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

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

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

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

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

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

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

حتی در زمینه کم رویی و افزایش اعتماد به نفس.

آشپزی

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

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

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

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

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

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

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

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

چگونه کم رویی را کنار بگذاریم )2(

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

 دنباله »احضار« صدرنشین 
گیشه شد

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

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

                 آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی سازمان صنعت، معدن 

             و تجارت استان اصفهان

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

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

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

نوبت دوم

آگهی مزایده

آگهی مناقصه عمومی

م الف:1147393

م الف:1147396

میثم محمدی- شهردار زرین شهر 

میثم محمدی- شهردار زرین شهر 

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

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

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

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

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

نوبت اول

نوبت اول

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

        آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

400 -1 – 90
خرید پلی آلومینیم 

  ) PAC ( کلراید جامد
1.690.000.000جاری

400 -1 -92 

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

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

2.770.000.000جاری

نوبت اول

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

نوبت دوم

نوبت دوم

»آن مرد با اســب آمد« ؛ و هیچ وقت  زاینده رود
شــاید فکــر نمی کردیم ســالها بعد، 
آدم های توی کتاب، واقعی شوند و ســر از خیابان های شهر 
دربیاورند؛ سوار بر اسب و شمشیر به دست با ادعاهای عجیب 

و غریب.  
دیروز  پیش از ظهــر، خیابان ارتش اصفهــان )حوالی دفتر 
روزنامه زاینده رود( اتفاقی کمتر مســبوق به ســابقه رخ داد؛ 
مردم وحشــت زده و برخی هم با لبخند و گوشــی به دست 
)همراه با فیلمبرداری( به مردی نگاه می کردند که با شــمایل 
سبز و شمشــیری به دست روی اســب در خیابان و پیاده رو 
می چرخید، حرفها و ادعاهایی مطرح می کرد و به گفته پلیس، 
به خودروهای پارک شده در مسیر خود هم با شمشیر آسیب 

وارد می کرد. 
طولی نکشید که انواع و اقسام شایعات درباره مرد سبزپوش 
گوش شــهر را ُپر کرد و هنوز کسی نمی دانســت اصل ماجرا 
چیست. در کمتر از چند دقیقه، نیروی انتظامی وارد کار شد و 

مرد اسب سوار را دستگیر کرد. 

سرهنگ جواد درستکار؛ رییس مرکز اطالع رسانی فرماندهی 
انتظامی استان درباره این ماجرا گفت که فرد اسب سوار  وارد 
خیابان ارتش اصفهان شــده و  برای مردم رعب و وحشــت 
ایجاد کرده بود که بالفاصله پس از ارائه گزارش مردم به مرکز 
فوریت های پلیسی، یک تیم از ماموران یگان امداد نسبت به 
دستگیری وی اقدام کردند. صفحه اینستاگرامی مرکز صدا و 
سیمای اصفهان در توضیح این خبر و به نقل از شاهدان عینی 

نوشت که این فرد ادعا می کرده امام زمان است! 
چندماه قبل هم تصاویری در  رســانه های محلی خوزســتان 
منتشر شــد که مردی با لباسی ســبز رنگ و عجیب و پس از  
پیاده شدن از  یک تاکسی در  میدانی در  شهرستان ماهشهر، 
ظاهر شده و مدعی شده بود امام زمان واقعی اوست! این مرد 
متوهم که گویا در مســیر  رفت و آمد خود، سری هم به بانک 
زده و عملیات نقل و انتقال پول از خودپــرداز هم انجام داده 
بود)!(، ساعاتی بعد توسط نیروی انتظامی بازداشت و روانه 
بازداشتگاه شد. مرد اسب سوار در اصفهان هم پس از رَم کردن 

اسبش دستگیر شد!

دستگیری مرد اسب سوار در خیابان ارتش اصفهان

مدیر روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه در مراسم 
اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران:

با خالقیت و ابزارهای نوین به 
 دنبال ارائه تصویر واقعی

فوالد مبارکه هستیم

8 8 3

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه پس از دریافت نشــان 
عالی روابط عمومی گفت: طی ۴ ماه گذشــته تالش بر 
این بوده است تا با استفاده از خالقیت و ابزارهای نوین 
شــرایطی را فراهم کنیم که تصویر واقعــی فوالد مبارکه 
یعنی تولید و هم افزایی قابل توجه فعلی آن نشان داده 
شود. هادی نباتی نژاد در خصوص دریافت نشان عالی 

روابط عمومی توسط این مجموعه گفت: در مجموعه...

باالخره صدای شکایت و گالیه استاندار هم از وضعیت تنظیم بازار اصفهان بلند شد؛

وقتی آمار با واقعیت نمی خواند

3

پس از ماه ها کمبود شکر، روغن، مرغ و برنج در بازار اصفهان مسئوالن باالخره پذیرفتند که آمار با آنچه مردم در کف بازار می بینند و می خرند، یکسان نیست. بیش 
از شش ماه است که مسئوالن تنظیم بازار وعده متعادل کردن بازار و اعداد و ارقام چشمگیر توزیع روغن، مرغ و شکر در بازار اصفهان را منتشر می کنند در عمل اما 
مردم به راحتی نمی توانند شکر و یا روغن تهیه کنند و برای خرید هر کدام از این اقالم یا باید خرید های اضافه از مغازه ها داشته باشند و یا در مراکز بزرگ توزیع با 
صف و کد ملی شکر و روغن بگیرند؛ اتفاقی که بدون شک در شــأن هیچ کدام از مردم در سطح استان نیست. مسئوالن اما هر بار ادعا کرده اند که اجناس بیش از 

نیاز بازار توزیع شده و مشکل در حال بر طرف شدن است. چند روز پیش بود که مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان اعالم کرد بیش...

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

کارکرد باغ وحش صفه تغییر کرد
 آغاز واکسیناسیون 

افراد 6۵ تا 70 سال از شنبه

75

جلوگیری و نظارت بر برداشت های غیرمجاز آب 
در باالدست رودخانه زاینده رود

 بیش از 10 هزار دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز 
در اصفهان کشف شد



با سپری شدن آخرین روز از مهلت سه هفته  علیرضا کریمیان
ای تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری، 
هر یک از این افراد آخرین برگ برنده خود در این کارزار را رو کردند. هر 
چند خبرهایی از درخواست ائتالف های مختلف سیاسی و غیر سیاسی 
مبنی بر کنارکشیدن کاندیداها عمدتا به نفع ابراهیم رییسی شنیده می 
شود. از جمله ۲۱۰ نماینده مجلس خواستار انصراف نامزدهای اصولگرا 
به نفع رییسی شدند؛اما به جز محسن مهر علیزاده که روز گذشته انصراف 
خود از انتخابات را رســما به وزارت کشــور ابالغ کرد هنوز خبری از کنار 
کشیدن سایر کاندیداها مخابره نشده است. وی که بارها در جریان رقابت 
ها انصراف از رقابت را نفی کرده بود در حالی کنار کشید که از او به عنوان 
اصلی ترین و صریح ترین کاندیداهای اصالح طلبان در انتخابات صحبت 
می شد. دیگر کاندیدای هم جبهه مهرعلیزاده یعنی »عبدالناصر همتی« 
هم دیروز اعالم کرد پس از انتخاب شــدن حتما از محمد جواد ظریف 
دوباره برای مشغول شدن در کابینه اش دعوت خواهد کرد. عبدالناصر 
همتی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: توسعه اقتصادی ایران 
بدون تعامل قوی با خارج و دیپلماســی قوی اقتصادی مقدور نیست. 
دولت من به دنبال رفع  تحریم ها و خدمت گرفتن سیاست خارجی برای 

نیل به توسعه اقتصادی هست به همین دلیل از دکتر محمدجواد ظریف 
برای حضور در کابینه ام در پســت معاون رییس جمهور یا وزیر خارجه 
دعوت خواهم کرد. به نظر می رســد او به شــدت تــالش دارد تا آرای 
خاکســتری اصالح طلبان و طرفداران دولت فعلی را جذب کند. دیگر 
کاندید انتخابات یعنی سید ابراهیم رییسی هم به سراغ ورزشکاران رفته 
و در دیدار با جمعی از ورزشکاران و پیشکسوتان رشته های ورزشی تاکید 
کرد که موضوع خصوصی سازی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس را در 
دولت مردمی با جدیت پیگیری خواهد کرد.سید ابراهیم رییسی، نیروی 
انسانی را محوری ترین موضوع در ورزش دانست و گفت: باید ساز و کاری 
بــرای تکریــم حقیقــی ورزشــکاران در دوره فعالیت آنهــا و توجه به 
پیشکسوتان، ایجاد کنیم.رییسی خاطرنشان کرد: اگر پیشکسوتان، مورد 
تکریم واقعی قرار شوند جوانان مدال آور هم نسبت به آینده خود امیدوار 
خواهند شــد که بعد از پایان فعالیت های ورزشــی در جایگاه برتر قرار 
خواهند داشت.این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با ذکر نمونه ای از 
توجه به پیشکسوتان در دوران مدیریتش در سازمان بازرسی کل کشور 
گفت که در این سازمان افرادی که دوره جوانی را طی کرده بودند و توانایی 
بازرسی نداشتند به جایگاه سربازرسی ارتقا داده می شدند تا جوانان از 

تجربه آنها استفاده کنند. محسن رضایی هم در آستانه توقف تبلیغات 
حرف های جدید زده است. او که بامداد چهارشــنبه در رومی در کالب 
هاووس ســخن می گفت از وعده برگزاری رفرانــدوم در صورت لزوم 
صحبت کرد.محسن رضایی با بیان اینکه اگر الزم باشد رفراندوم برگزار 
می کنم، گفت: رهبر انقالب فردی تحول خواه و انقالبی است، پس اصالح 
از درون قدرت امکان پذیر است. رضایی یادآور شد:  هر پیشنهادی که من 
می دهم را اگر ایشــان منطقی بدانند، می توانیم از رأس تا ذیل اصالح 
کنیم.   اگر نیاز به رفراندوم هم باشد، با هماهنگی رهبر انقالب آن را انجام 
می دهیم اما من فکر می کنم با انجام اصالحات، مشکالت رفع می شود 
تا نظام تقویت شــود و مردم راحت تر زندگی کننــد.وی گفت: اصولگرا 
نیســتم؛ من انقالبی ام؛ اصولگراها آمدند با ما ائتــالف کردند. در زمان 
امام)ره( هم اصالح طلبان آمدند با ما ائتالف کردند.این نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری توضیح داد: از افرادی مثل علی الریجانی و بخش عمده 
افرادی که از فیلتر شورای نگهبان رد نشدند، در دولتم استفاده خواهم کرد.
رضایی درباره فیلترینگ تاکید کرد: چرا باید فیلترینگ انجام شود؟ ما 
هرلحظه از فضای مجازی اســتفاده کنیم و از کشورهای دیگر جلو می 

افتیم. اما این به معنای مدیریت بر آن نیست.
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27شعبه در آمریکا، آرای ایرانیان مقیم را اخذ می کنند
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد که ریاست هیئت اجرایی انتخابات در آمریکا را هم بر عهده 
دارد، گفت: ۲۷ شعبه در آمریکا در نظر گرفته شده است تا هموطنان مقیم بتوانند در انتخابات ریاست 
جمهــوری ایــران شــرکت کنند.مجید 
تخت روانچــی روز چهارشــنبه با اعالم 
این مطلب، افزود: انتخابات ریاســت 
جمهوری ایــران، در آمریکا هم همچون 
برخی کشــورهای دیگر برگزار می شود.

وی ادامه داد: از ســاعت ۸ صبح در ۱۸ 
ایالت به اضافه شهر واشنگتن دی سی، 
شــاهد آغاز انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری خواهیم بود. نماینده 
دائم ایران در سازمان ملل متحد اضافه 
کرد: البته وضعیت در ایالت ها متفاوت اســت و در برخی ایالت ها همچون کالیفرنیا که سه شعبه 
داریم، شعبه های اخذ رای بیش از یک شعبه است.تخت روانچی به وضعیت برگزاری انتخابات برای 
ایرانیان مقیم کانادا هم اشاره کرد و گفت: دولت کانادا برای برگزاری انتخابات در آن کشور موافقت 
نکرد. تعداد ایرانیان زیادی در کانادا زندگی می کنند و عالقه مند هستند که در انتخابات شرکت کنند. 

از این رو، در شهر بوفالو که نزدیک مرز کاناداست هم شعبه ای تدارک دیده ایم.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعالم کرد:

اعالم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تا ظهر شنبه
سخنگوی ســتاد انتخابات کشور گفت: نتایج انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ تا ظهر شنبه ۲۹ 
خرداد اعالم می شود.سید اسماعیل موسوی اظهار کرد: در گذشته از وزارت کشور مستقیما با خود 
شعبه ها در ارتباط بودیم و صورت جلسه هر شعبه بالفاصله در ستاد کشور قابل رویت بود.وی گفت: 
در این دوره قرار است همزمان از شعبه نتایج و صورت جلسه به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال 
شود و این باعث تسریع و تجمیع در جمع بندی و اعالم نتایج خواهد شد، بنابراین پیش بینی ما 

این است که تا پیش از ظهر شنبه نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعالم کنیم.

ادعای سوئیس درباره موافقت »بایدن« برای تسهیل 
مبادالت انسانی با ایران

رییس جمهور آمریکا وعده داده مبادالت انسانی با ایران را از طریق کانال سوییس تسهیل خواهد 
کرد.»ایگنازیو کاسیس«، وزیر امور خارجه ســوئیس  گفته جو بایدن از تسریع مبادالت مالی از 
کانال سوییس جهت تحویل غذا و دارو به ایران حمایت می کند.وزیر خارجه سوئیس بعد از دیدار 
نیم ساعته با بایدن در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت: »مسئله اینجاست که از این کانال به اندازه 
کافی استفاده نشده، اما چرا؟ چون برخی وجوه هستند که انتقال آنها هنوز نیازمند مجوز هستند و 
تصور می کنم در این زمینه، آمریکا آماده تسریع روندهای تصمیم گیری به گونه ای است که بتوان 
از تمامی ظرفیت های این کانال استفاده کرد.«ادعای وزیر خارجه سوئیس در حالی مطرح شده 
که چند ماه پیش مقام های کره جنوبی گفته بودند شــبکه پیچیده تحریم های آمریکا در انجام 
مبادالت انسانی با ایران اخالل ایجاد کرده اســت.با آنکه دولت آمریکا ادعا می کند مبادله دارو و 
مواد غذایی مشمول تحریم نیست بانک ها و دولت های بین المللی به دلیل بیم از نقض احتمالی 
تحریم های آمریکا تمایلی به انجام تراکنش های مالی مربوط به طرف های ایرانی ندارند.«آمریکا 
و سوئیس روز ۱۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ مدعی اجرایی شدن ساز و کار مالی جدیدی به نام »تمهید 

تجاری انسان دوستانه سوئیس« )SHTA( برای ارسال اقالم  انسان دوستانه به ایران شدند.

سیاستکافه سیاست

آخرین تالش ها برای ماندن در گردونه رقابت های ریاست جمهوری؛

وعده های لحظه آخری

تل آویو دوباره دست به دامن قاهره شد
رژیم صهیونیستی پس از حمالت بامداد چهارشنبه به مقر گروه های مقاومت در جنوب نوار غزه، دوباره 
دست به دامن قاهره شد تا شــرایط این منطقه را پیش از وخیم تر شــدن آرام کند. این رژیم پس از 
دریافت ضربات دردناک در نبرد ۱۲ روزه غزه در اواخر اردیبهشت امسال، از مصر خواستار دخالت شده 
بود.شبکه العربیه گزارش کرد که اسراییل از مصر خواسته تا وضعیت نوار غزه را پیش از آنکه خراب تر 
شود، آرام کند.این رسانه سعودی اضافه کرد: پیش تر و در پی تالش های مصر، آتش بس میان اسراییل 
)رژیم صهیونیستی( و گروه های مقاومت فلسطینی برقرار شده بود تا مرحله تازه تری از مذاکرات میان 
دو طرف آغاز شود.به دنبال حمالت ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و تقابل نیروهای مقاومت، با 
وجود آنکه تالش بسیاری از کشورها از جمله قطر برای برقراری آتش بس در سرزمین های اشغالی با 

اصرار رژیم صهیونیستی برای حمله به غزه ناکام ماند، اما تالش های مصر نتیجه داد.

آمادگی انصارا... یمن برای مذاکره با ائتالف عربی در قطر
انصارا... یمن موافقت مشروط خود را با برگزاری مذاکرات با ائتالف عربی در قطر اعالم کرد.به نقل از روسیا 
الیوم، انصارا... یمن در بیانیه ای اعالم کرد برای برگزاری مذاکرات در قطر با ائتالف سعودی به شرط پاسخ 
مثبت ائتالف به پیامی که اخیرا به هیئت عمانی ابالغ شد، آماده است.محمد علی الحوثی، عضو شورای 
عالی سیاسی یمن در توئیتی نوشت: اگر کشورهای متجاوز به پیام عبدالملک الحوثی، رهبر انقالب یمن 
به عمان پاسخ مثبت دهند، فکر نمی کنم هیچ چیزی مانع از نشست در قطر برای تکمیل گفت وگوها شود. 
البته اگر رهبران دشمن این را بخواهند.هفته گذشته هیئتی عمانی به عنوان بخشی از اقدامات دیپلماتیک 
فشــرده در حمایت از تالش های ســازمان ملل برای توقف جنگ یمن، به صنعا، پایتخت یمن رفت و 
دیدارهایی را با مقامات انصارا... از جمله رهبر آن برگزار کرد که این دیدارها حدود یک هفته به طول انجامید.

اردوغان و علی اف »بیانیه شوشا« را امضا کردند
رییس جمهوری ترکیه اعالم کرد بیانیه شوشا نقشه  راه  برای فصل جدید روابط  آنکارا و باکو را مشخص 
خواهد کرد. رییس جمهوری آذربایجان هم ضمن اشاره به پشتیبانی ترکیه در دوره جنگ تاکید کرد: 
این حمایت را هرگز فراموش نخواهیم کرد.به گزارش آناتولی، رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری 
ترکیه طی سخنانی در نشست مشترک خبری با الهام علی اف، همتای آذربایجانی خود در شوشا اعالم 
کرد: بیانیه شوشا، نقشه راه  برای فصل جدید روابط  ترکیه و آذربایجان را مشخص خواهد کرد.وی گفت: 
عالوه بر بازسازی مناطق آزاد شده، تدابیر الزم را اتخاذ خواهیم کرد تا قره باغ و آذربایجان دیگر چنین 
فاجعه ها را تجربه نکنند. تمام عامالن تاثیرگذار در منطقه را دعوت می کنیم تا حقیقت را دیده، پیروزی 

مردم آذربایجان را پذیرفته و به آینده نگاه کنند.

بزرگ ترین ورود جنگنده های هسته ای چین به حریم 
هوایی تایوان

طبق اعالم وزارت دفاع تایوان، جنگنده های چینی قادر به حمل کالهک هسته ای در نوع خود دست 
به بزرگ ترین عملیات نفوذ به حریم هوایی تایوان زدنــد.وزارت دفاع تایوان اظهار کرد: ۲۸ جنگنده 
نیروی هوایی چین شامل جنگنده ها و بمب افکن های قادر به حمل کالهک هسته ای روز سه شنبه 
وارد منطقه دفاع هوایی تایوان شدند.این وزارتخانه این اقدام را بزرگ ترین عملیات نفوذ در نوع خود 
تا به االن توصیف کرد.این در حالی است که وزارت دفاع چین هنوز واکنشی نداشته است.وزارت دفاع 
تایوان افزود: جنگنده هایی را برای رهگیری و دور ســاختن جنگنده های چینی فرستاد و همچنین 
سامانه های موشکی را برای تحت نظر گرفتن و رصد جنگنده ها مستقر کرد.این اقدام چین درست 
بعد از بیانیه رهبران گروه صنعتی »جی هفت« انجام شده که روز یکشنبه در بیانیه ای مشترک از چین 

بابت مجموعه مسائلی از جمله تایوان انتقاد و بر اهمیت صلح و ثبات در تنگه تایوان تاکید کردند.

خبر روز

جهانگیری:

شورای نگهبان پاسخی 
برای رد صالحیت ها ندارد

معاون اول رییس جمهور گفت: من فکر 
می کنم که شورای نگهبان پاسخی برای 
رد صالحیت ها ندارد و طبق همان تعبیر 

رهبری ظلم شده است.
 اســحاق جهانگیری در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: هرکســی که به آینــده ایران فکر 
می کند باید به اقتدار ایــران فکر کند و 
انتخابات در باالترین اقتدار، در منطقه 
و نظام بین المللی موثر اســت. انتظار 
می رفت شورای نگهبان به نحوی عمل 
کند که از انتخابات پیش رو یک رقابت 
حداکثری به وجود آورد متاسفانه چنین 
نشد و به نقطه ای رســید که رهبری در 
عدم احراز صالحیت برخی از کاندیدا ها 
گفتند، ظلم و جفا شــده که باید جبران 
می کردند کــه تاکنــون جبرانی صورت 

نگرفته است.
جهانگیری ادامه داد: بــا گالیه هایی از 
سوی مردم و افراد روبه رو هستیم، اما 
باید گالیه ها را کنار گذاشــت و به ایران 
فکر کــرد و برای صیانــت از جمهوریت 
نظــام و دفــاع از صنــدوق رای، پای 
صندوق هــا حاضر شــویم.وی تصریح 
کرد: من فکر می کنم که شورای نگهبان 
پاســخی برای رد صالحیت هــا ندارد و 
طبق همــان تعبیر رهبری ظلم شــده 

است. 
وی افزود: برای صیانــت از جمهوریت 
نظــام و صندوق رای همــه باید در پای 
صندوق هــای رای حاضــر شــویم و 
به نامــزدی که فکر می کنیــم می تواند 
در دفــاع از جمهوریت نظــام و حقوق 
حداکثری مردم و در گذر از مشــکالت 
پیچیده ای که مردم با آن مواجه هستند 
و همچنین مشــکالت منطقــه و بین 
المللی برنامه جامع بــرای عبور دارد و 
با تشــکیل تیم مناســب و دولت قوی 
می تواند کشور را از مشکالت عبور دهد، 

رای داده شود.

اخبار

سید ابراهیم رییسی، نیروی انسانی را محوری ترین 
موضوع در ورزش دانست و گفت: باید ساز و کاری 
برای تکریم حقیقی ورزشکاران در دوره فعالیت آنها و 

توجه به پیشکسوتان، ایجاد کنیم

روحانی در جلسه هیئت دولت:

اگر گله ای داریم، راه آن قهر با صندوق نیست
رییس جمهور اظهار کرد: اگر نقد و مشکلی داریم راه حل آن به هر حال صندوق رای است. همه ما باید جمهوریت نظام را پاس بداریم و اگر گله ای هم داریم راه آن قهر با 
صندوق نیست.حسن روحانی خاطرنشان کرد: بعضی حرف های عجیبی زدند که مقام معظم رهبری فقط در این دولت اجازه مذاکره با آمریکا را داد! در حالی که خود 
رهبری فرمودند پیش از این دولت اجازه مذاکره در عمان را دادند. چرا دروغ می گویید و حرف راست نمی زنید و حرف ها را باال و پایین می کنید. شما که اجازه داشتید 
هفت سال رفتید مذاکره کردید و آمدید، چه چیزی جز قطعنامه های سازمان ملل برای ایران آوردید؟روحانی بیان کرد: بعضی از آقایان جوری حرف می زنند که انگار تا 
به حال هیچ مسئولیتی در کشور نداشته اند! خیلی از این ها صاحب مسند حکومتی هستند و اگر مشکلی در نظام هست آنها هم باید پاسخگو باشند. فقط درباره یک 
مورد FATF که به آنجا رفت دیدید چه شد و چه مشکالتی برای کشور ایجاد شد. حاال چیزی هم طلبکار هستند.وی خاطرنشان کرد: اگر نقد و مشکلی داریم راه حل 
آن به هر حال صندوق رای است. همه ما باید جمهوریت نظام را پاس بداریم و اگر گله ای هم داریم راه آن قهر با صندوق نیست. صندوق رای امانت مردم و آرای مردم 
حق الناس است و به همه دست اندرکاران تاکید می کنم که نباید بگذاریم حتی یک رای کم و زیاد و یا جابه جا شود.روحانی تاکید کرد: در نقطه پایان تحریم هستیم. 

حاال نمی دانم چرا این قلم یک ذره کند شد و در حالی که تنها باید دو کلمه و یک نقطه نوشته شود، این قلم کند شده ولی به هر حال در نقطه پایان تحریم هستیم.

 بدينوسيله به اطالع کلیه سهامداران محترم شركت خدماتي ايثارگران فالورجان )سهامي خاص(  می رساند مجمع عمومی فوق العاده 

شركت رأس ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ در محل دفتر شركت واقع در فالورجان بلوار بسیج ، كوچه شهید عبدالرضا 

قاسمی پالک ۳۰ برگزار می گردد .

  موضوعات جلسه :
۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 

۲- سایر مواردیکه در صالحیت این مجمع باشد

آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان ) سهامی خاص ( 

ثبت شده به شماره 405 و شناسه ملی 10260086644 

» هیئت مدیره «

 بدينوسيله به اطالع کلیه سهامداران محترم شــركت خدماتي ايثارگران فالورجان )سهامي خاص(  می رساند مجمع عمومی عادی 

سالیانه شركت رأس ساعت ۸/۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ در محل دفتر شركت واقع در فالورجان بلوار بسیج ، كوچه شهید 

عبدالرضا قاسمی پالک ۳۰ برگزار می گردد .

  موضوعات جلسه :
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شركت 

۲- بررسي و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالي ۹۹ شركت

۳- انتخاب حسابرس و بازرس شركت

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی هاي شركت  

6- سایر مواردیکه در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان ) سهامی خاص ( 

ثبت شده به شماره 405 و شناسه ملي 10260086644 

» هیئت مدیره «
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شاه میوه پردرآمِد باغداران برزکی
شاه توت باغ های برزک کاشــان به عنوان باکیفیت ترین و خوش طعم ترین شاه توت کشور در 
فهرســت آثار ناملموس ملی به ثبت رسیده اســت.بخش برزک در ۵۰ کیلومتری کاشان، قطب 
تولید شاه توت در کشور شــناخته می شود. شــیوه های تکثیر و برداشــت این محصول نامدار 
باغ های برزک به عنوان با کیفیت ترین شاتوت کشــور در خرداد امسال به فهرست آثار ناملموس 

ملی اضافه شده است.

تکثیر و برداشت شاه توت برزک در فهرست آثار ناملموس ملی
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی کاشان با اشــاره به اینکه تاکنون ۳۴ 
اثر میراث ناملموس شهرستان کاشان در فهرست آثار ملی به ثبت رســیده است، گفت: تکثیر و 
برداشــت شــاه توت برزک در اداره کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با شــماره ۲۳۵۹ به عنوان اثر ناملموس ثبت 
رسید. مهران ســرمدیان با بیان اینکه شاه توت از میوه های ســردرختی در اقتصاد برزک است، 
ادامه داد: به طور معمول در کنار جوی های آب باغ ها و معابر درخت شاه توت )توت سیاه( کاشته 
می شود که یکی از منابع درآمد باغداران است.رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی کاشان افزود: در پی افزایش این درآمد، باغداران اقدام به تکثیر نهال و کاشت شاتوت در 

سطح وسیعی کرده اند.

دلیل کیفیت باالی شاه توت برزک چیست؟
مســئول تدوین پرونده های ثبتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
اصفهان گفت: منحصر به فرد ترین و فراوان ترین محصول باغ های برزک کاشان، شاه توت است 
که به لحاظ کیفیت و طعم، در کشــور حرف اول را می زند. عباس تراب زاده ادامه داد: بر اساس 
سنجش کیفیت اسانســی که از شاه توت باغ های سراسر کشــور گرفته شده، اسانس شاه توت 
برزک کاشان دارای بهترین کیفت شناخته شده است.این کارشناس مردم شناسی گفت: یکی از 
نکات مهم در برتری کیفیت شاتوت برزک مهارت و دانشی است که در پیوند درخت شاه توت به کار 
گرفته می شود در حقیقت برای برداشت بهتر شاه توت آن را به درخت توت سفید پیوند می زنند.

تراب زاده افزود: اصلی ترین روش پیوند شاه توت در باغ های برزک به سه روش پیوند لوله ای، 
پیوند اسکنه ای و نشاندن قلمه است.

80 هکتار، وسعت باغ های شاه توت کاشان
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان کاشــان گفت:کیفیت منحصر به فرد شــاه توت برزک سبب 
شده اکثر باغداران برزک به پرورش شــاتوت روی بیاورند و تقریبا در همه کوچه باغ های برزک، 
درختان شاه توت به چشم می خورد. رضا مظلومی با اشــاره به اینکه ابتدای تیر تا پایان شهریور، 
فصل برداشت شاه توت در برزک کاشان است گفت: درخت شاه توت در پنج سال اول محصولی 
نمی دهد، بعد از آن ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم باردهی دارد و درختان کهنســال نیز تا ۲۰۰ کیلوگرم محصول 
می دهند.مدیر جهاد کشاورزی کاشان افزود: شاه توت طی ۴ تا ۶ مرحله برداشت می شود و از هر 
اصله درخت به طور متوسط ۸۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم شــاتوت به دست می آید و روانه بازار های کشور به 
ویژه در تهران، اصفهان و قم می شود.مظلومی با اشاره به اینکه بیش از ۶۵ هکتار از باغ های شاه 
توت شهرستان کاشان در بخش برزک قرار دارد، بیان کرد: سطح زیرکشت شاه توت در شهرستان 
کاشان بیش از ۸۰ هکتار و برداشت محصول به شیوه دستی اســت.وی تاکید کرد: کیفیت شاه 
توت برزک به دلیل شــرایط آب و هوایی و تبحر باغداران در رســیدگی، بسیار باالست و در کشور 

حرف اول را می زند. 

خبر روز

رییس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس: 

6 درصد کسری گندم داریم
رییس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: با تمهیدات مجلس 
به زودی مشکل کمبود جوجه یک روزه حل می شود.سید جواد ســاداتی نژاد افزود: با توجه به 
کســری که در بخش جوجه ریزی وجود دارد، ماهانه ۲۰ میلیون قطعه تخم مرغ نطفه دار تامین 

می شود که بانک مرکزی متعهد شده است در این زمینه تامین ارز را تسریع کند.
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اســالمی همچنین با بیان اینکه بخشی 
از گندم دیم به دلیل خشکســالی به بار ننشسته است و نسبت به ســال گذشته حدود ۶ درصد 
کســری داریم، گفت: بر پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده از کشــاورزان تاکید شد تا 
کشاورزان انگیزه تحویل داشته باشــند.وی افزود: به نظر می رســد با تداوم روند کنونی شورای 
قیمت گذاری درباره بهای گندم، انگیزه کشت و تحویل گندم افزایش می یابد.ساداتی نژاد گفت: 
در کاال ها و محصوالت اساسی به دلیل خشکسالی دچار محدودیت شده ایم و چاره ای جز واردات 
محصوالت نداریم بنابراین برای تامین محصوالت کاال های اساسی، بانک مرکزی باید پرداخت 

ارز را در اولویت قرار دهد.

به دنبال فروش هدفمند صنایع دستی اصفهان هستیم
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان از برنامه ریزی برای فروش هدفمند صنایع دستی اصفهان در ایام پساکرونا خبر داد.نورا... 
عبدالهی با اعالم این مطلب گفت: »با توجه به پایان تدریجی فراگیری بیماری کرونا و در حالی که 
ایام پساکرونا به تدریج فرا می رسد، باید تالش کنیم تا با ارایه تنوع و خالقیت در ارایه محصوالت 
صنایع دستی به ســوی فتح بازارهای جدید جهانی در حوزه صنایع دســتی حرکت کنیم.«معاون 
صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
افزود: »در این گالری خالقیت، ایده پردازی و نوآوری حرف اول را می زند، لذا شاهدیم که آموزش 
و نوآوری در حد حرف باقی نمانده، بلکه جوانان اصفهانی در این گالری توانمندی های خود را در 
حوزه هنرهای دستی و سنتی نیاکان به منصه ظهور رسانده اند.«وی ادامه داد: »با توجه به شروع 
تدریجی ایام پساکرونا معتقدیم عرضه و فروش صنایع دســتی به صورت هدفمند انجام شده، 
بنابراین شناخت بازارهای هدف صنایع دســتی و همچنین معرفی بهینه و به روز صنایع دستی از 

مهم ترین اهداف ما در ایام پساکروناست.«

تکذیب فیلم نزاع بر سر آب
مدتی است که خشکسالی بهانه ای برای انتشار فیلم هایی دروغین در حوزه آب شده، به تازگی 
فیلمی در فضای مجازی با محتوا نزاع بر سر آب منتشر شده که واکنش معاون وزیر نیرو در امور 
آب و آبفا را به دنبال داشته است.قاسم تقی زاده خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در این 
رابطه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: علی رغم اینکه فضای مجازی حسن های زیادی دارد اما 
محیطی برای نشر اکاذیب هم شده است که متاســفانه تکذیب آن ها مورد توجه دنبال کنندگان 
قرار نمی گیرد.وی اظهار کرد: این روزها که خشکسالی گریبان کشور را گرفته است و مردم در حال 
انتخابی بزرگ برای مدیریت کشور هســتند، افرادی عامدانه با پخش ویدئوهای ساختگی و یا 
متعلق به سال ها قبل و حتی بدون ربط به مشــکالت کم آبی دامن می زنند.معاون وزیر نیرو در 
امور آب و آبفا نوشت: هرچند هیچ وقت برسر آب حتی در کشورهای پر آب بین مصرف کنندگانی 
که باالدست رودخانه هســتند و آن هایی که پایین دســت قرار دارند صلح برقرار نمی شود ؛اما 
تنازعات هم پایانی ندارد.به گفته خامســی، آب ابرچالش دولت آینده اســت، کاندیداها که قول 
ایجاد شغل جدید به لشکر بیکاران می دهند، باید درنظر داشته باشــند که برای ایجاد هر شغل 

جدید در بخش کشاورزی ۱۰ هزار مترمکعب و در بخش صنعت ۵۰۰ مترمکعب آب نیاز است. 

کافه اقتصاد

اخبار

بیش از 10 هزار دستگاه 
 استخراج غیرمجاز رمز ارز 

در اصفهان کشف شد
 سخنگوی شرکت توزیع برق اصفهان گفت: 
از خرداد سال گذشــته تاکنون با همکاری 
مراجع انتظامــی ۱۰ هزار و ۵۲۶ دســتگاه 
اســتخراج ارز دیجیتــال غیرمجاز)ماینر( 
در اســتان کشــف و ضبط شــده اســت.

امیر رمضانی اظهار داشــت: مالــکان این 
دســتگاه ها کــه در ۲۳۴ نقطه اســتان با 
مصرف ۲۶ هزار و ۳۱۵ کیلووات مصرف برق 
غیرمجاز داشتند، بر اساس میزان استفاده 
غیرمجاز از برق، جریمه شــدند و انشعاب 

آنان هم قطع شد.
وی با اشاره به تاثیر حساســیت همه افراد 
نســبت به مدیریت مصرف بــرق در حفظ 
محیط زیست ادامه داد: استخراج هر بیت 
کویــن، موجب انتشــار ۳۰۰ تــن گاز کربن 
در فضا و مصرف هر یک کیلووات ســاعت 
برق موجب انتشار یک کیلوگرم گاز  co۲در 
جو می شود.سخنگوی شــرکت توزیع برق 
اســتان اصفهان یادآور شــد: مشترکان در 
صورت اطالع از محل دستگاه های غیرمجاز 
تولید ارز دیجیتــال، می توانند موضوع را به 
شــرکت برق از طریق شــماره تلفن ۱۲۱ یا 
پلیس آگاهی ۱۳۱ و ۱۱۰ اطــالع دهند.وی 
با اشــاره به آغاز زودهنگام موج گرما در بهار 
۱۴۰۰ گفت: به دلیل گرمای شــدید امسال 
نسبت به سال گذشته، مصارف برق خانگی 
و وسایل سرمایشــی به ویژه در مناطق گرم 
زودتر از سال گذشته وارد مدار شد که جبران 
تداوم مصرف بی رویه انــرژی باید از طریق 
خاموشی برق مشترکان یا با مدیریت بهینه 
مصــرف و همراهی هدفمند مــردم جبران 

شود.
رمضانی خاطرنشــان ســاخت: بخشی از 
ظرفیت نیروگاه های برق آبی کشور به دلیل 
کاهش نزوالت آســمانی امسال در اختیار 
نیست بر همین اســاس ۳۶ درصد از منابع 
آبی کشور کمتر شــده که با کاهش فعالیت 
نیروگاه های برق  آبی، تراز تولید و مصرف نیز 
به میزان چهار هزار مگاوات کمتر شده است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: صادرات سیب 
سمیرم متوقف شده به نوعی که در سردخانه های این 
شهرستان، ســیب از پاییز گذشته موجود است.اصغر 
سلیمی با اشاره به پیامدهای کرونا در اقتصاد و انتظارات 
مردم از رییس جمهــور اظهار داشــت: کرونا بیماری 
همه گیری بود که در اقتصاد تاثیر بسیاری داشت و در 
شهرستان سمیرم نیز با محدودیت ها و بستن مغازه ها 
این شــرایط بحرانی تر شــد.وی ادامه داد: با توجه به 

اینکه سمیرم یک شهرســتان توریستی و گردشگری 
اســت؛ اما در این مدت کرونا از  فرصت بهره مندی از 
گردشــگران  محروم و این صنعت در این شهرستان 
کم رونق شــد.نماینده مردم سمیرم در مجلس اظهار 
کرد: سیب سمیرم به هندوستان صادر می شد و اکنون 
این امر دچار اختالل شــده و در ســردخانه های این 
شهرستان سیب سمیرم از پاییز گذشته موجود است.

وی با بیان اینکه کســبه و کشاورزان که صادرات سیب 
درختی را داشــتند اکنون محدود شدند، گفت: ضرر و 
زیان بسیاری بر کشــاورزان این منطقه متحمل شده 
و از رییس جمهور آینده انتظــار دارند که برای جبران و 
رونق اقتصاد برنامه  موثری داشته باشد.سلیمی گفت: 

مردم شهرستان سمیرم از رییس جمهور انتظار دارند 
که با صداقت رفتار کند و از اینکه بخواهند مســائل را 
پیچیده کنند ناراحت و نارضایتی می شوند.وی با بیان 
اینکه مردم انتظار شفافیت در مشکالت موجود در بازار 
خودرو، صادرات، مســکن و ...  دارند، افزود: باید این 
مشکالت با مردم در میان گذاشــته شود تا آنها شاهد 
صداقت در برخورد با اینگونه مســائل باشــند و قطعا 
همکاری الزم را خواهند داشت.نماینده مردم سمیرم 
در مجلس شورای اسالمی گفت: اگر مردم شاهد این 
باشــند که کارگزاران دولت با ابهام صحبت می کنند و 
حقاقی را بازگو نمی کنند دیگر اعتماد خود را نسبت به 

دولت سلب می کنند.

توقف صادرات سیب سمیرم؛ 

مردم انتظار روشنگری در مسائل اقتصادی را دارند

در نشست کمیسیون معادن اتاق بازرگانی؛

تاسیس شرکت توسعه صادرات سنگ های ساختمانی به گا م های پایانی رسید
در نشست کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، تاسیس شرکت توسعه صادرات سنگ های ساختمانی به گام های پایانی نزدیک 
شد. مجتبی کاروان، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان  در این نشست یکی از دالیل عدم تاسیس شرکت توسعه صادرات سنگ های ساختمانی تا 
امروز را نبود سرمایه اولیه دانست و اظهار داشت: پیشنهاد می کنم شرکت را با سرمایه اولیه کمتری تاسیس کنیم تا سهام داران مشخص و شرکت هر چه زودتر 
ثبت شود و سایر سرمایه گذاران می توانند در آینده وبه تدریج اضافه شــوند.وی تاکید کرد اعضای کمیسیون معادن و صادرکنندگان سنگ پس از تاسیس این 
شرکت درباره حمایت اتاق بازرگانی از آن نگرانی نداشته باشند.رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان افزود: پیشنهاد ایجاد کارگو ترمینال در فرودگاه 
اصفهان نیز سال ۱۳۸۶ مطرح شد؛ اما پس از ۱۲ سال و در سال ۹۸ به سرانجام رسید در حالی که باید خیلی زودتر محقق می شد، بنابراین تاسیس هر شرکتی 
در این مقیاس با آزمون و خطا همراه است اما باید این اقدام را انجام داد. بنابراین زمانی که اساسنامه شرکت تدوین شده و اعضای هیئت موسس نیز تقریبا 
مشخص شده اند، تعلل بیش از این در تاسیس شرکت توسعه صادرات سنگ های ساختمانی جایز نیست.عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تاکید 

کرد که با تاسیس این شرکت می توان در آینده به اقداماتی مانند ایجاد میز سنگ در اصفهان نیز دست زد.

باالخره صدای شکایت و گالیه استاندار هم از وضعیت تنظیم بازار اصفهان بلند شد؛

وقتی آمار با واقعیت نمی خواند

پس از ماه ها کمبود شکر، روغن، مرغ و 
مرضیه محب رسول

برنج در بازار اصفهان مســئوالن باالخره 
پذیرفتند کــه آمار با آنچه مــردم در کف بازار می بیننــد و می خرند، 
یکسان نیست. بیش از شش ماه است که مسئوالن تنظیم بازار وعده 
متعادل کردن بازار و اعداد و ارقام چشمگیر توزیع روغن ،مرغ و شکر 
در بازار اصفهان را منتشر می کنند در عمل اما مردم به راحتی نمی توانند 
شــکر و یا روغن تهیه کنند و برای خرید هر کــدام از این اقالم یا باید 
خرید های اضافه از مغازه ها داشته باشند و یا در مراکز بزرگ توزیع با 
صف و کد ملی شکر و روغن بگیرند؛ اتفاقی که بدون شک در شأن هیچ 
کدام از مردم در سطح استان نیست. مسئوالن اما هر بار ادعا کرده اند 
که اجناس بیش از نیاز بازار توزیع شده و مشکل در حال بر طرف شدن 
اســت. چند روز پیش بود که مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان 
اصفهان اعالم کرد بیش از ۱۴ هزار تن برنج وارداتی و شــکر حمایتی 
باهدف تنظیم بازار در حال توزیع بین فروشگاه های بزرگ، زنجیره ای 
و اصناف اســتان اصفهان است.محســن ضیائی، حمایت از مصرف 

کنندگان را از اولویت های این اداره کل برشمرد و افزود: تاکنون هزارو 
۳۰۰ تن شــکر و ۱۰۰ تن برنج حمایتی از ابتدای خــرداد تاکنون بین 
اصناف و مراکز بزرگ فروش این اســتان توزیع شده است.ظرفیت 
ذخیره سازی کاال های اساسی برنج، شکر و روغن خوراکی در انبار های 
غله استان ۷۰ هزار تن است که به مرور با هدف تنظیم بازار در حمایت 
از مصرف کنندگان با نرخ دولتی در اختیار فروشگاه های بزرگ ازجمله 
رفاه و اتکا قرار می گیرد. در عمل اما وضعیت تقریبا همان است که بود، 
شاید چند روزی روغن و شــکر به قفسه های فروشــگاه های مواد 
غذایی بیاید؛ اما این مسئله پایدار نیست. حاال استاندار اصفهان نیز از 
این وضعیت به صورت رسمی گالیه مند شده است. عباس رضایی  در 
جلسه ســتاد تنظیم بازار گفت: گزارش ها و آمار ســتاد تنظیم بازار با 
وضعیت موجود در میدان و بازار استان اصفهان مطابقت ندارد. رضایی 
افزود: اکنون نظارتی بر نحوه توزیع روغن، شکر، مرغ و تخم مرغ در 
مرکز استان وجود ندارد و این وضعیت در شهرستان ها بدتر است.وی 
ادامه داد: نباید با آمار ارقام سر یکدیگر کاله بگذاریم و باید مرد عمل 

باشیم و بیشتر به صورت میدانی کار کنیم.استاندار اصفهان اظهار کرد: 
اکثریت قریب به اتفاق کاسبان استان اصفهان با انصاف و در حقیقت 
حبیب خدا هســتند که باید قدردان آن ها باشیم، اما باید با محتکران 
هم با قوت و قدرت برخورد کنیم و آن ها را مجازات کنیم.وی اضافه کرد: 
همه ما برابر وضعیت موجود مســئول هســتیم و فردای قیامت باید 
پاسخگوی اعمال مان باشیم و باید در این گونه جلسات طوری رفتار 
کنیم کــه خدا از مــا راضی و خشــنود باشــد.رضایی با بیــان اینکه 
گزارش های ستاد تنظیم بازار باید به صورت میدانی ارائه شود، گفت: 
مخالف استفاده از ســامانه رهتاب و اینگونه ســامانه های هوشمند 
نیستم، اما باید آمار و اطالعات واقعی و مستند ارائه شود.وی با اشاره 
به اینکه اکنون قیمت کاال های مشــابه در بازار با هم متفاوت است و 
کسی پاسخگو نیست، تصریح کرد: باید قیمت ها را ثابت نگه داریم و 
افرادی را که درست عمل می کنند تشویق و متخلفان را مجازات و تنبیه 
کنیم. در همین جلسه اما دوباره معاون استاندار مدعی شد وضعیت 
توزیع مرغ در بازار بسیار خوب است در حالی که اغلب مردم می گویند 
خرید مرغ با نرخ دولتی به همین راحتی نیست که مسئوالن ادعا می 

کنند.
 اما معاون استاندار در همان جلسه گفته است اصفهان بهترین عملکرد 
را در توزیع مرغ از طریق ســامانه الکترونیکی تنظیم و نظارت موسوم 
به رهتاب در سطح کشــور دارد.سیدحسن قاضی عســگر در جلسه 
ستاد تنظیم بازار اســتان با بیان اینکه دیگر استان ها هم درخواست 
اجرای این سامانه را دارند، گفت: در حال حاضر این سامانه در استان 
چهارمحال و بختیاری اجرا می شود و درصدد گسترش آن هستیم.وی 
افزود: در گام بعدی نیز اســتان های فارس، یزد، اراک و قم در منطقه 
مرکزی کشور شبکه می شوند تا مرغ در این استان ها به سهولت توزیع 
شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار اصفهان با بیان اینکه 
مراحل تولید تا کشــتارگاه و فروش مرغ تحت کنترل قرار دارد، گفت: 
برای سهولت کار شهروندان در خرید مرغ مقرر شد که کارت اتوبوس 

یا کارت رهتاب جایگزین کد ملی شود.
به نظر می رســد توزیع با کد ملی و ســایر راه هایی که قرار بود موقت 
و چند روزه باشــد حاال برای مدیران اقتصادی اســتان دستاورد مهم 
و راهکاری افتخار آمیز اســت. همین مســئوالن اما نمی دانند خرید 
آزادانه و به قیمت مناسب حق اولیه ای است که باید به بازار بازگردانده 
شود نه اینکه توزیع هزاران تنی اقالم اساسی که هر روز هم گران تر می 
شود و دسترسی دشــوار برای خرید امتیازی مثبت و راهکاری برای 

ثبات بازار باشد.

تریم پالتینوم از 
محصول جدید نیسان

چهره جدید پث فایندر آن را به خوبی 
وارد فاز رقابت با دیگر محصوالت روز 
کالس شاســی بلند در بازار جهانی 
کرده اســت. در طراحی کابین نیز به 
ویژه برای تریم پالتینوم یک محیط 
زیبا و باکیفیت را مشاهده می کنیم 
که البته فناورانه هــای جذابی را نیز 

همراه خود دارد.

وز عکس ر
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دورهمی دختران شاغل در شرکت آب و فاضالب چهارمحال
دورهمی دختران شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری به پیشنهاد مشاور امور بانوان 
و خانواده و عضو شــورای فرهنگی و با موافقت رییس هیئت مدیره و مدیر عامل به مناسبت روز 
دختر و دهه کرامت برگزار شد.   مشاور امور بانوان و خانواده شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال 
و بختیاری در تشریح این برنامه ها گفت: در بازدید دختران شاغل این شرکت از تصفیه خانه آب 
سامان ضمن بازدید از کلیه قسمت های سازه ای تصفیه خانه مراحل تصفیه آب نیز برای بازدید 
کنندگان توضیح داده شد. امور فرهنگی شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری ضمن 
گرامیداشت میالد کریمه اهل بیت حضرت معصومه )س( و آغاز دهه کرامت اعالم کرد این شرکت 
در طول این دهه که منتهی به میالد پر سر ســعادت حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( می شود، 
برنامه های متنوع دیگری از جمله تقدیر از دختران و اجرای ویژه برنامه هایی را در دست اجرا دارد.

کلنگ زنی شهرک تخصصی بادام در شهرستان سامان
کلنگ احداث شــهرک تخصصی بادام در شهرســتان ســامان  با حضور اقبال عباسی استاندار 
چهارمحال و بختیاری، نماینده مردم شــهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی و جمعی 
از مسئوالن استانی بر زمین زده شد.رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در این 
آیین با اشاره به اینکه وسعت باغات بادام در این استان ۱۸ هزار و ۲۰۹ هکتار است، اظهار داشت: 
میزان تولید ساالنه بادام در این استان ۲۴ هزار تن است.عطاء ا...ابراهیمی افزود: بیش از ۳۰ هزار 
نفر در باغات بادام استان مشغول به کار هســتند.ابراهیمی با بیان اینکه شهرستان سامان قطب 
تولید بادام در چهارمحال و بختیاری است، اضافه کرد: وســعت باغات بادام شهرستان سامان ۹ 

هزار و ۵۲۵ هکتار است که از این سطح ساالنه مجموعا ۱۷ هزار و ۵۰ تن بادام برداشت می شود.

 پرداخت خسارت 803 میلیارد ریالی غرامت 
به کشاورزان و دامداران

مدیر شعب بانک کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در ســال زراعی گذشته صندوق بیمه 
محصوالت کشــاورزی ۸۰۳ میلیارد ریال خســارت بــه ۱۲۵ هزار نفر از خســارت دیدگان بخش 
کشاورزی استان پرداخت کرده است.هوشنگ طاهری میرقائد با اشاره به جذب ۱۶۰ درصدی اعتبار 
و پرداخت ۶۲۹ میلیارد ریال تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی در سال ۱۳۹۹ به ۶۸۴ نفر، اظهار 
داشت: این تسهیالت در حمایت از کشاورزان استان برای خرید کمباین، تراکتور، انواع دنباله بند ها 
و سایر ادوات کشاورزی پرداخت شــد.طاهری، پرداخت تسهیالت اشــتغال پایدار روستایی و 
عشایری را گامی مهم در امیدآفرینی و ایجاد تحرک اقتصادی در مناطق روستایی دانست و اضافه 
کرد: شعب بانک کشــاورزی استان از ابتدای شــروع پرداخت با جذب ۱۱۵ درصدی اعتبار، مبلغ 
دو هزار و ۳۷ میلیارد ریال تسهیالت در قالب طرح اشــتغال پایدار روستایی و عشایری، با هدف 
اشتغال زایی به دو هزار و ۳۶۳ نفر از فعالین بخش پرداخت کرده که باعث ایجاد چهار هزار شغل 
مستقیم و غیرمستقیم در استان شده است.وی ادامه داد: در بحث بیمه محصوالت کشاورزی نیز 
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان در سال زراعی گذشته بیش از ۱۵۰ هزار فقره بیمه نامه در 

زیربخش های زراعت، باغات، طیور، دام سبک و سنگین و آبزیان صادر کرده است.

اهدای 4 هزار و 3۵0 دستگاه تلفن همراه و تبلت به دانش آموزان
فرحناز قائدامینی، مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: در راســتای برقراری 
عدالت آموزشی و دسترسی دانش آموزان به آموزش های مجازی از ابتدای شیوع کرونا، چهار هزار 

و ۳۵۰ دستگاه تلفن همراه هوشمند و تبلت به دانش آموزان کم برخوردار استان اهدا شد.

بام ایراناخبار

معاون دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری:

۵۰۰ بازرس بهداشتی نظارت بر اجرای پروتکل ها را در انتخابات برعهده دارند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به در پیش بودن انتخابات ۱۴۰۰ گفت: ۵۰۰ بازرس بهداشتی نظارت بر 
رعایت و اجرای پروتکل ها و فاصله گــذاری اجتماعی در انتخابات ۲۸ 
خردادماه امسال را برعهده دارند.سید راشــد جزایری تاکید کرد: این 
تعداد بازرس بهداشتی برای نظارت جدی بر فرآیند رعایت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در شعبه های اخذ رای استان در روز 
انتخابات ساماندهی شده اند.وی افزود: مسئولیت رعایت پروتکل های 
بهداشتی، استفاده از ماســک و فاصله گذاری اجتماعی در ستادهای 
نامزدهای ریاســت جمهوری بر عهده مســئول ســتاد و در ستادهای 
تبلیغاتی شوراهای اسالمی بر عهده شخص نامزد انتخاباتی و نظارت بر 
آن با دانشگاه علوم پزشکی است.جزایری تصریح کرد: اسامی مبتالیان 
قرنطینه ای به ویــروس کرونا از ۱۴ تا ۲۷ خردادمــاه جاری در اختیار 
فرمانداران قرار می گیرد تا قبل از ورود به شــعبه های اخذ رای از طریق 
سامانه ماسک ارزیابی و در صورت مثبت بودن تست آن ها، از ورودشان 

به شعبه جلوگیری می شود.
وی یادآور شــد: در هر کدام از شهرســتان های ۱۰ گانــه چهارمحال و 
بختیاری یک شــعبه ســیار اخذ رای مخصوص مبتالیان به ویروس 
کرونا پیش بینی شده تا این افراد از حقوق اجتماعی خود در انتخابات 

۱۴۰۰ محروم نشوند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال 
و بختیاری اظهار داشــت: فرآیند انجام تســت کرونا از عوامل اجرایی 
انتخابات ۲۸ خردادماه جاری در اســتان و خبرنگاران حاضر در ستاد 
انتخابات آغاز شده است.وی گفت: به همین منظور ۱۷ هزار و ۵۰۰ تست 
رپید در نظر گرفته و به تمامی شهرستان های استان ارسال شده است 
تا با معرفی فرمانداران انجام و بیماریابی شــود.جزایری تاکید کرد: در 
این برنامه عالوه بر هدایت مبتالیان به ویروس کرونا به شعبه های در 
نظر گرفته اخذ رای برای این بیماران، به مردم برای شرکت در انتخابات 
۱۴۰۰ بدون هیچ گونه نگرانی اطمینان داده می شــود.جزایری اولویت 
نخست استقرار شــعب اخذ رای را در فضاهای باز دانست و افزود: در 
صورت ممکن نبودن این مهم، شعبه های اخذ رای باید با رعایت تمامی 
پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماســک و فاصله گذاری اجتماعی، 
در فضای بسته و با دقت کافی مستقر شود.معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی اســتان تصریح کرد: با همکاری بیــن وزارتخانه های 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فناوری ارتباطات و اطالعات یک 
سامانه شعبه یاب طراحی شــده که افراد دارای بیماری های زمینه ای 
می توانند با استفاده از این سامانه به شعبه های اخذ رای با تراکم پائین 
مراجعه کنند.وی یادآور شــد: ۱۳۰ پایگاه واکسیناسیون از چهارشنبه 

فرآیند تزریق واکســن به عوامل اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ در چهارمحال 
و بختیاری را انجام می دهند.جزایری اظهار داشت: هشت هزار و ۸۸۴ 
دوز واکسن کرونا برای عوامل اجرایی انتخابات ۲۸ خردادماه جاری در 
چهارمحال و بختیاری پیش بینی شده است.وی گفت: استفاده از اثر 
انگشت در فرآیند برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ ممنوع است.معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری نیز گفت: با توجه 
به مشــاهده ویروس کرونای هندی و آفریقای جنوبی در خوزستان، 
باید حساســیت ها در اســتان افزایش یابد.جعفر مردانی تاکید کرد: 
افزایش تورهای گردشــگری در چهارمحال و بختیاری به خصوص در 
شهرستان های سامان، اردل، کیار و لردگان، احتمال شیوع موج پنجم 
ویروس کرونا در استان وجود دارد و به همین منظور پلیس راه و نیروی 
انتظامی  باید از ورود گردشــگران به اســتان جلوگیری کنند.از ابتدای 
شــیوع کرونا تا ۲۲ خردادماه جــاری ۱۳۲ هزار و ۵۱۳ مــورد مراجعه 
مشکوک به ویروس کرونا در چهارمحال و بختیاری وجود داشته که از 

این تعداد ۴۶ هزار و ۵۲۷ نفر مثبت بوده اند.
بر اساس آخرین رنگ بندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
سه شهرستان کوهرنگ، خانمیرزا و بن در وضعیت زرد )خطر متوسط( و 
سایر شهرستان ها در وضعیت نارنجی )خطر زیاد( شیوع کرونا قرار دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

کادر درمان فرسوده شده اند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری هم چنان در نرخ بروز کرونا در کشور رتبه باالیی را به خود اختصاص داده است، گفت: کادر 
درمان فرسوده هستند و شرایط کاری آن ها با گرم شدن هوا در بیمارستان ها سخت تر خواهد شد. باید جلوی برگزاری تجمعات گرفته شود، عادی انگاری مردم دلهره آور 
است.مجید شیرانی با اشاره به اینکه روند ابتال به کرونا در استان کماکان کاهشی است، اظهار کرد: در هفته جاری در بخش بیماران سرپایی، بستری، بیماران بستری در 
بخش های ویژه و فوتی ها ناشی از کرونا شاهد کاهش آمار بودیم.وی با تاکید بر اینکه عادی انگاری مردم، شکل گیری تجمعات انتخاباتی، از سرگیری مراسمات شادی 
و عزا و ... دلهره آور اســت، گفت: امکان دارد در هفته های آینده با افزایش احتمالی آمار ابتال، وارد پیک پنجم کرونا شویم.در برخی از استان های کشور از جمله هرمزگان، 
خوزستان و ... روند ابتال به کرونا افزایشی است.شیرانی افزود: تخلفات در رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی در ستادهای انتخاباتی کامال مشهود است و عموما موازین 
بهداشتی در این ستادها رعایت نمی شود. طبق گزارش های واصله تجمعات انتخاباتی در فضای بسته برگزار می شود و همچنین در فضای باز نیز ضوابط رعایت نمی شود، 

این تجمعات بسیار خطرآفرین خواهد بود و تبعات آن در هفته های آینده مشخص خواهد شد.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری ؛

4 هکتار از جنگل های حفاظت شده سبزکوه چهارمحال و بختیاری در آتش سوخت
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: در پی وقوع حریق در منطقه حفاظت شده سبزکوه محدوده شهرستان خانمیرزا، چهار هکتار 
از جنگل های ارزشمند بلوط این منطقه طعمه حریق شد.خسرو کیانی افزود: این حادثه آتش سوزی که از ساعت سه روز دوشنبه در منطقه حفاظت شده سبزکوه آغاز 
شد با ورود به موقع نیروهای امدادی محیط زیست، منابع طبیعی و به ویژه نیروهای مردم نهاد محیط زیست منطقه مهار شد ؛اما وزش باد سبب شد تا پیشروی حریق 
تا پاسی از شب ادامه پیدا کند که در نهایت در شامگاه دوشنبه مهار شد.وی ادامه داد: علت وقوع حادثه نامشخص است؛ اما احتمال می رود به سبب خشکسالی در سال 
آبی جاری، علفزار شدن پوشش گیاهی منطقه و گرمایش هوا، عامل غیرانسانی منجر به بروز این حادثه شده باشد.کیانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون چهار 
حادثه آتش سوزی گسترده در جنگل ها و مراتع این استان رخ داده است، اظهار داشت: موارد جزئی دیگری نیز گزارش شده که با کمک جوامع محلی بالفاصله مهار شده 
و مشکلی صورت نداده است.هفته گذشته نیز آتش سوزی در منطقه هلن جنگل های حفاظت شده سبزکوه در شهرستان کیار گزارش شد که با تالش نیروهای امدادی و 

جوامع محلی مهار شد.منطقه حفاظت شده سبز کوه با وسعت ۵۶ هزار و ۳۰۸ هکتار در فاصله ۱۵۰ کیلومتری از مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
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اخطار اجرائی
3/69 مشــخصات محکوم علیه  : فرزاد مداح ذباغی فرزند فریدون شــغل دالل  
مجهول المکان، مشــخصات محکوم له: محمد مهدی بهنامی فرد فرزند محمد 
شغل آزاد به نشانی کاشان – قمصر – محله سررود – خیابان یادگار امام  ، محکوم 
به ، به موجب رای شماره 142/99 تاریخ 99/12/26 حوزه 10 شورای حل اختالف 
شهرستان کاشان ) قمصر ( که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/860/000 
ریال بابت خسارات دادرسی ) هزینه های دادرســی و ورودی دادخواست و اوراق 
دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه / وجه سند تجاری مســتند دعوی از تاریخ سررسید 97/3/15 تا زمان 
وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه 
و تعیین می شــود در حق خواهان . رعایت تبصره 2 ماده 306 ق . آ . د م و پرداخت 
نیم عشــر اجرایی در حق دولت . ماده 34 قانون اجرای احکام :همینکه اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد ان را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفا محکوم به از ان میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید . م الف: 1148846 حوزه10  شورای حل 

اختالف شهرستان  کاشان ) قمصر ( 

ابالغ  دادخواست و ضمائم
3/70 احتراما بدینوسیله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست غالمرضا 
مهرساز به طرفیت مهدی صادقی به خواسته مطالبه در این شعبه دوم حقوقی برخوار 
تسلیم نموده است که به کالسه 400/94 ش 2 ح ثبت و برای روز 1400/05/02  
ساعت 17:30 وقت رسیدگی تعیین شده است . نظر به اینکه خوانده مجهول المکان 
می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
 از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل 
می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شود. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده 
محسوب و شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. چنانچه بعدا نیازی به آگهی 
باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است. م الف : 1149304  دفتر شعبه 

دوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار
اخطار اجرایی

3/71 مشــخصات محکوم له: ســعید آقابابائی فرزند رضا به نشانی کمشچه بلوار 
نبی اکرم خ آزادی محکوم علیه : یونس شاطری فرزند مصطفی به نشانی مجهول 
المکان به خواســته : مطالبه ، محکوم بــه : به موجب رأی شــماره 453 به تاریخ 
99/10/30  حوزه قضائی به شــماره پرونده 99/174 حوزه شــورای حل اختالف 
شعبه سوم شهرســتان برخوار محکوم علیهم محکوم اســت به: به پرداخت مبلغ 
160000000 ریال بابت سه فقره سفته به شماره های 1-  99/04/10-122283 

به مبلغ پنجاه میلیون ریال 2- 180694-99/04/10 به مبلغ یکصدمیلیون ریال 
3-  395753-99/04/10 به مبلغ ده میلیون ریال واحتساب تاخیر تادیه از تاریخ 
صدور واخواست 99/04/18 لغایت زمان تادیه و اجرای حکم که بر مبنای نرخ تورم 
گزارش شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه خواهد 
شد و پرداخت مبلغ 11600000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت نیم عشر مبلغ 
فوق بابت هزینه اجرا در حق محکوم له و هزینه ی حق االجرا نیز برعهده ی محکوم 
علیه می باشد. ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد ، 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 استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم ناید. م الف: 1148789  دفتر شــعبه سوم حقوقی  شورای حل 

اختالف مجتمع  شماره یک شهرستان برخوار
مزایده اموال منقول 

3/72 اجرای احکام شعبه اول شورا حقوقی فالورجان درنظردارد درپرونده شماره 
0000353 اجرائی موضوع علیه خانم پرســتو علی بخشــی وله آقای اســماعیل 
قاســمیان درتاریخ  13 / 4 / 1400 به منظور فروش یکدســتگاه خودرو سواری 
 پژو 405 جــی ال ایکس مدل 88 به شــماره انتظامــی  856 س 26 – ایران 13 
) 649 س 68 – ایران 67 ( واقع در پارکینگ فتح ســپاهان ازســاعت 10 الی 11 

صبح جلسه مزایده دردفتر اجرای احکام شعبه اول شورای حل اختالف فالورجان 
اتاق 19  برگزار نماید اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ 000 / 000 / 320 ریال ارزیابی شده اســت . متقاضیان خرید می توانند پنج 
روز قبل از مزایده باحضور در محل این اجرا ازموقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده 
ازقیمت ارزیابی شده شروع وبرنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
ضمنا " کلیه هزینه های مزایده برعهده برنده مزایده اســت وکســانی می توانند 
درجلســه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده راهمراه 
 داشته باشــند . م الف: 1149359 مدیراجرای احکام شــورای حل اختالف 

شهرستان فالورجان  

آگهی تغییرات شرکت کابل افشان پارسیان زواره سهامی 
خاص به شماره ثبت 185 و شناسه ملی 14004027944 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مهدی اعالمی زواره بشــماره ملی 1189412829 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره و علیرضا اعالمی زواره بشماره ملی 1189592576 
بعنوان نایب رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل و فرزانــه عابدینی نژاد 
بشماره ملی 1280425229 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دوسال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اســناد مالی و بهادار و تعهدات 
شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل همراه 
با مهرشرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
همراه با مهرشــرکت و یا با امضاء یکی از اعضا هیئــت مدیره همراه 
بامهرشرکت معتبر خواهد بود ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )1150064(

آگهی تغییرات شــرکت اتحادیه شــرکتهای تعاونی 
کشاورزی دامداران گوسفنداران استان اصفهان 

شرکت تعاونی به شماره ثبت 6738 
و شناسه ملی 10260278509 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/24 
و بــه اســتناد نامــه شــماره 205/3/184/779/13687 مــورخ 
1399/12/26 اداره تعاون روستایی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : بند یک ماده 5 اساسنامه بدین شــرح اصالح گردید: باال بردن 
ســطح زندگی و افزایش تولید محصوالت زراعــی و دارائی اعضاء 
با رعایت اهداف توسعه کشــاورزی و موازین تعاونی از طریق بهره 
برداری جمعی و گســترده امالک و مســتغالت و اراضی ملکی و یا 
استیجاری . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1150125(

آگهی تغییــرات شــرکت اتحادیه شــرکتهای تعاونی 
کشاورزی دامداران گوسفنداران استان اصفهان

 شرکت تعاونی به شماره ثبت 6738 
و شناسه ملی 10260278509 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/10/24 و به 
استناد نامه شــماره 205/3/184/779/13686  مورخ 1399/12/26 
اداره تعاون روستایی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت تعاونی 
گوســفند داران نطنز به شناســه ملی 10260024489 به نمایندگی 
عباســعلی طیبی به شــماره ملی 71 1239528906 و شرکت تعاونی 
گوســفندداران رســالت لنجان به شناســه ملی 10260020772 به 
نمایندگی حسن یزدانی کچوئی به شماره ملی 1280315865 به سمت 
بازرسان شرکت برای مدت یکســال تعیین گردیدند. تراز و صورتهای 
مالی ســال 98 به تصویب مجمع عمومی رســید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )1150127(

آگهی تغییرات شرکت رنگین الوان زره سپاهان شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 40506 و شناسه ملی 10260581827 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : منیره محمد صالحی با پرداخت 000000 300 ریال سهم الشرکه 
به صندوق شرکت سهم الشــرکه خویش را افزایش داد ســرمایه شرکت ازمبلغ 
900000000 ریال به 1200000000 ریال افزایش یافت و درنتیجه ماده اساسنامه 
به شرح مذکور اصالح گردیدماده 4 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 1200000000 
ریال است که تماما نقدی پرداخت شده اســت و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار 
گرفته شده است. اصالح ماده 14 اساســنامه : عده اعضاء هیات مدیره : شرکت به 
وسیله هیات مدیره ای مرکب از 2 نفرعضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین 
شرکاء یا خارج شرکا ء انتخاب میشوند اداره خواهد شــد مدیران کال یا بعضا قابل 
عزل میباشند. شرکت میتواند یک یا دو نفر عضو علی البدل نیز انتخاب نماید. لیست 
شرکاء بعد از افزایش : رضا چهرازی به کدملی 1285804899 دارای 000000 300 
ریال سهم الشرکه و لطیف یوسفی به کدملی 39769872 دارای 000000 300 ریال 
سهم الشرکه و منیره محمد صالحی به کدملی 1287170676 دارای 000000 600 
ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1150126(

آگهی تغییرات شرکت کابل افشان پارسیان زواره سهامی خاص 
به شماره ثبت 185 و شناسه ملی 14004027944

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/03/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا اعالمی زواره بشــماره ملی 1189592576 و 
مهدی اعالمی زواره بشماره ملی 1189412829 و فرزانه عابدینی نژاد بشماره ملی 
1280425229 بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زواره )1149920(

در هر کدام از شهرستان های ۱۰ گانه چهارمحال و 
بختیاری یک شعبه سیار اخذ رای مخصوص مبتالیان 
به ویروس کرونا پیش بینی شده تا این افراد از حقوق 

اجتماعی خود در انتخابات ۱۴۰۰ محروم نشوند
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آغاز واکسیناسیون افراد 6۵ تا 70 سال از شنبه
واکسیناسیونافراد۶۵تا۷۰سالازشنبه۲۹خرداددرمراکزتزریقواکسنکروناآغازمیشود.
معاونمرکزبهداشــتشــمارهدواصفهانگفت:مرحلهدومواکسنروســیدرحالتزریقبه
مشموالندراصفهانتا۲۷خردادادامهدارد.مهیارحاجمالیانافزود:درمرحلهاولتزریقواکسن
کرونا،هیچگونهعوارضیدرگیرندگاناینواکسنمشاهدهنشدهاست.ویبهمشموالنتزریق
واکســندراینمرحلهتوصیهکردهرواکسنیراکهموجودبود،اســتفادهکنندتازنجیرهشیوع

کرونادرجامعهقطعشود.

افزایش 67 درصدی مستمری مددجویان در سال 1400
مدیرکلکمیتهامداداســتاناصفهانگفت:باتصویببودجهســال۱۴۰۰،مستمریمددجویان
کمیتهامدادبهطــورمیانگیــن۶۷درصدافزایــشیافت.کریــمزارعادامهداد:بــاپیگیری
ســازمانهایحمایتیوتالشنمایندگانمجلسشــورایاسالمی،مســتمریخانوادههای
نیازمنددرالیحهبودجه۱۴۰۰افزایش۶۷درصدییافت.ویبااشــارهبهاینکهاستفادهازتمام
ظرفیتهایمردمی،دینیوقانونیبرایرفعمحرومیتهاازالزاماتکمیتهامداداست،افزود:
باتصویبافزایشمستمریدرامسال،خانوادهمددجویتکنفره۳۵۰هزارتومان،دونفره۵۰۰
هزارتومان،سهنفره۷۰۰هزارتومان،چهارنفره۹۰۰هزارتومانوخانوادهپنجنفربهباالیکمیلیون
و۱۰۰هزارتومانمستمریدریافتمیکنند.مدیرکلکمیتهامداداستاناصفهانباتاکیدبراین
کهدرسالگذشتهمبلغ۳۹۰میلیاردتومانمســتمریبه۱۱۴هزارخانوارپرداختشد،گفت:با
افزایشصورتپذیرفتهدردوماههنخستامسالبیشاز۱۱میلیاردو۵۰۰میلیونتومانکمک
معیشتبهحسابمددجویانتحتحمایتدراستانواریزشد.ویاظهارکرد:۱۱۸هزارو۹۴۹
خانوارمددجوتحتحمایتکمیتهامداداستانقراردارندوازاینتعداد۱۱۴هزارو۲۱۶خانواردر
قالبکمکمعیشتعادیوتبصره۱۴بهصورتمستمرو۴هزارو۷۳۳خانوارازخدماتتکی

وچندخدمتیایننهادبهرهمندهستند.

مدیرکلانتقالخوناستان:

اقبال مردم اصفهان به اهدای خون به شش روز  رسید
مدیرکلانتقالخوناســتاناصفهان،گفت:شــهرونداننگرانابتالبهویروسکرونا،درزمان
مراجعهبرایاهدایخوننباشــند.تمامینکاتوشیوهنامههایبهداشتیفاصلهاجتماعی،در
مراحلمختلفخونگیریرعایتمیشــود.کادرمراکزنیزواکسینهشدهاند.علیفتوحیاظهار
کرد:خوشبختانهاکنونشرایطماقابلقبولاستوذخیرهخونیمابینپنجتاششروزاست.
معموالدرفصلهایگرممشکلکمخونینداشتیم.مدیرکلانتقالخوناستاناصفهانافزود:
ماروزهایسختیراطیکردیموهمشهریانعزیزبرایامراهدایخوناقبالنشاندادندواین

چندروزوضعیتخوبیداشتیم.
مخصوصادرماهمبارکرمضاندرقالبنذرخون،مردمعزیزآمدنــدوخوناهداکردندودیگر
شــهروندانیکهدربخشپالســماومحصوالتنوینخونمانندپالکت،پالسماوپالسمایضد
بیماریکویداهداداشتند.مشکلیدرذخایرخونیفعالنداریمولیباوضعمطلوبکمیفاصله
داریم.ویبیانکرد:ماومردماصفهانباکمکیکدیگربهنقطهمطلوبخواهیمرســید.اهدای
خونکامالداوطلبانهاستوهیچاجبارینیســت.درروزاهدایخونوضعیتخوبیراداشتیم
ومراجعهبهاندازهکفایتبود.ازگروه۵۵توپخانهفرماندهانومعاونینوکارکنانآمدندوخون
اهداکردند.ویادامهداد:اهدایخونبهطورمشــخصهمانفراوانیگروههایخونیاستکه
درجامعهافرادداراهستند.بیشــترینگروهخونیماAB،B،A،Oاست.مابههمهگروههای
خونینیازداریمبهخصوصگروههایمنفیراوامیدواریمروندبهتریرادرروزهایآیندهدرامر

اهدایخونشاهدباشیم.

  آخرین تمهیدات ستاد مقابله با کرونای اصفهان برای انتخابات؛

خلوت ترین حوزه با وسایل شخصی

امسالسایهکرونابرسرانتخاباتکشور
پریسا سعادت

است،بههمیندلیلمشارکتکنندگاندر
انتخاباتالزماستتاموازینومواردیرابرایحضوردرپایصندوق
هایرایرعایتکنند.پروتکلهاییکهنگرانیهاازشیوعدوبارهکرونا
دراصفهانراکاهشخواهددادآنهمدرشــرایطیکهعلومپزشکیو
مسئوالنبهداشتیاستانهشداردادهانددرصورتسهلانگاری،کرونا

دوبارهفورانخواهدکرد.
ســخنگویدانشگاهعلومپزشــکیاصفهانگفت:شــیبشناسایی
مواردجدیدکرونادراصفهانثابتشدهاستواگردستورالعملهای
بهداشتیباجدیتدنبالنشودامکاندرگیریباموجپنجمکرونادوراز
انتظارنیست.آرشنجیمیبااشارهبهاینکهاگرچهروندابتالبهکرونادر
استاناصفهانکاهشیاست؛امامیزانآنکموهشداردهندهاستو
اگردستورالعملهایبهداشــتیباجدیتدنبالنشودامکاندرگیری
باموجپنجمکرونادورازانتظارنیســت،اظهارکــرد:ازیکهزارو۹۶۰
بیمارمشکوکبهکرونا۴۴۲موردقطعیشناساییشدو۲۰۱نفرازاین
بیماراندرمراکزدرمانیتحتپوششدانشگاهعلومپزشکیاصفهان
بستریشدهاند.سخنگویدانشگاهعلومپزشکیاصفهانبابیاناینکه

اخیرا۱۴۰بیماربهبودیافتهازکروناازمراکزدرمانیترخیصشــدهاند،
اضافهکرد:ایندرحالیاستکههنوز۸۹۴بیمارمبتالبهکرونادرمراکز
درمانیتحتپوششدانشگاهعلومپزشکیاصفهانبستریهستند.
ویاضافهکرد:۱۶۶نفرازافرادبستریدرمراکزدرمانیتحتپوشش
دانشگاهعلومپزشــکیاصفهاندربخشمراقبتهایویژهنگهداری
میشوند.بههمیندلیلشرایطشــکنندهمهارکرونادراصفهاناست
کهستادمقابلهباکرونایاستاننسبتبهرعایتموازینبهداشتیدر
انتخاباتهشداردادهاســت.درهمینزمینهسخنگویستاداستانی
مقابلهباکرونادراصفهــانبابیاناینکهصندوقهــایاخذرایحتی
االمکاندرفضایبازمستقرشود،گفت:سامانهوبرنامهکاربردیویژه
»انتخابایران«بهآدرسhttp://entekhabiran.moi.irبهمنظور
اطالعرایدهندگانازنزدیکترینوخلوتترینشعبهراهاندازیشده
اســت.حجتا...غالمیافزود:صندوقهایاخذرایحتیاالمکاندر
فضایبازمستقرشودودرفضایسرپوشیدهبایستیدربوپنجرهها
بهصورتکاملبازوازسیســتمتهویهبرخوردارباشــد.ویبیانکرد:
پیشبینیشــدهاستتابرایشــعبههایباالییکهزاررایناظربر
آمارانتخاباتدورههایقبل،حتماصندوقرایاضافهوعواملاجرایی

اختصاصیبرایهرصندوقدرنظرگرفتهشود.سخنگویستاداستانی
مقابلهباکرونایاصفهانتصریحکرد:بهمنظورکاهشتراکمجمعیتدر
روزانتخابات،درایندورهبیشاز۳۰۰صندوقرایدراستاناضافهشده
است.ویاظهارداشت:ساعتاخذرایازساعتهفتصبحآغازودر
صورتنیازتا۲بامدادروزبعدتمدیدخواهدشد.غالمیبیانکرد:برای
هر۲تا۳شعبهاخذراییکناظربهداشتیازمرکزبهداشتودرمانیا
هاللاحمردرنظرگرفتهشدهاستکهبررعایتدستورالعملهانظارت
کاملدارند.ویتاکیدکرد:استفادهازماسکولوازمبهداشتیشخصی
برایرایدهندگانالزامیاستوفردرایدهندبایدخودکاراختصاصی
باخودبههمراهداشتهباشند.سخنگویستاداستانیمقابلهباکرونادر
اصفهانگفت:درشعبههایشهرستاناصفهانوشاهینشهرکهاخذ
رایبرایانتخاباتشورایاسالمیشهربهصورتالکترونیکیصورت
میگیردرایدهندگانبایدحتماازدستکشهاییکبارمصرفکهدر
شعبهدراختیارشانقرارمیگیرد،اســتفادهکنند.ویهمچنینتاکید
کرد:رؤسایدانشــگاههاباتوجهبهاینکهزمانانتخاباتممکناست
تا۲بامدادبهطولانجامدامتحاناتاحتمالیروزشنبه۲۹خردادرابه

روزدیگریموکولکنند.

با مسئولان جامعه

افزایششــکارغیرمجازحیاتوحــشدراطراف
مناطقحفاظتشدهاســتاناصفهانموجبورود
قاطعانهدادستانعمومیاســتاناصفهانشد.در
پیارائهگزارشوضعیتخشکسالیشدیدوتبعات
محیطزیستیبرایامنیتحیاتوحشدرجلسه
شورایحفظحقوقبیتالمالدراموراراضیومنابع
طبیعیاســتاناصفهانتوســطمدیرکلحفاظت
محیطزیستاستانکهموجبافزایشمواردشکار
غیرمجازمادهآهوانپناهندهبهمزارعاطرافمناطق

شدهاست،دادستانعمومیوانقالبمرکزاستان
اصفهانبهصدوررویهقضاییباقید»فوریتوحایز

اهمیت«اقدامکرد.
درایندســتورالعملقضاییخطاببهدادستان
هایشهرســتانهاورؤســایدادگاههایاستان
اصفهــانضمندســتورقاطعانهجهــتحداکثر
همکارینیــرویانتظامــیبامأموریــنمحیط
زیســتبهصورتشــبانهروزی،براعطایمجوز
برقراریایستوکنترلواذنورودبهمحلاختفای
شکارچیانمتخلفقبلازامحایادله،تأکیدشده
وبرمراجعقضاییتکلیفشــدهاستکهدرزمان
رســیدگیوصدورکیفرخواســت،اشــدمجازات
برایمرتکباندرخواستواحکامایشاننیزبدون
اغماضاجراوموردنظارتقــرارگیرد.دراینرویه

قضاییصادرهازســویدادستانعمومیوانقالب
مرکزاســتاناصفهانبرتعاملبــادادگاههاجهت
اســتفادهازظرفیتهایقانونیبــرایحمایتاز
محیطزیستبهویژهدرزمینهتامینعلوفه،تصریح
وتاکیدشدهاستکهتشویقبهجلبمشارکتهای
مردمیدراینزمینهمدنظرقرارگیرد.درفرازپایانی
ایندســتورالعملقضایی،باعنایتبهضابطبودن
یگانحفاظتمحیطزیست،مجوزهایالزمبرای
محیطباناناســتاناصفهانجهتاقداماتینظیر
تحتنظرقراردادن،مجوزورودبهاماکنویاتوقیف
وســایلنقلیهدرمواردعدمحضورنیرویانتظامی
درچارچوبمقــرراتصادروعدمدسترســیدر
وقتکشیکنیزتسهیلودرانتهابرارسالگزارش
اقداماتشاخصظرفسهماهتأکیدشدهاست.

ورود قاطعانه دادستان اصفهان به افزایش شکارغیر مجاز 

افتتاح نمایشگاه 
»فصل کارتون 
یک« در خانه 

هنرمندان اصفهان
نمایشــگاهکاریکاتــور»فصل
کارتــونیــک«بــاحضــور
حجتاالســالممحمــدقمی،
رییسسازمانتبلیغاتاسالمی
درخانــههنرمنــداناصفهــان

افتتاحشد.

جریمه خودروهای پالک مخدوش و شیشه دودی در 
دستور کار پلیس

فرماندهناجاگفت:خودروهایبدونپــالک،پالکمخدوشوخودروهاییکهشیشــهدودی
دارندبایدمتوقفواعمالقانونشوند.سردارحسیناشــتریادامهداد:دربازرسیهامعایب،
محاسنونواقصمشخصمیشوندو
اثرخوبیرادرمجموعهدربردارد.بارها
درجلســاتاعالمکردهایم،هرموقع
نهادهاییمثلســتادکل،بازرسیکل
کشورو...خواستندازناجابازرسیکنند
،مااســتقبالمیکنیم.سرداراشتری
دربخشدیگریازسخنانخودگفت:
جمعبندیهابهنفعسازماناست.در
نیرویانتظامیتنوعماموریتبســیار
زیادبودهووقتیبازرســانازمجموعه

ناجابازرسیمیکنند،بهمیزانفعالیتوعملکردپلیسپیمیبرند.
سرداراشتریبااشارهبهاجرایطرحویژهترخیصوســایلنقلیهتوقیفیدرسراسرکشوربیان
داشت:درراستایافزایشرضایتمندیمردموارائهخدمات،تسهیالتویژهایازسویپلیس
درنظرگرفتهشدهکهباتوجهبهمشکالتاقتصادیوتورم،وسایلنقلیهکهدرحالحاضروسیله
امرارمعاشواستفادهمالکاناستتحویلآنانشودوکلیهجرائمخودروهااگرمربوطبهسال۹۹
بهقبلبودهبهاصلخودبرمیگرددوهزینهپارکینگباتعرفهونرخمصوبسال۱۳۹۴محاسبه
خواهدشدوهمچنینمیتوانندجریمههایخودراتایکسالبهصورتقسطیپرداختکنند.
دراینطرحهیچالزامیبرایپرداختعوارضشهرداریوعوارضآزادراهینیستوفعالبرای

ترخیصخودرومعاینهفنینیازنیست.
ویدرخصوصخودروهایبدونپالکوپالکمخدوشگفت:اینگونهخودروهاوخودروهایی
کهشیشهدودیدارندبایدمتوقفواعمالقانونشــوند،چوندرصورتعدمبرخوردزحمات

همکارانمارازیرسوالخواهندبرد.

انتقام جویی در فضای مجازی
فردیکهباایجادیکصفحهجعلیدراینستاگراماقدامبهایجادمزاحمتبراییکیازاقوامخود
کردهبود،دستگیرشد.رییسپلیسفتایغرباستانتهرانعنوانکرد:زنیبامراجعهبهپلیس
فتامدعیشدفردیناشــناسدرفضایمجازیباانتشارالفاظنامناســبدرشبکهاجتماعی

اینستاگرامقصدمزاحمتدارد.
پسازطرحاینشکایترسیدگىبهاینپروندهبهصورتویژهدردستورکارکارشناسانپلیس
فتاقرارگرفت.سرهنگموســویادامهداد:پروندهاولیهباهماهنگیمقامقضاییتشکیلوبا
انجامبررسیوتحقیقاتپلیســیوجمعآوریمدارکومســتنداتپروندهتوسطکارشناسان

پلیسفتا،سرانجاممتهمشناساییودستگیرشد.
ویافزود:دربازجوییاولیهانجامشده،مشخصشــدکهمتهمبهدلیلمشکالتخانوادگیکه
قبالباشاکیدرمحیطخانوادگیداشته،اقدامبهایجادمزاحمتعلیهاودرفضایمجازیکرده
استکهدرنهایتمتهماظهارپشــیمانیکردهودرادامهپروندهبههمراهمستنداتومتهمبرای
سیرمراحلقانونیبهمرجعقضاییارسالشد.اینمقامانتظامیتصریحکرد:برابرقانونهرگونه
توهین،اهانتیاپخشتصاویرشــخصیافراددرفضایمجازیجرممحسوبشدهوعواقب
جبرانناپذیریبرایفردبههمراهدارد،لذارعایتاخالقدرفضایمجازیبهخصوصشبکههای

اجتماعیامریمهممحسوبمیشود.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مهاجرت 20 هزار پرنده به 
تاالب، به مهاجرت هزار 

تایی رسیده است
معاوننظارتوپایــشحفاظتادراهکل
محیطزیســتاســتاناصفهانگفت:در
٢٠ســالاخیرتاالبگاوخونیبهســمت
خشــکیکاملرفــتو٩٨درصــدتاالب
بهکلیخشــکاســت؛دودرصدبخش
هایشــمالییــکرطوبتجزئــیونه
اینکهآبیداشــتهباشــدوچندهکتاری
نیزچندســانتیمتــرپســابدارد؛امابه
طورکلیمیتــوانگفتتاالبخشــکی

کاملاست.
حســیناکبریادامهداد:وضعیتتاالب
گاوخونیوزایندهرودبرایحیاتوحش
جانوری،گیاهیوذخایرژنتیکیوابســته
بهآنبســیارزیــانباربودهاســت؛تاالب
گاوخونیدرســالهایپرآبــیبهصورت
میانگینپذیرای٢٠هــزارپرندهازحداقل

١٣٧گونهمختلفبودهاست.
حسیناکبریخاطرنشانکرد:مادرسال
هایاخیرکهسرشــماریورصــدکردیم
اینآماروارقامکمشــدهودرچندســال
اخیرشایدبیشاز٢٠الی٢۵نوعپرندهو
حداکثر١٠٠٠پرندهبهسمتتاالبمهاجرت
کردندمعاوننظارتوپایشحفاظتادراه
کلمحیطزیستاســتاناصفهاناذعان
کرد:امسالنیزکهتاالببهسمتخشکی
کاملمیروداینآماربازهمکمترمیشود
واینموضوعخسارتســنگینیبهتاالب
گاوخونی،زیستگاه،آبزیانوپرندگانوارد

میکند.
ویبااشارهبهخشــکیزایندهرودعنوان
کرد:پوشــشگیاهیمتنوعیکهدربستر
ایــنرودخانهبودهازدســترفتهاســت
همچنیــندرتاالبگاوخونــییکماهی
ارزشمندبهنامماهیگورهخریوجوددارد
کهدراندکپســابیکهدرقسمتشمالی
تاالببودهدیدهشدهولیمتاسفانهچون
تاالبروبهخشــکیصددرصدیمیرود

اینذخایررانیزازدستخواهیمداد.

ثبت سفارش کتاب های درسی تمدید شد
معاونتوسعهمنابعوپشتیبانیســازمانپژوهشگفت:ثبتسفارشکتابدرســیدانشآموزانمیانپایهبهمدتپنجروزاز۱۴۰۰/۴/۱تا۱۴۰۰/۴/۵تمدید
میشود.محمدعلویتباربیانکرد:بادرخواستمدارس،مناطقومدیرکلآموزشوپرورشبرخیاســتانها،سامانهثبتکتابدرسیبهمدتپنجروزبرای
دانشآموزانمیانپایهدورهابتداییپایههایدومتاششمودورهاولمتوسطهپایههایهفتموهشتمودورهدوممتوسطهپایههاییازدهمودوازدهمکهبههر
دلیلکتابدرسیخودراثبتنامنکردهاند،فعالخواهدشد.علویتباردرمورددانشآموزانمیانپایهایکهتاکنونموفقبهثبتسفارشکتابدرسینشدهاند،
گفت:ضرورتداردخانوادههاومدارسدراینفرصتزمانیســفارشدانشآموزانرادرسامانهثبتکنند.مسئولیتبررسی،اطالعرسانیوپیگیریسفارش
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در شعبه های شهرستان اصفهان و شاهین شهر که 
اخذ رای برای انتخابات شورای اسالمی شهر به صورت 
الکترونیکی صورت می گیرد رای دهندگان باید حتما از 
دستکش های یک بار مصرف که در شعبه در اختیارشان 

قرار می گیرد، استفاده کنند



احتمال حضور تماشاگران در ورزشگاه در آستانه المپیک
دولت ژاپن احتمال حضور تماشاگران در ورزشگاه را از روزهای آینده قبل از المپیک بررسی می کند.رسانه ها روز چهارشنبه گزارش دادند که ژاپن می تواند حداکثر 10 هزار 
هوادار را در مسابقات ورزشی در آستانه بازی های المپیک شرکت دهد. کمیته برگزاری بازی های توکیو مدت هاست تعداد هواداران داخلی را که می توانند در این بازی ها 
شرکت کنند، ارزیابی می کند.براساس گزارش کیودونیوز، قرار است با پایان وضعیت اضطراری در ژاپن، این طرح از 20 ژوئن )30 خرداد( اجرایی شود. دولت دیروز در 
این مورد بررسی های الزم را انجام داد .این طرح حضور تماشاگران را به 50 درصد از ظرفیت ورزشگاه یا 10 هزار نفر محدود می کند. بر این اساس کمیته برگزاری بازی ها با 
این طرح می تواند در خصوص حضور تماشاگران داخلی در بازی المپیک توکیو تصمیم گیری کند. پیش از این حضور تماشاگران خارجی ممنوع شده بود.کارشناسان و 
مسئوالن ابراز نگرانی کرده اند که پس از پایان وضعیت اضطراری، جمعیت عظیمی که در این بازی ها شرکت می کنند، می توانند انتقال عفونت های ویروسی را تسریع کنند.

مورینیو و انتخاب بهترین مدافع دنیا
روبن دیاس در تابستان سال 2020 از بنفیکا جدا شد و به منچسترسیتی پیوست. این مدافع جوان 
از زمان انتقال به اتحاد یکی از بهترین بازیکنان تیم پپ گواردیوال بوده است. او به منچسترسیتی در 

راه قهرمانی لیگ برتر انگلیس کمک کرد 
و نهایتا به عنوان بهترین بازیکن فصل نیز 
انتخاب شد.در همین راستا ژوزه مورینیو 
به تمجیــد از هموطن خــود پرداخته و 
می گوید: »من می توانم بگویم که شاید 
روبن دیاس بهترین مدافع میانی حال 
حاضر دنیا اســت. می توانــم بگویم که 
او با گام برداشتن به ســمت لیگ برتر، 
دانش و تجربه متفاوتی از رقابت کردن را 
اندوخته است. من فکر می کنم که او یک 

مدافع میانی خارق العاده است.در حمله نیز بازیکنان خوب زیادی وجود دارند و کریستیانو دیگر 
یک بچه نیســت. من فکر می کنم که او آخرین یوروی خود را پشت سر می گذارد و برای آخرین 
بار به منظور موفقیت در این مســابقات تمام تالش خود را انجام خواهد داد.« مورینیو در ادامه 
پیرامون وضعیت تیم ملی پرتغال نیز گفت: » ســرمربی تیم یعنی فرناندو ســانتوس فرد کامال 
مناسبی برای هدایت پرتغال است. این که توانســته بازیکنانی نظیر کریستیانو، روی پاتریسیو، 
پپه و ژائو موتینیو را همچنان حفظ کند نشــان می دهد که فرد مناســبی برای این شغل است. او 
همچنین بازیکنان را به خوبی می شناسد. او می داند چه می خواهد اما ما در گروهی هستیم که 
اگر بگویید پرتغال در مرحله گروهی حذف خواهد شــد من تعجب نمی کنم چرا که در آن آلمان و 
فرانسه حضور دارند.پرتغال شرایط خارق العاده ای در مرحله گروهی پشت سر خواهد گذاشت و 

به نظر من اگر از این دور عبور کنیم، می توانیم تا پایان مسابقات پیش برویم.«

تمدید قرارداد قرضی موراتا با یوونتوس
همان طور که انتظار می رفت یوونتوس رسما قرارداد قرضی خود با اتلتیکو مادرید را تمدید کرد تا 
آلوارو موراتا را تا ماه ژوئن سال 2022 در تورین نگه دارد و همچنین یک بند خرید دائم نیز به این 
قرارداد اضافه شد.موراتا سال گذشته از اتلتیکو مادرید با قراردادی قرضی و یک ساله به مبلغ 10 
میلیون یورو به بیانکونری پیوست. این قرارداد دو بند جالب توجه نیز داشت.بند اول به یوونتوس 
اجازه می داد تا در صورت تمایل در ژوئن ســال 2021 موراتا را با مبلغ 45 میلیون یورو به صورت 
دائمی بخرد.بند دوم اجازه تمدید قرارداد قرضی برای فصل 22-2021 را با همان مبلغ 10 میلیون 

یورو و اجازه خرید دائم در سال 2022 با مبلغ 35 میلیون یورو را می داد.

خودزنی ژرمن ها به دست هوملس 
مدافع باتجربه تیم ملی فوتبال آلمان در بازگشــت دوباره به تیم ملی، به اشتباه دروازه خودی را 
باز کرد.متس هوملس، مدافع باتجربه باشگاه دورتموند بعد از سه سال دوباره به تیم ملی آلمان 
دعوت شد تا در رقابت های یورو 2020 تیم ملی کشورش را همراهی کند. در بازگشت دوباره به تیم 
ملی اما این بازیکن، شب تلخی را پشت سر گذاشت. بازی حساس تیم های آلمان و فرانسه در 
حالی با نتیجه یک بر صفر به پایان رسید که تک گل تیم فرانسه را متس هوملس به اشتباه وارد 
دروازه تیمش کرد تا ژرمن ها با شکست یورو 2020 را شــروع کرده و با توجه به پیروزی مقتدرانه 
پرتغال مقابل مجارســتان، کارشــان برای صعود سخت شــود.متس هوملس که به امید تکرار 
روزهای خوبش در تیم ملی آلمان به ترکیب این تیم بازگشته بود در دقیقه 20 و روی پاس عرضی 
لوکاس هرناندز به اشتباه دروازه مانوئل نویر را باز کرد تا فرانسه با همین تک گل، پیروز بازی شود.

صعود تیم ملی ایران با 12 امتیاز ممکن؛

اثبات آقایی در آسیا

تیم ملــی فوتبال ایران بــه مرحله نهایی   سمیه مصور
انتخابی رقابت های جــام جهانی 2022 
قطــر صعود کرد. ملی پوشــان ایرانی ســه شــنبه شــب در دیداری 
سرنوشت ساز برابر عراق با تک  گل سردار آزمون به برتری رسیدند تا با 
1۸ امتیاز، صدرنشین گروه سوم این رقابت ها شــوند و مستقیما به 
مرحله بعدی صعود کنند. ایران در شرایطی برابر عراق به برتری رسید 
که پیش از این دیدار همه  چیــز حکم اما و اگر را داشــت ولی بازی 
منطقی از سوی شاگردان دراگان اسکوچیچ، ایران را بر اوضاع مسلط 
نشان داد و چه بسا اگر دقت بیشتری در کار بود، ایران با تعداد گل های 
بیشتری برنده از زمین خارج می شــد. همان تک  گل اما برای صعود 
مستقیم ایران به مرحله نهایی رقابت های انتخابی جام جهانی کافی 
بود، زیرا ایران هر 12 امتیاز ممکن از چهار بازی برگشت این رقابت ها 

را به دست آورد و دوباره آقایی اش در فوتبال آسیا را به رخ کشید.
پیروزی های دلچسب ایران برابر تیم های هنگ کنگ، بحرین، کامبوج 
و عراق که صعود کشورمان به دور دوم رقابت های مرحله مقدماتی جام 
جهانی را به دنبال داشــت با رکورد های جالبی همراه بود که شیرینی 

این صعود را دو چندان کرد.
تیم ملی با سرمربیگری دراگان اسکوچیچ تا به این جای کار 3 بازی 
دوســتانه و 4 بازی رســمی انجام داده که در هر 7 مسابقه به برتری 

دست پیدا کرده است. 
دلیلی که  سه شــنبه شب  اسکوچیچ بعد از شکســت تیم ملی عراق 
عدد 7 را نشان داد همین بود. ایران پیش از بردهای منامه، تیم های 
بوسنی – ازبکستان و سوریه را شکست داده بود و در بحرین هم موفق 
به شکست تیم های میزبان – هنگ کنگ – کامبوج و عراق شد. جدا 
از 7 برد در 7 بازی متوالی، عملکرد عالی تیم ملی در فاز دفاعی است. 
تیم ملی در این بازی ها تنها دوبار دروازه اش باز شده است. معدل گل 
خورده تیم ملی در هر بازی 0.2۸ اســت. به واقع در بازی های سپری 
شــده دروازه ی تیم ملی هر 315 دقیقه یک بار باز شده است که این 
آمار جالب توجهی به حساب می آید. یا به عبارت ساده تر تیم ملی در 

هر 7 نیمه یک گل خورده است. 
ایران هم اکنون با 1500 امتیاز تیم ســی و یکم جهان و تیم دوم آسیا 
به حساب می آید. ژاپن تیم اول آسیا اســت که 1509 امتیاز دارد و در 

جهان نیز تیم بیست و هشتم اســت. البته بازگشت تیم ملی فوتبال 
ایران به رده اول فوتبال آســیا بعید است در این برهه از زمان رخ دهد 
به این خاطر که ژاپن هر ۸ دیدار خود را در گروه f با پیروزی پشت سر 
گذاشته اســت و با 24 امتیاز به دور بعدی بازی ها صعود کرده است. 
البته این اتفاق قابل پیش بینی بود به این خاطر که با تیم هایی چون 
تاجیکستان – قرقیزستان – مغولستان و میانمار همگروه بود. نزول 
ایران به رده دوم آســیا به خاطر دو شکســت در برابر تیم های عراق و 
بحرین بود که این نتیجه در بازی های دور برگشــت جبران شــد. در 
روزهایی که ژاپن هم همه حریفان خود را شکست داد. تیم اسکوچیچ 
با این روند دســت کم جایگاه خود را در رده دوم جدول حفظ خواهد 
کرد و در صــورت ادامه این روند شــانس زیادی خواهد  داشــت که 
دوباره به تیم اول آسیا تبدیل شود. به خصوص که ژاپن در دور بعدی 
مسابقات ممکن است در دیدار با رقبای سخت امتیاز بدهد. از آنجایی 
که ژاپن و ایران به عنوان تیم های اول و دوم آســیا در سید یک قرعه 
کشی قرار می گیرند در دور بعدی بازی های مقدماتی با هم همگروه 

نخواهند شد.

فرنگی کار وزن ۶0 کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران در 
بازی های المپیک توکیو گفت: تمام فکر و خواسته ام 
موفقیت و کسب مدال در این آوردگاه بزرگ ورزشی 
جهان اســت. علیرضا نجاتی، ملی پــوش اعزامی 
تیم کشتی فرنگی کشــورمان به بازی های المپیک 
توکیو با بیان این مطلب افزود: تمرینات خوبی را در 
اردوهای تیم های ملی پشت سرگذاشته ام و سعی 
کردم تمامی حواشی و مسائل بیرون اردو را از ذهنم 
دور کنم. تمام فکر و خواســته ام کســب یک مدال 
خوشرنگ در المپیک است. وی افزود: کادر فنی تمام 
نکات الزم را به ما گوشزد می کند و خوشحالم محمد 
بنا به عنوان سرمربی در تیم ملی حضور دارد. امیدوارم 
با هدایت این مرد بزرگ بتوانم در المپیک به نهایت 
موفقیت دســت یابم. نجاتی در مورد روند تمرینات 

اردویی تصریح کرد: در حال حاضر تمرینات پرفشار 
را پشت ســر می گذاریم، ضمن اینکه فیلم حریفان 
را نیز با حضور کادر فنی آنالیز می کنیم و به دنبال رفع 
نواقص و ضعف ها و شــناخت هرچه بیشتر از سایر 
حریفان هستم. وی با اشاره به برگزاری تمرینات در 
خانه کشتی شــهید مصطفی صدرزاده اظهار داشت: 
بسیار خوشحالم کشــتی دارای امکانات فوق العاده 
ای شد، البته خانه کشتی نیز امکانات خوبی دارد، اما 
اینکه تمرینات ما یک نواخت نمی شود و می توانیم از 
محیطی بزرگ تر و با امکانات بیشــتر برای تمرینات 
خود استفاده کنیم، یک ُحسن است.دارنده مدال برنز 
جهان در مورد روند آماده سازی خود گفت: 11 مرحله 
اردو را تاکنون پشت سرگذاشته ایم. چندی پیش هم 
با صالحدید کادر فنی به تورنمنت بین المللی اوکراین 

اعزام و موفق به کسب مدال طال شدم. به نظرم حضور 
در این میدان کمــک خوبی به من کرد کــه از لحاظ 
رقابت با حریفان خارجی هم دور از میادین نباشــم.

وی در پایان افزود: خوشبختانه آرامش خوبی حکم 
فرماست و تمرینات مطلوبی در حال برگزاری است. 
از نظر وزنی نیز مشکل خاصی ندارم و به امید خدا در 
این 40 روز باقی مانده تا المپیک نیز تالش می کنم به 
حداکثر آمادگی برسم. امیدوارم با دعای خیر مردم، 
بتوانم با کســب مدال از این آوردگاه مهــم دل آنها را 

شادم کنم و برای کشورم افتخارآفرین باشم.

فرنگی کار وزن ۶0 کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران: 

تمام حواشی و مسائل خارج اردو را از ذهنم دور کردم

خبر روز

امیدواری پرسپولیس برای جلب رضایت رادوشویچ
بوژیدار رادوشویچ، دروازه بان کروات تیم پرسپولیس با گذشــت بیش از 20 روز از سفر به کرواسی، 
هنوز به تهران بازنگشته است. رادو که در تاریخ 12 خردادماه در نامه ای باشگاه پرسپولیس را به فسخ 
قرارداد تهدید کرده بود، نسبت به عدم دریافت مطالبات فصل گذشته و فصل جاری معترض است 
و در چند روز اخیر مذاکراتی را با مدیران باشگاه پرسپولیس برای حل این مشکل انجام داده است.

باشگاه پرسپولیس نیز به این بازیکن اعالم کرده به محض بازگشت به تهران 10 درصد از قرارداد خود 
را دریافت خواهد کرد و سایر مشکالت نیز به زودی برطرف خواهد شد، اما با این حال هنوز وضعیت 

نهایی رادوشویچ به طور کامل مشخص نشده است.
جعفر سمیعی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در همین زمینه گفته است: »رادوشویچ در زمان تعطیلی 
لیگ برای مرخصی به کرواسی رفت. یکسری دلخوری ها بود که امیدواریم ظرف یکی، دو روز آینده 
این موارد هم برطرف شود و این بازیکن به تیم خود بازگردد. ان شاءالله این اتفاق در یکی، دو روز آینده 
رخ دهد«.رادوشویچ حدود 100 هزار دالر از فصل گذشته از باشگاه پرسپولیس طلب دارد و تاکنون نیز 
47 درصد از قرارداد فصل جاری خود را دریافت کرده است. باید دید او در نهایت راضی به بازگشت به 

تهران خواهد شد یا خیر.

حضور قطعی ایران + ۱۲ تیم در جام ملت های چین!
تیم ملی ایران به همراه 12 تیم دیگر تا کنون سهمیه حضور در جام ملت های آسیا 2023 چین را کسب 
کرده است. جام ملت های آسیا در ســال 2023در چین برگزار خواهد شد و پس از پایان مسابقات 
مرحله گروهی انتخابی جام جهانی چهره 13 تیم این مسابقات تاکنون مشخص شده است.تیم ملی 
چین به عنوان میزبان به همراه تیم های ملی ایران، عراق، قطر، کره جنوبی، ژاپن، عربستان، عمان، 
لبنان، استرالیا، سوریه امارات و ویتنام عالوه بر حضور در مرحله بعد انتخابی جام جهانی، مستقیما 

جواز حضور در چین را یافتند.
22 تیم دیگر شامل تاجیکستان، ازبکســتان، کویت، بحرین، ترکمنستان، اردن، فلسطین، مالزی، 
فیلیپین، قرقیزستان، هند، تایلند، سنگاپور، مغولستان، افغانستان، هنگ کنگ، مالدیو، سریالنکا، 
نپال، میانمار، یمن و بنگالدش باید به همراه برنده دو دیدار پلی آف که از بین چهار تیم کامبوج، اندونزی، 
گوام و چین تایپه انتخاب می شــوند یک مرحله دیگر را برگزار کنند تا چهره 11 تیم دیگر صعود کننده 
به مسابقات مشخص شود.همچنین گفتنی است کره شمالی که از مسابقات گروهی انتخابی جام 

جهانی قطر انصراف داده بود نیز از این مسابقات کنار گذاشته شد.

واکنش جاللی به شایعه حضورش در پرسپولیس
مدافع تیم فوتبال ســایپا به شــایعاتی که این روزها در مورد حضورش در پرسپولیس مطرح شده 
است واکنش نشــان داد. ابوالفضل جاللی در خصوص شرایط سایپا گفت: تمرینات خوبی را پشت 
سر گذاشتیم و تعطیلی لیگ برتر به ما کمک کرد تا بازیکنان از لحاظ بدنی و تاکتیکی به شرایط خوبی 
برسند. سه بازی دوستانه انجام دادیم که قطعا کمک خواهد کرد تا در ادامه لیگ روند مثبتی را در پیش 
بگیریم.وی در پاسخ به این پرسش که آیا سایپا در لیگ برتر می ماند، اظهار داشت: پیروزی مقابل فوالد 
شرایط ما را در جدول بهتر کرد ولی در فوتبال چیزی قابل پیش بینی نیست و نمی توانیم کار را به اما و 
اگر بسپاریم. بازی های سرنوشت سازی را در پیش داریم و مهم این است که بتوانیم در بازی های آینده 
خیلی خوب امتیاز بگیریم و چند پله در جدول صعود کنیم. من معتقدم سایپا در لیگ برتر می ماند.

جاللی درخصوص اینکه گفته می شود کادر فنی پرسپولیس تصمیم به جذب او برای فصل آینده گرفته  
است، خاطرنشان کرد: در ابتدای فصل جاری و همچنین در تعطیالت نیم فصل از پرسپولیس پیشنهاد 
داشتم اما تحت قرارداد باشگاه سایپا بودم. االن هم حرفه ای نیست که بخواهم در مورد فصل آینده 
صحبت کنم چون بازیکن سایپا هســتم و تمام تمرکزم روی بازی های باقیمانده است تا هم خودم 

بهترین عملکرد را داشته باشم و هم اینکه سایپا نتایج خوبی بگیرد.

مستطیل سبز

منصوریان:

 400 هزار دالر از نفت 
طلبکارم!

علیرضا منصوریان، ســرمربی تیــم فوتبال 
آلومینیــوم اراک که روند موفقــی را در این 
تیم داشــته و از زمان حضورش در این تیم 
در لیگ برتــر و جام حذفــی، ۸ بازی بدون 
شکست را پشــت سر گذاشــته، در حاشیه 
برگزاری تمرین تیمــش در اردوی تهران، در 
گفتگو با خبرنگاران گفت: شــرایط تیم مان 
در تهران خوشــبختانه خوب است، پس از 
یک مینی کمپ در اراک و دیدار دوســتانه با 
مس رفسنجان، به تهران آمده ایم و اینجا هم 
با تیم فوالد خوزستان بازی کردیم و دو بازی 
سنگین را پشت سر گذاشتیم.  روز پنج شنبه 
تهران را به مقصد اصفهــان ترک می کنیم و 
یک دیدار با سپاهان انجام می دهیم. با سه 
بازی سنگین به استقبال شروع مجدد لیگ 

خواهیم رفت.
سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک درباره 
آینده حضــورش در این تیم پاســخ داد: با 
مدیرعامل در این رابطه صحبت کردم و اعالم 
کردیم قــرارداد تمام بازیکنان مــان تمدید 
شود و این تیم برای ســال  آینده نگه داشته 
شود؛ اگر ریزشی داشته باشیم باید بازیکن 
هم جذب کنیــم. یک برنامه دو ســاله از ما 
خواسته اند و در این هفته برنامه دو ساله مان 
را ارائه می دهیم و به زودی این برنامه اعالم 
خواهد شــد. منصوریان درباره مشــکالت 
اراکی ها برای میزبانــی در رقابت های لیگ 
برتر توضیح داد: در حــال حاضر دارند برای 
ورزشگاه به یک نقطه مطلوبی می رسند و مهم 
ترین مساله این است که مردم اراک تالش 

می کنند که ما بهترین تیم را داشته باشیم.
او درباره طلب خود از باشگاه تراکتور، با اعالم 
شکایت به کنفدراســیون فوتبال آسیا گفت: 
کمیته تعییــن وضعیت و کمیته اســتیناف 
رای قطعی را به من داده انــد و من این رای 
را به کنفدراســیون فوتبال آسیا بردم، چرا که 
نمی توانم مثل نفت سال 93 صبر کنم که بعد 
از 7 سال هنوز این باشگاه طلبم که 400 هزار 

دالر است را نداده است!

پیروزی های دلچسب ایران برابر تیم های هنگ کنگ، 
بحرین، کامبوج و عراق که صعود کشورمان به دور دوم 
رقابت های مرحله مقدماتی جام جهانی را به دنبال 
داشت با رکورد های جالبی همراه بود که شیرینی این 

صعود را دو چندان کرد

فوتبال جهان

وز عکس ر

پرواز جیمی جامپ با 
چتر بر فراز آلیانز آرنا 

در جریــان بازی تیم هــای آلمان و 
فرانسه اتفاق بسیار جالبی رخ داد که 
در نوع خود بی نظیــر بود. در جریان 
این بازی یک جیمی جامپ بر فراز 
این ورزشگاه پرواز کرد که این اتفاق، 
اولین پــرواز جیمی جامــپ بعد از 

دوران کرونا بود.
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معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

کارکرد باغ وحش صفه تغییر کرد
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: پیرو دستور شــهردار اصفهان مبنی بر ابالغ 
تبدیل پارک وحش صفه اصفهان به نقاهتگاه براساس مطالبات مردم و فعاالن حقوق حیوانات 

پس از بررسی راهکارها و زیرساخت ها مقدمات اجرایی شدن این دستور فراهم شد. 
حسین امیری گفت: مشخص شدن تکلیف باغ وحش صفه اصفهان یکی از مطالبات دوستداران 
محیط زیست و دوستداران حیوانات بوده است و اعضای شورای اسالمی شهر نیز با جدیت پیگیر 
این موضوع بوده اند که در این راســتا جلســات متعددی برای حل دغدغه و تعیین تکلیف این 
مجموعه برگزار شد و در نهایت پس از دستور شــهردار اصفهان با توجه به مطالبات مردمی تبدیل 

باغ وحش به نقاهتگاه اجرایی شد.  
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان تاکید کرد: بر این اساس بازدید عموم ممنوع و مقرر 
شــد در ابتدا تابلو باغ وحش به نقاهتگاه و پناهگاه حیوانات تبدیل شــود، همچنین از این پس 
هیچ گونه حیوانی خریداری نشود و تنها حیوانات بی سرپناه و یا زخمی که توسط محیط زیست 
تحویل می شود، در این محل نگهداری و تیمار شوند. امیری ادامه داد: مقرر شد، طی هماهنگی با 
سازمان محیط زیست حیواناتی که امکان دارد در محیط طبیعی محافظت شده زندگی کنند رها 

سازی شده و مابقی به محیط مناسب تر انتقال یابند. 
وی در خصوص پرندگان مســتقر در باغ وحش نیز افزود: در حال حاضر بیش از 100 قطعه پرنده 
در این مکان نگهداری می شــود که با توجه به هماهنگی صورت گرفته پرندگان  موجود طی چند 
روزه آینده و پس از واکسیناســیون نوع پرنــدگان، تحویل باغ پرندگان خواهند شــد.امیری در 
خصوص کروکودیل های باغ وحش گفت: کروکودیــل و ایگواناهای موجود در باغ وحش تحویل 

باغ خزندگان مستقر در ناژوان خواهند شد تا در آنجا به صورت مناسب نگهداری شوند. 

شهردار اصفهان خبر داد:

 افتتاح ابرپروژه میدان شهدای هسته ای
تا اواخر تیرماه 1400

شهردار اصفهان در جلســه بررســی پیشــرفت پروژه های عمرانی، اظهار کرد: به دنبال برگزاری 
جلسات هفتگی بررســی پیشــرفت پروژه های عمرانی شهر، نشســت اخیر در محل پروژه پل 
قهجاورستان تشکیل شد و روند اجرای دو پروژه شاخص رینگ چهارم و میدان شهدای هسته ای 

مورد بررسی قرار گرفت.
قدرت ا...نوروزی افزود: پس از افتتاح رسمی پروژه مجموعه پل ها و تقاطع چهار سطحی شهید 
سلیمانی، تمام همت شــهرداری بر این است که هرچه زودتر مســیر رینگ چهارم حدفاصل پل 

آفتاب تا بهاران را تکمیل کرده و در آینده نزدیک افتتاح کند.
شهردار اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر مسیر رینگ چهارم از پل آفتاب به سمت پل کانال به 
طول یکهزار و ۵00 متر آماده شده و به زودی آســفالت خواهد شد.وی با بیان این که تالش هایی 
برای افتتاح ال. سی )اعتبارنامه( در بانک شــهر انجام شده و توافقی با شرکت نفت جی صورت 
گرفته تا بتوانیم قیر مورد نیاز پروژه را به زودی دریافت کنیم، ادامه داد: تا چند روز آینده دو هزار 

تن قیر خریداری شده وارد اصفهان می شود و مشکل آسفالت این محور برطرف خواهد شد.
نوروزی گفت: اگر فعالیت های عمرانی با همین روال ادامه یابد، به زودی بخشــی از رینگ که از 
ابتدا قول داده بودیم را به موقع افتتاح خواهیم کرد؛ در حــال حاضر از نقطه صفر رینگ چهارم تا 
کیلومتر یک هزار و ۲00 حدود ۵00 متر آزادســازی شده اســت پس از این مسیر با چالش هایی 

مواجه شده ایم که در صدد تعریض آن هستیم.
وی با اشاره به پروژه میدان شهدای هسته ای خاطرنشــان کرد: با تکمیل خیابان های ارغوانیه و 

زاینده رود تا اواخر تیرماه ابرپروژه میدان شهدای هسته ای افتتاح خواهد شد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان اعالم کرد:

فضاسازی شهری شهرداری اصفهان با رویکرد افزایش مشارکت در انتخابات

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
در راستای افزایش مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری 
و شورای اسالمی شــهر، فضاسازی های شــهری با محوریت اهمیت 
انتخابات پیش بینی و انجام شــده اســت، اظهار کرد: در این زمینه دو 
مجموعه طرح از سوی اداره کل ارتباطات شــهرداری اصفهان طراحی و 
اکران شده که هر مجموعه شامل هفت طرح متفاوت است و این طرح ها 
در بیش از یکصد نقطه شهر و در مناطق مختلف نصب شده است. ایمان 
حجتی همچنین از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان، 
۴۴0 عدد پایه ســیمانی، 1۵0 عدد تک پایه و استند در سطح شهر نصب 
شده و همچنین بخشی از ظرفیت تبلیغاتی این سازمان در اختیار دیگر 
سازمان ها و ارگان ها قرار گرفته اســت که از آن جمله می توان به 1۷ عدد 
عرشه پل بر روی بدنه پل هایی چون پل ۲۵ آبان اشــاره کرد. وی ادامه 
داد: طرح های سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان در 6 سری 
متفاوت در نقاط مختلف شــهر نصب شده اســت. مدیرکل ارتباطات و 
امور بین الملل شــهرداری اصفهان اظهار کرد: نصب طرح های پایه های 
سیمانی با همکاری حوزه هنری با محتوای روز شمار انتخابات و همچنین 
در مراکزی که دارای تلویزیون شهری اســت از دیگر اقدامات شهرداری 
اصفهان برای افزایش حضور مردم در انتخابات 1۴00 محسوب می شود. 

نصب بنر »حضور حداکثری« در 500 اتوبوس شهری  
وی با بیان اینکه سازمان اتوبوســرانی شهرداری اصفهان نیز با همکاری 
بسیج شــهرداری اقدام به نصب بنر طرح های انتخابات در حدود ۵00 
دستگاه اتوبوس شهری کرده است، گفت: نصب پوستر در اتوبوس های 
ســطح شــهر و دعوت به حضور حداکثری در پایانه هــا و توقفگاه های 
سازمان اتوبوسرانی از دیگر فعالیت های مدیریت شهری در این روزهای 

انتخاباتی است. 

مسابقه آنالین »ده شب« با هدف افزایش آگاهی 
شهروندان و طراحی مناظره های انتخاباتی

حجتی با اشاره به اینکه دیواره پازلی ارگ جهان نما نیز از سوی سازمان 
زیباسازی شهرداری اصفهان متناسب با ایام انتخابات طراحی و نصب 
شده است، تصریح کرد: در طرح جدید این دیواره، عکسی از قشرهای 
مختلف مردم که در کنار هم قرار گرفته اند با شــعار » عهدی به دوش 
داریم« طراحی شده اســت تا اتحاد و همدلی مردم را نشان دهد.وی 
گفت: همچنین نمادها و المان های اثر انگشت به نماد انتخاب از سوی 
سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان در جای جای شهر نصب شده 
اســت. وی همچنین به طراحی مسابقه اطالعات شــهر و شهروندی 

»ده شــب« به صورت آنالین و در فضــای مجازی از ســوی اداره کل 
ارتباطات شهرداری اصفهان اشــاره کرد و گفت: محوریت سواالت این 
مسابقه موضوعات و اطالعات شهری، وظایف شورا و ... است تا عالوه 
بر مشارکت، اطالعات و آگاهی شهروندان در این زمینه افزایش یابد و 
مشارکت آگاهانه تری اتفاق بیفتد. قرعه کشی این مسابقه هر شب به 
صورت آنالین در فضای مجازی به نشــانی @isfahan_net انجام 

می شود. 
وی به طراحی و برگــزاری ۵ مناظره آنالین از ســوی خبرگزاری ایمنا، 
خبرگزاری شهر و شهروندی ایران، با موضوع انتخابات شورای اسالمی 
شهر با شــعار » آیا اصفهان شهر زندگی اســت« و همچنین با موضوع 
جوانان به منظــور تبیین دیدگاه هــای چهره های سیاســی در قالب 
جریان های مختلف، اشاره کرد و گفت: این مناظره ها به صورت آنالین از 
آپارات، سایت خبرگزاری ایمنا و شبکه های اجتماعی این رسانه پخش 
شد. مدیرکل ارتباطات شهرداری اصفهان افزود: در کنار تبلیغات وسیع 
افزایش مشارکت، به منظور افزایش مشارکت شهروندان در انتخابات 
ریاست جمهوری نیز 10 مجموعه طرح که نشان دهنده اهمیت انتخابات 
است و همچنین به تشریح وظایف شهرداری و شورا و تاثیر آن بر زندگی 

مردم می پردازد، طراحی و نصب شده است. 

اســتاندار اصفهان بــا حضور در غرفه هــای خدمت 
رضوی در گذرفرهنگی چهارباغ اصفهان،  خادمیاران 
رضوی را ارمغان آور نشاط اجتماعی و احیاگر عشق 
رضوی در جامعه دانســت.عباس رضایی، استاندار 
اصفهان با حضور در گذر چهار باغ و بازدید از هشــت 
غرفه خدمت رضوی با اشــاره به اینکه  گذر چهارباغ 
محل تفریحات مردم  و گروه های مختلف اجتماعی 
با دیدگاه ها و باورهای فرهنگــی اجتماعی  مختلف 
است، تصریح کرد: حضور خادمیاران آستان علی بن 
موسی الرضا)ع( که ملجأ و پناه و مقتدای ما ایرانیان 

است در گذر فرهنگی چهارباغ و ارائه خدمات به مردم  
می تواند زمینه ترويج  فرهنــگ علوی و رضوی بین 
مردم را فراهم کند.استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه 
ترویج سبک رضوی یکی از ضروریات جامعه است و 
می تواند در اعتالی فرهنگی ما موثر و مفید باشد ،اظهار 
داشت: حضور مردم در چنین فضایی که ایجاد شده 
می تواند حال و هوای امام رضایی را در شهر پراکنده 
سازد.  رضایی با قدر دانی از حضور فعال و چشمگیر 
خادمیاران رضوی در گذر چهــار باغ اصفهان در مدت 
دهه کرامت بیان داشت: در شرایط سخت کرونایی که 
مردم  به دلیل فرهنگ اصیل ایرانی اجتماعی خود به 
این گونه اجتماعات معنوی نیاز دارند، این برنامه ها 

می تواند موجب اشاعه فرهنگ و سبک و سیره زندگی 
رضوی در بین مردم باشد.وی با بیان اینکه فعالیت 
خادمیاران  رضوی در گذر چهاربــاغ در فضای مفرح 
با عشــق به اهل بیت عصمت و طهارت آمیخته شده 
است، اضافه کرد:  این فعالیت های خالصانه و معنوی 
می تواند برای جامعه نشــاط اجتماعــی به ارمغان 
آورد. استاندار اصفهان با مشاهده غرفه های خدمت 
رضوی اظهار داشــت: در این غرفه ها  عــالوه براین 
که خدمات  مشــاوره حقوقی و  مددکاری خانواده، 
مشــاوره تحصیلی و خدمات ســالمت و پزشکی، 
خدمات اجتماعی و برنامه های معنوی و فرهنگی به 
صورت رایگان در اختیار همشهریان قرار گرفته است. 

استاندار اصفهان مطرح کرد:

 فعالیت خالصانه خادمیاران رضوی برای جامعه 
نشاط اجتماعی به ارمغان می آورد

در طرح جدید این دیواره، عکسی از قشرهای مختلف 
مردم که در کنار هم قرار گرفته اند با شعار » عهدی به 
دوش داریم« طراحی شده است تا اتحاد و همدلی 

مردم را نشان دهد

ثبت نام دوره آموزشی تاالر هنر ویژه ترم تابستان
ثبت نام دوره های آموزشی تاالر هنر ویژه ترم تابستان تا 30 خرداد در محل تاالرهنر انجام می شود.

مدیر تاالر هنر با اعالم این خبر گفت: این مرکز خود را رقیب آموزشــگاه های آزاد هنری نمی داند و 
تالش دارد برای آن دسته از هنرجویانی که توانمندی باالیی داشته ؛اما از نظر مالی استطاعت شرکت 

در دوره های آزاد را ندارند، فضایی را برای آموزش فراهم کند.
سعید امامی با اشــاره به فراخوان تاالر هنر برای ثبت نام دوره های آموزشی تابستانه اظهار داشت: 
فعالیت های آموزشی در تاالر هنر، همواره مخاطبان زیادی داشت اما با توجه به عملیات بازسازی 
تاالر هنر و شیوع ویروس کرونا که نزدیک به یک سال و نیم با تعطیلی مواجه بودیم، برای تابستان 

امسال، برگزاری دوره ها را در نظر گرفتیم.
وی افزود: دوره های آموزشی تاالر هنر شامل آموزش بازیگری تئاتر، فیلم نامه نویسی، نمایشنامه 
نویسی و کارگاه های تخصصی تئاتر است که مجرب ترین اساتید تدریس این دوره ها را برعهده دارند.

وی ادامه داد: ثبت نام این دوره ها تا 30 خرداد ویژه عالقه مندان 1۵ سال به باال انجام می شود که تا 
کنون شاهد استقبال بسیار خوبی بوده ایم. مدیر تاالر هنر تصریح کرد: کیفیت فنی دوره های آموزشی 
تاالر هنر موجب شده تا بسیاری از هنرجویان دوره های آموزشــی این مرکز در عرصه فعالیت های 
هنری در استان و کشور فعال باشند.امامی خاطرنشــان کرد: این دوره ها فرصتی برای هنرجویان 

عالقه مند فراهم می کند تا از آموزش های الزم برای ورود به عرصه هنر برخوردار شوند.

 تعویض کتاب با امکان انتخاب آنالین 
در طرح »مبادله برخط«

طرح »مبادله برخط« با محوریت تعویض کتاب با امکان انتخاب آنالین در سایت کهن برگ در حال 
اجراست. طیبه فاطمی با اشاره به عضویت در باشگاه مبادله کتاب شهروند اظهار داشت: طرح مبادله 
کتاب سال هاست در کتابخانه های شــهرداری اصفهان در حال اجرا بوده که حرکتی بسیار جالب و 

پسندیده است تا اهل کتاب و فرهنگ بتوانند به نیازهای مطالعاتی خود دست یابند. 
رییس اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان افزود: در طرح »مبادله برخط« عناوین کتاب در سایت کهن برگ موجود است و فرد می تواند 
کتاب های خود را با عناوین موجود در این سایت معاوضه کند. وی با اشاره به اینکه برای شرکت در 
»مبادله برخط« نیازی به حق عضویت و اشتراک کتابخانه نیست، ادامه داد: در این طرح فقط کافی 
است عناوین کتاب های قابل معاوضه ارزشمند باشد تا فرد امکان تعویض کتاب هایش را با عناوین 

موجود در سایت داشته باشد.  
وی تصریح کرد: عالقه مندان به شــرکت در طرح »مبادله برخط« می توانند در منزل با مراجعه به 
سایت کهن برگ به نشانی www.kohanbarg.ir ، عناوین مورد نظر خود را جست وجو کرده و با 
مراجعه به طبقه زیرین کتابخانه میرداماد واقع در خیابان نیکبخت غربی، بعد از دادگستری، با کمک 

مشاور به معاوضه کتاب های خود با عناوین جدید انتخاب شده بپردازند. 

تجربه انس با کتاب وکتابخوانی در مرکز شماره سه
مرکز شماره سه کانون پرورش فکری استان اصفهان با هدف تشویق و ترغیب اعضا و ایجاد انس 
به کتاب و کتابخوابخونی برنامه هایی اعم از جذب و نگهداری اعضا، تشــویق اعضا جهت حضور در 
کارگاه های عمومی و تخصصی، آشنا کردن اعضا با مفاهیم قرآنی و ایجاد عالقه به پژوهش و تحقیق 

را در دستور کاری خود قرار داده است.
طاهره شاهوردی، مربی مسئول مرکز شماره سه به قدمت ۵٠ ساله این مرکز اشاره کرد و گفت: در 
حال حاضر ۴٢ عنوان فعالیت این مرکز در زمینه های فرهنگی، هنری و ادبی از سوی مربیان خالق 

و کارآزموده با هدف تربیت کودکان و نوجوانان آگاه و مسئولیت پذیر انجام می شود.

با مسئولان

خبر خوان

مدیرکل درآمد شهرداری:

 روزانه 6 میلیارد تومان
 برای نگهداری اصفهان

هزینه می شود

خبر روز

مدیر کل درآمد شــهرداری اصفهــان گفت: 
هزینه نگهداری شهر شامل هزینه های جاری، 
جمع آوری زباله، رفت و روب، نگهداری فضای 
سبز، آبیاری ها و روشنایی شهر در بودجه سال 
جاری روزانه شش میلیارد تومان است.نادر 
آخوندی اظهار کرد: در سال 1۴00 هزینه جاری 
و عمرانی شهر اصفهان روزانه حدود ۲1 میلیارد 
تومان است.وی افزود: در سال جاری از بودجه 
هفت هــزار و ۸00 میلیارد تومانی شــهرداری 
مرکزی غیر از ســازمان ها و شرکت ها، هزینه 
عمومی شــهر دو هزار و ۲00 میلیارد تومان و با 
احتساب هزینه هایی که سازمان ها و شرکت ها 
در شهر انجام می دهند، روزانه ۲6 میلیارد تومان 
هزینه نگهداری شهر اعم از توسعه شهر، ایجاد 
زیرساخت ها و هزینه های جاری است که عدد 
قابل توجهی است.مدیر کل درآمد شهرداری 
اصفهان ادامه داد: امســال بودجه شهرداری 
مرکزی حدود هفت هزار و ۸00 میلیارد تومان 
است که حدود یک هزار میلیارد تومان )حدود 
۲0 درصد از بودجه( از آن را بــا منبع درآمدی 
قانون مالیات ارزش افزوده پیش بینی کردیم 
که درآمد پایدار محسوب می شود.وی تصریح 
کرد: درآمدهای ســاختمانی یک هزار و ۷00 
میلیارد تومان معادل 3۲ درصد، فروش اموال 
غیرمنقول حدود ۷00 میلیــارد تومان کمتر از 
1۲ درصــد، وام و اوراق مشــارکت حدود یک 
هــزار و ۴00 میلیارد تومان معــادل 30 درصد 
بودجه و سایر موارد حدود ۴00 میلیارد تومان 
معادل کمتر از 10 درصد از بودجه ســال جاری 
پیش بینی شده اســت.آخوندی خاطرنشان 
کرد: با این احتســاب بین ۲۵ تــا 30 درصد 
درآمدهای شهرداری اصفهان پایدار، 30 درصد 
درآمد ناپایدار از جنس ســاختمانی و مابقی 
فروش اموال غیرمنقول، وام و اوراق مشارکت 
است؛ در واقع حدود ۷0 درصد جنس درآمدی 
شــهرداری پایدار و ناپایدار و حدود ۴0 درصد 

جنس تامین سایر منابع است.

رانندگان سرویس مدارس برای تمدید مجوز اقدام کنند
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار کرد: وجود ویروس کرونا و مطمئن نبودن از بازگشایی مدارس، رانندگان را در تصمیم 
گیری برای تمدید کارت شهری یا تشکیل پرونده مردد کرده است اما نمی توان تصمیم گیری را به روزهای پایانی شهریور موکول کرد.هادی منوچهری افزود: مطابق 
روال هر سال، از ابتدای تیرماه توسط شرکت های حمل و نقل دانش آموزی ثبت نام ۸۵00 راننده برای سرویس مدارس حدود ۷۵ هزار دانش آموز آغاز می شود. 
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان ادامه داد: رانندگانی در بدنه حمل و نقل سرویس مدارس دارای بیمه تامین اجتماعی هستند 
یا عالقه مند به سرویس دهی در بخش خصوصی هستند و باید از مجوز طرح زوج و فرد بهره ببرند، در نتیجه این افراد باید قبل از پایان اعتبار مجوزهای خود، نسبت 
به تمدید آن اقدام کنند تا با تعویق بیمه تامین اجتماعی خود روبه رو نشوند و از مجوز معافیت از محدودیت طرح زوج و فرد استفاده کنند.وی خاطرنشان کرد: برای 
واکسیناسیون هر چه سریع تر رانندگان حمل و نقل، پیگیری های متعدد کتبی توسط سازمان تاکسیرانی و شهردار اصفهان به مراجع مختلف از ماه ها پیش انجام 

شده ضمن اینکه سایر شهرداری های کالن شهرها نیز پیگیر همین موضوع هستند و امیدواریم حساسیت انجام این مورد درک شود.

طرح »هر استاد یک 
ستاد« در اصفهان در 

حال اجراست
مسئول بسیج اســاتید استان 
اصفهان گفت: طرح »هر استاد 
یک ســتاد« بــا هــدف جلب 
مشــارکت حداکثری مردم در 
انتخابات ۲۸ خرداد و با همکاری 
استادان دانشگاه های استان در 

حال اجراست.

وز عکس ر



پنجشنبه 27 خرداد 1400 / 06 ذی القعده 1442 / 17 ژوئن 2021 / شماره 3278

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

   

افسردگی یکی از معضالتی است که افراد زیادی با آن درگیر 
می شوند؛ اما هر شــخصی آن را به گونه ای متفاوت تجربه 
می کند. افسردگی بالینی هم در زنان و هم در مردان می تواند 
آزاردهنده باشد. این اختالل سبب می شود که فرد نسبت به 
فعالیت ها و کارهایی که قبال دوست داشته بی عالقه شود. با 
این حال، گاهی هم افسردگی می تواند در آدم های متفاوت، 
به گونه ای متفاوت نمود پیدا کند. به عنوان مثال  آقایان در 
صورت تجربه این اختالل نشانه های خاص خودشان را بروز 
می دهند.ایان ایکوک، استاد روانپزشکی دانشگاه کالیفرنیا 
معتقد اســت هرچند عالئمی که برای تشخیص افسردگی 
مورد استفاده قرار می گیرند، فارغ از جنسیت یکسان است، 
اما اغلب شکایت اصلی بین زنان و مردان می تواند متفاوت 

باشد.
خواب خیلــی زیاد یا خیلی کم: مشــکالت خــواب مانند 
بی خوابی، صبــح زود بیدار شــدن، یا خــواب بیش از حد 
عالئم شایع افسردگی هستند. برخی از افراد 12 ساعت در 
روز می خوابند و باز هم احساس خســتگی می کنند یا هر 
دو ســاعت یک بار غلت می زنند و از خواب بیدار می شوند. 
متخصصان می گویند، مثل خستگی، مشکالت خواب نیز 
یکی از عالئم اصلی هستند که مردان افسرده ممکن است 

درباره  آن با پزشکشان صحبت کنند.
خستگی: مردانی که افسرده هســتند متحمل یکسری از 
تغییرات فیزیکی و عاطفی می شــوند. آن ها ممکن است 
خســتگی و همین طور کندی حرکت، یا کاهش در حرکات 
جسمی، تکلم، و فرآیندهای فکری را تجربه کنند.بنا به گفته 
جاش کالپو، روانشناس بالینی دانشگاه آالباما در دانشکده  
بهداشــت بیرمنگام، مردان بیشــتر از زنــان احتمال دارد 
خستگی یا دیگر عالئم جسمی افسردگی را به عنوان مشکل 

اصلی شان گزارش دهند.
احساس درد در ناحیه معده و کمر: اختالالتی مثل یبوست و 
اسهال و همچنین سردرد و درد کمر، در آدم هایی که افسرده 
هستند شایع اســت اما مطابق با مطالعات صورت گرفته 
مردان اغلب نمی دانند که درد مزمن و اختالالت گوارشــی 
شانه به شانه  افسردگی حرکت می کنند.نورمان سوسمان، 
استاد روانپزشکی مرکز پزشــکی النگون NYU، می گوید 
کسانی که افسردگی دارند واقعا از نظر جسمانی احساس 

بدی دارند.
 کج خلقی یکی از عالئم افسردگی در مردان: مردانی که دچار 
افسردگی هســتند، به جای آن که گرفته و غمگین به نظر 
برسند، اغلب از خودشان نشانه های کج خلقی بروز می دهند. 

اگر آن ها بخواهند درباره یک مولفه عاطفی صحبت کنند، آن 
مولفه ممکن است ناراحتی یا کج خلقی باشد.افکار منفی نیز 
جنبه شایعی از افسردگی هستند. مردان احساس کج خلقی 
از خود نشان خواهند داد، چون مدام افکار منفی در سر دارند.

خشــم و عصبانیت: بعضی از مردان افســردگی را از طریق 
خشــم، عصبانی، یا پرخاشــگری بروز می دهند. مردی که 
می فهمد مشکلی وجود دارد ممکن است الزم باشد این نقص 
و مشکل را با تظاهر به قوی و توانا بودن جبران کند. عصبانیت 
و خشــم با کج خلقی متفاوت هستند.خشــم احســاس 
قوی تری است اما کج خلقی، نوعی ناسازگاری است. مردانی 
که در نتیجه افسردگی منزوی شده اند و از سوی دوستان یا 
خانواده برای برگشتن به جامعه احســاس فشار کرده اند، 

خشمگین تر می شوند.
 مشــکل تمرکز:  کندی روانی حرکتی می تواند توانایی یک 
مرد را برای پردازش اطالعات آهسته کند و از این طریق تمرکز 
روی کار یا دیگر امور را مختل کند. افسردگی تقریبا به شخص 
هجوم می آورد و او را از افکار منفی پر می کند. حرکات شما 
کند می شود و پیوسته به چیزهای منفی در جهان خود فکر 
می کنید. در نتیجه افسردگی تمرکز کردن روی هر چیزی را 

دشوار می کند.

آشپزی

نان خانگی
مواد الزم: آرد به میزان الزم،100 میلی لیتر آب گرم،100 

میلی لیتر شیر گرم،3 قاشق غذاخوری شکر،یک قاشق غذاخوری 
مایه خمیر،2/1 قاشق چای خوری نمک،20 گرم کره هم دمای محیط 

برای مرحله اول پف خمیر،20 گرم کره هم دمای محیط برای مرحله دوم پف 
خمیر،یک عدد تخم مرغ،رومال،یک عدد زرده تخم مرغ،30 میلی لیتر شیر

مراحل: شکر و آب گرم و مایه خمیر را مخلوط و روی آن را بپوشانید و در جای گرم 
بگذارید تا عمل بیاید .تخم مرغ و 20 گرم کره و نمک و شیر گرم را مخلوط کنید.  مایه 

خمیر عمل آمده را به مخلوط باال اضافه کنید و هم بزنید.آرد را کم کم اضافه کنید و مخلوط 
کنید تا خمیر لطیفی به دست آید. خمیر را ورز دهید یا 100 بار به سطح کار بکوبید. کف 

ظرف را آرد پاشی کنید و خمیر را به صورت یک چانه بزرگ در بیاورید و یک ساعت به آن 
استراحت دهید تا حجم خمیر دو برابر شود.پف خمیر را بگیرید و خمیر را کمی باز کنید، 

20 گرم کره را روی آن بگذارید و دوباره ورز بدهید تا کره کامل جذب خمیر شود.
می توانید خمیر به صورت چانه های کوچک در آورده و در قالب یا ظرف پیرکس بدون 

فاصله بگذارید. کف قالب یا سینی را چرب کنید . نیم ساعت دوباره به خمیر 
استراحت بدهید.       شیر و زرده را مخلوط و روی خمیر رومال بریزید. در فر 200 

درجه که از یک ربع قبل گرم شده به مدت 25 دقیقه بپزید. مدت پخت 
با توجه به دمای واقعی فر شما متفاوت است. در آخر اگر 

روی نان طالیی نشده بود روی آن را گریل کنید. 

وجود این عالمت ها در مردان یعنی افسرده شده اند

واکنش نرگس آبیار به 
»خانواده آقای هاشمی«

بیوک میرزایی کاستروی »مهمانی از 
کارائیب« شد

نرگس آبیار، کارگردان سینما به تماشای نمایش »خانواده 
آقای هاشمی« نشست.آبیار با ابراز خرسندی از اجرای این اثر 
نمایشی در مقطع کرونایی گفت: چه خوب که در این روزها گروه 
نمایشی کنار هم هستند و با قصه ای ایرانی نمایشی زیبا را روی 
صحنه آورده اند.این نمایش نوشته و کار علی عامل هاشمی است 
و هادی عامل هاشمی، دیگر برادر هاشمی، به عنوان تهیه کننده و مشاور 
کارگردان، برادر جوان تر خود را در اجرای این اثر همراهی می کند.

بیوک میرزایی، جدیدترین بازیگری است که به جمع بازیگران 
فیلم سینمایی »مهمانی از کارائیب« به کارگردانی بهزاد فراهانی 
و تهیه کنندگی شهرام گیل آبادی اضافه شده تا ایفاگر نقش فیدل 
کاسترو در یک قصه عاشقانه باشد.بهزاد فراهانی فیلمنامه »مهمانی 
از کارائیب« را بر اساس کتابی به قلم خودش نوشته و حمیدرضا قطبی 
در نخستین تجربه کارگردانی فراهانی او را به عنوان مشاور کارگردان 
همراهی می کند. 

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

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه پس از دریافت نشــان عالی روابط عمومی 
گفت: طی 4 ماه گذشته تالش بر این بوده اســت تا با استفاده از خالقیت و 
ابزارهای نوین شــرایطی را فراهم کنیم که تصویر واقعی فــوالد مبارکه یعنی 

تولید و هم افزایی قابل توجه فعلی آن نشان داده شود. 
هادی نباتی نژاد در خصوص دریافت نشــان عالی روابط عمومی توسط این 
مجموعه گفت: در مجموعه فوالد مبارکه و روابط عمومی همواره تالش بر این 
بوده است تا با اســتفاده از خالقیت و ابزارهای نوین شرایطی را فراهم کنیم 
که تصویر واقعی فوالد مبارکه یعنی تولید و هــم افزایی قابل توجه فعلی آن 

نشان داده شود. 
به گفته وی، طی 4 ماه گذشته تالش بر این بوده است که با مشورت و استفاده 
از نظرات تمامی متخصصین و مشــاورین حــوزه رســانه و روابط عمومی، 
تصویری که باعث امیدآفرینی اســت و حاصل از خالقیــت موجود در فوالد 
مبارکه بوده بــرای مخاطبان و ذی نفعان خود نمایش داده شــود.نباتی نژاد 
ادامه داد: نفس این دست از رویدادها و جشنواره ها بررسی عملکرد فضاهای 

روابط عمومی و رسانه ای است. 
در ایــن میان انجمــن روابط عمومــی نیــز فعالیت های چند ماه گذشــته 
شــرکت های مختلف را بررســی کرده اســت و در این میان روابط عمومی 
شــرکت فوالدمبارکه با فعالیت در رشــته های مختلف مانند ایجاد رســانه، 
تولید محتواهای رســانه ای اعم از محتوای گرافیکی و ارتباط با رسانه ملی، 
رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب که منجر به ایجاد یک ظرفیت بزرگ 
و هم افزایی شــد، مورد توجه انجمن روابط عمومی قرار گرفت و از آن تقدیر 

به عمل آمد.

فوالد مبارکه همیشه در جشنواره های روابط عمومی پیشتاز بوده است                              

وی ادامه داد: جای تشکر و قدردانی از انجمن روابط عمومی وجود دارد که با 
بررسی و توجه به این نوع از فعالیت ها و در نهایت ضمن داوری، زحماتی که 
عموما از سوی بخش روابط عمومی به عنوان  پشتیان فعالیت های رسانه ای 
انجام می شود ارزیابی شده و مورد تشــویق قرار می گیرد؛ در واقع این اقدام 
منجر به ایجاد انگیزه ای می شــود کــه بتوانیم این مســیر را ادامه داده و با 
استفاده از ابزارهای نو، شیوه های جدید و خالقانه، عملکرد واقعی کل اعضای 
فعال در ســازمان را به تصویر بکشــیم. امید می رود این اقدام منجر به امید 

آفرینی و اثربخشی در جامعه شود.
به گفته مدیــر روابط عمومی شــرکت فوالدمبارکه، با توجه بــه فعالیت های 
گســترده ای که در رســانه و روابط عمومی ایــن مجموعــه دارد، عمدتا در 
جشنواره های مختلف روابط عمومی در سطح کشور و استان اصفهان، همیشه 
پیشتاز بوده و دلیل آن به کارگیری ابزارهای نو و دقت نظری است که در حوزه 
رسانه دارد؛ امسال نیز در جشنواره های مختلفی که برگزار شد، روابط عمومی 

فوالد مبارکه عمدتا رتبه اول را به دست آورده است.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: مسئوالن آب و فاضالب 
در استان اصفهان برای دسترسی پایدار مردم به آب شرب نهایت تالش خود 
را به خرج داده اند و مســئوالن وزارت نیرو نیز باید از برداشت بی رویه آب در 

باالدست جلوگیری کنند. 
منصور شیشــه فروش درجلسه ســتاد پیشــگیری، هماهنگی و فرماندهی 
عملیات پاسخ به بحران آب در استان اصفهان در خصوص مصرف سرانه آب 
شرب در اصفهان اظهارداشت: در حال حاضر مصرف سرانه آب در اصفهان 157 
لیتر درشبانه روز است که بیانگر مصرف بهینه آب شرب در اصفهان است پس 
می طلبد مســئوالن امر برای راه اندازی ســامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ 

تالش کنند.
وی گفت: طی چند سال اخیر آبفای استان اصفهان با استفاده از فناوری های 
نوین مانند سامانه تله متری، آب شرب را عادالنه توزیع کرده است و این روند 

باید برای گذر از بحران بی آبی همچنان ادامه یابد.
شیشــه فروش با بیان این که تمام دســتگاه های اجرایی باید 25 درصد در 
مصرف آب صرفــه جویی کنند، اظهار داشــت: برای گذر از بحــران بی آبی در 
اصفهان همه دستگاه ها و سازمان ها ملزم به مصرف بهینه آب هستند در غیر 

این صورت به عنوان مشترک پر مصرف با آنها برخورد می شود.
وی، مدیریــت اضطراری تنش آبی در همه دســتگاه های اجرایی اســتان را 
ضروری برشمرد و اظهار داشت: همه دستگاه ها و ســازمان ها در استان باید 
راهکارهای مقابله با بحران بی آبی را تدوین و آن را اجرایی کرده و بدین منظور 

می توانند از ظرفیت کارشناسی آبفای استان اصفهان بهره مند شوند.
 مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با تاکید بر مدیریت مصرف آب 

بیان داشت: هم اکنون مدیریت مصرف یکی از عوامل مهم درگذر از تنش آبی 
در اصفهان اســت و تمامی صنف ها و فعاالن صنعتی باید راهکارهای مصرف 
بهینه آب را در دستور کار قرار دهند. درادامه این نشست معاون بهره برداری و 
توسعه آب آبفای اصفهان با اشاره به شــرایط بسیار سخت تامین و توزیع آب 
شرب گفت: امسال برای تامین پایدار آب شرب مردم با کمبود 3.2 مترمکعب 
در ثانیه مواجه هستیم و این در حالی اســت که به ازای افزایش هر درجه دما 

300 لیتر در ثانیه بر مصرف آب افزوده می شود. 
ناصر اکبری با تاکید بر عدالت در توزیع آب اعالم کرد: استان اصفهان به دلیل 
برخورداری از سامانه ها و تاسیسات نوین در بخش بهره برداری، توانایی توزیع 
عادالنه آب در اصفهان را دارد و شــهروندان نیز می توانند بــا کاهش 15 لیتر 
مصرف خود در شبانه روز، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را در گذر از این 

تابستان سخت یاری کنند.  

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: با توجه به اعالم وزارت نیرو مبنی 
بر کمبود برق درسطح کشور و سهم استان اصفهان در تامین این کسری، قطع 
برق در تمامی ادارات و صنایــع در صورت عدم رعایت ضوابــط مصرف بهینه 

اجتناب ناپذیر است. 
مهندس علوی با اعالم این مطلب افزود: با توجه به دستور العمل های ابالغی 
به این شــرکت در جهت کاهش مصرف برق، در روزهای شــنبه، یکشــنبه و 
چهارشــنبه هر هفته به مدت 3ساعت و در ســاعات پیک مصرف) 11 تا14 ( 
ملزم به قطع برق و استفاده از دیزل ژنراتور هستیم و در روزهای دوشنبه و سه 
شنبه هر هفته نیز با مصرف بهینه توســط همکاران حداقل برق مصرفی را در 

ساختمان اداره مرکزی خواهیم داشت.
علوی، با بیان اینکه در شرایط فعلی قطع برق برای تمامی ادارات و سازمان ها 
الزامی بوده و برنامه قطع برق و استفاده از دیزل ژنراتور از سوی شرکت توزیع 
برق تدوین و ابالغ شــده اســت، اضافه کرد: طبق مجوز صادر شــده از سوی 
اســتانداری، تخطی از برنامه ابالغی منجر به قطع انشــعاب برق خواهد شد. 

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، گفت: در پی برخی پرسش ها از سوی 
همکاران عزیز در راســتای بهینه سازی مصرف، ســاعات قطع برق و یا تغییر 
ســاعات کاری به اطالع می رســاند؛ قطع برق، به هیچ وجه جزو برنامه های 
بهینه سازی مصرف نبوده و اساسا موضوع بهینه سازی مصرف از طریق اجرای 
طرح های مهندســی، جایگزینی تجهیزات کم مصرف با تجهیزات پر مصرف، 

استفاده از انرژی های تجدید پذیر و... پیگیری می شود.
وی، بیان داشت:عدم قطع برق بخش خانگی با توجه به بستری بودن برخی 
از بیماران کرونایی در منازل و همچنین عدم قطع برق بیمارســتان ها و مراکز 
امدادی نظیر اورژانس و آتش نشــانی منوط به تامین کســری برق از سوی 
ادارات دولتی و صنایع شــده، لذا قطع نشــدن برق بخش خانگی طی 10 روز 
اخیر مرهون صبر و تحمل کارکنان شرکت ها و ادارات سطح استان است. اما از 
آنجایی که رفاه کارکنان نیز از مســائل مهم است، بخش های مرتبط ماموریت 
دارند تا مشکالت رفاهی کارکنان به ویژه موضوع سیستم های سرمایشی را با 

رعایت دستورالعمل ها وقوانین ابالغ شده حل کنند.

از 16 نفر کارکنان آبفای اســتان اصفهان به دلیل ارائه بهترین پیشنهادها در 
خصوص شعار سال 1400 شرکت، تقدیر شد. 

معاون منابع انسانی و برنامه ریزی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: در سامانه نظام پیشــنهادات ویژه فراخوان انتخاب شعار  سال 1400  
آبفای استان اصفهان، بیش از 420 پیشنهاد توسط 165 نفر از کارکنان ارائه 
و ثبت شد. مجتبی قبادیان افزود: آبفای استان اصفهان امسال نیز همچون 
گذشــته، با توجه به رویکرد ارائه خدمات به مردم در شــهرها و روســتاها، 
»حفظ ارزش آب، ارتقای دانش ســازمانی، خدمات نویــن و پایدار« را به 

عنوان شعار سال  1400 این شرکت برگزید.
وی فعال بودن نظام پیشــنهادها را موجب افزایش انگیزه و تعامل بیشتر 
در کارکنان دانســت و عنوان کرد: مشارکت هرچه بیشــتر کارکنان در ارائه 
پیشــنهادهای ســازنده، موجب ارتقای کمی و کیفی برنامه ها و طرح های 

شرکت می شود.
قبادیان، موفقیت هر ســازمانی را مرهون مشــارکت همگانــی کارکنان آن 

دانست و افزود: پیاده سازی سیستم های مدیریتی نیازمند حمایت  مدیران 
و کارکنان یک سازمان اســت که حضور مدیرعامل شرکت به عنوان رییس 
کمیته اجرایی پذیرش و بررسی پیشــنهادها در جلسات این کمیته نشانگر 

این امر مهم است.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه در مراسم اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران:

با خالقیت و ابزارهای نوین به دنبال ارائه تصویر واقعی فوالد مبارکه هستیم

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد:

جلوگیری و نظارت بر برداشت های غیرمجاز آب در باالدست رودخانه زاینده رود

در راستای کاهش مصرف برق انجام می شود؛

قطع برق هفتگی در شرکت گاز استان اصفهان  تقدیر از برترین های فراخوان انتخاب شعار سال 1400 آبفای اصفهان
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