
 نمایندگان استان  به جای چاره جویی و اقدام برای رفع مشکل آب در واکنش به کمبودها
پای دولت های پیشین و مافیای آب را به میان کشیده اند؛

بازی مافیا با آب اصفهان
3

 استشمام عطر رضوی و فاطمی همزمان با دهه کرامت در اصفهان 
 دبیر کانون های خدمت رضوی استان مطرح کرد: 
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اصفهان درصدد افزایش 
 خطوط هوایی خود

با برخی از کشورهاست

 فوالد مبارکه؛ 
سرآمد مهار آالینده های 
زیست محیطی در ایران

مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز 
بهداشت استان:

روند واکسیناسیون در استان 
اصفهان متوقف نشده است
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بازار بی رمق صنایع دستی 
در بام ایران

3

 آغاز ثبت نام مجدد 
مسکن ملی در اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 22 خرداد 1400 
 01  ذی القعده  1442 

 12 ژوئن 2021
 شماره 3273

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

بازدید »ظریف« از 
سالن اجالس سران

7

میالد باسعادت حضرت فاطمه معصومه)س( و روز دختر را تبریک می گوییم

پنجشنبه 20 خرداد 1400 / 29 شوال 1442 / 10 ژوئن 2021 / شماره 3272

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

نوبت دوم

شهرداری محمدآباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 99/198 مورخ 1399/9/3 شورای محترم اسالمی شهر محمدآباد تصدی و بهره برداری از مجموعه ارگ تاریخی 

شهر را برای مدت 2 سال با قیمت پایه کارشناسی اجاره بهای ماهانه 90/000/000 ریال با تنظیم قرارداد اجاره و از طریق آگهی مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید.

متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شــرایط مزایده و دریافت مدارک شــرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا  پایان وقت اداری روز 

چهارشنبه مورخ 1400/04/09 به شــهرداری محمدآباد مراجعه نمایند. تاریخ دریافت پیشنهادات: شــنبه مورخ 1400/04/12 و تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات: 

یکشنبه مورخ 1400/04/13 

تلفن تماس: 03146652845 و 03146652465 

آگهی مزایده نوبت اول )چاپ اول(

حسین دهقان- شهردار محمدآباد م الف:1147643

از تاریخ 1400/03/20 لغایت 1400/03/30 
پایان خرداد ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات 
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ناوشکن هسته ای »البون« آمریکا عازم دریای سیاه شد
ناوشکن آمریکایی »البون« با هدف عملیات جاسوسی به سمت دریای سیاه حرکت می کند.این ناوشکن 
مجهز به سیستم موشکی هدایت شونده است.ناوشکن البون از کالس ارلی برک است که در سال ۱۹۹۵ 
به بهره برداری رسید و توانایی حمل ۵۶ موشک کروز هسته ای »تاماهاک« را دارد. نیروی دریایی آمریکا 
مدعی شده است این ناوشکن به منظور رزمایش دریایی با متحدان ناتو به دریای سیاه عزیمت کرده است.

»شولتز« محبوب ترین نامزد صدر اعظمی آلمان 
نتایج جدیدترین نظر سنجی نشان می دهد که تمایل شهروندان آلمانی به روی کار آمدن »آنالنا بائربوک«، 
نامزد صدر اعظمی سبزها برای این سمت به شدت کاهش پیدا کرده و اوالف شولتز، نامزد حزب سوسیال 
دموکرات به جایگاه نخست ارتقا پیدا کرده است.به نقل از نشریه بیلد آلمان، جدیدترین نظرسنجی حاکی 
از آن است که میزان محبوبیت نامزدهای صدر اعظمی آینده آلمان از احزاب مختلف به شدت تغییر کرده 
و »آنالنا بائربوک« که محبوب ترین نامزد صدر اعظمی از حزب سبز بود، این جایگاه خود را از دست داده 
است.این نظر سنجی که به سفارش »زد دی اف« آلمان انجام شده است نشان می دهد که بائربوک میزان 
محبوبیت خود در بین شهروندان آلمانی را به شدت از دست داده است و بعد از آرمین الشت، نامزد صدر 
اعظمی اتحادیه احزاب متحد مسیحی و »اوالف شولتز«، نامزد صدر اعظمی از حزب سوسیال دموکرات 

قرار گرفته است.

 ترکیه هم باید از افغانستان خارج شود
سخنگوی طالبان افغانســتان گفت، ترکیه باید طبق توافق ۲۰۲۰ مربوط به خروج نیروهای آمریکایی از 
افغانستان سربازانش را از این کشور خارج کند و عمال پیشــنهاد ترکیه در خصوص محافظت از فرودگاه 
شهر کابل و اداره این فرودگاه بعد از خروج نیروهای ناتو را رد کرد. این تحول پرسش هایی جدی را برای 
آمریکا، کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی دارای ماموریت در کابل در خصوص چگونگی خارج 
ساختن امن پرسنل شــان از افغانستان محصور در خشــکی در صورت تهدید پایتخت این کشور توسط 
درگیری ها مطرح می سازد.همچنین به نظر می رسد این مسئله امیدهای آنکارا را برای استفاده از موضوع 
تامین امنیت فرودگاه کابل با هدف کمک به بهبود روابط با واشــنگتن که از بابت تصمیمش برای خرید 
سامانه های دفاعی روسیه تیره شده، طی مذاکرات میان جو بایدن، رییس جمهور آمریکا و رجب طیب 
اردوغان، همتای ترکیه ای وی در روز دوشنبه کمرنگ می کند.سخنگوی گروه طالبان در شهر دوحه در پاسخ 
به سوالی از طریق پیامک درباره این که آیا این گروه پیشنهاد ترکیه برای حفظ نیروها در شهر کابل برای 
محافظت از فرودگاه بین المللی این شهر و اداره آن بعد از خروج سربازان خارجی را رد می کند، اظهار کرد 

که آنها نیز باید آنجا را ترک کنند.

وجوه پرداختی برای خرید واکسن کرونا مسدود شد
وزیر خارجه ونزوئال اعالم کرد که بخش هایی از وجوه پرداختی این کشور برای خرید واکسن کرونا از طرح 
کوواکس مسدود شده است.به نقل از اسپوتنیک، »خورخه آریاسا« وزیر خارجه ونزوئال در پیامی در توئیتر 
از مسدود شدن وجوه پرداختی این کشور برای خرید واکسن کرونا از طرح کوواکس خبر داد.وی در پیام 
خود نوشت: »ونزوئال تمام تعهدات )مالی( خود طبق سازوکار کوواکس برای دریافت واکسن را پرداخت 
کرده است. با این حال، بانک خودسرانه آخرین وجوه مالی )پرداختی( را مسدود کرده و اعالم کرده این 
وجوه در دست بررسی هســتند.«این دیپلمات بلندپایه ونزوئال نامه برنامه جهانی کوواکس خطاب به 
»هکتور روزالس« نماینده دائم کاراکاس نزد سازمان ملل متحد را به این پیام توئیتری ضمیمه کرد. در این 
نامه آمده است که چهار پرداخت مالی با مجموع ۴.۶ میلیون دالر مسدود شده است. این نامه همچنین 
نشان می دهد که این کشور آمریکای التین در مجموع ۱۲ پرداخت انجام داده که بالغ بر مبلغی بیش از 

۱۱۰ میلیون دالر می شود.

اولین حمله اسراییل به سوریه پس از انتخاب مجدد بشار اسد؛

 تل آویو به دنبال رساندن پیامی به ایران و روسیه است؟

العربی جدید نوشــت حمالت اســراییل پس از انتخابات ریاست 
جمهوری دربردارنده پیام هایی برای روســیه اســت، مبنی بر اینکه 
اسراییل روی سیاست قبلی خود در سوریه یعنی مخالفت با حضور 

ایران در این کشور عربی، اصرار دارد.
منابع آگاه برای العربی الجدید فاش کردند که رژیم اشغالگر اسراییل 
در یک حمله هوایی منطقه جنوبی و مرکزی سوریه را هدف گرفت. به 
گفته این منابع، بمباران اسراییل اطراف منطقه فرودگاه بین المللی 
دمشق و پایگاه های نظامی در مسیر دمشق-قنیطره را هدف گرفته، 
به اضافه پایگاه های جبهه مردمی آزاد ســازی فلسطین، در نزدیکی 
مرز های سوریه-لبنان، یعنی جبهه ای که تصور می شود عامل حمله 
موشکی به سرزمینه های اشغالی در جریان تجاوز اخیر اسراییل به 

غزه بوده است. 
این منابع می افزایند: حمالت اســراییل به منطقه مرکزی ســوریه، 
فرودگاه نظامی الضبعه در نزدیکی شــهر القصیر در غرب حمص را 
هدف گرفته که مرکز اصلی فرماندهی حزب ا... لبنان در سوریه است. 
این بمباران، مرکــز پژوهش های علمی و ذخایر ســالح در نزدیک 

روستای الحشمه در شمال شهر حمص را نیز هدف قرار داد.
براساس گزارش های موجود، روز سه شنبه صدا های انفجار شدیدی 

در دمشق و حمص شنیده شده که مربوط به انفجار ذخایر سالح بوده 
است، نه ناشی از صدای مقابله ســامانه های هوایی نظام سوریه با 

بمباران اسراییل.
از سوی دیگر، به گفته دیده بان حقوق بشر در سوریه، تعداد قربانیان 
انسانی ناشی از بمباران اسراییل در شهر حمص، تا ۱۱ نفر رسیده که در 
آن میان، نیرو های نظامی و شبه نظامیان دفاع ملی هم حاضر بودند.

این در حالی است که خبرگزاری رســمی نظام سوریه، عصر روز سه 
شنبه از یک منبع نظامی نقل کرد که سامانه های دفاع هوایی سوریه 
با موشک های متجاوز اسراییلی مقابله کرده و بیشتر آن ها را ساقط 
کردند، عالوه بر اینکه خســارت های این بمباران، تنها مادی بوده و 

خسارت جانی به دنبال نداشته است. 
این بمباران هوایی اسراییل اولین بمباران پس از برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری سوریه در ۲۶ می است. 
در مورد دالیل حمالت اســراییل و تاثیر آن بر موضع گیری ایران در 
سوریه، سهیل درویش، تحلیلگر ســوریه ای در گفت وگو با العربی 
الجدید گفت: این حمالت برای تکمیل سلسله حمالت اسراییل علیه 
منافع ایران انجام شــده که از ابتدای هفته جاری آغاز شده، گذشته 
از این، حمالت اخیر اسراییل به سوریه نیز متوجه ذخایر سالح شده 

که شنیده شــدن صدای انفجار های مهیب در دمشــق و حمص را 
تفسیر می کند.

درویش بعید می داند که این حمالت تاثیر زیادی روی حضور ایران 
در سوریه داشته باشد، چرا که ایران در طول سال های گذشته، نفوذ 
خود در اغلب مناطق ســوریه را در الذقیه، طرطوس، حماه و دمشق 

تقویت کرده است. 
عالوه بر اینکه هدف گرفتن پایگاه های جبهه مردمی فلســطین هم 
دربردارنده پیام هایی برای رهبری سوریه است مبنی بر اینکه بهای 
هر موشکی که از خاک ســوریه به سمت اسراییل شــلیک شده را 

خواهد پرداخت.
همانطور که بازگشــت حمالت اســراییل پس از انتخابات ریاست 
جمهوری همچنین دربردارنده پیام هایی برای طرف روســی است، 
مبنی بر اینکه اسراییل روی سیاســت قبلی خود در سوریه که همان 
مبارزه با حضور ایران در این کشور عربی اســت، مصر بوده و تسلیم 
فشار های مســکو برای قانع کردن تل آویو در مورد خطرناک نبودن 

شرایط فعلی در سوریه برای اسراییل، نمی شود.
از سه سال پیش، رژیم اشغالگر اسراییل ضربات خود به پایگاه های 

موجود در سوریه را شدت بخشیده است.

عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات ریاست جمهوری 
از اختصاص زمــان ۸ دقیقــه ای به دولــت برای 
دفاع از عملکرد خــود در برابر ســخنان نامزدهای 
ســیزدهمین دوره انتخابات خبر داد. سید احسان 
قاضی زاده هاشمی ، با تایید این خبر گفت: بر اساس 
مصوبه کمیسیون، مقرر شــد دولت در یک برنامه 
ضبط شده به مدت ۸ دقیقه، به اظهارات نامزدهای 
انتخابات در جریان نخستین مناظره پاسخ داده و 
از عملکرد خود دفاع کند. عضو کمیســیون نظارت 
بر تبلیغات ریاســت جمهوری ،زمان پخش برنامه 
دفاعیه دولــت را پیــش از آغاز ســومین مناظره 
عنوان کرد و گفــت: در صورتی که در مناظره ســوم 

نیز درخواست  و شکایتی به کمیسیون ارسال شود، 
تا پیش از پایــان زمان تبلیغات، شــکایت ها قابل 
رسیدگی و پخش اســت.وی درباره محورهای این 
فیلم ۸ دقیقه ای اظهار داشت: در جلسات کمیسیون 
نماینده وزارت کشور حضور داشت و از محورها مطلع 
است و به حوزه اطالع رسانی دولت انتقال داده شده 
است. عضو کمیســیون نظارت بر تبلیغات ریاست 
جمهوری درباره شکایت »سید ابراهیم رییسی« و 
»امیرحسین قاضی زاده هاشمی«   دو نامزد دیگر 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای 
دفاع از خــود در برابر مطالبی که دیگــر نامزد ها در 
مناظره اول و دوم به آنها گفتند، بیان کرد: کمیسیون 

به آقای رییسی ۵ دقیقه و آقای امیرحسین قاضی 
زاده هاشــمی ۲ دقیقه زمان برای دفاع از خود داد 
که البته این دو نامزد از این زمان استفاده نکردند.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به درخواست »عبدالناصر 
همتی« برای دفاع از خود در مقابل ســخنان سایر 
نامزدها هم گفت: این درخواســت در کمیســیون 
در حال رسیدگی اســت و به زودی نتیجه آن اعالم 

می شود.

کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات به دولت۸ دقیقه زمان دفاع داد؛

زمانی برای پاسخگویی دولت

اگر چنانچه مصالح کشور ایجاب کند،FATF تصویب خواهد شد
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کاندیداها وعده های بی اساس ندهند بلکه باید منطبق بر قانون اساسی و معقول حرف بزنند. وعده های سرخرمن 
بیخود و بی اساس قابل اجرا نیست، نباید نامزدها در هیچ جناحی وعده های پوچ و بی اساس بدهند. آیت ا... محسن مجتهد شبستری در خصوص اینکه برخی 
کاندیداها که مخالف تصویب FATF در جلسات مجمع تشخیص بودند اکنون در شــعار و وعده های انتخاباتی خود از احیای برجام و تصویب FATF صحبت 
می کنند، گفت: تناقض از سوی کاندیداها کار درستی نیست، فردی که در موضوعی نظری دارد باید تا انتها همان نظر خود را حفظ کند مگر آنکه با دلیلی متقن قانع 
شود ولی تغییر حرف و دیدگاه بدون دلیل و صرفا به خاطر رای آوری، درست نیست.وی ادامه داد: کاندیداها وعده های بی اساس ندهند بلکه باید منطبق بر قانون 
اساسی و معقول حرف بزنند. وعده های سرخرمن بیخود و بی اساس قابل اجرا نیست، نباید نامزدها در هیچ جناحی وعده های پوچ و بی اساس بدهند. بایستی 
شــفاف، صادقانه، معقول، منطبق با قانون وعده دهند تا مردم با اعتماد کامل رای بدهند.وی در خصوص تاثیر اظهارات کاندیداها در احراز صالحیت شان گفت: 
این بستگی به نظر شورای نگهبان دارد. شورای نگهبان اگر احساس کرد که تخلفاتی در تبلیغات انتخاباتی صورت گرفته رد صالحیت فرد طبق قانون بعید نیست. 

اگر کاندیدایی تخلف آشکار داشته باشد و یا صحبت هایی مطرح کند که برخالف قانون و مصالح کشور باشد ممکن است در احراز صالحیت او  تجدیدنظر شود.

 روایت »پمپئو« 
از نقش ترور حاج قاسم 

خبر  روز

وز عکس ر

وضعیت ناوگروه 
نیروی دریایی ارتش 

در اقیانوس اطلس
هفتادوهفتمین ناوگروه نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایــران بــرای اولین بــار و بدون 
پهلوگیری در بنادر دیگر کشورها 

وارد اقیانوس اطلس شد.

اعتراض »همتی« به تجمع اهواز: 

کجاست دادستان، کجاست سیمای ملی؟
عبدالناصر همتی، کاندیدای انتخاب ریاست جمهوری به سید ابراهیم رییسی دیگر کاندیدای انتخابات 
در توئیتی درباره تجمع مردم در اهواز اعتراض کرد.وی در این باره نوشت: رییس جمهور باید فدایی مردم 
باشد، نه اینکه مردم را فدای خود کند. یک تجمع برای عروســی و شادی مردم برگزار می شد، دادستان 
حتما با برگزار کنندگان آن برخورد می کرد، ســیمای ملی هم از قاطعیت قضایی می گفت. االن کجاست 

دادستان، کجاست سیمای ملی؟

»اسماعیل هنیه« به ایران می آید
 روزنامه لبنانی »االخبار«، )جمعه(، به نقل از منابع آگاه خبر داد که »اسماعیل هنیه« رییس دفتر سیاسی 
جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس(  که هم اکنون در قاهره به سر می برد، به ایران و لبنان سفر 
خواهد کرد.االخبار در این خصوص نوشت که رییس دفتر سیاسی حماس قصد دارد به برخی از کشورهای 
منطقه سفر کند و هماهنگی ها برای سفر به لبنان و ایران را آغاز کرده است.بر اساس این گزارش، اسماعیل 
هنیه با مقامات دو کشور یادشده و همچنین سران گروه های مقاومت فلسطین و رهبری جنبش حزب ا... 
لبنان دیدار خواهد کرد.این روزنامه لبنانی احتمال داد که رییس دفتر سیاسی حماس در ایران با حضرت 
آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ایران، حسن روحانی رییس  جمهور و محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه ایران و همچنین با برخی دیگر از مقامات بلندپایه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی و دیگر 
افراد دیدار کند.این روزنامه لبنانی در ارتباط با سفر هنیه به بیروت نوشت که هنیه در لبنان سعی خواهد 
کرد نشستی با رؤسای سه گانه و سران سرشناس این کشور ترتیب دهد و با سید حسن نصرا... دبیرکل 

جنبش حزب ا... لبنان دیدار کند.

 توضیح »بلینکن« درباره خروج نام 3 مقام سابق ایرانی
از فهرست تحریم ها

وزیر امور خارجه آمریکا درباره خروج نام ۳ مقام سابق ایرانی از فهرست تحریم ها توضیحاتی ارائه کرد. 
بلینکن در بیانیه ای تصریح کرده وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا تحریم های اعمال شده علیه سه 
مقام سابق دولت ایران و دو شرکت را رفع کرده اند. در این بیانیه آمده است: »وزارت خارجه و خزانه داری 
تحریم ها علیه سه مقام سابق دولت ایران و ۲ شرکت را که سابقا در زمینه خرید، اکتساب، فروش، انتقال 
یا بازاریابی محصوالت پتروشیمی ایران فعال بوده اند، رفع کرده است.«وی در ادامه درباره دلیل این اقدام 
مدعی شد: »این اقدام در نتیجه تغییر در وضعیت یا رفتار طرف های تحریم شده صورت گرفته است. این 
اقدامات، تعهد ما را به رفع تحریم در صورت تغییر در وضعیت یا رفتار اشخاص تحریم شده نشان می دهد«.

درخواست تروئیکای اروپا از ایران
سه کشور اروپایی طرف برجام در بیانیه ای مشترک از ایران خواسته اند کامال با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی همکاری کرده و تمامی اطالعات و توضیحات مورد نیاز را بدون تاخیر در اختیار این نهاد بین المللی قرار 
دهد.در این بیانیه آمده است: »فرانسه، آلمان و پادشاهی متحده انگلیس مایلند از رافائل گروسی، مدیر 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بابت گزارش ایشان در خصوص اجرای توافق پادمانی در ایران تشکر 
کنند.«سه کشور اروپایی خاطرنشان کرده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ژوئن سال ۲۰۲۰ با 
صدور قطعنامه ای از آنچه به ادعای آنها »عدم همکاری اساسی ایران برای پاسخگویی به سواالت آژانس 
اتمی« خوانده شده ابراز نگرانی کرده اند.در این بیانیه آمده است: »در آن قطعنامه از ایران خواسته شده بود 
کامال با آژانس همکاری کرده و بدون تاخیر بیشتر درخواست های آژانس را اجابت کند.« تروئیکای اروپایی 
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید کرده اند: »ما از ایران می خواهیم کامال با آژانس بین المللی انرژی اتمی 

همکاری کرده و تمامی اطالعات و توضیحات مورد نیاز توسط دبیرخانه را بدون تاخیر بیشتر  ارائه دهد.«

کافه سیاست

وزیر خارجه سابق آمریکا برای اولین بار اذعان 
کرد که ترور فرمانده شهید نیروی قدس سپاه و 
معامله فروش جنگنده های آمریکایی به امارات 
در به اتمام رســاندن توافق عادی سازی روابط 
میان تل آویو و کشــورهای عربی نقش داشته 
است. مایک پامپئو تایید کرد که معامله فروش 
جنگنده های اف-۳۵ آمریکایــی به امارات در 
امضای توافق عادی سازی روابط میان ابوظبی 
و تل آویو نقش بسزایی داشــته و حتی یکی از 
شروط اساســی این توافق بوده است.روزنامه 
آحارانوت خاطر نشان کرد: به رغم آنکه بسیاری از 
مقامات آمریکایی، ارتباط میان معامله فروش 
جنگنده های اف-۳۵ بــه ابوظبی و ارتباط آن با 
عادی سازی روابط را تکذیب کردند، پمپئو اولین 
مقام رسمی و بلندپایه آمریکایی است که علنا 
اهمیت این معامله را به عنوان یکی از شروط به 
اتمام رساندن توافق میان ابوظبی و تل آویو تایید 
می کند.این روزنامه عبر ی زبان در ادامه می آورد 
که مایک پمپئو در امضای توافق عادی ســازی 
روابط ابوظبی و منامــه با تل آویو نقش محوری 
داشته و گفت و گوهای فشرده ای در این خصوص 
را به نتیجه رسانده اســت.فروش اف -۳۵ به 
امارات متحده عربــی یکی از بخش های توافق 
موسوم به »پیمان ابراهیم« برای عادی سازی 
روابط این کشــور با رژیم صهیونیســتی است. 
تالش نماینده های کنگره آمریکا برای جلوگیری 
از فروش این سالح ها به امارات و عربستان چند 
بار به شکست انجامیده است.مقامات ابوظبی 
پس از امضای توافق عادی سازی روابط با تل آویو 
مدعی شده بودند که این توافق به منظور متوقف 
کردن شهرک سازی ها در کرانه باختری صورت 
گرفته و معامله فــروش جنگنده های اف-۳۵ 
ارتباطی با این توافق نداشته است.طبق گزارش 
رای الیوم، وزیر خارجه ســابق آمریکا همچنین 
گفته اســت که ســران امارات عربــی متحده 
پیش از امضای توافق با تل آویو به شــیوه هایی 
برای ترغیب نیاز داشــتند تا پی ببرند که طرف 
آمریکایی، آنچه صلح خوانده شــده اهمیت آن 
به عنوان یک گزینه راهبردی را تحسین می کند 
و امارات این توانایی را دارد که یکی از شــرکای 

امنیتی در منطقه باشد.

هدف گرفتن پایگاه های جبهه مردمی فلسطین هم 
دربردارنده پیام هایی برای رهبری سوریه است مبنی 
بر اینکه بهای هر موشکی که از خاک سوریه به سمت 

اسراییل شلیک شده را خواهد پرداخت

بین الملل

عکس: مشرق نیوز
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برای حمایت از صنعت نمایشگاهی؛

 اصفهان درصدد افزایش خطوط هوایی خود
با برخی از کشورهاست

استاندار اصفهان گفت: برای حمایت از صنعت نمایشــگاهی خود درصدد افرایش خطوط هوایی 
ایرالین از برخی کشورها به اصفهان هستیم.عباس رضایی با اشاره به اینکه پای صنعتگران خارجی از 
کشورهای عراق و اقلیم کردستان نیز به نمایشگاه اصفهان باز شده است، تصریح کرد: ما درصددیم تا 
بسترهای زیرساختی را برای حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران خود فراهم سازیم.وی اضافه کرد: 
در همین راستا به دنبال راه اندازی ایر الین های خارجی و برقراری خط هوایی ایران به نخجوان، اقلیم 
کردستان و  بغداد برای شرکت در صنعت نمایشگاهی هستیم.استاندار اصفهان اظهار داشت: فعاالن 
اقتصادی حوزه دام و طیور از برگزاری این نمایشگاه در اصفهان رضایت دارند و آمار بازدیدکنندگان 
نیز نشانه استقبال و جایگاه این نمایشگاه در صنعت دامی کشور است. رضایی با اشاره به اینکه جای 
برگزاری نمایشگاه ها در مدت کرونایی بسیار خالی بود، گفت: برگزاری نمایشگاه ها باعث رونق چرخه 
اقتصادی، گردشگری و تولید می شود که با ساخت مجموعه جدید نمایشگاهی در استان این مهم 

محقق شد و شاهد برگزاری نمایشگاه های متعدد در اصفهان هستیم.

»مد پایدار« موجب تقویت صنعت پوشاک می شود
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گفت: توسعه صنعت پوشاک بر پایه »مد پایدار« موجب 
تقویت تولید و اشتغال در این زمینه می شود.شــادی فضلی افزود: صنعت پوشاک نقش مهمی 
در تقویت تولید و اشتغال مولد دارد و توســعه این صنعت بر پایه مد پایدار می تواند موجب اعتالی 
آن شود.وی افزود: انتخاب عروسک به عنوان سوژه این رویداد، وجه ممتاز و ویژه آن است چراکه 
عروسک ها به عنوان سفیران فرهنگی، نقش بسزایی در ترویج فرهنگ و همچنین فرهنگ صلح و 
دوستی دارند و می توانند پیام مورد نظر جشنواره را به  شکل مؤثری منتقل کنند.وی ادامه داد: هدف 
اصلی این رویداد احیای لباس های قومیتی و ملی با رویکرد حفظ محیط  زیست و مد پایدار بوده 
و دوخت تنپوش های قومی، محلی با استفاده از دورریزهای پارچه، این دو هدف را محقق ساخته 
است.فضلی اظهار داشت: از دیگر اهداف این برنامه، توسعه صنعت پوشاک بر پایه مد پایدار است و 
امید است چنین برنامه هایی موجب تقویت تولید و اشتغال در زمینه پوشاک با رویکرد حفظ محیط  

زیست و احیای فرهنگ بومی و محلی ایرانی شود.

رییس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان:

کنارگذر شرق تا پایان دولت به جاده شیراز متصل نمی شود
رییس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان اصفهان، گفت: طرح آبرسانی به ۱۴ شهرستان تامین 
اعتبار شده و امیدواریم حداکثر ۱۵ تیرماه یک سوم این پروژه یعنی ۳.۲ متر برای شبکه شهرستان، 
شهر اصفهان تامین شود و این پروژه به نتیجه برسد.نعمت ا... اكبری اظهار کرد: کنارگذر شرق قطعه 
یک و دو به بهره برداری رسید و افتتاح شد ؛اما  قسمت دیگر که از فرودگاه تا جاده نایین است، تا آخر 
خرداد ماه به پایان می رسد، قسمت سوم این پروژه که از جاده نایین به قلعه شور است تامین اعتبار 
شده و حدود ۳۶۰ میلیارد از این پروژه سهم دولت اســت.رییس سازمان مديريت و برنامه ريزی 
استان اصفهان افزود: در خردادماه ۱۸۰ میلیارد به پیمانکار این پروژه تخصیص داده شده تا پروژه 
دچار کندی نشــود؛ بنابراین ما انتظار داریم که تا پایان این دولت این بخش به پایان برســد و اما 
بخش کلیه کار که به جاده شیراز می خورد مسلما تا پایان این دولت کامل نمی شود.وی بیان کرد: 
این تامین اعتبارات بعد از سفر آقای نوبخت انجام شد که پروژه قطار بهارستان هم تامین اعتبار شد 
و به زودی مردم بهارستان و اصفهان از این خط استفاده خواهند کرد.اكبری تصریح کرد: طرح های 
دیگر همانند دو خطه شدن جاده اردستان افتتاح شده و شش بانده شدن جاده شهرضا در دست 

اجراست که تا پایان دولت قطعا تمام می شود.

نمایندگاناستانبهجایچارهجوییواقدامبرایرفعمشکلآبدرواکنشبهکمبودهاپایدولتهایپیشینومافیایآبرابهمیانکشیدهاند؛

بازی مافیا با آب اصفهان

هر روز اعتراضات و واکنش ها نسبت به کمبود  مرضیه محب رسول
آب در اصفهان بیشتر می شــود. مدیران و 
مسئوالن استان هر یک به نوعی در تالش برای تبرئه خود و خارج شدن از 
فشار افکار عمومی در این مسئله هستند. مدیران آبی استان مشکل را در 
برداشت های باالدســت و عدم تحقق وعده ها عنوان می کنند، نمایندگان 
استان هم حاال در سخنان خود پای برنامه های دولت های پیشین و مافیای 
آب را به میان کشیده اند. نوعی فرار رو به جلو از فشار انتقادات و عدم توانایی 
در گرفتن حق مردم استان اصفهان از سایر اســتان ها؛ اتفاقی که هر دو با 
عوض شــدن نمایندگان رخ کی دهد و انگار هیچ کس توان مقابله با آن را 
ندارد.این اولین بار نیست که یک مقام مسئول از نقش مافیا در پشت پرده 
کمبود آب در استان اصفهان صحبت می کند، هر چند هر بار این مسئله با 
موجی از تکذیب ها روبه رو شده است. به تازگی نماینده مردم اصفهان در 
مجلس مدعی شد مافیای آب در کنار مسائل آب استان مانع تصمیم قاطع 
درخصوص انتقال آب شــده و تعارض منافع در مسئله آب باعث کوتاهی 
مسئوالن شده است.حسین میرزایی با اشاره به مشکالت آب اصفهان اظهار 
داشت: تعارض منافع در مسئله آب باعث کوتاهی مسئوالن شده که بخشی 
از آن به اســتان های همجوار و ذی نفع مربوط می شود.وی افزود: به نظر 
می رسید برخی از مســئوالن منافعی در انتقال و یا عدم انتقال آب دارند و 
مســئله صرفا علمی و فنی نیســت و خروجی آن طی چهارسال گذشته 

پیشرفت یک درصدی تونل سوم و کوهرنگ است اما به نقطه پایانی نرسیده، 
البته اشکال فنی در تونل سد ایجاد شده است. در سال های قبل هم موضوع 
مافیا و تامین آب برای صنایع استان مطرح شده بود؛ شایعاتی که همان 
موقع رییس مجمع نمایندگان استان آن را رد کرد.این مسئله البته از سوی 
برخی از مدیران چهارمحال و بختیاری در آن زمان مطرح شده بود، توجیهی 
برای کمبود آب شرب در اصفهان و سایر رخدادهای ناشی از آن. در سال های 
اخیر اما ظاهرا مافیا پش سر انتقال آب به اصفهان و پروژه های آب رسانی 
قرار دارد. آنگونه که میرزایی،نماینده مردم اصفهان مدعی شده مافیای آب 
هم در کنار این مسائل مانع تصمیم قاطع درخصوص انتقال آب شده است؛ 
طرح بهشت آباد همچنان اجرایی نشــده اما قبل از تامین منبع، مصرف و 
انتقال آب آغاز شده است و چیزی که در در ظاهر امر در این خصوص گفته 
می شود مجوز ندادن محیط زیست است اما پشت پرده جریانات دیگری 
وجود دارد.وی افزود: نوع حکمرانی منطقه ای حوزه آبریز این فکر در وزارت 
نیرو بوده که نه به شکل مرزبندی استانی بلکه جغرافیایی و حوزه های آبریز 
مدیریت آب صورت گیرد. در حوزه مدیریت آبریز زاینده رود فردی غیر بومی 
را منصوب کرده اند و آقای جهانگیری به دنبال بردن آب ســمیرم به کرمان 
است.حجت االسالم میرزایی با بیان اینکه مسئوالن به این نتیجه رسیده اند 
که باید بر اساس حوزه آبریز تصمیم گیری کنند، گفت: عالوه بر این آب های 
مرزی بسیاری را داریم که مهار نشده است و رییس جمهور بعدی باید برای 

آب کشور طرح درست و استراتژیک داشته باشد.نماینده مردم اصفهان در 
مجلس گفت: اگر استان اصفهان برخوردار نامیده می شود به دلیل دارا بودن 
معدن، آب و خاک نیست بلکه به دلیل نیروی انسانی این استان است که 
متاسفانه آن هم نادیده گرفته می شود که با مالیات سنگین به ستوه آمده اند 
و البته با نابودی آب های زیرزمینی و فرونشت عمال استان نابود می شود.

وی گفت: پلیس آب می تواند از بی نظمی های این حوزه جلوگیری و مانع 
سوء استفاده از منابع آبی و بهبود شرایط منجر شود. این اما تنها واکنش 
نمایندگان اصفهان به فشار افکار عمومی نسبت به کمبود آب نیست، مهدی 
طغیانی هم در ســخنانی شــرایط کنونی را محصول اقدامات دولت های 
پیشــین خوانده اســت. این نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
می گوید: مشــکالتی که اکنون برای زاینده رود وجــود دارد از زمان دولت 
اصالحات به وجود آمد، آن زمان قرار بود پس از اجرا و تکمیل طرح انتقال 
آب بهشت آباد، ۹۸ میلیون متر مکعب آب برای مصرف آشامیدنی و صنعت 
یزد اختصاص پیدا کند، اما با وجود اینکه طرح اجرا نشد آب را به آن استان 
انتقال دادند.طغیانی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در دوران محمود احمدی 
نژاد وقتی که شرکت آب منطقه ای اصفهان و چهارمحال و بختیاری را جدا 
کردند با اجازه و تاکید شــخص رییس جمهوری برداشت های آب از باال 
دســت به صورت غیرقانونی آغاز شــد و این برداشــت های غیرمجاز به 

روش های مختلف از جمله پمپ، چاه و سد و بند همچنان ادامه دارد.

در حالی که به باور کارشناسان صنایع دستی به تنهایی 
ظرفیت درآمدزایی به اندازه نفت را دارد، اما مشــکالتی 
مانع رونق تولید در حوزه صنایع دستی شده است. رییس 
اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: یکی از چالش های 
مهم هنرمندان صنایع دســتی قیمت ارز و تامین مواد 
اولیه است برای مثال مس در داخل کشور تولید می شود، 
اما قیمت آن بــا ارز هماهنگــی دارد و به محض تغییر 
قیمت ارز فروشــندگان مواد اولیه، مــس را به قیمت 
بیشتری به هنرمندان می فروشند، چون بیشتر تامین 

کنندگان داخلی نیز با ارز معامله می کنند. عباس شیردل 
ادامه داد: حدود پنج سال است که دولت هیچ هنرمند 
جدیدی را بیمه نمی کند و بودجه آن را به تامین اجتماعی 
نداده اســت و حتی افرادی که بیمه هستند نیز به دلیل 
کمبود ها دچار مشکل شــده اند.رییس اتحادیه صنایع 
دستی اصفهان اظهار کرد: فعاالن حوزه صنایع دستی با 
مشکالت بسیاری رو به رو هستند، یکی از مهم ترین این 
مشکالت مربوط به پرداخت مالیات است، چون فعاالن 
این حوزه هیچ گونه سودی نداشته اند، اما اداره دارایی، 
مالیات با رقم قبل و بدون کاهش از آن ها مطالبه می کند.

شــیردل اضافه کرد: مــواد اولیه داخلی و زیرســاخت 
صنایع دســتی به قیمت گزاف و انحصاری است و هنوز 
هم بخش اعظم صادرات صنایع دستی چمدانی است و 
واسطه گری در این صنعت از چالش های مهم به شمار 

می رود. معاون ســابق صنایع دســتی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز 
گفت: در کشور های هدف صادرات، به دنبال آثار کاربردی 
هســتند و صرفا نگاه تزئینی به هنر های دستی ندارند 
این نگاه بایستی به کشــور ما نیز ورود پیدا کند. جعفر 
جعفرصالحی،  خاطر نشان کرد: بسیاری از آثار هنرمندان 
ما در خانه یا کارگاه خاک می خورد و این در حالی است 
که در اصفهان یک گالری یا مــوزه اختصاصی برای آثار 
هنرمندان صنایع دستی وجود ندارد.وی بیان کرد: وقتی 
گردشگر به اصفهان وارد می شود نمی داند برای مشاهده 
آثار فاخر صنایع دســتی هنرمندان این شــهر، به کجا 
مراجعه کند در صورتی که آثار بسیار فاخری در اصفهان 
وجود دارد که مسلما مشــاهده آن ها برای گردشگران 

بسیار جالب خواهد بود.

صنایع دستی؛ هماورد نفت در درآمدزایی

آغاز ثبت نام مجدد 
مسکن ملی در اصفهان

خبر  روز

مشکالتیکهاکنونبرایزایندهرودوجوددارداززمان
دولتاصالحاتبهوجودآمد،آنزمانقراربودپساز
اجراوتکمیلطرحانتقالآببهشتآباد،۹۸میلیون
مترمکعبآببرایمصرفآشامیدنیوصنعتیزد
اختصاصپیداکند،اماباوجوداینکهطرحاجرانشدآب

رابهآناستانانتقالدادند

پایانه های فروشگاهی و شفافیت اقتصادی
شــفافیت اقتصادی و جلوگیری از پنهان کاری در معامالت اقتصادی از مهم ترین و اساسی ترین  
راه کارهای موجود جهت رشد و اعتالی اقتصادی در کشــورهای توسعه یافته است. بر این اساس 
یکی از عمده ترین برنامه های اقتصادی 
کشــورهای صنعتی دنیــا تالش جهت 
شفاف ســازی اقتصادی و مبارزه جدی 
ایشان با اقتصاد زیرزمینی است. چراکه 
ابهام و عدم شفافیت پاشنه آشیل همه 
نظام های اقتصادی پویا و در حال رشــد 
بوده و از همین روی با این پدیده شوم به 

شدت مقابله می شود.
از سوی دیگر نظام مالیاتی کشور در طول 
یک دهه گذشته منشأ اجرای بسیاری از 
سیاست های موفق اقتصادی در عرصه نظام مالیاتی و متعاقب آن انضباط مالی در کشور بوده است. 
اجرای موفق قانون مالیات بر ارزش افزوده در طول بیش از یک دهه گذشــته و نیز دستاوردهای 
سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه نظام جامع مالیاتی سبب شده تا در این برهه حساس به یکی 
از مسیرها و معبرهای مطمئن کشــور در زمینه تامین هزینه های جاری و عمومی کشور بدل شود. 
اما در کنار همه دستاوردهای مادی که نظام مالیاتی ایران در عرصه اقتصاد کالن کشور داشته است، 
توجه به دستاوردهای معنوی و افزایش رضایت عمومی جامعه و در صدر آن بحث عدالت مالیاتی 

می تواند یکی از عمده ترین دغدغه های سازمان امورمالیاتی کشور باشد.
به طور یقین شفافیت اقتصادی فارغ از اینکه مانعی اصلی در برابر قاچاق کاال بوده و باعث رونق کسب 
و کار اقتصادی در سطح بازارهای داخلی شده ، زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری می شود، از سوی دیگر 
یکی از ملزومات جدی در جهت بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی است. چراکه شفافیت اقتصادی 
موجب می شود تا نظام مالیاتی بتواند براساس شواهد و قرائن واقعی اقدام به اخذ مالیات کرده و 

با اعمال عدالت مالیاتی، زمینه ساز عدالت اقتصادی و اجتماعی شود.
بر این اساس نظام مالیاتی کشور در راستای اجرای سیاست ها و چشم اندازهای موفق خود قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را پس از تصویب نهایی و ابالغ آن اجرایی کرد تا برگ زرین 

دیگری در نظام مالی واقتصادی کشور رقم بخورد. 
بر مبنای این قانون، بانک مرکزی موظف شد تا با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت 
یک سال پس از ابالغ قانون فوق، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های 
پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و بــا ایجاد تناظر بین آن ها با مجوز فعالیت و شــماره اقتصادی 

بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
در شــرایطی که اغلب کشــورهای دنیا با بهــره مندی از فناوری های روز بشــری توانســته اند به 
دستاوردهای بزرگی در عرصه های مختلف قانون گذاری و اجرای قوانین موفق اقتصادی و اجتماعی 
دست یابند، بدون شــک اعمال و اجرای چنین قوانینی می تواند نقش بسزایی در ایجاد شفافیت 
مالی در نظام اقتصادی کشور داشــته و تبعات مثبت آن در دیگر بخش های سیاسی و اجتماعی 

کشور قابل رویت خواهد بود. 
این در حالی است که در کنار مقوله ابهام زدایی و شــفافیت اقتصادی یکی از وجوه تمایز و تفاوت 
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در نظام اقتصادی کشور، ضمانت های اجرایی 
این قانون است که سبب شده تا روح قانون به شکلی فراگیر و موثر در اجزای فعالیت های اقتصادی 

جریان داشته باشد. 
بر این اساس و در فصل پنجم قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مؤدیان، قانون گذار به بیان 
ضمانت های اجرایی این قانون پرداختــه و در ذیل بندهای ۲۲ تا ۲۶ قانــون، تخلفات احتمالی و 

جریمه های ناشی از آن را به تفصیل بیان داشته است.

کافه اقتصاد
م

س: نسی
عک

برای اولین بار در کشور انجام شد؛گزارش

راه اندازی اولین نیروگاه خورشیدی برای محرومان در استان اصفهان
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان از راه اندازی اولین نیروگاه خورشیدی برای محرومان در استان اصفهان خبر داد.مهدی ثقفی ، با اشاره 
به آغاز عملیات اجرایی نصب ۸۰۰ نیروگاه خورشیدی برای محرومان در اصفهان، اظهار کرد: این طرح در بودجه ۱۳۹۹ مصوب مجلس شده بود، بر این اساس قرار بود 
۱۰۰ هزار نیروگاه خورشیدی در کل کشور برای محرومان با وام قرض الحسنه توسط سازمان بسیج سازندگی، ساخته شود.وی افزود: سازمان برنامه و بودجه، تا دی 
ماه سال گذشته، بودجه الزم برای تاسیس این نیروگاه ها را اختصاص نداده بود، در نهایت با موافقت این سازمان، قرار شد به جای ۱۰۰ هزار نیروگاه، ۱۰ هزار نیروگاه 
در استان ها راه اندازی شود که سهم استان اصفهان از این تعداد، ۸۰۰ نیروگاه بوده است.مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: بر اساس 
توافقی که با سازمان بسیج سازندگی و سپاه استان اصفهان انجام شد، سایت ebsvam برای ثبت تام افراد در نظر گرفته شد، بیش از هزار و ۲۰۰ نفر تا پایان سال قبل در 
این سامانه ثبت نام کردند.ثقفی افزود: میزان محرومیت ثبت نام کنندگان توسط بسیج بررسی شد و افرادی که مورد تایید قرار گرفتند به بانک ها برای دریافت وام ۵۰ 
میلیون تومانی قرض الحسنه معرفی شدند، بخش اجرایی راه اندازی نیروگاه ها نیز به شرکت توزیع برق استان اصفهان واگذار شد.وی ادامه داد: تجهیزات این نیروگاه ها 

به صورت انبوه خریداری شد که قیمت کمتری نسبت به قیمت بازار داشته و در مجموع، هزینه اینورتر و پنل های خورشیدی برای هر متقاضی ۵۰ میلیون تومان شد.

قلمکاری؛ هنری 
اصیل و ماندگار

قلمکاری، هنر چاپ یا نقش 
زدن روی پارچــه اســت. 
قلمکاری واژه ای فارسی است 
که در زبان هنــدی به عاریت 
گرفته شده و به طور لغوی از دو 
واژه قلم و کاری تشکیل شده 
و معنی آن، کار هنری است که 

با قلم انجام می شود.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

معاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان از آغاز ثبت نام دوره جدید 
طرح اقدام ملی مســکن استان اصفهان در 
۲۱ شهر خبر داد و گفت: تسهیالت اختصاص 
یافته به مســکن ملی از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون 
تومــان افزایش یافته اســت.امیر زاغیان از 
بازگشایی مجدد ســامانه طرح اقدام ملی 
مسکن برای استان اصفهان به عنوان تکمیل 
ظرفیت باقی مانده این طــرح، از ۱۹خرداد 
ماه ۱۴۰۰ خبرداد و گفت: متقاضیان جدید و 
واجد شرایط می توانند با مراجعه به سامانه 
tem.mrud.ir نســبت به ثبت نــام اقدام 
کنند.وی تصریح کرد: ثبــت نام جدید برای 
۲۱ شهر استان شامل اردستان، تیران، جندق، 
حبیب آباد، خور، داران، دولت آباد، گلپایگان، 
ابوزیدآباد، نوش آبــاد، وزوان، میمه، مهاباد، 
علویجــه، زواره، خالدآباد، بــادرود، فرخی 
و شــهرهای جدید )فوالدشــهر، مجلسی و 
بهارستان( انجام می شود. معاون مسکن و 
ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان با بیان اینکه تســهیالت اختصاص 
یافته به مســکن ملی از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون 
تومــان افزایش یافته اســت، اظهــار کرد: 
بازپرداخت تســهیالت ۱۲ ســاله بــوده و با 
نرخ سود ۱۸ درصد اســت.وی در خصوص 
نحوه پرداخت وام ســاخت مسکن ملی به 
متقاضیان، گفت: تسهیالت براساس میزان 
پیشرفت پروژه به سازنده داده می شود که این 
تسهیالت در پایان ساخت و ساز به متقاضی 
منتقل و مالک باید نسبت به بازپرداخت آن به 
بانک عامل اقدام کند.زاغیان افزود: بر اساس 
اعالم وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی، در 
حال حاضر عملیات اجرایی ۵۳۰ هزار واحد 
مسکن ملی آغاز شده است که پیش از این، 
یک مرحله افتتاح برای ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحدی 
در ابتدای آبان مــاه ۱۳۹۹ با دســتور ویدئو 
کنفرانســی رییس جمهور انجام شده بود، 
همچنین مقرر است تا پیش از اتمام دولت 
دوازدهم، تعدادی دیگر از واحدهای مسکن 
ملی آماده سازی شده و به بهره برداری برسد.
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بازار بی رمق صنایع دستی در بام ایران

ایرانیان از دیرباز در بحث تولید صنایع دستی در جهان حرف های زیادی 
برای گفتن داشتند، آثار تولیدی توسط فعاالن این حوزه در کشور و جهان 
طرفداران خاص خــود را دارد، ارزش مادی و معنوی صنایع دســتی و 
همچنین چشم نواز بودن این تولیدات نگاه هر بیننده ای را به خود جلب 
می کند و بسیاری از افراد تمایل دارند حداقل یک محصول تولیدی کار 
دست را در منزل خود داشته باشــند. قبال قلعه چالشتر شهرکرد محلی 
برای عرضه صنایع دستی محسوب می شــد و حدود ۳۰ هنرمند در این 
قلعه در غرفه های در نظر گرفته شــده محصوالت تولیــدی خود را ارائه 
می دادند، اکنون این غرفه ها تعطیل هســتند و هنرمندان با مشکالت 
بسیاری مواجه شده اند. عباســی یکی از فعاالن حوزه صنایع دستی در 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در حال حاضر بزرگ ترین مشکل 
فعاالن حوزه صنایع دستی در استان بحث بازار فروش است، اظهار کرد: 
پس از شــیوع کرونا و اعالم محدودیت های کرونایی مراکز تفریحی و 
توریستی استان مانند قلعه چالشتر، قلعه دزک، قلعه سردار اسعد و ... 
که جزو مراکز فروش صنایع دستی نیز بودند، تعطیل شدند و باتوجه به 
اینکه گردشگری به استان سفر نمی کرد، عمال فروش صنایع دستی در 
اماکن گردشگری با مشکالت جدی مواجه شــد. عباسی با بیان اینکه 
فعال شدن مراکز تفریحی و توریستی موجب رونق گردشگری و بالتبع آن 
حوزه صنایع دستی خواهد شد، گفت: معموال افرادی که به سایر استان ها 

سفر می کنند برای تهیه سوغات به سراغ صنایع دستی و تولیدات محلی 
می روند، اگر اجازه ورود به گردشــگر داده نشود، چرخ صنایع دستی نیز 
نمی چرخد. این فعال حوزه صنایع دســتی با بیان اینکه در عرضه تولید 
پوشاک محلی فعالیت می کند، بیان کرد: قبل از شیوع کرونا سه فروشگاه 
عرضه مستقیم لباس محلی در چهارمحال و بختیاری داشتم و ۱۱ دوزنده 
و فروشنده نیز با بنده همکاری می کردند، اما در حال حاضر تنها به صورت 
سفارشات شخصی لباس محلی تهیه و عرضه می کنم و تمامی ۱۱ نیرویی 
که در این صنف تحت نظر بنده فعالیت می کردنــد، در حالت رزرو قرار 
دارند. وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیالت به هنرمندان صنایع دستی 
در ایام کرونا فایده چندانی ندارد، یادآور شد: زمانی که بازار برای فروش 
محصول تولیدی وجود نداشته باشد، هنرمند نمی تواند اقساط تسهیالت 
را پرداخت کند، بنابراین تبدیل به یک بیکار بدهکار خواهد شد. این بانوی 
کارآفرین در حوزه صنایع دستی با تاکید بر اینکه قیمت مواداولیه برای 
تهیه صنایع دستی بسیار افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: این 
مســئله باعث باال رفتن قیمت تمام شده محصول می شــود و در این 
شــرایط اقتصادی افراد نمی توانند این محصــوالت را خریداری کنند، 
اگر بازار فروش محصول ســامان پیدا کند، بیش از ۵۰ درصد مشکالت 
فعاالن این حوزه رفع خواهد شــد. معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 

برای حمایت از فعاالن حوزه صنایع دستی در ایام کرونا تسهیالتی از منبع 
ملی و استانی در نظر گرفته شد، همچنین از طریق بنیاد برکت حدود ۸.۵ 
میلیارد تومان تسهیالت در سال گذشته به هنرمندان حوزه صنایع دستی 
برای توسعه اشتغال و ادامه فعالیت پرداخت شد. رییسی با بیان اینکه 
از ابتدای شیوع کرونا حدود ۹۰۰ میلیون تومان تسهیالت به هنرمندانی که 
تمایل به دریافت تسهیالت کرونایی داشتند، پرداخت شده است، عنوان 
کرد: همچنین از منابع تسهیالت روستایی و عشایری ۱.۵ میلیارد تومان 
تسهیالت به فعاالن حوزه صنایع دستی پرداخت شد. معاون صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری 
در ادامه با بیان اینکه نمایشــگاه ملی- مجازی صنایع دستی به همت 
وزارتخانه برگزار شد و هم چنان ادامه دارد، توضیح داد: هنرمندان فعال 
عرصه صنایع دســتی می توانند از این ظرفیت برای فروش محصوالت 
شان استفاده کنند. وی خاطرنشان کرد: اگر شرایط کرونایی اجازه دهد در 
تالشیم نمایشگاه صنایع دستی را در هفته جهانی صنایع دستی به صورت 
اســتانی و یا ملی برگزار کنیم تا در این نمایشگاه فرصتی برای بازاریابی 
توسط هنرمندان فراهم شود. رییســی در خصوص تعطیلی غرفه های 
عرضه صنایع دستی در قلعه چالشتر، گفت: مشکالتی در بحث تملک این 
غرفه ها از بخش خصوصی وجود دارد، در صورت تامین اعتبار برای تملک 

این غرفه ها، این بازارچه فروش در این محل فعال می شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال 
و بختیاری بــا بیان اینکه از ســال ۱۳۹۶ تا ســال 
۱۳۹۹ بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
در چهارمحال و بختیاری انجام شــده است، گفت: 
طبق برنامه پیش بینی شده در این چهار سال مقرر 
بود حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در این 
استان انجام شود که از اهداف جلوتر حرکت کردیم.

علــی شــهریارپور در شــورای اداری چهارمحال و 
بختیاری با اشــاره به اینکه نرخ بیکاری اســتان از 
۲۰.۸ درصد در سال ۹۶ به ۱۵.۲ درصد در ستال ۱۳۹۹ 
کاهش پیدا کرد، اظهار کرد: نرخ رشــد جمعیت در 
این استان نسبت به میانگین کشوری بسیار باالتر 

بوده، نرخ رشد کشــور در حال حاضر ۴۱.۳ درصد و 
نرخ رشد اســتان حدود ۴۳.۷ درصد تعیین شده 

است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته کاهش 
نرخ بیکاری در این استان حدود دو برابر بیش تر از 

میانگین کشوری است.
وی با بیــان اینکه اعتبــارات تملــک دارایی های 
ســرمایه ای چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۲ 
برابر با ۴۲۳ میلیارد تومان بود، که این اعتبارات  در 
سال ۱۳۹۶ به ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، 
گفت: همچنین اعتبارات این حوزه در  سال ۱۳۹۹ 

به ۲۲۱۸ میلیارد تومان و در ســال جاری به ۲۹۴۳ 
میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.

شهریارپور با بیان اینکه از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ 
بالغ بر ۱۰ هزار میلیــارد تومان ســرمایه گذاری در 
چهارمحال و بختیاری انجام شده است، خاطرنشان 
کرد: طبق برنامه پیش بینی شده در این چهار سال 
مقرر بود حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در 
این استان انجام شود که خوشبختانه شاهد تحقق 

کامل برنامه و مازاد بر آن بودیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال 
و بختیاری در ادامه با اشــاره به اینکــه ۳۴ پروژه 
اقتصاد مقاومتی در استان برای اجرا مصوب شده 

بود، گفت: برای اجرای ایــن پروژه ها نیازمند ۴۵۰۰ 
میلیارد تومــان اعتبار بودیم، تاکنــون ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار جذب شده است و برای سال ۱۴۰۰ نیز 
پیش بینی می شود حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
در این راســتا جذب شــود. وی بیان کرد: تامین و 
انتقال آب در ۱۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی، تکمیل 
کلینیک بیماران خاص، راه اندازی ۲۸ واحد صنعتی 
راکد، توسعه کشت های گلخانه ای و توسعه باغات 
در سطح ۱۰۴۴ هکتار از مهم ترین طرح های اقتصاد 

مقاومتی در چهارمحال و بختیاری است.
در پایان جلسه رییس ســازمان صمت چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه در حــال حاضر ۹۱۲ واحد 

صنعتی فعــال در این اســتان وجــود دارد، گفت: 
همچنین ۱۹۵۰ طرح صنعتی در این استان در دست 
اجراســت، از این تعداد حدود ۳۰۰ طرح پیشرفت 
فیزیکی باالیی دارند و پیش بینی می شود ۸۰ طرح 
صنعتی تا پایان سال در استان به بهره برداری برسد.

ســجاد رســتمی افزود: ۱۱۲ معدن در چهارمحال 
و بختیاری وجــود دارد که از این تعــداد ۵۶ معدن 
در حال حاضر راکد هســتند، در صدد هستیم این 
معادن را در استان فعال کنیم. رستمی خاطرنشان 
کرد: در ایام شیوع کرونا ۲۰ واحد سالمت محور در 
چهارمحال و بختیاری وارد عرصه تولید محصوالت 
و تجهیزات و کاالی مورد نیاز برای مقابله با بیماری 

کرونا شــدند. رییس ســازمان صمت چهارمحال 
و بختیــاری با اشــاره به پیشــرفت فیزیکی طرح 
کریستال مالمین از صنایع پایین دستی پتروشیمی 
در استان، گفت: حدود ۸۰ درصد تجهیزات این واحد 

وارد شده و اکنون در حال ترخیص از گمرک است.

10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری صورت گرفت

نقشه پهنه های کشاورزی در معرض خطر سیل تهیه شد
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تهیه 
نقشه پهنه های کشاورزی در معرض خطر سیل اســتان اظهار داشت: سیالب ها یکی از مخاطرات 

طبیعی هستند که در سال های اخیر نواحی مختلف را دچار بحران کرده است.
حسین بهرامی اضافه کرد: مطالعه مناطق ســیل خیز و تهیه نقشه های پهنه بندی و خطرات سیل 

یکی از برنامه های ضروری در بخش کشاورزی است.
وی  ادامه داد: با وقوع سیل فروردین ماه ۹۸ در استان چهارمحال و بختیاری و خسارت انبوه وارد 

شده به بخش کشاورزی، واحد gis سازمان شروع به جمع آوری اطالعات بانک سیل کرد.
بهرامی گفت: این اطالعات از آمار ارسال شده به اداره بحران از قبیل ایستگاه های پمپاژ آب، اراضی 
زراعی و باغی، تاسیسات حوزه دامپروری، طیور و شیالت خسارت دیده بود که با رقومی کردن تمامی 

مکان ها به تفکیک شهرستان ها روی نقشه استان پیاده سازی شد.
وی افزود: نقشه پهنه بندی سیل با استفاده از بانک سیل بخش کشاورزی جهت ارائه هر چه بهتر 
برنامه های مدیریتی و پروژه های این بخش و در راستای اطالع رسانی و پیشگیری از بحران سیل 

ترسیم شده است.
بهرامی اضافه کرد: بر اساس داده های مربوط به رودخانه و حریم آن ها با ویژگی های توپوگرافیک 
برای ایجاد آمادگی و اندیشیدن تمهیدات الزم برای مقابله با سیل های آینده، نقشه های ترسیمی 

در اختیار مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های ۱۰ گانه استان قرار گرفته است.

 شهرکرد؛ میزبان مسابقات دوومیدانی قهرمانی
جوانان کشور

رییس هیئت دوومیدانی چهارمحال و بختیاری گفت: مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان کشور 
و انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت های جهانی کنیا روز های یکم و دوم تیر در بخش پسران و 
روز های چهارم و پنجم همین ماه در بخش دختران به میزبانی چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

داریوش صمیمی بابیان اینکه در بخش پســران بیش از ۲۲۰ ورزشــکار و در بخش دختران ۲۰۰ 
دوومیدانی کار بنا به آخرین قوانین بین المللی و با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی مبارزه با 
کرونا با یکدیگر رقابت می کنند، افزود: به جز رقابت های ماده پرتاب چکش و پرتاب دیسک که در 
کمپ پرتاب های شلمزار برگزار می شود، مسابقات دیگر مواد در مجموعه ورزشی شهدای شهرکرد 

برپا خواهد شد.
صمیمی اضافه کرد: ورزشکارانی که در این مسابقات حدنصاب ورودی مسابقات قهرمانی جوانان 

جهان را به دست بیاوردند، اواخر مردادماه ۱۴۰۰ در شهر نایروبی کشور کنیا به میدان می روند.
وی با اشــاره به اینکه تاکنون صادق صمیمی، محمدرضا رحمانی و محال محروقی در ماده پرتاب 
دیسک و دانیال بی باک در ماده ۴۰۰ متر موفق به کســب حدنصاب ورودی مسابقات جهانی کنیا 
شده اند، ادامه داد: صادق صمیمی با حضور در مسابقات قهرمانی جوانان کشور به دنبال شکستن 
رکورد جوانان ایران است که با توجه به برگزاری این مسابقات در شهرکرد امید می رود این پرتابگر 

بتواند رکورد ۶۳ متر پرتاب دیسک جوانان را که در اختیار محمد صمیمی است، ارتقا دهد.

کشت ذرت علوفه ای در اراضی کشاورزی شهرکرد
مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد پیش بینی کرد که در سال زراعی جاری ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی 

کشاورزی این شهرستان به زیر کشت ذرت علوفه ای برود.
فرهاد رفیعی افزود: تاکنون هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت ذرت علوفه ای رفته  که هزار و ۴۵۰ 

هکتار آن در حوزه عمل مرکز جهاد کشاورزی حومه شهرکرد است.
رفیعی اضافه کرد: میانگین عملکرد ذرت علوفه ای در شهرســتان ۶۵ تا ۷۰ تن در هکتار اســت که 

پیش بینی می شود ۱۶۱ هزار تن تولید داشته باشیم.

با مسئولان

برای حمایت از فعاالن حوزه صنایع دستی در ایام 
کرونا تسهیالتی از منبع ملی و استانی در نظر گرفته 
شد، همچنین از طریق بنیاد برکت حدود ۸.۵ میلیارد 
تومان تسهیالت در سال گذشته به هنرمندان حوزه 
صنایع دستی برای توسعه اشتغال و ادامه فعالیت 

پرداخت شد

یمنا
س: ا

عک

بام ایران
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با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
6/30  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیت  ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملــک دولت آبــاد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااســتناد اســناد 
 رسمی مالکیت مشــاعی  و اسناد عادی تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و
 بالمعــارض متقاضیان ذیــل محرز گردیده اســت لــذا طبق مــاده 3 قانون 
 تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و به 
 منظور اطالع عمــوم مراتــب در دونوبت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی 
 داشــته باشــند  می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
 خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
 تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای  مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اســناد 
مالکیت صادر خواهد شد. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.
بــر رای شــماره 139960302018002235 کالســه پرونــده  1- برا
1398114402018000025 آقای محمدرضا برکتین فرزند محمدتقی بشماره 
شناسنامه 1002 صادره از اصفهان  نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب کارگاه  به مســاحت 13303.39 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 
320 اصلی واقــع در منطقه صنعتی دولت آباد بخــش 16 ثبت اصفهان در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه
بــر رای شــماره 139960302018002234 کالســه پرونــده  2- برا
1398114402018000024 آقــای  محمدجعفــر برکتین فرزنــد محمدتقی 
بشماره شناسنامه 866 صادره از اصفهان  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب کارگاه به مساحت 13303.39 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 
320 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از 

مالک رسمی آقای محمدرضا برکتین
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/04/06

م الف : 1147371 ابراهیم  غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  

مفاد آراء
3/61 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
و به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اســناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
پرونــده  کالســه   140060302018000175 شــماره رای  بــر  برا
1397114402018000150 آقــای عبــاس دیانی فرزند محمدعلی بشــماره 
شناسنامه 1209 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 107086  متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 26 اصلی واقع در جاده 

خورزوق  بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/03/22 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/04/06

م الف : 1142561 ابراهیم غفاری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء

3/62 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 

ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
و به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اســناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
پرونــده  کالســه   139960302018002221 شــماره رای  بــر  برا
1398114402018000191 آقای حسین روحانی قهســاره فرزند اصغر بشماره 
شناسنامه 343 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  
90/86 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در منطقه صنعتی 

دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/03/22 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/04/06

م الف : 1142511 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
اخطار اجرایی

3/58 مشــخصات محکوم له: محمد طاهری به نشــانی دولت آبــاد  خ امام رضا 
بن بســت شــادی پالک 72 محکوم علیه : محمدرضا گنجعلی زاده به نشــانی  
کرمان روبروی خ نســترن پل صابونی جنــب پل هوایی )مجهــول المکان( به 
خواسته : مطالبه ، محکوم به : به موجب رأی شــماره 01 به تاریخ 1400/01/18  
حوزه قضائی به شــماره پرونده 99/436 حوزه شــورای حل اختالف شعبه ششم 
شهرستان برخوار محکوم علیهم محکوم اســت به: به پرداخت 55000000 ریال 
بابت اصل خواســته و احتســاب تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست و پرداخت 
مبلغ 6227500 ریال بابت هزینه دادرســی و تصدیــق اوراق محکوم می نماید. 
ضمنا نیم عشــر از مبلغ فوق بابت هزینه های اجرا در حق محکوم له و هزینه ی 
حق االجرا نیز برعهده ی محکوم علیه می باشــد. ماده 34 قانون اجرای احکام : 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلــت مذبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحــا اعالم ناید. 
م الف : 1147317 دفتر شعبه ششم حقوقی  شورای حل اختالف مجتمع شماره 

یک شهرستان برخوار

فقدان سند مالکیت
3/59 شماره نامه: 140085602033000956-1400/03/10 نظر به اینکه سند 
مالکیت پنج سهم و نیم مشاع از یازده سهم ششدانگ یکباب خانه و باغچه جلو آن 
پالک ثبتی شــماره 848 باقیمانده فرعی که در راستای استانداردسازی به پالک 
4640 فرعی تبدیل گردیده از 33- اصلی جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 
10557 صفحه 379 دفتر 80- امالک و بشــماره چاپــی 298207 به نام عباس 
وشاقی فرزند حسن )که بموجب نامه شماره 13/129/2480 مورخ 1399/12/11 
اداره ثبت احوال شهرســتان نطنز نام  خانوادگی مالک از وشــاقی به شریفی جاه 
تغییر یافته است( صادر و تسلیم گردیده است، سپس بموجب دادنامه حصر وراثت 
1021 مورخ 1372/12/12 رئیس شعبه 73 دادگاه حقوقی تهران عباس شریفی 
جاه )وشــاقی ســابق( فوت ورثه وی عبارتند از: احمد، مرتضی، علی، حمیدرضا، 
محمدرضا و توران شــهرت همگی شــریفی جاه فرزندان و فرنگیس عسگری 
همســر و الغیر ســپس بموجب دادنامه حصر وراثت 251 مورخ 1385/04/14 
شورای حل اختالف منطقه 20 تهران )شهر ری( مرتضی شریفی جاه فوت ورثه 
حین الفوتش عبارتند از مهدی و محمدرضا شــهرت هر دو شریفی جاه فرزندان 
و اکرم یوسفی همسر و فرنگیس عســگری مادر و الغیر سپس بموجب دادنامه 
حصر وراثت 659 مورخ 1389/05/31 شــورای حل اختــالف منطقه 20 تهران 
)شــهر ری( فرنگیس عســگری فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از علی، احمد، 
حمید رضا، محمدرضا و توران شــهرت همگی شــریفی جاه فرزنــدان و الغیر 
سپس ورثه نامبرده بموجب درخواســت وارده 140021702033001364 مورخ 
1400/03/06 ، منضم به دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه 
یکتا 140002155884000069 و رمز تصدیق 185869 شــماره 67705 مورخ 
1400/02/30 که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز رسیده است مدعی شده 
سند مالکیت پالک مرقوم در اثر اسباب کشــی مفقود گردیده است و درخواست 
سند مالکیت المثنی نموده است ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردید بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
 اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1147155 علی جوانــی مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک نطنز 
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مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان:

روند واکسیناسیون در استان اصفهان متوقف نشده است
 مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان، در رابطه با زمان  رسیدن محموله جدید 
واکسن، گفت: گفته شده است که به زودی محموله جدید را تحویل دهند اما دقیقا اطالعی نداریم، 
ما سعی می کنیم تا رسیدن واکســن جدید موجودی را مدیریت کنیم  و روند واکسیناسیون را به 
طور کامل متوقف نکنیم.رضا فدایی اظهار کرد: ما به اندازه ۲۷۶ هزار نفر واکسن از وزارت بهداشت 
دریافت کرده بودیم که بیش از ۶۰ هزار دز تزریق شده و حدود ۱۴ الی ۱۵ هزار  دز باقی مانده است.

مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان افزود: روند واکسیناسیون کند شده اما 
هنوز متوقف نشده است و ما سعی داریم که با استفاده از باقی مانده واکسن های موجود حداقل 
نوبت دوم واکســن افرادی که زمان تزریق دوم شان رسیده اســت را تامین و تزریق کنیم، تا نظم 
واکسیناسیون به هم نریزد.وی ابراز کرد: امیدواریم در روزهای آینده محموله های جدید واکسن 
که شاید واکسن ایرانی باشند به دست ما برسد و این کمبود برطرف شود و مجددا واکسیناسیون 

سرعت بگیرد.

 دانشگاه اصفهان؛ میزبان رویداد ملی استارت اپ 
کارآفرینی اجتماعی

سومین رویداد ملی استارت اپی کارآفرینی اجتماعی با محوریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
و طالق به میزبانی دانشگاه اصفهان، ۱۲ تا ۱۶ تیرماه برگزار می شــود.دبیر اجرایی سومین رویداد 
ملی استارتاپی کارآفرینی اجتماعی، محورهای رویداد را شامل مهارت های اجتماعی فرهنگی قبل 
و بعد از ازدواج، مهارت های کنترل خشــم و تاثیر آن بر طالق، تاثیرات اعتیاد و مواد مخدر صنعتی 
بر طالق و تکدی گری، حاشیه نشینی و کودکان کار ماهواره، فضای مجازی و بازی های رایانه ای و 
طالق اعالم کرد. دبیر اجرایی سومین رویداد ملی استارت اپی کارآفرینی اجتماعی گفت: تاکنون، 
۴۰ نفر از صاحبان ایده ثبت نام کرده اند که تا ۱۰ تیر تعداد نفرات نهایی می شــود. مهلت ثبت نام تا 
۲۱ خرداد و زمان برگزاری ۱۲ الی ۱۶ تیرماه است.وی اضافه کرد: برنامه ها به دو صوت »ایده شو« 
و »بوم کسب و کار« برگزار می شود و مسابقه ایده شو با معرفی نفرات برگزیده در تاریخ ۱۲ تیرماه 
انجام می شود. جهت ترغیب شرکت کنندگان، جوایزی پیش بینی شده و قرار بر این است که رویداد 

ناقص رها نشود.

 کلنگ زنی مرحله اول گلخانه های تحقیقاتی جدید 
دانشگاه صنعتی اصفهان

مرحله اول گلخانه های تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشــگاه صنعتی اصفهان با حضور هیئت 
رییسه دانشــگاه صنعتی اصفهان کلنگ زنی شد.ســید مهدی ابطحی، رییس دانشگاه صنعتی 
اصفهان در آیین کلنگ زنی مرحله اول گلخانه های تحقیقاتی دانشکده کشاورزی  دانشگاه صنعتی 
اصفهان با بیان این که این گلخانه نیمی از تعهد دانشگاه به دانشکده کشاورزی برای ایجاد دوهزار 
متر فضای گلخانه ای است، گفت: با توجه به وضعیت اقلیم اصفهان و اثر ایجاد گلخانه ها در کاهش 
مصرف ســرانه آب، می توانیم یک الگوی علمی و کاربردی برای کشــاورزی منطقه ارائه کنیم.وی 
ابراز امیدواری کرد، ساخت این فضای آموزشی و تحقیقاتی، عالوه بر افزایش اثربخشی گروه های 
باغبانی و زراعت دانشکده کشاورزی، نمونه ای موفق برای کشاورزان منطقه باشد.ابطحی با اشاره 
به وضعیت نگران کننده کشاورزان اصفهانی خواستار نقش آفرینی بیشتر دانشکده کشاورزی شد 
و گفت: ما معتقدیم مشکالت کشــاورزان اصفهان با دیپلماسی علمی قابل حل است.عضو هیئت 
رییسه دانشگاه صنعتی اصفهان با یاد کردن از استاد فقید دانشکده کشاورزی مرحوم دکتر رضوی، 

گفت: باید مثل ایشان نگاه ترویجی به مسئله کشاورزی وجود داشته باشد.

دبیر کانون های خدمت رضوی استان مطرح کرد:

استشمام عطر رضوی و فاطمی همزمان با دهه کرامت در اصفهان

دبیر کانون هــای خدمت رضوی اســتان  حدیث زاهدی
اصفهان با اشاره به  ارزشــمندی انتساب 
خدمات رضوی به امام رضا)ع( گفت: همه مردم استان اصفهان می توانند 
در دهه کرامت از خدمات با عطر رضوی و فاطمی بهره ببرند.دبیر کانون های 
خدمت رضوی اســتان اصفهان در نشســت خبری با اصحاب رسانه با 
موضوع تبیین برنامه های دهه مبارک کرامت  اظهار کرد: با توجه به حجم 
فعالیت خادم یاران و باری که به دوش خادمان رضوی است، باید اقدامات 
خود را به بهترین شکل انجام دهیم تا مردم نیز از ما راضی باشند. مصطفی 
حجه فروش اضافه کرد: در تالش بوده ایم تا فعالیت خادمیاران گسترده 
شده و با توجه به نیازهای جامعه خدمت رسانی صورت گیرد. وی با اشاره 
به اینکه خدمت رضوی، خدمتی است که سفارش خاصی به آن شده و 
هم خدمتگزار و هم خدمت گیرنده، ارزش و ارج و قرب خاصی برای این 
گونه خدمات از جانب دبیرخانه قائل می شــوند، اظهار داشــت: در دهه  
کرامت مقدمه ای فراهم شــده تا اینگونــه خدمات به مــردم در دایره 
وسیع تری انجام شده و افراد بیشتری از این خدمات بهره مند شوند.وی 
با بیان اینکه در طول سال مناســبت های مختلفی داریم تا خادم یاران 
بتوانند خدماتی را ارائه دهند و هرچند خادم یاران راضی نیستند اقدامات 
آنها به چشم بیاید، اضافه کرد: ما وظیفه داریم خدمات صادقانه آن ها را 

منتشــر کنیم؛ زیرا ترویج نیکو کاری امر مهمی است که باید به آن توجه 
شود.دبیر کانون های خدمت رضوی استان اصفهان تصریح کرد:  خدمت 
رســانی به افراد نیازمند مورد تاکید امامان بوده و  با توجه به اینکه این 
خدمت از سوی آستان قدس رضوی است برای کسانی که از این خدمات 
بهره مند می شــوند نیز از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار اســت.حجه 
فروش افزود: در دهه کرامت سعی داریم خدماتی را در اختیار مردم قرار 
دهیم تا اطالعات کاملی از اقدامات خادمیاران رضوی داشــته باشند و 
امیدوارم این مراسم ها به بهترین شکل برگزار شود تا مورد رضایت امام 
رضا)ع( قرار بگیرد.در ادامه این نشســت ســید محمد حسین امامی، 
معاون کانون های خدمت رضوی استان اصفهان نیز در این نشست اظهار 
کرد: دهه کرامت یادآور تمام خوبی ها و جمال انسانی است و تمام مفاهیم 
سازنده ای که در تعامل انسانی داریم در این دهه برای همه مردم یادآوری 
می شود؛ حرم حضرت معصومه)س( و امام رضا)ع( در کشور ما مرکز 
دعا و نیایش اســت.وی افزود: برنامه هایی تحت عنــوان برنامه های 
ستادی در مرکز استان و شهرستان های اصفهان اجرا خواهد شد. در روز 
اول این دهه از ساعت هفت صبح غبارروبی را در گلستان شهدا خواهیم 
داشت و همچنین به مناسبت روز دختر نیز از دختران دو شهید مدافع حرم 
تقدیر می شود.امامی ادامه داد: خادم یاران اقدامات خداپسندانه ای را 

برای تمام افراد انجام می دهند و در برخی از مواقع نیز در خارج از مرزها 
شاهد کمک این افراد هستیم. سعی داریم مردم را با خدمات رضوی آشنا 
کنیم که این ایام سبب شده بتوانیم این کار را به بهترین شکل انجام دهیم.

وی با بیان اینکه »خدمت کریمانه و گره گشایی با کمک اهل بیت« شعار 
ماست، خاطرنشان کرد: هشت مسجد انتخاب شده تا میز خدمت برای 
افراد در این مکان ها برگزار شود. هر روز از یک ساعت قبل از نماز در مشاوره 
بانوان و خانواده خدماتی در این مســاجد ارائه خواهد شد؛ البته سعی 
کردیم در تمامی مناطق مســاجدی را انتخاب کنیم.امامی با اشــاره به 
وضعیت خادم یاران استان اصفهان، ادامه داد: وضعیت خادم یاری استان 
اصفهان خوب بوده و اکنون نزدیک به ۹ هزار خادم یار در استان فعالیت 
می کنند و برخی دیگر نیز در حال تکمیل فرآیند ثبت نام هستند. بیش از 
نیمی از این تعداد در شهرستان های اطراف اصفهان حضور دارند که از این 
تعداد ۶۵ درصد آنها آقا و ۳۵ درصد بانو هستند. تا کنون ۲۱ هزار و ۴۳۸ 
خدمت توسط خادم یاران در استان اصفهان انجام شده که حدود ۱۲ هزار 
و ۵۰۰ خدمت در شهر اصفهان ارائه شده است.وی خاطرنشان کرد: در سال 
۹۹ شاهد رشد ۳۵ درصدی این خدمات بودیم که این موضوع قابل توجه 
است و با توجه به پویایی که در آستان قدس رضوی وجود دارد، امیدواریم 
این عدد افزایــش پیدا کنــد. آموزش های ضمن خدمت افــراد برای 
خادم یاری دیگر اقدامی بوده که انجام شــده تا افــراد انگیزه پیدا کنند. 
خادم یاران ما آداب و سبک زندگی متنوعی دارند و ما سعی داشتیم در 
این آموزش ها به این موضوعات توجه کنیم. اکنون در کانون های خدمت 
رضوی سعی داریم به کیفیت توجه بیشتری داشته باشیم.امامی افزود: 
پروتکل های بهداشتی برای برگزاری این برنامه ها رعایت شده تا بتوانیم 
آن را به بهترین شکل در گذر چهارباغ برگزار کنیم. افرادی که عالقه مند به 
خدمت رسانی هستند به عنوان یاوران رضوی شروع به فعالیت می کنند و 
در آینده بــه خادم یاران اضافه می شــوند.معاون خادمیاری کانون های 
خدمت رضوی اصفهان تصریح کرد: برنامه دهه کرامت را صبح امروز در 
شهرستان ها ساعت ۷ صبح همراه با غبار روبی آستان رضوی آغاز خواهیم 
کرد که در گلستان شهدای اصفهان نیز برگزار می شود و به مناسبت روز 
دختر از دو نفر دختران شهید مدافع حرم در سالن گلستان شهدا تجلیل 
خواهد شــد.وی ادامه داد: به مدت ۱۰ شــب در گذر فرهنگی چهارباغ 
برنامه های متنوعی پیش بینی شده است که به همت کانون های رضوی 
اجرا خواهد شــد.وی افزود: غرفه های مختلفی برای خدمت رسانی به 
مردم از قبیل مشاوره، سالمت، کودکان، بانوان، خانواده، مددکاری، ایثار و 
شهادت، قرآنی، شعر و ادب و … در گذر فرهنگی چهارباغ در نظر گرفته 

شده است.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان اظهار داشت: پدیده گردوخاک هر سال در فصول 
گرم به ویژه ماه های خرداد و تیر به علت تغییر الگوهای 
جوی و افزایش سرعت بادهای شرقی و شمال شرقی، 
در مناطق شرق، مرکز و شمال استان اصفهان رخ می دهد 
که به طور عمده مناطق مرکزی استان را درگیر می کند. 
نوید حاجی بابایی با این توضیح که شدت وقوع پدیده 
گرد و خاک به دو عامل رطوبت خاک و ســرعت باد در 
منطقه بستگی دارد، افزود: عامل باد در وقوع گرد و خاک 

بسیار مهم اســت زیرا هر قدر ســرعت باد بیشتر باشد 
وقوع این پدیده شــدیدتر خواهد بود.وی ابراز داشت: 
به رغم آنکه اصفهان امسال با کم بارشی رو به رو بوده و 
شرایط خشکسالی شدت یافته است، بررسی آخرین 
الگوها نشــان می دهد که هفته های پیش رو سرعت 
وزش بادهای شرقی و شمالی در استان شدید و بحرانی 
نیست و به این ترتیب امسال وقوع گرد و خاک ها نرمال 
پیش بینی می شــود، با وجود این اگر الگوهای جوی 
تغییر یابند و شرایط بحرانی شــود هواشناسی هشدار 
صادر خواهد کرد.حاجــی بابایی با بیــان اینکه پدیده 
گرد و خــاک از اواخر مــاه خرداد و ابتدای تیر شــدت 
می گیرد، خاطرنشان کرد: امسال شــرایط گردوخاک 
بحرانی نیست و انتظار داریم یک سال نرمال و طبیعی 
باشد زیرا سرعت باد در منطقه ما خیلی شدید نخواهد 

بود.وی با بیان اینکه عمده مســاحت اســتان اصفهان 
درگیر خشکســالی هیدرولوژیک است، گفت: این نوع 
خشکسالی بیشترین شدت را در منطقه ما دارد زیرا سال 
آبی کنونی به علت اینکه بارش مناسبی در سرچشمه های 
زاینده رود و غرب اســتان اصفهان رخ نداد، شدت این 
پدیده بیشتر شد.معاون توسعه و پیش بینی اداره کل 
هواشناسی اصفهان با بیان اینکه شدت خشکسالی در 
بخش های مرکزی استان باالست، اضافه کرد: بررسی ها 
در دوره یک ساله نشان می دهد بیش از ۹۲ درصد استان 
اصفهان اکنون درگیر خشکسالی اســت که متاسفانه 
اثرات آن بــر منطقه ما محســوس اســت؛ همچنین 
مطالعات در یک دوره ۱۰ ساله تا پایان اردیبهشت سال 
جاری حاکی است که ۸۰ درصد از مساحت استان دچار 

خشکسالی کم تا شدید است .

گردوغبار تابستان امسال بحرانی نیست

راه اندازی نخستین 
مرکز اشتغال محلی 

کرامت در اصفهان
نخســتین مرکز اشتغال محلی 
کرامت با اشتغال زایی برای ۲۰۰ 

نفر در اصفهان راه اندازی شد.

بازداشت خواستگار اینستاگرامی به دلیل اخاذی
عامل هتک حیثیت و اخاذی در اســتان چهارمحال و بختیاری دســتگیر شد. رییس پلیس فتای 
چهارمحال و بختیاری از شناسایی و دســتگیری عامل تهدید و اخاذی از دختر جوان به بهانه انتشار 
تصاویر و هتک حیثیت وی در شبکه های 
اجتماعی خبــر داد.وی گفت: با مراجعه 
خانمی جــوان و ارائه شــکایت مبنی بر 
تهدید و اخاذی در خصوص انتشار تصاویر 
شــخصی وی در فضای مجازی توسط 
فردی که با سوء استفاده از احساسات و 
با دادن وعده ازدواج با این خانم دوست 
شده بود، موضوع در دستور کار کارشناسان 
پلیس فتا قــرار گرفت.این مقام ارشــد 
انتظامی افزود: شاکی در اظهارات اولیه 
خود بیان داشت از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام با فردی در فضای مجازی آشنا شدم که با سوء 
استفاده از احساسات و جلب اعتماد بنده پس از گذشت یک ماه و به بهانه نشان دادن عکس های من 
به خانواده خود و راضی کردن آن ها برای خواستگاری، عکس و تصاویر خصوصی ام را درخواست کرد 
که من هم برایش ارسال کردم.وی گفت: متهم پس از دریافت تصاویر خصوصی شاکی، وی را تهدید به 
انتشار آن ها در فضای مجازی و ارسال برای خانواده و دوستان آشنایان کرده است و از این خانم جوان 
درخواست مبالغی را داشته است.عسگری گفت: طی تحقیقات فنی و پلیسی و سرنخ های موجود در 
پرونده، متهم در کوتاه ترین زمان ممکن شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و به این پلیس 
انتقال داده شد که در مواجهه با اسناد و مدارک موجود در پرونده لب به اعتراف گشود.رییس پلیس 
فتا چهارمحال و بختیاری از شهروندان به ویژه خانم های جوان خواست در فضای مجازی تحت هیچ 
عنوان به افرادی که با وعده های دروغین مثل ازدواج قصد نزدیک شدن به آن ها رادارند اعتماد نکرده 

و اطالعات و تصاویر شخصی خود را برای آن ها ارسال نکنند. 

خاموشی مزرعه استخراج ارز
۳۵ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در شهرستان شاهین شهر و میمه 
کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: با اطالع ماموران انتظامی از نگهداری 
و راه اندازی چندین دستگاه ماینر در یک کارخانه متروکه در منطقه مورچه خورت ماموران انتظامی 
وارد عمل شدند.سرهنگ علی صادقی افزود: در بازرســی از این محل ۳۵ دستگاه ماینر غیرمجاز و 
قاچاق حین استخراج ارز دیجیتال به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف شد.ئر همین رابطه دو نفر دستگیر 

و تحویل مراجع قضایی شدند.

عالی قاپو آتش نگرفته است
حریق در ساختمان پشت عمارت عالی قاپو در اصفهان مهار شد.سخنگوی آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان گفت : دود رویت شده در پشــت عمارت عالی قاپو واقع در میدان نقش 
جهان این شهر ، مربوط به حریق انبار نگهداری وسایل مربوط به فضای سبز شهرداری در زیرزمینی 
در این منطقه بود .فرهاد کاوه آهنگران افزود: با اعالم حریق در ساختمان پشتی عمارت عالی قاپو،  
ماموران ایستگاه های ۱۷، ۹ و ۱۴ به محل حادثه اعزام شدند.وی ادامه داد: این ساختمان که انبار و 
محل نگهداری وسایل فضای سبز شهرداری است دچار حریق شده بود و دود حاصل از آن ارتباطی 
به ساختمان عالی قاپو نداشت.کاخ عالی قاپو در ضلع غربی میدان نقش جهان و روبه روی مسجد 
شیخ لطف ا... واقع شده است.ارتفاع آن ۴۸ متر است و ۶ طبقه دارد که با راه پله های مارپیچ می توان 

از آن بازدید کرد.

با مسئولان جامعه
ب نیوز

س: صاح
عک

وز عکس ر

عکس: خبرگزاری صدا و سیما

اخبار

سخنگوی قوه قضاییه:

دولت، پاسخگوی تاخیر درباره 
الیحه صیانت بانوان باشد

خبر  روز

ســخنگوی قوه قضاییه در گفت وگویی که با 
خبرنگاران داشت، گفت: دولت درخصوص 
الیحــه »صیانــت، کرامت و تامیــن امنیت 
بانوان« پاسخگوی تاخیر ۴۸۵ روزه خویش 
باشد.غالمحسین اســماعیلی در پاسخ به 
سوالی درمورد ادعای دبیر هیئت دولت مبنی 
بر فرآیند ۸۰۰ روزه بررسی های قضایی الیحه 
صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان اظهار 
داشت: الیحه صیانت، کرامت و تامین امنیت 
بانوان پس از مطرح شدن و به جریان افتادن 
در دوره جدید قوه قضاییه دوره تحول، ظرف 
کمتر از ســه ماه بعد از در دستور قرار گرفتن 
و طی شــش ماهه اول مســئولیت آیت ا... 
رییسی به دولت ارســال شده است و توقف 
آن در قوه قضاییه در دوره اخیر حدود ۸۰ روز 
بوده نه ۸۰۰ روز.وی تاکید کــرد: اگر منظور 
دولتی ها ناظر به دوره قبلی قوه قضاییه است 
باید گفت حسب ســوابق موجود، به جهت 
اینکه اوال الیحه قضایی به جای قوه قضاییه 
توسط دولت تهیه شده بود ثانیا محتوای آن 
از منظر مســئوالن وقت قــوه قضاییه دارای 
اشکاالت فراوانی بوده که آن را غیرقابل اصالح 
دانســته و همانند بســیاری از لوایح که در 
دولت بایگانی شده اســت، این الیحه در قوه 
قضاییه بایگانی شده بود، ولی در دور اخیر در 
بازه زمانی حدودا ۳ ماهه اصالح و به دولت 
ارسال، ولی در دولت ۴۸۵ روز متوقف شده 

بود که اخیرا به مجلس ارسال شده است.

مراتع اصفهان در آتش نبود تجهیزات می سوزند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با توجه به وجود جنگل ها و مراتع صعب العبور در استان اصفهان نیاز است سازمان جنگل ها و مراتع یک دستگاه 
بالگرد مجهز به سبد آب پاش به استان تحویل دهد.منصور شیشه فروش در اصفهان با بیان اینکه وزش بادهای گرم در تابستان وضعیت خاصی دارد و عالوه بر ایجاد 
گرد و غبار وضعیت خشکی را در اکثر مناطق ایجاد می کند، اظهار داشت: در هفته گذشته ۷ هزار متر از مراتع هاردنگ شهرستان لنجان دچار حریق شد که پس از 
یک ساعت و نیم تالش حریق این بخش مهار شد.شیشه فروش با بیان اینکه مراتع از نظر علوفه به ۳ طبقه فقیر، متوسط و خوب طبقه بندی شده و جمعیت دامی 
را برای تامین علوفه تحت پوشش قرار می دهند و خسارت ناشی از حریق به این موضوع آسیب جدی وارد می کند، عنوان کرد: دستورالعمل های الزم در خصوص 
پیشگیری از حریق که به علت خشکی آب و هوا و عدم بارش ها و خشکی علوفه رخ می دهد، صادر و اعالم شــده از روشن کردن آتش غیرمراقبت شده در مراتع 
خودداری شود.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با توجه به نیازمندی امکانات در این منطقه مقرر شده ۷۰ تیم که آموزش های الزم در این خصوص 
را فرا گرفتند در صورت وقوع حریق، کنترل و مهار آن را انجام دهند. وی بیان کرد: ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار وسعت استان اصفهان است و ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار 
مرتع وجود دارد، مراتع با تامین علوفه از منابع آب و خاک حفاظت و از فرسایش خاک جلوگیری می کنند و برای تولید داروهای گیاهی مورد استفاده قرار می گیرند.



اعطای میزبانی بازی های المپیک ۲۰۳۲ به استرالیا در ماه آینده
هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک در جلسه خود تصمیم گرفت میزبانی  المپیک و پار المپیک  ۲۰۳۲ را به استرالیا واگذار کند.قرار است رای گیری از  اعضای 
کمیته بین المللی المپیک به اعطای رسمی میزبانی بازی ها در نشســتی که  ۲۱ جوالی ۲۰۲۱ )۳۰ تیر ۱۴۰۰( در توکیو برگزار می شود انجام شود.در بیانیه کمیته 
بین المللی المپیک برای میزبانی استرالیا از المپیک ۲۰۳۲ آمده است: بریزبن برنامه قوی برای میزبانی از المپیک با استفاده ۸۴ درصدی از زیرساخت های 
موجود و موقتی ارائه کرده است. IOC به این نتیجه رسید که میزبانی بریزبن از المپیک ۲۰۳۲ مورد حمایت دولت استرالیا و مقام های محلی قرار دارد. برنامه 

ارائه شده معیارهای الزم برای شروع گفت وگوی هدفمند را دارد.

شنبه ۲۲ خرداد  14۰۰ / ۰1 ذی القعده 144۲/ 1۲ ژوئن ۲۰۲1/ شماره ۳۲7۳

واکنش »پوگبا« به شایعات جدایی از منچستر یونایتد
پل پوگبا، ستاره فرانسوی منچستریونایتد، به شایعات جدایی اش از این تیم واکنش نشان داد.

قرارداد پل پوگبا با منچستریونایتد در ژوئن ۲۰۲۲ به اتمام می رسد و هنوز هیچ نشانه ای از ماندگار 
شدن ستاره فرانسوی در جمع شــیاطین سرخ مشاهده نمی شــود. این در حالی است که گفته 
می شود دو تیم یوونتوس و پاری سن ژرمن به شــکل جدی شرایط جذب این بازیکن را بررسی 
می کنند.از طرف دیگر بازگشت ماسیمیلیانو آلگری به بیانکونری شایعات درباره احتمال انتقال 

پوگبا به یوونتوس را افزایش داده است. 
با این حال پوگبا که اکنون در اردوی تیم ملی فرانســه به ســر می برد می گوید تمام تمرکز خود را 
روی رقابت های یورو قرار داده اســت.پوگبا طی مصاحبه ای در این باره گفت: »یک سال از قرار 
دادم باقی مانده و همه این را می دانند. من هنوز از سوی منچستریونایتد یک پیشنهاد مشخص 
برای تمدید قرارداد دریافت نکرده ام و مذاکره ای با مربی و مدیران نیز انجام نشده است. بازیکن 
منچستریونایتد هســتم و در حال حاضر تمام فکر من در یورو است و روی این مسابقات تمرکز 
کرده ام. همچنین من یک مدیر برنامه دارم که تمام امور را تحت کنترل دارد.« او در مورد شایعات 

مذاکره با PSG گفت:»نه، اینطور نیست که من شماره تلفن ناصر الخلیفی را داشته باشم.«

»لمپارد« گزینه اول هدایت باشگاه لندنی
پیش بینی می شــد بعد از خریدهای فوق العاده چلسی در نقل و انتقاالت تابستانی گذشته، این 
تیم با فرانک لمپارد در قامت یک مدعی ظاهر شود؛ اما اوضاع هرگز بر وفق مراد سرمربی انگلیسی 
و آبی ها پیش نرفت و آنها حتی تا اواسط جدول لیگ برتر انگلیس نیز پایین آمدند.نتایج ضعیف 
چلسی تحت هدایت فرانک لمپارد باعث شــد انتقادات از اسطوره آبی ها اوج بگیرد و نهایتا او در 
اواسط فصل از هدایت این باشگاه برکنار شد و جای خود را به توماس توخل داد؛ کسی که بعد از 
انتخاب به عنوان سرمربی چلسی نتایج شگفت انگیزی با این تیم کسب کرده و عالوه بر قهرمانی 
با این تیم در چمپیونزلیگ، کاری کرد که آبی ها در پایان لیگ برتر در جمع چهار تیم باالیی جدول 

به کار خود پایان دهند. 
برخی گزارش ها حاکی از آن اســت که قرار اســت فرانک لمپارد از فصل آینــده دوباره به فوتبال 
بازگردد. روی هاجسون آخرین فصل حضور خود در کریستال پاالس را پشت سر گذاشت و اخیرا 
گفته شد که این باشگاه برای جانشینی او با سرمربی ســابق ولورهمپتون یعنی نونو اسپیریتو به 
توافق رسیده است؛ اما نهایتا در آخرین لحظات حضور مرد پرتغالی در پاالس منتفی شد.پیش از 
مطرح شدن نام نونو اسپریتو در اطراف باشگاه کریستال پاالس، صحبت هایی در رابطه با حضور 

فرانک لمپارد در این تیم مطرح بود. 

 دورتموند برای »سانچو« 9۰ میلیون یورو 
ظرف چهار سال می خواهد

 دلیل طول کشیدن روند انتقال سانچو به منچستریونایتد مشــخص شد. دورتموند به پیشنهاد 
 ،BBC ۷۸ میلیون یورویی منچســتریونایتد برای جیدون سانچو دســت رد زده است. به نقل از
دورتموند برای بازیکن ۲۱ ســاله خود ۹۰ میلیون یورو + 5 میلیون یورو پاداش می خواهد. ظاهرا 
نه تنها رقم پیشنهادی منچستریونایتد کم بوده است، بلکه آن ها می خواستند آن را طی پنج سال 
پرداخت کنند ولی دورتموند می گوید کل این رقم باید ظرف چهار سال پرداخت شود. یونایتد حاال 
به این می اندیشد که آیا باید رقم پیشنهادی خود را مورد بازنگری قرار دهد یا نه. دورتموند در توافق 
شفاهی با سانچو به او قول داده اســت که این بازیکن می تواند قبل از تاریخ مشخصی در صورت 
از راه رسیدن پیشنهادی مناسب، از آن ها جدا شود. به نظر می رســد مهلت تعیین شده از جانب 

دورتموند، زمان بازگشت سانچو از یورو ۲۰۲۰ باشد. 

مروری بر گزینه های جذاب بازار نقل و انتقاالتی فصل جدید رقابت های لیگ برتر؛

ستارههاییکهبهصفشدهاند
بیســتمین دوره رقابت هــای لیگ برتر   سمیه مصور
فوتبال کشور به دلیل برگزاری مسابقات 
تیم ملی در رقابت های انتخابی جام جهانی به حالت تعطیلی در آمده 
اســت. از این دوره رقابت ها، هفت هفته دیگر باقــی مانده اما گمانه 
زنی ها در مورد جابه جایی بازیکنان نامدار درپایان لیگ بیســتم آغاز 

شده است. 
تعداد قابل توجهــی از بازیکنان شــاغل در لیگ ایــران و لیگ های 
خارجی به عنوان بازیکن آزاد شناخته می شوند تا جذب آنها در دستور 
کار باشــگاه های لیگ برتری قرار بگیرد. از برخــی از این بازیکنان که 
ستاره های فوتبالی کشور هســتند به عنوان بمب های نقل و انتقاالتی 
فصل جدید نام برده می شــود، گزینه های جذابی که البته جذب آنها 
برای باشگاه ها به راحتی نیست. در این گزارش مروری بر این بازیکنان 

خواهیم داشت:

مجید حسینی
مجید حســینی در حال حاضر بازیکن آزاد اســت،مدافع پیشــین 
استقالل که پدیده ایران در جام  جهانی ۲۰۱۸ روسیه بود، به دوران پر 
افت و خیز حضورش در ترابزون اسپور پایان داد . بعد از جدایی شجاع 
خلیل زاده شایعات زیادی در مورد پرسپولیسی شدن حسینی منتشر 

شد؛ اما او با باشگاه ترکیه ای قرارداد داشت. 
حسینی سابقه بازی در اســتقالل را دارد و البته پیش از آن در برنامه 
تلویزیونی نود اعالم کرده بود هوادار پرســپولیس است! بعید نیست 
سرخ پوشان یک  بار دیگر به حسینی پیشنهاد بدهند؛ هر چند او اعالم 

کرده احتماال در لیگ ترکیه خواهد ماند.

علی کریمی
پیش از شروع مســابقات فصل جاری، یکی از بزرگ ترین سوژه های 
نقل وانتقاالتی کشــور مربوط به این بازیکن می شــد. استقالل برای 
تمدید قرارداد با علی کریمی خیز برداشته بود و سپاهان هم حسابی 
سر کیسه را شل کرد تا او را جذب کند، اما کریمی راهی لیگ ستارگان 

قطر شد. 
او ابتدا در القطر نمایش های خوبی ارائــه داد و بعد به الدحیل قرض 
داده شد. حاال اما کریمی در لیست مازاد دحیل قرار گرفته است. برای 
اســتقالل رویایی خواهد بود اگر بتواند این هافبــک را برگرداند؛ اما 
کریمی که پارسال اولویت را به پول داد احتماال امسال هم لیگ قطر 

را رها نخواهد کرد.

رضا قوچان نژاد
بارها خبر حضور رضا قوچــان نژاد در تیم های لیــگ برتری به گوش 
رسیده ، خبرهای که البته همیشه تکذیب شده و به حقیقت نپیوسته 
است.  در اوج دوران کهکشان سازی تراکتور، گمانه زنی های زیادی در 
مورد حضور رضا در تبریز وجود داشت. بعدتر به طور گسترده شایعه شد 
او از کودکی هوادار پرســپولیس بوده و حتما روزی به این تیم  ملحق 
خواهد شد، االن هم که رسانه های عربســتانی از توافق این بازیکن با 
استقالل خبر می دهند. قوچان نژاد ۳۳ ساله خیلی وقت ندارد. او اگر 
همان  طور که بارها اعالم کرده مشتاق حضور در لیگ برتر است، شاید 

فقط همین تابستان را برای تصمیم گیری وقت داشته باشد.

کاوه رضایی
رضایی فصل پرنوسانی را در شــارلروا پشت  سر گذاشت و رسانه های 
بلژیک از پایان کارش در این تیم خبر داده اند. او البته به صورت قرضی 
در شارلروا توپ زد و در اصل تحت قرارداد بروژ است اما فقط یک فصل 
از این قرارداد باقی مانده و به  نظر نمی رســد بروژ هم تمایلی به حفظ 
مهاجم ایرانی اش داشته باشد. طی روزهای گذشته شایعات زیادی 
در مورد بازگشت این بازیکن به استقالل وجود داشته اما خود رضایی 

سکوت کرده و به  نظر می رسد تکلیف او بعد از پایان مسابقات تیم  ملی 
روشن خواهد شد. اگر رضایی پیشــنهاد جالبی از اروپا نداشته باشد، 
بعید نیست به لیگ ایران برگردد و برای اســتقالل یا یک تیم مدعی 
دیگر بازی کند. در معادالت نقل وانتقاالتی این فصل به هیچ وجه نباید 

سپاهان را هم دست  کم گرفت.

اشکان دژاگه
قطعا یکی از بزرگ ترین کنجکاوی های تابستان مربوط به آینده دژاگه 
می شود. کاپیتان پیشــین تیم  ملی از نظر فردی دوران ناموفقی را در 
تراکتور پشت  ســر نگذاشــت و خیلی مواقع جزو خوب های این تیم 
بود. با این همه به  دلیل اختالفات مالی همکاری او با باشگاه تبریزی 
نیمه تمام ماند. با این وصف قطعا دژاگه داخل کشور مشتریان مهمی 

خواهد داشت. 
او هم اکنون ۳۴ ساله است و شــاید تیم های اروپایی یا عربی برای 
به خدمت گیری اش تردید داشته باشند؛ اما اوضاع در لیگ برتر فرق 
دارد. در همیــن نقل وانتقــاالت نیم فصل چیزی نمانده بود اشــکان 
استقاللی شود ولی نهایتا او در تراکتور ماند. باید دید آیا دژاگه در ایران 

پیراهن تیم دیگری را به تن می کند یا نه؟

بیســت وســومین دوره مســابقات هندبال جام 
باشــگاه های آســیا از تاریخ ۲۲ خرداد لغایت ۳۱ 
خردادماه با شرکت ۱۱ تیم  در دو گروه پنج و شش 
تیمی قرار اســت به میزبانی جده عربستان برگزار 
شــود. دوتیم هندبال صنعت مس کرمان و نیروی 
زمینی شهید شاملی کازرون قهرمان و نایب قهرمان 
لیگ ۹۸ هندبال ایران در ایــن دوره از رقابت ها به 
ترتیب در گروه B و A ایــن رقابت ها حضور دارند.

دو نماینــده ایران چنــد روزی در تهــران آخرین 
اردوی تدارکاتی و آماده سازی خود را برگزار کردند 
و چهارشــنبه ۱۹ خرداد تهــران را بــه مقصد جده 

عربستان ترک کردند. 
در همین رابطه با چنگیز مســیب زاده، مدیر عامل 
باشگاه نیروی زمینی شهید شاملی کازرون که قرار 
است همراه با سربازان نیروی زمینی به عربستان 
اعزام شود، گفت وگویی انجام شده است.مسیب 

زاده درباره وضعیت این تیم اظهار داشت: آخرین 
اردوی تیم هندبال نیروی زمینــی قبل از اعزام به 
بیست وســومین دوره جام باشــگاه های آسیا در 
تهران در سالن شهید حاج قاسم سلیمانی زیر نظر 
کادر فنی برگزار شد و روز چهارشنبه نیز به جده اعزام 
شدیم. مدیر عامل نیروی زمینی افزود: متاسفانه 
در دیدار دوســتانه روز جمعه بــا تیم صنعت مس 
کرمان یکــی از بازیکنان ملی پــوش و با تجربه ما 
مجتبی کرمیان در پست خط زن از ناحیه آشیل پا 
دچار مصدومیت شد و نمی تواند تیم را در مسابقات 

همراهی کند.
مسیب زاده پیرامون اضافه شدن بازیکنان خارجی 
و لژیونر به جمع تیم  نیروی زمینــی گفت: به رغم 
تمــام  تالش های صورت گرفته نتوانســتیم ســه 
لژیونر هندبال ایران مهدیزاده،نصرتی و اســتکی را 
به خدمت بگیریم و بازیکن فرانســوی که قرار بود 

به جمع ما اضافه شود را هم به دلیل مشکالتی که 
برای حضور او در ایران به وجود آمد، نمی توانیم در 
اختیار داشته باشــیم و با همین ترکیب بازیکنان 
جوان و ســرباز به مســابقات اعزام خواهیم شد. 
بازیکنانی که هرکدام در لیگ ایران بهترین هستند 
و فصل قبل قهرمان لیگ ۱۲ تیمــی هندبال ایران 
شدند. مدیر عامل باشگاه نزاجا با اشاره به گروه تیم 
نیروی زمینی در این مسابقات بیان کرد: مسابقات 
با شرکت ۱۱ تیم برگزار می شــود و ما در گروه A با 
نماینده کشورهای بحرین ،کویت، عربستان و قطر 

هم گروه هستیم. 

لژیونرهای نیروی زمینی نیامدند!

شوک به نماینده هندبال ایران قبل از اعزام

خبر  روز

واکنش »پیام نیازمند« به ادعای خبرنگار پرتغالی
در شرایطی که این روزها پیام نیازمند در اردوی تیم ملی ایران در منامه بحرین حضور دارد، پدرو 
سپولودا خبرنگار پرتغالی از عقد قرارداد رسمی باشگاه پورتیموننزه با پیام نیازمند خبر داده است.

نکته جالب اینکه، این خبرنگار معــروف پرتغالی در توئیت خود از تعیین بند فســخ ۲۰ میلیون 
یورویی برای گلر سپاهان خبر داده و اینکه این قرارداد برای ٣ ســال امضا شده و تا سال ۲۰۲۴ 
اعتبار دارد.این در حالی است که پیام نیازمند سنگربان سپاهان و تیم ملی در گفت وگویی کوتاه با 
»ورزش سه« ضمن تکذیب خبر عقد قرارداد رسمی، اینطور توضیح داد:» در حال حاضر در اردوی 

تیم ملی هستم و تمام تمرکزم روی دو مسابقه باقی مانده است. 
امیدوارم با دست پر به ایران بازگردیم و پس از آن هم هفت مسابقه بسیار مهم با سپاهان داریم. 
به امید خدا پس از پایان مسابقات، در مورد آینده ام تصمیم قطعی را خواهم گرفت.« گفتنی است 
در حال حاضر  پائولو ســرجیو، سرمربی ســابق تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و باشگاه التعاون 
عربستان، هدایت تیم پورتیموننزه پرتغال را بر عهده دارد و جعفر سلمانی دیگر بازیکن حاضر در 
اردوی تیم ملی نیز در پایان لیگ بیستم به این تیم پیوســته است.  پیام نیازمند در ابتدای لیگ 
هجدهم از تیم فوتبال پیکان با قراردادی ٢ ساله به باشگاه سپاهان پیوست و پیش از شروع لیگ 
نوزدهم قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد. در پایان لیگ بیســتم قرارداد نیازمند 
با ســپاهان خاتمه پیدا می کند و این بازیکن می تواند به عنوان بازیکن آزاد باشــگاه فصل آینده 

خود را انتخاب کند.

هافبک تیم فوتبال سپاهان:

قهرمانی کمترین حق سپاهان در لیگ برتر است
هافبک تیم فوتبال ســپاهان اصفهان پس از تساوی دوستانه ســپاهان مقابل مس رفسنجان، 
اظهار داشت: بعد از آخرین بازی در لیگ برتر، یک هفته استراحت کردیم  و سپس تمرینات مان 
را شروع کردیم. کارهای بدنی و قدرتی انجام دادیم. اردوی یک هفته ای در کردان برگزار کردیم. 
با نفت آبادان و مس رفسنجان بازی های خوبی انجام دادیم و به آنچه که می خواستیم رسیدیم. 

کم  کم  برای بازی با فوالد آماده می شویم. 
ان شاءا... کارمان را با برد شروع کنیم تا به قهرمانی که کمترین حق ما در لیگ است برسیم.یاسین 
سلمانی در خصوص شرایط امسال خودش عنوان کرد: خداراشکر توانستم در چند بازی خودم را 
نشان بدهم و  کم کم اعتماد محرم  نویدکیا را جلب کردم. امیدوارم این ادامه داشته باشد. فصلی 

قشنگ است که با قهرمانی تمام شود.

پیغام مهم »آرمان رمضانی« به »فرهاد« 
حضور آرمان رمضانی در اســتقالل پس از یک نیم فصل ناموفق با تیم رقیب حواشی بسیاری را 
به همراه داشت و کمتر هوادار این تیم از پیوستن رمضانی به جمع آبی ها راضی بود. او کارش در 
استقالل را با نیمکت نشــینی و حضور کوتاه مدت در دقایق پایانی آغاز کرد و بسیاری انتقالش به 
استقالل را یک انتقال شکست خورده دیگر تلقی می کردند.مهاجم سابق سایپا اما در بازی با نفت 
آبادان گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر رســاند تا هواداران استقالل به احیای او امیدوار شوند. 
رمضانی که به نظر می رســد اعتماد به نفسش را پیدا کرده در بازی دوســتانه مقابل پیکان برای 
نخستین بار در ترکیب اصلی اســتقالل به میدان رفت و باز هم موفق به گلزنی شد تا این پیغام را 

به مجیدی برساند که آماده دقایق بیشتر است. 
از طرفی با توجه به مصدومیت و افت شــیخ دیاباته پیش از تعطیالت لیگ و عدم بازگشــت او 
تا به امروز، احتماال مجیدی در بازی های آینده از رمضانی بیشــتر استفاده خواهد کرد و مهاجم 
شمالی استقالل هم انگیزه های زیادی برای درخشش با لباس آبی دارد تا خاطره نیم فصل تلخ 

در پرسپولیس را از ذهن همه پاک کند.

مستطیل سبز

رییس فدراسیون ورزش روستایی و 
بازی های بومی و محلی:

رییس دولت آینده در جلسات 
شورای عالی ورزش حضور یابد

رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های 
بومــی و محلــی ، در خصــوص مشــکالت 
ســاختاری و مدیریتــی در ورزش و توقعات 
از دولت آینده اظهار کرد: یکــی از بزرگ ترین 
مشکالت ورزش در موضوع ارتباطات ساختاری 
بین وزارت ورزش، فدراســیون ها، هیئت های 
استانی و ادارت کل استانی است که امیدوارم 
با تصویب شخصیت حقوقی فدراسیون ها در 
مجلس شاهد اتفاقات خوبی در آینده باشیم.

محمدتقی امیری خراسانی گفت: امور ورزش 
تنها به یک وزارتخانه اختصاص پیدا نمی کند، 
بلکه ورزش یک بحث چند سازمانی است که 
در این زمینه باید تمام ارگان ها و سازمان های 
فعال در حــوزه ورزش، نقش آفرینی کنند تا با 
ایجاد یک هم افزایی، هزینه کردها و برنامه های 
هدفمند در یک راستا اعمال و مدیریت شود.

امیری خراســانی درباره نقش و تاثیر دولت 
آینــده در ایجاد تحــول در ورزش بــا رویکرد 
تغییرات اساســی در زیربنای سخت افزاری 
و مدیریت ورزشــی گفت: در دولت آینده باید 
دیدگاه های مثبــت رییس جمهــور در حوزه 
ورزش تعیین کننده باشد. در دولت های گذشته 
دیده شده که هر رییس جمهوری دیدگاه وسیع 
و خوبی نسبت به ورزش کشور داشته و دست 
وزیر ورزش بــرای انجام یکســری اهداف و 
موقعیت ها باز بوده اســت. به نظر می رسد در 
دولت آینده باید شــاهد حضور شــخص اول 
رییس جمهور در جلسات شورای عالی ورزش 
باشیم تا بین دستگاه های اجرایی هم افزایی 
الزم ایجاد شــود.رییس فدراســیون ورزش 
روستایی و بازی های بومی و محلی در پاسخ 
به این پرسش که انتظار شما از رییس جمهور 
آینده در حوزه کارکردها و روندهای تحول ساز 
در ورزش کشور چیست؟ افزود: زمانی که جنگ 
شــد مردم روستا و عشــایر خط مقدم جنگ 
بودند و درصد مشــارکت آنها در دفاع از نظام 
بیشتر از سایر اقشار جامعه بوده است، اما زمان 
توزیع اعتبارات ابتدا جامعه شــهری و سپس 

روستایی در نظر گرفته می شود. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

کمالوند هم واکسن 
ایرانی کرونا زد

این روزها ســتاد اجرایــی فرمان 
حضــرت امام)ره( تزریق واکســن 
کرونا را به صورت داوطلبانه آغاز کرده 
و فراز کمالوند، ســرمربی تیم سایپا 

هم این واکسن را دریافت کرد.
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معاون شهردار:

شهرداری اصفهان استاندارد ایزو ۵0001 مدیریت مصرف انرژی 
را دریافت کرد

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: مدیریت انرژی همانند دیگر رویکردهای مدیریتی 
در چارچوب یک سیستم مدیریت قابل استقرار در سازمان هاست.حسین امیری با بیان اینکه سیستم 
مدیریت انرژی بر اساس ایزو ۵۰۰۰۱ ابزاری برای بهبود مستمر در زمینه مصرف، کارایی و انتخاب منابع 
انرژی است، افزود: با استقرار سیستم مدیریت انرژی ساختارهای الزام آور به منظور نهادینه سازی 
طرح ریزی کاهش هزینه های مصرف انرژی، استفاده بهینه از انرژی، کاهش دفع آالینده های زیست 
محیطی، تامین میزان انرژی مناسب با کیفیت و هزینه مورد نظر ایجاد می شود.معاون خدمات شهری 
شهردار اصفهان با اشاره به دریافت استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ در حوزه مدیریت مصرف انرژی، تصریح کرد: 
شهرداری اصفهان با توجه به نوع خدمات در گستره تاسیسات و تجهیزات خود و ارائه خدمات در بیش 
از ۵۰۰ پارک شهری همچنین نورپردازی و روشنایی اماکن عمومی و ابنیه تاریخی آبنما های متعدد و 
دیگر تاسیساتی که مستعد مصرف انرژی هستند خود را مکلف به رعایت استانداردهای بین المللی و 
ملی می داند.وی ادامه داد: با توجه به سلسله اقدامات نرم افزاری و سخت افزاری انجام شده طی سه 
سال گذشته در حوزه مدیریت مصرف انرژی انجام مطالعات امکان سنجی دریافت استاندارد مدیریت 
مصرف انرژی در برنامه شهرداری قرار گرفت که پس از ممیزی نهایی توسط شرکت های معتبر استقرار 
استاندارد انرژی، شهرداری اصفهان موفق به استقرار استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ شد.امیری با اشاره به هدف 
اجرای استاندارد ISO ۵۰۰۰۱ در تاسیسات شهری، گفت: این اســتاندارد در برگیرنده الزامات اجرا، 
نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی است که هدف آن توانمندسازی شهرداری جهت دستیابی 
به راهکاری جهت بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، استفاده و مصرف انرژی است.وی تاکید کرد: از 
این پس همه اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری طراحی شبکه های تاسیسات و انتخاب تجهیزات 
در سطح شهر بر اساس این استاندارد انجام خواهد گرفت. معاون خدمات شهری شهردار اصفهان 
با بیان اینکه اجرای استاندارد ISO ۵۰۰۰۱ به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای منجر می شود، گفت: 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کاهش هزینه انرژی و سایر پیامدهای مرتبط با محیط زیست از 
طریق مدیریت نظام مند انرژی بخشی از نتایج پیاده شده صحیح و اصولی مبانی این استاندارد در هر 
سازمانی است.وی در خصوص تاثیر اجرای استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ در شهرداری اصفهان گفت: اجرایی 
شدن استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ مدیریت شهری را قادر می ســازد که با اجرای اقدام ضروری برای بهبود 
عملکرد انرژی خود و ارائه انطباق سیستم با الزامات این استاندارد بین المللی، تعهدات اشاره شده 
در خط مشی را محقق کند.امیری افزود: پیاده شدن استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ در حوزه مدیریت مصرف 
انرژی فرصت های مناسبی برای مدیریت شهری جهت انعطاف پذیری بیشتر در خصوص هزینه های 
شهرداری و مصارف انرژی فراهم می کند.وی تاکید کرد: در سال گذشته نیز شهرداری اصفهان موفق 
به دریافت جایزه معتبر ملی انرژی از سازمان مدیریت صنعتی کشور شد و این نقطه عطفی در جهت 

کاهش مصرف انرژی و هزینه توأم با افزایش خدمات است.

 200 اقدام در 200 محله شهر با اختصاص بودجه
٢٠٠ میلیارد تومانی

ایمان حجتی، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در اینستاگرام خود نوشت:»به نظر 
من برای ایمنی تردد نیاز است در خیابان محل زندگی ما یک پل عابر پیاده وجود داشته باشد،به نظر 
من کتابخانه محله ما با تغییراتی می تواند به سالن مطالعه هم تبدیل شود.به نظر من با ایجاد چند چاه 
جذبی مشکل آب گرفتگی در محله ما حل می شود.به نظر من در نزدیکی محل زندگی ما محلی وجود 
دارد که می تواند به یک فضای شهری موثر تبدیل شود.شهرداری اصفهان در نظر دارد با نظر شهروندان 
۲۰۰ اقدام در ۲۰۰ محله شهر را برنامه ریزی کند و ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهر اصفهان را در مشارکت 

با شهروندان اصفهانی برنامه ریزی کند. «

شهردار اصفهان مطرح کرد:

احداث پردیس موسیقی در مجموعه گل نرگس

شهردار اصفهان در شصت و پنجمین نشست هم اندیشی اصفهان فردا 
با حضور جمعی از معتمدان منطقه 8 شــهر اصفهان با اشــاره به اینکه 
منطقه هشت و محله های هفده گانه آن برای مدیریت شهری اصفهان 
ناآشنا نیست، اظهار کرد: طی دو سال اخیر چهار مرتبه به این منطقه آمده 
و بازدیدهایی را از محله های کوجان، خانه اصفهان، بهرام آباد و پرتمان 
انجام دادم؛ نوروز سال ۹8 ساعاتی را در کوچه پس کوچه های منطقه 
به بازدید اختصاص داده و تصمیم گرفتیم که پرتمان آســفالت شود، 
همچنین چندین مرتبه نیز به تنهایی در محالت منطقه هشــت حضور 

یافته و با مردم گفت و گو کرده ام.
قدرت ا... نوروزی ادامه داد: منطقه 8 بیش از دو هزار هکتار وسعت دارد 
که ۲۷۰ هزار نفر از جمعیت دو میلیون و ۲۵۰ هزارنفری شــهر اصفهان 
در آن ساکن هستند.شهردار اصفهان با بیان اینکه منطقه هشت حریم 
ندارد، گفت:  این موضوع یک امتیاز ویژه برای منطقه به شمار می رود، با 
این حال برخی امکانات الزم در منطقه نیست و این در حالی است که 
بخش بزرگی از هنرمندان و افــراد توانمند در این منطقه حضور دارند و 
سرشار از سرمایه های اجتماعی است.وی تصریح کرد: وجود تنها ۹ مرکز 
فرهنگی، سه سالن مطالعه، فعال بودن چهار مجموعه ورزشی، ۲۴ مرکز 
تفریحی، 8۶ مرکز آموزشی و ۴۵ کانون سالمت و فعال بودن ۲۵ سمن 

مردمی در منطقه هشت با وسعت زیاد و برای جمعیت ۲۷۰ هزار نفری 
آن، بسیار کم و غیرقابل قبول است.

جذب 1۵0 درصدی بودجه در منطقه 8
نوروزی با اشاره به اینکه قرار نیست که سینماها فقط در هسته مرکزی 
شهر یا در رهنان و خوراسگان باشد، بلکه قرار است شمس آباد نیز تئاتر 
شهر داشته باشد، بنابراین در این راســتا بررسی الزم انجام می شود تا 
مجموعه فرهنگی باران آغازگر تئاتر شهر باشد، گفت: همچنین بودجه 
منطقه هشت شهرداری در سال گذشته ۱۴۰ درصد رشد داشته که مبتنی 
بر برنامه ریزی و تالش شــبانه روزی بوده اســت.وی افزود: در سال 
گذشته ۱۵۰ درصد جذب بودجه در منطقه هشت انجام شده که ۷۱ درصد 

آن در حوزه عمرانی و ۲۹ درصد در بخش جاری بوده است.

سرانه فضای سبز منطقه 8 از متوسط شهر اصفهان پایین تر است
شهردار اصفهان با بیان اینکه نباید ســرانه فضای سبز این منطقه ۵.۳ 
مترمربع باشد در حالی که متوسط سرانه فضای سبز شهر اصفهان ۱8.۴ 
متر است و در برخی مناطق شــهر به بیش از ۲۶ متر می رسد، تصریح 
کرد: هرچند بر اساس مصوبه شــورای عالی شهرسازی، سرانه فضای 

سبز ۹ متر تعیین شــده و اینکه میانگین فضای سبز شهر اصفهان ۱8 
مترمربع است، حکایت از شرایط خوب دارد.وی افزود: در منطقه هشت 
شهرداری با اســتفاده از گونه ها و چمن های مقاوم به کم آبی ۲۰ هزار 
مترمربع به فضاهای سبز قبلی اضافه شده اســت.نوروزی بیان کرد: 
در شهر اصفهان پنج هزار و ۲۰۰ هکتار فضای ســبز وجود دارد که چهار 
هزار هکتار آن در اختیار شهرداری اســت، همچنین در چهار سال اخیر 
۳۰۰ هکتار فضای سبز با اســتفاده از گونه های گیاهی مقاوم به شرایط 

خشکی ایجاد شده است.

طرح محله پرتمان در یک قدمی حل مشکل
وی در خصوص برخی مشکالت منطقه هشت هم اظهار کرد: با جدیت 
طرح محله پرتمان پیگیری شــد تا اینکه خوشبختانه پس از مدت ها 
به ثمر نشســت زیرا در محله پرتمان مردم گرفتار هســتند و باید اراده 
قوی برای حل مشکالت آنها وجود داشته باشد تا از این شرایط خارج 
شوند.شهردار اصفهان تصریح کرد: »باغ گله« در محله شمس آباد باید 
آزادسازی شــود، تاکنون ۵۰ درصد باغ گله آزادسازی شده و آزادسازی 
مابقی مسیر در حال توافق اســت.وی ادامه داد: معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری باید مشکل محله مارچین که خط اتوبوس ندارد را با 

استفاده از اتوبوس های جدید خریداری شده حل کند.

احداث پردیس موسیقی در مجموعه گل نرگس
شهردار اصفهان در خصوص طرح های اجرایی در شهر اصفهان نیز با بیان 
اینکه برای اجرای طرح تئاتر شهر در چهارباغ عباسی اختالفاتی وجود 
داشته که مســائل آن در حال رفع شدن اســت، گفت: به زودی پروژه 
احداث پردیس موســیقی و پارک ۲۲ هکتاری در مجموعه گل نرگس 
کلنگ زنی خواهد شد و طرح جدیدی برای چهارباغ باال آغاز می شود. 
همچنین در منطقه شش شهرداری نیز دو سالن تئاتر در حال احداث 
است.وی اظهار کرد: ســاخت هر کیلومتر مسیر مترو ۵۵ میلیون دالر 
هزینه دارد این در حالی است که ســال 8۰ که کلنگ مترو به زمین زده 
شد برای ساخت هر کیلومتر مسیر مترو ۱۴ میلیارد تومان باید هزینه 

می شد.
نوروزی بیان کرد: در ابتدای فعالیت این دوره مدیریت شــهری، مترو 
فقط تا چهارراه تختی امکان جابه جایی مسافران را داشت و هیچ کس 
باور نمی کرد ادامه مسیر تا صفه در مدت چهار ماه احداث شود و تعداد 
مســافران آن از یک هزار و ۶۰۰ مســافر تا قبل از کرونا به ۱۲۰ هزار نفر 

افزایش یابد.

مدیر عامل ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شــهری شــهرداری اصفهــان در مراســم افتتاح 
سالن های بدنسازی مجموعه ورزشی باغ غدیر اظهار 
کرد: با شیوع بیماری کرونا فرصتی برای بازسازی 
مجموعه ورزشی غدیر به وجود آمد تا بازسازی کامل 
به ویژه در بخش تاسیسات این مجموعه ورزشی رخ 
دهد.محمد مجیری افزود: با توجه به اینکه یکی از 
وظایف شهرداری تقویت و توسعه ورزش همگانی 
بوده و مجموعه ورزشی باغ غدیر متعلق به شهرداری 
اصفهان است از هر حیث ظرفیت بسیار خوبی برای 

استفاده ورزش شهروندان را فراهم کرده است.وی 
اضافه کرد: برای بازســازی کامل استخر مجموعه 
ورزشــی غدیر ۴۷ میلیارد ریال هزینه شــد البته 
بخش بدنه سازی نیز توسط بخش خصوصی انجام 
گرفت.مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: باغ 
غدیر یکی از بی نظیر ترین مجموعه های وزرشــی 
اصفهان است که دو استخر و سالن بدنسازی مجزا 

برای آقایان و بانوان دارد. 
مجیری تاکید کرد: امکاناتی نظیر زمین ورزشــی 
چمن مصنوعی، هارد کورت تنیس، زمین بسکتبال 
و والیبال این مجموعه را به یکــی از مجموعه های 
ورزشی بی نظیر اســتان اصفهان بدل کرده که حق 
مردم اصفهان اســت. معــاون خدمات شــهری 

شهردار اصفهان در این مراسم اظهار کرد: بازسازی 
مجموعه باغ غدیر با کمک بخش خصوصی انجام 
شد تا محیطی مناسب برای گذراندن اوقات فراغت 
شــهروندان مهیا شود.حســین امیری افزود: در 
این دوره مدیریت شــهری از توان و ظرفیت بخش 
خصوصی در اجرای پروژه ها استفاده شده به طوری 
که در تمامی مناطق ۱۵ گانه پروژه های مشــارکتی 
فعال است. معاون خدمات شهری شهردار اصفهان 
تاکید کرد: در این دوره که ما با مشــکالت زیادی از 
جمله کرونا، تورم و تحریم روبــه رو بودیم که تاثیر 
زیادی بر منابــع اقتصادی و درآمدی شــهرداری 
گذاشت، اما بســیار مدبرانه این مشکالت را پشت 
ســر گذاشــتیم و تا کنون پروژه های بسیار زیادی 

اجرا شده است.

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

سالن های بدنسازی مجموعه ورزشی باغ غدیر به بهره برداری رسید

مستندنگاری تاریخ شفاهی و سیره شهدای اصفهان
مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان گفت: یادگار های شهدا مثل وصیت 
نامه و لباس آنان در موزه شهدا در خیابان شمس آبادی و بخشی دیگر از این یادگار ها در خیمه حسینی 
گلستان شــهدای اصفهان در معرض دید عموم قرار می گیرد. سردار مجتبی شــیروانیان درباره نحوه 
گردآوری اسناد و آثار شهدا توضیح داد: آثار و یادگار های شهدا از والدین، همرزمان شهید و پیشکسوتان 
دفاع مقدس در قالب مصاحبه و تاریخ شفاهی جمع آوری می شــود.مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان افزود: از تاریخ شــفاهی بهره برداری های مختلفی از جمله، 
مستند، کتاب نوشتاری و صوتی، نمایشنامه و فیلمنامه صورت می گیرد و در موضوع دفاع مقدس، طرح 
حجمی، طرح مستند های کوتاه و دانشنامه استان اصفهان در دفاع مقدس از تاریخ شفاهی جمع آوری 
شده است.شیروانیان گفت: کتاب »هنوز فرمانده مایی« در ۵۰۰ صفحه به همت یکی از رزمندگان دفاع 
مقدس که ارتباط نزدیکی با سردار شهید خرازی داشتند، نوشته شد. چندین عنوان کتاب نیز از مادران 
شهدا و همسران شهدا چاپ شده اســت.وی ادامه داد: درباره دیگر شهدای انقالب اسالمی و شهدای 
مدافع حرم از جمله، مسلم خیزاب، رحیمی از لشکر فاطمیون، محسن حیدری از لشکر نجف اشرف و 
ابوالفضل شیروانیان اولین شهید مدافع حرم استان نیز کتاب هایی نوشته شده است.مدیر کل بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان افزود: همچنین مستندی درباره خانم نجار 
که متولد خرمشهر بود و فعالیت های مختلفی از جمله پشتیبانی رزمندگان و امدادگری داشت، تهیه 

شده است.

جشنواره داستان زاینده رود در ایستگاه آخر
دبیر چهارمین جشــنواره سراسری دانشــجویی داســتان کوتاه زاینده رود گفت: جشنواره سراسری 
دانشــجویی داســتان کوتاه زاینده رود که از ســال ۱۳۹۴ در تقویم فعالیت هــای فرهنگی ملی جهاد 
دانشگاهی به ثبت رسیده، دانشجویان داخل و خارج از کشور را مخاطب قرار می دهد و وجه تمایز آن با 
سایر جشنواره های داستانی نیز، همین دانشجو محوری است.سیاوش گلشیری ادامه داد: با انتشار 
فراخوان چهارمین دوره از این جشنواره و تمدید مهلت ارسال اثر به آن تا ۳۱ فروردین ماه، تعداد ۳۵۴ 
اثر به دبیرخانه جشنواره رسید و مرحله نخست داوری را پشت ســر گذاشت.دبیر چهارمین جشنواره 
سراسری دانشجویی داســتان کوتاه زاینده رود، با بیان اینکه ســلمان باهنر، ابراهیم سلیمی کوچی و 
شاهرخ گیوا در مرحله نهایی، برگزیدگان این دوره از جشنواره را انتخاب کردند، اعالم کرد که آیین اختتامیه 
چهارمین جشنواره سراسری داستان کوتاه زاینده رود، امروز برگزار می شود.گلشیری افزود: برگزیدگان 
zayandehrood_  و عالقه مندان، می توانند رأس ساعت ۲۰ ، از صفحه اینستاگرام جشنواره به نشانی

story@ و یا با کلیک روی لینک https://livekadeh.com/official/zayanderood شــاهد 
پخش زنده مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتاه زاینده رود باشند.

فعالیت دو هزار کانون فرهنگی وهنری مساجد در استان اصفهان
در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ کانون فرهنگی وهنری مساجد در استان اصفهان در سامانه ملی بچه های 
مسجد در حال فعالیت هســتند. مدیر ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی وهنری مساجد استان 
اصفهان در نشســت مدیران مسئول کانون های فرهنگی و هنری مســاجد بخش باغبهادران با اشاره 
به اینکه تا کنون ۹۵ کانون فرهنگی و هنری مساجد در لنجان به ثبت رسیده است، گفت: سامانه ملی 
بچه های مسجد یک زیست بوم مجازی است که تمام کانون ها در این زیست بوم به خصوص با شرایط 
کرونا و مشکالت پیش آمده، طرح ها، فعالیت ها و برنامه ها ی خود را ارائه می کنند.حجت االسالم محمد 
رضا نیستانی با اشاره به فرا رسیدن دهه مبارک کرامت که با والدت حضرت معصومه )س(آغاز و با میالد 
حضرت امام رضا علیه السالم ختم می شود ،افزود: شعار امسال دهه کرامت گره گشایی به رسم اهل 
بیت علیه السالم نام گذاری شده است و همچنین در این دهه به مناسبت روز بزرگداشت امامزادگان و 

بقاع متبرکه جشن هایی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار می شود.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبرخوان

معاون شهردار اصفهان:

کلنگ تقاطع حلقه حفاظتی 
شهر با خیابان روشن دشت 

به زمین می خورد

خبر  روز

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: 
تقاطع حلقه حفاظتی شــهر با خیابان روشن 
دشــت طبق ردیف بودجه کلنگ زنی می شود.

ایرج مظفر در حاشیه جلسه بررسی پیشرفت 
پروژه های عمرانی شهر اظهار کرد: جلسه بررسی 
مشکالت و برنامه ریزی پروژه های عمرانی در 
منطقه چهار اصفهان برگزار شد که در این جلسه 
عالوه بر رصد پروژه هــای بزرگ منطقه، کلیات 
پروژه هــای عمرانی منطقه رصد و پیشــرفت 
آنها اعالم شــد.وی تصریح کــرد: در این دوره 
مدیریت منطقه چهــار شــهرداری، اقدامات 
بســیار زیاد و مهمی در بخش های عمرانی و 
خدماتی انجام شده است.معاون عمران شهری 
شــهردار اصفهان افزود: مهم تریــن اقدامات 
انجام شــده منطقه چهار در بخــش عمرانی، 
احداث ادامه خیابان ســلمان فارسی، میدان 
شــهدای هســته ای، خیابان های ارغوانیه و 
روشن دشــت بود که با انجام بخش زیادی از 
آزادســازی های باقی مانده در آینده نزدیک به 
بهره برداری می رســد.وی خاطرنشان کرد: در 
این جلسه مقرر شد که بالغ بر یک هزار میلیارد 
تومان پروژه در منطقه چهار شهرداری به زودی 
افتتاح شــود، همچنین تقاطع حلقه حفاظتی 
شهر با خیابان روشن دشت طبق ردیف بودجه 
کلنگ زنی شــود.مظفر با بیان اینکــه یکی از 
مصوبات اخیر تســریع در آزادســازی بخش 
باقی مانده خیابان روشن دشت بود تا عملیات 
اجرایی این پروژه همزمــان با خیابان ارغوانیه 
انجام شود، گفت: همچنین مقرر شد ۱۰ میلیارد 
تومان منابع مالی به سازمان عمران شهرداری 
اصفهان برای ســرعت دهی به اجرای پروژه ها 
پرداخت شود.وی اظهار کرد: در پایان بازدیدی از 
پروژه های در دست اقدام منطقه چهار شهرداری 
انجام شد و شهردار اصفهان از خدمات مدیر و 
کارکنان این منطقه قدردانی کرد و مقرر شــد 
مقدمات برگزاری آیین افتتاحیه حدود یک هزار 
میلیارد تومان پروژه های عمرانی منطقه چهار در 

آینده ای نزدیک انجام شود.

دستور شهردار اصفهان در پاسخ به دغدغه چندساله فعاالن حقوق حیوانات: 

باغ وحش صفه اصفهان به نقاهتگاه و پناهگاه حیوانات تبدیل می شود
شهردار اصفهان اعالم کرد: در این دوره مدیریت شــهری همواره بر آن بوده ایم تا بر مبنای صداقت و پوشاندن جامه عمل به وعده های داده شده و پاسخگویی 
مطالبات شهروندان و شهرنشینان اصفهان عمل کنیم که بر همین اساس و با نظر به مطالبات مردمی و فعاالن حقوق حیوانات، تبدیل باغ وحش صفه اصفهان به 
نقاهتگاه و پناهگاه حیوانات در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفت. قدرت ا... نوروزی ادامه داد: این پناهگاه برای نگهداری از حیوانات بی سرپناه گمشده و یا 
رهاشده که در صورت بالتکلیف بودن وضعیت ادامه حیات ندارند و امکان نگهداری آنها در پناهگاه موجود در شهر اصفهان نیست) مانند برخی حیوانات وحشی و 
دیگر گونه ها که بعضا در مجموعه های قاچاق، کشف و تحویل شهرداری می شوند( تا زمان نیاز به این فضا، فعال خواهد بود.  وی بیان کرد: همچنین در این راستا 
خرید هرگونه جدید از حیوانات برای باغ وحش ممنوع است و باید تالش و اقدام الزم برای انتقال سریع گونه های جانوری به سایر مکان های نگهداری که برای 

ادامه حیات و حفظ حقوق این حیوانات مناسب باشد، در دستور کار شهرداری منطقه ۵ و معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان قرار گیرد.

بازدید »ظریف« از 
سالن اجالس سران

محمدجــواد ظریــف، وزیر 
امــور خارجه کشــورمان روز 
جمعه در ســفر بــه اصفهان 
از ســالن همایش های بین 
المللــی بازدیــد و در جریان 
روند پیشرفت این پروژه قرار 

گرفت.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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افراد باهوش برای داشتن مکالمه و ارتباطی مناسب از 
روش های موثری استفاده می کنند.از بحث کردن های 
بــی ارزش متنفرید؟ از همه ســواالت قدیمی خســته 
شده اید؟ روش هایی که در این مطلب به آنها اشاره شده 

است باعث می شوند جذاب و جالب تر به نظر برسید.
شاید اولویت شما این است که توجه تان را به جای خود 
به سوی فرد دیگری که جلوی شــما نشسته یا ایستاده 
اســت جلب کنید. به همین دلیل، شــما با پرســیدن 
سواالت درست و بجا بیشتر از آنکه گوینده باشید شنونده 
هســتید که برای این منظــور بهتر اســت از زبان بدن و 
آگاهی مثبت برخوردار باشــید. بنابراین، از روش هایی 
که در این مطلب بیان شده است، استفاده کنید و از این 
طریق، خود را در مسیر مکالمه های استثنایی با دیگران 

قرار دهید.
به شــخص مقابل خود اهمیت دهید و با عالقه مکالمه 
کنید: یک روانشــناس بر این باور اســت که عالقه مند 
بودن به دیگران و اهمیت دادن به آنها بسیار مهم است. 
این روانشناس می گوید: این راز موفقیت روابط است. 
بنابراین، سعی کنید هر کاری که انجام می دهید از روی 

عالقه باشــد و حتی اگر با فردی هــم صحبت می کنید 
نشان دهید که او برای شما مهم است و با عالقه این کار 
را انجام دهید؛ چراکه از نتیجه آن متعجب خواهید شد.

با لبخند زدن مرواریدهای ســفید خود را نشان دهید: 
با توجه بــه Psychology Today، تحقیقات نشــان 
داده اند که لبخند زدن نه تنها می تواند ما را در نظر دیگران 
جذاب تر کنــد بلکه می توانــد باعث بهبــود روحیه ما و 

اطرافیان مان نیز شود. 
اغلب ما بــه دلیل اینکــه آگاهی کافی نداریــم، لبخند 
نمی زنیم و حاال شما از این به بعد به خودتان قول دهید 

که لبخند زدن را به یک عادت تبدیل کنید.
به اندازه پنج دقیقه هم شــده به دیگران لطف و محبت 
کنید: وقتی به دیگران حتی به اندازه پنج دقیقه لطف و 
محبت می کنید این کار شما جواب می دهد. بنابراین، به 
دیگران لطف و محبت کنید بدون این که در ازای این کار 
خود، از آن ها لطف و محبت متقابــل بخواهید.از جمله 
لطف و محبت های پنج دقیقه ای می توان به اشــتراک 
گذاشتن و یاد دادن علم و دانش و اطالعات خود نام برد. 
به طور مثــال؛ می توانید بــه عنوان یک مرجــع معتبر، 

خدماتی را به فرد، محصول و تولیدات و خدمات دیگری 
معرفی کنید یا اینکــه به افراد دیگــری توصیه کنید در 
شبکه های اجتماعی چون لینکداین و... به ارائه محصول 

و توانمندی های خود بپردازند.
بیشتر گوش کرده و کمتر صحبت کنید: می خواهید اولین 
تاثیر خود را روی دیگــران بگذارید؟ برای این کار، بدون 
اینکه صحبت دیگران را قطع کنیــد اجازه دهید آن ها به 

طور کامل صحبت کنند. 
هنگامی که شما به طور مداوم و با دقت به صحبت های 
دیگران گوش می کنید باعث می شوید که دیگران نیز با 
عالقه بیشتر به سمت شما جذب شوند. بنابراین، ادامه 

دهید و به طور کامل، به طرف مقابل خود توجه کنید.
فرد مقابل برای تان مهم باشد و صادقانه، این احساس 
را داشته باشید:  زمانی می توانید با شخصی که به تازگی 
با او مالقات کرده اید بهترین مکالمه را داشته باشید که 
درمورد او اطالعاتی کســب کرده باشید که این اطالعات 
می توانند شــامل این که چه کار می کنــد، چرا و چگونه 
کارهای خود را انجام می دهد، باشــد کــه این موارد به 

ضریب هوشی باالی فرد برمی گردد.

آشپزی
تارت دبل چاکلت

تارت نوعی شیرینی است که روی آن باز و از مواد پر کننده مانند میوه، 
مارماالد و به عنوان غذا مرغ و ماهی برای پوشش آن استفاده می  شود.  
مواد الزم: پاناکوتای یک بسته،خمیر تارت طبق دستور،پودر ژالتین یک 

قاشق سوپ خوری،شیر پرچرب 70 میلی لیتر، شکالت سفید200 میلی گرم،شکالت 
تلخ200 میلی گرم،شکالت چیپسی70 میلی گرم،مغز های تست شده60 گرم

طرز تهیه:مرحله اول: خمیر تارت را آماده کنید سپس خمیر را بین دو الیه کیسه نایلونی باز کرده و 
داخل قالب تارت را بپوشانید و اضافه های آن را جدا کنید. روی خمیر را با فویل آلومینیومی پوشانده 

و روی آن سرامیک مخصوص پخت بریزید.قالب را به مدت 30 دقیقه در طبقه وسط فری که از 
15 دقیقه قبل، روی حرارت 180 درجه سانتی گراد گرم کرده اید، قرار دهید تا طالیی رنگ شود.
مرحله دوم:پودر ژالتین و شیر را در ظرفی نسوز ریخته، روی حرارت بخار آب جوش قرار دهید 
و هم بزنید تا ژالتین کامال در شیر حل شود )روش بن ماری(.پاناکوتای  را در ظرفی ریخته 

و روی حرارت قرار دهید تا گرم شود سپس مخلوط ژالتین را به آن اضافه کنید.نیمی 
از مخلوط پاناکوتا را با شکالت سفید و بقیه را با شکالت تلخ مخلوط کنید.

پاناکوتای سفید را در قالب تارت ریخته سپس روی آن نیمی از شکالت چیپسی و نیمی 
از مغز های تست شده بپاشید. پاناکوتای شکالتی را روی آن ریخته و مجددا بقیه 

شکالت چیپسی و مغز های تست شده را روی آن بپاشید. تارت دابل 
چاکلت را در یخچال قرار دهید تا سرد شود. پس از این مدت، 

از یخچال خارج و در ظرف مناسب سرو کنید.

ترفندهای افراد باهوش برای جذب دیگران حین مکالمه

پای بازیگر ژانر وحشت به »جان ویک 4« 
باز می شود

کارگردان »مانکن« و »ملکه گدایان« 
سریال تازه می سازد

بیل اسکارسگارد، بازیگر فیلم ژانر وحشت »آن« برای پیوستن به کیانو ریوز 
در چهارمین قسمت از مجموعه سینمایی »جان ویک« وارد مذاکره شده 
است.در حالی چاد استاهلسکی برای کارگردانی قسمت جدید این فیلم 
اکشن باز خواهد گشت که ستارگانی همچون دانی ین، شامیر اندرسون و رینا 
سوایاما به تیم بازیگری اضافه شده اند. جزئیاتی از شخصیت هایی که قرار است 
توسط اسکارسگارد بازی شود، مشخص نیست.

حسین سهیلی زاده سومین سریالش را برای شبکه خانگی می  سازد. 
این کارگردان قصد دارد بعد از پایان ساخت فصل دوم »ملکه گدایان« 
سریال »عقرب عاشق« را جلوی دوربین ببرد.رضا محقق تهیه کنندگی 
این ســریال را بر عهده دارد و حامد افضلــی و امین محمودی در حال 
نگارش این سریال هستند. »عقرب عاشق« سریالی اجتماعی است که 
در بیست قسمت برای شبکه خانگی ساخته می شود. 

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

رییس محیط زیســت فوالد مبارکه با اشــاره به آالیندگی بســیار اندک فوالد مبارکه گفت: میزان انتشــار 
آالیندگی ها در این شرکت بسیار کمتر از اســتانداردهای محیط زیستی است. به عالوه این آالیندگی توسط 
سازمان محیط زیست پیوسته رصد می شــود. بهنام کاویانی درباره پروژه های زیست محیطی فوالد مبارکه 
اظهار کرد: به دلیل اهمیت موضوع محیط زیست برای شرکت فوالد مبارکه، این شرکت پروژه های مختلفی 

را برای حفظ محیط زیست تعریف و اجرا کرده است.
وی افزود: از این میان می توان به پروژه های »سیســتم مکانیزه شارژ کنســتانتره در بخش کامیون ریز«، 
»ســاخت 2 مخزن بزرگ ریزدانه آهک در ناحیه آهن ســازی و واحد آهک پزی«، »فروش و خارج کردن 
ضایعات ریزدانه آهک و جلوگیری از انتشار غبار آهک به هوا«، »نصب سیستم های پایش آنالین«، »پروژه 
بازیافت حرارت از نیروگاه گازی جهت کاهش آالینده ها«، »ایجاد شــبکه انتقال پســاب شــهری به فوالد 
مبارکه«، »ایجاد تصفیه خانه پساب شهری در فوالد مبارکه«، »سامانه پایش آنالین پارامترهای پساب«، 
»نصب سیســتم پایش آنالین بر روی دودکش های واحد نیروگاه بخار، واحد ورق رنگی، واحد نورد گرم، 
واحد گندله ســازی و غبارگیرهای ناحیه فوالد سازی«، »در حال ساخت ســالن های سند بالست و رنگ 
آمیزی ناحیه فوالد سازی و ناحیه تعمیرگاه مرکزی« و »ساخت و نصب غبارگیر بر روی بافر بین واحد احیا 

مستقیم 2« اشاره کرد.
رییس محیط زیست فوالد مبارکه افزود: در حال حاضر قرار است همه پسماندهای خروجی از شرکت فوالد 
مبارکه توسط سامانه ثبت پسماند این ســازمان رصد و به شــرکت هایی توانمند و مورد تایید این سازمان 

انتقال داده شود.
کاویانی همچنین در مورد نصب و پایش آنالین تجهیزات نیز گفت: میزان آالیندگی تجهیزات و دودکش ها 
در این شرکت رصد می شود. این در حالی است که میزان آالیندگی این شرکت توسط تعدادی از شرکت های 
مورد اعتماد ســازمان محیط زیســت بدون هماهنگی قبلی با فوالد مبارکه رصد می شــود بنابراین میزان 

آالیندگی فوالد مبارکه بسیار کمتر از استانداردهای تعیین شده و موجود است.
وی درباره تصفیه و بازچرخانی آب در فوالد مبارکه نیز بیان کرد: ساالنه 4 الی 6 میلیون مترمکعب آب مورد 
نیاز در فوالد مبارکه توســط فرآیند بازچرخانی تولید می شــود که نیاز به آب خام در این شرکت را به شدت 
کاهش داده و کمک شایانی نیز به حفظ محیط زیست داشته است. همچنین پروژه کاهش غبارات سقفی 
ناحیه فوالدسازی نیز تعریف شده که در دست اقدام است و با بهره برداری از آن در آینده میزان غبارات ناشی 

از این ناحیه تقریبا به صفر می رسد.
رییس محیط زیست فوالد مبارکه ادامه داد: پروژه هایی که تاکنون در فوالد مبارکه اجرا شده توانسته بیش 
از ۹5 درصد از آلودگی موجود را مهار کند. ســایر موارد نیز مربوط به برخی رخدادهای غیرقابل کنترل مانند 

تاثیر بروز بادهای شدید یا گرد و غبار ناشــی از حمل و نقل و یا خالی کردن بار کامیون هاست که پروژه ها و 
اقدامات موثری برای این بخش نیز تعریف شده و به زودی اجرا می شود.

کاویانی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین اندازه گیری های انجام شده، میزان آالینده های منتشر شده بسیار 
کمتر از حد مجاز است. برای مثال میزان انتشار گازهای2SO، CO، NO و ذرات معلق خروجی از دودکش 
در فوالد مبارکه به ترتیب 474، 47، ۹6 و 81 میلی گرم بر نرمال مترمکعب است در حالی که استانداردهای 
ملی این حوزه به ترتیب 2200، 1000، 1400 و 200 میلی گرم بر متر مکعب اســت. این آمار به وضوح نشــان 

می دهد میزان آالیندگی شرکت فوالد مبارکه به شدت کمتر از استانداردهای این حوزه است.

»شرکت فوالد مبارکه« دوستدار محیط زیست است
رییس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به هفته محیط زیست اظهار 
کرد: چالش محیط زیست در کشورهای درحال توسعه، ریشه دار است چرا که بین دوگانه توسعه صنعتی و 
حفظ محیط زیست باید تعادل ایجاد کرد. تعادل بخشــی بین توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست به این 
معناست که می توان همگام با توسعه از محیط زیست هم حفاظت کرد و تجربه کشورهای توسعه یافته نظیر 

اتریش می تواند در این مسیر موثر واقع شود.
فرشید شکرخدایی گفت: تمرکز بر مفاهیم توسعه پایدار و در نظر گرفتن منافع نسل های آتی، می تواند پیش 

روی دولتمردان ما در راستای حفاظت از محیط زیست قرار بگیرد. وی اضافه کرد: حفظ محیط زیست فقط 
گونه انسانی را در بر نمی گیرد و شامل تمام زیستمندان می شود که در این زمینه به توجه و تمرکز بیشتری 
بر محیط زیست نیاز داریم و موضوع »آمایش سرزمین« و تطابق کشور با ظرفیت های بالقوه هر اقلیم می 

تواند در راهبرد »توسعه بر مبنای اقلیم« نقش مهمی ایفا کند.
شــکرخدایی گفت: موضوعاتی نظیر فرهنگ، جامعه و اقلیم می تواند در طراحی توسعه موثر باشد و باید از 
شتاب زدگی اقتصادی بدون درنظر گرفتن پارامترهای محیط زیستی اجتناب کرد. در این راه بهره مندی از 
ظرفیت های بوم گردی و توسعه گردشگری به عنوان صنعت ســبز می تواند بستر مناسبی در افزایش تولید 

ناخالص داخلی کشور همگام با حفظ محیط زیست را فراهم کند. 

شرکت فوالد مبارکه در حفظ محیط زیست اقدامات بنیادین انجام داده است
رییس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیســت و آب اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه صنعتگران کشور 
موضوع اقلیم و فرهنگ را در اولویت طرح های توسعه ای خود قرار دهند، گفت: از سه دهه گذشته تاکنون، 
شرکت فوالد مبارکه توانست ســازوکار مصرف بهینه آب را در اولویت اســتراتژی خود قرار دهد و اقدامات 
این شــرکت در کاهش مصرف آب خام با بهره گیری از بازچرخانی و تصفیه پساب ۹ شهرستان مجاور این 
شرکت را شاهدیم و نیاز است که این موارد بیش از پیش به جامعه اطالع رسانی شود تا جامعه از اقدامات 
ارزنده زیست محیطی این شرکت در راستای بهره گیری از آب های تجدیدپذیر مطلع شود.  وی اضافه کرد: 
سیاست توسعه ای زیرمجموعه های شرکت فوالد مبارکه در نقاطی از کشور که با چالش آب کمتری مواجه 
است هم استراتژی مناسبی توسط این شرکت است که نشان می دهد مدیران این شرکت توسعه بر مبنای 

اقلیم را مدنظر قرار داده اند. 

»توسعه بر مبنای اقلیم«؛ راه عبور از مسائل زیست محیطی 
شــکرخدایی به اهمیت آب نزد ایرانیان اشــاره کرد و گفت: با توجه به جانمایی جغرافیایی ایران در جهان، 
همواره مسئله آب نزد اهالی ایرانشهر مهم بوده است و ما وامدار تمدنی هستیم که آب را در زیر زمین جابه جا 
می کرد تا مبادا تبخیر شود ولی امروز با هدررفت منابع آبی به ویژه با توسعه کشاورزی، نسل های آینده را از 
این نعمت بی بهره کرده ایم.وی باز هم بر »توسعه بر مبنای اقلیم« تاکید کرد و توضیح داد: توسعه صنعتی در 
بخش هایی از کشور که متناسب با شرایط اقلیم منطقه نباشد، سنجیده نیست؛ چراکه کشور ایران مجموعه 
ای از اقلیم های متفاوت است و نیاز است دولتمردان با بازنگری مجدد نسبت به توسعه صنعتی متناسب 

با اقلیم دقت بیشتری کنند.

معاون توسعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان گفت:شرکت فوالد مبارکه 
و ذوب آهن با شبکه گذاری، اقدام به استفاده از پساب شهری کرده اند چراکه 
شهرســتان های لنجان، مبارکه، فالورجان و فوالدشــهر فاقد زیرساخت های 
شــبکه فاضالب بودند که این دو صنعت اقدام به احداث شــبکه جمع آوری، 

خطوط انتقال و تاسیسات تصفیه خانه فاضالب کردند.
امیرحسین حکمتیان با اشاره به اقدامات موثر صنایع بزرگ اصفهان در مصرف 
بهینه آب اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه و ذوب آهن با صنعت شبکه گذاری 
به استفاده از پساب اقدام کرده اند چراکه شهرســتان های لنجان و مبارکه و 
فالورجان و فوالدشــهر فاقد زیرساخت های شــبکه فاضالب بودند که این دو 
صنعت اقدام به احداث شــبکه جمع آوری، خطوط انتقال و تاسیسات تصفیه 

خانه فاضالب کردند.وی افزود: صنایعی نظیر نیروگاه و پاالیشگاه هم با احداث 
تصفیه خانه تکمیلی در راستای بهره گیری از پساب اقدام کرده اند.

معاون توسعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان تصریح کرد: شرکت فوالد 
مبارکه در قالب قرارداد بیع متقابل با شــرکت آبفای اســتان اصفهان نسبت 
به تامین منابع مالی مورد نیاز در راســتای احداث شــبکه و تصفیه خانه های 
فاضالب در شهرهای شهرستان مبارکه شامل دیزیچه، زیباشهر، کرکوند، مبارکه 
و همچنین در شهرهای زاینده رود، زرین شهر، سده لنجان، ورنامخواست و چم 
گردان در شهرستان لنجان اقدام کرد تا از پســاب حاصله از احداث این شبکه 

های فاضالب در بخش صنعت استفاده کند.
وی افزود: طی این قرارداد تاکنون  500 کیلومتر لوله گذاری فاضالب و احداث 

یک تصفیه خانه و 6 باب ایســتگاه پمپاژ فاضالب انجام گرفته و بر اساس آن 
450 لیتر در ثانیه از پســاب حاصله در صنعت فوالد اســتفاده خواهد شد که 
این امر نقش مهمی در کاهش بارگذاری آب مصرفــی بر رودخانه زاینده رود 

داشته است.
معاون توســعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان تصریح کرد: با توجه به 
اعتبارات محدود دولتی در سنوات گذشــته برای احداث تاسیسات فاضالب 
در شهرستان های مبارکه و لنجان، قطعا تا 30 سال آینده مردم این شهرها از 
خدمات دفع بهداشتی فاضالب بهره مند نمی شــدند؛ اما با مشارکت شرکت 
فوالد مبارکه و شرکت آبفای اصفهان در این پروژه، طی 5 سال شاهد پیشرفت 
فیزیکی باالی ۹0 درصد هستیم.  وی اضافه کرد: منافع این طرح شامل ارتقای 

استانداردهای زیســت محیطی منطقه، افزایش ســطح بهداشت عمومی و 
حفاظت کیفی از منابع آب های زیرزمینی و کاهش بارگذاری آب مصرفی مورد 

نیاز صنعت در رودخانه زاینده رود است.
معاون توسعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان گفت: این پروژه به عنوان 
یکی از پروژه های شاخص زیست محیطی در کشور طی بازدید نماینده سازمان 

یونسکو مورد تحسین واقع شد.  
وی گفت: امیدواریم پروژه احداث شبکه جمع آوری، خطوط انتقال و تاسیسات 
تصفیه خانه فاضالب در شهرســتان های مبارکه و لنجان با مشــارکت شرکت 
فوالد مبارکه و آبفای استان اصفهان تا پایان ســال 1401 به بهره برداری کامل 

و نهایی برسد.

فوالد مبارکه؛ سرآمد مهار آالینده های زیست محیطی در ایران

معاون توسعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان:

فوالد مبارکه با شبکه گذاری پساب به مصرف کمتر از آب تازه روی آورد
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