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دوئل 
مدیران و 

منتقدان بر 
سر اصفهان

بیشترین 
فوتی های کرونا 
مربوط به گروه 
 سنی 70 سال
4 به باالست

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: اجناس اسقاط مازاد موجود در انبار خود را به استناد قانون برگزاری معامالت و آئین نامه 
داخلی، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مزایده عمومی به فروش برساند.

الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت  گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
در مزایده محقق سازند.

آگهی مزایده عمومی داخلی

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

منتظر بازگشت خاموشی ها در هفته آینده باشید؛

بازگشت تاریکی
3

باید پای کار بیایند
فرمانده انتظامی استان در نشست خبری با گالیه از کم کاری برخی دستگاه ها در زمینه 

فعالیت های اجتماعی و مبارزه با معضالت شهر و استان مطرح کرد:

5

سنا
 ای

س:
عک

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

خزان تابستانه مراتع 
اصفهان از راه رسید

 برطرف شدن کمبود آب
 با بهره برداری از سامانه 

دوم آبرسانی

بیانیه 528 نفر از علما و اساتید حوزه 
 علمیه استان اصفهان در حمایت

 از شورای نگهبان:

تاکید بر مشارکت 
 حداکثری در

 انتخابات 1400
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معاون شهردار اصفهان:

2 1گلزار شهدای شهر
ساماندهی می شود

5

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

اصفهان هم با محدودیت 
واکسن کرونا مواجه است!

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده را از طریق سایت https://www.setadiran.ir/setad/cms دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/04/05 در سامانه الکترونیک تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی 
)پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع 

برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند.
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34121485-031 واحد مناقصات و مزایده ها- آقای برکت و جهت آگاهی بیشتر در مورد 

اطالعات اقالم مزایده، حمل و بارگیری و ... این مزایده با شماره تلفن: 34122686-031 انبار اسقاط تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس 

حاصل فرمائید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: در اسناد درج شده است.

 شرکت کنندگان در مزایده می بایست حداکثر 72 ساعت قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مزایده با مراجعه به سامانه دولت و یا تماس با 
واحد مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مزایده گران می باشد.

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون  معامالت باز و قرائت خواهد شد.
  پیشنهاد دهنده می بایست صرفًا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.

  به پیشنهادات فاقد اسناد و مدارک مزایده، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد درج گردیده است.

شـركت تـوزيـع بـرق 
شهـرستـان اصفهـان

مبلغ تضمین )ریال(ساعت برگزاریموضوع مزایدهشماره سامانه مزایدهشماره داخلی

فروش انواع پایه های 400910031000001211000002
در اسناد مزایده 08:00بتونی در محدوده شرکت

درج گردیده 
09:00اجناس اسقاط مازاد400910041000001211000003

تاریخ برگزاری مزایدهآخرین مهلت ارسال پاکاتمهلت دریافت اسنادتاریخ توزیع دفترچه
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جایزه »شجاعت« حقوق بشری ها برای ناوالنی
دختر رهبر اپوزیسیون محبوس روسیه به نیابت از پدرش یک جایزه حقوق بشری را به خاطر شجاعت 
در رویارویی با دولت مسکو دریافت کرد. »داریا ناوالنی«، دانشجوی 20 ساله در دانشگاه استنفورد در 
کالیفرنیا هنگام دریافت جایزه گفت: پدرم الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه این جایزه شجاعت 
را که از سوی »مجمع حقوق بشر ژنو«اعطا شده، به تمامی زندانیان سیاسی در روسیه و بالروس تقدیم 
می کند.داریا ناوالنی در پیامی ویدئویی که برای این رویداد آنالین ارسال کرده بود، گفت: به جای من 
شما باید چهره پدرم را می دیدید و صدای او را می شنیدید، اما او در حال حاضر در یکی از زندان های 
روسیه محبوس است آن هم تنها به خاطر گفته ها، فعالیت ها و اعتقاداتش و به خاطر اینکه هنگامی 

که دولت مسکو درصدد کشتن او بود، او نمرد.

جنجال سیاسی در پی نخستین سفر خارجی »هریس«
لس آنجلس تایمز در گزارشی با اشاره به سفر دو روزه کاماال هریس به آمریکای التین، نخستین سفر 
خارجی معاون رییس جمهوری آمریکا را ترکیبی از دیپلماسی و جنجال توصیف کرد.به نقل از تارنمای 
خبری این روزنامه آمریکایی، »کاماال هریس« معاون رییس جمهوری آمریکا نخستین سفر رسمی 
خارجی خود را روز سه شنبه به پایان رساند؛ سفری که با هدف از ســرگیری روابط ایاالت متحده و 
آمریکای التین در صحنه جهانی بود. اما وی پس از بازگشــت با جنجال و انتقادات بسیاری بر سر 
سخنانش در این سفر روبه رو شد.سخنان هریس در گواتماال با خطاب قرار دادن مهاجران مستاصل 
این کشور آمریکای مرکزی ابتدا سبب خشم چپ گرایان و جناح ترقی خواه آمریکا شد. او در سخنرانی 
در گواتماال خطاب به مهاجران گفت: »به آمریکا نیایید« و سپس هشدار داد که در غیر این صورت به 

کشورهایشان بازگردانده می شوند. 

تصویب الیحه ای در سنای آمریکا برای رقابت با چین
مجلس سنای آمریکا با ۶۸ رای مثبت به ۳2 رای منفی اقدام به تصویب یک بسته قانونی فراگیر با 
هدف تقویت قابلیت این کشور برای رقابت با چین در حوزه تکنولوژی کرد.به نقل از خبرگزاری رویترز، 
یکی از معدود تمایالت دو حزبی در کنگره به شدت دو تکه آمریکا سختگیری در تعامل با چین بوده 
است.بسته قانونی تصویب شده اخیر اجازه به حدود ۱۹0 میلیارد دالر بودجه با هدف تقویت تحقیق و 
تکنولوژی آمریکا می دهد و به صورت مجزا نیز بودجه ۵۴ میلیارد دالری را برای افزایش تولید و تحقیق 
آمریکا در حزوه نیمه رساناها و تجهیزات مخابراتی تصویب می کند که شــامل دو میلیارد دالر برای 
چیپ های مورد استفاده خودروسازان که دچار کمبودهای چشمگیر شده و با کاهش چشمگیر تولید 
مواجه شده، می شود.این الیحه باید در مجلس نمایندگان آمریکا نیز مورد تصویب قرار بگیرد تا در ادامه 
برای امضا و تبدیل شدن به قانون نزد جو بایدن در کاخ سفید فرستاده شود. هنوز مشخص نیست که 
نسخه این قانون در مجلس نمایندگان چطور به نظر خواهد رسید یا کی مطرح و تصویب خواهد شد.

احتمال تشکیل کابینه جدید لبنان در هفته جاری
نبیه بری از احتمال تشــکیل کابینه لبنان در هفته جاری خبر داد.به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه 
االخبار، نبیه بری، رییس پارلمان لبنان مژده داد این هفته با توجه به برقراری تماس ها برای کنار زدن 
موانع -که تعداد آن ها بیش از دو مانع نیست- موضوع تشکیل دولت تمام خواهد شد.بری افزود: 
مشکل لبنان صد در صد داخلی است. فضای بین المللی و عربی و جهانی در مورد لبنان مناسب است 
و همه برای کمک به لبنان آماده اند.پیش تر به دلیل اختالفات داخلی میان سعد الحریری و رییس 
جمهور لبنان، روند تشکیل کابینه جدید با مشکل مواجه شده بود. با این حال، از آنجا که لبنان با خطر 
ورشکستگی مواجه است، تمامی گروه های داخلی و طرف های بین المللی تالش می کنند موانع در 

روند تشکیل کابینه را مرتفع کنند.

تالش دولتی ها برای رهایی از انتقادات و اتهام زنی کاندیداها در مناظرات تلویزیون؛

وقتیمتهممدعیمیشود!

یک پــای ثابت اعتراضات بــه مناظرات  علیرضا کریمیان
انتخاباتی، دولت و وزرا هستند. نهادها و 
سازمان های دولتی چه درمناظره دوم و چه در مناظره اول تالش کردند 
تابه نوعی خود را از تیر انتقادات و اتهامات وارده از سوی کاندیداها مبرا 
کنند. معاونان، وزرا و  مشاران دولت حسن روحانی از هر تریبونی در 
فضای مجازی و رسانه ای اســتفاده می کنند تا جواب اتهام زنی ها را 
بدهند. دولتی ها حتی پــا را از این هم فراتر گذشــته اند و می گویند 
وعده های انتخاباتی بــه نوعی تکرار همان برنامه های دولت اســت؛ 
برنامه هایی که نمی گویند چرا و چطور تقریبا هیچ کدام اجرا نشــد و 
اقتصاد کشور به وضعیت اسفبار کنونی دچار شــده است. واعظی به 
عنوان یکی از نماینــدگان دولت مدعی شــده که نامزدهــا به نوعی 
برنامه های خود را از وعده های داده شده در دولت تدبیر  امید برداشت 

کرده و از روی دست دولت تقلب کرده اند! 
نوعی فــرار رو به جلو کــه حاال تقریبــا همــه وزارت خانه ها درجواب 
حمله های کاندیداها در پیش گرفت اند. حتی شــخص روحانی هم 
حمله کاندیداها به دولتش را بی انصافی و خارج شــد از مدار عدالت 

خوانده است. 
روحانــی طی ســخنانی مدعی شــده اســت: اینکه گفته می شــود 

هیچ کاری طی ۸ ســال اخیر نشــده، بــه مردم ظلم می شــود. اگر 
می گوییم کاری نشده معنی اش این است که ملت کاری نکرده است. 
جهانگیری، معاون اول روحانی هم در جــواب انتقادات کاندیداهادر 
توئیتر نوشت: هفت نامزد ریاست جمهوری درباره مسائل اقتصادی 
کشــور مورد پرســش قرار گرفتند بــدون آنکه هیچ ســوالی درباره 
 تحریم های ظالمانه و آثار آن بر اقتصاد و نیز بحران  کرونا و پیامدهای 

آن بر اشتغال و معیشت مردم مطرح شود.
معاون اول رییس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره 
به مطالب مطرح شــده در نخســتین مناظره تلویزیونی کاندیداهای 
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری نوشت: »اولین  مناظره 
نامزدان ریاست جمهوری را دیدم، هم برنامه ریزی و هم اجرا عجیب 

بود. 
هفت نامزد ریاســت جمهوری درباره مســائل اقتصادی کشور مورد 
پرسش قرار گرفتند بدون آنکه هیچ سوالی درباره  تحریم های ظالمانه 
و آثار آن بر اقتصاد و نیز بحــران  کرونا و پیامدهای آن بر اشــتغال و 
معیشت مردم مطرح شــود. هیچ نامزدی به این مسئله نپرداخت و 
پنج نامزد همسو نیز یک صدا، خرابی همه اوضاع را تنها به این دولت 
ارجاع دادند.آنها نگفتند مقصر ارجاع  پرونده هسته ای کشور به  شورای 

امنیت ســازمان ملل تحت مدیریت آمریکا در سال ١٣٨٥ چه تیمی 
و چه جریانی بود و چه هزینه های ســنگینی بر کشور تحمیل کرد. آنها 
نگفتند دولت اول روحانی چگونه توانست ایران را از ذیل  فصل هفتم 
شــورای امنیت خارج و تحریم ها را رفع کند و  برجام، ثبات اقتصادی، 
دستیابی به نرخ  تورم تک رقمی و رشد اقتصادی ١٢ درصدی در سال 
٩٥ سبب شد تا دولت دوم روحانی با رای ٢٤ میلیونی مردم تشکیل 
شــود.آنها احتماال باید بدانند که اداره اقتصاد کشور در تحریم و بدون 

تحریم سیاست ها و اولویت های متفاوتی دارد. 
اگر فهم مسائل واقعی کشــور و راه حل های به دور از شعار و تبلیغات 
سیاســی مد نظر باشد باید  صدا و ســیما امکان  پاســخگویی وزرا و 
اظهارات نخبگان و کارشناســان مطلع را فراهم کند. تنها با گروه خود 
به  قاضی رفتن خود را  راضی کردن است«. این مدل از جواب دهی ها 
از ســوی وزارت، نفت بهداشت و... این روزها در رســانه ها زیاد دیده 
می شود؛ اتفاقی که دولت های پیش از روحانی نیز به آن گرفتار شدند. 
تخریب دولت کنونی بــه عنوان راهکاری ثابت در انتخابات ریاســت 
جمهوری تبدیل شده است .انگار دولت های قبل تنها رسالت به ویرانی 
کشاندن و تخریب ساختارهای کشور را داشته اند؛ سیاه نمایی هایی 

که حاال ویترین انتخاباتی کشور شده است.

وزیر امور خارجه کشــورمان طی نامــه ای به آنتونیو 
گوترش، دبیرکل ســازمان ملل متحد، تحریم های 
شدید و یک جانبه بانکی ایاالت متحده آمریکا را دلیل 
عدم پرداخت سهم ایران به ســازمان ملل دانست و 
تعلیق حق رای جمهوری اســالمی ایران به واســطه 
این عدم پرداخت را رد کرد.محمد جواد ظریف در این 
نامه تصریح کرد: همانطور که شما و در حقیقت  همه 
دنیا به خوبی آگاه و مطلع هستید، مردم ایران تحت  
بی سابقه ترین جنگ اقتصادی )در واقع تروریسم 
اقتصادی( پیرو تصمیم دولــت  ترامپ برای خروج 
یکجانبه آمریکا از برجام )که به صورت بی شرمانه ای 
تا به امروز توسط جانشین  او به عنوان  اهرم چانه زنی 

ادامه یافته است ( قرار دارند .ظریف در این نامه اقدام 
سازمان ملل در مجازات مردم ایران به واسطه سلب 
حق رای آنها در این سازمان را غیر منطقی و نادرست 
خوانده  و اضافه کرده است : مردم ایران  به اجبار یکی 
از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل  از انتقال 
پول و منابع خود برای خرید حتــی دارو و غذا )چه 
برسد به پرداخت بدهی های معوق سازمان ملل( منع 
شده اند و متاسفانه دبیرخانه سازمان ملل ظرف سه 
سال گذشته در قبال این جنایت علیه بشریت بی اعتنا 
بوده است. ظریف از اینکه  یک عضو موسس سازمان 
ملل متحد به دلیل وجود شرایطی کامال خارج از کنترل 
خود، که ناشی از اقدامات غیرقانونی و یکجانبه دولتی 

دیگر بوده، از حق رای خود محروم شــده ابراز تاسف 
کرد.وزیر امور خارجه کشورمان خاطر نشان ساخت 
: منشور ســازمان ملل متحد این اختیار را به مجمع 
عمومی می دهد که تصمیم بگیــرد »عدم پرداخت 
)سهم مالی( ناشی از شرایط خارج از کنترل عضو بوده 
است« و در این صورت آن کشور همچنان امکان رای 
دادن خواهد داشت. بر این اساس جمهوری اسالمی 

ایران اطالعیه تعلیق حق رای خود را رد می کند. 

اعتراض ایران به تعلیق حق رای در سازمان ملل؛ 

»ظریف« به »گوترش« نامه نوشت

ادعای اتحادیه اروپا علیه ایران
اتحادیه اروپا که تا کنون به تعهداتش ذیل برجام عمل نکرده در بیانیه ای از اقدام ایران در معلق کردن پروتکل الحاقی ابراز نگرانی کرده است.اتحادیه اروپا در این 
بیانیه که در جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرائت شــده، تصریح کرد: »اتحادیه اروپا در این برهه حساس زمانی بر تعهد راسخ خود برای 
حمایت از برجام تاکید می کند و مصمم به همکاری با جامعه بین المللی برای حفظ این توافق است. برجام حائز اهمیت راهبردی و یکی از عناصر کلیدی معماری 
منع اشاعه جهانی است. اتحادیه اروپا از همه کشورها می خواهد از اجرای این توافق منطق با قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت حمایت کنند.«اتحادیه اروپا در این 
بیانیه به مسائل مربوط با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و احیای تحریم ها اشاره کرده و گفته رفع تحریم یکی از اجزای ضروری برجام است.در ادامه این بیانیه 
ادعا شده است: »اتحادیه اروپا مایل است تاکید کند که کامال به تعهداتش از جمله رفع تحریم ها علیه ایران به موجب برجام عمل کرده است.« در بند دیگری از 
بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: »اتحادیه اروپا به شدت از تصمیم ایران در تعلیق اقدامات شفافیت ساز مطرح شده در برجام از جمله پروتکل الحاقی ابراز نگرانی 
می کند.«اتحادیه اروپا مدعی شده اقدام ایران، دسترسی آژانس اتمی به ســایت ها، اماکن و اطالعات مرتبط در ایران را کاهش داده است.آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در گزارش جدید فصلی خود درباره اجرای توافق هسته ای ایران مدعی شده بود که این گفت وگوها نتیجه بخش نبوده و ایران از ارائه توضیحات الزم 
درباره ذرات اورانیوم کشف شده در چند سایت این کشور خودداری کرده است. این گزارش، روز ۳۱ مه )۱0 خردادماه( در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفت.

قالیباف:

کارنامه نامزدها،مهم تر از 
ادعاها و شعارهاست

خبر  روز

وز عکس ر

کانادا حمله به یک 
خانواده مسلمان را 

تروریستی خواند
»جاســتین ترودو« نخست 
وزیــر کانــادا در مراســم 
گرامیداشــت ۴ عضــو یک 
خانواده مسلمان که در حمله 
تروریستی ناشــی از نفرت از 
ســوی یک راننده 20 ساله در 
اســتان اونتاریو کانادا کشته 

شدند، حضور یافت.

 الحاق ناوشکن »دماوند« به ناوگان نداجا 
در هفته دفاع مقدس

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: تالش می کنیم که ناوشکن دماوند را 
در هفته دفاع مقدس به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق کنیم. امیر دریادار حسین خانزادی، در 
خصوص آخرین وضعیت ناوشکن دماوند، گفت: ناوشکن دماوند در روز های گذشته جهت انجام 

تنش گیری سازه وارد آب های شمال کشور شد.
فرمانده نداجا اضافه کرد: کار بازسازی ناوشکن دماوند با سرعت در حال انجام است و تالش داریم 

که در صورت امکان الحاق این ناوشکن را در هفته دفاع مقدس سال جاری داشته باشیم.
ناوشکن دماوند شناوری تمام ایرانی و دومین کشتی جنگی از کالس موج و نوع پیشرفته ناوشکن 

جماران است که در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ به ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ملحق شد.

طرح تقویت امنیت غذایی در دستور کار مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به ادامه بررسی جزییات طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع 
موانع تولیدات کشاورزی پرداختند.جلســه علنی مجلس بعد از یک ساعت نشست غیر علنی به 

ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشــاورزی، اصالح موادی از قانون 
تاســیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشــی غیردولتی، طرح الحاق یک تبصره به بیمه 
محصوالت کشــاورزی، الیحه پروتکل حفاظت از تنوع زیســتی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب 
حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، الیحه اصالح ماده )۸( قانون بیمه اجباری خسارات 
وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد 
بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادالت داخلی آن در کشور در دستور کار 

مجلس شورای اسالمی قرار دارد.
همچنین نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و 
تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب 
تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند و تقاضای یک فوریت نسبت به الیحه 
تمدید مهلت مقرر در تبصره های )۱(و )2( ماده )2( قانون رســیدگی بــه تخلفات رانندگی را مورد 

بررسی قرار دادند.

وزیر امور خارجه انگلیس: 

به دنبال توافقی قوی تر و طوالنی تر با ایران هستیم
وزیر امور خارجه انگلیس در مصاحبه با شــبکه خبری العربیه گفت کشــورش به دنبال دستیابی 
به توافقی »قوی تــر و طوالنی تر« با ایران اســت. دومینیک راب، وزیر امــور خارجه انگلیس طی 
مصاحبه ای  مدعی شده گروه های مرتبط با ایران به عربستان ســعودی حمله می کنند.راب که با 
شــبکه خبری العربیه گفت وگو می کرد عالوه بر این بر تعهد انگلیس جهت رســیدن به یک توافق 
هسته ای »قوی تر و طوالنی تر« با ایران تاکید کرد.وزیر خارجه انگلیس در جریان سفر اخیرش به 
عربستان سعودی در مصاحبه با این رسانه سعودی گفت روابط »سرسخت، قابل اتکا و مداومی« 

میان لندن و ریاض برقرار است.
وزیر امور خارجه انگلیس روز دوشنبه با »محمد بن ســلمان«، ولیعهد عربستان سعودی دیدار و 
درباره روابط نزدیک تر میان دو کشور رایزنی کرده بود.دامینیک راب گفت: »ما همکاری های بسیار 
نزدیکی با شریکان سعودی مان در خصوص پیشــرفت های صورت گرفته در مذاکرات وین درباره 
برجام داریم.«وزیر خارجه انگلیس اضافه کرد: »با صراحت تمــام گفته ایم که نباید هرگز به ایران 
اجازه اکتساب توانمندی هسته ای برای اهداف نظامی داده شود و این کشور باید به پای بندی کامل 

برجام برگردد.«

کافه سیاست

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
دلسرد کردن مردم از انتخابات هنر نیست، 
گفت: »کارنامــه« نامزد ها مهم تر از هرگونه 

ادعا، شعار و حتی برنامه است.
محمدباقر قالیباف تصریــح کرد: در منطق 
قرآنی اعتقاد ما این است که مردم می توانند 
هر شــرایطی را هر چقدر هم که ســخت و 
دشــوار باشــد، تغییر دهنــد و اراده ملت 
می تواند معجزه اجتماعــی بیافریند. اراده 
خداوند نیز در راستای اراده مردم قرار خواهد 

گرفت.
وی بیان کــرد: از امام )ره( یــاد گرفته ایم 
جمهوری اســالمی نه یک کلمه بیشــتر و 
نه یک کلمــه کمتر. از دید مــا جمهوریت و 
اسالمیت دو امر جدا از هم نیستند که به هم 
الصاق شده باشند؛ این یک حقیقت واحد 
اســت، جمهوریتش از دین گرفته شــده و 

اسالمیتش مردمی است.
رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
در آموزه های امام )ره(، مردم ساالری دینی 
در دو محور مشخص می شود؛ اول انتخاب 
حاکمان به دست مردم و با رای آنها که مهم 

ترین جلوه آن، انتخابات است. 
کســانی که با هــر علت و نیتــی به محض 
دیدن هر اشــکالی، انتخابــات را تضعیف 
می کنند، نمی توانند ادعای مردم ســاالری 

داشته باشند.
قالیباف گفت: نظارت بر عملکرد مســئوالن 
و مراقبــت از اینکــه در راســتای منافــع 
عمومی عمل کنند، امری بسیار مهم است. 
نمایندگان مجلس مســئول ایــن نظارت 
هســتند و ان شــاءا... به وظیفــه خود به 

درستی عمل خواهند کرد.
 رییس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: 
در این بیش از چهار دهه هیچ کس را از امام 
و رهبــری در مردم باوری و مردم ســاالری 
صادق تــر ندیدیم. اگر هــم در برهه ای فضا 
تیره و تار شد، سیره ایشان را چراغ راه مان 

قرار می دهیم.

واعظی به عنوان یکی از نمایندگان دولت مدعی شده 
که نامزدها به نوعی برنامه های خود را از وعده های 
داده شده در دولت تدبیر  امید برداشت کرده و از روی 

دست دولت تقلب کرده اند!

بین الملل
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توسط کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی اصفهان تهیه شد؛

بسته پیشنهادی توسعه گردشگری ویژه دولت جدید
کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی اصفهان اقدام به تهیه بسته پیشنهادی توسعه گردشگری 
ویژه دولت جدید کرد. مشــاورعالی رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: امید است تحوالت دولت 
جدید موجب آثار مثبت اقتصادی به ویژه در حوزه گردشــگری شود. وی با بیان اینکه درسال های 
اخیر کرونا لطمات جبران ناپذیری برپیکره گردشگری کشورو زیرساخت های این حوزه ایجاد کرد، 
افزود:با توجه به اینکه واکسن کرونا درسطحی گسترده در تمام کشورهای جهان درحال تزریق است، 
این امیدواری وجود دارد که ظرف شش ماه تا یک سال آینده گردشگری باتزریق حداکثری واکسن، 
وضعیت بهتری یابد.همچنین ســحرامینی، دبیرکمیسیون گردشــگری و برند احصای مشکالت 
فعاالن حوزه صنایع دستی و ارائه پیشــنهادات کاربردی به منظور رفع این مشکالت برای طرح در 
جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان و حضور درمسابقه صنعت آسیا 
و اقیانوسیه با عنوان اقدامات نوآورانه بارویکرد مسئولیت اجتماعی و معرفی اقدامات نوآورانه این 
کمیســیون درحوزه های مختلف مانند تولید برند اصفهان، تشکیل ستاد احیای گردشگری، تولید 
داستان های ناگفته اصفهان، طراحی سفرایمن در دوران کرونا و... را از جمله اقدامات سه ماه سال 

جاری کمیسیون معرفی کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

هدف از مالیات بر عایدی سرمایه، درآمدزایی نیست
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بیش از ۱۸۰ کشور در دنیا اجرا کننده مالیات بر 
عایدی سرمایه هستند بنابراین با وجود تجربیات این کشورها می توان ادعا داشت که طرحی مفید 
خواهد بود. فعال کلیات طرح به تصویب رسیده است و حدود ۲ ماه آینده جزئیات آن در صحن علنی 

مجلس برای تصویب مطرح می شود. 
کاربری این قانون به امالک )به جز باغات و زمین های خارج از بافت شهرها( وسایل حمل و نقل، 
ارز و مسکوکات، طال و شمش مربوط می شود.به گفته مهدی طغیانی،  با توجه به فقدان این قانون 
در سال های اخیر، ســرمایه ها به جای ورود به فعالیت های تولیدی در این ۴ بازار سرازیر شد و به 
تورم کنونی در ایــن بخش ها انجامید. در صورتی که با اجرای این طرح، می توان از واســطه گری و 
سوداگری در این بازارها ممانعت کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار می کند: با وجود 
آنکه تعدادی از کشورها از طریق دریافت مالیات بر عایدی ســرمایه درآمدزایی هم داشته اند ؛اما 
نگاهی که نسبت به این طرح در کشــور ما وجود دارد، درآمدزایی نیست و هدف منافعی است که 

به آن اشاره شد.

اصفهان به جنوب نزدیک تر می شود
آخرین افتتاحیه های دولت تدبیر و امید در بخش ریلی و جاده ای در ماه های خرداد، تیر و مرداد 
امسال عملیاتی می شود و با افتتاح پنج مسیر ریلی جدید سوت قطار در استان های جدیدی شنیده 
خواهد شد.از جمله قرار است در روزهای آخر ماه های خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۰ خط دوم پروژه ریلی 
»بافق- زرین شهر« و همچنین پروژه های  جاده ای  آزادراه »اصفهان- شیراز« و »پاتاوه- دهدشت« 
به بهره برداری برسند.از پروژه های جاده ای هم با اجرای پروژه آزادراه اصفهان - شیراز، مسیر سفر 
از اصفهان به شیراز به طول ۱۳۰ کیلومتر و حدود دو ساعت کاهش می یابد. کل آزادراه اصفهان شیراز 
۳۴۰ کیلومتر و در دو بخش اصفهان- ایزدخواســت به طول ۱۱۶ کیلومتر و ایزدخواست- شیراز به 
طول ۲۲۴ کیلومتر پیش بینی شده است.پس از بهره برداری، این طرح به نقطه پایان نخواهد رسید 
زیرا ادامه پروژه از ایزدخواســت به اصفهان ادامه خواهد داشــت و پس از بهره برداری، مسیر این 
آزادراه از شیراز به سمت بوشهر نیز توسعه می یابد به گونه ای که شاهد توسعه این آزادراه از شیراز به 

سواحل جنوبی کشور خواهیم بود.

منتظر بازگشت خاموشی ها در هفته آینده باشید؛

بازگشت تاریکی

خاموشــی ها در اصفهان همــان گونه که  مرضیه محب رسول
یکبــاره و بی خبر آمد و مهمــان ناخوانده 
اصفهان شــد، به همان صورت بدون اطالع و خبر قبلی حدود ۱۰ روزی 
است که متوقف شده اســت. این مســئله اما پایدار نخواهد ماند، به 
خصوص آنکه مسئوالن صنعت برق پیش بینی می کنند طی روزهای 
آیند رکورد مصرف برق در کشور شکسته خواهد شد و به رقم نجومی۶۰ 
هزار مگاوات می رسد.  هر چند مسئوالن سازمان برق می گویند مدیریت 
مصرف موجب شده تا اندکی از شدت خاموشی ها کاست شود؛ اما نباید 

چندان به ادامه این روند امیدوار بود. 
سخنگوی صنعت برق کشور گفته است:براساس پیش بینی ها اوج بار 
مصرف برق در هفته پیش رو به ۶۰ هزار مگاوات می رسد که یک رکورد در 
پیک مصرف برق به حساب می آید. مصطفی رجبی مشهدی ادامه داد: 
هفته آینده صنعت برق کشور امکان تولید ۵۴ هزار مگاوات برق در پیک 
مصرف را دارد و اختالف بین مصرف و تولید باید به وســیله  مدیریت 

مصرف جبران شود.
سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به استقرار هوای گرم در کشور طی 
هفته آینده افزود: با توجه به اینکه مطابق با اطالعات هواشناسی در هفته 
آتی گرمای بسیار قابل توجه و پایداری در کشور حاکم است، پیش بینی 

می شود میزان مصرف برق در کشور از مرز هشدار عبور کرده و به نقطه 
بحرانی برسد.شرکت توزیع برق اســتان نیز اعالم کرد در هفته آید باید 
منتظر بازگشت خاموشی ها باشیم. این مسئله با توجه به گرمای شدید 
هوا در روزهای اخیر دور از ذهن نیســت. به نظر می رسد طی روزهای 
گذشته هم شرکت برق و وزارت نیرو تالش کردند تا از راه های جایگزینی 
مانند قطع برق معابر و قطع بخش صنعت، کمبود برق را مدیریت کنند. 
خاموشــی معابر در اصفهان در هفته اخیر به صورت متناوب مشاهده 

شده است. 
ســخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان گفت: اگر همکاری مردم در 
کاهش مصرف برق کمرنگ شود، با توجه به افزایش دمای هوا و گرما 
از اواخر این هفته احتمال خاموشــی ها طی هفته آینــده در اصفهان 

بیشتر می شود.
محمدرضا نوحی ، با اشــاره به اینکه مطابق پیش بینی هواشناسی از 
اواخر این هفته و هفته آینده دمای هوای اصفهــان افزایش می یابد، 
اظهار کــرد: امیدوارم همانند دو هفته گذشــته که مردم و مشــترکین 
صنعتی با صرفه جویی در مصرف با شــرکت های توزیع برق همکاری 
داشتند، به همکاری خود ادامه دهند.وی تصریح کرد: به طور قطع اگر 
این همکاری ها ادامه یابد، خاموشی نخواهیم داشت، اما اگر همکاری 

مردم در کاهش مصرف برق کمرنگ شــود، با توجه به افزایش دمای 
هوا و گرما، احتمال خاموشی ها در هفته آینده بیشتر می شود.سخنگوی 
صنعت برق اســتان اصفهان درباره اینکه طی دو هفته گذشــته میزان 
خاموشی ها کمتر شــده بود، اظهار کرد: ســال های گذشته، نیروگاه ها 
معموال از ابتدای تیر ماه تعمیرات اساســی آنها به اتمام می رسید، اما 
امســال با توجه به گرمای زودرس، بســیاری از واحدهای نیروگاهی 
تعمیرات اساســی خود را زودتر انجام دادند و در خــرداد ماه به کمک 

شبکه سراسری برق آمدند.
وی با بیان اینکه همچنین نیروگاه اتمی هزار مگاواتی بوشهر به شبکه 
سراسری برق اضافه شد، ادامه داد: از ســوی دیگر با توجه به دستور 
رییس جمهور برق تمام رمز ارزهای مجاز قطع شد که این اقدام بیش 
از ۳۰۰ مگاوات به شــبکه برق کمک کرد.نوحی با اشــاره به اینکه هفته 
گذشته نیز مکانی در اصفهان با ۵۰۰ دستگاه ماینر کشف شد که برق آن 
معادل یک تا یک و نیم مگاوات است، تاکید کرد: مجموعه این عوامل 
موجب کمرنگ شدن خاموشی ها شده اســت. البته بیشترین عامل 
موثر در کاهش خاموشی ها در این مدت مربوط به همکاری مشترکین 
صنعتی و از سوی دیگر صرفه جویی های مردم اصفهان با شرکت توزیع 

برق بوده است.

نوزدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی دام، طیــور، 
آبزیان و دامپزشکی اصفهان در حالی با حضور ۱۷۰ 
شرکت معتبر از سراسر کشور و همچنین نمایندگان 
برندهای معتبر بین المللی افتتاح شــد که برپایی 
این رویداد نمایشگاهی، نویدبخش روزهای پر رونق 

این صنعت در اصفهان و کشور خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه  که تا ۲۱ 
خردادماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان برپا خواهد بود، شــرکت هایی از 
استان های اصفهان، البرز، تهران، فارس، گلستان، 
خراســان رضــوی، آذربایجان غربــی، آذربایجان 
شــرقی، قزوین، قم، یزد، چهارمحــال و بختیاری 
و مرکزی را گرد هــم جمع کرده تــا توانمندی ها و 
پتانســیل های خود را در ۲۰ هــزار مترمربع فضای 

نمایشگاهی به نمایش بگذارند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان 
اصفهان در آیین افتتاح این نمایشــگاه، اظهار کرد: 
این رویداد بهترین نمایشــگاه حــوزه دام، طیور و 
آبزیان ســطح کشــور اســت که فعاالن اقتصادی 
اســتان های مختلف در آن حضور دارند تا آخرین 

دستاوردهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان 
قرار دهند. علی یارمحمدیان سایت جدید نمایشگاه 
اصفهان را یکــی از زیباتریــن و اســتانداردترین 
سایتهای نمایشگاهی ایران توصیف کرد که طی ۱۵ 
سال اخیر در غرب آسیا ساخته شده است. وی ابراز 
امیدواری کرد این نمایشگاه بتواند اقتصاد استان را 

یک گام به پیش ببرد.
وی تصریح کرد: به طور قطع با قراردادهایی که در این 
نمایشــگاه بین تجار ایرانی، عراقی، افغانی و ترکی 
منعقد می شود، اقتصاد استان اصفهان یک گام رو 

به جلو حرکت خواهد کرد.
معاون امور دام وزارت جهاد کشــاورزی نیز در این 
مراسم اظهار کرد: صنعت دامپروری، صنعتی بسیار 
بزرگ و پویاســت و صرف نظر از اینکه غذای مردم 
را تامین می کند، اشــتغال وسیعی در سطح کشور 
ایجاد خواهد کرد. مرتضی رضایی با اشاره به اینکه 
صنایع مرتبط با دام و طیور، یک سر و گردن باالتر از 
بخش های دیگر است، گفت: ضریب نفوذ تکنولوژی 

در بخش دامپروری کشور باالست.
وی با اشاره به حضور شرکت های مختلف از سراسر 
کشور در این نمایشــگاه با وجود شــیوع بیماری 

کووید ۱۹، ابراز امیدواری کرد: این نمایشگاه موجب 
ارتباط بیــن بدنه صنعت، بهره بــرداران، دامداران و 
مرغداران و در نهایت موجــب اعتالی صنعت دام و 

طیور کشور شود.
وزیر کشاورزی و منابع آب اقلیم کردستان عراق نیز 
در این آیین افتتاح با ابراز خوشــحالی از حضور در 
شــهر اصفهان به همراه هیئتی از بخش کشاورزی 
و اتاق های بازرگانی شــهرهای اربیل، ســلیمانیه 
و دیگر مناطق اقلیم کردســتان عــراق، اظهار کرد: 
اقلیم کردستان عراق با جمهوری اسالمی ایران مرز 
مشــترک دارند، بنابراین هر دو با یکدیگر ارتباطات 
تجاری، سیاســی و بازرگانی خواهند داشت و این 
نمایشــگاه می تواند فضــای خوبی بــرای انتقال 
تجربیات و هماهنگی در امور بخش کشــاورزی و 

دامپروری باشد.
طالبانی،  با بیان اینکه از توسعه جمهوری اسالمی 
ایران در کشاورزی و منابع آب خبر داشتیم و با توجه 
به اینکه این نمایشــگاه در حوزه صنعت دامپروری 
برگزار می شــود در آن حضور یافته ایم، تصریح کرد: 
این وعده را می دهیم که تمام درهای اقلیم کردستان 
عراق به روی تجار و بخش خصوصی ایران باز است 
تا در زمینه کشاورزی تجربیات خود را برای توسعه 

کشاورزی اقلیم کردستان عراق به ما منتقل کنند.
وزیر کشــاورزی و منابع آب اقلیم کردستان عراق 
همچنین افزود: طی چند روز گذشــته در تهران با 
بهترین شرکت های ایرانی در حوزه سدسازی ارتباط 

برقرار کردیم.
وی ادامــه داد: درهــای اقلیم کردســتان عراق به 
روی ایران باز اســت و می خواهیم از تجربیات این 
شرکت ها در توسعه و ساخت سدها استفاده کنیم، 
همچنین به لحاظ حقوق همسایگی و بین المللی به 
دنبال رفع مشکالت آبی که بین هر دو طرف هستیم.

شکل گیری فصل جدید فعالیت های حوزه دام و طیور در نمایشگاه بین المللی اصفهان

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور:

سهم اعتبارات مقابله با 
بیابان زایی کشور هنوز ابالغ 

نشده است

خبر  روز

با توجه به اینکه مطابق با اطالعات هواشناسی در هفته 
آتی گرمای بسیار قابل توجه و پایداری در کشور حاکم 
است، پیش بینی می شود میزان مصرف برق در کشور از 

مرز هشدار عبور کرده و به نقطه بحرانی برسد

برطرف شدن کمبود آب با بهره برداری از سامانه دوم آبرسانی
با بهره برداری از مرحله اول سامانه دوم آبرسانی اصفهان در هفته های آینده کمبود آب آشامیدنی 

برطرف می شود.
سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان درباره کاهش توزیع آب در 
سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ در روز های گذشته گفت: حداکثر ظرفیت آبگیری و تصفیه آب خام 
در تصفیه خانه آب اصفهان یازده هزار و ۵۰۰ تا یازده هزار و ۷۰۰ لیتر در ثانیه برای تامین آب آشامیدنی 
شهر ها و روستا های تحت پوشش این سامانه قرار دارد.محمود چیتیان افزود: در حال حاضر آب از 
تاسیسات سد چم آسمان با اندکی بیش از ظرفیت تصفیه خانه تامین می شود واین شرکت با توجه 

به اولویت مصرف آشامیدن و بهداشت این موضوع را مدنظر قرار دارد.
وی با بیان اینکه به دلیل جاری نبودن رودخانه زاینده رود از بعد تاسیسات سد چم آسمان بیشتر 
چاه هایی که شرکت آب و فاضالب در مواقع پیک مصرف وارد شبکه آبرسانی می شود، با کاهش دبی 
زیادی همراه شده است گفت: نمونه آن، خارج از مدار قرار گرفتن چاه های فلمن به عنوان یکی از مهم 
ترین تامین کننده آب آشامیدنی در مواقع افزایش مصرف است.چیتیان افزود: شرایط منابع آبی 

حوضه زاینده رود نسبت به شرایط نرمال بیش از ۴۵ درصد کاهش داشته است.

رییس انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی خبر داد:

پیشنهاد افزایش ۶0 درصدی قیمت بلیت قطار
رییس انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابســته از پیشــنهاد افزایش ۶۰ 
درصدی قیمت بلیت قطار خبر داد و گفت: تا کنون خبری از تصمیم گیری و موافقت با این پیشنهاد 
در شورای عالی ترابری نشده است.محمد رجبی اظهار کرد: در راستای افزایش هزینه های صنعت 
حمل و نقل ریلی پیشــنهاد افزایش قیمت ۶۰ درصدی بلیت قطار را به شــورای عالی ترابری ارائه 
کرده ایم ؛اما تا کنون خبری مبنی بر برگزاری جلسه برای بررســی، تصمیم گیری و موافقت با این 

پیشنهاد نشده است.
وی افزود: با وجود اینکه وضعیت پذیرش مسافر و سفرهای ریلی نسبت به سال گذشته و به ویژه 
نسبت به همین بازه زمانی در سال ۱۳۹۹ بهتر شده و رونق گرفته است؛ اما شرکت های ریلی توان 
پرداخت حقوق پرسنل خودشان را هم ندارند و عوامل بسیاری مانند انرژی، حقوق و دستمزد، تامین 
تجهیزات و… چند برابر شده است، هزینه تمام شده شرکت های ریلی ۲۴۰ درصد افزایش یافته اما 

مردم کشش این میزان افزایش قیمت را ندارند.
رییس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابســته با بیان اینکه در ایام کرونا 
هیچ یک از کارگران و کارمندان در صنعت ریلی تعدیل نشده اند، ادامه داد: بر این اساس و با توجه 
به محاسبه و آنالیز هزینه های مترتب بر صنعت ریلی، پیشــنهاد افزایش ۶۰ درصدی قیمت بلیت 

قطار را ارائه کردیم.

پیش بینی برداشت 80 تن گل  محمدی از مزارع سمیرم
مدیر جهاد کشاورزی سمیرم گفت: برداشــت گل محمدی از مزارع شهرستان سردسیر سمیرم در 
جنوب اصفهان با برآورد تولید ۸۰ تن گل مرغوب آغاز شــده است.اشکبوس رضایی اظهار داشت: 
سیاست دولت و وزارت جهاد کشاورزی اصالح الگوی کشت با تاکید بر کشت های جایگزین مناسب 

شرایط جدید اقلیمی است.
مدیر جهاد کشاورزی سمیرم افزود: شرایط بسیار مساعد آب و هوایی سمیرم باعث شده است تا 
کیفیت گل های تولیدی این خطه بسیار مرغوب تر از ســایر نقاط استان باشد.وی تصریح کرد: گل 
محمدی سازش خوبی با اقلیم و شرایط دمایی سمیرم دارد و کشاورزان طی چند سال اخیر استقبال 
خوبی از این محصول پر مزیت داشته اند که از ابتدای خرداد ماه به مدت حدود ۴۰ روز حدود ۸۰ تن 

گل محمدی از ۱۰۰ هکتار زمین زراعی در این شهرستان سردسیر برداشت می شود.

کافه اقتصاد

اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان اصفهاناخبار
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از ابالغ و اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در اصفهان خبر داد.حسین باقری افزود: 
طرح »ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی« و »طرح ملی توسعه مشــاغل خانگی« از جمله طرح های فعال در خصوص ایجاد اشتغال از طریق حمایت از 
طرح های خرد و خانگی اســت.وی ادامه داد: با توجه به گذشت ۱۰ سال از اجرای طرح ساماندهی و حمایت از مشــاغل خانگی به منظور رفع مشکالت و موارد 
طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی فرآیند قبلی طرح مورد بازنگری قرار گرفته و مدل جدید تحت عنوان »طرح ملی توسعه مشاغل خانگی« تدوین 
و به استان ها ابالغ شده است.باقری توجه به مزیت های نسبی و رقابتی، هدفمندی حمایت ها، توسعه رشته های نوین، توسعه فعالیت های شبکه ای وتوانایی 
اتصال به بازار و رفع نواقص  طرح قبلی را  از جمله موارد  اعمال شــده در این طرح عنوان کرد.  وی همچنین گفت:  شناســایی پتانسیل ها و مزیت های نسبی و 
رقابتی مناطق و جلب مشارکت فعالین و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی که توان مشارکت در اجرای طرح را دارند و نیز مداخله توسعه 
ای دستگاه های اجرایی از نکات مهم و کلیدی در این طرح است.این مقام مسئول افزود: در فاز اول این طرح که مهر ماه سال ۱۳۹۹ به استان ها ابالغ شده ، شامل 

بررسی و مطالعه ظرفیت ها، مزیت ها و امکانات موجود، تعامل با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی و ثبت نام متقاضیان در سامانه  inhb.ir می شود.
معاون وزیــر جهاد کشــاورزی و رییس 
ســازمان جنگل ها، مراتــع و آبخیزداری 
گفت: طرح بیابان زدایی مرزی سه استان 
اصفهان، یزد و سمنان با تامین اعتبارات 

تجمیعی اجرا خواهد شد.
مســعود منصور در حاشیه جلسه شورای 
هماهنگی مدیران اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه 
اعتبارات مقابله با بیابان زایی کشــور کم 
اســت، اظهار داشــت : با وجــود این اگر 
پروژه ای در مناطق بحرانی گردوغبار الزم 
االجرا باشد، بودجه آن را تامین می کنیم 
اما هنوز اعتبار مقابله با بیابان زایی در سال 

۱۴۰۰ را ابالغ نکردند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۲۴۰ میلیارد 
تومان اعتبــار برای مقابله بــا بیابان زایی 
در ســال جاری پیش بینی شــده است، 
افزود: این اعتبار هنوز ابالغ نشده زیرا در 
انتظار تصمیم گیری ســتاد ملی مقابله با 

ریزگردهاست.
معاون وزیــر جهاد کشــاورزی و رییس 
ســازمان جنگل ها، مراتــع و آبخیزداری 
کشور درباره بیابان زدایی مرزی سه استان 
اصفهان، یزد و ســمنان، ابراز داشت: این 
مهم تاکنون مغفول مانده است اما برای آن 
طرحی خواهیم داشت تا این سه استان که 
با یکدیگر مرز مشترک دارند برای مقابله 
با بیابان زایی اقــدام کنند و بودجه آن نیز 
از اعتبارات تجمیعی ســه اســتان تامین 

خواهد شد.
منصور بــه طرح هــای احیــای مراتع و 
جنگل ها در یک ســال اخیر اشــاره کرد و 
گفت: سطحی نزدیک به ۳۰۰ هزار هکتار از 
اراضی ملی کشور در سال گذشته بذر پاشی 
و نهال کاری و در ۱۱۲ هــزار هکتار گیاهان 
دارویی کاشته شد و ۲۲ هزار و ۵۰۰ هکتار 

زراعت چوب انجام شد.
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کشف 20 تن مرغ زنده احتکار شده در خانمیرزا
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف ۲۰ تن مرغ زنده احتکار شده به ارزش پنج میلیارد 
ریال در خانمیرزا خبر داد. منوچهر امان اللهی از کشف احتکار مرغ در خانمیرزا خبر داد و اظهار کرد: 
در پی کسب اخباری مبنی بر احتکار مقادیر زیادی مرغ زنده در یک مرغداری در شهرستان خانمیرزا 

به منظور توزیع خارج از شبکه، بالفاصله موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
 فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرســتان خانمیرزا پس 
از هماهنگی قضایی به همراه نماینده ادارات صمت، دامپزشکی و جهاد کشاورزی این شهرستان، 
از این مرغداری بازرسی به عمل آورده و ۲۰ تن مرغ زنده احتکاری را کشف و یک متهم را در همین 
راستا دســتگیر کردند که ارزش ریالی مرغ های احتکاری، توسط کارشناســان پنج میلیارد ریال 

برآورد شده است.

 ایجاد اشتغال برای بیش از یک هزار نفر از فرزندان
شهدا و ایثارگران

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اشــتغال مهم ترین مشکل جوانان است و در همین 
راستا زمینه اشتغال یک هزار و ۲۰۰ نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران استان فراهم می شود.

اقبال عباسی افزود: با حضور رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران تفاهم نامه اشتغال جامعه ایثارگری 
استان منعقد می شود تا شرایط استخدام فرزندان شاهد و ایثارگران اجرایی شود.

عباسی اضافه کرد: امنیت، عزت و آرامش جامعه به خاطر جانفشانی این عزیزان و همراهی خانواده 
آن هاست. وی گفت: در راستای رفع مشکالت مسکن و اشتغال این جامعه گام هایی برداشته شده 
است که این میزان نیز جواب گو نیست. عباسی ادامه داد: این فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه باید 

در بین مسئوالن به عنوان الگوی جامعه تبیین و ترویج شود.

درخشش ورزشکاران بام ایران در لیگ برتر
تیم چهارمحال و بختیاری در اولین حضور خود در دور مسابقات لیگ برتر پاورلیفتینگ کشور با کسب 
۵۷ امتیاز بر جایگاه سوم ایستاد. تیم پاورلیفتینگ هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان در رقابت 
با ۹ تیم برتر کشور و در دور رفت این مسابقات به مدال برنز رسید.این رقابت ها از نهم خردادماه در 
بابلسر آغاز و تیم استان با ترکیب ورزشکاران هادی حیدری ۵۹ کیلوگرم، ابوالفضل زور ۶۶ کیلوگرم، 
ایمان شاهقلیان ۷۴ کیلوگر، مهزیار انصاری ۸۳ کیلوگرم، سلمان کیانپور ۹۳ کیلوگرم، سید حامد 
مرتضوی ۹۳ کیلوگرم، حسین غریب پور ۱۰۵ کیلوگرم، داوود ملکپور ۱۲۰ کیلوگرم به مصاف رقیبان 
قدرتمند خود از سراسر کشور رفتند. صادق صالحی به عنوان سرمربی، شاهین ابراهیمی به عنوان 

مربی و اسدا...عزیزیان فارسانی به عنوان سرپرست، تیم استان را همراهی کردند.

پیش بینی شعب سیار اخذ رای مبتالیان به کرونا در کوهرنگ
فرماندار کوهرنگ گفت: جهت رای گیری از افراد درگیر با کرونا شعب سیار در کوهرنگ پیش بینی 
شده است، همچنین در تمامی شعب این شهرستان  تمهیدات الزم برای حضور نمایندگان بهداشت 
و توجه به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی صورت گرفته است. مرتضی 
زمانپور اظهار کرد: در این شهرستان ۹۶ شعبه ثابت و سیار برای اخذ آرای مردمی در روز ۲۸ خرداد 
پیش بینی شده که از این تعداد ۱۱ شعبه ثابت و ۸۵ شعبه سیار است. فرماندار کوهرنگ افزود: در 
فرآیند برگزاری انتخابات تعداد عوامل اجرایی هر شعبه در این شهرستان ۱۵ نفر در نظر گرفته شده 
اســت، همچنین پیش بینی های الزم درخصوص امنیت شعب، قطعی احتمالی برق و اینترنت از 
طریق نیروی انتظامی، اداره برق و مخابرات صورت گرفته و بازدیدهای الزم از محل شــعب انجام 

شده است.

بلعیدنبرقدرمزرعههایبیسودوبیثمر

مزرعه در گذشــته به مکانی اطالق می شــد که در آن کشاورزان دست 
به تولید محصوالت کشاورزی مختلف می زدند، اما در چند سال اخیر 
مزارع استخراج ارز دیجیتال، واژه جدیدی را به فرهنگ لغت کشورمان 
اضافه کرده است. افراد با استفاده از دستگاه ها و تجهیزات خاص اقدام 
به استخراج ارز می کنند که متاســفانه این روزها و با افزایش پیک بار 
مصرف برق این مزارع استخراج ارز در حال تبدیل شدن به یک چالش 

بسیار بزرگ برای کشور هستند.
مزارع اســتخراج ارز این روزها فشــار زیادی را به شبکه برق رسانی در 
کشــور وارد کرده اند. با گرم شدن هوا و لزوم اســتفاده مردم از وسایل 
سرمایشی میزان مصرف برق در کشور افزایش پیدا خواهد کرد. قطعا 
اگر عالوه بر وسایل سرمایشی بار دیگری به شبکه تامین برق در کشور 
افزوده شــود، باید  شاهد خاموشــی  باشیم و این مســئله مردم را با 

مشکالت زیادی روبه رو می کند.
به گفته یک کارشناسان حوزه تامین انرژی، توان مصرفی یک دستگاه 
استخراج رمزارز )ماینر( دو تا سه کیلو وات برابر با یک کولر گازی، پنج 
کولر آبی، ۱۵ یخچال فریزر و یا  ۳۵ پنکه است که در ایران بیش از ۲۰۰۰ 
مگاوات مصرف برق به طور مســتمر برای استخراج رمز ارز تخمین زده 

می شود. مراکز مجاز استخراج رمزارز سهم کمی از این مقدار را دارند.
مجید فرهــزاد، مدیر عامل شــرکت توزیــع نیروی بــرق چهارمحال 

وبختیاری با اشــاره به کاهش بارندگی ها و به تنــاوب آن کاهش ۳۴ 
درصدی ذخایر آبی نیروگاه های برق آبی، افزایش مصرف برق صنایع 
بزرگ، رشــد ســاالنه مشــترکان و افزایش مراکز غیر مجاز استخراج 
ارزهای دیجیتال اظهار کرد: باتوجه به افزایش مصرف برق نســبت به 
میزان تولید آن، نیازمند مشارکت همه جانبه عموم مردم در برنامه های 

مدیریت مصرف و مقابله جدی با مرکز غیرمجاز رمز ارزها هستیم.
وی با بیان اینکه عملیات شناســایی مراکز غیر مجاز رمزارزها از سال 
گذشته در چهارمحال و بختیاری آغاز شده، گفت: از ابتدای اجرای این 
طرح ، ۹۱۹ دســتگاه ماینر غیرمجاز در اســتان شناسایی، سپس این 

ماینرها جمع آوری و به مراجع قضایی ارجاع داده شد
فرهزاد یکــی از دالیل افزایش مصــرف برق در کشــور و چهارمحال و 
بختیاری را استخراج غیرمجاز رمز ارزها عنوان و تصریح کرد: این مسئله 
باعث تضییع حقوق عمومی ، ناپایداری شــبکه برق و آســیب دیدگی 
تاسیسات برقی مشترکین مجاور این مراکز خواهد شد و در این رابطه 
مردم می توانند این مراکز را از طریق ســامانه پیامکــی ۱۰۰۰۳۸۱۱۲۱ 
معرفی و به ازای معرفی هردستگاه غیرمجاز ماینر پاداش ریالی به مبلغ 
۵۰۰ هزار تومان دریافت کنند. مدیرعامل شرکت نیروی برق چهارمحال 
و بختیاری در ادامه تشریح کرد: بهره برداری از مراکز مجاز استخراج رمز 
ارزها منوط به مقرارت و قوانین مربوطه است، در چهار شهرک صنعتی 

بروجن، فرخ شهر، سفیددشت و شــهرکرد استخراج ارز ممنوع بوده و 
با توجه به فصل پیک بار از اول خردادماه برق مراکز مجاز نیز از ساعت 
۱۱ صبح تا ۱۱ شب قطع خواهد شد و تاپایان شــهریورماه نیز این روند 
ادامه دارد. وی با بیان اینکه بیشترین میزان مصرف برق چهارمحال و 
بختیاری در حوزه کشاورزی است، گفت : بیشترین مصرف برق در زمینه 
استخراج غیرمجاز رمز ارزها نیز مربوط به شهرستان بروجن و در درجه 
بعد شهرکرد است که در این رابطه با همکاری نیروی انتظامی استان و 
پیگیری های صورت گرفته، شناســایی، جمع آوری و برخورد قانونی با 
این مراکز غیرمجاز استخراج ارز، به صورت مستمر در حال انجام است.

فرهزاد با اشــاره اینکه برای هر استان  از سوی شــرکت توانیر سهمیه 
کاهش پیک بار تعیین شده است، بیان کرد: شرکت توزیع نیروی برق 
با استفاده از تمام ظرفیت ها، اطالع رسانی جامع در رسانه های جمعی و 
جلب مشارکت مردم در مدیریت مصرف برق، ایام پیک بار را با موفقیت 
و اعمال کمترین ساعات خاموشی احتمالی، پشت سر خواهد گذاشت 
و از عموم مردم درخواست می شود برای گذر موفق پیک بار مصرف برق 
با مدیریت مصرف برق این شــرکت را در تامین بــرق پایدار و مطمئن 
یاری کنند.  مدیرعامل شــرکت نیروی برق چهارمحال و بختیاری در 
پایان خاطرنشان کرد: برنامه احتمالی قطعی برق در سطح استان در 

اپلیکیشن »برق من« و وب سایت این شرکت قابل مشاهده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: 
از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون ۱۳۴ هزار و ۱۳۷ 
نمونه گیری انجام و ابتالی ۴۶ هزار و ۱۰۵ نفر به کرونا 

قطعی شده است. 
مجید شــیرانی افزود: بر اســاس بررسی آخرین 
وضعیت پاندمی کووید ۱۹ در چهارمحال و بختیاری، 
هم اکنون ۷ شهرستان شامل اردل، بروجن، سامان، 
شهرکرد، فارسان، کیار و لردگان در وضعیت نارنجی 

کرونایی و ۳ شهرســتان شــامل خانمیــرزا، بن و 
کوهرنگ در وضعیت زرد قرار دارند. شیرانی اضافه 
کرد: کماکان بیشــترین گروه ســنی مبتال به کرونا 
مربوط به میانســاالن یعنی گروه سنی حدود ۲۵ تا 
۵۵ سال است و بیشترین عوارض و فوتی ها مربوط 
به گروه سنی ۷۰ سال به باالست. وی ادامه داد: طی 
روز های اخیر همه فوتی های ناشــی از کرونا مربوط 
به گروه سنی ۷۰ سال به باال بوده است و این نشان 

می دهد، بی مباالتی و عدم رعایت موازین بهداشتی 
از ســوی جوان تر ها و مسن ســاالن موجب انتقال 
بیماری به درون خانواده ها و گرفتار شــدن مســن 

ساالن و افراد دارای بیماری زمینه ای می شود. 
شــیرانی گفت: در حال حاضر به لحاظ میزان بروز 
بیماری و ابتالی موارد جدید، شهرستان های دارای 
وضعیت نارنجی در یک رنج هستند و شیوع بیماری 
در هیچ شهرســتانی نسبت به ســایر شهرستان ها 
بیشتر نیست. وی افزود: به لحاظ میزان بروز بیماری 
به طور کلی از ابتدای شیوع بیماری کرونا تا کنون دو 
شهرستان لردگان و کوهرنگ جزو شهرستان های با 
شیوع کمتر هستند و نسبت به سایر شهرستان ها و 
جمعیت شان موارد ابتال در این دو شهرستان کمتر 

بوده است. 
شــیرانی اضافه کرد: میزان شــیوع بیمــاری در ۳ 
شهرستان دارای وضعیت زرد یعنی شهرستان های 
کوهرنــگ، بــن و خانمیرزا نیز نســبت به ســایر 
شهرستان های استان کمتر اســت. وی ادامه داد: 
تجمع بیــش از ۱۵ نفر در ســتاد های انتخاباتی در 
شــهر های نارنجی و بیش از ۲۵ نفر در شهر های با 

وضعیت زرد ممنوع است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

بیشترین فوتی های کرونا مربوط به گروه سنی 70 سال به باالست

آغاز ثبت نام مرحله جدید طرح اقدام ملی مسکن در 
چهارمحال و بختیاری

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: در حالی که 
برای اختصاص سهمیه طرح جدید اقدام ملی مسکن در استان با محدودیت زمین مواجه بودیم، 
اما با تالش های انجام شده در برخی مناطق استان زمین پیش بینی شد تا متقاضیان بتوانند برای 

آن ثبت نام کنند.
ابراهیم علیرضایی با اشــاره به آغاز ثبت نام برای مرحله جدید طرح اقدام ملی مســکن افزود: در 
این مرحله برای شهر چلگرد ۴۰ سهمیه، جونقان ۱۵، سورشجان پنج، هفشجان ۱۴، بروجن ۳۷ و 

گندمان ۳۴ سهمیه اختصاص داده شده است.
علیرضایی اضافه کرد: در حال حاضر برای شهرکرد تامین زمین برای شهرکرد قطعی نشده است، اما 

در تالش برای طراحی زمین هستیم تا با طرح در کمیسیون ماده۵ مصوب و به تهران اعالم شود.
وی تصریح کرد: اگر چه چالش کمبود زمین در استان وجود دارد، اما تمام تالش مسئوالن تامین 
زمین برای طرح اقدام ملی مسکن است و امید است بتوان ســهم بیشتری برای استان دریافت 

کنیم.

آغاز توزیع هزار تن برنج یارانه ای در چهارمحال و بختیاری
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به لزوم تامین به موقع کاال های اساسی در استان گفت: در همین راستا توزیع هزار تن برنج یارانه ای 

هندی در بازار این استان آغاز شده است.
جهانبخش مرادی افزود: هر کیســه ۱۰ کیلویی برنج به قیمت یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال در ۲۲۰ 

فروشگاه های منتخب چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.
مرادی اضافه کرد: سهمیه هر شهرستان برای توزیع برنج یارانه ای، متناسب با جمعیت آن تعیین 

شده است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
وی خاطر نشــان کرد: هم اکنون کمبودی در خصوص کاال های اساســی در چهارمحال و بختیاری 

وجود ندارد.

جانشین فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم)ع( در چهارمحال و بختیاری:

امید، اعتماد و مشروعیت سه کلید مهم پیروزی است
جانشین فرمانده ســپاه حضرت قمر بنی هاشــم )ع( در چهارمحال و بختیاری در آیین اختتامیه 
پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر اظهار داشت: امید، اعتماد و مشــروعیت سه کلید مهم در بحث 
پیروزی است. دشمن در تالش اســت امید مردم را از بین ببرد، مردم را نسبت به انقالب اسالمی 

بی اعتماد کند و به ظن و گمان خود، مشروعیت را زیر سوال ببرد.
مهران مرادی با بیان اینکه اصحاب رسانه باید امید را در جامعه ایجاد کنند و اعتماد مردم را نسبت به 
انقالب افزایش دهند ،اضافه کرد: یکی از مولفه های قدرت نظام اسالمی، مردم هستند، لذا دشمن 

در تالش است مردم را با ایجاد ناامیدی، از آمدن پای صندوق رای منصرف کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه اظهار داشت: امروز فعاالن 
رسانه ای با تکنولوژی فضای مجازی مواجه اند و مردم با این وسیله می توانند به سرعت از تمام اخبار 

اطالع یابند. رسانه ای می تواند پویایی خود را حفظ کند که در تحلیل محتوای خوبی داشته باشد.
ابراهیم شریفی افزود: امروز خبرگزاری ها باید با تحلیل درست از انتخابات و مشارکت حداکثری، 

مردم را به رفتن پای صندوق رای و شرکت در انتخابات و مهم تر از همه انتخاب اصلح دعوت کنند.
شریفی اضافه کرد: شفافیت یعنی اطالعات درســت و دقیق در کنار تحلیل محتوا که نقش مهمی 
دارد. اگر بتوانیم اطالعات درســت به مخاطب بدهیم، اعتماد آن ها را جلب کرده و هم پا و همراه با 

انقالب و نظام اسالمی می شوند.

با مسئولان

باتوجه به افزایش مصرف برق نسبت به میزان تولید 
آن، نیازمند مشارکت همه جانبه عموم مردم در 
برنامه های مدیریت مصرف و مقابله جدی با مرکز 

غیرمجاز رمز ارزها هستیم

اخبار

آزمون استخدامی فرزندان 
 شاهد و جانبازان 70درصد

در تیرماه

خبر  روز

معــاون رییس جمهــوری و رییــس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران با اشاره به  دستور ویژه 
رییس جمهور مبنی بر اســتخدام دولتی ۱۶ 
هزار نفر از فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 
باالی ۷۰درصد طی امســال، گفــت: آزمون 
استخدامی این افراد ۱۲ تیرماه امسال برگزار 

می شود.
 اوحدی افزود: براساس احکام برنامه ششم 
همه فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان باالی 
۷۰درصد باید به اســتخدام دولت درآیند که 
اســتخدام ۱۶ هزار نفر از این افراد براساس 
بند» ج« مــاده ۸۷ برنامه ششــم اجرایی 
می شود. وی با تاکید بر اینکه اکنون تعدادی 
از فرزندان شهدا و جانبازان مشغول تحصیل 
هســتند و هنوز فارغ التحصیل نشــده اند، 
گفت: این آزمون، مرحله نخست و یک آزمون 
اختصاصی است و بعد از این آزمون، مقدمات 
برای برگزاری آزمون بعدی فراهم می شود که 
فارغ التحصیالن آینده براساس احکام برنامه 

ششم استخدام شوند.
اوحدی اظهار داشــت: پارسال ۱۱ تفاهم نامه 
با وزارتخانه های مختلف برای رفع مشکالت 
جامعه ایثارگران و همچنیــن اجرای قانون 
جامع ایثارگری منعقد شــد و بــا حضور در 
استان های مختلف از سال گذشته تاکنون، 
پیگیــری و رفع مشــکالت ایــن جامعه با 
همکاری نماینده ولی فقیه در هر اســتان و 
استانداران و دســتگاه های اجرایی در حال 

انجام است.
وی اظهار داشت: تسهیالت مسکن روستایی 
ایثارگران در روســتاها ســال گذشــته ۶۰۰ 
میلیون ریال بود که این میزان امســال به ۲ 

میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
اوحدی گفت: افرادی که ســال های گذشته 
از تســهیالت ۲۵۰ میلیــون ریالی مســکن 
ایثارگران استفاده کردند در صورتی که تا پایان 
سال گذشته تســهیالت خود را تسویه کرده 
باشند می توانند برای مناسب سازی مسکن 

از تسهیالت استفاده کنند.

بام ایران
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تحدید حدود اختصاصی
3/55 شــماره نامه: 140085602033001006-1400/03/12 نظر به اینکه 
تمامی ششدانگ یکباب بوم کند پالک ثبتی 372 فرعی از 37-  اصلی واقع در 
کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عباس 
مبینی فرزند امان اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/04/28  
ساعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در 
محل حضــور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 

م الف:1145475  علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
 اصالح آیین نامه قانون ثبت

3/56 براســاس تقاضای اقای محمد مهوری حبیب آبادی فرزند علی مبنی بر 
تعیین بهاء ثمینه اعیانی ششدانگ پالک 1244 مجزی شده از 653 فرعی از 2 
اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به خانم سکینه 
مهوری حبیب آبادی فرزند علی به شناسنامه 1495 که در اجرای تبصره یک ماده 
105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص 
سند شماره 5768-89/05/25 دفترخانه اسناد رسمی شماره 191 حبیب اباد با 
توجه به نامه شماره 1400-20-497-1400/03/11 مرکز کارشناسان رسمی 
دادگستری اســتان اصفهان منضم به نظریه شماره 1400/03/04-1400/11 
کارشناس محترم رسمی دادگستری با توجه به اینکه پالک مذکور فاقد هرگونه 

اعیانی می باشــد لذا ملک، فاقد ارزش ثمنیه اعیانی می باشد و چون متقاضی 
 مزبور اعالم داشته مالک فاقد نشانی است لذا با توجه مفاد تبصره یک آیین نامه 
فوق الذکر مراتب فقط یکمرتبه در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می شود تا در 
صورتیگه مدعی تضییع حقی وجود داشــته باشــد از تاریخ انتشار این اگهی به 
مدت یکماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت 
تعیین شــده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون استثنا 
ثمینه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. م الف : 1147123 اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان برخوار
فقدان سند مالکیت

3/57 نظر به اینکه رحیم شیخی هارونی فرزند عربعلی با تسلیم دو برگ شهادت 
شهود مدعی مفقود شدن سند مالکیت خود به میزان شش دانگ پالک ثبتی 275 
فرعی از 323 اصلی بخش 16 ثبت اصفهان که در دفتر الکترونیکی به شــماره 
139520302018000814 به شــماره چاپی 035793 بنامش ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و اظهار داشته که در اثر جابجایی مفقود شده است چون درخواست 
صدورالمثنی سندمالکیت نموده طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که چنانچه شخص یا اشخاصی از حقیقی یا حقوقی مدعی انجام معامله 
)غیر آنچه در این آگهی ذکرشده( نســبت به آن،یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. تاریخ انتشار آگهی: 1400/03/20 

م الف : 1147120 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان برخوار
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فرمانده انتظامی استان در نشست خبری با گالیه از کم کاری برخی دستگاه ها در زمینه فعالیت های اجتماعی و مبارزه با معضالت شهر و استان مطرح کرد:

باید پای کار بیایند
روز گذشته نشست بهارانه با فرمانده ناجا در هوای  پریا پارسادوست
تابستانه و زیر باد کولر با ماسک بر صورت در فضایی 
بسته، با موضوع عملکرد ســه ماهه و البته محوریت »انتخابات« در اصفهان، 
برگزارشد. شــاید به نوع تعامل خوب ناجا و اهالی رســانه در این شهر مربوط 
می شــود، شــاید هم کثرت خبرنگاران حوزه اجتماع در اصفهان باعث شده تا 
همیشه نشست های فرماندهی انتظامی در استان شلوغ باشد. شاید هم هردو 

علت با هم این استقبال را رقم می زند. 
بهانه این نشست در آستانه انتخابات ریاســت جمهوری، اشاره به شرایط شهر 
و استان در آستانه این اتفاق مهم بود. ســردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده 
انتظامی استان اصفهان هم گفت که وضعیت امنیتی آرام و نسبتا مطلوب است 
و اشاره کرد که همکاران او در فرماندهی انتظامی استان ۴۶۶ تخلف انتخاباتی را 

در فضای مجازی رصد کرده اند که غالبا به دلیل ناآگاهی بوده است. 
سوال و جواب ها زیاد بود و سردارمیرحیدری با حوصله به تمام سواالت پاسخ 
داد. جلسه بیش از سه ساعت طول کشید و باعث شد جلسه بسیج سازندگی 
را ازدست بدهیم و سردار هم احتماال دیر به مراســم ختم رییس فقید میراث 

فرهنگی و گردشگری استان رسید.
از همه جا و هردری سخن گفته شد و سوال پرسیده شد؛ از ماجرای کشاورزان 
شــرق و نوع برخورد پلیس با آنها تا مباحث حاشیه ای تر مثل خانه های فساد 
تیمی، تیــم ربایندگان کودک پاکســتانی، بحث رمزارزهــا، چرایی مخفی نگه 
داشــتن برخی اخبار توســط پلیس و اشــاره به جریمه هــای کرونایی که داد 
خبرنگاران را هم درآورده اســت و عاقبت هوادار متخلفی که به سمت اتوبوس 

تیم پرسپولیس در اصفهان ترقه پرتاب کرده بود.
ســردار میرحیدری البه الی صحبت ها و آمارها، گالیه هایی هم داشت. مثال در 
حوزه سرقت اماکن که اشاره کرد پلیس هنوز نتوانسته آن را کامل کنترل کند و 
تاکید کرد شهرداری ها و اتحادیه صنوف باید پای کار بیایند تا بشود این موضوع 

را کنترل و آمارسرقت اماکن را کاهش داد.
وقتی صحبت به جمع آوری معتادان و پاکســازی چهره شــهر رســید، گالیه 
کرد که ماده 1۶ در این زمینه حتی در اســتان های کوچک تر مثل چهارمحال و 
بختیاری فعال شده اما در اصفهان فعال نیست و انگار اراده ای برای فعالیت و 
مبارزه جدی در این زمینه وجود ندارد. سردار گفت که پلیس می تواند معتادان 
را دســتگیر کند اما چه فایده؟ امروز دســتگیر و فردا آزاد می شوند و جا برای 
نگهداری آنها هم نیست. فرمانده ناجای استان در این بخش از سخنانش هم 
تاکید کرد که ســایر ارگان ها هم باید پای کار باشند؛ از بهزیستی و علوم پزشکی 

گرفته تا فنی و حرفه ای و ...
در نهایت ســردار به همه سواالت هم پاســخ داد هرچند برخی پاسخ ها خیلی 
»کلی« بود. در ادامــه گزیــده ای از اهم ســخنان فرمانده ناجای اســتان را 

می خوانیم:
* وضعیت خوبی در ســطح جامعه داریم و با فعال شدن ستادهای انتخاباتی 
و رقابت ها، مــورد خاص و مهمی نداشــته ایم که باعث ایجــاد اختالل در روند 
تبلیغات شــود. البته موارد جزئی بوده که پلیس امنیت در مرکز استان و یکی 
دو شهرستان به موقع وارد عمل شــدند و امروز شاهد وضعیت عادی در سطح 

استان هستیم.
*پلیس مکلف است زمینه و بســتر را برای تبلیغات همه نامزدها فراهم کند و 
فارغ از هرگونه نگاه سیاســی، همه منتخبان که تایید صالحیت شده اند برای 
ما یکسان هســتند و همه باید بتوانند رقابت ســالمی در چارچوب تعیین شده 

داشته باشند.
* پیش بینی های الزم برای برگزاری انتخابات و تامین امنیت سه هزار و ۳۴1 
صندوق رای در اســتان انجام شــده و نیروی الزم با هماهنگی ســپاه و بسیج 

تامین شده است. 
* )وضعیت دو ماهه گذشــته در اســتان اصفهان(: طی این مدت ۷1۵ هزار و 
۲۸۶ مورد تماس با سامانه 11۰ ثبت شده که حدود ۵۸۶ هزار و ۹۷۳ مورد از این 
تماس ها عملیاتی شده اســت. 1۵ درصد از این تماس ها مربوط به تصادفات، 
1۰ درصد سرقت، 11 درصد مزاحمت، ســه درصد مواد مخدر، یک درصد جرائم 

سایبری، یک درصد مشکالت اقتصادی و ۲۳ درصد نزاع و درگیری بوده است.
* در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میزان تماس ها با پلیس چهار درصد 
کاهش داشته است، طی دو ماهه گذشــته مجموع سرقت ها 11 درصد کاهش 
داشته و تمام جرائم به جز دو مورد کاهش داشته است. متاسفانه هشت مورد 
سرقت از اماکن داشته ایم و رضایت الزم را در این زمینه نداریم، اما انتظار داریم 
شــهرداری ها و اتحادیه های صنفی پای کار بیایند تا بتوانیم از سرقت اماکن و 

تضییع حقوق مردم پیشگیری کنیم.
* مورد دیگری که طی این مدت افزایش داشته سایر سرقت ها بوده است؛ از 
جمله سرقت دریچه های آب و فاضالب و سیم های برق که 1۰ درصد رشد داشته 
اســت. در همین مدت ســرقت از مغازه ۵۰ درصد کاهش، اتومبیل ۳۲ درصد 
کاهش، احشام ۳۷ درصد کاهش، سرقت به عنف ۴۸ درصد کاهش داشته و 

سرقت مسلحانه صفر بوده است.
* کاهش 1۲ درصدی کشفیات مواد مخدر طی دو ماهه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل را داشــته ایم. طی این مدت 11 تن و ۵۲۹ کیلو مواد مخدر در 
استان کشف شد، ۴1 درصد افزایش برخورد با قاچاقچیان داشته ایم و بیشتر بر 

برخورد با خرده فروشان تمرکز کرده ایم.
* کل پرونده های مکشــوفه در مبارزه با قاچاق کاال در اســتان ۵۸ درصد رشد 

داشته است.
* در زمینه برخورد با قاچاق ســالح هماهنگی خوبی با دســتگاه های امنیتی 
در استان داشــته ایم و این موضوع جزو اولویت های ما در سال جاری است. 
متاســفانه برخی جوانان با بدآموزی هایی از فرهنگ منحــط غربی، اقدام به 
تهیه ســالح های غیرمجاز می کنند و گاهی این ســالح ها را اســتفاده کرده و 

مصیبت هایی برای جامعه رقم می زنند.
* طی این مدت شــاهد کاهش 1۹ درصدی فوتی هــای تصادفات و افزایش 
۲۸ درصدی مجروحان تصادفات در اســتان بودیم. در حــوزه تصادفات برون 
شهری پنج درصد کاهش فوتی ها و ۲۹ درصد افزایش جرحی ها را داشتیم و در 
حوزه تصادفات درون شــهری ۳۷ درصد کاهش متوفیان و ۲۸ درصد افزایش 

جرحی ها را داشتیم.
* در حوزه تصادفات برون شهری، بیشــترین تصادفات فوتی در ساعت 1۴ تا 
1۶ اتفاق افتاده و بیشــترین تصادفات از لحاظ جغرافیایــی در ۳۰ کیلومتری 

شهرهاست.
* متاسفانه نزاع و درگیری طی سال های اخیر در استان روند افزایشی داشته و 
آستانه مردم تحت تاثیر قرار گرفته است، به طوری که در دو ماهه امسال شاهد 

رشد ۳1 درصد نزاع و درگیری در استان هستیم.
* پلیس در برخورد با شــرارت ها و ارازل و اوباش اقدامات خوبی انجام داده و 
شاهد کاهش 1۷ درصدی شرارت ها هســتیم. طی دو ماهه امسال دستگیری 

ارازل و اوباش 11 و نیم درصد افزایش داشته است.
* طی این مدت کاهش 1۳ درصدی وقوع کالهبرداری و افزایش ۷.۶ درصدی 
کشف کالهبرداری، افزایش ۲۸ درصدی جرائم رایانه ای و افزایش پنج درصدی 
کشف جرائم رایانه ای، کاهش ۳1 درصدی برداشت اینترنتی غیرمجاز، افزایش 
11۲ درصدی کالهبرداری رایانه ای، افزایش ۲۵ درصدی هتک حیثیت و نشــر 
اکاذیب، افزایش ۵۸ درصدی دسترســی غیرمجاز به داده هــا و افزایش ۳۲ 

درصدی مزاحمت های اینترنتی را در استان داشته ایم.
* تمام اقشار برای پلیس قابل احترام هستند و اینکه بتوانند خواسته های خود 
را به گوش مسئوالن برسانند حق آنهاســت، اگر مجوزهای الزم را از فرمانداری 
بگیرند ما مســئول تامین امنیت آنها هســتیم، اما اگر وارد اقداماتی خارج از 
ضوابط تعیین شده شوند مثل مسدود کردن مسیر مردم، بی نظمی، تعرض به 
اموال عمومی و ... پلیس باید مانع شــود چون دشمنان نظام و مردم منتظرند 

از آب گل آلود ماهی بگیرند.
*رشد ۷۳۹ درصدی کشــف ماینرها در استان را داشــته ایم. سه هزار و ۸۰۰ 
دستگاه ماینر از ابتدای سال در استان جمع آوری شده است و با مشکالتی که 
برای تامین برق اخیرا به وجود آمده، این اراده برای برخورد و جمع آوری ماینرها 

تقویت شده و طرح هایی در این راستا داریم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از خزان 
تابستانه پوشش های گیاهی یک ساله در استان خبر 
داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت حادثه 
حریق در دو هکتار از باغات و مراتع اتفاق افتاده و به 
1۷ هکتار از پوشش های گیاهی استان خسارت وارد 
کرده است.منصور شیشه فروش ، با اشاره به اینکه 
گرم شدن هوا، افزایش موج های گرمایی، وزش باد 
و کاهش بارش ها، باعث خشک شدن پوشش های 

گیاهی در جنگل ها و مراتع اســتان شده، اظهار کرد: 
این شرایط مراتع و جنگل های استان را مستعد وقوع 
حریق می کند.وی با بیان اینکه سال گذشته 1۰۵ مورد 
حادثه حریق در مراتع و جنگل های استان داشتیم، 
افزود: ۵۶۸ هکتار از اراضی استان دچار حریق شد 
که ۴۳۰ هکتار آن مرتع و 1۳۸ هکتار جنگل در مناطق 
مرتفع و غرب و جنوب استان بود.مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان با اعالم اینکه از ابتدای 
سال جاری تاکنون هفت حادثه حریق در دو هکتار از 
باغات و مراتع استان اتفاق افتاده، گفت: این حریق ها 
در شهرستان های ســمیرم، خوانسار و لنجان اتفاق 
افتاده و جمعا به 1۷ هکتار از پوشــش های گیاهی 

خسارت وارد کرده اســت.وی به اهمیت مراتع برای 
تولید علوفه، حفاظت از منابع آب و خاک، جلوگیری 
از فرســایش خاک، تلطیف هوا، تولید محصوالت 
فرعی و دارویی اشاره و خاطرنشان کرد: برای حفظ، 
توســعه و ارتقای کمی و کیفی پوشش های گیاهی 
مراتع در اســتان پروژه هایی درحال اجراست که از 
جمله می توان به ذخیره نزوالت آسمانی، بذرکاری و 
کپی کاری گونه های مرتعی، کودپاشی، تولید نهال و 
نهال کاری در مرتع، احداث آبشخورهای دائمی، حفر 
چاه و مرمت چشمه ها، اعمال طرح قرق در مراتع و 
مدیریت چرا، حمایت از تشکل های مردمی و بیمه 

مراتع در برابر حوادث اشاره کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

خزان تابستانه مراتع اصفهان از راه رسید

تزریق دز دوم 
واکسن کرونا به 
آیت ا...ناصری

آیــت ا... ناصــری دز دوم 
واکســن کووید 1۹ را دریافت 
کردنــد و در برابر این ویروس 

واکسینه شدند.

رییس پلیس راهور استان:

بیش از 7 هزار خودروی توقیفی در اصفهان ترخیص می شود
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: هفت هزار و ۴۹۰ خودروی توقیفی از پارکینگ های نیروی 
انتظامی در استان اصفهان ترخیص می شود.ســرهنگ محمدرضا محمدی مهر با اشاره به اجرای 
طرح ترخیص خودروهای رســوبی از پارکینگ های نیروی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: 
هفت هزار و ۴۹۰ خودروی توقیفی در ۵۲ پارکینگ سراســر اســتان وجود دارد.وی با بیان اینکه 
این خودروها به مدت دو ماه از تاریخ 1۸ خرداد 1۴۰۰ ترخیص می شــوند، افزود: این طرح شامل 
خودروهایی که با دستور قضایی و انتظامی توقیف شــده اند، نمی شود.رییس پلیس راهور استان 
اصفهان اضافه کرد: خودروهای رسوبی مربوط به سال ۹۹ و قبل از آن از پارکینگ های نیروی انتظامی 
استان اصفهان ترخیص می شوند.وی تصریح کرد: خودروهای فرسوده و فاقد سابقه شماره گذاری 
مشمول این طرح نیستند.ســرهنگ محمدی با بیان اینکه متقاضیان برای ترخیص خودروهای 
خود باید به دفاتر پلیس به عالوه 1۰ در سراسر استان مراجعه کنند، گفت: امکان پرداخت اقساطی 

جرائم معوقه نیز وجود دارد.

کالهبرداری اینترنتی در قالب فروش لباس
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از دستگیری فردی که از طریق درج آگهی فروش لباس در 
شبکه اجتماعی تلگرام از یکی از کاربران مبلغ 11 میلیون و ۳۰۰ هزار ریال کالهبرداری کرده بود، خبر 
داد.سرهنگ غالمرضا براتی اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کالهبرداری از 
وی در شبکه اجتماعی تلگرام، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا این فرماندهی 
قرار گرفت.وی ابراز داشــت: در تحقیقات صورت گرفته از مال باخته مشــخص شد وی در شبکه 
اجتماعی تلگرام با یــک آگهی در زمینه فروش لباس مواجه شــده و او هم با فروشــنده تماس 
می گیرد و فروشنده از او می خواهد تا برای ارســال لباس مورد نظر مبلغ 11 میلیون و۳۰۰ هزار ریال 

را به حسابش واریز کند.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: فرد شــاکی نیز فریب خورده و مبلغ درخواستی را 
بدون دریافت هیچ گونه مدرک و نشانی به حســاب آن فرد واریز می کند و هرچقدر منتظر می ماند 
خبری از ارسال لباس نمی شود و وقتی هم که با فروشــنده تماس می گیرد وی دیگر پاسخگوی 
تماس هایش نبوده است.ســرهنگ براتی افزود: ماموران پلیس فتا با بررسی های تخصصی در 
فضای مجازی متهم را در یکی از استان های شمالی شناسایی کرده و اقدامات الزم برای دستگیری 

وی را انجام دادند. 

علت دود غلیظ در میدان نقش جهان مشخص شد
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان در خصوص علت دود غلیظ 
در میدان نقش جهان توضیحاتی را ارائه داد.فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به حادثه آتش سوزی در 
نزدیکی میدان نقش جهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ساعت 1۲ و 1۶ دقیقه به مرکز فرماندهی 
عملیات نیروهای آتش نشانی اعالم شده است.وی با بیان اینکه این حریق پشت مدرسه حلبیان 
در انبار لوازم خانگی دست دوم در کنار انبار فرش اتفاق افتاده است، ابراز داشت: برای امدادرسانی 

به این حادثه نیروهای عملیاتی از ایستگاه های ۹ و 1۷ اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان اضافه کرد: علت دود غلیظ 
موجود در میدان نقش جهان نیز این حریق بوده است.وی همچنین به حادثه سقوط باالبر بارکش 
در اصفهان اشاره کرد و گفت: این حادثه نیز ساعت 1۳ و 1۲ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات سازمان 
آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.کاوه آهنگران با بیان اینکه این باالبر در ترمینال صفه سقوط 
کرده است، ادامه داد: نیروهای امداد و نجات از ایستگاه شماره 1۲ برای امدادرسانی اعزام شده اند.

وی با اشاره به مصدومیت سطحی دو نفر در این حادثه گفت: باالبر نیز پلمب شده است.

جامعه

وز عکس ر

اخبار

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

اصفهان هم با محدودیت 
واکسن کرونا مواجه است!

خبر  روز

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: هنوز محموله جدید واکسن کرونا به 
استان اصفهان تخصیص نیافته است و با 
توجه به محدودیت واکسن، تزریق دز دوم 
در دســتور کار قرار گرفته ، اگرچه روند ابتال 
به کرونا در اســتان اصفهان کاهشی است 

؛اما میزان آن کم و هشدار دهنده است.
آرش نجیمی اظهار کرد: بــا توجه به اینکه 
محموله جدید واکســن کرونــا در اختیار 
اســتان اصفهان قرار نگرفته است، دز دوم 
واکســن در اولویت قرار دارد تا با رســیدن 
محمولــه واکســن کرونا واکسیناســیون 
گروه های هــدف تداوم یابــد.وی افزود: 
اگرچه روند ابتال به کرونا در استان اصفهان 
کاهشی اســت، اما میزان آن کم و هشدار 

دهنده است.
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی استان 
اصفهان اعالم کرد: اخیرا از یک هزار و ۶11 
بیمار مشــکوک به کرونا ۳۹۸ مورد قطعی 
شناسایی شــد و 1۶۰ نفر از این بیماران در 
مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان بستری شده اند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیان اینکه 1۵۸  بیمار بهبود یافته کرونا از 
مراکز درمانی ترخیص شده اند، اضافه کرد: 
این در حالی است که هنوز ۸۹۵ بیمار مبتال 
به کرونــا در مراکز درمانی تحت پوشــش 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان بستری 

هستند.
وی اضافه کرد: ۲۲۸ نفر از افراد بستری در 
مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان در بخــش مراقبت های 

ویژه نگهداری می شوند.
نجیمی با اشــاره به مرگ و میــر۲۵ بیمار 
مشکوک و قطعی به کرونا در مراکز درمانی 
تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان ابراز داشــت: به تازگــی 1۲ مورد 
مثبت قطعــی فوت با کرونا گزارش شــده 

است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان:

تعامل با آموزش و پرورش برد-برد است
مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان با بیان اینکه هیئت هایی که با آموزش و پرورش تعامل خود را حفظ کردند موفق بودند، گفت: تعامل و همسو بودن با این ارگان 
با ظرفیت باال، برای هر دو طرف برد برد است.سید محمد طباطبایی اظهار کرد: با توجه به شرایط حاکم در اثر شیوع ویروس کرونا وقفه ای در برگزاری مسابقات رخ داد. 
این مسابقات با نام المپیاد ایرانیان در دوره های گذشته آغاز شد و بعد از آن با تغییر شکل، نام آن نیز به المپیادهای برتر تغییر کرد.طباطبایی، اضافه کرد: بنابراین عالوه بر 
توجه به تمام رشته ها و استعدادیابی و نخبه پروری باید توجه ویژه و سرمایه گذاری خاصی روی رشته هایی که در المپیک حضور دارند، داشته باشیم. مدیرکل ورزش و 
جوانان استان اصفهان ابراز امیدواری کرد که ورزشکاران این رشته ها بتوانند نتایج درخشانی بگیرند و در آینده بتوانیم از این استعدادها در سطح باالی ورزش که المپیک 
است استفاده کنیم.طباطبایی گفت: مجموعه کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان با استفاده از موضوع آمایش سرزمینی که مغفول مانده بوده و اکنون دوباره احیا 
شده است، 1۶ رشته المپیکی را به صورت موشکافانه زیرنظر خواهند داشت.مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان ادامه داد: باید در بحث استعدادیابی و شناسایی 
ظرفیت های بالقوه استان از جمله آموزش و پرورش که اولین ایستگاه و بهترین منبع در این زمینه است، همگاهنگی خوبی داشته باشیم و موازی کاری ها را از بین ببریم.

س: مهر
عک
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ابهام در مجوز فعالیت مدارس فوتبال!

 شوخی به نام تست PCR؟

   اعالمیه جدید فدراسیون فوتبال، در رابطه با صدور مجوز فعالیت مدارس 
فوتبال دارای ابهامات قابل تاملی است!

به گزارش ایسنا، ۲۳ تیرماه سال گذشته بود که فدراسیون فوتبال با ارسال 
نامه ای به هیئت فوتبال اســتان ها در خصوص نحــوه فعالیت مدارس 
فوتبال اعالم کرد که پس از مطرح شــدن پروتکل های بهداشتی مربوط 
به آغاز فعالیت مدارس فوتبال، شهرهای دارای وضعیت سفید با رعایت 
تمامی دستورالعمل ها امکان از سرگیری فعالیت های ورزشی را داشته 
و شهرهای دارای وضعیت زرد باید از آخرین دستورالعمل های مطابق با 
آخرین تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا و استان مربوطه تبعیت کنند و 
شهرهای دارای وضعیت قرمز مجوز آغاز فعالیت مدارس فوتبال را ندارند.

این ابالغیه فدراسیون فوتبال در شــرایطی بود که هنوز رنگ نارنجی، به 
رنگ بندی شهرهای کشور از نظر شیوع ویروس کرونا اضافه نشده بود. 
همان زمان، پس از پیگیــری صورت گرفته از ســوی غالمرضا نوروزی، 
رییس فدراسیون پزشکی ورزشی  به ایسنا اعالم شد که مدارس فوتبال 
صرفا در شــهرهای زرد رنگ از نظر شــیوع ویروس کرونا امکان و مجوز 
فعالیت دارند و بازگشایی و فعالیت آن ها در شهرهای با رنگ نارنجی و 

قرمز غیرقانونی است.
باید خاطرنشان کرد بر اساس اعالم سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، 
اگر صنفی دچار تخلف شود جریمه ها شدیدتر شــده، به این صورت که 
تخلف صنف در شهر قرمز موجب می شود به مدت ۳ هفته پلمب شود و 

این مدت برای شهر نارنجی ۲ هفته است.
به تازگی اما ۱۷ خردادماه ســال جاری، سرپرست دبیرکلی فدراسیون با 
ارسال نامه ای به رؤسای هیئت فوتبال استان های سراسر کشور اعالم کرد 
فعالیت مدارس فوتبال کشور با رعایت تمامی دستورالعمل های بهداشتی 
بالمانع اســت. وی همچنین در خصوص از ســرگیری فعالیت مدارس 
فوتبال کشور بیان کرد: با توجه به نامه ارسالی از سوی رییس فدراسیون 
پزشکی ورزشی و دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، فعالیت مدارس 
فوتبال با رعایت تمامی دستورالعمل های بهداشتی از جمله حضور حداقل 
نفرات )حداکثر ۳۰ نفر در هر جلسه تمرینی در زمین استاندارد فوتبال(، 
توجه بــه تهویه در فضاهای بســته، انجام تســت PCR، رعایت فاصله 
فیزیکی، استفاده از وســایل محافظت فردی، گندزدایی سطوح تماس 

مشترک بالمانع است.

نکته قابل تامل در مورد اعالمیه جدید فدراسیون فوتبال این که ابهامات 
متعددی در مورد نحوه فعالیت مدارس فوتبال وجود دارد و مشــخص 
نیست به چه علت در این زمینه به صورت شفاف اطالع رسانی نشده است؛ 
این که در آیا مدارس فوتبال در تمامی شــهرهای کشور از نظر رنگ بندی 
کرونا امکان فعالیت دارند یا این که هم چنان فعالیت آن ها در نقاط قرمز 

و نارنجی ممنوع است؟
مسئله بسیار مهم دیگر انجام تست PCR است که به نظر می رسد تحقق 
آن با توجه به هزینه های ایجاد شده تقریبا امکان پذیر نیست، در این رابطه 
اما مسائل غیرشفاف دیگری نیز وجود دارد و آن به چگونگی انجام تست 
PCR بر می گردد و مشخص نشــده در چه مقاطع زمانی باید این تست 
انجام شــود! هم چنین باید این پرســش را مطرح کرد که اساسا امکان 
انجام تســت PCR برای عاله مندان به حضور در مدارس فوتبال چقدر 
واقعی است و امکان تحقق دارد؟ هم چنین باید از فدراسیون فوتبال این 
سوال را پرسید که به چه علت در رابطه با مدارس فوتبال که فعالیت آن ها در 
تابستان با اقبال عالقه مندان مواجه می شود تا این حد ناقص و غیرشفاف 

اطالع رسانی کرده است؟

طعنه سنگین مدیرعامل سابق استقالل به آذری جهرمی
مدیرعامل سابق استقالل نسبت به اتفاقات اخیر واکنش نشــان داد. او که از سوی فرهاد مجیدی 
به»عوام فریبی« و افزایش غیرمنطقی دستمزد بازیکنان استقالل متهم شده بود، ترجیح داد از کنار 
این اتهام بی تفاوت بگذرد و با یک کنایه ریز  احمد سعادتمند استوری جدیدی را منتشر کرده است. 
احمد سعادتمند معتقد است در استقالل خیلی ها نمی خواهند این تیم نتیجه بگیرد.فرهاد مجیدی در 
حمله به مدیران استقالل طی روزهای گذشته احمد سعادتمند را هم بی نصیب نگذاشت و مدعی شد 
قراردادهایی که در زمان او بسته شده برای این تیم به دردسری بزرگ تبدیل شده است. حاال اما احمد 
سعادتمند در یک استوری اینستاگرامی مدعی شد خیلی ها دوست ندارند استقالل نتیجه بگیرد و در 
این بین به نظر می رسد اشاره او به آذری جهرمی، وزیر ارتباطات است. مدیرعامل استقالل با انتشار یک 
استوری اینستاگرامی نوشت: در این مقطع منطق این است نمک به زخم استقالل نپاشم. اما این را 
حتما باید بگویم که خیلی ها اعم از خودی و غیرخودی و بی خودی نمی خواهند این باشگاه به روزهای 

اوجش برسد، کسانی که ستاره را سیاره می بینند و ... اما فقط اتحاد و همدلی رمز موفقیت است.

ماجرای یک نظرسنجی درباره طارمی؛

 به درد قهرمان اللیگا نمی خورد
یک نظرسنجی توئیتری نشان می دهد مهدی طارمی گزینه مناسبی برای بازی در قهرمان اللیگا نیست. 
در روزهایی که هواداران مهاجم ایرانی پورتو منتظر جدی تر شدن اخبار منتشر شده درباره تمایل تاتنهام 
به جذب مهدی هستند، صفحه توئیتری Athletic Stats که یک صفحه آماری است و اخبار مربوط 
به اتلتیکومادرید را پیگیری می کند، در گزارشــی از چهار مهاجم نام برده که به درد بازی در تیم دیگو 
سیمئونه می خورند.دووان زاپاتا مهاجم کلمبیایی باشگاه آتالنتای ایتالیا، لوکاس آالریو مهاجم آرژانتینی 
لورکوزن، آندره سیلوا مهاجم پرتغالی اینتراخت فرانکفورت و مهدی طارمی، گزینه هایی هستند که این 
 ،Athletic Stats صفحه توئیتری آمارشــان در فصل اخیر را بررسی کرده اســت. از دید کارشناسان
طارمی مهاجم باهوشی است و این هوش باال، در حرکات او در زمین، به خوبی دیده می شود.این صفحه 
توئیتری از کاربرانش سوال کرده که کدام یک از این چهار مهاجم گزینه مناسبی برای بازی در آتلتیکو 
مادرید هستند که در فاصله ۲4 ساعت مانده تا پایان این نظرسنجی، طارمی کمترین رای ممکن را کسب 
کرده و فقط 4.8 درصد از 5۰۰ نفری که تا این لحظه در این نظرسنجی شرکت کرده اند، به او رای دادند.

گاف های باورنکردنی مجری تلویزیونی
در حالی که کی روش از سرمربیگری کلمبیا اخراج شده و مسی مقابل کلمبیا گل نزد و بازی در کلمبیا 
برگزار شد، یک مجری تلویزیونی اعتقاد عجیب دیگری داشت! مجری شبکه پنج با یک خبرعجیب از 
گل کاشتن کی روش به دلیل تساوی با آرژانتین خبر داد در حالی که کارلوس کی روش چند ماه پیش 
از تیم ملی کلمبیا اخراج شده بود و در بخش دیگری مدعی شد آرژانتین با دو گل مسی از کلمبیا پیش 
افتاده است در حالی که مسی در بازی اخیر این تیم گلی به ثمر نرسانده بود و در بخش آخر هم مدعی 

شد که بازی در آرژانتین برگزار شده در حالی که این دیدار در کلمبیا برگزار شد!

دلداری کارشناس بحرینی بعد از باخت به ایران
»صدیق زوید« مربی و کارشناس فوتبال بحرین بعد از باخت تیم ملی این کشور مقابل ایران از هواداران 
بحرینی خواست که اعتمادشان را به سرمربی و بازیکنان از دست ندهند.وی گفت: وقتی صحبت ما 
درباره ترکیب بحرین مقابل ایران است و سعی در سرزنش ســرمربی داریم، پس باید او را در تمام 
مسابقاتی که از ابتدا در تیم بحرین حضور داشــته، مقصر بدانیم. این سبک و روش »سوزا« است و 
نباید ارزش بازیکنان تیم ملی را دست کم بگیریم.مربی و کارشناس فوتبال بحرین تاکید کرد: بله، 
بازیکنانی هستند که کمتر از حد انتظار ظاهر شدند اما نباید سوزا را به خاطر این موضوع مقصر بدانیم.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

تبدیل ورزشگاه المپیک 
سارایوو به شهر ارواح

در ســال ۱۹84، بازی هــای المپیک 
زمستانی در سارایوو در اماکن ورزشی 
مدرن و چشمگیر برگزار شد که تحسین 
جهانیان را برانگیخت، اما پس از هشت 
سال، جنگ بوســنی آغاز شد و تشویق 
توده هــای مردم در اماکن ورزشــی به 
فریاد درد و وحشت تبدیل شد تا اینکه 
سکوت مرگ تا امروز آنجا را به آرامش 

رساند.

کودتای بزرگ در پایتخت؛

تهدید ستاره های رئال مادرید؛ »کونته« بیاید ما می رویم!
یک بار دیگر بازیکنان رئال مادرید با حضور آنتونیو کونته در این باشگاه مخالفت کرده اند.بعد از جدایی 
زین الدین زیدان از رئال مادرید و البته استعفای غیرمنتظره آنتونیو کونته از اینتر، به نظر می رسید این 
سرمربی ایتالیایی هدایت لوس بالنکوس را به عهده خواهد گرفت، اما این اتفاق رخ نداد و شاهد حضور 
دوباره کارلو آنچلوتی در مادرید بودیم. اما به نظر می رسد یک بار دیگر بازیکنان رئال مادرید در رخ دادن 
این اتفاق نقش داشته اند. نشریه تایمز در گزارشی مدعی شد ستاره های این باشگاه ایده انتقال آنتونیو 
کونته را وتو کرده و با حضور او مخالفت کردند. فلورنتینو پرز، رییس باشگاه رئال مادرید در حال مذاکره 
با این سرمربی موفق و ایتالیایی بود، اما بازیکنان از این تصمیم راضی نبودند و در نهایت یک بار دیگر 
حضور کونته در اللیگا منتفی شد.به نظر می رسد چیزی در حدود ۱۰ بازیکن رئال مادرید با رییس باشگاه 
تماس گرفته و به او اعالم کردند در انتصاب آنتونیو کونته به عنوان سرمربی جدید، باشگاه را ترک خواهند 
کرد. در نهایت فلورنتینو پرز نیز چاره ای جز تسلیم شدن در مقابل این خواسته نداشت و این روند منجر 

به تغییر تصمیم رییس باشگاه و انتخاب کارلو آنچلوتی به عنوان سرمربی جدید رئال مادرید شد.

اسکالونی: 

حق آرژانتین پیروزی بود
بامداد دیروز آرژانتین در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ به تساوی ۲-۲ برابر کلمبیا دست یافت تا دو 
امتیاز حساس را از دست بدهد.آرژانتین پس از اینکه نیمه اول را ۲-۰ پیروز به رختکن رفت، در نیمه دوم 
با دریافت دو گل در دقایق 5۱ و ۹4 بازی دو امتیاز حساس این مسابقه را از دست داد، اما همچنان بدون 
شکست در رده دوم جدول و در فاصله شش امتیازی از برزیل صدرنشین باقی ماند.لیونل اسکالونی، 
سرمربی تیم ملی آرژانتین، پس از پایان مسابقه گفت:»متاسفانه در حالی که استحقاق کسب سه امتیاز 
بازی را داشتیم فقط با یک امتیاز از این بازی راهی می شویم. آرژانتین همواره بر بازی مسلط بود، گاهی 
اوقات بیشتر در هوا و به صورت عمودی. اما همیشــه این ایده را در ذهن داشتیم که ما تیم برتر و پیروز 
میدان هستیم و اگر به تمام بازی ها در مرحله مقدماتی نگاه کنیم، خواهیم دید که ما شایسته برد بودیم، 

اما در فوتبال همیشه شایستگی به حساب نمی آید. نمایش ما در طول ۹4 دقیقه و نیم عالی بود.«

خنده بنزما؛ مصدومیت جدی نیست؟ 
کریم بنزما، مهاجم تیم ملی فرانسه، در مسابقه تدارکاتی فرانسه برابر بلغارستان که به پیروزی ۰-۳ 
شاگردان دیدیه دشان انجامید، به دلیل مصدومیت زانو مجبور به ترک زمین بازی شد. بنزما در دقیقه 
۳۹ این بازی، که آخرین مسابقه تیم ملی فرانسه پیش از دیدار با آلمان در رقابت های یورو ۲۰۲۰ بود، از 
کادر فنی خواست تا او را تعویض کنند. فرانسه عالوه بر آلمان با پرتغال و مجارستان نیز هم گروه است و 
دو مسابقه خود را در مرحله گروهی در ورزشگاه پوشکاش بوداپست و با حضور تماشاگران انجام خواهد 
داد.چهره گرفته و حتی به نظر گریان کریم بنزما روی نیمکت فرانسه این نگرانی را به وجود آورد که شاید 
این مهاجم ارزشمند یورو را از دست داده باشد. اما در دقایق پایانی بازی دوربین ها بنزما را نشان دادند 
که در کنار کیلیان امباپه، دیگر ستاره فرانسه، مشغول صحبت و خنده است و بسیاری این را به فال 

نیک گرفته و نتیجه گرفتند که مصدومیت این مهاجم فرانسوی آنقدر جدی نیست.

»دوناروما« بهترین دروازه بان دنیا نیست
دینو زوف، اسطوره فوتبال ایتالیا، معتقد است که پاری سن ژرمن گزینه مناسبی برای جان لوئیجی 
دوناروما محسوب نمی شود.جانلوئیجی دوناروما پیشنهاد دستمزد سالیانه 8 میلیون یورویی باشگاه 
میالن برای ماندن در این تیم را رد کرد تا بعد از چند سال حضور در روسونری این تیم را ترک کند. او در 

پایان این ماه بازیکن آزاد خواهد بود و می تواند به شکل رایگان راهی هر تیم دیگری شود.

خبر   روز

رشید مظاهری رفتنی شد؟
احمد مددی که از ابتدای فصل با انتقادات زیادی 
در خصوص نحوه مدیریتش در باشگاه استقالل 
مواجه بوده، هنوز نتوانســته انتظارات هواداران 
و خصوصا کادرفنی و بازیکنــان این تیم را برای 
انجام ماموریت های خود به سرانجام برساند و 
با مشکالت بزرگی مواجه بوده است.با این حال 
به نظر می رســد با نحوه مدیریتی احمد مددی 
او را به در خروجی این باشــگاه و دریافت حکم 
پایان ماموریتش از سوی وزارت ورزش نزدیک 
دانست. خصوصا اینکه فرهاد مجیدی در روزهای 
اخیر طی دو مرحله در صفحات شــخصی خود 
انتقادات شدیدی را نسبت به نحوه عملکردش 
مربوط دانسته است.در تازه ترین ماجرا اما به نظر 
می رسد شیوه مدیریتی احمد مددی به سمتی 
پیش می رود که باید کار رشید مظاهری را در این 
تیم رو به پایان دانست. مظاهری که در این فصل 
با حضور در جمع آبی پوشان توانسته خصوصا در 
نیم فصل اول با نمایش درخشان خود، مشکالت 
این تیم در دروازه را به حداقل برساند، طی چند 
وقت اخیر درگیر حواشی بزرگی از سوی مدیریت 
باشــگاه شــده اســت.اولین اقدام مربوط به 
ماجرای رشید مظاهری و سعید عزیزیان است؛ 
در شرایطی که عزیزیان به عنوان مربی گلرهای 
سابق استقالل اتهاماتی را متوجه رشید مظاهری 
کرده و مدعی شده از این گلر شکایت خواهد کرد، 
باشگاه استقالل بدون در نظر گرفتن شرایط این 
ماجرا و نتیجه شکایت و ... اقدام به جریمه رشید 
مظاهری کرده است. زمان اعالم این جریمه نیز 
جالب بود؛ احمد مددی در فاصله ساعاتی مانده 
به بازی با پیکان اقدام به جریمه رشید مظاهری 
و اعالم آن به این دروازه بان کرده است تا بدون 
توجه به شــرایط روحی و روانــی حاصل از این 
اعالم بدموقع، حاشیه عجیبی را علیه تیم خود 
شکل دهد. جریمه دیگر علیه این دروازه بان با 
اعالم عدم همراهی رشید مظاهری به رفسنجان 
متوجه وی شده اســت. در شرایطی که محمود 
فکری بــه عنوان ســرمربی وقت اســتقالل با 
دریافت مجوزهای پزشکی این گلر و مشورت با 
کادرپزشکی اجازه عدم حضور مظاهری را صادر 
کرده بود و وریا غفوری نیز در این جلسه حاضر 
بود، باشــگاه  این گلر را جریمه کــرده و آن را در 

پرونده وی قرار داده است.  

فوتبال جهان کدهای مجیدی علیه یک مدیر استقالل؛

چه کسی پچ پچ می کند؟
اگر چه مجیدی توضیح زیادی درباره هدف خود از صحبت های اخیرش نداده است، اما به نظر می رسد بیشتر کنایه های سرمربی استقالل به سخنگوی باشگاه باز 
می گردد.فرهاد مجیدی، سرمربی تیم استقالل در مصاحبه ای به انتقاد از شرایط فعلی اســتقالل پرداخت و اوضاع تیم و باشگاه را اسفناک توصیف کرد. در البه الی 
صحبت های سرمربی استقالل، او به موضوع جالبی اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی هم به جای کار کردن فقط پشت تریبون ها هستند و با پچ پچ کردن در فضای مجازی 
چوب الی چرخ تیم و مربی می گذارند. من حواسم به همه دشمنان و سرباز پیاده ها هست. برخی ها با حضور من دست شان کوتاه شده و شروع به حاشیه سازی می کنند.

مجیدی با بیان اینکه برخی ها به جای کار کردن فقط پشت تریبون هستند، کنایه را به کسی زد که در باشگاه استقالل پست دارد. سرمربی استقالل اعتقاد دارد که این افراد 
به جای اینکه به استقالل کمک کنند، دنبال اهداف دیگری هستند.در میان اعضای هیئت مدیره باشگاه استقالل، اسماعیل خلیل زاده رفتنی شده است و تنها سه نفر به 
نام های مهدی عبدیان، حجت نظری و حمیدرضا آصفی باقی می مانند. عبدیان نشان داده که رابطه بدی با مجیدی ندارد و چندین بار در محل تمرین حضور داشته و با 
وی جلسه برگزار کرده است. همچنین پیش از دربی برگشت این فصل از لیگ برتر، عبدیان به اعضای تیم پاداش داد. آصفی نیز رسانه ای نیست و کمتر از او صحبتی 
دیده شده است. تنها شخص باقی مانده حجت نظری سخنگوی باشگاه استقالل است که معموال هر هفته نشست خبری برگزار می کرد؛ کسی که اظهاراتش چند بار مورد 
انتقاد قرار گرفته بود.اگر چه مجیدی توضیح زیادی درباره هدف خود نداده است، اما به نظر می رسد بیشتر کنایه های سرمربی استقالل به سخنگوی باشگاه باز می گردد.

سرپرست دبیرکلی فدراسیون با ارسال نامه ای به رؤسای 
هیئت فوتبال استان های سراسر کشور اعالم کرد فعالیت 
مدارس فوتبال کشور با رعایت تمامی دستورالعمل های 

بهداشتی بالمانع است

کاپیتان تیم ملی در بازی بــا بحرین در اوج پختگی به 
دنبال اضافه کردن یک جام جهانی دیگر به سوابق دوران 
بازی اش است. احسان حاج صفی پس از گذراندن دو 
فصل و نیم موفق در تیم تراکتور در نیم فصل دوم لیگ 
بیستم با جدا شدن از این تیم بار دیگر پیراهن سپاهان 
را به تن کرده و با بازوبند کاپیتانی زردپوشان اصفهانی 

لیگ برتر ۰۰-۹۹ را ادامه داد.
دراگان اسکوچیچ با توجه به آمادگی احسان حاج صفی 
در انتخاب او درنگ نکرد تا کاپیتان سپاهانی ها همراه 
با تیم ملی در منامه حضور یافتــه و در اوج پختگی به 
دنبال اضافه کردن یک جام جهانی دیگر به سوابق دوران 

بازی اش باشد. احسان در بازی اول مقابل هنگ کنگ 
ذخیره بود ؛اما در بازی حساس با بحرین شاهد حضور 

او در ترکیب اصلی تیم ملی بودیم تا این بازیکن در 
شــبی که بازوبند کاپیتانی را به بازو بسته بود، صد 

و چهاردهمین بازی ملی خــود را انجام داده و 
تنها یک بازی تا رسیدن به رکورد ۱۱5 بازی ملی 
سید جالل حســینی فاصله داشته باشد.حاج 

صفی در حضور چند دقیقه ای خود، یکی از بهترین های 
تیم اسکوچیچ بود و اینک امیدوار است تا با حضور در 
دو بازی بعدی تیم ملی، با شکستن رکورد سید جالل، 

منامه را ترک کند.

                                  اهل کاشانم، روزگارم بد نیست
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آخرین جزئیات پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان
مدیر پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان از پیشــرفت ۹۳ درصــدی آن خبر داد و گفت: 
در این پروژه ۲۳ هکتار فضای سبز انجام می شود که شــاهد بیش از ۹۸ درصد از عملیات اجرایی 

آن هستیم.محســن ترابی  اظهار کرد: 
ســالن اصلی پروژه مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان در قسمت دکوراتیو 
سقف به وسعت سه هزار و ۳۰۰ مترمربع 

در حال حاضر ۹۹ درصد پیشرفت دارد.
وی با بیان این که در قســمت دکوراتیو 
بدنه پیشــرفت بیش از ۹۸ درصدی را 
شاهد هستیم، خاطرنشان کرد: تجهیز 
سالن اصلی از یک ماه پیش آغاز شده 
است و نصب تجهیزات از قبیل صندلی و 

موکت تا یک هفته آینده انجام می شود؛ همچنین نورپردازی عمومی سالن اصلی شامل ۱۱۴ عدد 
چراغ، عملیات مهندسی و زیرساخت و بخشی از نصب آن انجام شده است.

مدیر پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان با بیان این که در فضای کنکورس )بدنه خارجی 
سالن اصلی( ۹۷ درصد پیشرفت دارد که شامل پنج هزار مترمربع لوور چوبی است، گفت: پوشش 
کف فضای کنکورس بیش از ۹۲ درصد پیشرفت دارد که شامل شــش هزار و ۵۰۰ مترمربع سنگ 
اسلب می شود.ترابی از پیشرفت ۹۹ درصدی سالن هال )سالن کنفرانس( خبر داد و گفت: پوشش 
ســقف این ســالن نیز شــامل ۲۶ هزار متر ورق زیپ و ۲۲ هزار متر کامپوزیت تا کنون ۹۸ درصد 

پیشرفت داشته است.

برگزاری برنامه های هفته صنایع دستی در اصفهان
سرپرســت معاونــت صنایع دســتی و هنرهای ســنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان اصفهان از برگزاری برنامه های متعددی در هفته بزرگداشت صنایع دستی در 

سطح استان خبر داد.
نورا... عبدالهی ،سرپرســت معاونت صنایع  دســتی و هنرهای ســنتی اداره کل میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دســتی اســتان اصفهان از برگزاری برنامه های متعددی در هفته بزرگداشت 
صنایع دستی در سطح استان خبر داد. عبدالهی با اعالم این مطلب گفت: متاسفانه با توجه به شیوع 
بیماری کرونا نمی توانیم شاهد برنامه هایی از قبیل همایش یا برگزاری نمایشگاه های متعددی با 
حضور انبوه عالقه مندان باشیم، با وجود مشکالت موجود، سعی شده است در این هفته، همچون 
سال های گذشته شاهد رویدادهایی در حوزه صنایع دستی باشیم.سرپرست معاونت  صنایع دستی 
استان اصفهان افزود: از اهم برنامه های پیش بینی شده در شهرستان اصفهان می توان به افتتاح 
فروشگاه شرکت تعاونی خاتم سازان اصفهان در خوراسگان به همراه آیین تقدیر از هنرمندان این 

رشته اشاره کرد. 
وی ادامه داد: از دیگر برنامه های این هفته، نشست تخصصی با موضوع بررسی موارد مربوط به مواد 
اولیه در صنایع دستی است که با همکاری اتحادیه صنف صنایع دستی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار 
می شود.نورا... عبدالهی تصریح کرد: در این هفته نمایشگاهی نیز با عنوان نمایشگاه دستاوردهای 
صنایع دستی و هنرهای سنتی کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان برگزار خواهد شد.سرپرست معاونت صنایع دستی استان اصفهان گفت: زیارت اهل قبور 
در آرامستان باغ رضوان، قطعه هنرمندان و نام آوران، بازدید از کارگاه های صنایع دستی، مالقات با 
پیشکسوتان صنایع دستی و هنرهای سنتی، تجلیل از همکاران اداره کل در سطح استان و همچنین 

رونمایی از سایت تجارت الکترونیک از دیگر برنامه های این هفته است.

شهردار اصفهان از منتقدان خود نسبت به مدیریت اصفهان دعوت به مناظره کرد؛

دوئل مدیران و منتقدان بر سر اصفهان

با داغ تر شــدن تب انتخابات حاال پای  ایلیا بهاروند
نامزدهای شورای شهر هم به مجموعه 
انتقادات مدیریتی باز شده است هر چند تازه بسیاری از داوطلبان 
تعیین تکلیف شده اند؛ اما رقابت ها بســیار زودتر شروع شده بود 
رقابتی که مانند دوره های قبل از ابتدا با تخریب شــهردار و شورای 
شهر کنونی و بر پایه تندی نســبت به آنچه تاکنون در اصفهان اجرا 

شده و یا کنار گذاشته شده کلید زده شد.
منتقدان و نامزدهای شــورای شــهر با شــعار »این حق اصفهان 
نیســت« پای به میــدان رقابت گذاشــتند برخی البتــه نقدهای 
محتاطانه تری دارند؛ اما تقریبا هیچ گروه و دسته ای نیست که از 
روند فعلی اظهار رضایت کند و یا برنامه ای مبنی بر ادامه این راه را 

برای شهروندان اصفهان ارائه دهد. 
همین مســئله صدای شــهردار و اعضای شــورا را درآورده است. 
مدیرانی که می گویند تمام تالش خود را بــرای اداره بهتر و مفیدتر 
شهر انجام داده اند و آنچه تاکنون اتفاق افتاده به رغم تمام کمبودها 
بهترین حالت ممکن اســت؛ اما منتقدان گرانی اداره شــهر و غیر 
کاربردی بودن بســیاری از طرح ها و روی زمیــن ماندن برخی از 
برنامه های ضروری را تبدیل به چماقی برای کوبیدن مدیران فعلی 

اصفهان کرده اند. در واکنش به این اظهارات پیش تر رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان انتقادات نســبت به عملکردهای نهاد شورا و 
شهردای را بی انصافی دانست و تاکید کرد شعارهای انتخاباتی که 
توسط یکی از گروه های سیاسی در شــهر نصب شده با سرزندگی 
اکنون اصفهان به واســطه اجرای پروژه های عمرانی در چهار سال 
گذشته، مغایرت دارد و کسانی که مبادرت به نصب این بنرها کردند 
بر مدار بی انصافی گام برداشته اند. پس از او شهردا به عنوان عالی 
ترین مدیر اجرایی هم منتقدان را بــه مناظره برای دفاع از عملکرد 

خود فراخواند.
قدرت ا... نوروزی با بیــان اینکه نگاه مدیریت شــهری این دوره 
شایسته ساالری بوده و در این راستا هرکسی که توانمندی داشته 
زمینه الزم برای بروز آن فراهم شده است، خاطرنشان کرد: در این 
دوره مدیریت شــهری بیش از ۳۸ نفر از مدیران به عنوان رییس 
اداره، شهردار منطقه، رییس سازمان و مدیرکل از بین زنان انتخاب 
شدند که به معنای بهره مندی از توانایی کسانی است که می توانند 
در عرصه مدیریتی به مردم خدمت کنند؛ این به معنای نگاه برابر به 

شایستگان و پرهیز از نگاه جنسیتی بوده است.
نوروزی تاکید کرد: امروز شــرایط خاصی حاکم شــده که کســی 

نمی تواند اثبات کند که حق اصفهان ادا نشده است چرا که اتفاقات 
بزرگ در گوشه و کنار شــهر به گونه ای اتفاق افتاده که هیچ انسان 
منصفی نمی تواند به این پیشرفت ها ســرپوش بگذارد و چشمان 
خود را ببندد و یا بگوید حلقه حفاظتی شــهر کار کوچکی بوده و یا 

پروژه خط دو مترو را نادیده بگیرد.
شــهردار اصفهان گفت: چه کســی می گوید حق اصفهان ادا نشده 
است؟ چه کسی می گوید شهر گران اداره می شود در حالی که فقط 
طی یک سال در بخش هزینه های جاری شــهرداری ۱۷۰ میلیارد 
تومان صرفه جویی شده است؛ شــهری که پیمانکارانش با رعایت 
ضوابط و مقررات و برگزاری مناقصات و مزایده ها انتخاب می شوند 

و این اقدامات به معنای اداره ارزان شهر است.
وی با اشــاره به خرید قیر برای اجرای پروژه ها در شهر اظهار کرد: 
وقتی ۱۰۵ میلیارد تومان قیر برای آینده شــهر خریداری می شود، 
قیرها را ارزان می خریــم و در دوره گرانی ها پل ها را می ســازیم یا 
توافق ها را ارزان انجام داده و ســپس عملیات اجرایی پروژه ها را 
آغاز می کنیم؛ آیا این اقدامات اداره ارزان شهر نیست، آیا ساختن 
پل و گذاشــتن مصیبت های آن برای مدیران دوره بعد اداره ارزان 

شهر است؟
شهردار اصفهان با بیان اینکه رادیو و تلویزیون باید زمینه گفت وگو با 
مردم برای بیان دستاوردها را فراهم کند تا آنها بدانند چه اتفاقاتی 
افتاده و چه اقداماتی در راستای کاهش هزینه ها انجام شده و برای 
انضباط مالی چه فعالیت هایی صورت گرفته است، گفت: این اقدام 

به معنای شفاف سازی و گفت وگوی صادقانه با مردم است.
پیش از این صدا و سیما اعالم کرده بود حاضر است فرصت مناظره 
میان شهرداران ادوار اصفهان طی سال های اخیر را فراهم آورد. در 
آن زمان نوروزی برای این کار اعالم آمادگــی کرد حال باید دید آیا 
سازمان صداو سیما حاضر اســت تریبونی برای دفاع از عملکرد در 
اختیار مدیران فعلی و منتقدان و یا احتماال مدیران آینده شــهری 

اصفهان قرار بدهد اتفاقی ک اصوال کمتر شاهد آن بوده ایم . 
مسئله دیگر اینکه رقابت در اصفهان امروز با وعده هایی آغاز شده که 
در عمل هم مردم اصفهان هم بسیاری از گروه ها و نامزدها می دانند 
که امکان عملی کردن آن وجود ندارد؛ اما در هر صورت اصفهان شهر 
حسرت های بسیاری اســت؛ داشــته هایی که حاال برای بسیاری 
از مردم رویا شــده و می رود تا دســت آویز خوبی برای حرف های 
سیاسی و رقابت های اتخاباتی باشــد ولی در عمل واقعا قرار است 

چه  اتفاقی رخ دهد؟

۵۲۸ نفر از علما و اســاتید حــوزه علمیه اصفهان 
در حمایت از شــورای نگهبان و دعوت به حضور در 

انتخابات بیانیه ای صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: جمهوری اسالمی با تالش 
هزاران عالم و اندیشمند شــیعی در طول تاریخ و 
محصول خون صدها هزار شــهید و برخواســته از 
رای و نظر آحاد ملت ایران بر مبنای معماری امام 
راحل نقش گرفت و با مدیریت مسئوالنی  همچون 
رجائی ها و اندیشــه عالمانی همچون بهشتی ها و 
تدابیر حکیمانه رهبری فرزانه و مجاهدت جوانانی 
همچون حججی ها و رشادت ســردارانی همچون 
ســلیمانی ها توانســت موانع را برطرف و امروزه 
دریچه امید همــه مجاهدان لبنانی، فلســطینی، 

یمنی، سوری، عراقی و... باشــد و حراست از این 
نظام برعهده همه ما گمارده شــده و البته صیانت 
از ماهیت دینی نظام در عرصــه قوانین و انتخاب 
مســئوالن و نمایندگان منتخب بر عهده شــورای 

محترم نگهبان است.
این نهاد انقالبی کــه متشــکل از فقهایی صالح و 
متقی، در کنار حقوقدانانی فاضل و متدین اســت، 
حافظ احکام مقدس اســالم و قانون اساســی و 
مورد تایید همیشــگی امام خمینی )قدس سره( 
و به فرموده مقام معظــم رهبری )مدظله العالی( 
»مطمئن ترین دستگاه و ارگانی است که انقالب به 

نظام کشور بخشیده است«.
این فقیهان عالم و اندیشــمندان حقوق، به دور از 

هیاهوی سیاسی و بعضا غیر شرعی و مغرضانه بار 
سنگین احراز و تایید صالحیت ها را برعهده گرفته و 
با دقت، آبروی خویش را مصروف حفظ جمهوری 
اســالمی کرده و افرادی که مانــع قانونی و دینی 

ندارند را جهت رای مردم، معرفی می کنند.
باید توجه داشــت ضربه زدن بــه نهادهای نظام 
اسالمی و تشویش افکار عمومی نسبت به شورای 
نگهبان اقدامی حرام و در راستای شادی دشمنان 
و تضییع خون شــهدا و در جهت ایجاد چند قطبی 
کاذب در جامعه و شکاف و تفرقه در امت اسالمی 
است، لذا همه رسانه ها، احزاب و کاندیداها وظیفه 
دارند با رعایت اخالق انتخاباتی و شئون اسالمی، 
امید به جامعه القا کرده و برای حضور و مشــارکت 
حداکثری مردم به پــای صندوق های رای تالش 

کنند و شور آفرین باشند.
علما، اساتید و نخبگان حوزه علمیه استان اصفهان 
با توجه بــه جایگاه رفیع و قانونی شــورای نگهبان 
و با در نظر گرفتن شرایط حســاس کنونی ایران و 
جهان، حمایت خود را از اقدامات شــورای نگهبان 
اعالم داشته و حمالت ناجوانمردانه برخی از افراد و 
جریانات سیاسی را آب به آسیاب دشمن ریختن 
دانسته و محکوم می کند و از مردم فهیم می خواهد 
با پیروی از فرامین مقــام معظم رهبری با حضور 
حداکثری و انتخاب آگاهانه تــالش کنیم دولتی 
انقالبی، مقتدر و توانمند را برای نجات از تنگناهای 

موجود بر مسند قویه مجریه بنشانیم.

بیانیه ۵۲۸ نفر از علما و اساتید حوزه علمیه استان اصفهان در حمایت از شورای نگهبان:

تاکید بر مشارکت حداکثری در انتخابات 1400
راهکاری برای جوان شدن اتوبوس های شهری؛

بازسازی به جای نوسازی
افزایش سرسام آور قیمت ها و وارد نشدن اتوبوس های جدید به کشور به دلیل تحریم ها از دالیلی 
بود که »بازسازی« را به عنوان راهکاری منطقی برای کاهش عمر ناوگان اتوبوسرانی شهرها پیش 
روی مدیران گذاشت.»سید عباس روحانی« مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
در این زمینه گفت: بازسازی اتوبوس های شهر در کنار موضوع نوســازی ناوگان پروژه ای ساری و 
جاری بوده، اما در مقاطع مختلف زمانی و شرایط اقتصادی، با فراز و نشیب هایی همراه بوده است 
به عنوان مثال زمانی که واردات اتوبوس ها و تولید اتوبوس در کشور فراوان بود، بازسازی ناوگان در 
سطح دیگری انجام می شد ولی در حال حاضر که تولید اتوبوس متوقف شده و امکان ورود ناوگان 
و امکانات جدید به کشور به واسطه تحریم ها به حداقل رسیده، موضوع بازسازی با رویکرد جدید در 

سطح گسترده در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه نتایج خوبی نیز در بر داشته است. 
وی افزود: در حال حاضر عمر ناوگان اتوبوسرانی اصفهان ۱۰ سال است که با توجه به تعداد اتوبوس ها 
عمر آنها نیز افزایش می یابد بنابراین یا باید اتوبوس جدید تحت عنوان نوسازی وارد کنیم یا باید با 

انجام فرآیند بازسازی، عمر دوباره به اتوبوس های فرسوده شهر دهیم. 
وی اجرای این طرح را مقرون به صرفه دانست و گفت: با توجه به افزایش نرخ دالر همچنین عدم 
واردات، قیمت اتوبوس به طرز سرســام آوری افزایش یافته است. ســال های گذشته قیمت هر 
دستگاه اتوبوس یک صد میلیون تومان بود که ۱۷.۵ درصد را شهرداری و مابقی مبلغ را دولت برای 
کمک به حمل و نقل عمومی پرداخت می کرد، اما در حال حاضر هر دستگاه اتوبوس ۱۲ متری حدود 
چهار میلیارد تومان ارزش دارد و تمام هزینه ها باید توسط شهرداری پرداخت شود، زیرا دولت کمکی 

در هزینه ها ندارد.

تعداد سازمان های مردم نهاد جوانان استان اصفهان به 2۶2 رسید
معاون فرهنگی و جوانــان اداره  کل ورزش و جوانان اصفهان گفت: ۲۶۲ ســازمان  مردم نهاد حوزه 
جوانان در بخش های مختلف در این استان فعالیت می کنند که این تعداد بیش از رقم پیش بینی 
شده برای توسعه این نهادها تا سال جاری است.عباس مرادیان افزود: بر اساس ابالغ وزارت ورزش 
و جوانان، باید در استان اصفهان تا امسال ۲۴۰ ســازمان مردم نهاد جوانان به ثبت می رسید که با 

برنامه ریزی انجام گرفته،   این رقم بیشتر شد.
وی اضافه کرد: پیش بینی می شود این تعداد باز هم بیشتر شود زیرا تعدادی از تشکل های جوانان 
در انتظار ثبت هستند و پس از ثبت، مجوز فعالیت خواهند گرفت.معاون فرهنگی و جوانان اداره  کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان ادامه داد: تشکل های جوانان این خطه در موضوعات آسیب های 
اجتماعی، قوانین و مقررات، روش های تامین و مدیریت منابع مالی، مدیریت بحران، مدیریت کار 
گروهی، کارآفرینی ، آموزش مسائل اقتصادی، مدیریت فردی، گزارش نویسی و کاهش معضالت 

اجتماعی در مناطق حاشیه نشینی و روستایی فعالیت دارند.

رفع مشکل کمبود مسکن برای خانواده شهدا
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در اصفهان گفت: طی یک سال گذشته ۷۰ هزار قطعه زمین برای 
تامین مسکن خانواده شــهدا اختصاص یافته است.ســعید اوحدی با بیان اینکه مشکل مسکن 
خانواده شهدا و ایثارگران زیبنده نیست، اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۷۰ هزار قطعه زمین برای 
تامین مســکن این خانواده ها اختصاص یافته اســت.معاون رییس جمهور افزود: برای استان 
اصفهان نیز ۱۰ قطعه زمین در نظر گرفته شده و تقریبا پیش نیاز های ساخت این زمین ها عملیاتی 
شده است.وی با بیان اینکه امســال با کار جهادی مشکل مســکن خانواده ایثارگران و شهدا حل 
خواهد شد، گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ تسهیالتی برای بنیاد شــهید و امور ایثارگران در نظر گرفته 

شده که یکی از آن ها تخصیص تسهیالت برای ساخت ۷۰ هزار مسکن است.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

اخبار

معاون شهردار اصفهان:

12 گلزار شهدای شهر 
ساماندهی می شود

خبر  روز

 معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان 
گفت: در راســتای مصوبات هیئت وزیران، 
تفاهم نامه وزیر کشــور و رییس بنیاد شهید 
همچنین مصوبات کارگروه استان، تفاهم  نامه 
میان بنیاد شــهید و شــهرداری اصفهان به 
منظور نگهداری هرچه بهتر گلستان شهدای 
این شــهر تهیه و به کلیه مناطق ابالغ خواهد 
شد.حسین امیری در دیدار با مدیر کل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، اظهار 
کرد: دستاوردهای ارزشمند ایران اسالمی به 
برکت خون شهدا بوده و به همین جهت آحاد 
مردم باید در راســتای تکریم و پاسداشــت 
خون شهدا گام بردارند.وی با اشاره به احداث 
سالن اجتماعات گلستان شهدا برای تکریم 
خانواده شــهدا، افزود: ســالن اجتماعات 
گلســتان شــهدا به عنوان مطالبه ۳۰ ساله 
مردم شــهیدپرور اصفهان با صرف اعتباری 
بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان بر اساس اعتقادات 
و انجام وظیفه احداث شــد.معاون خدمات 
شــهری شــهردار اصفهان تاکید کرد: هدف 
از ساخت ســالن اجتماعات گلستان شهدا 
و پارکینگ روبــاز مجاور آن ایجــاد فضایی 
مناســب برای انجــام مراســم مذهبی در 
مناسبت ها و تکریم خانواده های معظم شهدا 
و زائران مزار شــهدا بوده است.وی گفت: در 
راستای مصوبات هیئت وزیران، وزیر کشور، 
رییس بنیاد شهید کشور و همچنین مصوبات 
کارگروه اســتان تفاهم نامه ای میان بنیاد 
شهید و شهرداری اصفهان به منظور نگهداری 
هرچه بهتر این گلستان در شهر اصفهان تهیه 
و به همه مناطق ابالغ خواهد شــد.در ادامه 
این دیدار »مســعود احمدی نیا« مدیر کل 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
با قدردانی از اقدامات شهرداری اصفهان در 
خصوص ساماندهی گلســتان شهدا افزود: 
در حوزه ساماندهی گلســتان های شهدا در 
کشــور بیش از ۵۰ درصد روند ساماندهی را 
شهرداری ها انجام می دهند که جای تقدیر 

و تشکر دارد.

نظرسنجی صداوسیما 
از انتظارات مردم از 

رییس جمهور
۳۰ نظرســنج در نقــاط مختلف 
اســتان با ارائه پرسش نامه هایی 
خواســته های مــردم از رییس 

جمهور آینده را می پرسند.

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

از طرد شــدن نترســید : یکی از نکته هایی که روی خجالت 
کشــیدن ما اثر می گذارد این اســت که ما از طرد شدن می 
ترسیم. انسان های  بسیار موفق هیچ وقت از طرد شدن نمی 
ترسند و ترسی از این ندارند که دیگران آنها را ترک کنند زیرا به 
واقعیت زندگی دست پیدا کرده اند. اگر که ما در آخر زندگی 
مان باید با مرگ روبه رو شویم و همه چیزهایی را که داریم، 
ترک کنیم و به جهان بعدی برویم، آیا عاقالنه و درست است که 
به چیزهای اطراف مان وابسته شویم و بترسیم آنها ما را ترک 
کنند؟ پس هر لحظه ممکن است همه چیزهایی که در اطراف 
مان داریم را از دســت بدهیم پس چه علتــی دارد که ترس 
داشته باشیم که از سوی دیگران طرد شویم و آنها را از دست 
بدهیم؟شما باید کامال شجاعانه و با جسارت زندگی کنید و بر 
فرض مثال چنانچه می خواهید حرفی را به دوست تان بزنید 
از این مسئله ترسی نداشته باشید که مرا ترک خواهد کرد و 
یا مرا طرد می کنند زیرا این مســئله سبب می شود که شما 
همیشه خجالتی باشــید و نتوانید حرفی را که در ذهن تان 
هست ، به دیگران بزنید. همیشه به این مسئله ایمان داشته 
باشید که کسانی بخواهند وارد روابط گوناگون با شما شوند، در 

جهان خیلی زیاد هستند .
خودتان را نکوبید: شــاید در گذشته اتفاقاتی افتاده باشد که 

حس کنیم در بعضی از کارها لیاقــت نداریم و یا نمی توانیم 
کارهایی را انجام دهیم. به طور مثال شاید در درس خواندن 
خیلی قوی نبوده ایم و به همین علت پدر و مادر ما چندین بار 
به ما گفتند » هیچ چیزی نمی شوی «. شاید درس خواندن 
را دوست نداشــتیم ولی در کارهای عملی بسیار قدرتمند و 
عالی بوده ایم ولی کارهــای مثبت و خوب خود را هیچ وقت 

نمی بینیم و همیشــه دنبال کارهایی که در آن ضعیف بوده 
ایم،می رویم و شروع به ســرزنش کردن و کوبیدن خود می 
کنیم.به طور مثال بــه خودمان می گوییــم » تو هیچ وقت 
نمی تونی،هیچ وقت هم در گذشته نتونستی کاری را درست و 
حسابی انجام دهی «. این بدترین کاری است که می توانیم 

با خودمان بکنیم یعنی سرزنش کردن و کوبیدن خود. خیلی 
وقت ها همین کوبیده ها و ســرزنش ها سبب می شود تا 
ما خیلی خجالتی شویم و چون حس می کنیم کاری را بلد 
نیستیم انجام دهیم، تالش می کنیم حرفی با دیگران نزنیم 
و یا چنانچه پیشنهاد کاری دادند، آنها را قبول نکنیم و یا هیچ 

وقت داوطلب نباشیم تا کاری را انجام دهیم.
روی خودتان برچســب خجالتی بودن نزنید: برچسب زدن 
به چه معنی است؟ یعنی اینکه ما بسیار خجالتی بوده ایم و 
یا دیگران به ما گفته اند چقدر کم رو و خجالتی هستی، این 
برچسب روی ما زده شده و  ما بعضی وقت ها احساس می 
کنیم که مهر تایید خجالتی بودن زیر کاغذ ما زده شده است و 
ما دیگر کامال خجالتی هستیم و هیچ وقت نمی توانیم عوض 
شویم.مواظب باشــید تا چنین برچسب های روی خودتان 
نزنید و یا دیگران هم نتوانند چنین برچسب های را روی شما 
بزنند و مدام خود را یک شــخص خجالتــی و کم رو ندانید. 
نگویید که من که چندین سال است خجالتی و کم رو هستم، 
چگونه می توانم عوض شــوم. نوع فکر خود را عوض کنید و 
همیشه این را بدانید که انسان موجودی تغییر پذیر است و 
شما هم می توانید در هر زمینه ای که بخواهید عوض شوید، 

حتی در زمینه کم رویی و افزایش اعتماد به نفس.

آشپزی

خورشت مرغ زعفرانی 
مواد الزم: ران یا سینه مرغ 4 تکه، هویج 2 عدد متوسط، پیاز 2 عدد 

متوسط،رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری،زعفران دم کرده یک قاشق 
غذاخوری، نمک و فلفل سیاه به اندازه کافی ،روغن و زردچوبه به اندازه کافی

طرز تهیه: ابتدا پیازها را به صورت نگینی ریز خرد کنید سپس به همراه مقداری روغن مایع 
داخل قابلمه ای که برای تهیه خورشت در نظر گرفته اید بریزید و خوب تفت دهید تا پیاز نرم 

و شفاف شود. در ادامه مقداری زردچوبه اضافه کنید و تفت دادن را ادامه دهید تا زردچوبه و پیاز 
یکدست شوند. در مرحله بعدی قطعات مرغ را که از قبل تمیز کرده اید را به قابلمه اضافه کنید و 

هر دو سمت مرغ ها را تفت دهید تا طالیی رنگ شوند. هر سمت قطعات مرغ را باید 4 تا 5 دقیقه 
سرخ کنید تا طالیی شوند.پس از اینکه سرخ کردن مرغ ها به پایان رسید هویج ها را به صورت 
حلقه ای خرد و به قابلمه اضافه کنید. هویج را هم به مدت یک تا دو دقیقه تفت دهید سپس 
رب گوجه فرنگی را اضافه کنید و به خوبی تفت دهید تا رنگش باز شود. نکته مهم در مورد رب 

گوجه فرنگی این است که باید آن را کمی تفت دهید تا طعم و بوی خامی آن گرفته شود. 
ضمنا تفت دادن رب باعث می شود خورشت خوش رنگ تر شود. در این مرحله 

مقداری نمک و فلفل سیاه روی مواد خورشت بپاشید. سپس 3 لیوان آب 
به قابلمه اضافه کنید و حرارت را زیاد کنید تا آب با سرعت بیشتری 

به جوش بیاید. پس از اینکه آب به جوش آمد حرارت 
زیر قابلمه را کم کنید تا مرغ بپزد. 

چگونه کم رویی را کنار بگذاریم )2(

»مرد تنها« با حضور یک بازیگر ایرانی در 
اتریش کلید خورد

 دنباله »احضار« صدرنشین 
گیشه شد

تصویربرداری فیلم سینمایی »مرد تنها« روز یکشنبه در اتریش 
کلید خورد. انوشیروان محسنی، بازیگر ایرانی در این فیلم به 
عنوان بازیگر نقش اول حضور دارد.محسنی در نقش یک مامور 
پلیس مبارزه با مافیای مواد مخدر است و در کنار بازیگرانی چون 
کاتارینا بوهم و فریتز کارل بازی می کند.قرار است »مرد تنها« در 22 
مارس 2022 در سینماهای اتریش، آلمان و سوئیس اکران شود.

فیلم ترسناک »احضار: شیطان مرا وادار کرد« اثر تازه اکران شده کمپانی 
های برادران وارنر و نیوالین با میزان فروش 24 میلیون دالر از نزدیک به 
سه هزار و صد سالن سینمایی که در آمریکای شمالی در اختیار داشت، 
فراتر از پیش بینی های اولیه عمل کرد و به راحتی به صدر گیشه آمریکای 
شمالی رسید.بســیاری از پیش بینی کنندگان بازار فروش فیلم، انتظار 
داشتند »یک مکان ساکت قسمت دوم« فاتح گیشه آخر هفته شود

                 آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی سازمان صنعت، معدن 

             و تجارت استان اصفهان

روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهانم الف:1146302

پیرو آگهی مزایده ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان مبنی بر برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای تعدادی از محدوده های معدنی 
)اکتشافی( به شماره مزایده 5000003558000001 و محدوده های )بهره برداری، گواهی کشف و مجوز برداشت( به شماره مزایده 5000003558000002 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir با توجه به کثرت تعداد محدوده ها و همچنین گستردگی و پراکندگی 
آنها و در راستای واگذاری حداکثری به واجدین شرایط و به لحاظ کم بودن بازه زمانی جهت بررسی محدوده ها و شرکت در مزایده و همچنین نامه اداره 
کل بازرسی استان مورخ 1400/03/13، مزایده مذکور تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 تمدید می گردد. متقاضیان می توانند تا تاریخ مذکور 
نسبت به ارائه قیمت در سامانه اقدام نمایند. زمان بازگشایی پاکت ها و اسناد مزایده روز سه شنبه مورخه 1400/04/08 راس ساعت 10 صبح در محل 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشد. متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت در مزایده نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور و تهیه گواهی 
امضاء الکترونیکی )توکن( از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده بصورت الکترونیکی ازدرگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت 
نمایند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص این سامانه می توانند با شماره تماس 41934-021 پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل 
نموده و »صرفًا جهت اطالع و مشاهده اطالعات مزایده« به آدرس الکترونیکی http://esf.mimt.gov.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست تمامی مدارک مورد نیاز را با امضا دیجیتال و از طریق ســامانه ستاد بارگذاری و ارسال نمایند. ضمنًا 
 www.cadastre.mimt.gov.ir نقشه محدوده های معدنی بر اساس کد کاداستر اعالم شده در مزایده در سامانه کاداستر معادن کشور به نشانی

در قسمت نقشه قابل مشاهده می باشد.
تذکر: کلیه فرایند برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد بوده و هیچگونه مدرک فیزیکی توسط سازمان اخذ نخواهد شد. 

نوبت دوم

آگهی مزایده

آگهی مناقصه عمومی

م الف:1147393

م الف:1147396

میثم محمدی- شهردار زرین شهر 

میثم محمدی- شهردار زرین شهر 

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شــماره 23 مورخ 1400/2/15 شورای اسالمی شــهر در نظر دارد محل اطاقک واقع در گلستان 
شهداء را به صورت اجاره برای مدت دو سال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید  جهت دریافت 

اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 1400/4/3 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند. 

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1400 خود در نظر دارد  اجرای عملیات احداث اسکلت سالن و ساختمان 
اداری مجموعه فرهنگی، ورزشی امام رضا)ع( زرین شــهر را با اعتبار اولیه 14/775/699/376 ریال از محل اعتبارات شهرداری از 

طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط  واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید  جهت دریافت اسناد مزایده و 

کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 1400/4/3 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند. 

نوبت اول

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را 
مطابق جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

        آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/4/6
  محل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.abfaesfahan .ir 
WWW.iets.mporg.ir           پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

400 -1 – 90
خرید پلی آلومینیم 

  ) PAC ( کلراید جامد
1.690.000.000جاری

400 -1 -92 

خرید 30.000دستگاه  كنتور 
آب مولتي جت خشک یا 
نيمه خشك معادل كالس

 Q3/Q1=160 با نسبت C
DN15 به قطر 1/2 اینچ

2.770.000.000جاری

نوبت اول

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00
روز شنبه به تاریخ 1400/4/5
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