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اعضای ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر اصفهان معرفی شدند؛
7آرایش جدید در شهر اصفهان

  رییس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست اصفهان نسبت به بی توجهی به آلودگی هوا هشدار داد؛

  عادت می کنیم !
5

تالش برای نجات اقتصاد نقره ای
 اتاق بازرگانی اصفهان پیگیر حل مشکالت نقره کاران اصفهانی شد؛

3

طرح آبرسانی پایدار به 
غرب اصفهان، ردیف 

بودجه گرفت

سوال بدون پاسخ؛

  »اسکوچیچ« می ماند
 یا می رود؟!

مدیرکل منابع طبیعی استان خبر داد: 

 خشکیدگی ۵۰ هزار هکتار
  از اراضی بلوط چهارمحال

 و بختیاری
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 دبیر شورای هماهنگی مبارزه با
 مواد مخدر استان:

اعتیاد زنان در استان 
اصفهان نصف میانگین 

کشوری است

5

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
 اصفهان خبر داد:

 شروع واکسیناسیون
 ۶۵ ساله ها با رسیدن 

محموله جدید

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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رییس جمهور در جریان مراسم افتتاح و  علیرضا کریمیان
کلنگ زنــی طرح های ملــی مناطق آزاد 
تجاری و ویژه اقتصــادی اظهار کرد که تحریم ها به زودی برداشــته 
خواهد شد. روحانی گفت: ما در طول ماه های گذشته چندین بار شاهد 
افتتاح پروژه های مهم در منطقه آزاد ارس بودیم. بعد از برداشته شدن 
تحریم، که به زودی تحریم برداشته خواهد شد، مطئمنم روابط مان با 
جمهوری آذربایجان بسیار گسترده خواهد بود. همه طرف ها البته به 
این خوش بین نیستند هر چند هنوز هیچ کس از میز مذاکرات برجام 
ناامید هم نشده است؛ اما تقریبا همه طرفین بر زمان بر و سخت بودن 

اما محتمل بودن توافقی دوباره اذعان دارند.
 از جمله عراقچی به عنوان دیپلمات ارشــد در مذاکــرات اعالم کرده 
بخش دشوار گفت وگوها در وین هنوز باقی اســت. هر چند او هم به 

نزدیک بودن زمان توافق اشاره ای کرده است .
ســیدعباس عراقچــی، معــاون سیاســی وزارت امورخارجــه 
 NHK و رییــس هیئت مذاکــره کننده ایــران در گفت وگو با شــبکه
ژاپن تاکید کــرد: مذاکــرات بیش از هر زمــان دیگر به یــک توافق 
نزدیک شــده اســت.وی گفت: مذاکره کننــدگان تصمیــم گرفتند 
ایــن دور را نه تنهــا برای رایزنــی های بیشــتر، بلکه بــرای تصمیم 
گیری خاتمه دهند و به خانــه بازگردند.وی افــزود: امیدوارم توافق 
 عملی شــود و مذاکــرات بتوانــد در زمان دولــت فعلی بــه نتیجه 

برسد. 
آنچه برای ایران بیشترین اهمیت را دارد حفظ منافع ملی است.رییس 
تیم مذاکره کننده ایران در ادامه تاکید کرد: بخش دشوار گفت وگوها 
هنوز باقی اســت. در آن ســوی میز مذاکرات طرف های اروپایی هم 

امیدوار به توافق هستند.
دیپلمات های تروئیکای اروپایی طی یادداشــتی به رسانه ها، تاکید 
کردند که گفت وگوها برای احیای توافق هســته ای ایــران نمی تواند 
بدون ســرانجام بماند و هنوز دشوارترین مســائل در مذاکرات وین 

حل نشده است.
بعد از تاکیــد آمریکا بر تــداوم مذاکرات هســته ای جهــت احیای 
برجــام بــا گــروه 1+4 و ایــران، اکنــون اروپایی هــا نیز بــر لزوم 
بــه نتیجــه رســیدن ایــن گفت وگوهــا تاکیــد دارند.خبرگــزاری 
»رویترز« گــزارش داد، مقامــات غربــی می گوینــد گفت وگوها با 
 ایران نمی تواند برای مــدت نامعلومی ادامه یابد و بدون ســرانجام

 بماند.
از سوی دیگر »جیک ســالیوان« مشــاور امنیت ملی کاخ سفید در 

مصاحبه با شبکه »ای بی سی نیوز« گفت که هنوز فاصله زیادی برای 
طی شدن در مذاکرات وین وجود دارد که شــامل موضوعاتی از جمله 
تحریم ها و تعهدات هسته ای ایران است.پیش از این، وزارت خارجه 
آمریکا در بیانیه ای اعالم کرده بود که به تداوم گفت وگوها با ایران برای 
احیای توافق هسته ای، بعد از انتخابات ریاســت جمهوری 14۰۰ نیز 

متعهد است.
رســانه ها خبر از توقف ده روز مذاکرات در وین و بازگشــت دیپلمات 
ها به کشورهایشــان برای رایزنی خبر داده اند و به نظر می رســد این 
دور نهایی و سرنوشت ساز برای رســیدن به توافق باشد. هر چند این 
بار هر دو طرف و به خصوص آمریکا برای دادن تعهدات ســختگیرانه 

تحت فشار هستند. 
روزنامه نیویورک تایمز روز یکشــنبه در گزارشی نوشــت که تهران در 
مذاکرات وین از آمریکا ضمانت کتبی عدم خروج مجدد واشنگتن از 

برجام را خواسته که دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا از ارائه این 
ضمانت نامه عاجز است.

 در این گزارش آمده یکی از موانــع اصلی در روند احیای برنامه جامع 
اقدام مشترک درخواست ایران برای تعهدنامه کتبی از سوی واشنگتن 
اســت که هیچ دولت بعدی آمریــکا نتواند هماننــد دونالد ترامپ، 

رییس جمهور سابق این کشور از توافق خارج شود.
 با ایــن وجود، یک مقــام آمریکایــی در این زمینه گفــت: ایرانی ها 
چیزی دائمی می خواهند که یک خواســته منطقی اســت، اما هیچ 
دموکراسی واقعی نمی تواند چیزی را که ایران می خواهد بدهد.حال 
باید دید آمریکایی ها چطور قرار است تضمینی جدی و پایدار به ایران 
بدهند؛ در نهایت به نظر می رســد با تعیین تکلیف انتخابات ریاست 
 جمهوری حاال طرفین برای رســیدن بــه توافق آماده تــر از هر زمان

 دیگری هستند.
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دیدار وگفت وگوی »ظریف« با »رییسی« 
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران گفت که »محمدجواد ظریف« دیداری یک 
ساعت و نیمه با آیت ا... »سید ابراهیم رییسی« داشته و درباره برجام و سیاست خارجی به گفت وگو 
پرداخته است. سعید خطیب  زاده گفت: صبح )دوشنبه( آقای ظریف به دعوت آقای رییسی،  یک 
ســاعت و نیم با وی دیدار کرد و گفت وگوهای خوبی درباره موضوعات برجامی و سیاست خارجی 
انجام شد.گفتنی اســت، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز )شنبه( 

در پیامی اینستاگرامی به آیت ا... سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور منتخب تبریک گفته بود.

طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار پارلمان
نمایندگان مجلس در جلســه اخیر خود، طرح ســاماندهی صنعت خــودرو و تقاضای تحقیق و 
تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران را مورد بررسی قرار می دهند. ادامه بررسی طرح 
تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، بررسی ایرادات شورای نگهبان در الیحه 
دو فوریتی شــوراهای حل اختالف، طرح جهش تولید و تامین مسکن، طرح ساماندهی صنعت 
خودرو، طرح الزام ثبت رســمی معامالت اموال منقول و طرح برخی احــکام مربوط به اصالح 
ساختار بودجه کل کشور از جمله دستورکارهای جلسه اخیر مجلس بود.نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی همچنین بررسی طرح اصالح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و 
پرورشی غیردولتی، طرح الحاق یک تبصره به قانون بیمه محصوالت کشاورزی، بررسی گزارش 
کمیسیون اصل ۹۰ در مورد بررسی نحوه اجرای قانون اصالح قانون صدور چک، گزارش کمیسیون 
صنایع درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران و انتخاب 

نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها را نیز در دستور کار دارند.

پاسخ دادستان کل کشور به شایعه ریاستش بر دستگاه قضا
دادستان کل کشور در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه شــایعاتی در خصوص ریاست شما بر قوه 
قضاییه مطرح شده است؛ این شــایعات چقدر صحت دارد؟ گفت: فعال همه اینها شایعه است.

محمدجعفر منتظری در خصوص سرنوشــت ســند تحول قضایی پس از ریاست سید ابراهیم 
رییســی بر قوه قضاییه، اظهار کرد: سند تحول، سندی اســت که در قوه قضاییه الزم االجراست. 
ریل گذاری شده و قائم به شخص نیست. هرکسی که ریاست قوه قضاییه را به عهده بگیرد، باید 
این سند را ادامه دهد.دادستان کل کشور افزود: قطعا چون این سند تحول مورد تصویب و تایید 
مقام معظم رهبری قرار گرفته و ســندهای باالدستی این سند سیاســت های کلی مقام معظم 
رهبری اســت که تعیین کرده اند و یا در قوانین آمده اســت، به نظر نمی رســد که تغییری در این 

ریل گذاری در قوه قضاییه ایجاد شود.
دبیر کابینه دولت ژاپن: 

خواهان تعمیق روابط دوستانه مان با ایران هستیم
دبیر کابینه دولت ژاپن در واکنش به پیروزی ابراهیم رییســی در انتخابات ریاست جمهوری در 
کشورمان گفت که توکیو خواهان تعمیق روابط دوســتانه خود با ایران است.کاتسانوبو کاتو، دبیر 
کابینه دولت ژاپن در یک کنفرانس خبری به برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری ٢٨ خرداد در 
ایران واکنش نشان داد و گفت که توکیو امیدوار اســت، ایران با رییس جمهور جدید به برقراری 
ثبات در منطقه کمــک کند.وی در ادامه اظهار داشــت: ما امیدواریم که ایران در دوران ریاســت 
جمهوری آقای ابراهیم رییسی نقشی ســازنده در کاهش تنش ها در خاورمیانه و تثبیت اوضاع 
ایفا کند.این مقام ژاپنی افزود: صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه برای ما اهمیت بســزایی دارد، 
چراکه ٩٠ درصد نیازهای ما در زمینه نفتی از خاورمیانه تامین می شود.کاتسانوبو همچنین خاطر 
نشان کرد: ما خواهان تعمیق روابط دوجانبه با ایران هستیم که در حال خاضر نیز رابطه دوستانه 

ای با ژاپن دارد.

سیاستکافه سیاست

طرف های مذاکره کننده برجام در وین نسبت به حصول نزدیک توافق ابراز امیدواری کرده اند؛

در حوالی توافق

یک مقام ارشد چینی با اطالعاتی از کرونا به آمریکا گریخت
رسانه های مخالف حکومت چین گزارش کردند، »دونگ جینگ وی« معاون وزیر امنیت دولت چین به 
همراه دخترش به ایاالت متحده گریخت.اسپوتنیک به نقل از روزنامه دیلی بیست گزارش کرده است، 
این مقام ارشد چینی در اواسط ماه فوریه چین را ترک کرد تا اطالعات مربوط به موسسه ویروس شناسی 
ووهان را به واشنگتن منتقل کند. چنین اطالعاتی می تواند بر موقعیت دولت رییس جمهور بایدن در مورد 
منشأ ویروس کرونا تاثیر بگذارد. رسانه ها تاکید می کنند که این اطالعات تایید نشده است، اما در صورت 
تایید، دونگ جینگ وی می تواند به باالترین رتبه پناهنده در تاریخ چین تبدیل شود.نیکالس افتیمیادس، 
کارشناس سابق پنتاگون و سیا، این گزارش ها را فقط شایعه خواند. وی خاطرنشان کرد که این امر به طور 

منظم به عنوان بخشی از جنگ اطالعاتی بین پکن و مخالفان چین اتفاق می افتد.

8 شهرستان بزرگ افغانستان سقوط کرد
رییس شورای استانی تخار افغانستان اعالم کرد ، هشت شهرستان در استان های تخار،سمنگان و بلخ 
به دست طالبان افتاده و اکنون جنگ به دروازه های شهر  تالقان مرکز استان تخار،قلعه نو مرکز استان 
باغیس و میمنه مرکز استان فاریاب رسیده است .گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی افغانستان 
گفت که رازهایی در پشت سقوط شهرها بدون کوچک ترین درگیری وجود دارد.وی افزود:حلقه هایی 
در درون دولت افغانستان در سقوط این شهرها دخالت دارند.با پیشروی سریع گروه طالبان منابع 
خبری در شمال افغانستان می گویند که حمالت این گروه به شهر میمنه مرکز استان فاریاب آغاز شده 

است و نیروهای افغان در اطراف شهر تالقان مرکز استان تخار برای دفاع از شهر آماده می شوند.

حزب »مکرون« در دور نخست انتخابات محلی ناکام ماند
همزمان با قهر بی سابقه مردم فرانسه با صندوق های رای، نتایج نخستین دور از انتخابات شوراهای 
محلی، از شکست سنگین حزب »امانوئل مکرون« رییس جمهور این کشور، حکایت دارد.به نقل 
از آناتولی، حزب »امانوئل مکرون« رییس جمهور فعلی فرانسه، موفق به کسب پیروزی در دور اول 
انتخابات شوراهای محلی این کشور نشــد. این در حالی است که دور بعدی انتخابات، ۶ روز دیگر 
برگزار می شود.نامزدهای حزب »جمهوری در حرکت« LREM )حزبی که مکرون در آن عضویت 

دارد( نتوانستند در هیچ کدام از نواحی فرانسه از رقبای احزاب دیگر پیشی بگیرند.

تا زمانی که نیاز باشد در افغانستان خواهیم ماند
وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به مسئولیت جدید آنکارا در تامین امنیت فرودگاه کابل، اعالم کرد تا زمانی که 
نیاز باشد در افغانستان حضور خواهیم داشت.وی با بیان اینکه ترکیه امنیت فرودگاه بین المللی کابل را در 
چارچوب ماموریت پشتیبانی قاطع ناتو به عهده می گیرد، افزود: با تصمیم ایاالت متحده برای عقب نشینی، 
متحدان دیگر نیز در حال خروج از افغانستان هستند و ماموریت پشتیبانی قاطع ناتو در حال پایان است؛ اما 
امنیت فرودگاه کابل برای افغانستان بسیار مهم بوده و دروازه افغانستان به جهان است.چاووش اوغلو در ادامه 
تاکید کرد: امنیت این فرودگاه نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمامی ماموریت های دیپلماتیک در آنجا به 

ویژه ترکیه مهم است. ترکیه در این ماموریت تنها نیست و اول از همه به حمایت دولت افغانستان نیاز دارد.

درخواست سیاستمداران آلمانی برای محاکمه سران بحرین
همزمان با فراخوان چندین مسئول بین المللی مبنی بر ضرورت اتخاذ مواضع قاطعانه دولت های غربی 
در قبال رژیم آل خلیفه در بحرین، برخی از شخصیت های سیاسی و حقوقدانان آلمانی نیز در نامه ای 
شدید اللحن از »آنگال مرکل« صدر اعظم این کشور خواستند که مواضعی قاطعانه علیه مقامات بحرین 

به دلیل کارنامه بدشان در زمینه حقوق بشر اتخاذ کند. 

خبر روز

قالیباف:

مجلس تمام ظرفیت خود 
را برای همکاری با دولت 
منتخب به میدان می آورد

رییــس مجلس شــورای اســالمی گفت: 
مجلس ضمن حفظ اســتقالل قوا و انجام 
وظایف قانونی، تمام ظرفیــت خود را برای 
انجام همکاری همه جانبه با دولت منتخب 
ملت به میدان می آورد تا مشــکالت ملت 
رفع شــود.محمدباقر قالیبــاف تاکید کرد: 
ما به عنــوان نمایندگان مــردم در مجلس 
شــورای اسالمی ضمن تشــکر خالصانه از 
ملت فهیــم و نجیب ایران اعــالم می کنیم 
که »ملت بزرگوار ایران! شما با حضور خود، 
همه ما مسئوالن را بیش از گذشته مدیون 
همراهی و حمایت خود کردید و ما به شــما 
تعهد می دهیــم که با پایان یافتن موســم 
انتخابات، پیگیری مسائل و مشکالت شما 
عزیزان را به فراموشی نسپاریم و هیچ روزی 
را بدون تالش برای ایجاد آسایش و آرامش 
برای شما به پایان نرســانیم و هیچ شبی را 
بدون داشــتن دغدغه زندگی شما سپری 
نکنیم«.وی اظهار داشت: همچنین ضروری 
است از نخبگان به ویژه آن دسته از فعاالن 
سیاسی که نسبت به صحنه انتخابات منتقد 
بودند ؛اما حاشیه نشــینی و فرصت طلبی را 
در پیش نگرفتند و مردم را به مشــارکت در 
انتخابات دعــوت کردند، تشــکر ویژه کنم. 
حقیقتا آنان در پیشگاه الهی، مردم و تاریخ 
کشورمان روسفید هستند. بی شک اجر این 
بصیرت و وظیفه شناســی آنان نزد خداوند 
متعال محفوظ اســت.قالیباف گفت: الزم 
است تاکید کنم که مجلس شورای اسالمی 
ضمن حفظ اســتقالل قوا و انجام وظایف 
قانونی، تمام ظرفیت و توان خود را در جهت 
ایجاد همدلی و انجام همکاری همه جانبه 
و هم افزایی با دولت منتخب ملت به میدان 
خواهد آورد تا ان شاءا... با کارآمدی، نتایج 
ملمــوس و موثر در رفع مشــکالت زندگی 
مردم حاصل شــود و مــردم بتوانند طعم 
شیرین خدمت رســانی نیروهای انقالبی 

را بچشند.

اخبار

مدیرکل آژانس با تاکید بر این که توافق میان آژانس 
و ایران یک راه حل دائمی و پایدار نیســت گفت که که 
هم اکنون دسترسی این نهاد به تاسیسات هسته ای 
ایران بســیار محدود شده اســت.»رافائل گروسی« 
با اشــاره به نزدیک شــدن پایان مهلــت توافق فنی 
ایــران و آژانس در تاریــخ ۲4 ژوئن )ســوم تیرماه( 
تصریح کرد که این توافق یک راه حل پایدار نیســت و 
نمی توان از آن به عنوان جایگزینی برای یک رویکرد 
راستی آزمایی مناسب از برنامه هسته ای ایران استفاده 
کرد و دسترسی آژانس به تاسیسات هسته ای ایران 
بسیار محدود شده است.مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در پاسخ به سوالی درباره احتمال تمدید 
توافق فنی ایران و آژانس پس از ســوم تیرماه گفت: 

»من هنوز انتظــار دارم ایران به من پاســخ دهد.  به 
آن ها می گویم که باید یا به صورت مجازی یا حضوری 
بنشــینیم و صحبت کنیم. همان طور کــه در آخرین 
کنفرانس خبری خود گفتم، تمدید یا حفظ این توافق 
که موقتی اســت، روز به روز دشوارتر می شود. آیا قرار 
است به این توافق موقت ادامه دهیم یا خیر؟ آیا ۲4 
ژوئن پایان آن است؟ اگر چنین باشد، کارهایی را باید 
انجام دهیم که با حذف اطالعات ]ضبط شــده  روی 
دوربین های موجود در تاسیسات هسته ای ایران[ آغاز 
می شود. این کار باید به شیوه ای مناسب با حضور ما 
انجام شود زیرا این تجهیزات ماست«.گروسی سپس 
در پاسخ به ســوالی مبنی بر آن که آیا آژانس خواهان 
حذف اطالعات ضبط شده روی دوربین های آژانس در 

تاسیسات هسته ای ایران است، گفت: »قطعا این طور 
نیست اما نمی خواهم برای همیشه به این شیوه ادامه 
دهیم«.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی سپس 
با اشاره به محدود شدن دسترسی بازرسان آژانس به 
تاسیسات هسته ای ایران ادامه داد: »بسیار محدود 
است و به همین دلیل در گزارش آخر خود، جدولی را 
برای نشان دادن چیزهایی که بازرسان ما نمی بینند، 
وارد کردم. عموم مردم باید این مســئله را درک کنند. 
بنابراین آن چه می خواهم بگویم این است که در حال 

حاضر، ما نباید بیش از این محدود شویم.« 

مدیرکل آژانس:

 دسترسی آژانس به تاسیسات هسته ای ایران بسیار محدود شده است

معاون نخست وزیر روسیه: 

بازگشت نفت ایران به بازار جهانی باید مد نظر قرار بگیرد
معاون نخست وزیر روسیه گفت باید بازگشت نفت ایران به بازار جهانی ضمن در نظر گرفتن شرایط، مورد توجه قرار بگیرد.»الکساندر نواک« معاون نخست وزیر روسیه در 
گفت وگو با خبرگزاری »اسپوتنیک« این کشور اظهار کرد بازگشت نفت ایران به بازار جهانی باید مد نظر قرار بگیرد؛ اما ابتدا باید درکی از زمان بندی دقیق و محدودیت های 
حجمی ایجاد شود.نواک در این خصوص گفت: البته که این موضوع )بازگشت نفت ایران به بازار جهانی( باید مورد نظر قرار بگیرد. اما از آنجا که بر تعادل عرضه و تقاضا 
اثرگذار است، باید به طور دقیق برنامه بازگشت را متوجه شوید، این که حداکثر حجم ها چقدر است. اما همه اینها بستگی به این دارد که چه زمانی این کار انجام خواهد 
شد.طبق گزارش اسپوتنیک، آژانس بین المللی انرژی )IEA( در گزارش بازار نفت خود در ماه میالدی جاری اعالم کرد ایران می تواند تولید نفت خود را به روزانه ۳.۸ 
میلیون بشکه تا سال ۲۰۲۲ برساند و به منبع اصلی رشد جهانی تولید نفت در صورت برداشته شدن تحریم ها تبدیل شود.نواک پیش تر هم در خصوص نفت ایران گفته 
بود: ما همواره بازگشت نفت ایران را مدنظر داریم، آن را در نظر می گیریم و به صورت مشترک توازن عرضه و تقاضا را محاسبه می کنیم.»سرگئی ریابکوف« معاون وزیر 
خارجه روسیه هم با تاکید بر لزوم بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی گفت که در صورتی که فشارهای حداکثری علیه ایران ادامه داشته باشد، احیای برجام ممکن 
نیست. جمهوری اسالمی ایران تاکید کرده با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق را نقض کرده این واشنگتن است که باید با رفع تحریم ها به توافق بازگردد و الزم 

است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. تهران البته این را هم گفته که اصرار یا عجله ای برای بازگشت آمریکا به توافق ندارد.

وز عکس ر

اعتراضات در 
برزیل

تظاهرات علیه سوء مدیریت 
رییس جمهوری برزیل در مهار 

همه گیری ویروس کرونا



سه شنبه 1 تیر 1400 / 11 ذی القعده 1442 / 22 ژوئن 2021 / شماره 3282
مدیر گروه مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای اصفهان :

بیش از ۵00 هکتار از رودخانه زاینده رود آزادسازی شد
مدیر گروه مهندســی رودخانه شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: بیش از ۵۰۰ هکتار از حریم 
و بستر رودخانه زاینده رود از ســال ۹۲ تاکنون آزاد سازی شده اســت.احمدرضا صادقی اظهار 
کرد: طرح حفاظت از رودخانه زاینده رود از سرشــاخه های رودخانه در شهرستان های فریدون 
شهر و فریدن تا تاالب بین المللی گاوخونی از سال ۱۳۹۴ تاکنون در حال اجراست و بیش از ۱۰۰ 
نفر نیروی انسانی شامل تیم های گشــت و حقوقی از رودخانه زاینده رود حفاظت می کنند.وی 
افزود: اقدامات شش سال گذشته تاکنون در مجموع سبب کاهش و جلوگیری از تصرفات بیشتر 
رودخانه و حریم و بســتر و برداشت های غیرمجاز آب و پساب شده اســت.مدیر دفتر مهندسی 
رودخانه شــرکت آب منطقه ای اصفهان ادامه داد: بیش از پانصد هکتار از رودخانه زاینده رود از 
سال ۱۳۹۲ تاکنون آزادسازی شــده و نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر جاده ساحلی و بیش از ۶۰ کیلومتر 
دیواره ساماندهی در این رودخانه احداث شده است.صادقی همچنین به ساماندهی و الیروبی 
رودخانه زاینده رود در یک سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: حدود ۳۵۰ متر دیواره به ارتفاع پنج 
متر در باالدســت رودخانه زاینده رود در روستای دهباد ســفلی شهرستان چادگان احداث شده 
که دالیل اجرایی این پروژه شامل فرســایش بیش از حد دیواره رودخانه و ورود حجم زیادی از 

رسوبات به مخزن سد و تهدید روستا در هنگام وقوع سیالب بود.

 کمبود صنایع تبدیلی، معضل صنعت کشاورزی 
نصف جهان

معاون پژوهش و  فناوری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان گفت:در ایران، خام 
فروشی بیشتر رونق دارد و به صنایع تبدیلی کمتر توجه می شــود .حمید مالحسینی با اشاره به 
اینکه توجه هرچه بیشتر به صنایع تبدیلی کشاورزی در اســتان اصفهان راهکاری برای افزایش 
تولید و بهبود کیفیت محصوالت اســت، گفت: کمبود و ضعف صنایع تبدیلی سبب می شود که در 
برخی بخش های زیرمجموعه صنعت کشــاورزی، رونق و پیشــرفت مطلوبی حاصل نشود.وی 
ادامه داد: برای مثال تولید گیاهان دارویی و فرآوری و فروش محصول نهایی یکی از اصلی ترین 
درآمد های کشاورزی در کشور های دیگر اســت، اما در ایران، خام فروشی بیشتر رونق دارد و به 
صنایع تبدیلی آن کمتر توجه شده اســت.معاون پژوهش و  فناوری مرکز تحقیقات کشاورزی و 
منابع طبیعی اصفهان اضافه کرد: گیاهان دارویی محصوالتی کم آب بر هســتند و می توان برای 
افزایش کشــت آن ها در اســتان برنامه ریزی کرد، اما باید صنایع فرآوری و تبدیلی شان را نیز 

توسعه داد.

طرح آبرسانی پایدار به غرب اصفهان، ردیف بودجه گرفت
نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسالمی گفت: 
طرح تامین آب آشــامیدنی پایدار شهرســتان های غرب اصفهان با اختصاص ۱۰ میلیارد تومان 
اعتبار اولیه در ردیف بودجه ملی قرار گرفت.حســین محمد صالحی افــزود: پیگیری این طرح 
از اولویت های کاری حوزه انتخابیه بود که پس از هشــت ماه پیگیری، به ســختی و با پیچیدگی 
بسیار، پس از صدور مجوز ماده ۲۳ سرانجام در سازمان برنامه و بودجه، برای آن ردیف اعتباری 

در پروژه های ملی تعریف شد.
وی افزود: اکنون ۱۰میلیــارد تومان اعتباراولیه بــه طرح اختصاص یافت، اگر چه پاســخگوی 
حجم عظیم کار نیســت، اما نوید اختصاص اعتبارات بیشــتر در ســال های آتی اســت.محمد 
صالحی گفت:طی چند سال اخیر و امســال همزمان با پیگیری برای تخصیص بودجه به طرح، 
زیرساخت ها در بخش های مختلف پیش بینی شده که هر سال با اختصاص بخشی از اعتبارات 

شهرستان ها به حوزه آب در حال تکمیل است.

خبر روز

قانون پایانه های فروشگاهی و ضمانت های اجرایی آن      
 ماده ۲۴- درصورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده )۲( این قانون ، ســازمان موظف اســت 
مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحــد متخلف اعالم کند. مرجع مذکور 
مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعالم سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف 
اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نســبت به عضویت در 
سامانه مودیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دوتا شش ماه با اعالم 
مرجع صدور مجوز، توســط نیروی انتظامی و در مورد کســب وکارهای مجازی، توسط کارگروه 
تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت پانزده روز، 
مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامــی یا کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه ابالغ نکند، ســازمان موظف است رأســا تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا 
کارگروه مذکور ابالغ کند. در این صورت، مرجع صادر کننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات 
و جریمه ها مســئولیت تضامنی خواهد داشــت. تبصره۱- درصورت تداوم تخلف واحد کسب و 
کار پس از گذشت یک سال ، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادر کننده مجوز ابطال 
خواهد شد. تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است درگاه ها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را 
در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدودکند. ماده ۲۵- پس از انقضای مواعد)مهلت 
ها(مذکور در ماده )۳( این قانون، صورتحساب هایی که درسامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر 
نبوده و قابل اســتناد درمراجع دادرســی مالیاتی نخواهد بود. تبصره ۱- ذی حسابان و مدیران 
مالی دستگاه های اجرایی موضوع ماده)۵( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8۶/7/8 و 
اصالحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ای، مفاد این ماده را رعایت کنند. 
تبصره ۲- سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحساب های موضوع این ماده را برای 

خزانه داری کل ، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه های نظارتی حسب مورد فراهم کند.

  تکالیف اشخاص حقیقی وصاحبان مشاغل
مالیات، سهم دولت از ثروت و درآمد اشخاص حقیقی به میزان توانایی و قدرت آنها برای تامین 
هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی و سیاســی اجتماعی کشور است. اشخاص حقیقی 
موظف هستند در پایان ســال مالی میزان درآمد، ســود، زیان و هزینه های خود را به اداره امور 
مالیاتی اعالم کنند. در قانون مالیات مستقیم اشخاص حقیقی وظایف و تکالیف مختلفی دارند 
که عدم توجه و عمل به آنها موجب خســارت های پیش بینی نشــده ای برای اشخاص حقیقی 
می شود.طبق قانون مالیات مستقیم اشــخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل به سه گروه تقسیم 

می شوند.
-صاحبان مشــاغل گروه اول: مشــاغلی هســتند که وظیفه دارند دفاتر قانونی خود مانند دفتر 
روزنامه و دفتر کل را نگهداری کنند. براساس تقسیم بندی قانون مالیات این گروه از مشاغل به 

مشاغل بند الف معروف هستند.
-صاحبان مشاغل گروه دوم: مشاغل بند ب وظیفه نگهداری دفاتر مشاغل را دارند .دفتر درآمد 

و هزینه دفاتری هستند که این گروه باید آنها را نگهداری کنند.
-  صاحبان مشاغل گروه سوم: مشاغل بند ج که این گروه از مشــاغل الزامی به نگهداری دفاتر 

قانونی )روزنامه و کل( و دفتر مشاغل )درآمد و هزینه( ندارند.
بنابراین صاحبان مشــاغل بر حســب نوع فعالیتی که انجام می دهند، باید نسبت به تهیه دفا تر 
قانونی موضوع قانون تجارت حسب مورد قبل از شروع سال مالی جدید اقدام کرده و فعالیت های 
شغلی خود را در آن ثبت کنند. صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را که شامل 
ترازنامه و حساب سود و زیان یا حســاب درآمد و هزینه یا خالصه وضعیت درآمد و هزینه است 
تا پایان تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی ارائه داده و مالیات متعلق را به نرخ ماده ۱۳۱ قانون 
محاسبه و پرداخت کنند. مؤدیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را به تفکیک 

با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت ارائه دهند.

کافه اقتصاد

مالیات

جزییات جدید از اجرای 
 طرح مالیات بر 
خانه های خالی

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی گفت: واحدهایی که برای 
خرید و فروش و یا اجاره هســتند تنها به 
مدت ۴ ماه می توانند خالی باشند که بعد 

از اتمام مهلت مشمول مالیات می شوند.
مهدی طغیانی اظهار کرد: مردم روســتا ها 
و شــهر های اســتان اصفهان که جمعیت 
کمتر از ۱۰۰ هزار نفر دارند موظفند اطالعات 
امــالک تحت تملک خــود را در ســامانه 
ثبت کننــد، اما معــاف از پرداخت مالیات 

خانه های خالی هستند.
وی  افزود: طبــق ماده ۵۴ مکــرر قانون 
مالیات های مســتقیم که اوایــل فعالیت 
مجلس یازدهم شروع و دی ماه ابالغ شد، 
مهلت ۳ ماهه برای اصالح سامانه به وزارت 
راه و شهر سازی به عنوان متولی داده شد 
که باید خــود اظهاری در ســامانه صورت 
بگیرد.نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
شورای اســالمی درباره روش جمع آوری 
اطالعات واحد هــای خالی گفت: ســال 
۱۳۹۵ روش تشخیص واحد های خالی با 
توجه به مصرف آب و برق واحد بود، اما در 
قانون اصالحی جدید روش شناســایی به 

صورت خود اظهاری شده است.
وی در رابطه با روش خود اظهاری گفت: از 
فروردین ماه مهلت ۴ ماهه ثبت اطالعات 
ملکی در سامانه و قانون پیش بینی شده 
اســت و مردم باید اطالعات مربوط به کد 
پستی محل اقامت ملکی و یا استیجاری 
و کد ملی سرپرســت خانوار را در ســامانه 
امالک و اسکان ثبت کنند و مابقی کد های 
پستی که ثبت نشده خالی محسوب شده 

و مشمول مالیات می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی خاطر نشــان کرد: واحد هایی که 
برای خریــد و فروش و یا اجاره هســتند 
تنها به مدت ۴ ماه می توانند خالی باشــند 
که بعد از اتمــام مهلت مشــمول مالیات 

می شود.

اتاق بازرگانی اصفهان پیگیر حل مشکالت نقره کاران اصفهانی شد؛

تالش برای نجات اقتصاد نقره ای

اوضاع و احوال صنایع دستی اصفهان چندان 
مرضیه محب رسول

خوش نیست؛ صنعتی که قرار بود روزگاری 
دست به دست اقتصاد اصفهان موجب رونق و شکوفایی شود حاال نه تنها 
در بن بست اقتصادی گیر کرده بلکه خود به عنوان بخشی مهم از اقتصاد 
اصفهان نیازمند دستگیری و کمک رسانی است. فعاالن صنایع دستی می 
گویند مشکل تنها از کرونا نیست، هر چند رکود اقتصادی ناشی از آن عامل 
اصلی است؛ اما نبود ساختارهای حمایتگر و بازار بدون پشتوانه دیگر عوامل 
چالشی در این بازار هستند. عباس شیردل که طی یک سال اخیر بارها در 
مصاحبه با رسانه ها از وضعیت قانونی و حمایتی از فعاالن این صنعت گالیه 
مند بود، این بار در اتاق بازرگانی و در نشستی به منظور پیگیری مشکالت 
تولیدکنندگان مصنوعات و زیورآالت نقره درجلسه کارشناسی کمیسیون 
گردشگری و برند شرکت کرد. صنعت نقره کاری در اصفهان قدمت زیادی 
دارد ،هر چند این صنعت حاال بسیاری از استادان خبره خود را از دست داده 
و باقی مانده ها هم گاهی حضور در کشــورهای همسایه مانند ترکیه را به 
دلیل شرایط بهتر کار ترجیح می دهند؛ اما هنوز به عنوان یکی از قطب های 
صنعت نقره سازی از »اصفهان« نام برده می شود با این حال این موضوع 
به معنای همواره بودن فعالیت در این رشته در اصفهان نیست. وجود زیور 
آالت قاچاق و یا وارداتی در بــازار و تامین مواد اولیه همچنان اصلی ترین 
معضالت این صنعت است.در این نشست که با هدف احصای مشکالت 

صنایع دستی اصفهان و ارائه راهکارهای پیشــنهادی رفع این معضالت 
وطرح در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار 
شد،  رییس اتحاديه صنف صنايع دستي اصفهان فروش کنسانتره فلزات 
گرانبها به تولید کنندگان وصادرکنندگان ایرانی و اجازه صادرات ظروف نقره 
معادل وزن طالو نقــره موجود درکنســانتره را در روان شــدن صادرات 
مصنوعات این حوزه حائز اهمیت دانست. وی، قانون تحمیل شده پیمان 
ارزی به محصوالت صنایع دستی را نیز زمینه ساز ازدست رفتن بازار صنایع 
دستی درکشــورهای دیگر بیان کرد .در ادامه قانون قرارگرفتن طال، نقره، 
فلزات گرانبها و ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به عنوان پشتوانه پول 
کشور، مشکل عمده فعاالن این حوزه عنوان و تاکید شد باتوجه به اشتغال 
۱۲۰ هزارنفر در تولید ظروف و زیورآالت نقره و ســنگ های قیمتی و نیمه 
قیمتی کشــوردر این عرصه الزم اســت این قانون موردبازنگری و اصالح 
قرارگیرد. محسن ایروانی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
اســتانداری اصفهان نیز گفت: تعیین ناظرمتخصــص درحوزه طال ونقره 
دراصفهان وحضورفعال ایشــان درجلســات میز صادرات صنایع دستی 
راپیگیری خواهیم کرد.وی، پیشــنهاد فروش کنســانتره فلزات گرانبها 
دررینگ صادراتی بورس را هم راســتا با سیاســت های اقتصادمقاومتی 
دانست و از امکان بازنگری و اصالح قوانین مخل فعالیت بخش خصوصی 
و طرح این موضوعات و راهکارهای پیشنهادی اصالحی درجلسات شورای 

گفت وگــوی دولت و بخــش خصوصــی اســتان اصفهان خبــرداد .
اصغرخودسیانی، معاون امور گمركي اداره كل گمركات اصفهان هم بابیان 
اینکه گمرکات استان اصفهان سازمان اجرایی بوده و سیاست گذار نیست، 
از اعالم موافقت این اداره باخروج صنایع دستی از تعهدات مربوط به پیمان 
ارزی خبرداد.همچنین مســعودفرقدانی، تولیدکننده نقره مزیت اصلی 
اصفهان در حوزه صنایع دستی نقره را امکان تولید مطابق با تمامی سلیقه 
ها عنوان کرد.وی با بیان اینکه به واســطه تحریم های اعمال شده علیه 
کشورمان،عمده صنایع دستی نقره ازطریق کشورهای واسطه به کشورهای 
هدف اصلی صادراتی ارسال می شود، مهم ترین مشکل فعاالن این صنعت 
را عدم امکان تامین ارزبرای واردات درمقابــل صادرات بیان کرد.در ادامه 
فرحنازرجالی، رییس گروه پژوهشی اداره کل استاندارد اصفهان نیز ضمن 
تاکید برضــرورت الــزام آزمــون غیرمخــرب مصنوعات طــال و نقره ، 
استانداردسازی واحدهای تولیدی نقره را در جلوگیری از الزام نیاز به تخریب 
و تعیین ماهیت مصنوعات درگمرک موثر دانســت. وی ضمن اعالم راه 
اندازی اولین آزمایشگاه مرجع استاندارداصفهان درحوزه صنایع دستی از 
انعقاد تفاهم نامه ای میان اداره استاندارد و ســازمان میراث فرهنگی و 
صنایع دستی برای ارزیابی کیفی ۵ مورد از صنایع دستی اولویت داراصفهان 
خبرداد و تاکید کرد اجبار به صادرات صنایع دســتی اســتاندارد در حفظ 

بازارهای صادراتی این محصوالت نقش مهمی دارد.

صنعت نقره کاری در اصفهان قدمت زیادی دارد ،هر 
چند این صنعت حاال بسیاری از استادان خبره خود را از 
دست داده و باقی مانده ها هم گاهی حضور در کشورهای 
همسایه مانند ترکیه را به دلیل شرایط بهتر کار ترجیح می 
دهند؛ اما هنوز به عنوان یکی از قطب های صنعت نقره 

سازی از »اصفهان« نام برده می شود 

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: واحدهای پرورش مرغ گوشتی 
اصفهان با ظرفیت جوجه ریــزی ۳7 میلیون قطعه 
در دوره ۵۰ روزه و تولید حدود ۲۰۰ هزار تن گوشــت 
مرغ در ســال رتبه دوم تولید گوشــت مرغ را برای 
این استان به ارمغان آورده اند. حسین ایراندوست 
اظهار کرد: تاکنــون بیش از ۵۰ درصــد از واحد های 
مرغداری استان اصفهان به منظور ارتقای بهره وری، 
مکانیزه شــده اند، اما بیش از ۴۰ درصد از واحد ها از 
نظر تجهیزات و فضای نگهــداری وپرورش، نیازمند 

بهسازی و مکانیزه شدن هستند.ایراندوست ادامه 
داد: ارتقای عملکرد واحدهای مرغداری در دســتور 
کار جهاد کشاورزی اســتان اســت و در این زمینه 
تسهیالتی در اختیار مرغداران قرار می گیرد.وی گفت: 
به مرغداران توصیه می شود از فرصت به دست آمده 
برای دریافت تسهیالت اســتفاده و به منظور بهبود 
کمی و کیفی تولیدات شان جهت بهسازی واحدها 
اقدام کنند.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان افزود: تعداد محدودی 
مرغداری هم وجود دارد که به دلیل فرســوده بودن 
ساختمان، ظرفیت کم یا دوری از جاده، شهر یا روستا 
بهسازی آنها به صرفه نیست و باید با تغییر کاربری 
به چرخه تولید دام و طیور بازگردند.کارشناس طیور 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان نیز گفت: 

طبق سیاســت های راهبردی و برنامه ریزی تولید 
دربخش طیور از سال ۹8 بهینه ســازی واحدهای 
پرورش طیور در دستور کار قرار گرفت.مریم دهقان 
افزود: بر این اســاس واحدهای جدید باید مطابق 
با آخرین اســتانداردهای روز ســاخته و واحدهای 
موجود نیز بهینه سازی شوند یعنی هم از نظر سازه و 
هم از نظر تجهیزات بهسازی و هوشمندسازی شوند.
وی در زمینه هوشمند سازی تاسیسات و تجهیزات 
مرغداری ها گفت: سالن های پرورش از جمله سقف، 
کف و دیوار می بایست کامال ایزوله شوند و مصرف 
انرژی آنها براساس اســتانداردهای سازمان بهینه 
سازی باشــد،همچنین فاصله سالن ها از یکدیگر و 
با سایر تاسیسات براساس ضوابط و مقررات ابالغی 

جدید وزارت جهاد کشاورزی باشد.

گذر از مرغداری سنتی به صنعتی در اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استان :

اصفهان نیازمند ایجاد دفتر حوضه آبریز زاینده رود است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: رییس حوضه آبریز زاینده رود در شرکت مدیریت منابع آبی کشور باید نسبت به ایجاد دفتری ثابت در اصفهان اقدام 
کند.منصور شیشه فروش با اشاره به وظایف رییس حوضه آبریز زاینده رود در هماهنگی برداشت آب از این حوضه برای استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری و یزد 
افزود: این مهم باید با ایجاد یک دفتر در اصفهان به صورت شبانه روز پیگیری شود و نظارت مستمر، جدی و دقیق نسبت به کنترل برداشت آب از این حوضه صورت گیرد. 
وی همچنین نظارت بر اجرای مصوبات احیای زاینده رود در شورای عالی آب را از دیگر وظایف رییس حوضه زاینده رود در شرکت مدیریت منابع آبی کشور برشمرد و اظهار 
داشت: باید با جلوگیری از برداشت های غیرمجاز از زاینده رود، در این زمینه حکمرانی مناسبی برای کاهش مشکالت کمبود آب در این استان صورت گیرد.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان افزود: با توجه به اینکه این استان اکنون در شرایط بحرانی و ویژه قرار دارد از وزارت نیرو درخواست می شود همانند دریاچه ارومیه طرح احیای 
زاینده رود را برای رسیدگی و رفع چالش آب استان با قدرت پیگیری کند. وی با اشاره به اینکه مردم اصفهان رتبه اول کشور را در رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی در 

مصرف آب، برق و گاز دارند گفت: با این وجود اکنون شهر اصفهان با کمبود ۴،۳ متر مکعب در ثانیه آب  شرب مواجه است.

 فصل آلبالو چینی 
در فالورجان

فصــل آلبالو چینــی از بــاغ های 
شهرستان فالورجان آغاز شد.مدیر 
جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
فالورجــان، بیــش از 8۰ درصد از 
باغ های آلبالو را مربوط به شهر زازران 
دانست و گفت: گیسی، مجارستانی 
و بومی از ارقام تولیدی این محصول 
باغی در شهرستان فالورجان است.

وز عکس ر
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برداشتن محدودیت های کرونایی پس از ایمنی دسته جمعی
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: اگر حدود دوسوم یا ۷۰ درصد افراد به بیماری کرونا مبتال 
و یا واکسن آن را دریافت کنند، ایمنی دسته جمعی فراهم شده است.مجید شیرانی افزود: طبق پیش 
بینی ها به نظر می رسد، اگر حدود دوسوم یا ۷۰ درصد افراد به بیماری کرونا مبتال و یا واکسن آن را دریافت 
کنند می توان گفت ایمنی دسته جمعی فراهم شده و امکان برداشــته شدن برخی از محدودیت ها و 
ممنوعیت ها از جمله برگزاری کالس های آموزشی و بازگشایی مدارس و شرکت در اماکن دسته جمعی 
وجود دارد.شیرانی افزود: در حال حاضر یکی از واکسن های تولید داخل مجوز مصرف گرفته است و یکی 
دیگر تا هفته آینده مجوز الزم برای مصرف را خواهد گرفت.رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: 
اگر چه روند واکسیناسیون کرونا مدتی کند شــد، اما این روز ها خبر های خوشی از تولید واکسن های 
داخلی و تسریع روند واکسیناسیون گروه های هدف به گوش می رسد.به گفته وی، این در حالی است 
که تعدادی واکسن نیز وارد شده است و از این هفته روند واکسیناسیون شتاب بیشتری خواهد گرفت.

بازداشت عامالن 20 فقره سرقت در چهارمحال و بختیاری
جانشین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل، خودرو، 
اماکن خصوصی، وسایل داخل خودرو، احشام و مغازه، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار ماموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.محمدسعید یاری افزود: ماموران پلیس آگاهی 
استان، با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و عالئم به جامانده در صحنه های سرقت موفق 
شدند هشت سارق را دستگیر کنند.یاری اضافه کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان 
به ۲۰ فقره سرقت منزل، خودرو، اماکن خصوصی، وسایل داخل خودرو، احشام و مغازه اعتراف کردند 

و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

تمدید مهلت شرکت در جشنواره بین المللی قصه گویی
مهلت شرکت در بیست وســومین جشــنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان به دلیل اســتقبال مخاطبان تا ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ تمدید شــد.پیش از این مهلت ارسال آثار به 
دبیرخانه این رویداد فرهنگی ۱۵ خرداد اعالم شده بود که این زمان تا پایان بهار تمدید و اکنون به دلیل 
درخواست عالقه مندان برای دومین بار تا ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ تمدید شد.بیست وسومین جشنواره بین المللی 
قصه گویی کانون پرورش فکری شامل بخش های »ملی«، »بین الملل«، »برترین قصه های کشور«، 
»قصه زندگی من« و »پادکست« است.این جشنواره با شعار »آینده ساختنی است« و با محور های 
موضوعی امید ها و آرزوها، شادی ها و غم ها و ایثار و از خودگذشتگی »جهاد و مقاومت در عرصه های 
مختلف زندگی« برگزار می شود.بر همین اساس، این دوره از جشنواره قصه گویی به دلیل شیوع بیماری 
کرونا، به صورت مجازی برگزار خواهد شــد و عالقه مندان در حوزه های مختلف می توانند با مراجعه 

به پایگاه جشنواره به نشانی www.kanoonfest.ir نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

افتتاح 8 واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و بخیاری گفت: همزمان با دهه کرامت، ۸ واحد 
مسکونی در شهرستان های شهرکرد، بن و لردگان افتتاح شده است. نجف علی حیدری افزود: احداث 
مسکن از مهم ترین رویکرد های این نهاد برای خانواده های نیازمند است.حیدری با اشاره به اهدای 
بسته های حمایتی احداث مسکن به مددجویان اضافه کرد: مددجویان عالوه بر دریافت تسهیالت از 
محل صندوق قرض الحسنه امداد والیت، کمک های بالعوض نیز دریافت می کنند.وی در پایان گفت: 
بخشی از هزینه های احداث و خرید مسکن مددجویان از محل کمک های مردمی در قالب صدقات، 

کمک های خیران و مشارکت موسسات خیریه تامین می شود.

بام ایراناخبار

مدیرکل منابع طبیعی استان خبر داد: 

خشکیدگی ۵۰ هزار هکتار از اراضی بلوط چهارمحال و بختیاری

طمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 
در جهان، ۳۷ چالش عظیم زیست محیطی وجود دارد، پس از کمبود آب 

شیرین و تغییر اقلیم، بیابان زایی در رتبه سوم قرار گرفته است.
ســید اســماعیل صالحی در ادامه گفــت: اقدامــات صورت گرفته در 
چهارمحال و بختیاری برای مرتفع کــردن معضل بیابان زایی، مدیریت 
منابع آب است. سالیان سال در اطراف فرودگاه شهرکرد، باتالق وجود 
داشته که به دلیل مدیریت نکردن منابع آب و خشکسالی های پی در پی، 
این دشت و مرغزارهای اطراف آن، خشک شده و به یکی از کانون های 

گردغبار استان تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: همچنین در کنار فرودگاه شــهرکرد، فرونشست خاک 
صورت گرفته و خاک این منطقه را به شــوره زار تبدیــل کرده، به همین 
دلیل برای احیای دشــت شهرکرد، ســه میلیارد تومان اختصاص پیدا 

کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
استان در تولید منابع آب، جزو استان های برتر کشور محسوب می شود، 
ادامه داد: از ۴۰۰ دشت ممنوعه کشور، ۱۱ دشت در این استان قرار دارند 
که الگوی کشت ناصحیح و بهره برداری بیش از حد آب از جمله مشکالت 

دشت های ممنوعه استان به شمار می رود.
وی به اقدامات در دست اقدام در چهارمحال و بختیاری برای مقابله با 

بیابان زایی اشــاره و بیان کرد: بهره گیری از طرح انباشت سازه های آبی 
استان یکی از برنامه هاست، ۲۷۵۰ سازه سنگ مالتی در استان وجود 
دارد و مدیریت انباشت آب باران از ۱۰۰ سد خاکی استان صورت می گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحــال و بختیاری به عملکرد 
این سازمان در سال ۹۹ اشاره کرد و افزود: در سال گذشته، ۱۷۲ پروژه با 
اعتبار ۲۸ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی انجام شد که ۱۴۸ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، ۱۵۹ پروژه نیز با اعتبار چهار میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون تومان اجرا شــد که حدود ۷۷ درصد اعتبارات ملی به این 
پروژه ها اختصاص یافت.وی ادامه داد: ۹۹ پروژه نیز با اعتبار اســتانی 
هفت میلیارد و نیم اجرا شد که اعتبار اختصاص یافته، ۴۴ درصد بوده، 
جمع کل پروژه های اجرا شده در استان برای مقابله با بیابان زایی، ۴۳۰ 

پروژه با اعتبار مصوب ۴۱ میلیارد تومان است.
صالحی با اشاره به طرح کاداستر برای مقابله با بیابان زایی، خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر، این طرح برای سه شهرستان چهارمحال و بختیاری 
تعریف شده است، اراضی در نظر گرفته شده برای اجرای طرح  تا پایان 
سال ۹۹، ۸۱۶ هزار هکتار بوده که ۴۶۱ هزار هکتار مربوط به سنوات قبل 
و ۳۵۴ هزار هکتار در سال ۹۹ انجام شده است.وی درخصوص مسئله 
زراعت چوب، تصریح کرد: مقرر شــد که این موضــوع در چهارمحال و 
بختیاری سیاست گذاری شــود، ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی استان برای 

زراعت چوب در نظر گرفته شــده کــه از این مقدار، ۴۵۰ هــزار هکتار از 
مستثنیات است.

صالحی با بیان اینکــه ۲۵۰۰ هکتار زمین به کشــت گیاهــان دارویی 
اختصاص یافته اســت، گفت: ۳۴ هزار هکتار نیز بــرای مدیریت مرتع 
تعریف شده ا که تاکنون روی ۱۱ هزار هکتار از آن، عملیات صورت گرفته 
اســت، اجرای طرح جنگل کاری نیــز مربوط به ۱۳۷۹ هکتــار بوده که 

عملیات مربوط به ۴۵۱ هکتار آن در سال ۹۹ صورت گرفته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال و بختیــاری، اراضی 
اختصاص یافته به زراعت چوب را ۱۹۱۱ هزار هکتار عنوان و بیان کرد: ۲۷۳ 

هزار هکتار در سال ۹۹ اجرایی شده است.
وی، اجرای عملیات آبخیــزداری و آبخــوان داری را مهم ترین راهکار 
مقابله با بیابان زدایی دانست و گفت: ۲۲۳ هزار هکتار عملیات در سطح 
اســتان صورت گرفته که از این مقدار، ۲۳ هزار هکتار مربوط به سال ۹۹ 
بوده است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به بیماری خشکیدگی جنگل های بلوط های استان، ادامه داد: ۵۰ 
هزار هکتار از اراضی بلوط استان به این بیماری مبتال شده اند و در حال 
حاضر اقدامات کوتاه مدت برای محافظت از بلوط اســتان تعریف شده 
است،همچنین پدیده تغییر اقلیم، گون زارهای استان را دچار خشکیدگی 

کرده است.

۵۰ هزار هکتار از اراضی بلوط استان به این بیماری 
مبتال شده اند و در حال حاضر اقدامات کوتاه مدت برای 
محافظت از بلوط استان تعریف شده است،همچنین 
دچار  را  استان  ی  اقلیم، گون زارها تغییر  پدیده 
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تحدید حدود اختصاصی
4/1 شــماره نامه: 140085602033001054-1400/03/18  نظر به این که 
تمامی ششدانگ یکباب خانه پالک ثبتی 550 فرعی از 44- اصلی واقع در ابیانه 
جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام علی اکبر 
حسینی ابیانه فرزند حسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1400/05/09 
ساعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در 
محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون 

 ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 1149237 علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز

آگهی تغییرات موسسه خیریه سالمت فالح نجف آباد 
به شماره ثبت 594 و شناسه ملی 14009002422 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1400/01/21 و نامه 
2059/1/1387 مورخ 1400/2/1 فرمانداری نجف اباد تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : حمیدرضا نیک یار به کد ملی1286779936بعنوان رئیس 
هیات مدیره و محمد رستگاری نجف آبادیبه کدملی 1141507951نائب 
رئیس هیات مدیره و محمدرضا فتاح الجنان نجــف آبادی به کدملی 
1091184232بعنوان خزانه دارو سیدمحمد علی سروش زاده به کدملی 
1292030496 به سمت عضو هیات مدیره و اصغر حسین پورفرد به کد 
ملی 1819358933 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و بعنوان مدیر عامل 
به مدت دو سال تعیین شدند کلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآورباامضای 
مدیرعامل وخزانه دارودرغیاب خزانه دار بــا امضا رئیس هیئت مدیره 
ویانائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهند بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری نجف آباد )1138389(

آگهی تغییرات شرکت نوین گداز آسیا گستر سهامی خاص 
به شماره ثبت 3450 و شناسه ملی 14003469262 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/12/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان 
پارس به شناسه ملی 10320852352 و شماره ثبت 31089 به سمت بازرس اصلی 
و محمد صالحی نجف آبادی به شماره ملی 1091021074 به سمت بازرس علی 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )1138390(

 تمدید مهلت اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا 
1۵ تیرماه

مدیرکل امور مالیاتــی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به تمدید مهلت ارائــه اظهارنامه مالیاتی 
و ارســال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مســتقیم تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ گفت: تمدید بنا به 
درخواست اتاق اصناف ایران و تصویب ســتاد ملی مدیریت کرونا، صورت گرفته است. کوروش 
بیگدلی خاطر نشان کرد: صاحبان مشاغل تا زمان تعیین شده فرصت دارند با مراجعه به سایت 
سازمان امورمالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و یا 
ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مســتقیم اقدام کنند و از تسهیالت و معافیت های 

قانونی بهره مند شوند.

 آغازتوزیع پنل خورشیدی در مناطق عشایری چهارمحال
و بختیاری

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری  در آیین نمادین واگذاری ۱۴پنل خورشیدی در مناطق 
عشایری شهرستان کوهرنگ اظهار داشت: در مرحله نمادین واگذاری پنل خورشیدی ۱۴ دستگاه 
پنل خورشیدی در مناطق عشایری مابره ، آب باریک و چشمه رو شهرستان کوهرنگ توزیع شد.

یحیی حسین پور با اشاره به اینکه تاکنون ۸۲۰ دستگاه پنل خورشیدی با همکاری شرکت توزیع 
برق استان تهیه شده است، گفت: پیش بینی می شود امسال یکهزار و ۲۰۰ دستگاه پنل خورشیدی 
بین جامعه عشایری استان توزیع شود. به گفته وی، نداشتن انشعاب برق به نام سرپرست خانوار 
یکی از شرایط توزیع پنل خورشــیدی است و این پنل ها در مناطق عشــایری و در محل استقرار 
چادرها توزیع و نصب می شــود و ۱۰ درصد هزینه پنل خورشیدی توســط افراد و مابقی از محل 

اعتبارات امور عشایر تامین خواهد شد.
حسین پور از عشایر خواست تا در صورت نداشتن انشعاب برق به نام سرپرست خانوار به شرکت 

برق شهرستان و یا امور عشایر مراجعه و ثبت نام کنند.

مصرف آب برای مشترکان کم مصرف رایگان است
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: گرمای هوا و نزدیک 

شدن به فصل تابستان، مصرف آب در استان را ۱۵ درصد افزایش داده است.
فرشاد متقی افزود: با وجود اینکه هنوز به فصل تابستان وارد نشده ایم، اما مصرف آب در استان 
افزایش یافته است و چنانچه روند مصرف به همین شکل ادامه پیدا کند احتمال تنش آبی شهر ها 

و روستا های استان در فصل تابستان وجود دارد.
متقی اضافه کرد: صرفه جویی و مدیریت مصرف آب مهم ترین راهــکار مقابله با کم آبی در فصل 
تابستان است و چنانچه مردم استان راهکار های صرفه جویی آب را اجرا کنند تا ۵۰ درصد مصرف 
آب استان کاهش پیدا می کند. وی گفت: تعداد مشترکان آب شرب در استان ۲۵۰ هزار مشترک 
است که ۳۰ درصد این مشترکان پرمصرف، ۱۵ درصد کم مصرف و دیگر مشترکان در حد معمولی 

مصرف می کنند.
متقی تصریح کرد: مصرف آب برای مشــترکان کم مصرف در استان رایگان است و مشترکانی که 
در طول ماه کمتر از شــش هزار لیتر آب مصرف کنند قبضی برای آن ها صادر نمی شود.وی اظهار 
داشت: مصرف آب تا ۱۶ هزار لیتر در حد استاندارد است، اما بیشــتر از آن سبب می شود قیمت 
آب برای مشترکان پرمصرف تصاعدی شود. متقی خاطر نشان کرد: مردم استان با فرهنگ سازی 
صرفه جویی آب در خانوار های خود و آموزش آن به فرزندان شــان و همچنین استفاده بهینه از 
آب خاکســتری »آب بازیافتی« تالش کنند تا عالوه بر حفظ منابع آب زیرزمینی، به اقتصاد سبد 

خانوار خود نیز کمک کنند.

خبر خوان خبر روز

هزینه ۵۵ میلیارد ریالی 
برای احداث دی کلینیک 
تخصصی و فوق تخصصی 

سامان 
فرمانــدار ســامان گفــت: یــک خانواده 
خیر ســامانی برای ســاخت دی کلینیک 
تخصصی و فوق تخصصی ســامان تاکنون 
۵۵ میلیــارد ریال هزینه کرده  اســت.وی 
تاکید کرد: ســاخت دی کلینیک تخصصی 
و فوق تخصصی سامان به عنوان یک طرح 
فرابیمارســتانی در چهارمحال و بختیاری 
تاکنــون افزون بــر ۲۰ درصــد پیشــرفت 

فیزیکی داشته است.
کمال اکبریان افزود: برآورد اولیه احداث 
دی کلینیــک تخصصــی و فوق تخصصی 
ســامان ۱۵۰ میلیــارد ریــال بــود؛ اما با 
کنون برای ساخت  نوســان قیمت ها هم ا
 این طرح بــه ۴۰۰ میلیــارد ریــال اعتبار 

نیاز است.
اکبریان تصریــح کرد: این خانــواده خیر 
ســامانی قرار شــده تا تمامی هزینه های 
ســاخت و بخشــی از اعتبارات مربوط به 
تجهیز این طرح را تامین و پرداخت کنند. 

وی یادآور شــد: دی کلینیــک تخصصی 
و فوق تخصصــی ســامان هفــت بخش 
جراحی تخصصــی دارد و با بــه روزترین 
وسایل و تجهیزات پزشکی مجهز می شود 
و با راه انــدازی این طــرح خدماتی مانند 
آندوســکوپی، کلونوســکوپی و برخــی 
جراحی های کم تهاجمی شامل اورولوژی، 
آندوسکوپی های گوش و حلق و همچنین 
ســینوس به مردم سراســر چهارمحال و 

بختیاری ارائه خواهد شد. 
وی گفت: پس از راه انــدازی دی کلینیک 
ســامان  فوق تخصصــی  و  تخصصــی 
نــی از ســطح  زمینــه پذیــرش بیمارا
اســتان و حتی کشــور در این مرکز وجود 
دارد و بــا توجــه بــه ظرفیت هــای ویژه 
و فراوان ســامان در بخش گردشــگری، 
یکــی از مهم تریــن اهــداف راه انــدازی 
 ایــن طــرح توســعه توریســم درمانی به

 شمار می رود.

مدیــر امــور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: دو عامل سرمازدگی 
و خشکســالی منجر به کاهش تولید نزدیک به ۲۰ 
درصدی محصوالت باغــی از جمله گیالس، آلبالو 
و زردآلو در استان نســبت به مدت مشابه در سال 

گذشته شده است.
ابراهیم شیرانی با اشــاره به اینکه سطح زیرکشت 
آلبالو، گیالس و زردآلو و میزان تولید ســاالنه این 
سه محصول در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: 
سطح زیرکشت گیالس استان حدود ۷۲۵ هکتار 
اســت که از این میزان ۲۸۰ هکتار بارور و مابقی به 
صورت نهال اســت، پیش بینی می شــود امسال 
حــدود ۱۵۰۰ تن گیالس از این ســطح برداشــت 

انجام شود.
مدیــر امــور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی 
چهارمحال و بختیاری افزود: عمده ارقام کشــت 
شده گیالس در استان رقم قاهری، تک دانه مشهد 

و زرد دانشکده است.
وی ادامــه داد: مســاحت زیــر کشــت آلبالو در 
چهارمحــال و بختیاری نیز ۱۹۵ هکتــار بوده که از 
این میزان ۱۵۰ هکتار بارور و مابقی نهال اســت و 
پیش بینی می شود که از این سطح حدود ۸۰۰ تن 

آلبالو برداشت شود.

لــو  لبا شــیرانی عنــوان کــرد: ارقــام عمــده آ
کشــت شــده در ســطح چهارمحال و بختیاری 
رقــم گیســی، ســیالنی و رقــم بوترمو اســت، 
 همچنین رقم آلبالــو ترش محلی نیز در اســتان

 وجود دارد.
مدیــر امــور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی 
چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در اســتان ۶۸۰ 
هکتار نیز زیر کشــت زردآلو رفته کــه از میزان ۶۰۱ 
هکتار بارور و مابقی به صورت نهال است، همچنین 
حدود ۳۰۰۰ تن تولید زردآلو در اســتان پیش بینی 
می شود و رقم های عمده مورد کشت نیز مالیری، 

تخم گردی و خیاری هستند.

وی یــادآور شــد: حــدود ۴۰ درصــد از تولیــد 
محصول گیالس، زردآلــو و آلبالو بــرای مصرف 
در چهارمحال و بختیاری باقــی می ماند و مابقی 
به اســتان های همجوار مانند اصفهان فرســتاده 
می شــود، همچنیــن زردآلو به صورت خشــک و 
 بــرگ زردآلــو و لواشــک نیــز مــورد اســتفاده

 قرار می گیرد.
شیرانی خاطرنشــان کرد: دو عامل سرمازدگی و 
خشکســالی منجر به کاهش حــدود ۲۰ درصدی 
تولید گیــالس، آلبالــو و زردآلــو در چهارمحال و 
بختیاری نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته 

شده است.

کاهش 20 درصدی تولید گیالس و آلبالو در چهارمحال و بختیاری
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 طرح های حمایتی جدید برای زنان اصفهانی
 سرپرست خانوار

سرپرست معاونت امور اجتماعی بهزیستی اســتان اصفهان گفت: به زنان سرپرست خانوار وام 
اشتغال و ودیعه مســکن داده می شود.عبدالرضا اســماعیلی اظهار کرد: زنان سرپرست خانوار 
شامل زنان مطلقه، همســر فوت شده، دارای سرپرســت از کار افتاده و دختران خود سرپرست 
از سن ۱۸ سال به باال هســتند.وی  درباره تسهیالت داده شــده به زنان سرپرست خانوار گفت: 
مستمری ماهانه، وام اشتغال، ودیعه مسکن، ســرمایه کار بالعوض، کمک هزینه آماده سازی 
شغلی، کمک هزینه غربالگری سرطان، کمک هزینه به مادران باردار و شیرده طبق دستور العمل 
و از محل اعتبارات دفتر توانمندسازی خانواده و زنان پرداخت می شود.سرپرست معاونت امور 
اجتماعی بهزیستی اســتان اصفهان با بیان اینکه آمار سرپرستان خانوار در استان اصفهان ۹۰۰۹ 
مورد است، گفت: برای ایجاد فضای شغلی عالوه بر اعطای وام خود اشتغالی و پرداخت سرمایه 
کار بالعوض و هزینه آماده ســازی شغلی، در ســال جدید تفاهم نامه ای بین بهزیستی و فنی و 
حرفه ای منعقد شــد تا آموزش های رایگان مشــاغل برای کلیه مددجویان بهزیستی، همچنین 

معرفی زنان سرپرست خانوار به واحد اشتغال، برای اشتغال یابی صورت گیرد.

 ساخت پرنده عمود پرواز الکتریکی در دانشگاه آزاد
 نجف آباد

پژوهشــگر دانشــگاه آزاد نجف آباد، پرنده عمود پرواز الکتریکی را طراحی کرد و ساخت. عضو 
 CFD هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد و مجری طرح برون دانشگاهی »تحلیل
و طراحی سازه اویونیک و سامانه پیشرانه الکتریکی پرنده عمودپرواز الکتریکی و ساخت نمونه« 
گفت: هواپیما هایی که برای نشســتن و برخاستن نیاز به باند نداشته باشــند، جزو علوم جدید 
صنایع هوافضا هستند و فقط پنج کشور پیشرفته در این زمینه فعالیت می کنند.پیام سرائیان با 
اشاره به اینکه ایران نیز در این زمینه شــروع به فعالیت کرده است، افزود:این نوع هواپیما نقش 
بسیار مهمی در حمل و نقل دارد، البته پرنده عمودپرواز الکتریکی، از هواپیمای نسل جدید است 
و نباید با پهپاد اشتباه گرفته شــود.این استاد دانشــگاه، وجود تحریم ها را عاملی برای دو برابر 
شدن مشکالت دانست و افزود: سازمان های حمایت کننده پژوهشگران سرمایه گذاری بزرگی در 
کشور کرده اند و سعی می کنند مشکالت پیش روی پژوهشگران از جمله تامین مواد، محرمانگی 

طرح ها و مالکیت های فکری و معنوی را به حداقل برسانند.

استفاده 3هزار بیمار از تجهیزات پزشکی کانون رضوی 
مسئول کانون رضوی خیریه نذر سالمت امام زمان)عج( با اشاره به مراقبت از بیماران کرونایی در 
منزل توسط کانون رضوی خیریه نذر ســالمت امام زمان)عج( اصفهان گفت: با اجرای این طرح 
روزانه ۵۰۰ میلیون تومان برای نگهداری و مراقبت ۴۰۰ بیمــار کرونایی در منزل صرفه جویی می 

شود. 
سید علی موسوی ابراز کرد: از اربعین سال ۹۹ تا امروز؛ حدود ۳۳۰۰ بیمار در منازل با امکانات و 
تجهیزات پزشکی که به صورت صلواتی و امانت در اختیار آنان قرار گرفته است، تحت درمان قرار 
گرفته اند.این مسئول خیریه از حضور این کانون در چند پایگاه یاد و اذعان کرد: این کانون خیریه 
و خدمت رضوی، در بیمارستان عیسی بن مریم و امامزاده ابوالعباس منطقه خوراسگان، موکب 
احباب الحسین منطقه امیرحمزه و دفتر مرکزی خیریه واقع در خیابان احمد آباد، ابتدای خواجه 
نظام الملک پایگاه وحضور فعال دارند و تجهیزات تنفسی و دیگر لوازم تجهیزات پزشکی که برای 
بیماران کرونایی و صعب العالج نیاز هست به صورت صلواتی با دریافت چک امانت و یک کارت 

معتبراز یک هفته تا یک ماه در اختیار نیازمندان قرار خواهد گرفت.

  رییس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست اصفهان نسبت به بی توجهی به آلودگی هوا هشدار داد؛

 عادت می کنیم !

آلودگی هوا هم در حال تبدیل شدن به یکی  پریسا سعادت
از مشخصه های نوین شهر اصفهان است 
مانند خشکی زاینده رود، مثل ترافیک، نبود جای پارک و ... . مشکل و 
بحرانی که برای مردم عادی شده و افکار عمومی نسبت به آن بی توجه تر 
شده اند. در حالی که گفته می شود ســاالنه ۱۱ میلیون نفر در ایران بر اثر 
آلودگی هوا می میرند و مسلما سهم اصفهانی ها از این تعداد کم نیست؛ 
اما بی تفاوتی در مورد آلودگی هوا  هر روز نه تنها کمتر نمی شود که در حال 
پیشروی و زیادتر شدن است. در این میان تقریبا کمتر روزی را می توان 
پیدا کرد که هوای اصفهان پاک و یا حتی سالم باشد. عالوه بر گرد و غبار، 
آلودگی ها نیز مهمان دائمی هوای اصفهان هستند؛ اما بر خالف زمستان، 
در تابستان اطالعیه و هشداری جدی در این مورد صادر نمی شود اتفاقی 
که مسئوالن می گویند در حال تبدیل شدن به بخشی از فرهنگ عمومی 
اصفهانی ها شده است؛ اما به نظر می رسد نه تنها مردم بلکه مسئوالن هم 
چندان بهایی به علل و عوامل آلودی هوا و مقابله با آن نمی دهند . آنچه 
مسوالن و رفتار مردم می گوید این شرایط و تنگناهای اقتصادی است که 
اجازه مقابله با روندهای آالینده های هوا را نمی دهد. در شرایط سخت و 
افزایش حساسیت ها نسبت به اشتغال و تولید، مسئوالن اجازه برخورد 

با متخلفان را ندارند. چندی پیش عیسی کالنتری، رییس سازمان محیط 
زیست اعالم کرد این سازمان اجازه برخورد و تعطیلی کارگاه های آالینده 
هوا را ندارد و باید برای پلمب مراکز متخلف به قوه قضاییه پاسخگو باشد. 
در میان مردم هم همین بی تفاوتی علل و ریشــه های اقتصادی دارد. 
آنگونه که رییس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان، می گوید: بی اعتنایی مردم نسبت به آلودگی هوا را می توان به 
دیگر مســائل تعمیم داد، مانند اینکه در سال های گذشته وقتی قیمت 
اجناس باال می رفت مردم واکنش های خاص خودشــان را نشان می 
دادند اما االن زیاد برای شان تفاوت چندانی ندارد و مسائل دائم در حال 
تکرار برای شان عادی می شود. اما این دلیلی نیست که موضوعات آلودگی 
هوا و وظایفی که به سازمان محیط زیست محول شده پیگیری نشود. 
حتی با وجود مسائل اقتصادی و مشکالتی که وجود دارد ما مسئولیت 
خودمان را انجــام می دهیم.صادقیان افزود: حساســیت نســبت به 
موضوعات آلودگی هوا برمی گــردد به فرهنگ مردم کــه به چه میزان 
موضوعات برای شــان اهمیت دارد. آلودگی هوا اصوال در نیمه دوم سال 
تشدید می شود و حساسیت مردم در آن زمان است. معموال در نیمه اول 
سال پدیده های هواشناسی کمتر اتفاق می افتد که تاثیرگذاری داشته 

باشند به همین خاطر حس می شود که آلودگی هوا یک مقدار کم رنگ تر 
شده است. وی ابراز داشت: از لحاظ پیگیری دستگاه های اجرایی آلودگی 
هوا تاثیری در فصول ســال ندارد. ما یک ســری آیین نامه مقررات و 
دستورالعمل داریم که آنها را انجام می دهیم و مطمئنا بی توجهی به مسائل 
آلودگی هوا اثرات زیادی دارد. ساده انگاری در تمامی بحث ها به عنوان یه 
عامل مخرب باعث می شود موضوعات تشدید پیدا کند. رییس اداره امور 
آزمایشــگاه های حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان تصریح کرد: 
متاسفانه در جامعه ما به موضوعات آلودگی هوا خیلی کم توجهی می شود 
اما هرکدام از ما، سهم خودمان را داریم و اگر حادثه ای رخ دهد تک تک 

ما در آن دخیل هستیم ولی همیشه خود را تبرئه می کنیم.
 هر چند مردم می توانند پایه های مطالبه گــری در زمینه آلودگی هوا را 
تثبیت کنند؛ اما آنچه مشــخص است اینکه در شــرایط کنونی مبارزه با 
آلودگی هوا اولویت هیچ کس نیست. نبود برق، افزایش هزینه های تولید 
و کاستی در زمینه حمل و نقل عمومی و هزاران سنگ بزرگ و کوچک بر سر 
راه پاک سازی هوا از آالینده ها بدون حمایت و برنامه ریزی دولت و تنها 
با مطالبه گری مردم فقط بار فشارها روی دوش مردم عادی را افزایش 
خواهد داد؛ اتفاقی که تقریبا هیچ کس برای آن آمادگی و دغدغه ای ندارد.

با مسئولان جامعه

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
هشدار در خصوص موج پنجم به این دلیل است که 
آمار بیماران کرونا ویروس ثابت شــده و تغییری در 
آن دیده نمی شود و این موضوع نگران کننده است، 
بنابراین همه باید هشدار موج جدید را جدی بگیرند 
و هنوز محموله جدید واکســن به اصفهان نرسیده 
اســت.آرش نجیمی در خصوص آخرین وضعیت 
روند واکسیناسیون در استان اصفهان، اظهار کرد: هنوز 
اطالعی در خصوص محموله جدید واکسیناسیون و 
سهم استان اصفهان در دسترس نیست. برای دوز 

دوم، واکسن وجود دارد و از این بابت نگرانی نداریم.
وی با بیان اینکه با اختصاص واکسن های جدید و 
اضافه شــدن گروه های هدف جدید به تعداد مراکز 
تجمعی نیز افزوده خواهد شد، ادامه داد: تست های 
مثبت در استان اصفهان حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد و ثابت 
مانده است، تعداد بستری های روزانه نیز حدود ۸۰۰ 
بیمار در روز اســت که این آمار نیز ثابت مانده و روند 
کاهشی آمار را شــاهد نیستیم.سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهــان در خصوص شــروع موج 
پنجم در استان اصفهان، خاطرنشــان کرد: هشدار 
در خصوص موج پنجم به این دلیل اســت که آمار 
بیماران کرونا ویروس ثابت شــده و تغییری در آن 
دیده نمی شود و این موضوع نگران کننده است، چرا 
که آمارها باید کاهشی باشد اما ثابت است، بنابراین 

همه باید هشدار موج جدید را جدی بگیرند.نجیمی 
در خصوص واکسیناســیون گروه ســنی ۶۵ سال 
به باال در اصفهان، تصریح کــرد: به محض دریافت 
محموله جدید برنامه واکسیناسیون گروه سنی ۶۵ 
سال به باال فراخوان خواهند شد، دوز دوم اسپوتنیک 
وی در دسترس است و دوز دوم سایر واکسن ها نیز 
تا آخر هفته جاری در دســترس خواهد بود و روند 
واکسیناسیون با رسیدن محموله جدید به دانشگاه 
علوم پزشکی سرعت می گیرد.وی اضافه کرد: سهل 
انگاری و عادی انگاری بیماری کووید ۱۹ خطرناک 
است و افراد باید دستورالعمل های مقابله با شیوع 
کرونا ویروس را جدی بگیرند، چرا که با وجود ثابت 
ماندن آمارها ممکن است وارد موج جدیدی از کرونا 

ویروس در استان اصفهان شویم.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

شروع واکسیناسیون ۶۵ ساله ها با رسیدن محموله جدید

ثبت اسامی شهدای 
انفجار مدرسه 

سیدالشهدا )ع( 
افغانستان روی سنگ

گروه هنرساالر در افغانستان، اسامی 
تمامی قربانیان انفجار خونین مدرسه 
سیدالشهدا )ع( را روی سنگ بزرگی 

که روبه روی مدرسه قرار دارد، نوشت.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان:

ایجاد سد معبر بعد از رخ دادن تصادف، جریمه دارد
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: دانستن ماده ۸۹ آیین نامه راهور هنگام تصادف 

الزامی است.
ســرهنگ محمد رضا محمدی اظهار کــرد: هنگامی که وســایل نقلیه تصــادف می کنند به هیچ 
عنوان نباید باعث ســد معبر شــوند در غیر ایــن صورت مشــمول جریمه خواهند شــد.وی با 
اشــاره به ماده ۸۹ آیین نامه راهور تصریــح کرد: هــرگاه تصادفی تنها منجر به خســارت مالی 
شــود، به نحوی که امکان حرکت از وســیله نقلیه ســلب نشــده باشــد، راننــدگان موظف اند 
پس از عالمــت زدن وضعیت نهایی جــای چرخ ها و عکــس گرفتن از محل حادثــه، بالفاصله 
وســیله نقلیه را بــرای رســیدگی و بازدیــد کارشناســان تصادفات در محــل حادثه، بــه کنار 
راه منتقــل کنند تا موجب ســد معبــر نشــود.محمدی در پایان با بیــان اینکه افــراد زیادی از 
این قانــون اطالع ندارنــد، بیان کــرد: هنگامی که یــک تصادف ایجــاد می شــود نباید باعث 
 تصادفــات دیگر و یــا ترافیک شــود، اما متاســفانه ندانســتن این مــاده قانونی خــود علل

 اختالل است.

آزادی گروگان 3 ساله اصفهانی در سیستان و بلوچستان
با تالش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان ایرانشهر، کودک ۳ ساله اصفهانی که 
چند روز قبل توسط گروگان گیران از شهرســتان نجف آباد اصفهان ربوده شده بود، در کمتر از 7۲ 
ســاعت از چنگال آدم ربایان آزاد و به آغوش خانواده بازگشــت.با توجه به شناسایی آدم ربایان 

تالش برای دستگیری آنان ادامه دارد.

سازمان غذا و دارو هشدار داد: 

مکمل الغری »گلوریا« تقلبی و اعتیادآور است
سازمان غذا و دارو نسبت به مصـــرف مکمل تقلبی و اعتیاد آور الغری »گلوریا« با ترکیب ماده 
مخدر صنعتی آمفتامین )شیشه( هشدار داد.سازمان غذا و دارو اعالم کرد: بر اساس گزارش ها و 
شکایات مردمی واصله به سازمان غذا و دارو مبنی بر توزیع و فروش مکمل تقلبی الغری گلوریا 
در فضای مجازی )شــبکه های اجتماعی ســـایت های اینترنتی ، اینســتاگرام و...( و دریافت 
عوارض جسمی و روانی جبران ناپذیر از جمله اعتیاد به ماده مخدر صنعتی شیشه )آمفتامین( در 
ترکیبات این دسته از فرآورده ها، با توجه به اهمیت موضوع، با دستور رییس سازمان غذا و دارو 
در دستورکار ویژه، کارگروه تخصصی قرار گرفت.با بررســی های صورت گرفته این فرآورده مورد 
آزمایش و صحت سنجی قرار گرفت که متاسفانه مشخص شد نه تنها این محصول دارای مجوز از 
سازمان غذا و دارو نبوده، بلکه تمامی اطالعات مندرج روی فرآورده و بسته بندی آن فاقد هویت 
و اصالت از سوی شرکت خارجی بوده است.نمونه این فرآورده به منظور بررسی و آزمایش به اداره 
کل آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو ارسال و مشخص شد یکی از ترکیبات اصلی آن ماده مخدر 
خطرناک صنعتی روانگردان آمفتامین اســت.خرید و فروش کلیه اقــالم دارویی و مکمل های 
تغذیه ای در بستر فضای مجازی از جمله ســایت های اینترنتی و اینستاگرام و... ممنوع است و 

مورد تایید نیست. 
جهت جلوگیری از آسیب و خسارات ناشی از آن، اطالعات فروشــندگان و محل تهیه را در اسرع 
وقت به یکی از معاونت های غذا و دارو سراســر کشور و یا اداره کل بازرســی و حقوقی سازمان 

ارسال کنند.
در پایان خاطر نشـان می ســـازد، تایید اصـــالت کلیه فرآورده های سالمت محور دارای مجوز 
فرآورده و برچسب اصالت و شناسه ردیابی و رهگیری معتبر، از طریق سامانه مورد تایید سازمان 

غذا و دارو TTAC امکان پذیر است.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

 دبیر شورای هماهنگی مبارزه با
 مواد مخدر استان:

اعتیاد زنان در استان 
اصفهان نصف میانگین 

کشوری است
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان اصفهان گفت: اعتیاد زنان و کودکان 
به مواد مخدر نسبت به گذشته بیشتر شده 
اســت، زنان حدود ۱۰ درصد مردان درگیر 
مواد مخدر می شــوند و میانگین کشوری 
در این زمینــه ۵.۴ و این رقم در اســتان 
اصفهان تقریبا نصف میانگین کشــوری و 

حدود ۲.۴ است.
محســن یارمحمدیــان در خصــوص 
کمیته هــای تشــکیل شــده در بحــث 
ساماندهی اعتیاد، خاطرنشان کرد: کمیته 
درمان نیــز برای افرادی کــه گرفتار اعتیاد 
شــدند تشــکیل شــده تا با درمان اعتیاد 
آسیب کمتری به افراد، خانواده ها و جامعه 
وارد شود که متولی این کمیته هم دانشگاه 

علوم پزشکی است. 
همچنیــن کمیتــه مقابلــه کــه فرمانده 
نیــروی انتظامــی مســئول آن اســت، 
 کمیته مهــم دیگر در زمینه مبــارزه با مواد

 مخدر است.
وی تصریــح کرد: حدود ۱۴ هــزار میلیارد 
تومان ضربــه بــه بنیان هــای اقتصادی 
قاچاقچیان وارد شــده و اموال آنها به نفع 
دولت ضبط شــده اســت تا از این طریق 
بتوان برخورد شــدیدی با افراد ذینفع در 
زمینه مــواد مخدر داشــته باشــیم و آنها 
بدانند که صرفا خودشــان درگیر نیستند و 
 برای مقابله قطعا اموال آنهــا نیز مصادره 

خواهد شد.
یارمحمدیان در خصــوص درگیری زنان و 
کودکان به مصرف مواد مخدر، اظهار کرد: 
درگیری زنان و کودکان بــه مواد مخدر در 
تمام دنیا نســبت به گذشــته بیشتر شده 
و همچنــان مصرف مواد ســنتی بیش از 
صنعتی اســت و ســرعت گرایش به مواد 
صنعتی نســبت به گذشــته بیشــتر شده 

است.

یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

تا پایان شهریور ۵0 میلیون نفر واکسینه می شوند
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: طبق وعده ای که شرکت های داخلی تولید واکسن کرونا داده اند تا پایان شهریور ۵۰ میلیون نفر در کشور 
واکسینه می شوند.پروین صالحی درباره وضعیت واکسیناسیون در کشور، اظهار کرد: بر اساس قول هایی که شرکت های داخلی تولید واکسن مانند بنیاد برکت، شرکت رازی 
و پاستور داده اند باید تا پایان شهریور ۵۰ میلیون نفر واکسینه شوند و این خوش بینی وجود دارد که حتی زودتر از دی ماه تمام گروه های سنی واکسن کرونا دریافت کنند.وی 
با بیان اینکه کارایی واکسن های داخلی قابل قبول است، افزود: مطالعات این واکسن ها روی مدل های حیوانی و انسانی انجام شده و امتحان خود را پس داده اند، بنابراین 
کارایی آنان ثابت شده است و یکی از افتخارات ما این است که محققان و پژوهشگران ایرانی توانسته اند واکسن با کیفیت کرونا تولید کنند و امید زیادی به واکسن داخلی 
و خودکفایی در این زمینه داریم.این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: بنیاد برکت فعالیت های بسیار تحسین برانگیزی در تولید واکسن کرونا داشته است و 
بخش پزشکی این بنیاد بسیار فعال است و در بنیاد برکت بحث تخصص و تعهد با هم آمیخته شده اند. این بنیاد بخش اجرایی حساب ۱۰۰ امام)ره( است و در بخش های 

مختلف پزشکی، صنعتی و اقتصادی فعالیت های بسیار خوبی در جهت توسعه کشور انجام می دهد و واکسن تولیدی بنیاد برکت نیز از کیفیت خوبی برخوردار است.

 بر خالف زمستان، در تابستان اطالعیه و هشداری جدی 
مسئوالن  اتفاقی که  شود  نمی  صادر  مورد  این   در 
 می گویند در حال تبدیل شدن به بخشی از فرهنگ عمومی 

اصفهانی ها شده است
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سوال بدون پاسخ؛

 »اسکوچیچ« می ماند یا می رود؟!

سمیه مصور دعوا بر ســر اینکه دراگان اسکوچیچ باید 
روی نیمکت تیم ملی باقی بماند یا نه، به 
یکی از سوژه های مهم رسانه های ورزشی در روزهای گذشته تبدیل شده 
است. اسکوچیچ می گوید قرارداد دارد ولی فدراسیون اعالم کرده برای 
ادامه همکاری با این مربی باید هیئت رییسه تصمیم بگیرد. مسئوالن 
فدراسیون فوتبال معتقدند قرارداد اســکوچیچ مرحله به مرحله بسته 
شده و این اختالف موجب شــده تا تکلیف ســرمربی تیم ملی برای 

رقابت های مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی مشخص نباشد. 
بهمن ماه سال 98 در شرایطی که تمامی نامزدهای داخلی هدایت تیم 
ملی فوتبال ایران به دالیل مختلف نتوانســته بودند نیمکت این تیم را 
تصاحب کنند، دراگان اسکوچیچ با پیشــنهادی بسیار کمتر از همتایان 
خارجی اش به آخرین گزینه برای فدراســیون فوتبال تبدیل شده و به 
عنوان سرمربی تیم ملی در ادامه مسیر مقدماتی جام جهانی انتخاب 

شد.
انتخاب اسکوچیچ که سابقه هدایت تیم نفت آبادان را در کارنامه داشت 
و البته با این تیم به نتایج خوبی دســت یافته بود با انتقادات گسترده 
ای روبه رو شد، انتقاداتی که موجب شد تا مسئوالن فدراسیون فوتبال 

بر کوتاهی همکاری با این مربی تاکید داشــته باشند؛ اما ارائه عملکرد 
مناسب در دور برگشت مرحله اول رقابت های انتخابی جام جهانی 2022  
قطر  و کســب مجوز صعود به دور بعدی موجب شد تا  حاال بسیاری از 
کارشناسان خواستار تداوم همکاری با این مربی برای ادامه دیدارهای 

تیم ملی باشند.
 کسی که انتخابش به عنوان سرمربی تیم ملی با ابهامات زیادی همراه 
بود روی نیمکت تیم ملی به گونه ای عمل کرد که حاال مدافعان زیادی 
داشته باشــد. اســکوچیچ از 7 بازی، 7 پیروزی به دســت آورد که دو 
پیروزی آن در مقابل تیم های ملی عراق و بحرین بود، تیم هایی که در 
دور رفت مرحله اول رقابت های مقدماتی جام جهانی توانســته بودند 
شکست را به تیم ملی ایران تحمیل کنند و تیم اسکوچیچ موفق شد با 

نمایش فوق العاده این تیم ها را پشت سر بگذارد.
مهدی مهدوی کیا یکی از کســانی اســت که به حمایــت از این مربی 

پرداخته و خواستار ادامه همکاری با اسکوچیچ شده است.
این پیشکسوت فوتبال کشورمان درباره شایعات جدایی اسکوچیچ از 
تیم ملی گفته است: » فوتبال ما مربی ارزان و آرام را دوست ندارد. تیم 
ملی با اسکوچیچ اسیر حاشیه و تنش نبود. از نظر خودم دلیلی نمی بینم 

که کادرفنی تغییر کنــد. ما انگار عادت کرده ایم بــه برخی مربیان پول 
میلیون دالری بدهیم و در نهایت بهره الزم را نبریم و آن ها در فیفا دنبال 
پول شان باشند؛ ظاهرا در ایران مربیانی که پول کم بگیرند یا ارزان باشند 
و یا این که مربیانی آرام باشند، چندان طرفدار ندارند. فوتبال ایران مربی 
ارزان که بتواند کارش را به درستی انجام بدهد، دوست ندارد. فکر می کنم 
این انصاف نباشد که بخواهیم شخص دیگری را جایگزین اسکوچیچ 
کنیم، به هر حال باید در نظر بگیریم که ایران در شرایطی خاص به مرحله 

بعد صعود کرد و نمی توان نقش سرمربی را نادیده گرفت.«
 اما با وجود این حمایت ها هنوز مســئوالن فدراســیون فوتبال بر سر 
ادامه همکاری با اســکوچیچ به نتیجه نرســیده انــد. عزیزی خادم، 
رییس فدراســیون فوتبال در تازه ترین اظهارنظر خــود در این زمینه 
گفت: »هنوز زمان داریم و همه باید لــذت ببرند. کادرفنی و تیم کمک 
کردند!«  و همین اظهار نظر موجب شد تا برخی از خبرنگاران نزدیک به 
فدراسیون فوتبال خبر بدهند که ســرمربی تیم ملی که برای تعطیالت 
از ایران خارج شده دیگر به کشور باز نمی گردد و گزینه هایی دیگری به 
 عنوان ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران، روی میز مسئوالن فدراسیون 

قرار گرفته اند.

خورشیدی و سرپرستی تیم ملی؛ آیا موفق بود؟  
روزی که عزیزی خادم در ســایت فدراســیون فوتبال اعالم کرد مجتبی خورشــیدی سرپرست 
تیم ملی شده است خیلی ها و با شــدت هر چه تمام تر از رییس فدراسیون فوتبال انتقاد کردند. 
شــدت انتقادات به حدی بود که تصور 
می شــد عزیزی خادم از تصمیم خود 
کوتــاه بیاید و این وظیفــه را به یکی از 
ملی پوشــان قدیمی یا یــک چهره نام 
آشنا واگذار کند؛ اما رییس فدراسیون 
فوتبال نــه تنها ایــن کار را نکرد بلکه در 
برابر اعضای هیئت رییســه هم از این 
انتخاب دفاع کــرد و اذعان کرد مجتبی 
خورشــیدی را بر اساس شــناختی که 
داشته به این ســمت برگزیده و پیش 
بینی می کند به خوبی از انجام این کار بر آید. البته انتقادها از مجتبی خورشیدی قابل پیش بینی 
و در جاهایی هم قابل دفاع بود تا جایی که خود او در مصاحبه ای گفت که از او گزینه های بهتری 
 هم برای سرپرســتی تیم ملی وجود دارد ؛اما این طور نیســت که او از خانواده غیر فوتبال باشد.  
به نظر می رسد با گذر از این اتفاقات مجتبی خورشیدی در اردوی تیم ملی وظیفه سرپرستی خود 

را به خوبی انجام داده و در دل ملی پوشان جا باز کرده است.
 دســت کم تصاویر منتشــر شــده در منامه چنین چیزی را نشــان می دهد. او کــه پیش تر به 
خبرنگاران گفته بــود قرار نیســت در اردوی تیم ملی به مهــدی طارمی و ســردار آزمون توصیه 
تاکتیکی داشــته باشــد در همان اردوی کیش به مهاجم تیــم ملی فوتبال کشــورمان و در پی 
انتقادهــا به خاطر عدم برگزاری بازی دوســتانه هشــدار داد کــه از حیطه وظایــف خود خارج 
نشــود؛ به این خاطر که اســکوچیچ درخواســتی مبنی بر برگــزاری بازی دوســتانه در اردوی 
کیش نداشــته اســت. بعد از این مصاحبه دیگر ملی پوشــی به این موضوع اشــاره نکرد و از 
 ســویی در منامه آن چیز که بارها و بارها بدان اشــاره شــد همدلی و برگــزاری اردویی به دور از

 حاشیه بود.

فصل نقل و انتقاالت فوتبال ایران تغییر کرد
پیش از شروع مسابقات مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا تیم ها می توانند بازیکن 
جدید به خدمت بگیرند. سهیل مهدی، رییس کمیته مسابقات که در این باره با رادیو صحبت می 
کرد، گفت: به واسطه مکاتباتی که با فیفا انجام شــد پنجره نقل و انتقاالتی به خاطر شرایط لیگ 
تغییر پیدا کرد و قبل از شــروع لیگ قهرمانان، تیم ها می توانند با خیــال راحت نقل و انتقاالت را 
انجام بدهند و بعد از آن هم لیگ شــروع می شود. ســهیل مهدی در این مصاحبه هم چنین از 
برگزاری هم زمان بازی ها در سه هفته پایانی خبر داد و گفت: قاعدتا به واسطه گرمای هوا باید در 

ساعاتی که بعد از اذان مغرب است بازی ها را برگزار کنیم. 
 سعی می کنیم سه هفته آخر را به خاطر فشرده بودن مســابقات هم در قعر جدول و هم در صد 

جدول همزمان برگزار کنیم. 
دو هفته آخر صددرصد همزمانی داریم.رییس کمیته مســابقات هم چنین از اهمیت نشست با 
ســرمربی تیم ملی برای تدوین تقویم فصل جاری صحبت کرد و گفت: تعیین کننده ترین مورد 
برای ما جلسه با ســرمربی تیم ملی اســت. در این مرحله از مقدماتی جام جهانی تیم ما باید 5 

بازی انجام بدهد.
 به واسطه نوع مســابقه و تقویم فیفا باید این فضا را در نظر بگیریم. مســلما سرمربی تیم ملی 
برای اردوها و قبل از مســابقات برنامه خواهد داشت. این مســئله خط قرمز ماست و حتما باید 

آن را رعایت کنیم.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

پیشنهاد نجومی یونایتد به »پوگبا«: باالترین دستمزد در 
لیگ برتر

پل پوگبا وارد آخرین سال قراردادش با شیاطین سرخ شده است. ستاره فرانسوی در حال حاضر 
هفته ای 360 هزار یورو دستمزد دریافت می کند و منچستریوناتید مایل است تا با افزایش این 
مبلغ پوگبا را برای ماندن در اولدترافورد راضی کند.ســان گزارش کرده اســت که منچستریونایتد 
برای اطمینان از ادامه همکاری با پوگبا به او قراردادی پنج ســاله با دســتمزد هفتگی 480 هزار 

یورو پیشنهاد کرده است.
این البته پیشنهاد اولیه یونایتد به پوگباست و درباره جزییات این قرارداد وقتی هافبک فرانسوی، 
که اکنون روی تیم ملی کشــورش تمرکز دارد، از یورو بازگشت مذاکره خواهد شد. پوگبا اخیرا در 
کنفرانس مطبوعاتی خود گفته است: »من یک سال از قراردادم باقی است، همه این را می دانند 
و هیچ پیشنهاد مشخصی برای تمدید ارائه نشده است. من هنوز در منچستر هستم.بعد از پایان 
فصل، به تعطیالت رفتیم، بنابراین من با مدیران باشگاه و مربی صحبتی نکردم و در حال حاضر 
روی یورو تمرکز دارم«. متقاعد کردن پوگبا به ادامه تعهد به منچســتریونایتد پیشنهادی نجومی 
را می طلبد، چرا که اگر او منتظر بماند تا به عنــوان بازیکن آزاد و در یک انتقال رایگان اولدترافورد 
را ترک کند، می تواند از باشــگاه بعدی خود قراردادی بســیار عظیم با دریافــت پاداش در کنار 

دستمزدی هنگفت را طلب کند.

برنامه »گرت بیل« برای فصل بعد مشخص شد
 گرت بیل، ستاره ولزی رئال مادرید، دانیل لووی، رییس تاتنهام را از برنامه های خود برای فصل 
آینده مطلع کرده است.گرت بیل در ابتدای فصل گذشته و بعد از حدود یک دهه لباس تاتنهام را 
بر تن کرده و به رغم مصدومیت های فراوان از نظر آماری عملکرد خوبی را از خود به جای گذاشت. 
اما به نظر می رسد این ستاره ولزی دیگر تمایلی به ماندن در لیگ برتر نداشته و احتماال فصل بعد 
دوباره در رئال مادرید بازی خواهد کرد.نشریه اتلتیک با انتشار گزارشی مدعی شد گرت بیل 31 
ساله علیغم شــایعات اخیر درباره آینده خود، تصمیم خود را برای جدایی همیشگی از اسپرز را 
به اطالع مدیران این تیم رسانده است. به نظر می رسد قبل از آغاز رقابت های یورو 2020، تاتنهام 
از برنامه گرت بیل برای آینده آگاه شــده و این موضوع قطعی است. چند هفته قبل بود که بعد از 
جدایی غافلگیر کننده زین الدین زیدان، کارلو آنچلوتی به عنوان جانشــین او معرفی شد و این 
انتصاب احتمال ماندن بیل در رئال مادرید را افزایش داده است.ســتاره ولزی که زیر نظر کارلو 
آنچلوتی که هم در لیگ قهرمانان اروپا و هم در کوپا دل ری قهرمان شــد، چندی قبل مدعی شد 

رابطه خیلی خوبی با این سرمربی باتجربه و ایتالیایی دارد. 

میسون مونت: 

در دوران کوتاه بازی ام، کلی هو شده ام
انگلیس سه شنبه شب در آخرین بازی خود در مرحله گروهی باید با جمهوری چک رو به رو شود 
و یک پیروزی برابر این تیم سه شیرها را به عنوان صدرنشــین این گروه به مرحله بعدی خواهد 
رساند. میسون مونت نیز که در دو بازی گذشته به طور کامل در ترکیب تیم انگلیس حضور داشته، 
امیدوار است تا به همراه این تیم به مسیر خود در یورو ادامه دهد.مونت در مصاحبه خود پیش از 
بازی برابر جمهوری چک گفت که امیدوار است که بتوانند با یک نمایش قدرتمند و کسب هر سه 
امتیاز بازی بار دیگر کشور خود را ســربلند کنند.مونت گفت: »من در دوران کوتاه بازی ام کلی هو 
شده ام و این هو شدن ها هم از طرف هواداران تیم های دیگر در بازی های خارج از خانه بوده و 
هم از طرف هواداران خودمان در بازی های خانگی.ما روی خودمان تمرکز می کنیم، اینکه چطور 

می توانیم بهتر شویم و در چه مناطقی از بازی می توانیم بهتر عمل کنیم.

خبر   روز

 »یحیی« با پرسپولیس
 به ۵ رسید

قهرمانــی هشــتمین دوره جــام حذفی با 
تیم فوتبــال ذوب آهن، آغاز کننده مســیر 
قهرمانی های یحیی گل محمدی در کسوت 
ســرمربی بود؛ او بالفاصله فصــل بعد جام 
حذفــی را هــم توانســت بــا ذوب آهن با 
قهرمانی به پایان برساند، آن هم با شکست 
اســتقالل پیــروز مظلومی در خرمشــهر. 
پــس از این قهرمانــی، ســوپرجام فوتبال 
ایران میان استقالل خوزستان و ذوب آهن 
شــکل گرفت و یحیــی در قهرمانی هایش 
هت تریــک کرد و توانســت ســومین جام 
خود با ذوب آهن را به دست آورد.پس از آن 
یحیی گل محمدی راهــی تراکتور و پدیده و 
جامی در این دو تیم کســب نکرد و پس از 
عملکردی درخشان در پدیده و رساندن این 
تیم برای اولین بار به لیگ قهرمانان آســیا، 
توانست نظر مدیران پرســپولیس را جلب 
کند و به این تیم کوچ کند؛ در بدو ورود یحیی 
قهرمانی لیــگ نوزدهم را با پرســپولیس 
تجربه کرد و ســپس نایــب قهرمانی لیگ 
قهرمانان آسیا را.تکمیل کننده قهرمانی فصل 
گذشته پرســپولیس با یحیی گل محمدی، 
رقابت ســوپرجام بــود که پــس از مدتی 
وقفه، در ورزشــگاه آزادی برگزار شد و طی 
آن پرســپولیس با تک گل عیسی آل کثیر 
توانســت تراکتور را در تهران شکست بدهد 
تا یحیی با شکســت دادن تیم سابق خود، 
پنجمین قهرمانــی را در کارنامــه فوتبالی 
خود به دســت آورد و در کســب سوپرجام 
فوتبال ایران نیز برای دومین بار در کســوت 
سرمربی آن را تجربه کند.پس از پایان بازی 
و در جشن قهرمانی سوپرجام فوتبال ایران 
که در ورزشــگاه آزادی انجام شــد، یحیی 
گل محمــدی شــادمان از قهرمانی تیمش 
در کنار شــاگردان خود بود و جام قهرمانی 
را در کنار ســیدجالل حســینی و حســین 
کنعانــی زادگان و البته دیگر سرخ پوشــان 
باالی سر برد تا این چنین ضیافت پنجمین 
قهرمانی دوران مربیگری یحیی گل محمدی 

در ورزشگاه آزادی به پا شود.

فوتبال جهان اعزام 8 ورزشکار نابینا و کم بینا به بازی های پارالمپیک
رییس فدراسیون نابینایان و کم بینایان از اعزام 8 ورزشــکار در رشــته های دوومیدانی و جودو به بازی های پارالمپیک توکیو خبر داد.محمدرضا مظلومی درباره 
وضعیت دو دوومیدانی کار نابینا و کم بینا برای اعزام به پارالمپیک توکیو، اظهار کرد: روز یکشنبه طی جلسه ای که در کمیته ملی پارالمپیک داشتیم، وضعیت رکورد 
مهدی اوالد و نورمحمد آروخی در پرتاب وزنه مورد بررســی قرار گرفت و چون هر دو دوومیدانی کار مطابق با سیاســت کمیته ملی پارالمپیک رنکینگ اول و سوم 
جهان را کسب کردند، در لیست نفرات اعزامی به توکیو قرار گرفتند.وی درباره تعداد ورزشکاران نابینا و کم بینا اعزامی به بازی های پارالمپیک توکیو گفت: در حال 
حاضر علی پیروج )پرتاب نیزه(، سامان پاکباز )پرتاب دیسک(، مهدی اوالد و نورمحمد آروخی )پرتاب وزنه(، وحید علی نجیمی )دونده( و امیر خسروانی )پرش 
طول( و وحید نوری و محمدرضا خیرا... زاده )جودوکار( ورزشکاران اعزامی به توکیو هستند.رییس فدراسیون نابینایان و کم بینایان همچنین درباره تعداد مدال 
های کاروان نابینایان و کم بینایان در توکیو، افزود: پیش بینی من کســب 3 مدال طال در رشته دوومیدانی و جودو است که امیدوارم به مدال های بیشتری دست 
پیدا کنیم. وی در پایان در خصوص زمان برگزاری اردوی دوومیدانی کاران نیز گفت: اردوی 6 دوومیدانی کار اعزامی به توکیو از  امروز در بندر ترکمن آغاز می شود و 

به مدت 25 روز ادامه خواهد داشت. 

اسکوچیچ از 7 بازی، 7 پیروزی به دست آورد که دو 
پیروزی آن در مقابل تیم های ملی عراق و بحرین 
بود، تیم هایی که در دور رفت مرحله اول رقابت های 
مقدماتی جام جهانی توانسته بودند شکست را به تیم 
ملی ایران تحمیل کنند و تیم اسکوچیچ موفق شد با 

نمایش فوق العاده این تیم ها را پشت سر بگذارد

دارنده مدال برنز المپیــک 2008 پکن تاکید دارد که 
نباید در مورد شانس مدال کشتی گیران صحبت کرد و 
این حرف ها روی روحیه آنها تاثیر می گذارد. سیدمراد 
محمدی در مورد انتقاداتــی که در مورد نحوه انتخاب 
تیم المپیکی کشــتی آزاد می شــود، اظهار داشت: 
کشتی گیران تقریبا در شرایط برابری به لهستان رفتند 
و تکلیف سه وزن در جام زیلکوفسکی مشخص شد. 
به هر شــکل به خاطر وضعیتی که بود، امکان اجرای 
فرآیند به آن شکلی که قبال صحبت شده بود، فراهم 
نشد. نفراتی که برای المپیک انتخاب شدند، در این 
برهه حق شان هست. وی ادامه داد: البته یک سری 
اتفاقات افتاد و برد و باخت هایی قبال بین مدعیان رد 

و بدل شد اما شرایط حال بچه ها مهم است. اینها بهتر 
بودند و بهتر هم نتیجه گرفتند. مهم این است که االن 
اینها به المپیک می روند، اینکه فالنــی قبال برده و یا 
باخته دیگر مهم نیست. این نفرات در لهستان نتیجه 
بهتری گرفتند. در این شــرایط هر کسی آماده تر بود 
قرار اســت به المپیک برود و حق کسی خورده نشد.

محمدی تاکید کرد: شــاید 5 ماه دیگر شرایط تغییر 
می کرد، ولی تیم اکنون باید بــرای المپیک معرفی 
می شــد و اینهایی که انتخاب شــدند، آماده تر از رقبا 
بودند. حاال دیگر مهم این است که در مدت باقی مانده 
چطور برنامه ریزی می شود که بچه ها با شرایط خوبی 
در مسابقات شرکت کنند.سرمربی پیشین تیم ملی 

نوجوانان از اینکه بخواهد پرامیدترین کشــتی گیران 
ایران در المپیک را نام ببرد، خــودداری کرد و گفت: 
خودم چون در این شرایط بودم و می دانم این بحث ها 
که شانس فالنی بیشتر و شــانس فالن کشتی گیر 
کمتر است، روی روحیه بچه ها تاثیر می گذارد. همه 
ما که جزو جامعه کشتی هستیم باید به هر 6 نفر امید 
مدال داشته باشــیم این را بگوییم. به هرحال یکی 
جوان تر و یکی باتجربه تر اســت و همه هم شانس 

مدال دارند.

دارنده مدال برنز المپیک 2008 پکن:

 صحبت در مورد شانس مدال المپیکی ها روی 
روحیه شان تاثیر می گذارد

 شام مشترک
 2 لژیونر 

 پرسپولیسی
 در نیاوران

 یکشنبه شب علیرضا بیرانوند 
و شجاع خلیل زاده، دو بازیکن 
سابق پرســپولیس که هر دو 
در تیــم ملی فیکــس بودند 
به دعــوت یکی از دوســتان 
مشترک شان شام را کنار هم 

در نیاوران صرف کردند. 
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معاون شهردار اصفهان خبر داد:

ارائه اصفهان کارت رایگان به افراد دارای معلولیت
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان از ارائه اصفهان کارت رایگان به معلوالن اصفهانی خبر 
داد.مسعود بنده خدا اظهار کرد:طی ســال های اخیر صحبت هایی در خصوص ارائه اصفهان کارت 
رایگان به شهروندان دارای معلولیت در شهر اصفهان مطرح شده است در این راستا ظرف یک ماه 
آینده مشکالت پیش روی این طرح برداشــته و ثبت نام این افراد آغاز خواهد شد .معاون حمل و 
نقل و ترافیک شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی های انجام شده نزدیک به ۴۲ هزار 
معلول در شهر اصفهان از نوع درجه معلولیت های مختلف خیلی شدید، شدید، متوسط و ضعیف 
زندگی می کنند که الزم است بستر حضور این افراد را در جامعه فراهم کنیم.وی گفت: طبق تبصره 
یک ماده ۵ قانون جامع حمایت از معلولیت مصوب سال ۱۳۹۷ شهرداری باید سیستم حمل و نقلی 
اتوبوس و مترو را به صورت رایگان در اختیار افراد با معلولیت درجه شدید و خیلی شدید قرار دهد که 
در مجموع نزدیک به ۲۰ هزار نفر شامل این طرح می شوند.بنده خدا گفت: هزینه این طرح پس از 
تصویب، در بودجه شهر لحاظ شد که برای این ۲۰ هزار نفر، اصفهان کارت رایگان صادر شود.وی با بیان 
اینکه تاکنون اطالعات این افراد از سازمان بهزیستی گرفته شده است، ادامه داد: شهروندان دارای 
معلولیت پس از دریافت پیامک اطالع رســانی می توانند با مراجعه به سایت اصفهان کارت و ارائه 
اطالعات و مشخصات خود در این طرح ثبت نام کنند.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 

افزود: اطالعات این افراد پس از انطباق با سازمان بهزیستی تایید و اصفهان کارت صادر می شود.

با برگزاری جشنواره علمی فرهنگی در اصفهان؛

 روابط خواهرخواندگی »سن پترزبورگ – اصفهان«
 مستحکم تر می شود 

در تاریخ ۱ و ۲ تیر ۱۴۰۰، دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه سن پترزبورگ، شهرداری اصفهان، 
کنسولگری روسیه در اصفهان، استانداری شهر سن پترزبورگ، باشگاه سپاهان اصفهان و بخش 

خصوصی اقدام به برگزاری اولین جشنواره علمی فرهنگی اصفهان - سن پترزبورگ می کند.
مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان، در خصوص برگزاری اولین جشنواره 
علمی فرهنگی اصفهان - ســن پترزبورگ در هفته جاری اعالم کرد: این برنامه در روزهای  یکم 
و دوم تیرماه در قالب ســخنرانی های مسئوالن شــهری و دانشــگاهی، وبینار خواهرخواندگی، 
نمایشــگاه عکس ســن پترزبورگ، نمایش فیلم و فعالیت های دیگر به منظور  توســعه روابط 
خواهر خواندگی برگزار می شــود.برگزاری جشنواره اصفهان – ســن پترزبورگ به منظور تقویت 
خواهرخواندگی میان این دو شهر و با هدف توسعه روابط دانشگاهی اتفاق می افتد.فعالیت های 
علمی پژوهشی تحت محورهای مانند توسعه شهری، روابط اجتماعی فرهنگی، حتی الگو سازی 
برای روابط اقتصادی در چارچوب روابط علمی بین دو دانشــگاه شکل می گیرد. هر دو دانشگاه 
اصفهان و سن پترزبورگ عالقه مند ومصمم هستند که در این زمینه ها تعامل بیشتر و همكاری 
موثرتری با یكدیگر داشته باشند.همکاری در توســعه آموزش زبان روسی در دانشگاه اصفهان و 
همچنین توسعه زبان فارسی در دانشگاه ســن پترزبورگ و اجرای پروژه های مشترک با توجه 
به نیازهای توســعه شــهری و تحکیم روابط از جمله برنامه های آتی برای همکاری های طرفین 
است که نقطه آغازین آن در  این جشنواره رقم می خورد. ســید کمیل طیبی اضافه کرد: برقراری 
روابط عمیق تر دانشگاه های دو شهر با یکدیگر منجر به توسعه روابط علمی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و ... می شود که به عنوان نمونه می توان به طرح شهروند دیپلمات که به ابتکار شهرداری 
اصفهان و با هدف توســعه ارتباطات اصفهان با شــهرهای خواهرخوانده از جمله سن پترزبورگ 
صورت گرفته است، اشاره کرد.از جمله برنامه های دیگری كه در این دو روز از آنها رونمایی خواهد 
شد افتتاح میز سن پترزبورگ در اصفهان و افتتاح مرکز روسی»روسکی میر« در دانشگاه اصفهان 

با هدف آموزش زبان روسی در دانشگاه و جامعه است.

اعضای ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر اصفهان معرفی شدند؛

آرایش جدید در شهر اصفهان

با اعالم فرماندار اصفهان، اعضای ششمین  نرگس طلوعی
دوره شــوراهای اســالمی دیار زاینده رود 
شناخته شدند، نفراتی که با کسب اکثریت آرای شهروندان اصفهانی راهی 
پارلمان شهری شدند تا سکان تصمیم گیری سرنوشت چهار سال آینده 

این شهر را در دست بگیرند.
به گفته حســین سیســتانی، مجید نادراالصلی با ۱۰۰ هزار و ۷۴۶ رای، 
غالمحسین صادقیان با ۹۴ هزار و ۱۰ رای، رسول میرباقری با ۹۳ هزار و ۳۱ 
رای، محمدرضا فالح با ۸۹ هزار و ۴۹۳ رای، محمد نورصالحی با ۸۸ هزار 
و ۳۵۷ رای، احمدرضا مصور با ۸۴ هزار و ۶۴۶ رای، ابوالفضل قربانی با 
۷۹ هزار و ۱۱۶ رای، فرزانه کالهدوزان با ۷۶ هزار و ۶۰۱ رای، سید امیر سامع 
با ۷۵ هزار و ۶۰۹ رای، مصطفی نباتی نژاد با ۷۵ هزار و ۵۴ رای، منوچهر 
مهروی پور با ۷۴ هزار و ۹۴ رای، عباس حاج رسولی ها با ۷۱ هزار و ۲۷۷ 
رای و علی صالحی با ۷۰ هزار و ۸۸۲ رای به عنوان اعضای اصلی ششمین 

دوره شورای شهر اصفهان انتخاب شدند.
با توجه به نتیجه انتخابات شورای اســالمی شهر اصفهان، لیست مورد 
حمایت مجمع نیروهای انقالب اسالمی از سایر رقبا پیشی گرفت و طبق 
آمار توانست همه ۱۳ کرسی شورای شهر را از آن خود کند  تا آرایش جدیدی 

را در شهر شاهد باشیم. در دوره گذشــته انتخابات شورای اسالمی شهر 
اصفهان، لیست امید و تدبیر توانسته بود همه ۱۳ کرسی شورای شهر را از 
آن خود کند. کمتر از دو ماه دیگر اعضای جدید شورای شهر به ساختمان 
این شورا راه پیدا می کند و شاهد آغاز ششمین دوره شوراهای اسالمی 
شهر خواهیم بود.اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسالمی شهر 
و روستا ۷ اسفند ۱۳۷۷ با استقبال گسترده واجدین شرایط در بیش از 
۴۰ هزار حوزه انتخاباتی در  کشور برگزار شد که در نهایت در آن سال حدود 
۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم برای اداره امور شهرها و روستاهای کشور 
به عنوان شورای اسالمی شهر یا روستا برگزیده شدند. شوراهای اسالمی 
شهرو روستا که به نام پارلمان های شهری شهرت یافتند، بر اساس قانون 

نقش اساسی در تصمیم گیری های شهری و روستایی دارند .
این نهاد در طول ۲۲ سال گذشته که از شکل گیری و آغاز کار آن می گذرد 
توانسته خدمات مهمی انجام داده و تعامالت گسترده ای با مردم برقرار 
کند. پارلمان شهری اثرگذاری زیادی در حل مشــکالت مردم دارد و با 
انتقال مشکالت مردم می تواند ظرف یک ماه و با در نظر گرفتن جوانب 
امر، اقدام به حل مشکالت مردم کند، درحالی که همین فرآیند در دولت 
باید پروسه طوالنی طی کند . طی ســال های گذشته نهاد شورای شهر 

توانسته در میان مردم جای خود را باز کرده و اعتماد مردم و شناخت مردم 
از این نهاد افزایش یافته است. پارلمان شهری به خوبی توانسته نقش 
مدیریت شهری را برای مردم جا بیندازد به طوری که همزمانی انتخابات 
ریاست جهوری با انتخابات شورای شــهر مانع آن نشد که مسئله مهم 
انتخاب اعضای شورای شهر زیر سایه ریاست جمهوری برود. تجربه پنج 
دوره گذشته از انتخابات شورای شهر نشان داد، شوراها همچنان مورد توجه 
شهروندان هستند و  آنها می دانند  اعضای شورای شهر قرار است چهار 
سال نماینده آن ها در تصمیم گیری های مهم برای سرنوشت شهر باشند.

کالن شهر اصفهان با مشکالت متعددی از جمله خشکسالی، فرونشست 
زمین، آلودگی هوا ، بافت های فرسوده و ... روبه رو است که شهروندان 
اصفهانی انتظار دارند اعضای شــورای شــهر بتوانند راهکارهای موثری 
جهت بر طرف کردن آنها در نظر بگیرند.ششمین دوره انتخابات شوراهای 
اسالمی شهرو روستا در ســاعت ۲ بامداد روز شنبه ۲۹ خرداد پس از ۱۹ 
ساعت رای گیری در ۶۷ هزار شعبه شــهری و ۷۵ هزار شعبه روستایی 
پایان یافت. واجدان شــرایط رای در این دوره از انتخابات ۵۹ میلیون و 
۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر و تعــداد رای اولی ها یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۴۸ 

نفر بودند. 

خبرخوان

 در نخستین نشست هم اندیشی بانوان موسسه خیریه امام حسین )ع(
 مطرح شد:

175 محله اصفهان حامی امور بانوان موسسه خیریه امام 
حسین علیه السالم

به گزارش روابط عمومی موسســه خیریه امام حســین علیه الســالم تخصصی حوزه مسکن، 
نخستین هم اندیشی بانوان این موسســه با حضور جمعی از بانوان فعال حوزه اجتماعی و زنان 
در هتل آسمان اصفهان و به صورت زنده از طریق صفحه  اینســتاگرام خیریه برگزار شد. معاون 
امور مشارکت های اجتماعی موسسه خیریه امام حسین علیه السالم در این همایش ضمن ابراز 
خرسندی از فعالیت امور بانوان این موسسه خیریه اظهار داشت: خیران این موسسه خیریه در 
همه عرصه ها همکاری ویژه ای با عوامل اجرایی داشــته اند و ایده های خوب و خالقانه را همواره 

حمایت کرده اند. 
ایمان بازیگران،  با بیان اینکه این خیریه عمری حدود ۴۰ ساله دارد و در حوزه تخصصی مسکن 
فعالیت دارد، گفت: در این بازه زمانی خیران این خیریه به نیازمندان زیادی در حوزه مسکن کمک 
کرده اند و این راه همچنان ادامه دارد.معاون امور مشــارکت های اجتماعی موسسه خیریه امام 
حسین علیه السالم با بیان اینکه کمک به هزینه خرید مسکن، بازسای مسکن، ودیعه مسکن و 
ساخت مسکن برای همه اقشار فاقد مسکن در دستور کار موسسه خیریه امام حسین علیه السالم 
است، اضافه کرد: این موسسه حتی در دوران شیوع کرونا نیز فعالیت های خود را متوقف نکرد و 

با استفاده از فضای مجازی کمک به نیازمندان را ادامه داد.
www. وی با بیان اینکه در حال حاضر نیازمندان می توانند با استفاده از سایت خیریه به آدرس

imamhosein.com برای اعالم نیاز خود اقدام کنند، گفت: این اقدام به حفظ کرامت شهروندان 
نیز مورد توجه بوده اســت.بازیگران با بیان اینکه همکاری افراد با موسســه خیریه امام حسین 
علیه السالم نیز به صورت گسترده پیش بینی شده است، ادامه داد: بانوان می توانند در زمینه های 
مختلف از جمله پرداخــت کمک نقدی، اهدای زمیــن، کمک به تامین مصالــح و فعالیت های 
داوطلبانه از جمله کمک در بخش رسانه و سمعی و بصری، مهندسی ساختمان، توزیع قلک های 

مهربانی و مشارکت در پویش های این موسسه خیریه همکاری داشته باشند.
همچنین اسماعیل آذر، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری فرهنگیان نیز در این همایش با بیان 
اینکه هر کس باید به اندازه توانایی خود در زمینه انجام کار خیر مشــارکت کنند، اظهار داشــت: 
خیران این خیریه سال هاســت که به نیازمندان کمک می کنند و سعی دارند در این راه دیگران را 

نیز بی نصیب نگذارند.
وی، خیر را به گونه دیگری معنا کرد و گفت: عصاره فرهنگ ایرانی در دو واژه عشــق و خیر خالصه 
می شود، خوشــبختی ما در یک جامعه به دیگری وصل اســت و وقتی می توانیم به خدا وصل 
باشیم که دیگران هم موفق باشند.مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری فرهنگیان ادامه داد: خیریه 
امام حسین)ع( در زمینه مسکن کار می کند، مسکن مهم ترین نیاز هر انسانی است چرا که همه 
انسان ها با وجود داشتن سقفی برای خود احســاس آرامش می کنند و ما می توانیم با همکاری 

هم این آرامش را به نیازمندان هدیه کنیم.
همکاری فضای مجازی ۱۷۵ محله شــهر اصفهان برای تبلیغ برنامه های امور بانوان خیریه امام 
حسین علیه السالم. فاطمه زارع، مشاور شــهردار اصفهان در امور بانوان نیز در مصاحبه با روابط 
عمومی خیریه ضمن ابراز خرســندی از برگزاری این مراســم با بیان اینکه موسسه خیریه امام 
حسین علیه السالم با حمایت از زنان سرپرست خانوار برای تامین مسکن کمک قابل توجهی به 
کاهش آسیب های اجتماعی دارد، گفت: تجربه ۲۰ ساله در حوزه زنان این امر را برای من شفاف 
کرده که در هر شرایطی زنان را باید توانمند کنیم و منتظر نباشیم تا زنان دچار مشکل شوند و بعد 
به آنها کمک کنیم.وی اشتغال زایی برای بانوان در فضای خانواده را امری مهم ارزیابی کرد و ابراز 
داشت: تسهیل در این زمینه در دستور کار مدیریت شهری است و گفت وگو برای این امر را در ۱۷۵ 

محله در فضای مجازی راه اندازی کرده ایم.

خبر روزگزارش

نمایشگاهی از وعده ها!
خانه هنرمنــدان اصفهان تا هشــتم تیرماه، 
میزبــان نمایشــگاهی از آثــار هنرمنــدان 
کارتونیســت، با موضــوع وعــده وعیدها و 
شعارهای تو خالی است. مدیر خانه کاریکاتور 
حوزه هنری اصفهان، با اعالم این خبر گفت: 
خانه کاریکاتور اصفهان در برنامه های ســال 
جاری خود، رویدادی فصلــی به نام »فصل 
کارتون« را تعریف کــرده و هدفش از اجرای 
آن نیز، تولید آثار فاخــر، ایجاد حس رقابت 
بین هنرمندان و کشــف استعدادهای جوان 
اســت. پیام پورفالح،  ادامه داد: موضوعاتی 
که در هر فصــل این رویداد بــه آن پرداخته 
می شــود، منبعث از دغدغه ها و مسائل روز 
اســت به همین دلیل برای فصل نخست، با 
توجه به برگزارای انتخابات، موضوع »وعده 
و وعید« را انتخاب کردیم؛ معموال نامزدهای 
انتخابات در این برهه شعارهایی را می دهند 
که تعــدادی از آن ها هرگز رنــگ واقعیت به 
خود نمی گیرد و پرداختن به این مســئله از 
نگاه کارتون، در قالب یــک رویداد، حرکتی 
بدیع بود.پورفالح تصریح کرد: با وجود زمان 
کمی که از اعالم فراخوان تا پایان مهلت ارسال 
اثر در نظر گرفته بودیم، ۱۲۹ اثر از ۵۲ هنرمند 
بــه دبیرخانه فصــل کارتون رســید و مهناز 
یزدانی، منصوره دهقانی و مجتبی حیدرپناه، 
سه تن از کارتونیست های مطرح، داوری این 
آثار را برعهــده گرفتند.مدیر خانــه کاریکاتور 
حوزه هنــری اصفهــان افــزود: خالقیت و 
تناســب تکنیک انتخابی با موضــوع اثر، از 
جمله مواردی بود که داوران، برای انتخاب آثار 
برگزیده به آن توجه ویژه داشتند و در نهایت، 
۶۳ اثر را برای شرکت در نمایشگاه و ۳۴ اثر 
را به عنوان منتخب برگزیدند. بعد از برگزاری 
آییــن اختتامیه نیز نفرات اول تا ســوم این 

رویداد معرفی خواهند شد.
وی خاطر نشان کرد: نمایشگاه فصل کارتون 
)۱( با حضور رییس سازمان تبلیغات اسالمی 
در خانه هنرمندان اصفهان افتتاح شــده و تا 
هشتم تیرماه نیز پذیرای عالقه مندان است، 
ضمن اینکه آثار آن را به صــورت مجازی در 
ســایت ایران کارتون و حوزه هنری اصفهان 

نیز می توان دید.

طرح تدوین تاریخ شفاهی پیشکسوتان اصفهان، 
اقدام مهمی در راستای حفظ گنجینه های ورزشی 
بوده که عالوه بر ترسیم گذشته ورزش استان، چراغ 

راهی برای آینده خواهد بود.
معــاون ورزشــی و تفریحــی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان با اعالم این 
مطلب گفــت: جمع آوری اطالعات پیشکســوتان 
ورزشی و نصب تابلوهای »موســپیدان ورزشی« 
در محوطه معاونت ورزشــی از جمله فعالیت های 
چند سال گذشــته حوزه ورزش بوده که در راستای 
اجرای طرح هایی برای نکوداشــت پیشکسوتان 
صورت گرفته اســت.حبیب ا... ناظریان افزود: به 
منظور بزرگداشت پیشکسوتان ورزشی شهر با نظر 
مساعد شهرداری و شــورای اسالمی شهر اصفهان 
و همکاری ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی، 
مقرر شد ایســتگاه های فعال ورزش صبحگاهی 
و عصرگاهی به نام پیشکسوتان ورزشی ساکن در 
همان مناطق شهری مزین شود تا در معرض دید 
شهروندان باشــد.وی همچنین افزود: با توجه به 
فعالیت ۱۶۰ ایستگاه ورزشی در سطح مناطق پانزده 
گانه شهرداری اصفهان، اطالعات ۱۶۰ پیشکسوت 
و فعال ورزشــی شاخص در رشــته های مختلف 
گردآوری شده که با همکاری ســازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان، تابلوهایی شامل نام و اطالعات 
پیشکســوت به همراه عکس در ایستگاه ورزشی 
نصب خواهد شد.معاون ورزشی و تفریحی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان به 
تدوین تاریخ شفاهی پیشکسوتان نیز اشاره کرد و 
گفت: در این طرح نیز حدود ۶۰ نفر از پیشکسوتان 
ورزشی شاخص شهر اصفهان انتخاب شده اند که 
گفت وگــوی تصویری با این افــراد در حال انجام 
اســت.ناظریان ادامه داد: زمان گفــت وگو با این 
پیشکسوتان که جزو مفاخر ورزش استان و کشور 

هستند، یادی از دیگر ورزشکاران هم دوره آن ها می 
شود که برخی در قید حیات نیستند و طی این طرح 
از آن ها یاد می شــود، ضمن اینکــه تاریخ ورزش 
اصفهان از سال های گذشته تا به امروز طی سخنان 
ارزشمند این بزرگان مرور می شــود که از اهمیت 

بسیاری برخوردار است.
وی با بیان اینکه پیشکسوتان سرمایه های پنهان 
ورزش هســتند که بایــد از تجربه آنها بــه بهترین 
نحو اســتفاده کرد و قدردان آنهــا در زمان حیات 
شــان بود، اظهار داشــت: در جریان گفــت وگو با 
پیشکســوتان، مدت زمان خاصی مدنظر نبوده و 
این فرصت در اختیار ایــن عزیزان قرار می گیرد که 
بدون محدودیتی، به بیان خاطرات خود از گذشته 
بپردازند.معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
در جریان تدوین تاریخ شــفاهی پیشکســوتان، 
تاریخچه ارزشــمندی از بزرگان ورزش استان در 
حال گردآوری بــوده و در مرحله بعــدی نیز بنا به 

اولویت به سراغ قهرمانان ورزشی خواهیم رفت.

ناظریان با اشاره به همراهی خانواده پیشکسوتان 
در این طرح افزود: بسیاری از این پیشکسوتان در 
گفت وگوهایشان از همراهی همران شان تشکر می 
کنند زیرا به واســطه حضور در اردوهای تیم ملی و 
مسابقات کمتر در منزل حضور داشته اند و بیشتر بار 

زندگی بر دوش همسران شان بوده است.
این پیشکسوت ورزشــی ادامه داد: طرح تدوین 
تاریخ شفاهی پیشکسوتان ورزشی اصفهان، اقدام 
مهمی بوده که برای نخستین بار در سطح استان در 
حال انجام است و در تالش هستیم تا همه بزرگان 
ورزش از رشــته های مختلف را در این طرح لحاظ 
کنیم.وی با تشــکر از همــکاری اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان اصفهان و هیئت های ورزشی در 
اجرای این طرح خاطرنشــان کرد: طــرح تاریخ 
شفاهی پیشکســوتان یک یادآوری برای همگان 
است که بدانند چه شیرمردان و شــیرزنانی برای 
پیشرفت ورزش استان تالش کرده اند و تجربیات 
این عزیزان و نظرات ارزشــمند آنها چراغ راه آینده 

ورزش استان و ورزشکاران جوان باشد.

حفظ گنجینه های ورزشی؛ چراغ راه آیندگان

همزمان با سالروز میالد با سعادت امام رضا)ع( صورت گرفت؛

طرح عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی اصفهان
همزمان با ســالروز والدت امام رضا )ع( طرح عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی اصفهان اجرا می شود.  کتابخانه های عمومی استان اصفهان در سالروز 
میالد حضرت علی بن موسی الرضا)ع( وآخرین روز از دهه کرامت در طرح سراسری، به صورت غیرحضوری عضویت رایگان می پذیرند.عالقه مندان می توانند 
امروز با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۵۰۰۰۲۹۲۹ به صورت رایگان عضویت یک ساله کتابخانه های عمومی را دریافت کنند. همچنین پس از ارسال پیامک و دریافت 
کد تخفیف، جهت تکمیل مراحل ثبت نام خود به کتابخانه های عمومی مراجعه کنند. اعتبار کد تخفیف نیز سه ماه خواهد بود.شایان ذکر است؛  با توجه به شیوع 
ویروس کرونا، عضویت رایگان تنها به صورت غیرحضوری است و افرادی که قصد استفاده از طرح عضویت رایگان دارند، باید تقاضای خود را از طریق پیامک ارسال 
کنند. تکمیل فرآیند ثبت نام نیز منوط به دریافت کد تخفیف است و تا پایان تابستان امکان پذیر خواهد بود.در حال حاضر ۲۸۸ کتابخانه نهادی و مشارکتی در 

استان اصفهان فعال است.

با توجه به نتیجه انتخابات شورای اسالمی شهر اصفهان، 
لیست مورد حمایت مجمع نیروهای انقالب اسالمی از 
سایر رقبا پیشی گرفت و طبق آمار توانست همه 13 کرسی 
شورای شهر را از آن خود کند  تا آرایش جدیدی را در شهر 
شاهد باشیم. در دوره گذشته انتخابات شورای اسالمی 
شهر اصفهان، لیست امید و تدبیر توانسته بود همه 13 

کرسی شورای شهر را از آن خود کند
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مدیر مجتمع فوالد سبا، در گرامیداشت ســالروز واگذاری مجتمع فوالد سبا به 
شرکت فوالد مبارکه ضمن تبریک به همکاران و شرکت فوالد مبارکه یادآور شد: 
مجتمع فوالد سبا در تاریخ 1385/3/28 با هدف افزایش تولید ورق های فوالدی 
در کشور به شــرکت فوالد مبارکه واگذار شــد.مصطفی عطایی پور  تصریح کرد: 
ظرفیت این مجتمع 700 هزار تن در سال تعریف شده بود که با توانمندی مدیران، 
کارشناسان و مردان پرتالش شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا و با انتقال 
دانش فنی، تکنولوژی های موردنظر،  اجرای طرح های توسعه و انجام اصالحات 
موردنیاز در طول چند سال به ظرفیت 1.4 میلیون تن رسید. مدیر مجتمع فوالد 
سبا افزود: به منظور افزایش و تکمیل زنجیره تولید و پشتیبانی از آن، پروژه های 
بزرگی در فوالد سبا در سال های گذشــته به بهره برداری رسیده که برخی از آن ها 
به این شرح است: راه اندازی واحد مگامدول شهید شهبازی با ظرفیت تولید 1.5 
میلیون تن آهن اسفنجی در سال؛ واحد اکسیژن سبا شامل دو پلنت 10 هزار متر 
مکعب بر ساعت تولید گاز اکسیژن و سایر گازهای صنعتی؛ راه اندازی توسعه پست 
400 سبا؛ راه اندازی طرح توســعه خط دوم فوالدسازی و ریخته گری؛ راه اندازی 
نیروگاه CHP سبا با ظرفیت 28 مگاوات؛ راه اندازی تصفیه خانه آب سبا با ظرفیت 

2100 مترمکعب بر ساعت و تصفیه خانه پساب با ظرفیت 750 مترمکعب بر ساعت؛ 
راه اندازی و بهره برداری از راه آهن سبا.مجتمع فوالد سبا با داشتن نیروی مجرب و 
کارآمد توانسته با بومی سازی تجهیزات باعث جلوگیری از خروج منابع ارزی شود 
و همچنین با دست یابی به رکوردهای تولید ساالنه کویل نورد گرم و تولید ساالنه 
آهن اسفنجی باعث افتخار و غرور صنعت فوالد کشور شده است. مجتمع فوالد 
سبا در بخش انرژی و سیاالت نیز با برنامه ریزی توانسته است مصارف انرژی را 
مدیریت و کمک شایانی به صنایع برق، آب و گاز کند و با بازچرخانی پساب های 
صنعتی رکورد بی سابقه ای در سطح بین المللی در کاهش مصرف آب خام برجای 
گذارد.مجتمع فوالد سبا با افزایش مساحت فضای سبز در سطح مجتمع و اجرای 
پروژه ای محیط زیستی در کاهش آلودگی پیش قدم است.عطایی پور خاطرنشان 
کرد: در راســتای افزایش تولید مجتمع فوالد ســبا در ســال 1400 با اقدامات و 
اصالحات و ادامه طرح های توســعه واحدهای ریخته گری و نورد گرم، ظرفیت 
این مجتمع به 1.6 میلیون تن در سال ارتقا خواهد یافت و با رهنمودهای مهندس 
عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه برای رسیدن به ظرفیت 2 میلیون تن در 

سال، در حال بررسی و اقدام است.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با بیان این که به دلیل شرایط سخت کم آبی، 
ذوب آهن حدود 2 تا 3 درصد از برنامه های خود عقب است، گفت: اگر آب به حدی 
کم شود که نتوانیم بدنه کوره ها را خنک نگه داریم، احتمال اتفاقات ناگوارهمچون 
انفجار در کوره و توقف چند ســاله آن وجود دارد. وی افزود : همزمان با تعمیرات 
اساسی ایستگاه ریخته گری شــماره 5، نصب برج های خنک کننده هیبریدی 
ایستگاه ریخته گری شماره 5، تعمیرات اساسی آگلوماشین شماره 4 و تعمیرات 
اساســی تعویض لوله های اکران دیگ کنورتور شماره 2، تعمیرات اساسی درجه 
3 کوره بلند شماره 2 شرکت نیز با موفقیت انجام شد.مهرداد توالییان در خصوص 
تعمیرات اساسی کوره بلند شماره 2 ذوب آهن، اظهار کرد: این تعمیرات اساسی از 
نوع درجه سه بود که از نظر زمانی در هفت شبانه روز انجام شد.وی تصریح کرد: این 
تعمیرات اساسی برای حفظ شرایط تولید است. فلسفه تعمیرات اساسی حفظ 
و پایداری شرایط موجود است تا در آینده ضرری به تولید وارد نشود.معاون بهره 
برداری ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: با توجه به محدودیت های زیاد در حوزه آب و 
برق که به شدت ذوب آهن را تحت تاثیر منفی قرار داده، تعمیرات اساسی کوره بلند 
شماره 2 انجام شد، اگرچه این تعمیرات پیش تر برای بازه زمانی دیگری برنامه 
ریزی شده بود.وی با بیان این که 160 نقطه کوره بلند شماره 2 ذوب آهن تعمیرات 
اساسی انجام شده است، گفت: از جمله قسمت های اصلی این تعمیر مربوط به 
زینک خانه و دیگری مربوط به قسمت پل شیب دار بود.توالئیان تاکید کرد: به طور 
معمول برای تعمیرات اساسی، قطعات مورد نیازی که از سال های قبل خریداری 
و نگهداری شده اســت، در زمان مناسب تعمیرات اساســی برای نوسازی مورد 
استفاده قرار می گیرد.وی در مورد تعمیرات اساسی کوره بلند شماره 3 ذوب آهن 

نیز، توضیح داد: اگر برخی اقالم مورد نیاز این کوره همچون مواد نسوز از خارج وارد 
کشور شود، پیش بینی می شود تعمیرات اساسی کوره شماره 3 ذوب آهن در مهر و 
آبان امسال انجام و این کوره برای تعمیر متوقف شود، در غیر این صورت کار خاصی 
برای تعمیرات اساسی آن وجود ندارد.معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان درباره 
تاثیر کم آبی و آسیبی که به بخش های مختلف تولید و به خصوص کوره های بلند 
ذوب آهن می زند، گفت: آسیب ها دو دسته اند؛ باید توجه داشت که به طور معمول 
تجهیزات و کارخانجات صنعتی زمانی خوب کار می کنند که به صورت پایدار و یک 
نواخت در مدار باشند، اما اگر به هر دلیل کوره های بلند چند روز توقف و دوباره کار 
کنند و این شرایط تداوم یابد، از نظر تکنولوژی آسیب زیادی به کوره وارد می شود 
که عالوه بر افت تولید، موجب بسته شدن و یا به اصطالح ماسیدگی مواد داخل 
کوره می شود.وی با اشاره به آسیب های جدی کم آبی به کوره های بلند ذوب آهن، 
توضیح داد: اگر آب به حدی کم شود که نتوانیم بدنه کوره را خنک نگه داریم، احتمال 
اتفاقات ناگوار همچون انفجار در کوره و توقف چند ساله آن وجود دارد.توالئیان با 
اشاره به نگرانی ذوب آهن از کم آبی، تاکید کرد: امروز ذوب آهن با ریسک بسیار باال 
در حال حرکت است و این تعمیرات اساسی موجب شده تا تولید ذوب آهن در این 

بازه 10 روز کاهش یابد، که این موجب نیاز به آب کمتر شده است.
وی با بیان این که در حال حاضر به دلیل شرایط سخت کم آبی ذوب آهن اصفهان 
حدود 2 تا 3 درصد از برنامه های خود عقب است، اظهار کرد: اگرچه در ماه سوم 
سال قرار داریم، اما به دلیل شرایط سخت کم آبی ذوب آهن در بحث تولید اصلی 
خود شامل چدن و فوالد تقریبا دو تا سه درصد از برنامه های پیش بینی شده خود 

عقب است.

ساختار سازمانی شرکت گاز استان اصفهان به مدت دو روز مورد بررسی و بازدید 
میدانی تیم مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران قرار گرفت. رییس مهندسی 
ساختار شرکت ملی گاز ایران ضمن ابراز خرســندی از دیدار نزدیک با کارکنان 
شرکت گاز استان اصفهان، افزود: یکی از اهداف این دیدارهای مستقیم، نزدیک 
کردن سطح توقعات و مطالبات همکاران با سیاست های باالدستی وزارت نفت 
و برنامه ششم توسعه است. وی، با بیان اینکه خدمات شرکت ملی گاز به اقصی 
نقاط ایران اسالمی رســیده و بخش عمده انرژی کشور توسط شرکت های گاز 
استانی توزیع و تامین می شود، گفت: می دانیم که تغییر در چارت شرکت های 

گاز استانی ضروری است و البته محدودیت های نیز در این بین وجود دارد.
مجید کشاورز، بیان داشت: به منظور توســعه و صیانت از سرمایه های انسانی 
متعهد، دانش محور وخالق و همچنین اســتفاده حداکثــری از ظرفیت ها و 
توانمندی ها یک بررسی میدانی از چارت سازمانی این شرکت انجام می شود 

با این منظور که بتوانیم، انگیزه خدمت رسانی را بیش از پیش تقویت کنیم.
رییس مهندســی ســاختار شــرکت ملی گاز ایران، اضافه کرد: هر شــرکت یا 
مجموعه ای برای انجام کار خود نیاز به استراتژی دارد و برای آن برنامه  ریزی می 
کند، مهندسی ساختار نیز دراستراتژی خود در ابتدا از طریق کاربینی، سنجش 
زمان کار و مدت انجام کار یا سایت بینی که همان بازدید از مناطق عملياتي است، 
نسبت به طراحی ساختار مناسب سازمانی برای رسیدن به آن هدف اقدام کرده 
و سپس بر اساس نظام طبقه بندی مشــاغل ، پايه هاي سازماني تعيين و در 

سیستم تغذیه می شود.
مهندس کشــاورز، موضوع برون ســپاری و واگذاری اداره شــهرها به بخش 
خصوصی و تمرکز بر ساختار نظارتی به جای تصدی گری را در تصمیمات مهندسی 
ساختار بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: مهندسی ساختار شرکت ملی 
گاز با تمام توان مدیریتی و کارشناسی در راســتای بهبود و بروزرسانی سازمان 

شرکت های گاز استانی تالش خواهد کرد. 

در ادامه، مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، نیز ضمن تشریح وضعیت 
گازرسانی در سطح استان اصفهان و وضعیت نیروی انسانی به حذف 138 سمت 
سازمانی در این شرکت اشاره کرد و گفت: هرسازمانی بر اساس زمان و شرایط 
و توسعه شرح وظایف نیاز به ارتقای پایه های سازمانی، غنی سازی و بازنگری 
ساختار سازمانی مشاغل دارد و با بلوغ شــرکت،  نیاز به نیروی انسانی جدید و 
ارتقای پایه های قبلی به وجود می آید ما امیدواریم که در این هم اندیشی به باز 
آرایی سازمانی، حفظ و نگه داشت نیروهای با تجربه دست یابیم.علوی،با اشاره 
به تعدد و پراکندگی شهرها و روستاهای استان، فواصل بسیار زیاد آنها از خطوط 
تغذیه و انتقال گاز و با تاکید بر لزوم پویایی و منعطف بودن ســاختار سازمانی 
تصریح کرد: ارتقای سمت های سازمانی و غنی سازی شغلی در این شرکت مورد 
نیاز است چرا که بلوغ شرکت، نیاز به تجدید ساختار متناسب با نیاز سازمانی را می 
طلبد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، افزود: با توجه به افزایش روزافزون 
تعداد مشترکین به خصوص در بخش روســتایی و نیز ایجاد شهرهای جدید 
دراستان، بازنگری چارت سازمانی در واحدهای بهره برداری کامال ملموس بوده 
و در برخی از واحدها اعم از امور حقوقی، امــور قراردادها، امور مالی، پژوهش، 
مخابرات و فناوری اطالعات و انبار کاال، ایجاد سمت برای کارشناس فنی کمیته 

فنی بازرگانی و کمسیون مناقصات و ارتقای برخی سمت ها مورد تقاضاست.
وی، بیان داشت: بعضا کاهش انگیزه کارکنان به دلیل عدم امکان ارتقا در مسیر 
شغلی خود، پیر شدن سازمان به دلیل عدم امکان جذب نیروی جدید، نداشتن 
نیروی متخصص متناسب با نوع تحصیالت و تجربه و... را از مهم ترین مشکالت 

ایجاد شده در پی حذف 138 سمت در این شرکت عنوان کرد. 
الزم به ذکر اســت، در این نشســت هم اندیشــی، به تفکیک توسط همکاران 
پیشــنهاداتی در خصوص افزایش حجم شرح وظایف ســمت های سازمانی 
ارائه شد و در مورد هر یک با همکاری کارشناسان ذی ربط براساس بازدید های 
میدانی ونتایج حاصله به صورت مبسوط بحث و بررسی های الزم صورت گرفت.

همزمان با سالگرد پیوستن مجتمع فوالد سبا به شرکت فوالد مبارکه عنوان شد:

افزایش ظرفیت تولید در سال 1۴۰۰ به1.6 میلیون تن

رییس مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران:

اصالح و تغییردرمهندسی ساختار، در راستای چابک سازی سازمان است

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

بحران کم آبی، مانع انجام تعهدات تولیدی و صادراتی ذوب آهن نشد

ضرغام مهرگانفرد، روانشناس قدردانی و قدرشناسی را الزمه 
زندگی اجتماعی دانســت و اظهار کرد: زمانی که به عنوان 
یک فرد در اجتماع زندگی می کنیم، با افرادی احســاس 
صمیمیت و نزدیکی داریم که بدانیم همانگونه که اشتباهات 
و کار های نامطلوب ما را می بینند، کار های خوب و مطلوب 
ما را نیز تحســین می کنند.وی با بیان اینکه افراد باید هم 
بدی ها و هم خوبی های طرف مقابل را ببینند، تصریح کرد: 
زمانی که ویژگی های خوب طرف مقابل را تحسین می کنیم 
و از کار های خوب او قدردانی می کنیم و نسبت به خدماتی 
که به ما ارائه می دهد قدرشناس هستیم، نوعی تفکر مثبت 
در افراد جاری می شود و احساس رضایت از زندگی دارند.

این روانشــناس، خوشــبختی را یک امر دســت یافتنی 
دانست که به رفتار های ما بســتگی دارد و ادامه داد: افراد 
وقتی می بینند کــه رفتار های مثبت آنان مورد تحســین و 
قدردانی قرار گرفته، احساس خوب و مثبت پیدا می کنند 
و این رضایتمندی حس خوشبختی را در وجود افراد شکل 
می دهد.مهرگانفرد عنوان کرد: اگر جامعه رفتار های خوب 
ما را تحسین کند و احســاس مسئولیت ما نسبت به فرد و 
جامعه مورد قدرشناسی قرار گیرد و خدماتی که به دیگران 
ارائه می دهیم دیده شود، آن احساس رضایت و خوشبختی 

در ما ایجاد می شود و از مشکالت روانی دور می شویم.
وی با بیان اینکه احســاس رضایت از زندگی بســیاری از 
احساســات منفی را نســبت به خانواده و جامعه کاهش 
می دهد، گفت: حس رضایت افســردگی را از بین می برد 

و افراد قدرشناس نیز زندگی رضایتمندانه بهتری دارند.
این روانشــناس، بــا تاکیــد بــر لــزوم همراهی حس 
خودخواهی با حس قدردانی و قدرشناســی، خاطرنشان 
کرد: خودخواهی ها و حسادت ها و خودپسندی هایی که در 
درون ما پنهان است با قدردانی و تحسین دیگران الیه الیه 

برداشته می شود.
مهرگانفرد، با بیان اینکه دریافت محبت و خدمت یک طرفه 
از دیگران در درازمدت صمیمیت افــراد را در معرض خطر 
قرار می دهد، اضافه کرد: اگر افراد از دیگران خدمت بگیرند 
و خودشان چیزی ندهند، کم کم احساس خودخواهی در 
آنان تقویت شده و آنان را به سمت افسردگی و خشم پنهان 
می برد که در آینده برای زندگی شان مشکل ایجاد می کند. 
وی انتقاد و تحسین توام را ســازنده روابط دانست و بیان 
کرد: اگر از فردی انتقاد می کنیم، او انتظار دارد که از کار های 
خوبش نیز قدردانی کنیم و اگر فقط جنبه انتقادی را ببینیم، 

تفکر مثبت بین افراد جاری نمی شود.

این روانشناس، خانواده را نیازمند صمیمیت دانست و ادامه 
داد: زن و شوهر نسبت به هم و پدر و مادر نسبت به فرزندان 
و فرزندان نســبت به والدین باید قدردانی و قدرشناســی 
داشته باشند و در غیر این صورت صمیمیت اتفاق نمی افتد؛ 
به ویژه زن و شــوهر اگر احســاس صمیمیت و نزدیکی و 

رضایت نکنند، یک دیوار بین آنان کشیده می شود.
مهرگانفرد، نتیجه قدرشناسی از رفتار های خوب را موجب 
رشــد آن رفتار در فرد دانســت و تاکید کرد: سعی کنید در 
برخورد با افراد نیمه پر لیوان را ببینید و اول رفتار های خوب 
را تحسین کنید.وی با بیان اینکه مردم در جریان انتخابات 
احساس مسئولیت خودشان را نشان دادند و اکنون نوبت 
منتخبین اســت که قدردانی داشته باشــند، گفت: اگر در 
مقابل خدمتی که ارائه می دهیم، دریافت نداشــته باشیم 
آن احســاس رضایت ایجاد نمی شــود لذا اگر تفکر مثبت 
و احســاس رضایت در تک تک افراد جامعه ایجاد شــود، 

رضایتمندی در همه الیه های اجتماعی اتفاق می افتد.
این روانشناس، از افراد خواســت قدرشناسی را از زندگی 
شــخصی خود شــروع کنند و افزود: ابتدا باید فهرستی از 
خدماتی که دیگران به ما ارائه دادنــد را تهیه کنیم تا ببینیم 

چقدر بدهکاری داریم و باید قدرشناسی کنیم.

آشپزی

»بستنی ایتالیایی« 
مواد الزم:  پودر ژالتین یک قاشق چای خوری ، شیر یک 

دوم پیمانه، کره بدون نمک 60 گرم، وانیل شکری 2 قاشق چای 
خوری،آب یک قاشق غذاخوری، سفیده تخم مرغ  3 عدد، پودر شکر 
یک دوم پیمانه ، شربت قند یک قاشق غذاخوری ، بیسکویت 120 گرم

طرز تهیه:  ابتدا داخل یک کاسه کوچک آب بریزید و پودر ژالتین را روی آن بپاشید و اجازه دهید تا 
2 الی 3 دقیقه بماند تا نرم شود. پس از آن شیر، کره و وانیل را در قابلمه ای مخلوط کنید و روی حرارت 

مالیم قرار بدهید، سپس این مواد را آرام هم بزنید تا شیر گرم و کره در آن آب شود. سپس قابلمه را از روی 
حرارت بردارید و ژالتین را به آن اضافه کنید تا کامال حل شود، پس از آن بگذارید این مایه خنک شود و 

چندبار هم بزنید تا سفت نشود.پس از این مراحل سفیده ها را در کاسه بزرگی با همزن برقی آنقدر به هم 
بزنید تا کامال پف کند و از ظرف نریزد. سپس پودر شکر را کم کم به سفیده ها اضافه کنید و هم بزنید ، 
در این حین آب لیمو را هم به آن اضافه کنید و به مدت 30 ثانیه دیگر هم بزنید. پس از آن، مخلوط 

شیر را که خنک شده به تدریج به مواد اضافه کنید و آرام مخلوط کنید.در این مرحله مواد 
آماده شده را درون دستگاه بستنی ساز بریزید و در صورتی که این دستگاه را در اختیار 

نداشته باشید مواد را در ظرف فلزی گودی بریزید و آن را در فریزر با درجه باال قرار 
دهید.بعد از دو ساعت مواد به تدریج سفت می شود، و با همزن آن 

قدر بزنید تا نرم و یکدست شود و بعد از آن بیسکویت 
خرد شده را به مواد اضافه کنید. 

چگونه با قدردانی از دیگران به خوشبختی برسیم؟

»واکین فینیکس« و »رونی مارا« هم بازی 
می شوند

اولین نمایش فیلم سینمایی »فصل 
قاصدک« در جشنواره کن

واکین فینیکس و رونی مارا بعد از چند همکاری در فیلم های »او«، 
»مریم مجدلیه« و »نگران نباشید، او با پای پیاده زیاد دور نخواهد شد« 
بار دیگر در یک فیلم سینمایی این بار در اثری از لین رمزی کارگردان 
»تو هرگز واقعا اینجا نبودی« هم بازی می شوند.لین رمزی در جریان 
حضورش در جشنواره فیلم والنسیا اعالم کرد که در حال ساخت فیلمی با 
عنوان »پوالریس« است و زوج مشهور هالیوود نیز به پروژه اش پیوسته اند.

فیلم ســینمایی »فصل قاصدک« با حضور بازیگــران و عواملی از 
کشورهای ایران، ایتالیا، یونان، مصر، اکراین و آمریکا سال گذشته 
 Marché du film ســاخته شــد و اولین حضور خود را در بخش
جشــنواره کن تجربه می کند. از نکات قابل توجــه »فصل قاصدک« 
حضور »رودی یانگ بالد« بازیگر فیلم آپوکالیپتو اثر مل گیبسون مقابل 
گوهر خیراندیش و سعید بدریا، هنرپیشه مشهور سینمای مصر است. 
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