروهای ارمنی را نتایج فعالیت خرابکارانه حکومت جبهه خلق دانست.سخنان اخیر الهام علی اف در آیین افتتاح پادگان نظامی 
جدید در جمهوری آذربایجان درباره مناقشه قره باغ، پرده از راز برخی وقایع این مناقشه از جمله تصرف شهر »شوشا« برداشت.علی اف، اشغال سرزمین های جمهوری 
آذربایجان به دست نیروهای ارمنی را نتایج فعالیت های خرابکاری حکومت »جبهه خلق« عنوان کرد و گفت که همه باید این واقعیت را بدانند.رییس جمهوری آذربایجان 
با تاکید بر این که اشغال شهر شوشا فاجعه بزرگی بود، اظهار کرد: در آن دوره »جبهه خلق« برای رسیدن به قدرت و سرنگون کردن دولت وقت در جمهوری آذربایجان، شهر 
شوشا را به ارامنه تحویل داد. رییس جمهوری آذربایجان با اشاره به این که در دوره حکومت جبهه خلق از یک طرف سرزمین های جمهوری آذربایجان از دست می رفت 
و از طرف دیگر نیز آنها مرتکب بحران داخلی شدند که به حاکمیت برسند، افزود: اگر حیدر علی اف به حاکمیت نرسیده بود، معلوم نیست که ارمنستان در جنگ قره باغ تا 
کجا پیشروی می کرد. تبلیغات ضد ایرانی و ضد روسی که چندی است به راه افتاده، در دوره حکومت یک ساله »جبهه خلق« موجب سردی در روابط جمهوری آذربایجان 

و این دو کشور بزرگ منطقه شده بود که در پی رسیدن حیدر علی اف به قدرت در جمهوری آذربایجان به این وضع نامطلوب پایان داده شد.

خبر روز

طرح »سوال از رییس جمهور« آماده شد
عضو هیئت رییسه مجلس نوشت: طرح سوال از رییس جمهور و احضارش به مجلس با توجه به 
تورم افسارگسیخته آماده شده است تا اگر روحانی برنامه ای برای اصالح امور ندارد، مجلس به او 
برنامه بدهد.حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
نوشت: با توجه به تورم افسار گسیخته، افزایش روزانه قیمت طال، سکه، ارز و مسکن، طرح سوال 
از روحانی و احضارش به مجلس را آماده و در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه)فردا( به جریان 
خواهیم انداخت تا اگر روحانی برنامه ای برای اصالح امور ندارد، مجلس به او برنامه بدهد. شرایط 
فعلی قابل تحمل نیست و اعتراض مردم بحق اســت.۹ روز پیش هم احمد امیرآبادی فراهانی، 
نماینده قم در مجلس در توئیتی نوشته بود: دولت محترم جلوی افزایش قیمت ها را بگیرند در غیر 
این صورت با تعدادی از همکاران صحبت کردیم تا سوال از رییس جمهور را در مجلس مطرح کنیم.

 »رحمانی فضلی« درباره مسائل امنیتی به کمیسیون
شوراها گزارش می دهد

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: قرار است وزیر کشور و معاونان وی، در جلسه 
این کمیسیون حضور یابند و گزارشی درباره مســائل امنیتی ارائه دهند.محمد صالح جوکار اظهار 
داشت: کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از عبدالرضا رحمانی فضلی و معاونانش دعوت کرده 
است تا در جلسه آینده این کمیسیون حضور یابند.وی گفت: قرار است در این جلسه وزیر کشور و 

معاونان وی، گزارشی از مسائل امنیت داخلی و اجتماعی به نمایندگان ارائه کنند.

توافق سوئد و ایران درباره هواپیمای اوکراینی
وزیر خارجه سوئد مدعی شد که این کشور با ایران بر سر پرداخت غرامت به خانواده قربانیان خارجی 
حادثه هواپیمای اوکراینی توافق نامه ای را امضا کرده است.به گزارش بی بی سی، دولت سوئد اعالم 
کرده اســت که با ایران موافقت نامه ای درباره پرداخت غرامت به خانــواده های قربانیان خارجی 
هواپیمای مسافربری اوکراین امضا کرده است.آن لینده، وزیر خارجه سوئد روز پنجشنبه در بیانیه ای 
مدعی شد: ما با ایران یک توافق نامه همکاری امضا کردیم و درباره پرداخت غرامت به بازماندگان 
قربانیان آن حادثه مذاکره خواهیم کرد.آن لینده ادعا کرده است که این توافق نامه پس از مذاکره با 
ایران و سایر کشورهایی که در این هواپیما شهروندانی داشتند از جمله کانادا و اوکراین امضا شده 
است.ایران و سوئد یک توافق نامه برای پرداخت غرامت به خانواده کشته شدگان هواپیمای سرنگون 

شده اوکراینی که شهروند سوئد بوده اند، امضا کردند.

دستور قاضی آمریکایی برای مصادره  نفتکش های ایران
وزارت دادگستری آمریکا از دســتور یک قاضی فدرال برای مصادره محموله های چهار نفتکش 
ارسالی ایران به ونزوئال خبر داد.»جیمز بوسبرگ« قاضی فدرال آمریکا بامداد روز جمعه دستور 
مصادره محموله هــای نفتی و توقیــف چهار نفتکش ایرانــی را که به ســمت ونزوئال در حرکت 
هستند، صادر کرده است.وزارت دادگســتری آمریکا نیز اعالم کرد که قاضی فدرال دستور داد تا 
چهار نفتکش ارســالی ایران به ونزوئال توقیف و محموله های آن مصادره شــوند. دادستان های 
آمریکایی به منظور جلوگیری از تداوم روابط تجاری ایران و ونزوئال، با تنظیم شکوائیه ای خواستار 
توقیف محموله نفتکش هایی شدند که از ایران به ونزوئال سوخت حمل می کنند.تنظیم کنندگان 
این شــکوائیه مدعی شــده اند که در حال حاضر ۴ فروند نفتکش ایرانی عازم ونزوئال هستند که 
درمجموع بالغ بر ۱/۱میلیون بشــکه بنزین با خود حمل می کنند.وزارت خزانه داری آمریکا چند 
روز پیش، پنج ناخدای نفتکش های ایرانی را که برای انتقال سوخت به ونزوئال ارسال شدند، در 

فهرست تحریم قرار داد.

کافه سیاست

سخنگوی دولت:

 در بهترین دوره روابط
 با روسیه هستیم

سخنگوی دولت در مورد رابطه با روسیه و 
لمللی و دو  چگونگی همکاری های بین ا
طرفه با این کشور گفت: ما در یکی از بهترین 
دوره های روابط تاریخی ایران و روسیه هستیم. 
مناسبات ما در همه زمینه های همکاری 
اقتصادی و استراتژیک به سرعت در حال 
پیشرفت است. دو ملت بزرگ ایران و روسیه 
در کنار یکدیگر موفق به ناکام گذاشتن پروژه 
خطرناک آمریکا و متحدانش در سوریه شده 
اند. اگر همکاری ایران و روسیه نبود، امروز 
داعش بر مناطق گسترده ای از مدیترانه تا بین 
النهرین حکومت و کشورهای بیشتری را در 
سراسر جهان تهدید می کرد. علی ربیعی افزود: 
همین طور ایران و روسیه نمونه همکاری کم 
نظیری را در دفاع از چندجانبه گرایی و استقرار 
لملل به نمایش گذاشته اند. ما  حقوق بین ا
مصمم هستیم که روابط دو ملت را عمیق تر 
کنیم، نزدیک شدن هرچه بیشتر ایران و روسیه 
نه تنها برای ملت های منطقه بلکه برای سراسر 
جهان نوید بخش صلح و ثبات بیشتر است. 
این همکاری علیه هیچ کشوری نیست مگر 
کشورهایی که راه زورگویی و قلدری را در روابط 
بین الملل انتخاب کرده و حقوق سایر ملت ها 
را لگدمال می کنند. ربیعی در مورد انتظارات 
ایران از روسیه و چین در برابر هجمه آمریکا هم 
گفت: امیدواریم که روسیه و چین به عنوان دو 
قدرت بزرگ و دو کشور مسئولیت پذیر بر سر راه 
کسانی که هدفی جز فروپاشی صلح و امنیت 
بین الملل و دیکته کردن دیدگاه هایشان به 

سایر ملت ها ندارند، بایستند.

بین الملل

ی اصفهان با ورود گرد و غباری  روز پنجشنبه هوا
غافلگیر کننده در وضعیت قرمز قرار گرفت؛ اتفاقی که 
اگر چه سازمان هواشناسی آن را مربوط به گرد و خاک 
بلند شده از استان سمنان دانست؛ اما رسانه های 

خارجی آن را دود ناشی از انفجار در نطنز دانستند

وز عکس ر

گفت وگوی اردوغان 
و امیر قطر درباره، 
فلسطین، سوریه، 

لیبی و یمن
اردوغان و امیر قطر در این دیدار که 
شامگاه پنجشــنبه انجام شد درباره 
راه های تقویت روابط اســتراتژیک 
میان آنکارا و دوحــه، تقویت روابط 
اقتصــادی و ســرمایه گــذاری و 
همچنین همــکاری در زمینه انرژی 

و دفاعی گفت وگو کردند.
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رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل اصفهان مطرح کرد:

مصرف کنندگان هم نقش دالل گرفته اند
رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر مصرف کنندگان واقعی 
هم نقش دالل گرفته و برای ســود خرید می کنند،  گفت: به نظر من حدود 30 درصد مصرف کننده 
و حدود 70 درصد تقاضای بازار را دالل ها به خود اختصــاص داده اند.حمید رضا قندی اظهار کرد: در 
طرح های خودروســازان، تعداد قابل توجهی خودرو وارد بازار نشده و هنوز همین تعداد کم هم وارد 
بازار نشده است و از طرفی قیمت ارز هم افزایش پیدا کرده و می توان گفت طرح های خودروسازان 
اثری در بازار نداشته است. رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 
بیشــتر مصرف کنندگان واقعی هم نقش دالل گرفته و برای ســود خرید می کنند،  تصریح کرد: به 
 نظر من حدود 30 درصد مصرف کننده و حدود 70 درصد تقاضای بــازار را دالل ها به خود اختصاص 

داده اند.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان:

قیمت مرغ از 1۶ هزار تومان کمتر نمی شود
نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان با اشاره به کاهش التهاب در بازار گوشت سفید 
در خصوص آخرین وضعیت قیمت مرغ اظهار کرد: قیمــت مصوب هر کیلو مرغ ۱۶ هزار و ۱00 تومان 
است؛ اما در بازار در محدوده قیمتی ۱7 تا ۱۹ هزار تومان به فروش می رسد. محمدعلی فروغی ابری 
افزود: طی جلسه ای با حضور مسئوالن جهاد کشاورزی قرار بر این شد که قیمت مصوب هر کیلو مرغ ۱۶ 
هزار و ۱00 تومان بماند و با افزایش عرضه، ثبات به بازار باز گردد.وی، کمبود نهاده های دام و عدم جوجه 
کشی توسط مرغداران را از جمله دالیل افزایش قیمت مرغ در بازار دانست و ادامه داد: گران شدن مرغ 
ارتباطی با تلف کردن جوجه ها که مدتی قبل خبرساز شــد ندارد، چه بسا اگر آن اتفاق انجام نمی شد 
کمبود نهاده ها تاثیر بیشتری روی بازار می گذاشت.فروغی با اشــاره به ثابت ماندن قیمت مرغ در 
مقایسه با تورم سایر خوراکی ها عنوان کرد: قیمت مرغ از ابتدای سال با کاهش قابل توجهی همراه شد 
و هر کیلو به ۸ هزار تومان هم رسید که منجر به زیان دهی مرغداران شد، آن ها به نوعی در حال جبران 
خسارت قبلی هستند.نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان در رابطه با قیمت واقعی 
 مرغ تصریح کرد: امیدواریم روی قیمت ۱۶ هزار و ۱00 تومان بماند و بیشتر نشود چون کمتر از این قیمت 

ممکن نیست.

راهکاری برای حل مشکالت کامیونداران؛

 افزایش نرخ کرایه، چاره ساز نیست
رییس انجمــن صنفی کامیونــداران اصفهان بــا تاکید بر اینکــه افزایش نرخ کرایه چاره ســاز 
کامیونداران نیســت، توزیع تعاونــی قطعات خودروهای ســنگین را به عنــوان راهکار کاهش 
حل مســائل رانندگان عنوان کرد.رضا بابایی پور اظهار داشــت: در بخش تامیــن قطعات یدکی 
خودرو همچنان با مشــکل مواجه هســتیم و با افزایش نرخ دالر، قیمت قطعــات نیز افزایش 
چشمگیری یافته است. وی اضافه کرد: برای حل مشــکالت و مطالبات رانندگان، به طور مرتب 
با سازمان حمل و نقل کشــوری در ارتباط هســتیم اما تا کنون به نتایج مطلوب دست نیافته ایم. 
بابایی پور تاکید کرد: تنها راهکار دولت برای حل مشــکل کامیونداران این بوده است که نرخ کرایه 
آن ها را افزایش دهد؛ در حالی که ما موافق این راهکار نیســتیم چرا که باعث افزایش فشــار بر 
جامعه می شــود و تجربه نیز به ما نشان داده اســت که با افزایش دســتمزد رانندگان، همزمان 
افزایش قیمت قطعات و الســتیک اتفاق می افتــد. بابایی پور عنوان کرد: دولــت هیچ یارانه یا 
ارز کمکی ای بــرای واردات این قطعات قرار نــداده  و اگر حداقل قطعات پرمصرف توســط خود 
 دولت وارد می شــد و به صورت تعاونی در اختیار رانندگان قرار می گرفت، مشــکالت این صنف

 کمتر می شد. 

آمار شرکت های فناور در  استان همچنان رو به افزایش است؛

گامبلنداصفهاندراقتصاددانشبنیان

تعداد شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان در طـول فعالیت دولـت یازدهم 
و دوازدهـم در شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان، بیـش از ۶0 درصـد 
افزایش یافـت که گامی بلنـد در جهت تحقـق اقتصاد دانش محـور و غیر 
نفتـی، تولیـد محصـوالت فناورانه و ایجاد اشـتغال محسـوب می شـود.

شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان نقـش مهمـی در رشـد اقتصـاد غیـر 
نفتی، ایجـاد اشـتغال بـرای دانش آموختـگان دانشـگاهی و پیشـرفت 
هر کشـوری ایفـا می کننـد به گونـه ای کـه از آنهـا به عنـوان موتـور محرکه 
اقتصـاد یـاد می شود.شـکل گیری شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور از 
دهـه ۸0 در کشـورمان و از جملـه در اسـتان اصفهـان کلید خـورد و امروز 
بر اسـاس آخریـن آمار بیـش از ۹ هـزار شـرکت فنـاور و دانش بنیـان در 
سراسـر کشـور فعال اسـت که پنج هـزار و ۱۲۸ واحـد از میان آنهـا به طور 
رسـمی به عنوان شـرکت دانش بنیان ثبت شـده اند.به گفته کارشناسان، 
عبـور تعـداد شـرکت های دانـش بنیـان  از پنـج هـزار واحـد و ایجـاد ۶0 
هـزار فرصت شـغلی در آنهـا می توانـد آغازگر عصـری جدیـد در اقتصاد و 
تولید ملی کشـور باشـد؛ عصری کـه در آن مراکز رشـد، پارک هـای علم و 
فنـاوری و دانشـگاه ها جایگزیـن روش های سـنتی در اقتصـاد خواهند 
شـد.اصفهان بـا برخـورداری از تنهـا شـهرک علمـی و تحقیقاتی کشـور، 
مامنـی بـرای رشـد و توسـعه شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان اسـت و 
در دولـت یازدهـم و دوازدهم نیـز اقدام هـا و حمایت های بسـیاری برای 

افزایش آنها صورت گرفت.شـهرک علمـی و تحقیقاتی اصفهـان به عنوان 
نخسـتین سـازمان موسـس مراکز رشـد و پارک هـای علم و فنـاوری در 
کشـور بـا هـدف حمایـت از ایجـاد و توسـعه شـرکت های دانش بنیان و 
تولید ثـروت از علم راه اندازی شـده اسـت؛ این شـهرک فعالیـت اجرایی 
خود را از سـال ۱3۸0 به طور جدی با راه اندازی اولین مرکز رشـد در کشـور 
و بـا هـدف حمایـت و هدایـت شـرکت های کوچـک و نوپـا دانش بنیانی 
کـه ایده هـای نوآورانـه و فناورانـه داشـتند، آغـاز کـرد و بـه عنـوان حلقـه  
واسـط میـان دولـت، صنعـت و دانشـگاه بـه توسـعه اقتصـاد مبتنـی بر 
دانش و تبدیل علـم به ثروت در کشـور ایفـای نقش کرده است.شـهرک 
علمـی و تحقیقاتـی اصفهان تـا کنـون از یکهـزار و ۶30 طرح پژوهشـی و 
فنـاوری این شـرکت ها حمایـت کـرده و یکهـزار و ۴۶0 محصـول فناورانه 
توسـط این شـرکت ها تجاری سازی شـده اسـت.یکی از ویژگی های بارز 
شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، باال بودن اشـتغال دانش آموختگان 
دانشـگاهی در شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان مسـتقر در آن اسـت به 
طوری که میـزان آن از سـال ۹۲ تـا پایان ۹۸ معـادل 37 درصـد افزایش 
یافت.اشـتغال دانش آموختگان دانشگاهی در این شـرکت ها در شهرک 
علمـی و تحقیقاتی اصفهـان در سـال ۹۲، حـدود پنـج هـزار و 3۴۵ نفر، 
در سـال ۹۶ حـدود ۶ هـزار و ۸3۹ نفر و در سـال ۹۸ حـدود هفـت هزار و 
3۶۱ نفر بود.بررسـی آمار و اطالعات عملکرد شـهرک علمـی و تحقیقاتی 

اصفهـان نشـان می دهـد کـه میـزان فـروش دسـتاوردها و محصـوالت 
فناورانـه شـرکت های فناور و دانـش بنیان مسـتقر در آن، طی سـال های 
گذشـته روند افزایشـی داشـته و در دولـت دوازدهم از سـال ۹۶ تـا پایان 
۹۸ رشـدی معادل 77 درصد داشـته اسـت.مجموعه فروش دستاوردها 
و محصـوالت فناورانـه ایـن شـرکت ها در سـال ۹۴ حـدود ۵0۴ میلیـارد 
تومان، سـال ۹۶ حـدود ۵۸3 میلیارد تومان و در سـال ۹۸ حـدود یکهزار 
و 3۶ میلیـارد تومـان بوده اسـت.به گفته مشـاور رییس شـهرک علمی و 
تحقیقاتـی اصفهان، یکـی از مهم ترین دسـتاوردهای شـرکت های فناور 
و دانـش بنیـان در چنـد سـال اخیـر، رشـد فـروش محصـوالت آنهـا به 
ویژه در دو سـال گذشـته بود.حسـن خاکباز افزود: این امر نشـان دهنده 
حمایـت از تولیـد داخـل بـه ویـژه در شـرایط تشـدید تحریم هـا بـود و 
بسـیاری از صنایـع و شـرکت ها مـواد مـورد نیـاز خـود را از شـرکت های 
دانـش بنیان داخلـی تامیـن مـی کننـد.وی خاطرنشـان کـرد: زمانی که 
فـروش محصـوالت ایـن شـرکت ها افزایـش یابد میـزان گـردش مالی 
آنها نیـز باال مـی رود که ایـن امر طی دو سـال گذشـته مشـهود اسـت.در 
زمـان حاضـر از مجموع سـرمایه گذاری صـورت گرفتـه در شـهرک علمی 
و تحقیقاتـی اصفهـان، یکهـزار و ۸۹ میلیـارد تومـان مربـوط بـه بخـش 
خصوصـی )شـرکت های فنـاور و دانـش بنیـان( و ۲۵0 میلیـارد تومـان 
مربوط بـه بخش دولتی )شـهرک( اسـت؛ همچنین ۱۲۸ هـزار متر مربع 
از سـاخت و سـازها در این شـهرک مربوط به بخش خصوصی و ۴7 هزار 
و ۲00 متـر مربع مربـوط به بخـش دولتی اسـت.به گفته رییس شـهرک 
علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان، سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در این 
شـهرک و شـرکت های دانش بنیـان اصفهان، سـه برابر دولت اسـت و در 
این زمینه رتبه نخسـت را در کشـور داریم.جعفر قیصری افزود: اگر کشور 
به سـمت توسـعه این شـرکت ها و واحدها حرکت کند و صنایـع، مردم و 
مسـئوالن از فناوری ها و محصوالت آنها اسـتفاده کنند، این گردش مالی 
و اشـتغال ناشـی از آن چند برابر و مشـکل بیکاری حل می شـود.رییس 
شـهرک علمی و تحقیقاتـی اصفهان بـا بیان اینکـه دولـت و وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری توجـه ویژه ای بـه بخش پارک هـای علـم و فناوری 
و شـرکت های دانش بنیـان و واحدهـای فنـاور داشـتند، خاطرنشـان 
کـرد: بودجه آنهـا در سـال ۹۸ تـا 70 درصد نسـبت بـه سـال ۹7 افزایش 
یافت.وی، حمایت های مسـتقیم شـهرک از شـرکت های دانش بنیان را 
توانمندسـازی، طرح های صنعتی سـازی، توسـعه فنـاوری، ایده محوری 
و نیمـه صنعتی سـازی و حمایت های غیر مسـتقیم را مشـاوره، آموزش، 
شـرکت در نمایشـگاه ها، زیرسـاخت ها، شـبکه اینترنت و فضـای کاری 

عنـوان کرد.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: اگر 
درصد افزایش قیمت اجاره بها از سوی دولت ساالنه 
اعالم شــود از افزایش بی رویه اجاره بها جلوگیری 
می شود.رســول جهانگیری دربــاره صحبت های 
رییس جمهور مبنی بر افزایش ۱۵ الی ۲۵ درصدی 
اجاره بها مســکن اظهار داشــت: وضعیت افزایش 
قیمت، بی رویه اســت و امســال افزایش قیمت 
به دلیل کاهش ارزش پول ملی بیداد کرد و ســتاد 
کرونا با این اقدام سعی در بهتر شدن روند داشت.

وی افزود: قیمت همه اقالم امسال چند برابر شد و 
زمانی که  مســکنی با قیمت یک میلیارد تومانی به 
۲ میلیارد تومان و بیشــتر افزایش پیدا کرده کسی 
که مالک این خانه است بر اساس همین افزایش 
قیمت کرایه را افزایش می دهد و همین مسئله سبب 
شده بود مســتاجران دچار مشــکل شوند.رییس 
اتحادیه مشاوران امالک اصفهان خاطرنشان کرد: 
با توجه به فرجه زمانی که داده شد، مراجع قضایی 
حکم تخلیه صادر نمی کننــد و این تصمیم در واقع 
آبی روی آتش بود.وی تصریح کرد: اگر هر ســاله 
و پیش از شروع فصل رهن و اجاره این کار صورت 
گیرد و دولت درصد نرخ افزایش قیمت را اعالم کند، 

بازار متعادل می شود و نظارت هم به خوبی صورت 
می گیرد.جهانگیری در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
آیا این طرح قابل نظارت است، بیان کرد: پیشنهادی 
که شــده طرح آزمون پس نداده ای است، پیش از 
این نیز این پیشــنهاد را به استانداری داده بودیم و 
اگر قرار شد ساالنه دولت افزایش قیمت را مشخص 
کند مبنای آن قرارداد سال گذشته است.وی گفت: 
اگر این طرح از ســوی دولت پیگیری شود جایگاه 
خوبی در میــان اصناف پیدا خواهد کــرد تا بتوانند 
به خوبی اجاره نامه ها را رصد کنند، حتی بر اســاس 
اجاره نامه مستاجر قبل نیز این مسئله قابل رصد و 

پیگیری است.

اعالم ساالنه درصد افزایش اجاره بها از افزایش قیمت ها 
جلوگیری می کند

خبر روز

پرداخت حجمی قبوض تلفن ثابت
شرکت ها و ارگان های دولتی و خصوصی در سطح اســتان اصفهان که بیش از ۱0 خط تلفن ثابت 
دارند در صورت تمایل می توانند نســبت به پرداخت صورتحســاب به صورت یکجــا اقدام کنند.

رییــس اداره خدمات پــس از فروش 
تلفن ثابت مخابرات منطقه اصفهان، در 
خصوص پرداخت تجمیــع قبض تلفن 
ثابت و تسهیل پرداخت قبض های یکجا 
در ارگان های دولتی و خصوصی، اظهار 
کرد: تمام موسســات در سطح استان 
که دارای بیش از ۱0 خط تلفن هســتند، 
می توانند با آماده سازی لیست شماره 
تلفن های ثابت و درخواست مکتوب با 
ارائه شناسه ملی، کد اقتصادی و معرفی 
یک نماینده با شماره تلفن همراه، به معاونت مالی و پشتیبانی مخابرات منطقه اصفهان نسبت به 
پرداخت قبوض به صورت یک جا اقدام کنند.مسیح محمدی افزود: بنا به درخواست اعالم شده، 
مخابرات موظف است قبوض هر دوره را برای سازمان یا موسسه در قالب یک جدول به صورت ریز 
کامل هزینه ها برای هر خط به صورت مجزا ایمیل کرده و سازمان نسبت به پرداخت آن با استفاده 

از یک شناسه پرداخت اقدام کند.

بلوکه کردن بخشی از تسهالت مشتریان ممنوع شد
بانک مرکزی خطاب به شــبکه بانکی با اعالم اینکه بلوکه کردن بخشــی از تســهیالت اعطایی به 
مشــتریان، در قالب انواع سپرده ها ممنوع اســت، یادآور  شــد در صورتی که بانک ها قصد دارند 
معادل بخشی از مبلغ تســهیالت اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید 
سود علی الحساب به آن ســپرده تعلق گیرد.به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس مفاد 
بخشنامه های پیشین طی سال های گذشته، بلوکه کردن بخشی از تسهیالت اعطایی به مشتریان، 
در قالب انواع سپرده ها توسط بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی ممنوع است.در این میان، 
بر اساس گزارش های دریافتی، برخی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس توافق بین 
موسسه اعتباری و تسهیالت گیرنده و قبل از اعطای تســهیالت، معادل بخشی از مبلغ تسهیالت 
اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده قرض الحســنه جاری یا سپرده قرض الحسنه 

پس انداز مسدود کرده و توثیق می کنند.

 افزایش سقف برداشت روزانه سوخت ناوگان 
حمل و نقل جاده ای 

سقف برداشت روزانه ســوخت ناوگان حمل ونقل جاده ای گازوییل ســوز براساس کاربری های 
مختلف از اول تیر ۲0 درصد افزایش یافته است.معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای گفت: این افزایش ســقف با هدف رضایت مندی رانندگان، کاهش معطلی در جایگاه ها، 
افزایش بهره وری ناوگان حمل ونقــل و افزایش ظرفیت حمل به ویژه دربــاره بارگیری های ویژه 
حمل تره بار، ماهی و جوجه یک روزه اعمال شده است.مهران قربانی افزود: با توجه به کاهش پنج 
درصدی سهمیه سوخت پایه برای ناوگان باربری زیر ۱0 تن و کاهش ۱0 درصدی برای ناوگان باالی 
۱0 تن، الزم اســت رانندگان فعال و قانون مدار حمل ونقل برون شهری نسبت به رعایت مقررات و 
دریافت اسناد حمل )بارنامه( دقت کافی به عمل آورند تا سهمیه ســوخت عملکردی مورد نیاز 

خود را دریافت کنند.

کافه اقتصاد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:اخبار

 4۸ هکتار از مراتع و عرصه های طبیعی اصفهان در آتش سوخت
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: ۴۸ هکتار از مراتع و عرصه های طبیعی این استان از ابتدای سال جاری تاکنون طعمه حریق شده است.محمدحسین 
شاملی با بیان اینکه عامل ۹0 درصد آتش سوزی ها در مراتع استان انسانی است، افزود: بیشترین آتش سوزی ها نیز در مراتع شهرستان سمیرم رخ داده است.مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به وجود مناطق کوهستانی و صعب العبور زاگرسی در استان های مرکزی کشور، سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری، درخواست استقرار دائمی بالگرد آبپاش در استان اصفهان را در دســتور کار قرار داده است خیر؟، گفت: در جلسه اخیر با مسئوالن وزارت دفاع مقرر شد 
بررسی های الزم درباره این موضوع انجام شود و با توجه به حجم آتش سوزی ها در برخی استان ها بالگرد مستقر کنند؛ اما این امر در همه استان ها امکان پذیر نیست و بالگرد 
در صورت نیاز تامین می شود.وی افزود: با توجه به اعتباری که سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین کرد، مقرر شد هر زمانی که سازمان جنگل ها به بالگرد نیاز داشته باشد 
وزارت دفاع تامین کند؛ محدودیتی در این باره وجود ندارد و از این رو در صورت نیاز بالگرد در اختیار این سازمان قرار خواهند داد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان اظهار کرد: دوستداران طبیعت و مردمی که عالقه مند به همکاری با سازمان منابع طبیعی هستند می توانند مراجعه کرده و کارت همیار طبیعت دریافت کنند؛ از همیاران 

طبیعت حمایت قضایی خواهیم داشت تا در راستای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی همراه ما باشند.

بازدید شهردار 
از گروه صنعتی 

انتخاب
شــهردار اصفهان روز پنجشــنبه 
با حضور در محل گــروه صنعتی 
انتخــاب از این مجموعــه تولید 

لوازم خانگی بازدید کرد.

وز عکس ر

نماینده مردم شاهین شهر:

طرح دو فوریتی 
 ساماندهی بازار مسکن
 به زودی ارائه می شود

نماینـده مـردم شاهین شـهر، برخـوار و 
میمـه در مجلـس شـورای اسـالمی بـا 
اشـاره بـه طـرح دو فوریتـی سـاماندهی 
بازار مسـکن گفت: حـدود یک ماه اسـت 
کـه روی آن کار می کنیـم و بـه زودی بـه 
عنـوان طـرح دو فوریتـی بـه مجلـس 
ارائـه می شـود تـا وضعیـت مسـکن را 
برسانیم.حسـینعلی  سـرانجام  بـه 
بایـد  کـرد:  تصریـح  حاجی دلیگانـی 
راهـکاری پیـدا کنیـم تـا قیمـت زمیـن 
پایین تـر عرضـه شـود تـا در موضـوع 
مسـکن اثرگـذار باشـد.وی بـا اشـاره بـه 
این که طـرح شـفافیت آرا در این مجلس 
هم ارائـه شـده و امیـدوار هسـتیم که هر 
چه زودتـر بـه نتیجه برسـد، خاطرنشـان 
کـرد: بـر اسـاس مـواد ۲3۵ تـا ۲3۸ 
آیین نامـه مجلـس رییـس جمهـور و 
وزرا بایـد بـا درخواسـت نماینـدگان برای 
اراده عملکـرد و گـزارش خود در راسـتای 
عمـل بـه آنچـه در جلسـه رای اعتمـاد به 
نماینـدگان قـول داده انـد اقـدام کننـد، 
در ادامـه پاسـخ آن هـا بـه کمیسـیون هـا 
ارجاع و بررسـی می شـود و بعد در صحن 
می آیـد و رای گیـری خواهـد شـد و اگـر 
در رای گیـری هـر وزیـری نمـره قبولـی 
آورد ادامـه کار خـود را می دهـد و در غیـر 
ایـن صـورت در قالـب طـرح اسـتیضاح 
می شـود.حاجی  طـی  آن  مراحـل 
دلیگانـی بـا اشـاره بـه متناسب سـازی 
حقـوق کارگـران و تامیـن اجتماعی گفت: 
در سـال های گذشـته حـق قشـر کارگـر 
ضایـع شـده اسـت، ۱۶ شـرکت دولتی به 
زودی بـا سـهام خـود بـه سـازمان تامین 
گـذار می شـود و تامیـن  اجتماعـی وا
اجتماعـی می توانـد بـر اسـاس قانـون 
متناسب سـازی، حقـوق و مسـمتری 
بازنشسـتگان را متناسب سـازی کنـد.
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آفتاب در بام ایران دیده نشد؛

 سایه غفلت بر انرژی خورشیدی
 چهارمحال و بختیاری در جنوب غربی رشــته کوه های زاگرس قرار دارد و استانی مرتفع به شمار 
می رود. این استان با گستره ای برابر با ۱۶ هزار و ۴۲۱ کیلومتر مربع یک درصد از کل وسعت ایران 

را به خود اختصاص داده است.میانگین 
ارتفاع در چهارمحــال و بختیاری حدود 
دو هزار و ۱۵۳ متر از سطح دریاست و به 
همین خاطر این استان را بام ایران عنوان 
می کنند.نزدیکی به خورشید و بهره مندی 
از نور بیشتر خورشید از ظرفیت های این 
استان به شمار می رود. ارتفاع باالی این 
استان زمینه را برای  بهره مندی بیشتر از 
انرژی خورشیدی نسبت به سایر مناطق 
کشور فراهم کرده است.انرژی خورشید 

همانند سایر انرژی ها به طور مستقیم یا غیر مســتقیم می تواند به دیگر اشکال انرژی همانند گرما 
و الکتریسیته و… تبدیل شود.انرژی خورشــیدی را می توان به انرژی برق تبدیل کرد که این کار از 
طریق روش هایی از جمله بهره گیری از صفحات خورشــیدی )فتوولتاییک( انجام می شود. برق 
یکی از مهم ترین نیاز های جامعه امروز به شمار می رود و هزینه های بسیاری برای تولید این انرژی 
در حال مصرف است.توسعه نیروگاه های برق خورشیدی در این استان از طرفی می تواند انرژی 
برق مورد نیاز در این اســتان را تامین کند و از طرفی زمینه ســاز ایجاد اشتغال، توسعه و پیشرفت 
استان شود.چهارمحال و بختیاری به واسطه قرار گرفتن در ارتفاعات یکی از استان های مناسب و 
پر پتانسیل برای تولید برق خورشیدی به شــمار می رود و این ظرفیت می تواند استان را در مسیر 
توسعه و پیشرفت بیشتر قرار دهد.استان چهارمحال و بختیاری به واسطه قرار گرفتن در ارتفاعات 
یکی از استان های مناسب و پر پتانسیل برای تولید برق خورشیدی به شمار می رود و این ظرفیت 
می تواند استان را در مسیر توسعه و پیشرفت بیشتر قرار دهد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های مستعد احداث نیروگاه های 
خورشیدی است.مجید فرحزاد بیان کرد: ارتفاع باالی چهارمحال و بختیاری موجب شدت تابش 
باالی خورشید در استان شده اســت که این امر مهم ترین شاخص برای احداث نیروگاه های برق 

خورشیدی ارزیابی می شود.

انعقاد قرارداد 20 ساله با سرمایه گذاران نیروگاه های خورشیدی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: میانگین درجه حرارت پایین، 
آلوده نبودن هوا و شفافیت فضایی از دیگر ظرفیت های این استان است که زمینه را برای احداث 
نیروگاه های خورشیدی فراهم کرده است.وی تاکید کرد: شرکت برق طبق قرارداد، برق تولیدی 
را خریداری می کند و قیمت خرید برق هر ســاله با توجه به نرخ تورم تعیین می شود.فرحزاد 
ادامه داد: قیمت خرید برق در ســال جاری به ازای هر کیلو وات ۶۳۷ تومان اســت و انعقاد 
قرارداد ۲۰ سال با سرمایه گذاران تولید برق خورشــیدی از دیگر حمایت های شرکت برق برای 
توسعه نیروگاه های برق خورشیدی است.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: حمایت های الزم برای احداث نیروگاه های برق خورشیدی در این استان 
انجام می شــود. معرفی بیشتر این ظرفیت ارزشمند اســتان چهارمحال و بختیاری باید مورد 
توجه بیشتر مدیران در سطح کشور قرار گیرد تا زمینه برای جذب سرمایه گذاران جهت احداث 
نیروگاه های خورشیدی فراهم شود.برداشتن موانع سد راه ســرمایه گذاران و تسهیل در ارائه 
خدمات سرمایه گذاری می تواند سرعت ســرمایه گذاری در این استان را برای احداث نیروگاه 

های خورشیدی شتاب دهد.

خلق هنر از آهن تا پشم؛

صنایع دستی، سوغات چهارمحال و بختیاری

زنان و مردان بختیاری در کنار هم کار می کنند. آنها از آنجا که همیشه 
روی پای خود ایستاده اند، بیشتر وســایلی که برای زندگی نیاز دارند 
را خودشان با دســت تهیه می کنند به همین دلیل است که آنچه زنان 
می بافند و یا مــردان تولید می کننــد را صنایع دســتی می گویند که 
 خاص بختیاری هایی اســت که در دامنه کوه هــای زاگرس پرورش

 یافته اند.آنها از پشم دام هایی که داشتند برای بافتن فرش های زیبا 
استفاده کردند. 

قالی یا همان فرش بختیاری با نقش کامال ویژه و متفاوت، گبه قالی 
گره دار با پرزهای بلند و قالیچه هایی که با پرز بلند و درشت بافت برای 
زیرانداز استفاده می شده اســت. هر کدام از نقش ها روی فرش یک 
قصه دارند و گاهی طرح یــک ایل بختیاری با ایــل دیگری متفاوت 

است.
 خورجین و خورجــه و هور و شــله و توبــره و نمکدان کــه هر کدام 
کاربری های متفاوتی داشــته اند توســط زنــان بافته و یــا دوخته 
می شد؛اما صنایع دستی که توسط مردان تهیه و تولید می شود بیشتر 
با نمد اســت مثل کاله نمدی که یکی از اجزای لباس مردان بختیاری 

در رنگ های مشکی، قهوه ای و سفید اســت. مردان به دلیل داشتن 
نیروی بدنی قوی بهتر می توانند چنیــن محصولی را تولید کنند چون 

نیاز به زور و بازوی قوی مردانه دارد.
 این نمدها را معموال از کرک بز، پشم، صابون و رنگ های شیمیایی و 
گیاهی تهیه می کنند.غیر از فرش بختیاری که آوازه آن در کشــور بلند 
است، قفل ســازی چالشتر از توابع شــهرکرد نیز زبانزد است و درباره 
قفل چالشــتری خیلی ها روایت های متعددی شنیده اند چون آوازه 
قفل های چالشتری نه تنها در ایران بلکه جهانی است. رکورد ساخت 
قفل های متفاوت و منحصر به فرد را هنرمندان قفل ســاز چالشتری 

زده اند.
از ساخت قفل طالی چالشــتری برای کعبه و قرار گرفتن آن در موزه 
عربســتان تا بزرگ ترین قفل جهان که در میدان رســالت چالشــتر 
قرار گرفته اســت یا کوچک ترین قفل جهان که در موزه لوور اســت و 

کم وزن ترین قفل که در موزه استان قدس رضوی قرار دارد.
قفل سازی در چالشتر داستان های زیادی دارد از نوشتن آیات و ادعیه 
روی آنها تا نذر قفل. هر کسی که نام چالشتر را بشنود یاد قفل سازی 

می افتد و اگر گذرش به شهرکرد و چالشــتر بیفتد یک قفل سوغات 
می برد. البتــه این قفل ها امروزه بیشــتر برای تزئیــن کاربرد دارد تا 

امنیت و حفاظت.
یدا... نیکزاد چالشتری، از هنرمندان صنایع دستی استان چهارمحال 
و بختیاری در ســال ۹۱ به خبرنگار مهــر گفته بود که بــزرگ ترین و 
ریزترین قفل رمزی را در ســال های ۴۷ و ۴۸ ساختم. موفق شده ام 
کوچک ترین قفل دنیا را بــا اندازه چهار و نیم میلی گرم در ســه موزه 
جهان از جمله آرمیتاژ در ســال ۴۶ به نام خود ثبت کنم. مدتی پیش 
بخش مهمی از کارهــای هنری من در موزه لــوور پاریس به نمایش 
درآمده بود.هنر دستان زنان و مردان استان چهارمحال و بختیاری در 
بازارچه ای قابل عرضه است تا گردشگران بتوانند با رفتن به این بازارچه 
سوغات این اســتان را تهیه کنند. صنایع دســتی این بازارچه از نمد و 
گلیم اســت تا قلم زنی روی مس و حتی هنرهای جدید. مغازه های 
این بازارچه توسط زنان اداره می شود و از صبح تا شب در حال توضیح 
دادن درباره صنایع دستی استان هستند. این بازارچه در میدان قدس 

شهرکرد واقع شده است.

ابعاد اجتماعی و اقتصادی شــیوع ویــروس کرونا، 
عالوه بر اینکه باعث شــد برخی از ورزشکاران برنامه 
زمان بندی تمرینات حرفه ای خود را از دســت بدهند، 
برخی از باشگاه داران را  نیز برای قطع زنجیره انتقال، 
مجبور به بستن و تعطیلی باشگاه ها کردند.ورزشکارانی 
که به صورت حرفه ای تمرین می کردند زمان طالیی 
تمرینات را از دســت دادند و خیلی از این ورزشکاران 
خانه نشین شدند.با این وجود ، این زنجیره حتی اگر 
در زمان حاضر قطع نشــود به حوزه های دیگر ورزشی 
نیز اثر منفی خواهد گذاشت و با یک کار ساده که همان 
» ماسک زدن « است، افراد می توانند از بروز خسارت 
در حوزه های مختلف دیگر نیز جلوگیری کنند.مدیرکل 
ورزش و جوانان چهارمحــال و بختیاری گفت:از زمان 
شــیوع ویروس کرونا ۲۲۰ میلیارد ریال خســارت به 

باشگاه های ورزشــی چهارمحال و بختیاری وارد شد 
.حمید کریمی افزود:در صورت ادامه این روند، میزان 
خسارت وارده به بخش ورزش استان به ۲۵۰ میلیارد 
ریال افزایش می رســد و این خسارت به بخش های 
مختلف ورزشی وارد خواهد شد.وی تصریح کرد:این 
میزان خســارت با احتســاب باشــگاه های ورزشی 
دستگاه های اجرایی، آموزش و پرورش و دانشگاه های 
چهارمحال و بختیاری ۵۰۰ میلیارد ریال است.به گفته 
وی،اکنون ۵۱۵ باشگاه ورزشــی در استان وجود دارد 
که به  علت شــیوع ویروس کرونا تمامی باشگاه های 
ورزشی در سطح اســتان تعطیل شده است.کریمی 
تاکید کرد: هم اینک با احتساب باشگاه های ورزشی 
دستگاه های اجرایی، آموزش و پرورش و دانشگاه های 
استان تعداد باشگاه های ورزشی به ۸۰۰ مورد می رسد 

که همگی تا اطــالع بعدی تعطیــل خواهند بود.وی 
یادآور شــد: براساس دســتور وزیر ورزش و جوانان، 
اجاره مکان های ورزشی در اختیار بخش خصوصی تا 
تیرماه بخشیده شده است و امکان تمدید این طرح در 
ماه های بعدی نیز وجود دارد.مدیرکل ورزش و جوانان 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: براساس پیشنهاد 
وزیر ورزش و جوانان قرار شــده تا پس از بازگشایی 
مکان های ورزشی، اجاره بهای آن با ۵۰ درصد قیمت 
محاسبه شود.وی افزود: به علت شیوع ویروس کرونا 
در سال جاری میزبانی از مسابقه های ملی و بین المللی 

رشته های مختلف ورزشی در استان ممکن نیست. 

خسارت 220میلیارد ریالی کرونا روی دست ورزش 
چهارمحال و بختیاری

 اختصاص 2  هزار و 200 تن سهمیه شکر به 
چهارمحال و بختیاری 

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از اختصاص ۲ هزار و ۲۰۰ 
تن سهمیه شکر به این استان خبر داد و گفت: این ســهمیه برای مصرف خانوار و صنف و صنعت 
پیش بینی شده است.حسن شمسی پور در خصوص تصمیمات جدید ستاد تنظیم بازار این استان 
افزود: از این میزان شــکر، ۳۵۰ تن ســهمیه مصرف خانوار و یک هزار و ۸۵۰ تن سهمیه صنف و 
صنعت است.وی، قیمت مصوب هر کیلو شکر بسته بندی بخش خانوار را هشت هزار و ۷۰۰ تومان 
و شــکر بســته بندی بخش صنف و صنعت را ۶ هزار و ۷۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی 
است که به واســطه تغییر گروه ارزی از نرخ ثابت به نرخ نیمایی شاهد چندگانگی قیمت شکر در 
استان هستیم که تشدید نظارت های بازرسان این ســازمان مانع از سوء استفاده از این وضعیت 
می شود.شمســی پور همچنین قیمت مصوب هر کیلوگرم شــیر با چربی ۳.۲ درصد چربی درب 
کارخانه را ۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعالم کرد و افزود: افزایش قیمت شــیر روی سایر محصوالت لبنی 
نیز تاثیر دارد.معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خاطر نشان 
کرد: در خصوص سبوس گندم نیز مقرر شد تا هر کیلوگرم سبوس به قیمت یک هزار و ۴۰۰ تومان 
به کارخانجات تحویل داده شــود و قیمت مصوب مرغ ، ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شــده است.

شمســی پور با بیان اینکه نانوایی ها ملزم به نصب میزان ســهمیه، قیمت هر قرص نان و روزهای 
تعطیلی خود هستند، افزود: چنانچه مردم تخلفی در این خصوص مشاهده کردند مورد را به شماره 
۱۲۴ اطالع دهند.۴۳ هزار واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری فعال است و در این واحدها بیش 

از ۱۰۰ هزار نفر مشغول به کار هستند.

کشف 4۸3 کیلو تریاک در چهارمحال و بختیاری
فرمانده انتظامی استان از کشــف ۴۸۳ کیلوگرم تریاک و دستگیری ۳ ســوداگر مرگ در محور 
لردگان به بروجن خبر داد. سردار غالمعباس غالمزاده در تشریح جزییات این خبر، اظهار داشت: 
در پی وصول گزارشی مبنی بر قصد سوداگران مرگ برای انتقال عمده موادمخدر طی یک عملیات 
از اســتان های جنوبی به استان های مرکزی کشــور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران 
فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.وی خاطر نشــان کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
اســتان با همکاری ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان های بروجن، لردگان و خانمیرزا 
پس از هماهنگی با مقام قضایی و انجام کار اطالعاتی دقیق دو دستگاه خودرو حامل موادمخدر را 
شناسایی و در محور لردگان به بروجن متوقف کردند.این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در بازرسی 
از این خودروها ۴۸۳ کیلو تریاک کشف و ۳ قاچاقچی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
سردار غالمزاده در پایان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع و قانونی با سوداگران مرگ، همواره در دستور 

کار پلیس استان است.

 اختصاص تسهیالت کم بهره برای خسارت دیدگان
 ناشی از کرونا

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری در کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید اســتان گفت: پنج هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال تســهیالت یارانه ای کم بهره با بازپرداخت 
دوساله برای خسارت دیدگان ناشی از ویروس کرونا به این اســتان اختصاص یافت. محمدرضا 
رییسی تاکید کرد: تاکنون از مجموع ۲۵ هزار متقاضی دریافت این تسهیالت در سامانه کارا تنها پنج 
هزار نفر تکمیل پرونده کرده اند. وی افزود: فعاالن ۱۵ رسته می توانند از این تسهیالت و به ازای هر 
فرد بیمه شده برابر ۱۲۰ میلیون ریال بهره مند شوند. رییسی اضافه کرد: در صورت جذب به موقع این 

اعتبارات، سهمیه چهارمحال و بختیاری افزایش خواهد یافت.

اما صنایع دستی که توسط مردان تهیه و تولید می شود 
بیشتر با نمد است مثل کاله نمدی که یکی از اجزای 
لباس مردان بختیاری در رنگ های مشکی، قهوه ای 

و سفید است

گزارش خبر روز

رییس مجمع نمایندگان چهارمحال 
و بختیاری خواستار شد:

تاکید بر توسعه کشاورزی و 
بومی سازی اقتصاد

رییــس مجمــع نماینــدگان چهارمحال و 
بختیــاری بــر توســعه کشــاورزی و بومی 
کیــد کرد.عضــو  ســازی اقتصــادی تا
کمیســیون کشــاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیســت مجلــس و رییس مجمع 
نمایندگان اســتان، رفع مشکالت اقتصادی 
کشور را بومی ســازی اقتصاد اعالم و تاکید 
کرد: جداســازی وابســتگی بودجه کشور از 
منابع نفتی به توســعه حوزه کشاورزی نیاز 
دارد.وی، اقتصاد مقاوم و پایــدار را نیازمند 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دانست. 
حجت االســالم جعفــری افــزود: هدایت 
منابع مالی به سمت و ســوی ایجاد گلخانه، 
کاهــش اســتفاده از منابــع آب و افزایش 
ســطح کشــت گلخانه ها باید در دستورکار 
مســئوالن مرتبط قرار گیرد.جعفری تصریح 
کرد: استان کویری یزد هم اینک ۲ هزار و ۲۰۰ 
هکتار فضای گلخانه ای در حوزه کشــاورزی 
دارد و این در حالی اســت کــه چهارمحال و 
بختیاری تنهــا ۳۰ هکتار گلخانــه دارد.وی 
یادآور شــد: اصالح الگوی مصــرف و تغییر 
در شیوه های کشــت محصوالت کشاورزی 
با جدیت بیشــتری دنبال و اجرایی شــود.

نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: متاسفانه نبود 
مدیریت و برنامه ریزی صحیح باعث شده تا 
از فرصت های بخش کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری در گذشته به خوبی استفاده نشود. 
وی گفــت: مجمع نماینــدگان چهارمحال و 
بختیاری از مسئوالن دســتگاه های اجرایی 
اســتان می خواهد پشــت میز نشســتن را 
به تعامل با مســئوالن ملی و مــردم تبدیل 
کنند.جعفــری تاکید کرد: توجه به مســائل 
آب، تقویت زیرســاخت ها، ارتقای جاده ها، 
اتصال بــه خطوط ریلی، ایجــاد تغییرات در 
بخش کشاورزی، توسعه گردشگری و رونق 
صنعت سبز، از اولویت های مجمع نمایندگان 

چهارمحال و بختیاری است.

  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری در آیین اختتامیه جشنواره فیلم ۶۰ ثانیه ای بام ایران بام سالمتی و نمایش های فردی گفت: با شیوع 
ویروس کرونا در اسفند ماه ۱۳۹۸ و در راستای اهداف ذاتی فرهنگ و ارشاد اسالمی و همچنین به منظور ایجاد نشاط و شادابی در جامعه و حمایت از پیشگامان 
مبارزه با ویروس کرونا و نیز کشف استعداد های خالق و جوان درزمینه  نمایش های فردی و فیلم کوتاه، فراخوان جشنواره ها با هماهنگی و همکاری انجمن 
هنرهای نمایشی و انجمن سینمای جوان استان در فروردین ماه ۱۳۹۹ اعالم عمومی گردید. ابراهیم شریفی ادامه داد: بر اساس اعالم دبیرخانه جشنواره آخرین 
مهلت ارسال آثار جهت حضور در جشنواره نمایش های فردی پایان فروردین ماه و جشنواره فیلم تا ۵ اردیبهشت ماه تمدید گردید که تا پایان مهلت اعالم شده 
در بخش جشنواره نمایش های فردی تعداد ۳۲ اثر از ۲۴ شرکت کننده از استان های چهارمحال و بختیاری – فارس و خرم آباد و تعداد ۱۸ اثر جهت شرکت در 
جشنواره فیلم ۶۰ به دبیرخانه این رو یداد ها ارسال گردید.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 

از طرف دبیرخانه جشنواره و ستاد اجرایی، بازبینی آثار انجام و پس از بررسی های الزم آثار برتر معرفی گردیدند.

برگزاری آیین اختتامیه جشنواره فیلم 60 ثانیه ای بام ایران، بام سالمتی 

وز عکس ر

آغاز برداشت جو در 
چهارمحال و بختیاری

برداشــت جو از مزارع شهرســتان 
شــهرکرد در اســتان چهارمحال و 
بختیاری آغاز شــد. بــه گفته مدیر 
جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد، 
در سال زراعی جاری  ۳ هزار و ۱۰۸ 
هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت 
جوی آبی و یک هــزار و ۷۸۰ هکتار 

نیز زیر کشت جوی دیم رفت.

اخبار
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عضو کمیسیون بهداشت :

۵ درصد از بیمه شدگان از 2 بیمه استفاده می کنند
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان با بیان اینکه زیرســاخت ها برای ایجاد شبکه ملی سالمت 
درکشــور آماده نیســت،گفت: تجمیع بیمه ها و به دنبال آن اســتفاده از کارت ســالمت در رفع 
مشکالت بیمه ای موثر است.عباســعلی پوربافرانی با اشــاره به صحبت های سخنگوی وزارت 
بهداشت درباره اینکه درحال حاضر 81 میلیون دفترچه بیمه در دست مردم قرار دارد، گفت: با توجه 
به اینکه 81 میلیون دفترچه بیمه در دست مردم بوده و از طرفی 7 میلیون نفر هم همچنان فاقد 
پوشش بیمه هستند، یعنی اینکه خدمات بیمه ای برای همه مردم به شکل یکسان ارائه نمی شود.

نماینده مردم نایین درمجلس شورای اســالمی، با بیان اینکه همپوشانی بیمه ای در حال حاضر 
بسیار زیاد است، افزود: برخی افراد از چندین دفترچه بیمه درمانی اســتفاده می کنند؛ اما باید 
راهکاری را در نظر گرفت که بتوان همپوشــانی ها را میان بیمه خدمات درمانی، تامین اجتماعی، 
نیروهای مسلح و صندوق های بیمه ای دیگر مرتفع کرد؛ اما تاکنون این ضعف در سیستم بیمه 
ای و حوزه سالمت مرتفع نشده است، زیرا هم اکنون زیرساخت شبکه ملی سالمت به طور کامل 
آماده نیست.وی با بیان اینکه مشکالت متعددی درعدم ساماندهی وضعیت صندوق های بیمه 
ای در کشور وجود دارد، گفت: دســتورالعمل ها و قوانین دراین خصوص باید اصالح شود، ضمن 
اینکه  برخی کج سلیقگی ها و اعمال سلیقه ها دراجرای قوانین نیز درایجاد مانع دررفع مشکالت 

بیمه ای نقش دارد.

مدیرکل انتقال خون استان:

 آمار اهداکنندگان پالسمای کووید در روز حدود
 چهار نفر است 

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: وضعیت ذخیره بانک خون استان فعال در شرایط مناسبی 
است و در زمینه تامین خون و فرآورده های خونی مشکل خاصی وجود ندارد، به طور میانگین روزانه 
چهار نفر برای اهدای پالســمای کوویدی به انتقال خون مراجعه می کنند.مجید زینلی ادامه داد: 
وضعیت ذخیره بانک خون استان اصفهان فعال در شــرایط مناسبی است و در زمینه تامین خون و 
فرآورده های خونی مشــکل خاصی وجود ندارد، اما نباید فراموش کنیم که نیاز به خون همیشگی 
است و در صورتی که اهدای خون تداوم داشته باشد، شرایط بانک خون استان طبیعی خواهد ماند.

وی با توضیح اینکه آمار اهداکنندگان پالسمای کووید در روز حدود چهار نفر است، افزود: از افرادی که 
به کرونا مبتال و بهبود پیدا کرده اند، درخواست داریم برای اهدای پالسما به مرکز انتقال خون مراجعه 
نمایند تا در روند درمان افراد مبتال کمک شــود.زینلی توضیح داد: روزانه به اهدای تمام گروه های 
خونی نیاز داریم، اما بیشــترین نیاز به گروه های خونی منفی مانند A منفی، B منفی و AB منفی 
معموال بیشتر است و بیشــترین میزان اهدای خون مربوط به گروه خونی O مثبت است، چرا که 

شایع ترین گروه خونی در استان و کشورO مثبت است.

آزادی 42 زندانی جرائم غیر عمد در دهه کرامت
مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت:همزمان با دهه کرامت ۴۲ زندانی جرائم غیر عمد به آغوش 
خانواده های خود بازگشتند.اسدا... گرجی زاده مدیرکل زندان های استان اصفهان ادامه داد: این 
۴۲ زندانی بیش از ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بدهی داشــتند. گرجی زاده افزود: دو میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان این بدهی را خیران با همکاری ستاد دیه پرداخت کرده اند.وی با بیان اینکه 7۰۰ 
میلیون تومان هم آورده زندانیان بوده، گفت: بقیه این مبلغ را شاکیان بخشیده اند.در ماه ضیافت 
الهی با کمک خیران و گذشت شاکیان زمینه آزادی 1۰1 زندانی جرائم غیرعمد از زندان های استان 

اصفهان فراهم شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی می گوید تعداد مبتالیان به کرونا در اصفهان رو به افزایش است؛ 

هشدار وضعیت قرمز!

پریسا سعادت اوضاع و احوال ابتال به کرونا حاال آنقدر در 
اصفهــان رو بــه پیشــرفت گذاشــته که 
مسئوالن هشــدارهای جدی و بعضا عجیب و غریبی از جمله احتمال 
بستری بیماران در راهروهای بیمارستان ها و پذیرش خارج از ظرفیت 
مراکز درمانی و ... را مطرح کرده اندو عالوه بر این ســخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان با اعالم اینکه وضعیت خوبی در باال رفتن تعداد 
مبتالیان به کرونا در اصفهان مشــاهده نمی شود، اعالم کرده هر لحظه 
احتمال می دهیم وارد وضعیت قرمز و جدی بیماری شــویم. پس از 
بازگشــایی برخی از کســب و کارها مانند تاالرهای عروسی و برگزاری 
مراسمات در اصفهان حاال علوم پزشکی اصفهان اعالم کرده درصد زیادی 
از افرادی که اخیرا به کرونا مبتال شده اند در مراسم عزا و عروسی شرکت 
کرده اند. سهل انگاری که با عدم هشــدارهای به موقع اتفاق افتاده و 
متاسفانه در حال پیشروی است. بر اساس اعالم سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان،  روند افزایشی شیوع ویروس کرونا از 1۰ روز پیش 
در استان شــروع شده و نشــان می دهد ویروس در جامعه به راحتی 
منتقل می شود. آرش نجیمی افزود: متاسفانه مدتی رهاسازی عجیبی 
در جامعه اتفاق افتاد که همه شاهد بودیم و این رهاسازی و بی توجهی 

االن دارد تبعات خود را نشان می دهد. بر اساس اعالم متولیان بهداشت 
اســتان، الگوی ابتال به کرونا در اصفهان از سالمندان به سمت و سوی 
ابتالی افراد جوان و میانسال تغییر یافته است. معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان نیز در همین رابطه گفته است: متاسفانه در دوره 
اخیر که از چند هفته گذشته ســیر صعودی به خود گرفته، نوع بیماران 
متفاوت شده اند. دوره قبل کمتر بیماران جوان و بدون بیماری زمینه ای 
داشتیم؛ اما در این دوره بیماران جوان که هیچ بیماری زمینه ای ندارند 
وجود دارد و مرگ و میرهای زیادی نیز در این گروه رخ می دهد. بهروز 
کلیدری ادامه داد:  این افراد در بدو ورود حال خوبی دارند ولی طی مدت 
بسیار کوتاهی حال شان بد می شــود و سریعا فوت می شوند؛ بیماران 
جوان و ورزشــکار و سالمی داشــتیم که حال خوبی داشــتند و اعالم 
می کردند که کرونا را شکســت دادیم ولی یــک مرتبه فوت کردند.وی 
تصریح کرد: شرایط بیماری متفاوت شده است، به نظر می رسد ویروس 
سرکش تر از ماه های ابتدایی شده و  نکته قابل توجه این سیر صعودی 
که طی دو سه هفته گذشته با آن مواجه شــدیم، این مسئله است که 
عمده این موارد در خود شهر اصفهان است و عمده بیماران بستری در 
بیمارستان های شهر اصفهان بستری هســتند و شهرهای دور افتاده 

شرایط بهتری دارند. وی عنوان کرد: مسئله ای که امروز ضروری است،  
رهاشدگی در حوزه مراقبتی است؛ گاها دیده شده نگرانی مردم کاهش 
پیدا کرده و بــه همین دلیل ماســک نمی زنند که این اتفــاق منجر به 
افزایش تعداد بیماران شده اســت. چند روز گذشته جلسه ای با ستاد 
مقابله با کرونا داشتیم   و به زودی جلسه ای اضطراری تشکیل خواهیم 
داد که احتماال بــا توجه به آمارها، پیشــنهاداتی مبنی محدودیت های 
شهری بیشتر  را ارائه می دهیم. آمار ابتال به کرونا در حالی در اصفهان رو 
به افزایش اســت که با اعمال محدودیت های جدید ترافیکی از جمله 
طرح ترافیک، شاهد افزایش حجم تردد با خودروهای عمومی هستیم 
از سوی دیگر پارک ها و مراکز تفریحی نیز روزهای شلوغی را سپری می 
کند همین مسئله می تواند به انتشار سریع تر این بیماری دامن بزند. 
دراین شرایط هنوز مسئوالن استانی در اعمال برخی از محدودیت ها که 
می تواند به کنترل تجمعات و راه های انتقال این بیماری منجر شــود، 
مردد هستند این در حالی اســت که در برخی از استان ها، استانداران 
دست به کار شده اند و برای مهار کرونا محدودیت های مورد نیاز را اعمال 
کرده اند. بهتر است مسئوالن اصفهانی نیز پیش از آنکه دیر شود، فکری 

به حال شرایط وخیم اصفهان بیندیشند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان 
گفت: به آمــران به معروف و ناهیــان از منکری که به 
صورت غیرقانونی با متخلفان برخورد کنند، باید تذکرات 
جدی داده شود.احمد عبداللهی نژاد با بیان اینکه برای 
احیای این فریضــه دینی قوانینــی در جامعه تبیین 
شده اســت، گفت: قانون احیای امر به معروف و نهی 
از منکر دارای ۲۴ ماده اســت؛ امــا همچنان ظرفیت 
بسیاری دارد و نیازمند به تقویت این قانون است. امر 
به معروف و نهی از منکر مربوط به مسائل علنی است 
و پنهانی دزدی کردن یا رشوه گرفتن را کسی نمی بیند، 

بنابراین امر به معروفی انجام نمی شود.وی ادامه داد: 
در قانون احیای امر به معروف و نهی از منکر آمده است 
که این فریضه دینی حق مردم نسبت به تمامی نهادها 
و دســتگاه های دولتی و حکومتی است. اگر آمران به 
معروف و ناهیان از منکر مرتکــب خطایی در کار خود 
شوند باید با آنها برخورد شود که این خود بخشی از نهی 
از منکر است.حجت االســالم عبداللهی نژاد در ادامه 
تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سال 7۲ که تشکیل 
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تصویب شد، 
فرمودند که آن دسته از منکرات باید رسیدگی شود که 
بیش از حد مورد تجمالت قرار گرفته باشد.وی اضافه 
کرد: امروزه شاهد رواج دوچرخه سواری بانوان هستیم 
و متاســفانه شــبکه های خارجی و افراد معاند در پی 

گسترش آن هستند. چنین رفتارهایی باعث می شود 
شبهه هایی در رابطه با وجود دست هایی پشت پرده به 
وجود آید.حجت االسالم عبداللهی نژاد عنوان کرد: ستاد 
احیای امر به معروف و نهی از منکــر نیازمند حمایت 
دستگاه های فرهنگی مانند دانشــگاه ها و مساجد و 
همچنین شهرداری هاســت. چندین بار از شهرداری 
خواسته ایم که در سطح شهر تبلیغاتی در جهت احیای 
امر به معروف و نهی از منکر انجام دهند که کمتر شاهد 
چنین مواردی بوده ایم ، البته مردم اصفهان نسبت به 
مسائل مربوط به اطرافیان شان بی تفاوت نیستند و به 
نوعی خود را مسئول می دانند. باید منکرات و معرفات 
در جامعه به خوبی شناسایی شود تا جامعه پذیرای امر 

به معروف و نهی از منکر باشد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان:

فریضه »امر به معروف و نهی از منکر« حق مردم است

پزشکی  علوم  دانشگاه  اعالم سخنگوی  اساس  بر 
اصفهان  روند افزایشی شیوع ویروس کرونا از ۱۰ روز 
پیش در استان شروع شده و نشان می دهد ویروس در 

جامعه به راحتی منتقل می شود

افتتاح نمایشگاه 
مدافعان سالمت 

در اصفهان
نمایشگاه مدافعان سالمت، 
مجاهدان سالمت با نمایش 
آثار هنرمندان سراســر کشور 
با موضوع کرونــا در اصفهان 

افتتاح شد.

تکذیب شد؛ 

کودک آزاری خانواده افغانستانی مقیم کاشان
رییس اداره بهزیستی کاشان با تکذیب انتشــار مطلبی با عنوان کودک آزاری شدید در مورد یک 
تبعه افغانستانی در این شهرســتان، ناآگاهی خانواده از بیماری فرزند و انتشار مطلبی غیردقیق 
را منبع این خبر ناموثق در بیــن افکار عمومی عنوان کرد.ام البنین متقی نژاد تشــریح کرد: بحث 
کودک آزاری چنان که در برخی رسانه ها و فضای مجازی مطرح شده، در میان نبوده است؛ موضوع 
فقدان آگاهی خانواده برای نگهداری از یک فرد معلول بود که در نتیجه رفتار و شــرایط نگهداری 
مناسبی نداشتند.وی افزود: این خانواده افغانســتانی در واقع نمی دانستند که فرزند آنها دارای 
معلولیت از نوع اوتیسم است و تاکنون نیز به بهزیستی مراجعه نکرده بودند.رییس اداره بهزیستی 
کاشان بیان کرد: نیروهای اورژانس اجتماعی در جریان بازرســی از منزل این خانواده به دلیل 
مشکلی دیگر، متوجه این موضوع شــدند که به سرعت مداخله کردند.وی با قدردانی از همکاری 
دادستان عمومی و انقالب کاشان اضافه کرد: این کودک پســر 1۰ تا 1۲ ساله با حکم دادستان به 
مرکز روان پزشکی اعزام شد تا پس از درمان اولیه، در صورت نیاز به مرکز توانبخشی شبانه روزی 
انتقال یابد.متقی نژاد تصریح کرد: با توجه به اینکه نامبرده فاقد کارت اقامت اســت، بهزیســتی 
نمی تواند نســبت به پرداخت هزینه ای اقدام کند؛ بر این اساس قرار شد تا دادستانی با دانشگاه 

علوم پزشکی در مورد هزینه های درمان نامه نگاری کند.

 اجرای سه مورد حکم قلع و قمع در
 استان اصفهان 

فرمانده یگان حفاظت اراضی اســتان اصفهان اظهار کرد: ســه مورد حکم قضایــی قلع و قمع به 
ارزش تقریبــی ۳8 میلیارد ریال در شــهر قمصر با هدف حفــظ حقوق بیت المال اجرایی شــد. 
امیرسعید باقری اذعان داشــت: ســه مورد حکم قضایی قلع و قمع در مجموع به میزان 8 هزار و 
۲۹۶ مترمربع شــامل قطعات )۶هزار و ۹۰۰مترمربع، 78۴ مترمربع و ۶1۲ متر مربع( و به ارزش 
تقریبی ۳8 میلیارد ریال در شهرســتان قمصر اجرا شــد.  وی افزود: عالوه بر این موارد، از ابتدای 
ســال جاری 1۲ مورد دیگرحکم قضایی خلع ید و قلع و قمع در مجموع بــه میزان ۴7هزار و ۹۶8 
مترمربع و به ارزش تقریبی۴8۳ میلیارد ریال در اســتان اصفهان اجرا شده است.  فرمانده یگان 
حفاظت اراضی استان اصفهان با هشدار جدی درخصوص هرگونه تعرض و دست اندازی به اموال 
و اراضی دولتی گفت: در راســتای تاکیدات مقام معظم رهبری، رسیدگی به موضوع زمین خواری 
در اولویت فعالیت های مامــوران یگان حفاظت این اداره کل قرار دارد و بــه جهت برخورد با پدیده 
 زمین خواری و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی، این یگان با قاطعیت با زمین خواران برخورد

 خواهد کرد. 

 دستگیری سارق مامور نما در کمتر از
 24 ساعت

جانشین انتظامی شهرستان برخوار اظهار داشت: پس از شکایت خانمی مبنی بر سرقت طالهایش 
توســط فردی که خود را مامور یکی از ادارات معرفی کرده بود، کارآگاهان پلیس آگاهی وارد عمل 
شدند. سرهنگ حجت فرهادی افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد سارق درب منزل 
این خانم مراجعه و با معرفی خود به عنوان مامور یکی از ادارت او را فریب داده و پس از اینکه درب 
منزل باز می شــود بالفاصله با تهدید سالح سرد طال های او را ســرقت می کند.این مقام انتظامی 
افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان نیز پس از انجام تحقیقات و کار های تخصصی موفق شدند 
در کمتر از ۲۴ ساعت این ســارق مامورنما را که در استخدام هیچ اداره ای نبود دستگیر و به پلیس 

آگاهی منتقل کردند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر  روزاخبار

 شهروندان اصفهانی
  از تردد غیر ضروری 

پرهیز کنند
توصیه هـای  اصفهانـی  شـهروندان 
بهداشـتی در رابطـه بـا پیامدهـای گـرد 
و غبـار را جـدی بگیرنـد و تـا حـد امـکان 
از خـروج غیـر ضـروری از منـزل و تـردد 
بـی مـورد در معابـر شـهری خـودداری 
کنند.گـرد و غبار آلودگی هـوای اصفهان از 
شـبانگاه روز پنجشـنبه آغاز و بنـا بر اعالم 
و پیش بینی اداره کل هواشناسـی اسـتان 

تـا آخـر وقـت روز شـنبه ادامـه دارد.
در ایـن راسـتا و بنـا بـه تاکیـد و توصیـه 
پزشـکان، شـهروندان برای کاهش اثرات 
ناشـی از پدیـده گـرد و خـاک بر سـالمت 
جامعـه توصیه هـای بهداشـتی را مـد نظر 
قـرار دهنـد و از هرگونـه فعالیتـی کـه بـه 
لودگـی هـوا منجـر می شـود  افزایـش آ
تـا بازگشـت شـرایط بـه حالـت مطلـوب 

خـودداری کننـد.
پزشـکان توصیـه می کننـد بـا توجـه بـه 
شـرایط شـیوع بیمـاری کرونـا و راه هـای 
مختلـف انتقـال ایـن بیمـاری بـه ویـژه 
، شـهروندان بایـد توصیه هـای  از هـوا
بهداشـتی را بیـش از پیـش رعایـت کننـد 
و با بسـته نگه داشـتن درها و پنجـره ها و 
نوشـیدن مایعـات از عـوارض آلودگی گرد 
و غبـار بـه سـالمت خـود جلوگیـری کنند.

همچنیـن توصیـه شـده کـه در صـورت 
اضطرار بـرای خـروج از منزل از ماسـک و 

عینـک اسـتفاده شـود.
بنا بـر اعـالم اداره کل هواشناسـی اسـتان 
اصفهـان، بـه دلیـل وزش بـاد شـدید از 
جهت شمال شـرق کشـور و خیزش گرد و 
خاک از جنوب استان سـمنان و همچنین 
فعال شـدن کانون های گرد و غبـار داخلی 
اسـتان اصفهـان، کیفیت هوا در شـهرهای 
حتـی  و  مرکـزی  شـرقی،  لی،  شـما
غـرب ایـن کاهـش یافتـه اسـت و  ایـن 
 شـرایط تا اواخـر وقـت امـروز در اصفهان

 ادامه دارد. 

چه تعداد از تماس های سامانه 12۵ اصفهان منجر به عملیات شده است؟
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از رشد دو درصدی حوادث و حریق در اصفهان در هفته ابتدایی تابستان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته خبرداد.فرهاد کاوه آهنگران در خصوص آمار حریق سه ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: حوادث حریق از 1۰7 مورد بروز حادثه 
در سال گذشته به 11۲ مورد رسیده که رشد چهار درصدی را تجربه کرده است.وی با بیان اینکه در سه ماهه ابتدایی سال 1۴8 حادثه رخ داده است، افزود: این آمار نسبت 
به سال گذشته تفاوتی نداشته است.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: مجموع حوادث و حریق های هفته ابتدایی تابستان 
۲۶۰ مورد بوده که این آمار نسبت به ۲۵۵ مورد حادثه سال گذشته رشد دو درصدی را تجربه کرده است.وی اضافه کرد: حریق و حادثه خارج از محدوده در هفته ابتدایی 
تابستان 11 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۹ مورد بوده است رشد ۲۲ درصدی داشته است. آهنگران تصریح کرد: تعداد نجات یافتگان حوادث در 
هفته ابتدایی تابستان 11۳ مورد بوده که نسبت به ۹۰ نجات یافته در مدت مشابه سال گذشته، ۲۵ درصد افزایش آمار داشته است.وی در خصوص بیشترین موارد 
حوادث گفت: نجات حیوانات، عمده امداد حوادث هفته ابتدایی تابستان سال جاری را تشکیل می دهد که تعداد این موارد از 1۶ حادثه مدت مشابه سال گذشته به ۲۶ 
مورد افزایش یافته و ۲۰ مورد از این آمار را نجات مار تشکیل می دهد.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در خصوص تعداد تماس های 
1۲۵ در هفته ابتدایی تابستان گفت: مجموع تماس ها در این مدت ۹ هزار و ۲۵ مورد بوده که ۲۶۰ مورد آن منجر به عملیات اطفای حریق و مدیریت حادثه شده است.
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ناراحتی بازیکنان پرسپولیس از سکوت یحیی
 بعد از موضع گیری بازیکنان پرســپولیس علیه مدیریت باشــگاه که با انتشــار اســتوری ها و 
پست هایی در صفحات شــخصی آنها همراه بود، در ادامه علیرضا بیرانوند نیز در گفت وگویی به 
طور شفاف به این موضوع پرداخت و گالیه تندی را مطرح کرد؛ موضوعی که بالفاصله توسط کمیته 
انضباطی باشگاه مورد توجه قرار گرفت و باعث شد تا گلر پرسپولیس که البته با توجه به رسمیت 
یافتن موعد قراردادش دیگر با این تیم تمرین نمی کند، به این کمیته دعوت شــود.هرچند از بدو 
اعالم خبر مربوط به دعوت از بیرانوند به کمیته انضباطی این موضوع با انتقاد هواداران و ... همراه 
شد و آنها ضمن رد تصمیم باشگاه به این موضوع پرداختند که بیرانوند اوال در حال حاضر بازیکن 
پرسپولیس محسوب نمی شود و در ثانی در روزهای پایانی حضور ۴ ساله بیرانوند در این باشگاه 
بهتر بود که مدیران تیم رفتار سنجیده و بهتری در قبال این گلر اتخاذ می کردند.با این حال اکنون 
موضوع اصلی بازیکنان هستند؛ جایی که آنها پیش از انتشار پست های مربوط به انتقاد از مدیران 
باشــگاه با کادرفنی و یحیی گل محمدی نیز هماهنگ کرده و نظر او در خصوص موضع حمایتی 
را دریافت کرده بودند. در عین حال که یحیی گل محمدی در این جلسه خود را حامی بازیکنان و 
تصمیم آنها دانســته بود اما اکنون عدم همراهی او در انتشار پست مشترک و در ادامه حمایت از 

بیرانوند بعد از دعوت به کمیته انضباطی باعث ناراحتی و گالیه آنها شده است.

عجیب ترین دفاع از اخراجی استقالل!
 در حالی كه بعد از بازی استقالل و فوالد دســت كم 30 كارشناس داوری كارت قرمز علی كریمی 
را درست دانسته اند، محمد نوازی گفته: »هیچ كس نفهمید كریمی چرا اخراج شد.« واقعا هیچ 
كس نفهمید؟ مقاومت در قبول واقعیت هم یك حد و انــدازه ای دارد. تنها نتیجه این حرف های 
مثال متعصبانه آن است كه بازیكنان پرسپولیس و استقالل می فهمند هر اشتباهی انجام بدهند 
تحت حمایت خواهند بود. نكنید از این كارها. استاد نوازی در ادامه كلی هم در مورد اخالق خوب 
كریمی حرف زده اند. آیا نوازی می داند لیونل مســی در اولین بازی ملی عمرش فقط سی ثانیه 
بعد از حضور در زمین به خاطر آرنج زدن در مقابل مجارستان اخراج شد و گریه كرد؟ اتفاقا مدافع 
مجار هم داشت پیراهن مسی را می كشید، اما ماركوس مرك كارت قرمز داد. اصال داریم باحال تر 

از مسی؟ شاید هم مرك داور كوچكی بوده!

تعلیق فوالد از لیگ بر اساس پروتکل سالمت
اوایل خردادماه سال جاری بر اساس راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹)کرونا ویروس( فاصله 
گذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط لیگ فوتبال اعالم شد که در صورت وجود بیش از پنج 
نفر با عالئم مثبت یا مثبت شدن تست های تشخیصی مبنی بر ابتالی فرد به کووید ۱۹، فعالیت 

تیم مربوطه تا زمان بهبود مبتالیان و کسب گواهی سالمت، معلق خواهد شد.
لیگ فوتبال ایران از چهارم تیرماه ســال جاری با دیدار معوقه تیم های فوتبال فوالد خوزســتان 
و اســتقالل تهران در اهواز مجددا کلید خورد و پس از آن نیز در هشــتم تیرماه با برگزاری هفته 
۲۲ دنبال شد و قرار اســت از امروز نیز دیدارهای هفته ۲3 برگزار شود، مســئله ای که با توجه به 
ابتالی شش بازیکن فوالد خوزستان به ویروس کرونا و پروتکل ســالمت لیگ فوتبال مبنی بر 
تعلیق فعالیت های تیم های با عالئم مثبت یا مثبت شدن تست های کرونای بیش از پنج نفر، در 

وضعیت متفاوتی قرار گرفته است!
فوالدی ها فردا باید در ورزشگاه تیم فوتبال نساجی به مصاف این تیم بروند و سازمان لیگ باید 
تا آن زمان نســبت به برگزاری این دیدار تصمیم گیری کند و در صورتی که مبنا پروتکل ســالمت 
لیگ فوتبال باشد به طور حتم باید دیدار مربوطه به تعویق بیفتد، عالوه بر این سایر دیدارهای تیم 
فوتبال فوالد خوزســتان تا زمانی که تعداد مبتالیان این تیم به پنج بازیکن و کمتر از آن نرسد، بر 

اساس قانون امکان برگزاری ندارد. 

میزبانی سبزپوشان اصفهانی از تیم پیکان در فوالد شهر؛

شروع دوباره »لوکا« و ذوب آهن

تیم ذوب آهـن اصفهـان در شـرایطی در  سمیه مصور
چهارچـوب هفتـه بیسـت و سـوم رقابت 
هـای لیگ برتـر فوتبـال کشـور در ورزشـگاه فوالد شـهر از تیـم پیکان 
پذیرایی مـی کند که لـوکا بوناچیـچ، سـرمربی جدید این تیـم در این 
بازی روی نیمکت سبزپوشـان می نشـیند. سبزپوشـان اصفهانی در 
حالی مهیـای جـدال بـا شـاگردان ویسـی می شـوند کـه آنهـا هفته 
گذشـته مقابل تیم شـهر خـودرو متحمل شکسـت شـده و با دسـت 

خالی مشهد را ترک کردند.
دیـدار ذوبی هـا بـا تیـم پیـکان را یکـی از حسـاس تریـن دیدارهای 
هفتـه بیسـت و سـوم بایـد دانسـت، دیـداری حسـاس و شـش 
امتیـازی که هـر دو تیـم بـرای فـرار از منطقـه سـقوط نیـاز مبرمی به 
پیروزی در ایـن دیدار دارنـد. این دیدار بـا توجه به نزدیکـی امتیازات 
دو تیـم و رقابـت  شـدید تیـم هـای قعـر جـدول بـرای فـرار از خطـر 
سـقوط از اهمیت زیـادی برخوردار بـوده و نتیجـه آن عالوه بـر پیکان 
و ذوب آهن، بـرای تیم های شـاهین بوشـهر، گل گهر، سـایپا و پارس 

جنوبـی نیـز مهم اسـت.
شـاگردان لـوکا مقابـل پیـکان محکـوم به بـرد هسـتند و نتیجـه این 
دیـدار بـرای ذوبی هـا و سـرمربی تازه واردشـان از اهمیـت باالیـی 
برخـوردار اسـت. از یـک سـو، سبزپوشـان اصفهانـی اگرچـه بـا ۲۲ 

امتیـاز در رده یازدهم جدول جـای دارند؛ امـا فاصلـه 7 امتیازی این 
تیم بـا پیـکان قعرنشـین و رقابـت سـنگین تیم هـای پاییـن جدول 
در هفته هـای پایانـی لیگ، جایـگاه فعلـی ذوب آهن را ناامـن کرده و 
سبزپوشـان اصفهانـی برای حفـظ جایگاه شـان چاره ای جـز پیروزی 
در ایـن دیـدار ندارنـد. ازطـرف دیگـر بوناچیـچ کـه بعـد از گذشـت 7 
سـال برای بـار دوم هدایت ذوب آهـن را بر عهـده گرفتـه، از همان بدو 
ورود بـا انتقادات زیـادی روبه رو شـده و بسـیاری از فوتبال دوسـتان 
اصفهانـی بازگشـت او را اشـتباه می داننـد و همیـن امـر باعث شـده 
تـا سـرمربی کـروات ذوب آهن بـه دنبـال اثبـات جایگاهش باشـد.

ذوب آهن بـرای خاتمـه دادن بـه رونـد ناکامی های اخیـرش محتاج 
پیروزی اسـت و بـرای رسـیدن بـه ایـن منظـور کار سـختی را مقابل 
پیـکان در پیـش دارد. از سـوی دیگر شـاگردان ویسـی نیز بـه دنبال 
گرفتـن امتیـاز در ورزشـگاه فوالد شـهر هسـتند تـا از ته جـدول خود 
را رهایـی بخشـند، پیکانـی ها هفتـه گذشـته مقابل تیم پرسـپولیس 

متحمل شکسـت شـدند. 
آنهـا همچنان بـا ۱5 امتیـاز در رده آخـر جـدول رده بندی جـای گرفته 
انـد. تیم پیـکان از شـانس هـای مسـلم سـقوط بـه دسـته پایین تر 
اسـت و بـرای نجـات از ایـن وضعیـت چـاره ای جـز برتـری مقابـل 

ذوبـی ها نـدارد.

تاریخچه دیدارهای ذوب آهن و پیکان
ذوب آهـن و پیـکان در طـول ادوار لیـگ برتـر ۲۹ بـار مقابـل هـم 
صف آرایـی کرده انـد کـه در ایـن میـان سبزپوشـان اصفهانـی بـا ۱5 
پیروزی، برتـری بی چـون و چرایی نسـبت به تیـم پیکان داشـته اند.

سـهم تیم پیـکان تنهـا 6 بـرد بـوده و 8 بـازی ایـن دو تیـم بـا نتیجه 
مسـاوی خاتمـه یافتـه اسـت. 

لـب توجـه دربـاره ایـن دیـدار تغییـر کادر فنـی هـر دو  نکتـه جا
تیـم اسـت پیکانی هـا در نیم فصـل نخسـت همـراه بـا فرکـی بـه 
مصـاف ذوب آهـن آمدنـد و منصوریـان در دیـدار قبلـی دو تیـم 
روی نیمکـت ذوب آهـن حاضـر بود.آخریـن تقابـل پیـکان و 
ذوب آهـن بـه هفتـه هشـتم فصـل جـاری بـاز می گـردد کـه نتیجـه 
 آن دیـدار بـا گل هـای مغانلـو و امامعلـی ۲ بر یک بـه سـود پیکانی ها 

خاتمه یافت.
ذوب آهن و پیـکان در جـام حذفی تنهـا در مرحلـه یک چهـارم نهایی 
فصـل 8۲-8۱ بـا یکدیگـر روبـه رو شـده اند. در آن فصـل از رقابت ها، 
بازی هـا بـه صـورت رفـت و برگشـت برگـزار می شـد و ذوب آهـن 
 در مجمـوع ۲ بـازی پیـکان را شکسـت داده و از گردونـه رقابت هـا 

حذف کرد.

خبر  روز

»آلگری« پیشنهاد حضور در دورتموند را رد کرد
 سرمربی ایتالیایی پیشنهاد حضور در تیم دورتموند و جانشینی لوسین فاوره را نپذیرفت.به نقل از 
بیلد، برخی لوسیان فاوره را مقصر نتایج سینوسی در بروســیا دورتموند می دانند. در همین راستا 
اسکای ایتالیا از پیشنهاد وست فالن برای ماسیمیلیانو آلگری، سرمربی سابق یوونتوس خبر می 
دهد. بر این اساس ، سران دورتموند برای کشف احتمال همکاری با مربی سابق یووه تماس گرفتند ، 
اما این پیشنهاد از سوی مربی ایتالیایی رد شد.مدت هاست که لوسین فاوره، سرمربی فعلی دورتموند 
اعتماد سران این تیم را از دست داده است و شکست در هفته پایانی برابر هوفنهایم آن هم با نتیجه 
دور از انتظار چهار بر صفر باعث شده  تا آنها به فکر اخراج مربی خود باشند و از هم اکنون تالش خود 
را برای پیدا کردن جانشینی برای لوسین فاوره شروع کردند.آلگری 5۲ ساله که افتخارات زیادی با 
یوونتوس به دست آورد از چند تیم در لیگ برتر انگلیس نیز پیشنهاد دارد و به نظر می رسد برای فصل 
بعد آماده مربیگری باشد.ماسیمیلیانو آلگری یکی از بهترین مربیان حال حاضر فوتبال ایتالیاست 
که در شرایط کنونی بدون تیم است. آلگری بعد از قهرمان کردن میالن در سری A جایگزین کونته در 

یوونتوس شد و پنج فصل پیاپی این تیم را به قهرمانی در سری A رساند.

»لیونل مسی« در آستانه ترک بارسلونا
لیونل مسی ،ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارســلونا که در چند بازی اخیر تیمش آمار بسیار خوبی را 
از خود به جا گذاشــته، قصد دارد در پایان مدت قراردادش از جمع آبی و اناری پوشان ایالت کاتاالن 
جدا شــود.در همین رابطه رادیو Cadena SER اســپانیا اعالم کرد که رونــد مذاکره برای تمدید 
قرارداد با بارســلونا را متوقف کرده و به احتمال زیاد این تیم را ترک خواهد کرد.گفته می شــود که 
مسی از تصمیمات اخیر مدیران این باشــگاه ناراحت است و به همین دلیل قصد دارد قراردادش را 
با بارسلونا تمدید نکند. اختالف با ستین )سرمربی بارسلونا( و جذب نشدن نیمار از دالیل ناراحتی 

مسی هستند.

 »زالتان« از میالن جدا و به تیم خودش
 ملحق می شود

شبکه اسکای اسپورت ایتالیا مدعی شد که زالتان ابراهیموویچ در پایان فصل جاری میالن را ترک 
می کند و به تیم هاماربی سوئد که خودش سهامدار آن است، ملحق می شود.ایبرای 38 ساله در حال 
حاضر به دلیل مصدومیت نمی تواند میالن را همراهی کند و هنوز هم اقدامی برای تمدید قرارداد او 
که تا پایان فصل اعتبار دارد، صورت نگرفته است.به گزارش اسکای اسپورت ایتالیا، ایبرا در پایان ماه 
آگوست، زمانی که فصل جاری رقابت های اروپایی به پایان می رسد میالن را ترک می کند و به سوئد 
برمی گردد. او در تعلیق فوتبال ایتالیا به دلیل شیوع کرونا در کنار بازیکنان هاماربی تمرین می کرد.

ایبرا از ماه ژانویه که به میالن برگشت در ۱۱ بازی اش برای این تیم ۴ گل زد.

»لروی سانه« به بایرن مونیخ پیوست
لروی سانه مدت هاست که مورد توجه به بایرن مونیخ قرار گرفته است و این بازیکن باالخره راهی تیم 
مونیخی شد که اخیرا قهرمانی در بوندسلیگا را به دست آورده است.سیتی و بایرن پیش از این توافق 
نامه ای را به ارزش ۴۴.7 میلیون پوند به امضا رساندند و این انتقال در نهایت به 5۴.8 میلیون پوند 
افزایش یافته است. انتقال این بازیکن ۲۴ ساله به بایرن که با قراردادی 5 ساله رخ داده است هنوز 
تایید نشده  ولی لو رفتن عکس های امضای قرارداد و مراسم معارفه لروی سانه باعث شد تا انتقال 
این بازیکن به تیم قهرمان بوندسلیگا تایید شود و البته باعث شد تیم آلمانی از باشگاه منچسترسیتی 

به خاطر لو رفتن این عکس ها عذرخواهی کند.

 فوتبال جهان

 دانیال- پرسپولیس؛ 
چراغ سبز برای فصل بعد

بازیکن راســت پــای مازندرانی حــال حاضر 
ذوب آهن که فصل گذشــته برای پشــت سر 
گذاشــتن دوران ســربازی در تراکتور حضور 
یافته بود، مشتریان زیادی را در نقل و انتقاالت 
زمســتانی نیز پیش روی خــود می دید که در 
نهایت با مخالفت باشــگاه ذوب همراه شــد. 
سپاهان، تراکتور، اســتقالل و پرسپولیس از 
جمله تیم هایی بودند که تمایل خود را به صورت 
کتبی و رســمی به ذوب آهن اعــالم کردند که 
موضوع مبلغ رضایت نامــه و در ادامه مخالفت 
باشگاه ذوب آهن مانع از این انتقال شد. این 
در حالی بود که حتی گفته می شــد باشــگاه 
ســپاهان تمامی اقدامات الزم برای در اختیار 
گرفتن این ســتاره تکنیکی و راســت پا را در 
مذاکره بــا ذوب آهن و دانیال اســماعیلی فر 
نیز صورت داده و در یک قدمی جذب وی قرار 
دارد.اکنون اما شــایعات نزدیک به واقعیت از 
جدی شدن مذاکره و حتی قول و قرارهای بین 
این بازیکن و یحیــی گل محمدی برای فصل 
آینده و حضورش در پرسپولیس خبر می دهد. 
بازیکن ساروی حال حاضر ذوب آهن که سابقه 
همکاری با یحیــی گل محمدی را در دو مقطع 
در تیم های ذوب آهــن و تراکتــور در کارنامه 
دارد، با توجه به شناختی که از سرمربی کنونی 
پرسپولیس دارد، گفته می شود چراغ سبز خود 
را برای این انتقال نشــان داده و به دنبال این 
خواهد بود تا در لیگ بیستم کارش را در تهران 
و با پیراهن این تیم دنبال کند.اســماعیلی فر 
که فوتبال خود را از تیــم پیام صنعت آمل آغاز 
کرده و با پست تخصصی مدافع راست شناخته 
می شود، طی فصول اخیر با نمایش تکنیکی و 
هجومی خود توانســته توجه لیگ را جلب کند 
و گل های حساســی را نیز به ثمر رسانده و این 
موضوع باعث شــده تا در پست وینگر نیز برای 
تراکتور و ذوب آهــن به میدان بــرود. اکنون 
یحیی که برای تقویت ســمت راســت خود در 
فصل آینده به دنبال حضــور در نقل و انتقاالت 
است، دانیال اسماعیلی فر را برای این پست در 
نظر گرفته و باید دید در تابستان قادر خواهد بود 
او را از گزند مذاکره با دیگر تیم ها دور کرده و به 

جمع شاگردانش اضافه کند یا خیر.

زش ور

مستطیل سبز
کاراته کای المپیکی ایران:

 آرزویم رسیدن به مدال المپیک است
سایت کمیته بین المللی المپیک در گزارشی مفصل به بررسی آخرین وضعیت حمیده عباسعلی، کاراته کای المپیکی ایران پرداخته است.در این گزارش که همراه با 
گفت و گویی با وی منتشر شده است، به چگونگی کسب سهمیه المپیک توسط کاراته کای ایران در فینال رقابت های کاراته وان اتریش اشاره شده است، مبارزه ای که 
عباسعلی توانست حریف ایتالیایی خود را ۲ بر یک شکست دهد ؛اما از ناحیه زانو دچار مصدومیت شود.عباسعلی درباره این مصدومیت گفت: مسابقات اتریش واقعا 
پر استرس بود چرا که می دانستم با کسب مدال طال می توانم سهمیه المپیک را به دست بیاورم. البته آسیب دیدگی در ورزش حرفه ای امری اجتناب ناپذیر است؛ اما 
وقتی در آستانه مهم ترین رویداد ورزشی این اتفاق رخ می دهد، فشار زیادی به ورزشکار وارد می شود.ملی پوش المپیکی ایران در ادامه صحبت هایش، یادآور شد: 
تمام تالش و برنامه ریزی من برای موفقیت در المپیک است. پیش از این چنین برنامه ای را برای رقابت های کسب سهمیه داشتم و موفق شدم.عباسعلی در پایان 
گفت: سال ها قبل هرکسی از من می پرسید بزرگ ترین آرزوی تو چیست، می گفتم کسب مدال در المپیک اما از آنجا که کاراته در المپیک نبود تصور می شد به آرزویم 

نمی رسم ،ولی حاال با حضور کاراته در مسابقات المپیک توکیو می توانم رویایم را به واقعیت تبدیل کنم. 

لژیونر هندبال ایــران بعد از حضور در تیم کاالراشــی 
رومانی اظهار کرد: چهار سال است که لژیونر هستم. 
اولین بار در لیگ مقدونیه بازی کــردم. بعد از آن در 
لیگ های تونس، ســوئیس و ایتالیا بــازی کردم و 
اکنون هم برای دو ســال به تیم کاالراشــی رومانی 
پیوستم. تمرینات تیم از چند روز دیگر آغاز می شود 
و من منتظرم تا باشــگاه برایم بلیت تهیــه کند تا به 
تمرینات برســم. امین یوســف نژاد افزود: هندبال 
ایران با اروپا متفاوت اســت، برنامه ریــزی در ایران 
ضعیف و امکانات بســیار کم اســت. چندباری گفته 
شــده که لژیونرهای ایرانی در تیم های دسته 3 یا ۴ 
بازی می کنند اما پس چطــور وضعیت این تیم ها از 
لیگ برتر ایران باالتر اســت؟ در اروپا بعد از تمرینات 
اولیه بازی های تدارکاتی آغاز می شــود و بدون وقفه 

تمرین، بازی و مســابقه می دهند، اما در لیگ های 
ایرانی این برنامه ریزی ها و بازی های تدارکاتی وجود 
ندارد.  یوسف نژاد در خصوص قوانینی که فدراسیون 
برای لژیونر شدن تعیین کرده است گفت: این قوانین 
سخت گیرانه به نظر می رسد. شــرایط مالی در ایران 
سخت شده ، قیمت دالر روز به روز باال می رود اما مبالغ 
قراردادی بازیکنان هندبال در ایران تفاوتی نمی کند. 
ســقف قراردادی بازیکنان هندبال ایــران در بهترین 
حالت ۲50 میلیون تومان اســت. چــرا باید جلوی 
بازیکنی که می تواند در خارج از ایران بازی کند و پول 
درآورد را بگیرند؟ این خوشایند نیست و این قوانین 
زیاد راضی کننده به نظر نمی رسد.ملی پوش هندبال 
در ادامه گفت: من در تیم ملی بزرگســاالن با مربیان 
خارجی ماچک و اســماعیالگیج کار کردم، اما در تیم 

ملی جوانان و نوجوانان با مربیان ایرانی تمرین کردم. 
در تمرینات ســخت کار می کردیم به طوری که وقتی 
به خانه برمی گشتیم الغر الغر بودیم، اما زمانی که به 
مسابقه می رفتیم تازه می فهمیدیم که همه تمریناتمان 
اشتباه بوده است. مربیان ما هم در بازی می فهمیدند 
که بازیکن در زمین گنگ است و نمی داند باید چه کند. 
زمانی که لژیونر شدم ۲0 سالم بود، مربی تیم مقدونیه 
اهل کروات و جزو بهترین مربیان خوب دنیا بود. تنها 6 
ماه تمام به من هندبال بازی کردن را یاد داد. آن موقع 
بود که فهمیدم هندبال چیزی نیست که من می دانم.

هندبالیست تیم ملی ایران:

لژیونر که شدم فهمیدم چیزی از هندبال نمی دانم

وز عکس ر

ایرانی ها گربه سیاه 
بنفیکا شدند

لژیونرهــای ایرانی حاضــر در فوتبال 
اروپا امسال مقابل تیم بنفیکا عملکرد 
جالبی داشته اند.سردار آزمون، مهدی 
طارمی و مهرداد محمدی سه بازیکن 
ایرانی بودند که امسال در مقابل بنفیکا 
موفق به گلزنی شدند و امیر عابدزاده 
هم با عملکرد درخشان خود و ثبت یک 
کلین شیت زمینه ســاز برتری تیمش 

مقابل این غول پرتغالی شد.

دیدار ذوبی ها با تیم پیکان را یکی از حساس ترین 
دیدارهای هفته بیست و سوم باید دانست، دیداری 
حساس و شش امتیازی که هر دو تیم برای فرار از 

منطقه سقوط نیاز مبرمی به پیروزی در این دیدار دارند
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استقرار میز خدمت شهرداری اصفهان در مسیر حرکت 
نمازگزاران نماز جمعه

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با اشاره به استقرار میز خدمت شهرداری 
اصفهان برای پاسخگویی به امور شهروندان در نماز جمعه این هفته اصفهان و به مناسبت ١۴ تیر 
ماه روز شهرداری ها، گفت: در نماز جمعه این هفته به مناسبت روز شهرداری ها غرفه میز خدمت 
شهرداری اصفهان برقرار شد تا نمازگزاران و شهروندان اصفهانی عالوه بر آشنایی با خدمات جدید 
شهرداری اصفهان از جمله ســامانه اصفهان نما)مجموعه خدمات آنالین شهرداری اصفهان(، 
نرم افزار اصکیف )کیف پول الکترونیک شــهروندی(، پروژه های شهروندسپاری و... ، بتوانند 
مشکالت خود را مطرح کرده و پاسخ ســواالت خود در ارتباط با خدمات شــهرداری را دریافت 
کنند.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، ایمان حجتی اظهار کرد: همچنین 
شهروندان از طریق این غرفه، پیشنهادها و انتقادات خود را با بخش های مختلف شهرداری که 
در میز خدمت مستقر بودند، در میان گذاشتند و از خدماتی همچون پروژه های آنالین شهرداری، 
پروژه های شهروندسپاری، شــهر با چند کلیک و ... اطالع پیدا کردند.وی ادامه داد: در کنار میز 
خدمت با توجه به تشــدید وضعیت بیماری کرونا، همکاران شــهرداری اصفهان، محل مصالی 
اصفهان را به صورت ویژه ضدعفونی کردند. این کار در هفته های گذشــته نیز انجام شده و طی 
هفته های آینده نیز برای حفظ سالمت شهروندان و نمازگزاران، ادامه خواهد داشت. وی اضافه 
کرد: دکتر نوروزی، شــهردار اصفهان در خطبــه های پیش از نماز جمعه این هفته به مناســبت 
روز شهرداری ها، به تالش های صورت گرفته برای مردم توسط شــهرداری اصفهان، اقدامات، 
دستاوردها و برنامه های پیش رو اشاره کرده و همچنین در محل میز خدمت، پاسخگوی تعدادی 

از شهروندان بود.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر  داد:

 اشتغال بیش از ۵ هزار نفر در پروژه های
 عمرانی شهر

معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: تعداد افراد شاغل در اجرای پروژه های شهر به بیش 
از پنج هزار نفر می رسد.

ایرج مظفر اظهار کرد: در حال حاضر با وجود مشــکالت ســخت اقتصادی، پروژه های عمرانی 
شــهر فعال و در حال اجراســت.وی افزود: در پی اجرای پروژه های کوچک و بزرگ عمرانی در 
شهر، زمینه اشتغال تعداد زیادی از افراد فراهم شــده به طوری که در پروژه مرکز همایش ها به 
طور متوســط روزانه ۴۵۰ تا ۵۰۰ نفر مشغول کار هستند.معاون عمران شــهری شهردار اصفهان 
خاطرنشــان کرد: در پروژه مجموعه پل های شــهید سردار ســلیمانی حدود ۴۰۰ نفر، در تقاطع 
آفتاب ۲۵۰ نفر، در سالن گلستان شهدا ۲۵ نفر، در هر ایســتگاه قطار شهری حداقل ۴۰ تا ۴۵ 
نفر به طور مستقیم مشغول کار و تالش هستند.وی با اشاره به فعالیت های عمرانی شهر، گفت: 
در سال ۹۷ مبلغ قراردادهای منعقد شــده برای اجرای پروژه های عمرانی ۳۶۸ قرارداد به مبلغ 
۲۱۳ میلیارد تومان بوده که در ســال گذشــته این تعداد به ۵۵۸ قرارداد به مبلغ ۵۵۷ میلیارد 
تومان رســیده اســت.مظفر ادامه داد: مبلغ قراردادهای منعقد شــده برای اجرای پروژه های 
عمرانی در سال گذشته نسبت به ســال ۹۷ تا ۱۶۰ درصد و از نظر تعداد حدود ۲۰ درصد افزایش 
داشته است.وی تصریح کرد: در ســال ۹۷ مبلغ قراردادهای تحویل شــده ۱۷۳ میلیارد تومان 
بود که در سال گذشته به ۲۲۶ میلیارد تومان رســید و در مجموع به لحاظ مبلغی ۳۰ درصد و از 
نظر تعداد پنج درصد رشد داشــت.معاون عمران شهری شــهردار اصفهان تاکید کرد: نخستین 
سیاســت شــهرداری تکمیل پروژه های ناتمام از جمله قطار شــهری، حلقــه حفاظتی، مرکز 
 همایش ها و پروژه های آبرســانی اســت و اعتبار خوبی برای انجام این پروژه ها در نظر گرفته

 شده است.

 شهردار اصفهان:

سالن اجالس تا پایان سال به بهره برداری می رسد

شهردار اصفهان در ســخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه اصفهان با 
تبریک والدت امام رضا )ع( وگرامیداشت روز شهرداری ها و دهیاری ها، 
اظهار کرد: شورای عالی انقالب فرهنگی، روز چهاردهم تیرماه را به عنوان 
روز شهرداری ها و دهیاری ها در تقویم رسمی کشور ثبت کرده است و من 
وظیفه دارم در آستانه این روز گزارشی از اقدامات شهرداری اصفهان و 
شهرداری های کشور بدهم.قدرت ا... نوروزی افزود: وظایف شهرداری ها 
روز به روز افزایش می یابد و میزان خدمات رســانی شهرداری ها نیز هر 
روز با پیچیدگی های مختلفی مواجه می شــود؛ خرسندم که مجموعه 
مدیریت شهری اصفهان در این سال ها وظایف قانونی خود را به درستی 
انجام داده اســت، البته کارکنان شــهرداری اصفهان توانستند حریم 
قانونی مرز خدمت را درنوردند زیرا زمانی که زلزله و سیل در استان های 
مختلف کشور به وقوع پیوسته بود، این کارکنان شهرداری اصفهان بودند 
که به خواسته مردم این شهر لبیک گفتند و به کمک مردم شریف ایران 
شتافتند.شــهردار اصفهان با بیان اینکه کارکنان شــهرداری اصفهان به 
عنوان فرزندان اصفهان ثابت کردند که اصفهانی ها تنها در دفاع مقدس 
به ایثارگری نپرداختند، تصریح کرد: انقالب عمرانی در شــهر با همین 
نگاه کارکنان شــهرداری اصفهان اتفاق افتاده و این همــه موفقیت را 
مدیون روحیه ایثارگری کارکنان مدیریت شهری و مصوبات شورای شهر 

هســتیم.نوروزی اضافه کرد: افزایش بودجه اصفهان و تحقق مناسب 
این بودجه و هزینه آن در راستای توســعه عدالت شهری موجب شده 
شهرداری اصفهان، یک شهرداری پیشتاز در کشور معرفی شود. دو هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان در حوزه توســعه عمرانی شهر اصفهان هزینه شده 
و تکمیل چهارماهه خط یک متروی اصفهان که ساخت آن در حدود ۱۶ 
سال طول کشــیده بود یک پیروزی در حوزه مترو محسوب می شود.

وی با بیان اینکه ساخت خط دوم متروی اصفهان از کم برخوردارترین 
محالت شــهر آغاز شده است، گفت: کار با ســرعت در خط دوم متروی 
اصفهان در حال انجام است در این راستا یک هزار نفر برای ساخت این 
خط جدید قطار شهری فعالیت می کنند زیرا شهرداری اصفهان در نظر 
دارد در اولین فرصت خط دوم قطار شــهری را در اختیار مردم قرار دهد، 
هرساله میلیاردها تومان هزینه می شود تا دیگر فرزندان دارک و زینبیه 
محروم نباشند.شــهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: برای احداث خط 
تراموا در حال مذاکره با سرمایه گذار هستیم و کلنگ ساخت خط تراموا 
در اصفهان نیز به زودی بر زمین زده خواهد شد و این اقدامات عمرانی 
موجب افتخار شــهروندان اصفهانی اســت. رینگ چهارم یک حرکت 
بزرگ اســت که آرزوی بســیاری بوده و آغاز این اتفاق نیاز به جسارت 
جدی داشت زیرا روستاها و شــهرهای زیادی در مسیر آزادسازی این 

رینگ قرار گرفته اســت.نوروزی افزود: پل شهید ســلیمانی با جدول 
زمانی خود در حال پیشرفت است؛ اصفهان در سال جاری صاحب یکی 
از بزرگ ترین پل ها می شــود و این اتفاق از آلودگی شهری و تصادفات 
متعدد جاده ای جلوگیری خواهد کرد. جــاده ۶ کیلومتری فرزانگان در 
خدمت مردم محروم شــهر قرار گرفته و امروز دیگر شاهد کشته شدن 
یک نفر در هر ۲۰ روز نیستیم.وی با بیان اینکه همکاری خوبی با ارتش 
صورت گرفته است، یادآور شد: وظیفه داریم از جهادگران شهرداری در 
حوزه ساخت وســاز حمایت بی دریغ کنیم، خدمت رسانی ثانیه به ثانیه 
به مردم وظیفه ماست و خداوند را سپاســگزاریم که در عمل به وظیفه 
خود استواریم.شهردار اصفهان تصریح کرد: در سال گذشته ۴۰۰ میلیارد 
تومان برای آزاد سازی زیرساخت سالن اجالس سرمایه گذاری کرده ایم. 
از یکایک شما شــهروندان اصفهان تقاضا می کنم در بهره برداری از این 
سالن که ظرفیت های بین المللی قابل توجهی دارد، شهرداری اصفهان 
را مساعدت کنید.وی با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی اصفهان یکی از 
مهم ترین عملیات های عمرانی در بستر شهر اصفهان است، گفت: زیبنده 
اصفهان به عنوان یک جهان شهر نیست که نمایشگاه بین المللی شاخص 
و بزرگی نداشــته باشــد، افتتاح نمایشــگاه بین المللی بزرگ و جدید 
اصفهان در سال جاری برگ زرین دیگری در تاریخ عمران و آبادانی این 
شهر است.نوروزی با بیان اینکه شهرداری برای ساخت سالن گلستان 
شــهدای اصفهان به معنی واقعی کلمه به میدان آمد و تاکنون بیش از 
۷۰ میلیارد تومان برای آزاد سازی بستر عمرانی این سالن هزینه شده 
است، اضافه کرد: خرسندیم که در آینده نه چندان دور شاهد افتتاح این 
سالن بزرگ خواهیم بود. پیشــرفت ۹۵ درصدی نمایشگاه بین المللی 
اصفهان، پیشرفت ۷۵ درصدی سالن اجالس و پیشرفت ۹۵ درصدی 
سالن گلستان شهدا نشان دهنده این است که پویش »هر یکشنبه یک 
افتتاح« شــهرداری اصفهان پویش صحیح و بجایی اســت.وی ادامه 
داد: اینگونه نیســت که فقط برخی از مناطق شــهری پروژه عمرانی و 
توسعه ای داشته باشند، همه مناطق شهری اصفهان، پروژه های عمرانی 
و زیرساختی پیشــرفته ای دارند و این موجب افتخار است..نوروزی با 
بیان اینکه شهرداری اصفهان در طول سه سال توانسته بودجه خود را به 
۶ هزار میلیارد تومان برســاند، گفت: ۷۰ درصد این بودجه صرف توسعه 
عمرانی شهر می شــود.وی با بیان اینکه در اصفهان همدلی، همراهی و 
هماهنگی مناسبی بین شورای شهر، شهرداری، مدیریت استان، مردم 
و امام جمعه وجود دارد، افزود: اگر در جامعه همدلی و هم افزایی ایجاد 

شد، درک متقابلی در بستر جامعه به وجود می آید.

اخبار

در آئینی با حضور خادمان آســتان قدس رضوی، 
پیکر مادر شــهیدان سرلشــکر خلبان شهید سید 
علیرضا یاسینی و بسیجی شهید سید رضا یاسینی 
تشییع و خاک سپاری شد.به گزارش روابط عمومی 
ارتش منطقه اصفهان، این مراسم صبح پنجشنبه 
با حضــور کارکنان مرکــز آموزش توپخانه شــهید 
صیاد شیرازی و جانشین و کارکنان پایگاه هشتم 
شکاری شهید بابایی و جمعی از مردم شهید پرور 
شهرستان شاهین شهر در گلزار شهدای این شهر 
برگزار شــد.حاجیه خانم محمودی، مادر شهیدان 
»سرلشکر خلبان شهید ســید علیرضا و بسیجی 
شهید سید رضا یاســینی« روز یازدهم تیر ۱۳۹۹ 

به علت بیماری و کهولت سن در سن  ۸۸ سالگی 
درگذشت. شهید سرلشکر خلبان علیرضا یاسینی، 
رییس ســتاد و معاون هماهنگ کننده نهاجا بود 
که در تاریخ ۱۵ دی ماه سال ۱۳۷۳ و در سن ۴۷ 
ســالگی همراه سرتیپ منصور ســتاری، فرمانده 
وقت نیروی هوایی و ســرتیپ خلبــان مصطفی 
اردســتانی معاون عملیات در پی ســانحه هوایی 
و ســقوط هواپیما یکی از تلخ ترین روزها را برای 
نیروی هوایــی ارتش رقم زد.ایــن هواپیما حامل 
جمعی از فرماندهان این نیــرو بود که برای بازدید 
به پایگاه اصفهان رفته و در هنگام بازگشــت و در 
دقایق ابتدایی پرواز، دچار ســانحه شده و پس از 
برخورد با زمین در منطقه هوایی شهید بابایی آتش 
می گیرد که به موجب آن، نیــروی هوایی جمعی 
از بهتریــن فرماندهان خود را از دســت داد.مقام 
معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای در مراسم 

این شهید بزرگوار )یاسینی( در وصف او فرمودند: 
»فقدان بزرگی بود؛ نه فقط برای شما برای من هم 
این طور بود. ولی خب چاره ای نیست باید تحمل 
کرد. شهید یاسینی مردی مومن بود، پرتالش بود، 
صادق بود، صمیمی بود و خــود همین ها موجب 
شده بود که به ایشان امیدوار باشم. در این حوادث 
سخت اســت که جوهر ما و نیروها و توانایی های 
درونی ما آشــکار می شود«. شــهید بسیجی رضا 
یاسینی نیز در یکم اسفند سال ۱۳۶۰ در ۱۷ سالگی 
در منطقــه عملیاتی تنگــه چذابه بــه درجه رفیع 
شهادت رسید. پیکر مطهرش در گلستان شهدای 

اصفهان به خاک سپرده شد.

 مادر شهیدان یاسینی
 آسمانی شد

 امضای تفاهم نامه سه جانبه
 تخت فوالد 

تفاهم نامه ای ســه جانبه میان کمیته ملی موزه های ایران، مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی 
تخت فوالد و اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اصفهان در راستای حفظ و پویا 
سازی مجموعه تخت فوالد امضا شــد. محمد عیدی، معاون فرهنگی شــهردار اصفهان ظهر روز 
پنجشــنبه ۱۲ تیرماه، درباره امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: در فرآیند برنامه های شــهرداری به 
این باور رســیده ایم که توهم تکروی را کنار بگذاریــم و با هم افزایی تالش کنیم تا شــاخص های 
توسعه پایدار را در شــهر نهادینه کنیم.وی افزود: از همین رو به ســوی همه کنشگرانی که میراث 
فرهنگی را پاس می دارند، دســت نیاز دراز می کنیم. از طرف دیگر خوشــبختانه شــهرداری ها به 
مرور به این باور رســیده اند که مزیت مثبت آنها فرهنگ است و باید بر مبنای ریشه های شهر خود 
رشــد و توســعه پیدا کنند، امیدواریم نه در اصفهان که در همه کالن شــهرها اتفاقاتی از این دست 
رخ دهد.معاون فرهنگی شــهرداری اصفهان اضافه کرد: این اتفاق بســیار خوب است که امروزه 
شــهرداری اصفهان دیگر تخت فوالد را یک گورســتان نمی بیند بلکه موزه ای مــی بیند که میراث 
ناملموس شــهر را در خود دارد.عیدی ادامه داد: مقاله ای می خواندم که در آن نوشــته بود هر قدر 
شاخص های معنا داری در شهر باال برود، انتظار نشــاط اجتماعی نیز افزوده می شود و مسئولیت 
پذیری شهروندی نیز افزایش پیدا می کند و به همان میزان مرگ هراسی منجر به اضطراب و فرار 
از مسئولیت می شود. زمانی که میان باغ رضوان و تخت فوالد مقایســه می کنم می بینم که تخت 
فوالد تا چه حد توانسته است شــاخص معناداری را در شهر اصفهان باال ببرد و به همان میزان بانی 
فعالیت فرهنگی شــود.وی تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم با هم افزای یکدیگر گوهری که در خود 
اصفهان نیز به نوعی غبار فراموشی بر آن نشسته است را مجددا معرفی کنیم، تا این اتفاق در سایر 
نقاط اصفهان نیز صورت گیرد. این تفاهم نامه بستر ســاز تمام تفاهمات و برنامه ریزی های آینده 
خواهد بود، قطعا در فرآیندهای توســعه ای اگر تمام حوزه های کنشــگر بتوانند اقدامات خود را با 
 هم انباشــته کنند؛ از موازی کاری فاصله خواهیم گرفت و اقدامات هدفمند را به بهترین نحو پیش 

خواهیم برد.

 تخت فوالد؛ تنوع و تکثر از فرهنگ و هنر
 اصفهان

فریدون الهیاری ضمن امضای تفاهم نامه های همکاری های مشترک در تخت فوالد به نمایندگی 
از اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی، اظهار کرد: تخت فوالد اصفهان یک سرمایه 
و ظرفیت بزرگ فرهنگی در سطح ملی و بین المللی اســت. اقدامات و ساماندهی که شهرداری 
اصفهان در چند دهه گذشته در این محل انجام داده قابل تقدیر است.وی افزود: پس از اقدامات 
اولیه در جهت ساماندهی، گام دومی که باید برداشته شــود، این است که ببینیم چگونه می توان 
از این محل بهره های فرهنگی و اجتماعی برد. تعریف پروژه هــا و برنامه های فرهنگی مهم، کار 
بســیار خطیری اســت؛ چراکه باید با احتیاط جدی و دقت الزم اتفاق افتد و دیگر چندان درگیر 
آزمون و خطا نشود.رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان، ادامه داد: 
مجموعه تخت فوالد یک موزه اســت؛ اما تعریف موزه ای که بتواند به گونه ای شایسته، درست و 
با اســتفاده از ابزارهای نوین مخاطب را جذب کند، کار بزرگی است و از این باب بسیار خوشحالم 
که ایکوم به این موضوع ورود کرده است. امیدوارم با تفاهم نامه ای که منعقد می شود شاهد یک 
برنامه ریزی درست و شایسته باشــیم تا بتوانیم از همه ظرفیت های تخت فوالد استفاده کنیم.

الهیاری اضافه کرد: تخت فــوالد تنوع و تکثری از حوزه های مختلــف فرهنگ، هنر، صنعت و ... 
است. بحثی که وجود دارد، این است که مفاخر بســیاری از حوزه های مختلف در این محل دفن 
هستند و این می تواند بهانه ای برای اقدام در جهت برپا کردن موزه ها و حرکت های مهم فرهنگی، 

معرفی ظرفیت ها و راه های جدید باشد.

خبر روزاخبار

معاون شهردار اصفهان:

آیین نامه جدید 
برون سپاری خدمات 

شهرسازی تایید شد
معــاون شهرســازی و معماری شــهردار 
اصفهان گفت: آیین نامه جدید برون سپاری 
خدمات شهرســازی در کمیســیون تلفیق 
شورای اسالمی شــهر تایید شد.سید احمد 
حسینی نیا اظهار کرد: برون سپاری خدمات 
شــهرداری در حــوزه معاونت شهرســازی 
و معماری از ســال ۸۶ پــس از تصویب در 
شورای اســالمی شــهر اصفهان به صورت 
آزمایشــی در مناطق شــش و ۱۰ شهرداری 
آغاز شــد.وی افزود: پس از تســری طرح 
آزمایشی برون سپاری خدمات به مناطق ۱۵ 
گانه و بروز مشکالت اجرایی در فرآیند صدور 
گواهی پروانه ســاختمانی بار دیگر در سال 
۹۰ بر اساس مصوبه شــماره ۲۸.۹۰.۲۲۵۰ 
مــورخ ۹۰.۰۷.۱۲  آیین نامــه اجرایی دفاتر 
کارگزاری به تصویب رسید.معاون شهرسازی 
و معماری شــهردار اصفهان تصریح کرد: با 
انعقاد تفاهم نامه مشــترک بین شهرداری 
اصفهان و انجمن دفاتر پیشــخوان خدمات 
دولت از سال ۹۴، صدور پاسخ استعالمات 
بانک و دفاتر اسناد رسمی به صورت پایلوت 
در منطقه شش راه اندازی شد و پس از رفع 
مشکالت موجود در سیســتم به مناطق ۱۵ 
گانه تســری یافت.وی ادامه داد: بر اساس 
تفاهم نامه موجود طی پنج ســال گذشــته 
افزون بر ۳۰ هزار اســتعالم ثبت شده و ۲۸ 
هزار پاسخ از سوی دفاتر اسناد رسمی بدون 
تحمیل هزینه ای بر شــهرداری داده شــده 
که باعث کاهش زمان کارشناســی بازدید و 
افزایش ســرعت پاســخگویی استعالمات 
بانک و دفترخانه شــده اســت. حسینی نیا 
تاکید کرد: با توجــه به تغییــر فرآیندهای 
موجود در شــهرداری اصفهــان و همچنین 
اســتفاده از دفاتر پیشخوان خدمات دولت، 
نیاز به بروز رسانی آیین نامه اجرایی و تغییر 
در نرخ خدمات ارائه شده امری محرز بود که 
متاسفانه از ســال ۹۰ تاکنون این امر محقق 

نشده بود.

نمایشگاه مدافعان سالمت، مجاهدان سالمت با نمایش آثار هنرمندان سراسر کشور با موضوع کرونا در اصفهان افتتاح شد.فریبا سلطانی، مسئول برگزارکننده نمایشگاه 
»مدافعان سالمت، مجاهدان سالمت« گفت: نمایشگاه مدافعان سالمت، مجاهدان سالمت برای نخستین بار در اصفهان و با هدف تجلیل از کادر درمان در روز های 
شیوع ویروس کرونا افتتاح شد.وی ادامه داد: حامی معنوی این نمایشگاه واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران است. آثار هنرمندان این نمایشگاه با 
سبک و تکنیک های مختلف و متفاوت است، اما همه هنرمندان سعی کرده اند روز های شیوع ویروس کرونا را با زاویه نگاه جدید به نمایش بگذارند.مسئول نمایشگاه 
مدافعان سالمت بیان کرد: در این نمایشگاه هنرمندان سراسر کشور از اصفهان، شیراز، تهران، تبریز و اردبیل آثار خود را به معرض نمایش عموم رساندند.سلطانی در 
پایان اضافه کرد: عالقه مندان می توانند تا تاریخ ۱۷ تیرماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از این نمایشگاه واقع در مجتمع فرهنگی و هنری استاد فرشچیان گالری امیران بازدید کنند.

افتتاح نمایشگاه مدافعان سالمت در اصفهان

 نمایشگاه
 »تا هنر معاصر«

آییــن افتتاحیه نمایشــگاه 
آثــار گنجینه مــوزه هنر های 
معاصر اصفهان بــا عنوان »تا 
هنر معاصر« برگزار شــد.این 
نمایشــگاه تا ۱۷ مرداد ماه در 
موزه هنر های معاصر میزبان 

عالقه مندان است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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تنگه بنو یا تنگ بنــو یکی از دیدنی های اســتان هرمزگان 
است که در لمزان بندرلنگه قرار دارد. این تنگه رویایی یکی 

از مقاصد بی نظیر گردشگری این منطقه به شمار می رود.
تنگه بنو از آن جاهایی است که برای داشتن یک روز بی نهایت 
مهیج و شاد، عالی است. دره ای افسانه ای که به ویژه مسیر 
رســیدن به آن، بی شــباهت به افســانه ها و داستان های 
ماجراجویانه و پر مخاطره نیســت . تعجب نکنید! اگر شما 
هم یک بار به دیدن این مکان برویــد، به این نکته خواهید 
رســید؛ چون برای دیدن این تنگه حیرت انگیز باید سفری 
پرهیجان را آغاز کنید. وقتی به این مکان برســید، کوه های 
بلندی خواهید دید که باید از آن ها عبور کنید و تازه این شروع 
راه است.بعد از عبور از کوه ها و صخره ها نوبت به آب نوردی 
می رســد و باید تنی بــه آب بزنید و از 12 آبگیر، شــناکنان 
گذر کنید. بعد از پشــت سر گذاشــتن این مسیر سخت و 
پرپیچ وخم اســت که دنیایی از شــگفتی و زیبایی در برابر 
چشمان تان قرار می گیرد. دره ای محصور شده با صخره های 
بلند و حوضچه های پر از آب فیروزه ای رنگ و تماشــایی. 
برای عبور از تنگه، شــما بایددر این آب خنک و خوش رنگ 

شنا و از گذرگاهی تنگ و باریک عبور کنید.
تنگه بنو حدود 10 آبشار و 12 حوضچه برای شنا دارد که عمقی 

بین سه تا پنج متر دارند. آب این حوضچه ها شفاف، زالل 
و در بعضی  جاها ولرم است؛ اما معموال و در سایه صخره ها، 
بسیار خنک هستند و ممکن اســت حتی احساس سرما 

کنید. اگر مهارت کافی در شنا داشــته باشید و از تجهیزات 
الزم برخوردار باشید، با پرش و شیرجه به داخل حوضچه ها 
هیجان زیادی را برای خود رقم خواهید زد.لمزان، شهری در 
بندرلنگه است که در گذشته از توابع بستک به شمار می رفت. 
این شهر کوچک در مســیر دژگان بستک، در شرق بستک 
واقع شــده و ۹0 کیلومتر با آن فاصلــه دارد. فاصله لمزان با 
بندرعباس ١٨٠ کیلومتر و بندرلنگه نیز 130 کیلومتر اســت.

تنگه بنو از جاهای دیدنی لمزان است که در پنج کیلومتری 

آن و در میان منطقه ای کوهستانی جای گرفته است. برای 
رسیدن به این تنگه باید مسیری پرهیجان و سخت را طی 
کنید و راه رســیدن به آن نیز پر و پیچ وخم است، به گونه ای 
که 30 دقیقه پیاده روی باید داشته باشید و از صخره و کوه 
باال بروید؛ اما این ابتدای راه اســت و بعد از آن 12 آبگیری 
پیش رو دارد که از آن ها هم باید عبور کنید. البته این مسیر، 
ارزش رسیدن به بهشتی چون بنو را دارد که به محض دیدنش 
حیرت زده خواهید شد.مســیر رســیدن به تنگه بنو کمی 
سخت و دشوار است و باید پیاده روی، صخر ه نوردی و حتی 
آب نوردی کنید. پس نیاز دارید تجهیزات الزم و مناســب را 
به همراه داشته باشید تا با مشــکلی مواجه نشوید.کفشی 
مناسب به پا داشته باشــید تا هم زمان پیاده روی و نیز در 
هنگام عبور از آب راحت باشید.لباس مناسب به تن داشته 
باشید؛ چون بخش زیادی از مسیر را از آب تنگه و حوضچه ها 
باید عبور کنید.حتما جلیقه نجات به همراه داشته باشید. اگر 
به همراه تورهای گردشگری به این مکان سفر کردید، آن ها 
جلیقه به همراه دارند؛ در غیر این صورت از لیدر و مسئول تور 
بخواهید که تهیه کند.امکان غرق شدن در حوضچه های تنگه 
بنو وجود دارد. پس از شــنا کردن در این تنگه بدون داشتن 

جلیقه نجات و مهارت کافی از شناکردن جدا پرهیز کنید.

آشپزی

دیپ اسفناج
مواد الزم: گردو یک پیمانه، اسفناج تازه حدود 10 پیمانه،روغن زیتون 

شش قاشق غذاخوری،پیاز)خرد شده(یک عدد به اندازه کوچک،سیر)خرد 
شده(دو حبه، نمک به مقدار الزم،نعنا خشک دو قاشق غذاخوری،ماست 

سه پیمانه،آب  لیموی تازه یک قاشق غذاخوری،پودر فلفل سیاه به مقدار الزم
طرز تهیه: برای تهیه دیپ اسفناج باید مواد اولیه آن را آماده کنیم. برای تست کردن گردوها فر 
را با دمای 180 درجه سانتی گراد روشن کنید تا گرم شود. گردوها را در سینی فر بچینید تا تست 

شوند. گردوها را جا به جا کنید تا کامال تست شده و رنگ شان قهوه ای شود. حاال نوبت آماده ساری 
اسفناج است؛ ابتدا یک قابلمه متوسط را روی شعله مالیم گاز قرار دهید و یک دوم پیمانه آب در آن 
بریزید. به محض این که آب کمی گرم شد و حباب  هوا روی آن ایجاد شد، یک سوم اسفناج را در 
آن بریزید و به تدریج هم بزنید تا خوب بپزند. سپس بقیه اسفناج را به آن اضافه کنید و این کار را 
تا زمانی که همه اسفناج ها تغییر رنگ دهند و پخته شوند، ادامه دهید. بعد از پختن اسفناج ها، 
آن ها را مستقیم در آب یخ بریزید تا رنگ سبز خوش رنگ شان حفظ شود. سپس اسفناج ها 

را از آب خارج کنید، کمی فشار دهید تا آب شان گرفته شود و در انتها خردشان کنید.
در مرحله آخر برای تهیه دیپ اسفناج کافی است ماست یونانی کاله را با آب لیمو ترش 

تازه، مخلوط پیاز، نیمی از گردوهای تست شده و اسفناج آب پز در یک کاسه 
بزرگ بریزید و خوب با هم مخلوط شان کنید. دیپ اسفناج را مطابق 

سلیقه خود با نمک و فلفل دلخواه طعم دار کنید.

تنگه بنو، بهشتی پنهان در استان هرمزگان

رکورد سریال »آقازاده« در اولین قسمت »زن ها فرشته اند2« به زودی اکران می شود
میزان تماشای آنالین »آقازاده« روی سامانه پخش فیلیمو نشان می دهد 
این سریال در 4 روز ابتدایی با فاصله بسیار قابل توجه رکوردهای 
پیشین را پشت سر گذاشت.آمار میزان تماشای آنالین آخرین 
ساخته بهرنگ توفیقی تا ساعت 12 شب روز چهارشنبه در پلتفرم 
فیلیمو، 25 میلیون و 861 هزار و 865 دقیقه است که با مقایسه آمارهای 
پیشین رکورد تازه ای در تماشای آنالین سریال های شبکه نمایش خانگی 
به حساب می آید و تفاوت چند میلیون دقیقه ای دارد.

محمدحسین فرح بخش، تهیه کننده و کارگردان سینما ضمن اشاره به 
اکران »زن ها فرشته اند2« در آینده نزدیک، کلید زدن فیلم جدید را 
با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت اکران، ریسک دانست. 
فرح بخش درباره فعالیت های ســینمایی خود گفــت: با توجه به 
شرایطی که فعال در سینما حکمفرماســت، تولید فیلم سینمایی یک 
ریسک به شمار می آید چرا که اکران فیلم ها و میزان استقبال از فیلم ها 
قابل پیش بینی نیست.

برای اولین بار در کشور طراحی نســوز بدنه کوره بلند به همت متخصصین و 
کارشناسان مدیریت نسوز در شــرکت ذوب آهن اصفهان انجام گرفت. این 
تغییر طرح که پس از تغییر طرح خنک کننده های بدنه کوره بلند انجام گرفت، 
نشــان از توان باالی فنی و به روز در مجموعه کارشناســی شــرکت است که 
می تواند نوید بخش روزهای روشــنی برای شرکت باشد.مهندس نصیری، 
همکاری بخش های کــوره بلند، امورفنی و برنامه ریزی تولید، آزمایشــگاه 
مرکزی و خرید مواد مصرفی و همچنین پرسنل پرتالش و زحمتکش مدیریت 
نسوز در به ثمر نشستن این موفقیت را شایسته تقدیر دانست و از حمایت های 
بی دریغ معاون بهره برداری قدردانی کرد.با توجه به اجرای نسوز چینی بوته 
کوره بلند توسط شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن، مهندس امیر 
ایرانپور، مدیرعامل این شرکت نیز گفت : بر اساس ماموریت تعریف شده و 
تجربیات قبلی شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن در تخریب و نسوز 
چینی کوره نورد 300 در ابتدای ســال ۹8 و موفقیت آمیز بودن این عملیات، 
نسوزچینی به این کوره بلند به این شرکت واگذار شد.وی با اشاره به اینکه این 
پروژه در تاریخ مقرر انجام و تحویل شده است،احجام عملیات انجام شده را 
چنین برشمرد : اجرای خمیر کربنی کف بوته و فاصله بین بلوکه های کربنی ، 
بلوک های گرافیتی و آجرها با بدنه کوره و کوبیدن آنها و تراز کردن خمیرهای 
کف کوره )80.000 کیلوگرم(، نصب و تنظیم بلــوک های گرافیتی و تراز کردن 
سطح آنها ) 230.000 کیلوگرم ( ، نصب و تنظیم بلوک های کربنی و تراز کردن 
سطح آنها )370.000 کیلوگرم ( ، نصب و تنظیم آجرهای آلومینی بوته با مالت 
کاری مورد نیاز و جرم ریزی بین آنها و بلوک های کربنی ) 300.000 کیلوگرم ( 
، نصب آجرهای مجرا به همراه اجرای جرم و مالت مورد نیاز )40.000 کیلوگرم 
( ، اجرای آجر چینی بدنه از روی بلوک های کربنی تا تکمیل  آجر چینی بدنه) 

1۹0.000 کیلوگرم ( ، اجرای آجر چینی الیه محافــظ بلوک های بوته)40.000 
کیلوگرم ( .مهندس نعمت اللهی، سرپرســت دفترفنی مدیریت نسوز نیز در 
خصوص پروژه طراحی نسوز بدنه کوره بلند شماره یک با ذکر این نکته که در 
طول فرآیند طراحی چندین بار مجبور بــه ایجاد تغییرات و طراحی مجدد به 
واسطه تغییر در طرح خنک کننده های بدنه کوره بلند شدیم، حفظ ابعاد داخلی 
و ظرفیت کوره ، استفاده از آجر با مارک استاندارد، لحاظ کردن کلیه نکات فنی 
و اجرایی، برآورد دقیق مقدار نسوز مورد نیاز، تهیه نقشه های کامل اجرایی و 
نقشه قطعات نسوز جهت ســفارش خریدرا از مهم ترین چالش های پیش 
رو در پروژه فوق دانست.وی اظهار کرد: این دستاورد مهم باعث ایجاد اعتماد 
به نفس و خودباوری در مجموعه برای تعمیرات پیش روی کوره بلندها شده 
است. سرپرست دفترفنی مدیریت نسوز طراحی نسوز، بدنه کوره بلند را حاصل 
سال ها تجربه طراحی نســوز برای دیگر تجهیزات کارخانه و نتیجه همکاری 
صمیمانه مدیران و افراد باتجربه با مجموعه دفتر فنی مدیریت نسوز دانست.

همچنین  معینی سرپرست تعمیرات نسوز ناحیه چدن نظارت بر تولید نسوز 
بدنه و بوته کوره بلند را در جهت اطمینان از کیفیت تولید مواد نســوز از موارد 
مهم پیش از آغاز تعمیرات دانست و با اشاره به چندین مرحله بازدید از شرکت 
تولید کننده و نظارت بر فرآیند تولید بلوک های کربنی حین تولید ســفارش 
ذوب آهن توسط کارشناسان بخش های مرتبط را بی سابقه خواند.در ادامه 
لسانی، مهندس تعمیرات نسوز کوره بلند در خصوص عملیات نسوزکاری کوره 
بلند و نتایج حاصل از آن،  اجرای این عملیات با باالترین دقت و رعایت کلیه 
استانداردها در کمترین زمان ممکن را دیگر اقدام  مهم در این زمینه برشمرد و 
اضافه کرد :انجام این حجم از تعمیرات  در زمان کوتاه بدون حتی کوچک ترین 

حادثه، اتمام موفقیت آمیز آن را شیرین تر کرده است.

مرحلــه دوم عرضه اولیه اوراق ســلف موازی اســتاندارد ورق گرم نوردیده 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان از روز شنبه 14 تیر ماه جاری)امروز( به ارزش 
10 هزار میلیارد ریال در بورس کاالی ایران آغاز می شود که هدف از انتشار این 
اوراق، تامین سرمایه در گردش شرکت فوالد مبارکه اصفهان است.براساس 
اطالعیه منتشر شده، انتشار این اوراق سلف در ســه مرحله 10 هزار میلیارد 
ریالی انجام می شود که فاصله زمانی بین هر مرحله انتشار اوراق بیش از سه 
ماه نخواهد بود. همچنین حجم عرضه اولیه این اوراق در هر مرحله حدودا 
20 هزار تن است به شرط آنکه ارزش اوراق در هر مرحله از 10 هزار میلیارد ریال 
بیشتر نباشــد؛ مرحله اولیه تامین مالی فوالد مبارکه از طریق انتشار اوراق 
سلف موازی،  30 اردیبهشت ماه در بورس کاالی ایران با موفقیت انجام شد.  
بر اساس اعالم مدیریت توســعه بازار مشــتقه بورس کاالی ایران، مرحله 
دوم عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد ورق گرم نوردیده فوالد مبارکه 
اصفهان در نمــاد »عفوالد 3«  به تعــداد 13.4۹3.637  قرارداد و با قیمت 
741.0۹0 ریال در هر قرارداد 10 کیلوگرمی امروز و از طریق شرکت کارگزاری 

بانک ملت انجام می شود.
در این عرضه دوره پیش گشــایش از ســاعت ۹:30 الــی 10 و دوره عادی 
معامالت از ساعت 10 الی 12:30 خواهد بود. همچنین معامالت ثانویه آن از 
تاریخ 15 تیر ماه ۹۹ آغاز شده و تا 14 تیر ماه 1400 ادامه خواهد داشت. این 
عرضه به روش گشایش انجام شده و دامنه نوســان قیمت در عرضه اولیه 
مثبت و منفی 5 درصد خواهد بود.در صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه، 
بخشی از اوراق پذیره نویسی نشــود، متعهد پذیره نویسی مکلف به خرید 

اوراق باقی مانده به قیمت تعیین شده در بازار است. همچنین در صورتی که 
در پایان مدت عرضه اولیه، هیچ بخشی از پذیره نویسی اوراق صورت نگیرد، 
متعهد پذیره نویســی مکلف به خرید اوراق به قیمت پایه خواهد بود. اوراق 
سلف موازی استاندارد کالف گرم نوردیده )به همراه اختیار خرید و فروش 
تبعی(، با نام و قابل معامله در بورس کاالی ایران بوده و هدف از انتشار این 
ابزار مالی، تامین ســرمایه در گردش شــرکت فوالد مبارکه اصفهان است.

قیمت خرید هر قرارداد ســلف عبارتســت از،  قیمت دارایی پایه در عرضه 
اولیه بر مبنای میانگین آخرین قیمت های کالف گرم نوردیده معامله شده 
در بورس کاالی ایران و یا آخرین قیمت های منتشره نشریه پلتس با در نظر 

گرفتن شرایط حاکم بر بازار محاسبه خواهد شد.
از آنجایی که عرضه اولیه به روش گشایش است و قیمت بازگشایی بر اساس 
عرضه و تقاضا تعیین می شود، ممکن است قیمت خرید هر قرارداد سلف 
متفاوت با قیمت پایه در عرضه اولیه باشــد؛ اما قیمت پایه به عنوان مبنای 
محاسبات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، قیمت اعمال اختیار خرید 
تبعی و همچنین قیمت خریــد بازارگردان در معامــالت ثانویه قرار خواهد 

گرفت.
قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی 118.5 درصــد قیمت پایه عرضه اولیه 
در سررسید اوراق و قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی 11۹ درصد قیمت پایه 
عرضه اولیه در سررســید اوراق تعیین شده اســت. همچنین قیمت خرید 
بازارگردان در معامالت ثانویه قیمت پایه در عرضه اولیه به عالوه 17.5 درصد 

سالیانه روزشمار تعیین شده است.

از امروز؛

فوالد مبارکه برای تامین مالی ۱۰ هزار میلیارد ریالی به بورس کاال می آید

برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛

طراحی و اجرای نسوز بدنه کوره بلند در ذوب آهن اصفهان

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