
خطر غرق شدن در منابع آبی بسیار جدی است؛

مردم هوشیار باشند
5

 حرکت به سوی ایمنی 
 معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اعالم کرد نیمی از نقاط حادثه خیز جاده های اصفهان حذف شده است؛ 

3

روزانه یک میلیون لیتر آب با 
تانکر در اختیار عشایر اصفهان 

قرار می گیرد

ذوب آهن اصفهان- آلومینیوم اراک؛

 شاگردان »حسینی« 
در اندیشه پیروزی

 افزایش۲۰ درصدی 
 مصرف برق در 

چهارمحال و بختیاری

3
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 مدیرکل اوقاف وامور خیریه 
استان اصفهان خبر داد:

کمک ۱۰۰ میلیارد تومانی مردم 
اصفهان برای امور خیریه

5

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

موج پنجم کرونا اصفهان را 
تهدید می کند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه ۰3 تیـــر  ۱4۰۰ 
 ۱3  ذی القعده  ۱44۲ 

 ۲4 ژوئن ۲۰۲۱
 شماره 3۲84

8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان

شهردار اصفهان:

شهرداری اصفهان، 
دیپلماسی عمومی 

را ارتقا داده است
7

ریيس حفاظت محيط 
زيست شركت پااليش 

نفت اصفهان: 

رویکرد پروژه های 
شرکت پاالیش 
نفت، زیست 
محیطی است

02 1 _  23540  

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

موسسه خیریه حمایت از 
کودکان مبتال به سرطان

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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده

هیئت مدیره

 آگهی مجمع دعوت عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده شرکت خدمات بهداشتی درمانی میالد اصفهان
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۲745 و شناسه ملی ۱۰۲6۰43565۰ 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدمات بهداشتی درمانی میاد طب اصفهان )سهامی خاص( به شماره ثبت 22745 

و شناسه ملی 10260435650 دعوت می شود تا در  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 9 الی 11 و مجمع 

فوق العاده که در ساعت 11 الی 13 مورخ 1400/04/18 به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ پایین حد فاصل چهار راه تختی 

و میدان شهدا کوچه رام پناهی مرکز جراحی میاد تشکیل می گردد، حضور به هم رسانید.

دستور جلسه مجمع فوق العاده دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه   
1- اضافه نموده ماده 134 قانون تجارت به اساسنامه  1- تعیین بازرسین      

2- تصویب تراز نامه سال مالی 1399

3- تعیین روزنامه کثیر االنتشار
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هرچند اروپا طی سال های اخیر نتوانست آن طور که باید و شاید از برجام 
به عنوان یکی از دستاوردهای سیاست خارجی خود دفاع کند، با این حال 
در جریان مذاکراتی که از فروردین ماه در وین آغاز شده، تالش های اروپا 
برای احیای برجام افزایش یافته است.مذاکرات وین به مرحله نهایی 
نزدیک شده است؛ مرحله ای که به گفته سید عباس عراقچی، رییس 
تیم مذاکره کننده ایران کشــورهای عضو باید تصمیم سیاسی بگیرند. 
جدیت و پیگیری کشــورهای اروپایی در این گفت و گوها نشان دهنده 
اهمیت باالی نتیجه این مذاکرات برای اروپاست. تالش های اروپا برای 
به نتیجه رســاندن مذاکرات وین بدون تردید بی دلیل نیست. اتحادیه 
اروپا و دیگر قدرت های امضا کننده برجام به خوبی به ارزش ها و منافع 
مشترک این توافق جهانی واقف هســتند. بی جهت نیست که جوسپ 
بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، برجام را معیار سنجش 

استقالل اروپا می داند.
پس از خروج آمریکا از برجام در دوران ترامــپ، موضوع برجام اروپا را 
در وضعیتی قرار داد که مجبور شــدند میان اســتقالل خود و تابعیت از 
سیاست های آمریکا دست به انتخاب بزنند. اروپایی ها در این مقطع به 
طور کج دار و مریز در قبال برجام رفتار کردند. اگرچه اروپا عمال از سیاست 
های تحریمی ترامپ در قبال برجام تبعیت کرد و  وعده و وعیدهای اروپا 
برای تامین منافع برجامی ایران به جایی نرســید. با این حال اروپایی 
ها همراهی بی چون چرایی هــم با ترامپ نکردنــد، ناکامی ترامپ در 
مجامع بین المللی مانند شورای امنیت و تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ایران را می توان ناشی از این عدم همراهی کامل اروپا عنوان کرد. با این 
وجود اروپایی ها نتوانستند نه به تعهدات برجامی و نه تعهداتی که بعد 
از خروج آمریکا دادند عمل کنند و ســازوکارهایی مانند اینستکس هم 
عمال ناکارآمد بود و نتیجه و دســتاوردی به همراه نداشت.اکنون پس 
از پایان ششــمین دوره مذاکرات در وین، مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در مصاحبه اخیر خود تاکید کرده اســت که  بازگشــت به 
برجام مهم ترین مســئله برای اتحادیه اروپاست. جوسپ بورل گفت: 
مذاکرات هسته ای که از اوایل ماه آوریل برای احیای برجام در وین آغاز 
شد، مذاکرات سختی است.مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با 
بیان اینکه بازگشت به برجام مهم ترین مسئله برای اتحادیه اروپاست، 
خاطرنشان کرد: امیدواریم که تغییر ریاست جمهوری در ایران و انتخاب 
رییسی به جای حسن روحانی تالش ها برای رسیدن به توافق را متوقف 
نکند و نتایج انتخابات ریاســت جمهوری ایران بــر روند مذاکرات وین 
تاثیر نگذارد.این دیپلمات اروپایی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا 
مذاکرات وین در آستانه رســیدن به توافق است، گفت: هنوز مشکالتی 

هست اما در حال مذاکره هستیم و انتظار داریم تغییر رییس دولت در 
ایران به امکان رسیدن به توافق لطمه نزند.این در حالی است که همانطور 
که مقامات ایران بارها بر آن تاکید کردند، تصمیم گیری پیرامون برنامه 
هسته ای و مذاکرات در سطوح عالی جمهوری اسالمی اتخاذ می شود و 

تغییر دولت ها تاثیری بر موضع ایران نخواهد داشت.
در همین راستا ایران یکی از محورهای عمده اجالس اخیر وزرای خارجه 
اتحادیه اروپا بود. در این اجالس دیپلمات های ارشد ۲۷ کشور اروپایی 
آخرین وضعیت مذاکــرات درباره احیای برجام را بــا نگاه به انتخابات 
ریاست جمهوری ایران بررسی کردند. بورل پس از پایان اجالس گفت: 
دلیلی ندارد که بــاور کنم رییس جمهوری جدید ایــران بخواهد موضع 
متفاوتی در قبال مذاکراتی که به نفع کشــور و مردم ایران است، اتخاذ 
کند؛ اما باید ببینیم چه پیش می آید.اروپایی ها به رغم تاکید مقام های 
جمهوری اسالمی نگرانند که تغییر رییس جمهوری ایران بر سرنوشت 
برجام و همچنین آینده روابط میان ایران و غــرب تاثیر بگذارد.بخش 
دیپلماتیک اتحادیه اروپا ابزار اجرایی سیاست خارجی مشترک اروپاست 
و جوسپ بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ظیفه دارد که 
ایده ها و خواسته های سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به دنیا معرفی 

کند. ســرویس خارجی اروپا در ســال های اخیر تصمیم گرفته هویت 
مســتقلی در مقابل آمریکا داشته باشــد و آنچه که اکثریت کشورهای 
اروپایی برای ثبات، امنیت و توسعه در نظردارند را اجرایی کند. دیپلماسی 
اروپایی تمایل دارد که نقش میانجــی را در بحران های بین المللی ایفا 
کند.مذاکرات وین و توافق با ایران پس از خروج یکجانبه دولت ترامپ 
از این توافق گام موثری در معرفی روش اروپایی در دیپلماسی و مذاکره 
است. احیای توافق هسته ای با ایران می تواند دستاوردی مهم و بزرگ 
برای دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا معرفی شود.چندی پیش پیتر 
استانو، نماینده دستگاه سیاست خارجی اروپا گفت:  دستگاه سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده برجام و مذاکرات احیای 
برجام، همچنان متعهد است که هر کاری را که ممکن است انجام دهد 
تا این توافق دوباره به روند عادی برگردد.اینکه آیا روابط ایران و اتحادیه 
اروپا به سوی همکاری های مشــترک منطقه ای در حوزه امنیت پیش 
خواهد رفت یا نه، بســتگی به توافقی دارد که در مذاکرات وین حاصل 
خواهد شــد. اما می توان پیش بینی کرد که دستگاه سیاست خارجی 
اروپا، نقشی تازه و سازنده برای ایران در باثبات سازی منطقه خاورمیانه 

قائل است.
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 شنیده ها درباره حمله پهپادی ناموفق به مجموعه
دارویی »برکت«

حمله پهپادی دشمنان ایران به مجموعه دارویی برکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام که درصدد 
تولید واکسن کروناست، ناموفق ماند.حمله پهپادی دشــمنان ایران به مجموعه دارویی برکت زیر 
مجموعه ستاد اجرایی فرمام امام مستقر در کردان کرج با شکست مواجه شد.طبق شنیده ها یک پهپاد 
قصد حمله به مجموعه دارویی زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام را داشته که این حمله ناموفق بوده 
و گویا نقطه مجاور این مجموعه هدف حمله قرار گرفته که هیچ آسیبی به دنبال نداشته است.شرکت 
دارویی برکت زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام از سال گذشته ساخت واکسن کووایران را آغاز 
کرده و با طی موفق مراحل تست حیوانی و انسانی  توانست مجوز اضطراری برای تزریق فراگیر را بگیرد. 

موضع  وزیر خارجه عربستان درباره دولت جدید ایران
وزیر امورخارجه عربستان سعودی گفت که کشورش رویکرد خود درخصوص دولت جدید ایران را بر 
اساس واقعیات موجود مشخص خواهد کرد.فیصل بن فرحان، وزیر امورخارجه عربستان گفت که 
ریاض درخصوص دولت ابراهیم رییسی، رییس جمهور منتخب ایران با توجه به واقعیت موجود در 
زمین قضاوت خواهد کرد.بن فرحان در ادامه اظهار داشت: از منظر ما، حرف آخر را در سیاست خارجی 
ایران، آیت ا... خامنه ای می زند و سیاست خارجی به هر حال، توسط او مشخص می شود. بنابراین 
ما تعامالت و رویکرد خود را نسبت به ایران بر اســاس این واقعیت موجود بنا و بر اساس آن دولت 
جدید را قضاوت می کنیم، فارغ از اینکه چه کسی به قدرت رسیده است.این مقام سعودی همچنین 
طی اظهاراتی مداخله جویانه گفت که نسبت به آن چه سواالت بی پاسخ درباره برنامه هسته ای ایران 

می خواند، بسیار نگران است.

ادعای مقامات نظامی آمریکا درخصوص پرتاب ماهواره ایرانی
مقامات نظامی آمریکا مدعی شــدند پنتاگون طبق تصاویر ماهواره ای جدید متوجه شده است که 
ایران به تازگی قصد پرتاب ماهواره را داشته که ناموفق بوده است.به گزارش شبکه »سی.ان.ان«، چند 
مقام نظامی آمریکایی ادعا کرده اند که پنتاگون )وزارت دفاع آمریکا( تالش ناموفق ایران برای پرتاب 
ماهواره در اواســط ماه ژوئن ) ماه جاری میالدی( را رصد کرده است و تحلیل کارشناسان از تصاویر 
ماهواره ای جدید نشان می دهد که این کشور قصد دارد به زودی مجددا این کار را انجام دهد.موسسه 
میدل بری که تحلیل این تصاویر را انجام می دهد، مدعی است که عکس های گرفته شده از سایت 
امام خمینی)ره( در ٢٠ ژوئن نشان دهنده وجود مخازن سوخت، خودروهای پشتیبان و یک سیستم 
عامل موبایل در این پایگاه است که همگی حاکی از تالش ایران برای پرتاب مجدد ماهواره طی روزها 
یا هفته های آینده است.سخنگوی پنتاگون نیز در این باره گفت: فرماندهی فضای آمریکا از تالش 
ایران برای پرتاب ماهواره در تاریخ ١٢ ژوئن مطلع است؛ اما ما نمی دانیم که چرا این اقدام موفقیت 

آمیز نبوده و نمی دانیم که تا چه مرحله ای پیش رفته بوده است.

شکایت نمایندگان از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی از شــکایت تعدادی از نمایندگان از هیئت مرکزی نظارت 
بر انتخابات شوراها به کمیســیون اصل ۹۰ خبر داد.جبار کوچکی نژاد طی تذکری اظهار کرد: در زمان 
بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات شوراها، مجلس جلسه غیر علنی برگزار کرد و در آن جلسه رییس 
مجلس وعده هایی را به نمایندگان داد؛ اما متاسفانه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به هیچ 
کدام از آن وعده ها عمل نکرد که نتیجه آن ایجاد مشکالتی برای استان های کشور بود.وی ادامه داد: 
با توجه به این اتفاق از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می خواهم به شکایت نمایندگان از هیئت مرکزی 

ورود کرده و آن را بررسی کنند.

سیاستکافه سیاست

مذاکرات وین و توافق با ایران پس از خروج یکجانبه دولت ترامپ، گام موثری در ارتقای جایگاه اروپا خواهد بود؛

بازگشت اعتبار سیاسی به اروپا با احیای برجام

مقاومت فلسطین مدت کوتاهی به میانجی ها مهلت داد
پس از بیانیه جنبش مقاومت اسالمی فلســطین )حماس( درباره تالش تل آویو برای باج گرفتن، 
منابع فلسطینی خبر دادند که مقاومت تصمیم گرفته مدت زمان کوتاهی به میانجی ها مهلت بدهد.

منابع فلسطینی خبر دادند گروه هایی که در دفتر »یحیی السنوار« رییس جنبش حماس در نوار غزه 
گرد هم آمدند، اوضاع سیاسی و بحران انســانی روزافزون در باریکه غزه را مورد بحث و بررسی قرار 
دادند.منابع مذکور به روزنامه »العربی الجدید« خبر دادند که میانجی ها پیش از جلسه مذکور برای 
گفت و گو با تل آویو و بازگشت به توافق شکستن محاصره نوار غزه زمان خواستند و علت آن را این گونه 
بیان کردند که کابینه جدید تل آویو »به ثبات نرسیده و نیاز به کمی زمان دارد« .بر اساس این گزارش، 
گروه های مقاومت توافق کرده اند که پیش از هرگونه تنش با اشغالگران به میانجی ها در این خصوص 

زمان بدهند؛ اما تاکید کرده اند که این مهلت زیاد طول نخواهد کشید.

گالیه وزیر خارجه بحرین از بی اعتنایی دوحه 
وزیر خارجه بحرین می گوید که در پی آشتی قطر با چهار کشور عربی، از دوحه برای اعزام هیئت رسمی 
به منامه دعوت کرده اما دوحه اعتنایی نکرده است.»عبداللطیف بن راشد الزیانی« وزیر خارجه بحرین 
تاکید کرد که از زمان برگزاری نشست شورای همکاری خلیج فارس در شهر العال عربستان سعودی 
و آشتی چهار کشور عربی با قطر، دو بار به طور رســمی از قطر برای اعزام هیئت به منامه درخواست 
کرده است.الزیانی گفت: »بحرین در راستای پای بندی به بیانیه نشست العال و نشان دادن حسن 
نیت ، دو مرتبه از محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دعوت رسمی 
برای اعزام هیئت قطری به منامه جهت برگزاری نشست دوجانبه برای حل وفصل اختالفات دوجانبه 
دعوت به عمل آورده است«.بنابر گزارش خبرگزاری بحرین )بنا(، الزیانی افزود که بحرین امیدوار 
است قطر در سیاست خارجی خود وحدت ملت های عربی حوزه خلیج فارس، تاریخ و منافع مشترک 
آن ها را مدنظر قرار دهد چرا که ملت های بحرین و قطر یک ملت واحد بوده و دارای پیوندهای برادری 

و سرنوشت واحد هستند.

سودان به شورای امنیت متوسل شد
دولت سودان از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای بررسی تحوالت پیرامون سد النهضه تشکیل 
جلسه دهد.به نقل از عربی۲۱، دولت سودان اعالم کرد، پافشاری اتیوپی برای آبگیری مجدد از سد النهضه، 
تهدیدی برای صلح منطقه ای و بین المللی است و زندگی سودانی ها را به خطر می اندازد.در بیانیه دولت 
سودان آمده است که مریم الصادق، وزیر خارجه این کشور در پیامی به رییس شورای امنیت خواسته است 
این شورا اتیوپی را از آبگیری یکجانبه سد النهضه منع کند؛ چرا که این مسئله نزاع را تشدید کرده و امنیت و 
صلح منطقه ای و بین المللی را تهدید می کند.وی از شورای امنیت، سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و تمامی 

سازمان های منطقه ای و بین المللی خواست، ابزارهای مسالمت آمیزی برای حل این نزاع ارائه دهند.

تاکید »الوروف« بر حمایت نظامی مسکو از ونزوئال
الوروف در دیدار با همتای ونزوئالیی خود، حمایت کامل نظامی مسکو از کاراکاس را اعالم کرد.به گزارش 
اسپوتنیک، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه و خورخه آرزا، همتای ونزوئالیی وی، در مسکو دیدار 
و در مورد تقویت روابط دو جانبه و مبارزه با بیماری همــه گیری کرونا گفت وگو کردند. این دیپلمات ها 
همچنین در مورد مسائل جهانی و منطقه ای و همچنین همکاری در سازمان ملل بحث و تبادل نظر کردند.

سرگئی الوروف، تاکید کرد که مسکو از دولت کاراکاس در بحبوحه بحران سیاسی این کشور که در تالش 
برای سرنگونی نیکوالس مادورو، رییس جمهور قانونی ونزوئال  ایجاد شد، به طور کامل حمایت می کند.

این دو وزیر امور خارجه درباره  کمک تسلیحاتی روسیه به ونزوئال نیز گفت وگو کردند.وی در ادامه اظهار 
کرد که کشورش همچنان به ونزوئال در تقویت توانایی های دفاعی خود کمک خواهد کرد.

خبر روز

واکنش رییس مجلس به 
ادعای یک نماینده درباره 

تغییرات در بودجه
رییس مجلس شورای اســالمی به ادعای 
نماینده خــرم آباد درباره تغییــرات در متن 
نهایی قانون بودجه نسبت به مصوبه مجلس 
واکنــش نشــان داد.محمد باقــر قالیباف 
در واکنش به تذکر مهــرداد ویس کرمی در 
مورد برخی تغییرات در متن بودجه نســبت 
به مصوبه مجلــس گفت: چــون در صحن 
مطرح شــد باید بگویم در بحــث مربوط به 
برنج در بودجه، متن مذاکرات به این شرح 
است »در سال ۱۴۰۰ کشــت برنج در مناطق 
مختلف کشور در چارچوب سیاست های کلی 
و با هماهنگی دستگاه های ملی به تشخیص 
شــورای آب اســتان تعیین می شود.« این 
متن مذاکرات است.وی افزود: متنی که در 
قانون بودجه نوشته شــده نیز همین است 
»در سال ۱۴۰۰ کشت برنج در مناطق مختلف 
کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام و 
با هماهنگی دستگاه های ملی به تشخیص 
کارگروه ســازگاری با کم آبی استان تعیین 
می شــود.« که این عین متن مصوب است.

رییس مجلس یادآور شــد: من متاســفم 
که پشــت بلندگو می گویید که در صحن یک 
چیز تصویب شــده و در متن یک چیز دیگر 
است. این ظلم به مجلس است و چون گفته 
شد، من وظیفه داشتم از مجلس دفاع کنم 
که چنین چیــزی وجــود ندارد.قالیباف در 
پایان گفت: خواهشم این است که دوستان 
رعایت کنند، حضرت آقــا به ما تذکر دادند که 
موضوعاتی را نگوییم که بهانه به دست کسانی 
بدهیم که بخواهند مجلس را در این زمینه ها 

تضعیف کنند.

اخبار

نماینده ایران در سازمان ملل روزسه شنبه در سخنرانی 
هشدار داد که موج جدید احتمالی خشونت و برادر کشی 
در افغانستان چیزی است که این کشور، منطقه و جهان 
توانایی آن را ندارند.مجید تخت روانچی، نماینده ایران در 
سازمان ملل در سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل 
درباره »اوضاع افغانستان« صحبت کرد.وی در ابتدای 
سخنرانی خود گفت: »با خروج کامل نیروهای خارجی از 
افغانستان، این کشور در یک تقاطع قرار دارد. افغانستان 
می تواند به مسیر صلح برود که طی آن تمامی طرف ها با 
تعامل با گفت وگو موافقت کرده و به چند دهه خون ریزی 
پایان بخشند یا اینکه می توانند خشونت های بیشتری را 

در بر بگیرند در حالی که یکی از طرف ها توان نظامی خود 
را برای مجبور کردن طرف دیگر برای پذیرش شــرایط 
صلح استفاده کند. جامعه بین الملل نباید اجازه بدهد 
مورد دوم اتفاق بیفتد چون این یک صلح واقعی نبوده 
و در نتیجه دوام نخواهد آورد« .ایــن دیپلمات ایرانی 
افزود: »این موضوع به صورت اجتناب ناپذیری باید به 
صورت همه جانبه توسط افغانستانی ها و تحت کنترل 
آنها بوده و با تســهیل روند صلح توســط سازمان ملل 
صورت گیرد و مسیر صلح پایدار نخست و پیش از همه از 
طریق گفت وگوهای داخلی حقیقی و با مشارکت وسیع 
همه افغانستانی ها از تمامی گروه های سیاسی، قومی 

و مذهبی از جمله طالبان حاصل می شود که بر اساس 
همکاری، تفاهم، مصالحه و آشتی است«.نماینده ایران 
در سازمان ملل اضافه کرد: »با خروج نیروهای خارجی 
از افغانستان، توجیه طالبان برای پناه بردن به زور کامال 
از بین می رود بنابراین این گروه باید خشونت را متوقف 
کرده تمایل خود را برای اســتفاده از زور منطق به جای 
منطق زور در تعامل با هموطنان خود نشان دهد و از این 
فرصت بی سابقه برای مشارکت در ایجاد یک صلح پایدار 
در این کشور از طریق روش های سیاسی استفاده کنند 
چون صلح و خشونت از یکدیگر جدا بوده و نمی توانند 

دست به دست هم بدهند«.

هشدار نماینده ایران در سازمان ملل درباره اوضاع افغانستان

رییس قوه قضاییه:

دستگاه قضا باید مقتدرانه عمل کند
رییس قوه قضاییه گفت:  دستگاه قضا باید مقتدرانه عمل کند؛ این اقتدار شخصی نیست و قدرتی است که قانون به آن داده است.آیت ا..رییسی خاطرنشان کرد: نه فقط دستگاه 
قضایی بلکه همه سازمان ها و ادارات باید با مردم مهربان رفتار کنند و تا مردم احساس کنند گشایشی در کار آنها صورت گرفته است.وی تاکید کرد: دستگاه قضا باید مقتدرانه عمل 
کند؛ این اقتدار شخصی نیست و قدرتی است که قانون به آن داده است.رییس دستگاه قضا افزود: امروز باید آزمون و خطا نداشته باشیم. باید تمام دست اندرکاران در همه حوزه ها 
تالش کنیم آنچه خواست امام )ره( و شهدا و رهبر انقالب است، به آن عمل شود.وی تصریح کرد: امروز برای اجرای عدالت باید خیلی تالش کنیم، در دستگاه اجرایی باید در تمام 
الیه های این دستگاه عدالت حکم کند به نحوی که پرونده های ورودی به دستگاه قضا کمتر شود. رئیسی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی در دوره تحول، برای پیشبرد سند تحول 
و کار تحولی، محور را عدالت قرار دادیم و در این انتخابات پیام مردم تحول بوده است و این تحول نیز محورش اجرای عدالت است.رییس قوه قضاییه تصریح کرد: امروز ما نباید 
آزمون و خطا داشته باشیم، چون چهل سال از پیروزی انقالب می گذرد و باید تمام دست اندرکاران و خدمتگزاران در همه حوزه ها تالش کنند تا به آنچه که خواست امام )ره(، شهدا 
و رهبر معظم انقالب است، عمل شود که این خواست هم جدا از خواست های مردم نیست که باید به خواست مردم که اجرای عدالت است از سوی مسئوالن تحقق بخشیده شود.
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آغاز برداشت گلرنگ از مزارع استان اصفهان
برداشت گلرنگ از هزار هکتار اراضی کشاورزی استان اصفهان آغاز شد.مدیر زراعت سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه سال گذشته بیش از ســه هزار هکتار گلرنگ در استان 
کشت شد، گفت: امســال حدود ۶۰ تن بذر یارانه دار برای کشاورزان اســتان تامین و توزیع شد 
که به دلیل خشکسالی و عدم بازگشــایی آب از محل رودخانه زاینده رود سطح کشت این گیاه 
کاهش یافته و برآورد می شود کشت امســال در حدود ۱۰۰۰ هکتار باشد.پیمان فیروز نیا با اشاره 
به اینکه در سال جاری ۴ رقم بذر گلرنگ شامل محلی اصفهان، صفه، گلدشت و یک رقم وارداتی 
بین کشاورزان توزیع شد، افزود: متوسط تولید دانه گلرنگ از هر هکتار حدود ۱۵۰۰ کیلو گرم دانه 
است که امسال حدود ۱۵۰۰ تن دانه گلرنگ در استان تولید می شود.فیروزنیا با بیان اینکه استان 
اصفهان از گذشته مرکز کشــت و تولید گلرنگ بوده، افزود: این گیاه عالوه بر مقاومت به خشکی 
در برابر شوری نیز تحمل خوبی دارد و برای همین در مناطق خشک و شور استان به خوبی توسعه 

یافته است.

روزانه یک میلیون لیتر آب با تانکر در اختیار عشایر اصفهان 
قرار می گیرد

مدیرکل امور عشــایر اصفهان گفت: به علــت گرمای هوا و کاهش منابع آبــی، روزانه بالغ بر یک 
میلیون لیتر آب به وســیله ۱۰ دســتگاه تانکر در اختیار عشایر این اســتان قرار می گیرد.مختار 
اسفندیاری افزود: عمده آبرسانی سیار در مناطق عشایر نشین استان اصفهان شامل فریدون شهر، 
فریدن، سمیرم، چادگان، شهرضا، دهاقان و شرق اصفهان در طول شبانه روز طی هفت تا هشت 
نوبت انجام می شود.وی ادامه داد: حدود نیمی از این آب برای آشامیدنی و بهداشت و بقیه برای 
دام  و طیور استفاده می شود.مدیرکل امور عشایر اصفهان با اشاره به افزایش گرمای هوا نسبت به 
مدت مشابه سال قبل و کاهش بارندگی اضافه کرد: بسیاری از چشمه ها و منابع آبی طبیعی در 
مناطق عشایری خشک شده اند و آبرسانی با تانکر را ضروری کرده است.اسفندیاری با بیان اینکه 
به هر شکل ممکن آب را به عشایر خواهیم رساند، گفت: آب عنصری حیاتی است و باید تا ۱۵ مهر 
ماه و قبل از کوچ عشایر نیاز آنان برطرف شود.وی خاطرنشان کرد: استاندار اصفهان نیز بر تامین 
مداوم آب مورد نیاز عشایر استان تاکید کرده است تا در این روزهای گرم شاهد بروز مشکل برای 

این قشر پرتالش نباشیم.

 صدور اسناد تک برگ منابع طبیعی اصفهان 4 برابر 
افزایش یافت

معاون حفاظت و امور اراضــی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: صدور اســناد 
تک برگ عرصه های طبیعی این اســتان تنها طی یک سال اخیر در مقایسه با یک دهه گذشته ۴ 
برابر افزایش یافته است.داریوش ســعیدی افزود: سال قبل اسناد تک برگ ۵.۶ میلیون هکتار 
از عرصه های طبیعی صادر شد و این در حالی است که از ســال ۸۹ تا ۹۸ تنها برای یک میلیون و 
۴۵۰ هزار هکتار از اراضی سند صادر شده بود.معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اصفهان اضافه کرد: این اقدام در تمامی شهرستان های استان انجام شد و مختص 
منطقه خاصی نبود.وی با بیان اینکه جلوگیری از زمین خواری، رانت خواری، تخریب و تصرف از 
مزایای صدور اسناد است، ادامه داد: تشــخیص اراضی ملی از مستثنیات اراضی و مالکانه افراد 
سبب کاهش سو استفاده ها و اقدامات غیرقانونی می شود.معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با اشاره به اینکه همه باید خود را در حفظ اراضی طبیعی ملزم 
بدانند، تصریح کرد: توسعه منابع طبیعی بدون حفاظت همه جانبه و فراگیر میسر نیست و در این 

ارتباط شفافیت و قانون باید حکم فرما باشد.

خبر روز

پایانه های فروشگاهی و شفافیت اقتصادی
هرگاه آخرین روز مهلت یــا موعد مقرر برای ارائه اظهارنامه یا ســایر اوراقی که مودی مالیاتی به 
موجب مقررات مکلف به ارائه آن است، مصادف با تعطیل یا تعطیالت رسمی شود، نخستین روز 
بعد از تعطیلی، موعد مقرر جهت ارائه اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.ارائه اظهارنامه 
و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و نیز موسســات و شرکت هایی که 
مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بر عهده نماینده آنها 
خواهد بود.صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتبا به اداره 
امور مالیاتی محل اعالم کنند. انجام این امر باعث خواهد شد تا از همه تسهیالت و معافیت های 
مالیاتی بهره مند شده و مشــمول ۱۰ درصد جریمه مقرر نیز نشــوند. این حکم در مورد صاحبان 
مشاغل که برای آنها از طرف مراجع ذی ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر شده است، نخواهد بود.

در صورتی که مؤدی محل های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را 
به عنوان محل سکونت اصلی معرفی کند.

هر شــخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهــی نمایندگی های مالی یا سیاســی دولت جمهوری 
اسالمی در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارجی به عنوان 
مقیم، مالیات پرداخته است، از لحاظ مالیاتی در آن ســال، مقیم خارج از کشور شناخته خواهد 
شد مگر در مواردی که در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغل بوده باشد. در سال مالیاتی مزبور 
حداقل شــش ماه به صورت متوالی یا متناوب در ایران سکونت داشته و توقف در خارج از کشور 
به منظور انجام ماموریت یــا معالجه یا امثال آن بوده باشد.اشــخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی 
مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج از کشــور تحصیل کرده و مالیات آن را به دولت محل 
تحصیل درآمد پرداخته باشــند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه یا حســاب سود و زیان 
خود، حسب مورد طبق مقررات این قانون اعالم کنند، مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور یا آن 
مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج از کشــور تعلق می گیرد، از مالیات بر درآمد آنها 
قابل کسر خواهد بود.اداره امور مالیاتی می تواند برای رســیدگی به اظهارنامه یا تشخیص درآمد 
مؤدی به کلیه دفا تر اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رســیدگی کند و مؤدی مالیات نیز مکلف به 
ارائه آنهاست. در غیر این صورت، بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود.

پایانه های فروشگاهی ابزار مالی نوین

اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان را مــی توان یکــی از اقدامات موثر و 
عمل گرایانه سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای قوانین مالیاتی پویا و به روز رسانی شده 
نظام اقتصادی کشور دانست. قانونی که با اجرای آن بخش اعظمی از فعالیت های اقتصادی و داد 

و ستد های مالی در فرآیند شفاف سازی و رفع ابهامات مربوط به آن قرار می گیرد.
اصوال پایانه های فروشــگاهی به هر دســتگاه کارت خوان بانکی ، درگاه پرداخت الکترونیکی یا 
هر وســیله دیگری که امکان اتصال به شــبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه 
مؤدیان را داشــته و از قابلیت صدور صورت حســاب الکترونیکی برخوردار باشد، گفته می شود.

قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان ابزار دولت برای پایش فعالیت های اقتصادی 
و سیاست گذاری و برنامه ریزی درست و موثر در این حوزه اســت که با همکاری مشموالن این 
امر محقق می شود . از سوی دیگر مشاغل نیز از مزایا و قابلیت های این سامانه ها در ایجاد نظم 
و شفافیت و اعتماد بهره مند می شــوند. امروزه دولت ها بدون استفاده از فناوری اطالعات نمی 
توانند فرآیندهای مدیریت تصمیم گیری و سیاســت گذاری را در ســطح ملی به شکل مطلوب 
به انجام برســانند. با توجه به این مهم، سازمان های دولتی به مدد توســعه فناوری اطالعات و 
ارتباطات در فرآیند ها و روش های خود، موفق به ارائه بهتر و سریع تر خدمات به شهروندان شده 
اند . فضای کسب و کار و مبادالت تجاری نیز یکی از عرصه هایی است که شاهد ورود فناوری های 

نوین ارتباطی بوده است.

کافه اقتصاد

مالیات

 همزمان با فصل خرید
 تضمینی گندم؛

بخشی از طلب گندم کاران 
پرداخت شد

همزمان با فصل خرید تضمینی گندم، ۱۷۴ 
میلیارد ریال مطالبات گندم کاران اســتان 
اصفهان پرداخت شده است. مدیر کل غله 
و خدمات بازرگانی این استان گفت: هنگام 
تحویل گندم از کشــاورزان، اطالعات بهره 
برداران در سامانه ثبت اطالعات کشاورزان 
ثبت و از طریق بانک کشاورزی به حساب 
آنان واریز می شود.محسن ضیایی افزود: 
همچنیــن از اواخــر اردیبهشــت تاکنون 
۱۰ هــزارو ۵۰۰ تن گنــدم از بهــره برداران 
این اســتان در شهرســتان های کاشــان، 
آران وبیدگل، اردســتان و شــرق اصفهان 
 بــه ارزش ۵۲۵ میلیارد ریــال خریداری

 شده است.
وی گفت: این مقدار گندم با نرخ تضمینی 
هرکیلوگرم ۵۰ هزار ریــال در قالب هزار و 
۷۵۰ محموله از هــزار و ۱۴۰ گندم کار این 
استان خرید تضمینی و تاکنون سه هزارو 
۲۰۰ تــن از محموله های خریداری شــده 
تحویل مراکز خرید شــده است.محســن 
ضیایی افزود: کشاورزان استان اصفهان تا 
پایان شهریور می توانند گندم تولیدی خود 
را به ۴۰ مرکز تعاونی روســتایی به عنوان 
مباشر و همچنین دو ســیلوی دولتی و ۹ 

کارخانه آرد سازی تحویل دهند.
محســن ضیایی پیش بینی کرد امســال 
حدود ۱۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان 
اصفهان خریداری شود. امسال در استان 
حدود ۶۴ هــزار هکتار گنــدم آبی و دیم و 
حدود ۵۱ هزار هکتار جو در کشــت شــده 

است.
برداشت گندم در شهرســتان های شمال 
اســتان از جملــه آران و بیدگل، کاشــان، 
اردستان و نطنز به پایان رسیده و در بخش 
مرکزی اســتان از جمله شهرســتان های 
اصفهان، شــهرضا، برخوار و شاهین شهر 
و میمه کشــاورزان در حال برداشت گندم 

هستند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اعالم کرد نیمی از نقاط حادثه خیز جاده های اصفهان حذف شده است؛

حرکت به سوی ایمنی

استان اصفهان دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر 
مرضیه محب رسول

راه است که به دلیل موقعیت خاص آن در 
مرکز به عنوان چهار راه ترانزیت بار و مسافر کشور، رتبه اول حمل بار و رتبه 
سوم حمل مسافر را داراست.جاده های استان اصفهان در عین اینکه 
یکی از پر ترددترین مسیرهای کشوری محســوب می شود؛ اما نقاط 
حادثه خیزی که هر روز شاهد یک تصادف خونین است را هم کم ندارد. 
هر چند مسئوالن چندین سال است که وعده برطرف کرن خطرات جاده 
ای استان را می دهند ولی هنوز تعداد این محل ها کم نیست. مسئوالن 
استان می گویند تعداد ۱۰۹ نقطه حادثه خیز در استان وجود دارد، برخی 
از این مناطق شاهد تصادفات هولناک و بسیار تراژیکی بوده است. از 
جمله جاده علویجه که امسال یک دستگاه آمبوالنس و سرنشینانش 
به دلیل همین نقص ایمنی به کام مرگ کشــیده شــدند. دلیل کندی 
اصالحات همان مشــکل کهنه تامین اعتبار است؛ مسئوالن می گویند 
مشکل کمبود اعتبارات، سرعت رفع مشکالت نقاط پر تصادف جاده های 
استان اصفهان را کم کرده است. بر اساس اعالم معاون راهداری اداره 
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان، ۶۷ نقطه از مجموع 
۱۰۹ نقطه پر تصادف شناسایی شــده در این استان جزو نقاط مصوب 

کشوری محسوب می شود که ۵۰ درصد این نقاط طی چهار سال اخیر 
حذف شــده اســت. فرزاد دادخواه با بیان اینکه حذف مابقی نقاط پر 
تصادف استان اصفهان در برنامه این سازمان قرار دارد، افزود: دو راهکار 
کلی برای رفع این نقاط وجود دارد.معاون راهداری اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان با بیان اینکه اصالح برخی نقاط 
حادثه خیز در جاده های اصفهان با مشــکل کمبود اعتبار مواجه است، 
افزود: طرح و راهکار رفع این نقاط مشخص شــده، اما مشکل کمبود 
اعتبارات، سرعت رفع این نقاط را کم کرده است.دادخواه اظهار داشت: 
بعضی از نقاط پر تصادف این استان با احداث باند دوم به طور کامل رفع 
می شــود که در اولویت احداث طرح های راه و شهرسازی اصفهان قرار 
دارند.وی با اشــاره به وجود برخی نقاط حادثه خیز در مســیر ارتباطی 
مبارکه، بروجن و انارک، خور و طبس، اضافه کرد: رفع مشکل این نقاط 
با احداث باند دوم انجام می شــود که در اولویت طرح ها و برنامه های 
پیش بینی شده قرار دارد. افزایش قیمت ها ،معادالت ما را برای حذف 

این نقاط به هم ریخت و با مشکل مواجه کرد.
در واقع افزایش قیمت ها حاال نه تنها طرح های عمرانی و جاده کشی 
در کشور را به شدت کند کرده بلکه تامین اعتبار طرح های ایمن سازی 

جاده ها را هم به چالش کشیده است؛ جاده هایی که اغلب در مسیرهای 
مناطق محروم قرار دارد و همین مسئله تخصیص اعتبار و یا به عبارتی 
گرفتن بودجه را سخت تر کرده است. در تیران و کرون ، آران و بیدگل و 
بسیاری دیگر از شهرستان های اصفهان عدم تامین اعتبار، پروژه ها را 
در آستانه تعطیلی قرار داده است.طی روزهای گذشته رییس اداره راه و 
شهرسازی شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه مشکل اکثر پروژه های 
راه سازی این شهرستان عدم تامین اعتبار است، اذعان داشت: پروژه 
باند دوم قســمتی از محور فخره–کاشان که بسترســازی تا حدود ۵۰ 
درصد آن انجام شده است و پروژه احداث پل نوش آباد–کاشان با وجود 
دارا بودن مزایای بسیار همچون کاهش تصادفات جاده ای و افزایش 
ایمنی در انتظار تامین اعتبار هســتند. عالوه بر شهرستان ها بسیاری 
از طرح های بزرگ و بین اســتانی هم بر اثر نبودن اعتبار حاال به خواب 
رفته است از جمله بزرگراه اصفهان شیراز که مسئوالن وعده اتمام آن را 
همین اسفند و بهمن سال پیش داده بودند؛ اما ظاهرا تا پایان امسال 
به بهره برداری خواهد رسید. از سوی دیگر حجم ترددها در این جاده ها 
به خصوص باال بودن آمار ماشین های سنگین عبوری در اصفهان هم 

سختی کنترل و ایمن سازی این راه ها را دو چندان می کند.

بر اساس اعالم معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای استان اصفهان، ۶۷ نقطه از مجموع ۱۰۹ نقطه 
پر تصادف شناسایی شده در این استان جزو نقاط مصوب 
کشوری محسوب می شود که ۵۰ درصد این نقاط طی چهار 

سال اخیر حذف شده است

شاخص کل بازار سرمایه، اولین روز کاری خود را در 
فصل تابستان با سبزپوشی آغاز کرد و با رسیدن به 
فصل مجامع شــرکت ها می توان امید بیشتری به 
رشد بورس داشت. بازار در حال حاضر ارزندگی بسیار 
خوبی دارد؛ اما با سوءاســتفاده هایی که طی زمان 
گذشته در بورس به وجود آمد امیدواری چندانی برای 
تزریق نقدینگی هنگفت توسط ســهامداران وجود 
ندارد و از ســویی رییس دولت سیزدهم وعده های 
خوبی در جهت حمایت از این بازار داده که بنابر احتمال 
می تواند کارساز باشد.در حال حاضر بازار سرمایه دارای 

ارزندگی بســیار خوبی اســت؛ اما برای سهامداران 
زیان دیده جذاب نیست. جذابیت بازار سرمایه زمانی 
ایجاد می شود که اعتمادسازی و برنامه ریزی برای 
این بازار وجود داشته باشد.بررسی ها نشان می دهد 
که با توجه به نزدیک شدن به زمان مجامع بورسی، 
میل چندانی در سهامداران برای فروش وجود ندارد. 
در این میان افرادی که دانش اقتصادی و بورســی 
بیشــتری با تحلیل های متعدد برخی از سهام را در 
قیمت پایین خریداری می کنند و چندهفته پس از 
برگزاری مجمع و دریافت سود با قیمت باالتری در 
بازار به فروش می رسانند، این خرید برای سود بیشتر 
در مجمع باعث شده که صف های خرید کمی جان 
بگیرند و از حالت قفل خارج شوند.از سوی دیگر نرخ 
دالر نیز تاثیر عمده ای بر سهام کامودیتی محور دارد 

و طی روزهای گذشته نرخ دالر روی قیمت ۲3 الی 
۲۴.۵۰۰ هزار تومان نوسان داشته که این نوسان بر 
محدوده خاص می تواند نشان گر تعیین نرخ دالر برای 
بورس باشد. البته تعیین یا رسیدن به این نرخ با توجه 
به تغییر دولت و مذاکرات وین، کمی سخت و شاید 
تا آخر یا میانه های تابستان زمان به خود اختصاص 
دهد ولی می توان با توجه به داده های موجود گفت 
که نرخ دالر مشخص شده برای بازار در میان ۲۱ الی 
۲۵ هزار تومان اســت و متغیرهای اقتصادی اجازه 
کاهش نرخ دالر به کمتر از ۲۰ هزارتومان را نمی دهند. 
به طور کلی می توان گفت که آینده بورس نســبت به 
دیگر بازارهای مالی روشن، رشد و سوددهی در میانه 
3۰ الی ۴۰ درصد )با توجه به متغیرهای سیاســی-

اقتصادی اکنون( رخ خواهد داد.

»بورس« در انتظار تابستانی رویایی

روش های نوین آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب
مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون گفت: صرفه جویی ساالنه ۱۵ میلیون متر مکعب آب کشاورزی در شهرستان تیران و کرون، ثمره استفاده از روش های آبیاری 
جدید و تحت فشار است.محمد حسین احمدی اظهار کرد: آب چهار هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی تیران و کرون با آبیاری تحت فشار تامین می شود که این 
روش در کاهش هدر رفت منابع آبی نقش دارد.به گفته وی،  بیش از ۱۰ هزار هکتار زمین در این شهرستان به بخش زراعت و چهار هزار هکتار نیز به بخش باغبانی 
اختصاص دارد که به صورت آبی و دیم آبیاری می شوند.مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون با بیان اینکه مدیریت منابع آب برای توسعه کشاورزی این شهرستان 
اهمیت دارد، تصریح کرد: روش های جدید کشاورزی موجب افزایش سطح زیر کشت، کاهش هدر رفت آب و افزایش بهره وری شده است.وی اضافه کرد: میزان 
آب مصرفی بخش کشاورزی تیران و کرون در یک سال زراعی ۷۰ میلیون متر مکعب است. احمدی یادآورشد: تسهیالت بانکی برای اجرای روش های مکانیزه 
پیش بینی شده، اما خرده مالکیت ها یکی از موانع پیش روی اجرای اینگونه طرح هاست.احمدی با اشاره به میزان تولیدات کشاورزی تیران و کرون گفت: ساالنه 
بیش از ۱3۸ هزار تن محصول کشاورزی باغی و زراعی در این منطقه برداشت و در بازار های محلی، استانی و خارجی عرضه می شود.وی  بادام، گردو، انگور، سیب، 

گیالس، سبزی وصیفی، زعفران، موسیر، گندم، جو، کلزا و گیاهان دارویی را از جمله محصوالت تولیدی در این شهرستان بیان کرد.

گشایش نمایشگاه 
قطعات خودرو 
و صنایع وابسته 

اصفهان
هفدهمین نمایشگاه تخصصی 
قطعات خودرو و صنایع وابسته 
اصفهان با حضور ۷۵ شرکت از 
اســتان های مختلف کشور در 

اصفهان گشایش یافت.

وز عکس ر
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فعالیت 100محیط  بان در مناطق حفاظت شده چهارمحال 
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با بیان فعالیت کمتر از ۱۰۰ محیط بان در مناطق 
حفاظت شده استان گفت: نیاز استان به محیط بانان محیط زیست بیش از ۲ برابر این تعداد است. 
شهرام احمدی اضافه کرد: در استان چهارمحال و بختیاری پنج منطقه حفاظت شده شامل شیدا، هلن، 
سبزکوه، تنگ صیاد، پارک ملی و همچنین مناطق طبیعی دشت الله واژگون، پناهگاه حیات وحش 
و دو منطقه شکار ممنوع وجود دارد. احمدی اظهار داشت: مناطق زیرپوشش هر محیط بان در استان 
۵/۲ تا سه هزار هکتار اســت در حالی که این میزان باید در مناطق کوهستانی یک هزار هکتار باشد و 
براساس استاندارد جهانی باید در هر هزار هکتار یک محیط بان فعال باشد، اما در ایران در هر ۱۲ هزار 

هکتار یک محیط بان وجود دارد.

2۵ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند شهرستان اردل اهدا شد
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردل گفت: همزمان با میالد با سعادت امام رضا )ع( ۲۵ جهیزیه به نوعروسان 
نیازمند در این شهرستان اهدا شد. سید محمود موسوی اظهارداشــت: جهیزیه ها شامل اقالم ضروری 

همچون اتو، یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، جارو برقی، کاالی خواب و سرویس آشپزخانه است.

بازگشت به چرخه تولید در گروی ارائه تسهیالت بانکی
مدیرعامل واحد تولید مخازن کمپوزیت بروجن گفت: این واحد با ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار مخزن در 
سال، بزرگ ترین واحد تولید مخازن کمپوزیت در کشور اســت. فیروزی افزود: این واحد تولیدی 
با بهره گیــری از آخرین تکنولوژی روز دنیا، تــوان تولید مخازن گاز مایع و CNG تــا یک هزار و ۳۰۰ 
لیتر گنجایش را داراســت. وی اضافه کرد: پس از آمریکا، کانادا، آلمان و چین، استقرار تجهیزات و 
ماشین آالت تخصصی و های تک در این واحد تولیدی، ایران را به پنجمین کشور دارنده تکنولوژی تولید 
مخازن فول کمپوَزیت جهان تبدیل کرده است. مدیرعامل واحد تولید مخازن کمپوزیت بروجن گفت: 
از سال ۹۴ و با تاخیر در تقسیط تسهیالت دریافتی و ایجاد شائبه های مالی توسط یکی از بانک های 
عامل، این واحد تولیدی به حالت تعطیل درآمده اســت.به گفته وی؛ رسیدگی به پرونده موجود در 
محاکم قضایی در کنار واگذاری ۵۰ میلیارد ریال تسهیالت بانکی، منجر به بازگشت این واحد به چرخه 

تولید و قطع وابستگی کشور به واردات خواهد شد.

انعقاد قرارداد طرح EPC کریستال مالمین لردگان امضا شد
مدیر پروژه طرح کریستال مالمین شرکت صنایع پتروشیمی پتروآرمند لردگان گفت: تامین تجهیزات و 
اجرای )ئی پی سی( طرح کریستال مالمین شرکت صنایع پتروشیمی پتروآرمند لردگان به عنوان طرح 
توسعه ای صنایع تکمیلی با شرکت ایرانی پناه صنعت پارت امضا شد.مجید اسماعیل زاده با اشاره به اینکه 
این طرح متعلق به شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( است، افزود: این طرح با 
هدف تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمیایی و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با ظرفیت 
ساالنه ۳۰ هزار تن در پایین دست پتروشیمی لردگان احداث می شود.اسماعیل زاده با بیان اینکه خوراک 
و یوتیلیتی های الزم طرح کریستال مالمین شرکت صنایع پتروشیمی پتروآرمند لردگان از پتروشیمی 
لردگان تامین می شود ،ادامه داد: فناوری این طرح از یک شرکت ایتالیایی خریداری و همه تجهیزات وارد 
کشور شده است.مدیر پروژه طرح کریستال مالمین شرکت صنایع پتروشیمی پتروآرمند لردگان با اشاره 
به اینکه براساس برنامه زمان بندی شده این طرح طی ۲۷ ماه تکمیل می شود، اظهار کرد: سرمایه گذاری 
این طرح بیش از هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.به گفته وی؛ طرح کریستال مالمین شرکت 
صنایع پتروشیمی پتروآرمند لردگان در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در مجاورت پتروشیمی اوره و آمونیاک 

لردگان به منظور تکمیل زنجیره ارزش محصول »اوره« و توسعه صنایع تکمیل اجرا می شود.

بام ایراناخبار

تراژدی خشکسالی در مزارع پرورش ماهی

پرورش دهندگان آبزیان در چهارمحال و بختیاری با مسائل و مشکالت 
متعددی روبه رو هســتند، ویــروس و بیماری، بالیــای طبیعی مانند 
سیل، حوادث غیرمترقبه از جمله ترکیدگی لوله نفت، آلودگی شیمیایی 
کارخانجات، خشکسالی و ... بحث تولید در مزارع پرورش ماهی را تحت 
تاثیر قرار می دهد و تولیدکنندگان در این حوزه را با چالش جدی مواجه 

می کند.
در چهارمحال و بختیاری چرخه تولید آبزیان کامل شــده است، در این 
استان واحدهای تولید خوراک آبزیان، مزارع پرورش ماهی، بسته بندی 
و فرآوری آبزیان فعال است، این صنعت پرسود می تواند زمینه اشتغال 
و شکوفایی اقتصادی در اســتان را فراهم کند، اما این امر تنها در صورتی 
محقق می شود که تولیدکنندگان در برابر حوادث پیش بینی نشده نیز مورد 

حمایت قرار بگیرند.
مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در 
خصوص ظرفیت تولید آبزیان در این استان، اظهار کرد: این استان جزو 
استان های ساحلی در کشور محسوب نمی شود، بنابراین از یکسری از 
ظرفیت های آبزی پروری مانند پرورش ماهی در آب های شور، مباحث 
صیادی، پرورش میگو در آب شــور و ... که اســتان های ساحلی از آن 

برخوردار هستند، محروم است.
محمد کریمی  افزود: در چهارمحال و بختیاری به علت وجود رودخانه ها، 
چشمه ســارها، قنوات، چاه های کشــاورزی و منابع آب طبیعی مانند 
دریاچه ها ظرفیت بســیار خوبی برای پرورش آبزیان وجــود دارد، این 

استان طی  چند سال اخیر در صدر فهرست تولیدکنندگان ماهی سردآبی 
در کشور قرار داشته است.

کریمی بیان کرد: به علت وجود برخی از مشکالت مانند سیل، بیماری ها، 
خشکسالی و ... شــاهد نوســان در بحث تولید آبزیان در چهارمحال و 
بختیاری بودیم، همچنین در برخی مواقع به علت کمبود اعتبارات بانکی 
امکان کمک به تولیدکنندگان این حوزه که دچار مشکالت اقتصادی شده 
بودند نیز وجود نداشت، اما باوجود این  مسائل توانستیم تقریبا روند رو 

به رشدی داشته باشیم.
مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه میزان تولید آبزیان در سال گذشته در استان بیش از ۲۳ 
هزار تن بوده اســت، گفت: در ســال ۱۴۰۰ باتوجه به خشکسالی حادث 
شده، پیش بینی می شود حدود ۲۲ هزار تن آبزیان در استان تولید شود 
که این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل کاهش چشمگیری 

نخواهد داشت.
وی در ادامه با بیان اینکــه برای افزایش تولید آبزیــان در چهارمحال و 
بختیاری باید ضریب نفوذ مکانیزاسیون در مزارع پرورش ماهی افزایش 
پیدا کند، خاطرنشان کرد: این مسئله نیازمند برخی زیرساخت ها از جمله 
برق و تجهیزات است، در بسیاری از مناطق دور دست مزارع پرورش ماهی 
به برق دسترسی ندارند و این موضوع بحث مکانیزاسیون را نیز تحت تاثیر 

خود قرار می دهد.
کریمی در خصوص بحث پرورش ماهی در قفس، توضیح داد: در مخازن 

آبی چهارمحال و بختیاری به ویژه در دریاچه سد کارون چهار، اکنون بحث 
پرورش ماهی در قفس دنبال می شود، طبق برآوردها تنها نیمی از این 
ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته است. در مخازن آبی این استان ظرفیت 
تولید حدود ۴۰۰۰ تن آبزیان در سال وجود دارد، اما در حال حاضر میزان 

تولید ماهی در قفس در سال ۱۳۹۹ به ۲۲۰۰ تن رسید.
مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در 
ادامه با اشاره به تولید ماهیان زینتی در استان، بیان کرد: تولید ماهیان 
زینتی نیاز آبی باالیی ندارد، همچنین این محصول بازار فروش بســیار 

خوبی در ایران و کشورهای خارجی دارد.
وی افزود: افرادی که متقاضی پــرورش ماهیان زینتی در چهارمحال و 
بختیاری هستند، دغدغه بازار فروش خارجی و داخلی را نخواهند داشت، 
همچنین مزارع پرورش ماهیان زینتی می تواند در شهرک های کشاورزی 
و حتی در نزدیکی محل سکونت افراد در شهرها و روستاها احداث شود، 
در استان ساالنه ۵۰۰ هزار قطعه ماهی زینتی تولید می شود که این عدد 

نسبت به ظرفیت های موجود بسیار کم است.
کریمی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های پرورش دهندگان آبزیان در 
کشور بحث بازار فروش است، یادآور شــد: اگر بحث بازارهای صادراتی 
توسط مسئوالن سیاست خارجی، اتاق های بازرگانی و ... مورد توجه قرار 
بگیرد، قطعا متقاضیان با رغبت بیشتری وارد عرصه آبزی پروری خواهند 
شد، در بحث تولید ماهیان زینتی خوشبختانه تقاضا در ایران و خارج از 

کشور بسیار باالست و مشکلی در این خصوص نداریم.

در چهارمحال و بختیاری به علت وجود رودخانه ها، 
چشمه سارها، قنوات، چاه های کشاورزی و منابع آب 
طبیعی مانند دریاچه ها ظرفیت بسیار خوبی برای 
پرورش آبزیان وجود دارد، این استان طی  چند سال 
اخیر در صدر فهرست تولیدکنندگان ماهی سردآبی در 
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ابالغ تصمیم واحد ثبتی )رای عدم افراز(
4/3 شــماره نامــه: 140085602033001218-1400/03/30 نظر به اینکه 
آقای حمید یوسفی فرزند مسلم احدی از مالکین مشاعی ششدانگ قطعه زمین 
معروف باغ پایین تقریبًا 12 قفیزی پالک ثبتی 431 فرعی از شماره 34- اصلی 
واقع در مزرعه خطیر جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز خواهان افراز سهم 
مشاعی خود به طرفیت ســایر مالکین مشــاعی پالک مرقوم )به طرفیت خانم 
فخری- محمد رضا علی- شــهرت هر چهار نفر شــاه آبادی فرزندان حسن و 
خانمها مینو- محبوبه- بتول- مینا خانم و  آقای مهدی و مرتضی شهرت همگی 
مهربانی( را نموده است و نهایتا منجر به صدور نظریه رد درخواست افراز به شماره 
140085602033000795 مورخه 1400/02/30 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
گردیده است و اخطاریه های نظریه عدم افراز مرقوم به آدرس خواندگان ارسال و 
برابر گواهی مامور پست اخطاریه های مرقوم به آدرس اعالمی از طرف خواهان 
به خانم فخری – محمد- رضا و علی شــهرت هر چهار نفر شاه آبادی و خانمها 
مینو – بتول- محبوبه و آقای مهدی شهرت همگی مهربانی الصاق گردیده است 
و نیز خواهان اعالم نموده است که آدرسی دیگر از آنها ندارد و دسترسی به ایشان 

مقدور نمی باشــد لذا این  آگهی بمنزله ابالغ بوده و چنانچه مشارالیهم نسبت به 
نظریه مزبور اعتراضی دارید اعتراض خود را به طرف مدت ده روز از طریق نشــر 
آگهی مطابق ماده 5 و 6 آیین نامه افراز و فروش امالک مشــاع مصوب آذرماه 
 1357 به دادگستری شهرســتان نطنز تســلیم نمایند. م الف: 1152297 

علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/13 و نامه 
شماره 2059/1/3053 مورخ 1400/02/30 صادره از فرمانداری نجف آباد نام 
موسسه به » خیریه سالمت کده سالم نجف آباد » تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )1154617(

آگهی تغییرات آموزش عالی آزاد دانش پژوهان موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت 1856 و شناسه ملی 10260201710 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/02/28 و 
نامه شماره 47270 مورخ 1400/03/08 صادره از وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
مهران بکائی جزی به شماره ملی 1283534444 بسمت رئیس موسسه برای مدت 
دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مهران بکائی جزی )رئیس موسسه( همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1154619(

آگهی تغییرات موسسه صیانت نوین سپاهان 
به شماره ثبت 3519 و شناسه ملی 10260674154 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/06 و نامه 
1445/706/120/9/106 مورخ 1400/3/26 نیروی انتظامی تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مدت فعالیت موسسه از تاریخ صورتجلسه برای مدت دو سال تمدید 
گردید اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1154618(

برگزاری مسابقات قهرمانی دو و میدانی در بام ایران
دبیر فدراسیون دو و میدانی گفت: مسابقات قهرمانی دوو میدانی کشور در شهرکرد برگزار می شود 
و در این رقابت ها ۴۲۰ ورزشکار دختر و پسر در ۲۲ ماده باهم رقابت می کنند.علی رضایی افزود: 
این رقابت ها از یک تیرماه آغاز و تا پنجم تیرماه ادامه دارد.رضایی اضافه کرد: دو روز این مسابقات 
پســران و دور روز آخر را دختران با هم رقابت می کنند.وی ادامه داد: دو و میدانی کارانی که حد 

نصاب جهانی را کسب کنند به مسابقات قهرمانی جوانان جهان در کنیا اعزام خواهند شد.

پرداخت 200 میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به عشایر کشور
مدیرکل دفتر امور تعاونی ها و نظام بهره برداری ســازمان امور عشایر ایران گفت: به منظور حمایت از 
عشایر و رفع مشکالت این قشر امسال ۲۰۰ میلیارد تومان تســهیالت ارزان قیمت برای پرداخت به 
جامعه عشایری کشور پیش بینی شده است.عزت ا... حسینی اظهار داشت: به منظور حمایت از عشایر 
و رفع مشکالت این قشر امسال ۲۰۰میلیارد تومان تســهیالت ارزان قیمت برای پرداخت به جامعه 
عشایری کشور پیش بینی شده است.وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به جامعه 
عشایری از سال ۱۳۹۵ اجرایی شد، افزود: امسال تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت 
تصویب شده که از این میزان ۵۰ میلیارد تومان ابالغ شده است.حسینی اضافه کرد: توسعه طرح های 
زنجیره تولید گوشت قرمز، گیاهان دارویی و صنایع دستی در اولویت برنامه امور عشایر کشور قرار دارد 
که با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت، بهره وری در تولید افزایش یابد. وی ادامه داد: تسهیالت ارزان 
قیمت در قالب ماده ۱۰ و ۱۲ به شرکت های تعاونی تا ۲ میلیارد تومان، اتحادیه ها تا ۶.۵ میلیارد تومان 
و افراد نیز تا سقف ۵۰ میلیون تومان مصوب شده است. حسینی گفت: در کشور ۲۴۴ شرکت تعاونی، 
اتحادیه استانی و مرکزی فعال اســت که در این شــرکت های تعاونی ۲۴۶ هزار خانوار عشایری با 
جمعیت بیش از یک میلیون و ۱۰۸ هزار نفر عضو هستند.وی افزود: در ۲۱ استان که تعداد شرکت های 
تعاونی آن ها بیش از هفت شرکت اســت، یک اتحادیه استانی نیز فعال اســت و مابقی استان ها 
زیرمجموعه اتحادیه مرکزی هستند.حســینی اضافه کرد: استفاده از انرژی های نو به عنوان یکی از 
رویکرد های جدید سازمان امور عشایر است که با همکاری وزارت نیرو توزیع پنل های خورشیدی در 
دستور کار قرار دارد.وی به راه اندازی سامانه هوشمند عشایر با عنوان »ایل یار« از ابتدای خردادماه در 
سراسر کشور اشاره کرد و افزود: در این سامانه اطالعات عشایر براساس کد ملی و رمز عبور ثبت خواهد 
شد. حسینی با تاکید بر تکمیل اطالعات عشایر در این سامانه گفت: با ثبت اطالعات جدید جمعیت 
جامعه عشایری پاالیش و کارت شناسایی دامداری و عشایری برای افراد براساس خوداظهاری صادر 

می شود و عشایر تا پایان تیرماه فرصت دارند که اطالعات خود را در این سامانه ثبت کنند.

افزایش تعداد خانه های ورزش روستایی در بام ایران
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری گفت: امسال تعداد خانه های 
ورزش روستایی استان، ۷۰ مورد افزایش می یابد که نقش مهمی در افزایش مقابله با مواد مخدر و 
جلوگیری از گرایش افراد به این حوزه دارد.سید قدیر مرتضوی افزود: همراهی مردم برای مبارزه با 
مواد مخدر در افزایش رضایت مندی عمومی اجتماع ضروری است و برنامه های روز جهانی مبارزه 
با مواد مخدر با شعار »یاری گران زندگی، مشــارکت اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد« اجرا و برگزار 
می شود.مرتضوی اضافه کرد: یک فرد معتاد می تواند در طول دوره مصرف ۱۰ تا ۲۰ نفر را وارد چرخه 
کند، پس ضروری است که همان یک نفر مدیریت شود.وی اظهار داشت: در دوران شیوع ویروس 
کرونا از بستر فضای مجازی شبکه شاد برای کنترل آســیب های اجتماعی در حوزه دانش آموزی 
بهره گیری و خوشبختانه در ســال ۱۳۹۹ سرعت شــیوع به مواد مخدر بین دانش آموزان متوقف 
شد.مرتضوی تصریح کرد: البته در دوران شــیوع ویروس کرونا شایعه ای در جامعه مبنی بر تاثیر 
اســتفاده از مواد مخدر برای پیشــگیری از ابتال و درمان کووید ۱۹ بروز پیدا کرد، که توانستیم این 

موضوع را کنترل و از پخش بیشتر این شایعه جلوگیری کنیم.

خبر خوان خبر روز

فعالیت 6 مرکز درمان 
 سوء مصرف مواد مخدر
 در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل بهزیســتی چهارمحال و بختیاری 
اظهــار داشــت: ایــن اداره کل امســال، 
طرح های مقابله و پیشگیری در حوزه مواد 
مخدر را با اولویت انجام می دهد و پارسال 
طرح پازک »پیشــگیری از اعتیاد زنان و 
کودکان« را ویژه یک هــزار و ۵۰۰ خانوار در 
محله های آسیب پذیر و خانواده های دارای 

پدر معتاد، اجرایی کرد.
نرگس عســگری افزود: ۱۸ مرکز اقامتی 
ترک اعتیاد در استان وجود دارد و هم اکنون 
یک مرکز جامع درمــان و بازتوانی ویژه در 
شهر گندمان فعالیت دارد که در این مرکز، 
فرد معتاد به مــدت ۱۵ روز ســم زدایی و 
سپس در مدت ۴۵روز مراحل درمان روانی 

و حرفه ای آموزی را سپری می کند.
عســگری اضافه کرد: دوره درمــان کامل 
در مرکز جامع درمان و بازتوانی یک ســال 
است و پس از این مراحل، فرد بهبودیافته 
برای ایجاد اشــتغال و دریافت تسهیالت 

اشتغال زایی مورد حمایت قرار می گیرد.
کنــون شــش مرکــز  وی گفــت: هم ا
درمــان ســوء مصــرف مــواد مخــدر و 
 یک مرکز کاهش آســیب نیز در اســتان

 فعالیت دارد.
عســگری تصریح کرد: امســال همزمان 
با هفته مبارزه با مواد مخــدر، تعرفه های 
مشــاوره های درمانــی و راهنمایــی بــه 
خانواده هــا و همچنیــن هزینه هــای 
پذیــرش در مراکــز اقامتی تــرک اعتیاد 
اســتان کاهش می یابــد و همچنین انواع 
خدمات روانشناسی در مراکز زیرمجموعه 
ایــن اداره کل در اســتان با تخفیــف ارائه 

می شود.
وی خاطر نشــان کرد: از ابتدای امســال 
تاکنــون حــدود یک هــزار و ۴۰۰ نفــر از 
بهزیستی استان انواع خدمات مورد نیاز را 
دریافت کرده اند که ارائه این میزان خدمات 
ســال گذشــته چهار هزار و ۶۲۶ نفر بوده 

است.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق چهارمحال 
و بختیاری اظهار داشــت: با توجه به افزایش دما و 
استفاده از وســایل خنک کننده هوا مصرف برق در 

استان ۲۰ درصد افزایش یافته است.
مجید فرهزاد افزود: اگر چه مصرف برق در اســتان 
افزایش یافته اســت، اما تاکنون مانع خاموشی در 
استان شده ایم، ولی احتمال اینکه در روز های آینده 
مصرف برق در اســتان بیش از سهمیه اختصاصی 
باشد و مجبور به اجرای خاموشی باشیم، وجود دارد.

فرهزاد با بیان اینکه ۲۰ درصد مشترکان برق استان، 
پر مصرف هستند، اضافه کرد: مشترکانی که بیش از 
حد استاندارد برق مصرف کنند با توجه به فرمول های 
محاسبه، هزینه برق آن ها تصاعدی حساب می شود 
و متحمل هزینه بیشــتری می شــوند.وی با بیان 
اینکه مشــترکان کم مصرف در فصل گرما ماهانه تا 
۱۰۰ کیلووات ساعت و در فصل های دیگر ۸۰ کیلووات 
ســاعت برق مصرف می کنند، افزود: بر این اساس 
در حال حاضر ۱۷.۵۸ درصد از مشترکان برق استان 
کم مصرف هستند و قبض برق پرداخت نمی کنند، 
اگرچه این تعداد در طول ســال شناور است.فرهزاد 

ادامه داد: همچنین از مجموع ۳۸۵ هزار مشــترک 
برق در اســتان، ۵۴.۶ درصد خوش مصرف هستند 
و مصرف برق آن ها متناسب با الگوی مصرف است.

وی با بیان اینکه ساعات اوج )پیک( مصرف برق در 
سال های اخیر بیشتر شده است، افزود: در حالی که 
در سال های گذشته ساعاتی از شب اوج مصرف برق 
در استان بود، اما طی ســال های اخیر اوج مصرف 
برق به ســاعت های ۱۲ تا ۱۷ و ۲۰ تــا ۲۳ افزایش 
یافته است.فرهزاد با توصیه به مردم استان نسبت 

به مدیریت مصرف برق، اظهار داشت: چنانچه مردم 
استان ۱۰ درصد مدیریت مصرف برق داشته باشند، به 
میزان ۴۰ درصد در مصرف برق صرفه جویی می شود.

وی افزود: اســتفاده از کولر با دور کند، خودداری از 
استفاده از وســایل پرمصرف برقی از جمله ماشین 
لباسشویی، ظرفشــویی، جاروبرقی و اتو در ساعات 
اوج مصرف برق، اســتفاده از المپ های کم مصرف 
و خاموش کردن المپ هــای اضافه از جمله راه های 

مدیریت مصرف برق به شمار می رود.

افزایش20 درصدی مصرف برق در چهارمحال و بختیاری
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کمک 100 میلیارد تومانی مردم اصفهان برای امور خیریه

مدیرکل اوقاف وامور خیریه اســتان اصفهان گفت: مردم اســتان اصفهان درسال گذشته بیش از 
۱۰۰میلیارد تومان برای امور خیریه در زمینه های عمران بقاع، بهداشت ودرمان و کاهش آسیب های 
اجتماعی هزینه کردند.محمد حســین بلک با تاکید بر اینکه نگاه ســطحی به فعالیت عمرانی در 
امامزادگان اشتباه است، افزود: امامزادگان پایه های استحکام و وحدت در کشور هستند، مودت به 
اهل بیت)ع) اسالم را زنده و پویا می کند و از این رو خیران نه به اجبار بلکه با عشق به امامزادگان و 
امور خیریه کمک می کنند.وی با بیان اینکه اداره اوقاف اعتبار دولتی ندارد، اضافه کرد: همه اعتبارات 
این سازمان از محل کمک های مردمی و درآمد موقوفات است که برکات فراوانی نیز دارد و حاصل 
آن کمک به کاهش آســیب های اجتماعی، اجرای پروژه های عمرانی، کمک به بهداشت و درمان 

و… است.

خیران اصفهانی به کمک دانشگاه فرهنگیان بشتابند
مدیرعامل بنیاد خیرین حامی دانشــگاه فرهنگیان کشــور گفت: اصفهان با داشتن بیش از ۵۰۰ 
خیریه فعال به عنوان »ید واحده« می تواند بســیاری از خیران را به ســمت کمک به دانشــگاه 
فرهنگیان سوق دهد.مهدی احمدی، اظهار داشت: ما برای توسعه این دانشگاه ناچار به استفاده 
از ظرفیت خیرین هستیم و روال اســتفاده از خیران در برخی از کشورهای اروپایی و اسالمی از 
جمله مالزی هم مرسوم اســت.وی به ایجاد بانک اطالعاتی خیران استان تاکید کرد و گفت: ما 
به کمک خیران در دانشگاه های تربیت معلم، بیش از دیگر امور خیر کشور نیاز داریم.مدیرعامل 
بنیاد خیرین دانشــگاه فرهنگیان تصریح کرد: ما باید ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و فرهیختگان 
آن را به مردم و خیران معرفی کنیم، زیرا بسیاری از مردم با این دانشگاه آشنایی ندارند.وی ادامه 
داد: شعار باید تبدیل به شــعور شود و اســتان اصفهان به عنوان الگو می تواند این حرکت را آغاز 
کند و با کمک های خود، این دانشگاه مقدس را نجات دهد.احمدی گفت: ما در تهران ۳۱ نماینده 
مجلس را به عضویت افتخاری ستاد مرکزی خیریه فرهنگیان درآوردیم و از مجلس و امتیازات 
آن استفاده می کنیم.وی خاطرنشان کرد: خیری که به این مجموعه های فرهنگی کمک می کند 

باید از امتیازاتی برخوردار باشد و نمایندگان مجلس نیز نقش موثری در این زمینه دارند.

مدیر کمیته مرکزی خادمین شهدای استان اعالم کرد:

احتمال شروع سفرهای راهیان نور از نیمه دوم تیرماه
مدیر کمیته مرکزی خادمین شهدای استان اصفهان با بیان اینکه ماموریت اصلی خادمین شهدا 
خدمت به زائران شهداست، گفت: خادمین شهدا به همان کیفیتی که در یادمان های شهدا خدمت 
می کردند هم اکنون در شهرستان های خود به زائران شهدا در گلستان های شهدا خدمت ارائه می 
کنند.محمد رجایی افزود: متاسفانه از دو ســال قبل به علت شیوع ویروس کرونا توفیق حضور در 
فضای بســیار ناب یادمان های عملیاتی دوران دفاع مقدس و اردوهای راهیان نور سراسر کشور 
سلب و فعالیت ها محدود شــد و فعالیت ها محدود به اجرای طرح های استانی شده است.وی 
در ادامه افزود: کمیته مرکزی خادمین الشهدای استان اصفهان هم اکنون بیش از چهار هزار عضو 
برادر و حدود دو هزار نفر عضو خواهر دارد که در گلستان های شهدای شهرستان ها به زائران شهدا 
خدمت می کنند.رجایی از شروع ثبت نام ویژه خادمین الشهدا استان اصفهان خبر داد و افزود: با 
هدف احیای فعالیت های مجدد اعضای کمیته، ثبت نام داوطلبان خادم الشهدا در استان اصفهان 
از اول تیرماه به مدت ۱4 روز در دفاتر شهرســتانی انجام می شــود.وی با بیان اینکه برای خادمی 
شهدا در سطح استانی هیچ گونه شرطی وجود ندارد ولی در سطح برنامه های ملی داشتن حداقل 
۱8 سال الزامی است، خاطرنشان کرد: داوطلبان از طریق دفاتر شهرستانی می توانند اقدام به ثبت 
نام و تکمیل فرم در ســامانه کرده و پس از گذراندن مراحل گزینش و دوره های آموزشی افراد به 
کسوت خادمی شهدا نائل شده و مجاز به شرکت و فعالیت در برنامه های خادمین شهدا می شوند.

خطر غرق شدن در منابع آبی بسیار جدی است؛

مردم هوشیار باشند 

با گرم شدن هوا دوباره هشدار قرمز برای  پریسا سعادت
آمار افزایش غرق شدگی در رودخانه ها و 
سدهای استان اصفهان صادر شده است. هر چند امسال زاینده رود در 
محدوده اصفهان خشک شــده؛ اما این به معنای توقف و یا حتی کم 
شدن میزان غرق شده ها و یا افراد در معرض این خطر نیست. سدها 
و استخرهای کشاورزی در کنار رودخانه در شهرستان هایی مانند باغ 
بهادران حاال به شدت برای شــناگران تازه کار و حتی ماهر خطرناک 
اســت. طی روزهای اخیر یک جوان ۱7 ســاله در محدوده رودخانه 
زاینده رود در باغ بهادران غرق شد. خبرهایی هم از فوت افراد دیگر در 
مخازن سد و استخرهای کشــاورزی در شهرستان های دیگر مخابره 

شده است. 
هر چند این آمار مرگ و میــر تاکنون هفت نفر ؛ امــا در صورت عدم 
هوشــیاری و آگاهی مردم این آمار افزایش خواهد یافت. این انتظار 
وجود دارد که میزان غرق شدگی در رودخانه بیشتر باشد و به تبع آن 
وقتی امسال زاینده رود خشک است شاید این آمار پایین بیاید؛ اما در 

حقیقت روی آوردن مردم به کانال های آب و استخرهای کشاورزی و 
مخازن سد بسیار خطرناک تر از رودخانه است به همین دلیل معموال 
در شــرایطی که رودخانه خشک است میزان غرق شــدگی افراد هم 

بیشتر می شود.
 این موضوع در مورد استخرهای کشاورزی بسیار جدی تر و خطرناک 
تر خواهد بود چرا که این استخرها با شــیب های تند و بسیار لغزنده 
هســتند که معموال خروج از آنها به راحتی ممکن نیســت و به دلیل 
شرایط خشکسالی و اجرای طرح های آبخیزداری حاال تعداد آنها روز 

به روز در حال زیادتر شدن است . 
مســئوالن مدیریت بحران اســتانداری می گویند صاحبان استخرها 
ملزم به کشــیدن فنس و محافظت از این استخرها هستند؛ اما آنچه 
معموال افراد را در این مکان ها به دام می اندازد ناآگاهی از خطر باالی 
این مکان هاســت. آنگونه که مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
اصفهان گفته اســت: امســال از اول ســال تاکنون 7 مورد فوتی در 
منابع آبی اســتان اصفهان اتفاق افتاده اســت.منصور شیشه فروش 

با اشــاره به برگزاری جلســه مدیریت بحران به منظور پیشگیری از 
غرق شــدگی افراد در منابع آبی اظهار داشــت: امســال از اول سال 
تاکنون 7 مــورد فوتــی در منابع آبی اســتان اصفهان اتفــاق افتاده 
که ۲ مورد در اســتخرهای باغات، ۲ مورد در رودخانــه، یک مورد در 
 ســد مخزنی خمیران و ۲ مورد در اســتخرهای ذخیره آب کشاورزی 

بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه سال گذشته 
بیش از ۵۶ مورد حادثه در منابع آبی استان داشته ایم که ۲۲ نفر غرق 
شــدند، افزود: رودخانه زاینده رود در مناطق باغ بهــادران و چادگان ، 
رودخانه های سمیرم و فریدون شهر و ســدهای مخزنی خمیران در 
تیران و کرون، باغکل در خوانسار، قره قاچ و حنا در سمیرم و کوچری 
در گلپایگان مستعد حوادث غرقی هستند که همزمان با گرم شدن هوا 

و بسته بودن استخرها افراد در این رودخانه ها شنا می کنند.
وی با اشاره به اینکه دستورالعمل برای پیشگیری و کنترل غرق شدگی 
در منابع آب به دســتگاه ها ابالغ شــده و در این زمینــه برنامه ریزی 
شده است، گفت: اطالع رسانی عمومی از عدم ایمن بودن منابع آبی، 
رودخانه ها و استخرهای کشاورزی برای شنا و همکاری دستگاه های 
اجرایی بــرای آموزش هــا و ایمن ســازی اســتخرهای ذخیره آب 
کشــاورزی را به جهاد کشــاورزی ابالغ کرده ایم.مدیــرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه آب منطقه ای موظف است 
تابلوهای شنا ممنوع را در منابع آبی، سدها و رودخانه نصب کند، عنوان 
کرد: آب منطقه ای موظف شد عملیات ساماندهی رودخانه ها و اجرای 
طرح های ایمن در رودخانه زاینده رود با رفع موانع در بســتر و حریم 
رودخانه ها را انجام دهد و گرداب هایی که در بستر رودخانه شناسایی 

شده را کنترل کند.
وی با بیان اینکــه آب منطقه ای باید طرح هــای ایمنی در کانال های 
انتقال آب کشــاورزی، انهار و مادی ها را انجام دهد و با نصب تابلو و 
نرده گذاری از شــنا کردن جلوگیری کند، گفت: سال گذشته ۲ میلیارد 
تومان برای ایمن سازی شــبکه های آب انجام شد و امسال هم آب 
منطقه ای ۱۵ میلیارد تومان پیش بینی کرده تا کانال های منشعب آب 

را ایمن سازی کند.
شیشــه فروش با بیان اینکه شهردارها باید ایمن ســازی کانال های 
انتقال آب در محدوده شــهرها را انجام دهند، ادامه داد: شهرداری ها 
باید تیم های نجات در رودخانه را داشته باشند و در این راستا باید یک 
تیم ۱۲ نفره تجهیز شــود و همراه با قایق نجات در آب های خروشان 

مستقر شوند.

با مسئولان جامعه

مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
سال گذشته شیب مراجعات به مراکز پزشکی قانونی 
اســتان برخالف روند چند ســال اخیر، معکوس شد، 
گفت: تحلیل ما این است که محدودیت های کرونا به 
ویژه در مورد حوادث ترافیکی، باعث کاهش مراجعات 
به پزشکی قانونی شد.علی سلیمانپور، از تبدیل فضاهای 
غیر اســتاندارد و مناسب ســازی فضاها در مجموعه 
پزشــکی قانونی اســتان خبر داد و گفت: باوجود همه 
گیری کرونا حتی یــک روز هم در ارائــه خدمات این 
مجموعه تغییری ایجاد نشــد و به صورت شبانه روزی 

پاســخگوی مردم و انجام کار کارشناســی هســتیم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان به ۱۰ پروژه در 
دست احداث و تکمیل در ســال های اخیر اشاره کرد 
و گفت: اصلی ترین پروژه ســاختمان پزشکی قانونی 
شهرســتان اصفهان اســت که پیشــرفت بیش از ۹۵ 
درصدی در فاز اول دارد. همچنین بازسازی و نوسازی 
ساختمان های تکمیلی موجود در دستور کار بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در مورد وضعیت 
نیروی انســانی این اداره کل، گفت: چارت تشکیالتی 
اداره کل کمی نزدیک به یک ســوم تکمیل شده است 
که با توجه به شرح وظایف و مراجعات مردمی تالش 
شد شرایط پرســنلی به گونه ای ترمیم شود، همچنین 
پیگیری هایی نیز در ســطح کشور انجام شده و ساالنه 

سهمیه استخدامی به ســازمان پزشکی قانونی کشور 
داده می شود و به تبع مجوزهایی به استان اصفهان تعلق 
می گیرد، اما تالش کرده ایم برخی همکاران و نیروهای 
مورد نیاز را از طریق انتقال و ماموریت از ســایر دستگاه 
ها تامین کنیــم، اگرچه واقعیت این اســت که فاصله 
وضعیت موجود و وضعیت قابل قبول و استاندارد زیاد 
است،ولی نسبت به سال های گذشته بهتر است.وی در 
مورد بیشترین پرونده های ارجاعی به پزشکی قانونی 
استان در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته به طور 
کلی و برخالف روند عمومی چند سال اخیر که هر سال 
با شیب تقریبا ثابتی به حجم مراجعان اضافه می شد، 
این شیب معکوس شــد و حجم مراجعات در بخش 

های مختلف به صورت کلی کاهش یافت. 

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان:

کرونا مراجعه به پزشکی قانونی را کاهش داد

مشاوره حقوقی 
رایگان به مردم در 
دادگستری اصفهان

از آغاز دهه کرامــت خادمیاران 
حقوقی با میز خدمت مشــاوره 
به مردم مشــاوره حقوقی دادند 
و خادمیــاران وکیــل، وکالــت 

نیازمندان را بر عهده گرفتند.

ایمنی و پیوستگی در مسیرهای دوچرخه سواری اصفهان
رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: احداث مسیرهای دوچرخه سواری 
باید زیر نظر پلیس صورت بگیرد.ســرهنگ محمد رضا محمدی ادامه داد: مســیر های دوچرخه 
سواری و پیاده روی باید در اصفهان توسعه یابد و قرار است 777 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری 
احداث شود؛ اما باید ایمنی، پیوستگی و استاندارد ها رعایت و مسیر ها زیر نظر پلیس احداث شود.

وی در خصوص اصالح مسیر های دوچرخه ســواری بیان کرد: یکی از اصالحات صورت گرفته در 
خیابان توحید مسیر جنوب به شمال از سمت بلوار دانشگاه به چهار راه پلیس و حاشیه زاینده رود 
است که مسیر، دوطرفه زده شــده و به دلیل عرض زیاد ترافیک ایجاد می شد که باید مسیر رفت 
را موازی با جریان ترافیک و مسیر برگشــت را در باند مخالف قرار داد که این امر در حال اجراست.

رییس پلیس راهور استان اصفهان افزود: دوچرخه یک وسیله نقلیه و تابع آیین نامه های راهنمایی 
و رانندگی است، دوچرخه ســوار در مواجهه با چراغ قرمز باید توقف کند و ملزم به رعایت حق تقدم 
است، اســتفاده از کاله ایمنی و تجهیزات الزامی و در خصوص تردد در شب برای دیده شدن چراغ 
چشمک زن نیاز است و برای نظارت پلیس دوچرخه سوار در نظر گرفته شده است.سرهنگ محمدی 
ادامه داد: بیشترین آسیب متوجه دوچرخه سوار اســت و بیشتر تصادفات در اثر برخورد دوچرخه 
با خودروی پارک شده است که به صورت ناگهانی در خودرو را باز می کنند، همچنین در معابری که 

سرعت باالست خودرو موظف است فاصله طولی خود را با دوچرخه سوار حفظ کند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبر داد :

امدادرسانی به بیش از یک هزار و 850 حادثه دیده در بهار 
سال 1400

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرسانی به یک هزار و 8۵7 حادثه دیده طی سه 
ماهه اول سال ۱4۰۰ توسط نجاتگران و نیروهای امدادی این جمعیت خبر داد.علی محمدهاشمی 
با اعالم این خبر و با بیان اینکه ۶۱۱ فقره حادثه امدادرسانی شــده است ،گفت : ۳۰4 مورد حادثه 
جاده ای، 8۵ مورد خدمات حضوری، یک مورد خدمات مناسبتی ، ۳۱ حادثه کوهستان، ۱۱۰ مورد 
حادثه شهری، ۵ حادثه ساحلی ، ۳ حادثه ریزش آوار ،۱۳ مورد سیل و آب گرفتگی ، ۵۵ مورد حادثه 
صنعتی و کارگاهی ،۳ حادثه توفان و یک حادثه هوایی بوده اســت.وی  در ادامه از خدمت رسانی 
نیروهای امدادی به ۵8۱  نجات یافته خبر داد و گفت : از این تعداد ۱4۱ نفر به صورت سرپایی درمان 
شده و 44۰ نفر نیز برای درمان به مراکز درمانی استان انتقال یافتند. محمدهاشمی تعداد نیروهای 
عملیاتی مشارکت کننده برای امدادرسانی به این حوادث را یک هزار و ۹۹۶ نفر در قالب 7۳۵  تیم 
عملیاتی عنوان کرد و افزود: ۵۶۹ دســتگاه خودروی عملیاتی برای امدادرسانی به این حوادث به 
کار گرفته شده بودند.مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد : در سه ماهه 

نخست سال جاری 4۵  مورد عملیات رهاسازی توسط نیروهای این جمعیت انجام شده است.

اعتراف به 30 فقره سرقت از کارگاه ها
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دستگیری ســارق اموال کارگاه ها و کوره های 
آجرپزی در منطقه صنعتی »دولت آباد« خبر داد.سرهنگ حسین ترکیان بیان داشت: در پی وقوع 
چند فقره ســرقت از کارگاه های خصوصی و کوره های آجرپزی در منطقــه صنعتی »دولت آباد« 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان برخوار قرار گرفت.وی افزود: 
کارآگاهان پس از بررسی های علمی و تخصصی از محل های وقوع سرقت و جمع آوری آثار و ادله 
الزم هویت اصلی عامل این سرقت ها را به دســت آورده و با راه اندازی گشت های نامحسوس به 
جست و جو برای یافتن متهم پرداختند.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
اظهار داشت: سرانجام با تالش خستگی ناپذیر کارآگاهان، مخفیگاه متهم در منطقه صنعتی »دولت 

آباد« شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده شد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

موج پنجم کرونا اصفهان 
را تهدید می کند

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهان گفــت: با توجه بــه روند صعودی 
شدن ابتال به کرونا در اســتان های کشور 
بــه علت جهــش هــای جدیــد احتمال 
مــوج پنجــم کرونــا در اصفهــان تقویت 
یافتــه اســت و بــه تازگــی ۵۳4مــورد 
 جدیــد کرونــا در اصفهــان شناســایی 

شده است.
آرش نجیمی با اشــاره بــه روند صعودی 
شدن ابتال به کرونا در اســتان های کشور 
به علت جهش های جدیــد احتمال موج 
پنجم کرونا در اصفهان تقویت یافته است، 
اظهار کرد: اخیرا ۵۳۵مورد جدید کرونا در 
اصفهان شناسایی شده است و امیدواریم 
در آینده نزدیک روند واکسیناسیون کرونا 

مرتفع شود.
 وی اظهــار کــرد: از یــک هــزار و ۵۵۶ 
بیمــار مشــکوک بــه کرونــا ۵۳4مورد 
قطعی شناســایی شــد و ۱8۲ نفر از این 
بیمــاران در مراکز درمانی تحت پوشــش 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان بستری 
شده اند.ســخنگوی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اصفهان با بیان اینکــه به تازگی 
۱4۱ بیمــار بهبــود یافتــه کرونــا از مراکز 
درمانــی ترخیص شــده اند، اضافــه کرد: 
این در حالی اســت که هنــوز 87۶بیمار 
مبتال بــه کرونــا در مراکــز درمانی تحت 
 پوشش دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان

 بستری هستند.
وی اضافه کــرد: ۱7۱ نفر از افراد بســتری 
در مراکز درمانی تحت پوشــش دانشگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان در بخــش 
مراقبت های ویــژه نگهداری می شــوند.

نجیمی با اشــاره به مرگ و میــر۱۱ بیمار 
مشــکوک و قطعــی بــه کرونــا در مراکز 
درمانــی تحت پوشــش دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان ابــراز داشــت: اخیرا ۶ 
 مورد مثبت قطعی فوت بــا کرونا گزارش

 شده است.

رییس برنامه ریزی و جذب و نگهداری اهدا کنندگان اداره کل انتقال خون استان:

بیماران کرونایی همچنان به پالسما نیاز دارند
رییس برنامه ریزی و جذب و نگهداری اهدا کنندگان اداره کل انتقال خون استان اصفهان گفت: اهدای پالسمای بیماران کرونایی بهبود یافته برای کمک به بیماران بدحال 
همچنان نیاز است.زهره مسائلی درباره شرایط فرد اهدا کننده پالسما اظهار کرد: افراد مبتال به کرونا که 8 روز کامل از بهبودی کامل آن ها گذشته است و سن آن ها باالی ۱8 
سال و وزنشان باالی ۵۰ کیلو گرم باشد پس از تایید پزشک می توانند پالسما اهدا کنند.وی گفت: سال ۱۳۹۹ در استان اصفهان ۱۵7 هزار نفر داوطلب اهدای خون داشتیم 
که از این تعداد ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر خون اهدا کردند.رییس برنامه ریزی و جذب و نگهداری اهدا کنندگان اداره کل انتقال خون استان اصفهان افزود:به دلیل همه گیری کرونا 
با کاهش مراجعه کنندگان برای اهدای خون نسبت به سال های قبل مواجه شدیم، اما با فراخوان هایی که از طریق ارسال پیامک برای اهدا کنندگان و از طریق رسانه ها و صدا 
و سیما اعالم شده خوشبختانه اهدا کنندگان کمال همکاری را انجام داده اند.مسائلی درباره گروه های خونی مورد نیاز استان اصفهان گفت: به تمام گروه های خونی نیاز 
هست، اما برخی از گروه های خونی نیاز بیشتری به خون دارند مثل گروه های خونی منفی که ممکن است به صورت مقطعی ذخیره آن ها کم شود؛  اما کمترین گروه خونی 
در کل جامعه AB منفی است که این کمبود های خونی با هماهنگی و همکاری اهدا کنندگان جبران می شود.وی یادآور شد: گیرنده خون برای دریافت خون هیچ هزینه ای 

پرداخت نمی کند، اما برای فرآورده ها و آزمایش هایی که روی خون انجام می شود، هزینه جزئی پرداخت می کنند.



مسابقات بین المللی تنیس جوانان از 2 تا 9 مرداد امسال در سطح 5 برگزار می شود. مسابقات بین المللی تنیس جوانان از 2 مرداد ماه سال 1400، در زمین های 
مجموعه  ورزشی 22 بهمن اصفهان برگزار می شود. این مســابقات در دو بخش انفرادی و دونفره دختران و پســران به مدت 9 روز برگزار می شود.پیش از این 
مسابقات تور جهانی زیر 18 سال به میزبانی کشورمان و در شیراز، ارومیه و جزیره کیش برگزار شد و این بار نیز این رویداد بین المللی در اصفهان انجام خواهد شد.

اصفهان؛ میزبان تور جهانی تنیس زیر 18 سال
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ضرب االجل 7 روزه یوونتوس برای »رونالدو«
نشریه »کوریره دلو اسپورت« ایتالیا خبر داد باشــگاه یوونتوس برای کریستیانو رونالدو ضرب 
االجــل 7 روزه تعیین کرد تا تصمیــم نهایی خود را دربــاره آینده اش بگیرد.قــرارداد رونالدو با 
بیانکونری تا سال 2022 اعتبار دارد ولی در ماه گذشته شایعات زیادی درباره احتمال جدایی فوق 
ستاره پرتغالی از تیم تورینی مطرح شد.رونالدو این روزها به همراه تیم ملی پرتغال در مسابقات 
یورو 2020 حضور دارد. خورخه مندز، مدیر برنامه اعجوبه فوتبال جهــان هفته آینده عازم ایتالیا 
می شود تا درباره ماندن یا رفتن او با تورینی ها صحبت کند.پاری سن ژرمن و منچستر یونایتد از 
مشتریان جدی رونالدو منتظر تصمیم نهایی این بازیکن و تعیین تکلیفش با باشگاه یوونتوس 

هستند.

دو رکورد خاص برای »مودریچ«
هافبک تیم ملی فوتبال کرواســی با گلزنی در دیدار برابر اسکاتلند عنوان مسن ترین گلزن تاریخ 
فوتبال این کشــور را هم به خود اختصاص داد.به نقل از دیلی میلی، تیم ملی فوتبال کرواسی در 
دیدار برابر اسکاتلند با نتیجه سه بر یک به پیروزی دست پیدا کرد تا به عنوان تیم دوم صعودش 
را به دور بعد قطعی کند.لوکا مودریچ گل دوم تیمش را در این بازی به ثمر رساند.مودریچ با گلزنی 
در این بازی به یک رکورد جدید دست پیدا کرد و آن اینکه مسن ترین گلزن تاریخ فوتبال کرواسی 
در رقابت های یورو شد.جالب اینکه مودریچ رکورد جوان ترین گلزن تاریخ فوتبال کرواسی را هم 
در یورو در اختیار دارد. او در سال 2008 درحالی که 22 سال و 7۳ روز داشت، برای کرواسی گلزنی 
کرد و اکنون که ۳5 سال و 28۶ روز ســن دارد بازهم موفق به گلزنی شد تا هم رکورد جوان ترین 

گلزن و هم رکورد مسن ترین گلزن کروات ها را در یورو در اختیار داشته باشد.

فهرست بلند آث میالن برای جانشینی »چالهان اوغلو«
به نظر می رسد میالن در این تابستان با ســوپرایجنت پرتغالی تعامل زیادی داشته باشد. پس 
از پیوســتن هاکان چالهان اوغلو به اینتر، نام های زیادی در مورد جانشــین او در ترکیب میالن 
شنیده می شــود. لوکا مارکتی از اســکای ایتالیا گزارش داد امین عدلی، حکیم زیاش، یوزیپ 
ایلیچیچ، رافینیا، هامــس رودریگز، چنگیز اوندر و توماس لمار نام هایی هســتند که میالن برای 

جانشینی هاکان چالهان اوغلو در نظر دارد. 
دنیله لونگو همچنین گزارش داد ایده »ژرژ مندس« این است که رافائل لیائو را با هامس رودریگز 
معاوضه کند که البته رقمی پول به میالن خواهد رســید. عملی شدن این ایده پیچیده است؛ اما 
مندس این را دنبال می کند. پیترو ماتزاال از میالن نیوز نیز گزارش داد نام های زیادی در لیســت 
ماسارا و مالدینی دیده می شــوند و به نظر می رســد آنها عجله برای تصمیم گیری ندارند. اولین 
نام های لیست خرید میالن، دنی ســبایوس، مارسل سابیتســر از الیپزیش و حکیم زیاش از 

چلسی هستند.

تیم ملی سوریه به دنبال مربی جایگزین
پس از صعود قدرتمندانه تیم ملی ســوریه از مرحله دوم مســابقات مقدماتی جام جهانی، نبیل 
معلول سرمربی تونسی که پیش از این هدایت تیم الدحیل را برعهده داشت، به دلیل عدم دریافت 
دستمزد، از سمت خود کناره گیری کرد، بدون آن که استعفای کتبی و رسمی به فدراسیون فوتبال 
سوریه بدهد؛ این چیزی است که ابراهیم زید دبیرکل فدراســیون ادعا کرده است.روز سه شنبه 
جلسه ای 4 ساعته در فدراسیون فوتبال سوریه برگزار شد و تصمیم بر این شد تا یک مربی سوری 
جایگزین نبیل معلول شود؛ در حال حاضر نزار محروس، حسام السید و عماد خانکان که هر یک 

تجاربی در تیم های ملی و المپیک دارند برای این پست در نظر گرفته شده اند.

ذوب آهن اصفهان- آلومینیوم اراک؛

شاگردان »حسینی« در اندیشه پیروزی

فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال   سمیه مصور
کشــور روز جمعه با برگزاری پنج دیدار از 
سر گرفته می شود و در یکی از این دیدارها تیم ذوب آهن اصفهان در 

ورزشگاه فوالد شهر میزبان تیم آلومیینیوم اراک است.
سبزپوشــان اصفهانــی در شــرایطی آمــاده هفته بیســت و چهارم 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور می شوند که آنها شرایط مناسبی در 
جدول رده بندی نداشته و هر کدام از دیدارهای باقی مانده ذوبی ها به 

منزله فینال برای این تیم محسوب می شود.
تیم ذوب آهن بیســتمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور را با 
سرمربیگری رحمان رضایی آغاز کرد؛ اما این مربی جوان نتوانست با 
این تیم به نتایج قابل قبولی دست یابد تا پیش از پایان نیم فصل اول 
رقابت های لیگ از کادر فنی ذوبی ها کنار گذاشــته شود. سبزپوشان 
در ادامه با مجتبی حســینی به توافق رســیدند تا این مربی که سابقه 
همکاری بــا ذوب آهن را در کارنامه داشــت روی نیمکــت این تیم 

بنیشیند و به شرایط نامساعد ذوبی ها سروسامان بخشد.
حسینی توانســت روی نمایش ذوب آهن و روند بازی های این تیم 

تاثیر گذارد؛ اما هنوز در کسب نتیجه تغییری صورت نگرفته تا همچنان 
ذوب آهن در منطقه فانوس نشــین جدول رده بندی دست و پا بزند. 
حسینی موفق شد از 7 بازی که با ذوب آهن در رقابت های لیگ برتر و 
جام حذفی انجام داد، 4 برد، یک تساوی و 2 شکست به دست آورد. 
با این حال سبزپوشان اصفهانی در ۳ هفته پایانی با افت وحشتناکی 
روبه رو شده و با کســب ۳ شکســت پیاپی در رقابت های لیگ برتر و 
جام حذفی در شــرایط بحرانی قرار گرفتند؛ امــا  تعطیالت یک ماهه 
لیگ فرصت مناسبی در اختیار مجتبی حســینی قرار داد تا تیمش را 
بازســازی کند. ذوب آهن در هفته نهم از دور برگشت رقابت های لیگ 
برتر میزبان تیم آلومینیوم اراک است. دیداری سخت و حساس که با 
توجه به شرایط هر دو تیم در جدول کسب ۳ امتیاز آن از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار بوده و نتیجه این دیدار برای تیم های گل گهر سیرجان، 

فوالد، تراکتور و نساجی نیز حائز اهمیت است.
سبزپوشــان اصفهانی در این دیدار باید مقابل تیمی به میدان بروند 
که در نیم فصل دوم ، ۳ برد، 4 مســاوی و یک باخت به دست آورده و 
با ۳5 امتیاز در رده پنجم جدول قرار داشــته و برای حفظ جایگاهش 

در جدول چاره ای جز پیروزی ندارد و بازیکنانش از انگیزه باالیی برای 
نتیجه گیری در این دیدار برخوردار هستند.

ذوب آهِن حســینی، اگرچه فوتبال باکیفیتی را به نمایش می گذارد 
اما نوع و شــیوه بازی این تیم در هفته های گذشته نشان داده است 
که سبزپوشان اصفهانی در ســاختار هجومی با ضعف روبه رو هستند 
و یکی از اصلی ترین دالیل ناکامی ذوب آهن در نتیجه گیری، ساختار 

هجومی ضعیف این تیم است. 
ذوبی ها بــا توجه بــه داشته هایشــان ســعی در ارائه یــک فوتبال 
واکنش گرایانه دارند و تــالش می کنند با پرس ســنگین حریف در 
میانه میدان، اجازه خلق موقعیت خاصی را به تیــم مقابل نداده و با 
حمالت سریع و برق آسا به ویژه از جناح راست، از خألهای خط دفاعی 
تیم مقابل ســود ببرند. هر دو تیم بازیکن محرومی ندارند اما در تیم 
آلومینیــوم، میثم مجیدی مصدوم بوده و در این بازی غایب اســت؛ 
ذوبی ها نیز قاســم حدادی فر را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند. 
دیدار رفت این دو تیم در هفته نهم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور 

با نتیجه تساوی دو بر دو به پایان رسیده بود.

خبر روز

کنایه خنده دار »ارسالن« به مدیران استقالل
مهاجم آبی ها با جلســات مکرر مدیران این باشگاه شــوخی می کند.اختالف بازیکنان و کادر فنی 
استقالل با مدیرعامل این باشــگاه به اوج رسیده است. ارســالن مطهری، مهاجم این تیم با کنایه 
می گوید: » اگر بخواهم در مورد مدیرعامل صحبت کنم موضوعات زیادی وجود دارد. شأن و شخصیت 
استقالل این چیزی نیست که شما درست کردید! ما داریم نتیجه می گیریم ولی مدیران کارشکنی 
می کنند.« وی اضافه می کند: »با این همه جلسه  ای که مدیران استقالل می گذارند، می توانستند 

رئال مادرید را بخرند!«

ما و فوتبالی که بی ادب شده است!
فوتبال ایران از لحاظ فرهنگی و اخالقی روزگار خوشی را سپری نمی کند. این فوتبال، نقاط روشن 
زیادی را این روزها در خــود نمی بیند. فوتبالی که به شــدت درگیر مشــکالت مدیریتی و مالی و 
زیرساختی است و از لحاظ فنی هم چندان کیفیت قابل اتکایی ندارد. در این میان یکی از حلقه های 
مفقوده فوتبال، احترام و ادبی است که در گذشته خیلی بیشتر میان اهالی فوتبال جریان داشت؛ 
اما در حال حاضر جای خود را به چیزی جز پرخاش و بی احترامی نداده است.باشــگاه های ایرانی 
سال هاست که صفت فرهنگی را با خود یدک می کشــند اما دریغ از یک عمل فرهنگی که خروجی 
عینی داشته باشد. باشگاه هایی که آنقدر درگیر مسائل اولیه خود هستند که اساسا دغدغه ای برای 
کار فرهنگی ندارند و فدراسیون فوتبال هم به عنوان متولی این رشته، شرایطی بهتر از باشگاه ها ندارد. 
این عوامل است که باعث می شود چه جوان هایی در عرصه حضور دارند و چه پیشکسوت هایی که 
باید بزرگ ترهای این فوتبال باشند، چنان به لطف فضای مجازی به هم حمله می کنند و نیش و کنایه 
می زنند که گویی اصال ادب و اخالق جایی در فرهنگ ملی  ما ندارد.این فضای مسموم اگر تغییر نکند، 
بی تردید هیچ فعالیتی در حوزه فنی و زیرســاختی و امکانات هم به نتیجه نخواهد نشست چرا که 
بدون ادب و اخالق، آرامش وجود ندارد و بدون آرامش امکان هیچ پیشرفتی در هیچ حوزه ای نیست.

یک حرکت تحسین برانگیز دیگر از »علی دایی«
 یک حرکت خوب دیگــر از علی دایی که اگرچــه این روزها از فوتبال دور اســت امــا همچنان به 
فعالیت های خود ادامه می دهد. علی دایی با امضای پیراهن تیم ملی ایران که با تصویر زنده یادان 
علی انصاریان و مهرداد میناوند طراحی شــده بود، به پویش اهدای خون اهالی فوتبال پیوســت.

آقای گل فوتبال جهان در سفر اخیر خود به زادگاهش، به دعوت سازمان انتقال خون اردبیل در محل 
این سازمان حاضر شــد و در اقدامی نمادین با امضای پیراهن تیم ملی فوتبال کشورمان به پویش 

اهدای خون فوتبالی ها پیوست.

رحمتی- اسماعیلی؛ این رفاقت ادامه دارد 
یکی از غایبان سرشناس استقالل در مقابل پدیده در میان لشکر بازیکنانی که فرهاد مجیدی برای 
این مسابقه در اختیار نداشت، فرشید اسماعیلی هافبک خالق و بازی ساز این تیم بود که هم به دلیل 
مشکالت مالی و هم به دلیل مشکل مصدومیت قادر به همراهی تیمش در این مسابقه نبود .البته 
او در حاشیه برگزاری مسابقه، به سرعت به سوی نیمکت استقاللی پدیده رفت و با اعضای کادرفنی 
این تیم خوش و بش گرمی داشت و در این میان، صحبت های فرشید اسماعیلی با مهدی رحمتی 
هم بازی سابق خود بیشتر به طول انجامید.رحمتی و اسماعیلی که همواره رفاقت خوبی با یکدیگر 
داشته اند، با هم احوال پرسی ویژه ای داشتند و رحمتی به سبک همیشه، شوخی هایی را با اسماعیلی 
انجام داد؛ البته که همان طور که گفته شــد، به دلیل مصدومیت و البته مشکالت مالی، اسماعیلی 
فرصت بازی مقابل تیم مهدی رحمتی را پیدا نکرد و از روی ســکوهای ورزشگاه آزادی نظاره گر کار 

هم بازیان خود در مقابل شاگردان مهدی رحمتی در تیم فوتبال پدیده بود.

در حاشیه

پیشنهادهای نجومی در 
لیگ که باورتان نمی شود

زمان زیادی تا پایــان رقابت های لیگ برتر 
باقی نمانده اســت. ســازمان لیگ بنا دارد 
مســابقات را تا دهــم مردادماه بــه پایان 
برســاند. ظرف دو هفته بعــد از پایان لیگ 
هم تکلیف جام حذفی مشــخص می شود. 
نقل و انتقاالت لیگ برتر هــم در همان ایام 
آغاز خواهد شد. ســال گذشته رقم بازیکنان 
در بازار جهش عجیبی داشــت. مثال بعضی 
از بازیکنان که قبال دو تا ســه میلیارد قرارداد 
بســته بودند وقتی رقم بازیکنــان جدید را 

دیدند رقم قرارداد خود را باالتر بردند. 
در واقع مدیران باشــگاه ها بــدون توجه به 
مخاطراتی که افزایش رقم قرارداد بازیکنان 
جدید ایجــاد می کنــد، اقدام بــه امضای 
قراردادهــا کردند. آنها ظاهرا خبر نداشــتند 
خیلی زود بازیکنان قدیمی تیم متوجه این 
افزایش ها می شوند و می خواهند رقم خود 
را بــاال ببرند. با این پیــش زمینه حاال تصور 
کنید در نقل و انتقاالت امســال چه اتفاقی 
رخ می دهد. از همین حاال بحــث درباره 10 
میلیارد و 15 میلیــارد و حتــی 25 میلیارد 
تومان است. البته که در فصل جاری لیگ هم 
قرارداد باالی 10 میلیارد داریم که از نظر همه 
عجیب است ولی اگر مدیریت درستی روی 
مسائل مالی صورت نگیرد، امسال این رقم ها 
و پرداخــت آن در لیگ عادی خواهد شــد. 
مسئله اینجاست بعضی باشــگاه ها بودجه 
کالنی دارند و می توانند هزینه هنگفتی کنند. 
ابراهیم شکوری، معاون اجرایی پرسپولیس 
در این بــاره گفت: »من از دوســتان مان که 
بودجه را تنظیم می کنند، تقاضا دارم که نگاه 
عادالنه ای به ما و رقیب سنتی مان استقالل 
داشته باشــند؛ این دو تیم پرطرفدار هستند 
اما متاسفانه هیچ ردیف بودجه ای ندارند در 
حالی که  تیم های دیگر به اسم خصوصی، از 
بودجه مستقیم دولتی استفاده می کنند.« 
در واقع او به صورت تلویحی گفت که بعضی 
باشــگاه ها رقم بازیکنان را باال می برند چون 
تاکید داشــت به بازیکنان آنها پیشنهاد 20 تا 

25 میلیاردی داده اند.

کیفیتی را به  گرچه فوتبال با ذوب آهِن حسینی، ا
نمایش می گذارد اما نوع و شیوه بازی این تیم در 
هفته های گذشته نشان داده است که سبزپوشان 
اصفهانی در ساختار هجومی با ضعف روبه رو هستند 
کامی ذوب آهن در  و یکی از اصلی ترین دالیل نا

نتیجه گیری، ساختار هجومی ضعیف این تیم است

فوتبال جهان
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برگزاری مراسم 
گرامیداشت شهید سید 
علی جزایری در اصفهان

به مناسبت والدت امام رضا)ع(، مراسم 
گرامیداشــت جانبــاز قهرمان شــهید 
ســیدعلی جزایری باحضور مدیرکل و 
معاونین بنیاد شــهید و امور ایثارگران، 
اعضای هیئت رییسه هیئت، ورزشکاران 
جانباز و خانــواده شــهید جزایری در 

ذکرخانه شهیدان کاظمی برگزار شد.

طبق برنامه پیکارهای کشــتی بازی های المپیک 
توکیو، فرنگــی کاران اوزان اول و آخــر تیم ایران به 
عنوان آغازگر این دوره از مســابقات روی تشــک 

خواهند رفت.
 بی تردیــد رقابت های کشــتی المپیــک یکی از 
مهم ترین و حساس ترین رشــته های ورزشی این 
بازی ها برای ایرانیان اســت، چراکه کشتی گیران 
کشورمان همواره به عنوان پرافتخارترین ورزشکاران 
المپیکی توانسته اند مدال های رنگارنگی را در این 

آوردگاه بزرگ کسب کنند. 
امسال هم چشــم تمامی مردم و متولیان ورزشی 
کشــورمان به کاروان کشــتی ایران دوخته شده تا 
شاید گوش شکسته های ایران بتوانند همچون ادوار 
گذشته المپیک، پرچم کشــورمان را بر قله افتخار 

ورزش جهان به اهتزاز در آورند.
طبق برنامــه بازی های المپیک توکیــو، پیکارهای 
کشــتی این دوره از بازی هــا از روز 10 مردادماه با 
مصاف فرنگــی کاران آغاز می شــود. بدین ترتیب 

شــاگردان محمد بنا به عنوان آغازگر مسابقات به 
روی تشــک خواهند رفت و در روز نخست، علیرضا 
نجاتی و امین میرزازاده به عنوان ملی پوشان اوزان 

۶0 و 1۳0 کیلوگرم به میدان می روند.
در روز 11 مرداد مــاه نوبت به محمدعلــی گرایی و 
محمدهــای ســاروی در اوزان 77 و 97 کیلوگرم 
می رسد که بسیاری از اهالی کشتی این دو مدعی 
را از جمله شــانس های کســب مدال در المپیک 

می دانند. 
البته کشــتی فرنگی ایران در پایان کار خود در روز 
12 مرداد ماه تنها یک نماینده دیگر هم دارد که طی 
آن محمدرضا گرایی در وزن ۶7 کیلوگرم روی تشک 
خواهد رفت.امــا روز 1۳ مردادماه با اتفاقات مهم و 
جذابی همراه خواهد بود، چراکــه نوبت به مصاف 
آزادکاران می رسد و در نخســتین روز از پیکارهای 
کشتی آزاد، حسن یزدانی مدعی کسب مدال طالی 

المپیک وارد میدان می شود. 
مطمئنا جدال حســن یزدانی در وزن 8۶ کیلوگرم 

با حریفان برای رســیدن به دومیــن مدال طالی 
المپیک، حساســیت ها و جذابیت هــای فراوانی 
خواهد داشت و مصاف احتمالی او با رقیب دیرینه 
آمریکایی اش می تواند اتفاقات جالبی را رقم بزند.

البته رضا اطری نماینده وزن 57 کیلوگرم کشتی آزاد 
ایران نیز در روز اول به میدان مــی رود که طبیعتا با 
توجه به رقبای پرتعداد سبک وزن، کار دشواری را در 

برابر حریفان خواهد داشت.
روز 14 مرداد ماه نیز نوبت به مصطفی حسین خانی 
و امیرحسین زارع آزادکاران اوزان 74 و 125 کیلوگرم 
می رسد و سپس در آخرین روز یعنی 15 مرداد ماه 
هم مرتضی قیاسی و محمدحسین محمدیان وزن 

۶5 و 97 کیلوگرم روی تشک خواهند رفت.

شاگردان »بنا« آغازگر مسابقات کشتی المپیک
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اصفهان »جشنواره فرهنگی خوزستان« را برگزار می کند
مدیر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان گفت: بــرای تقویت روابط بین هویتی شــهرهای اصفهان و 
خوزستان در تابستان برنامه ویژه ای با عنوان جشنواره فرهنگی خوزستان نیز در این منطقه برگزار 
می شود.علی باقری اظهار کرد: ویژه برنامه های تابستانی منطقه ۱۲ به صورت میدانی و مجازی 
برگزار می شــود.وی با بیان اینکه ۷۵ عنوان ویژه برنامه و بیش از ۳۰۰ اجرا با مشــارکت تقریبی 
بیش از ۲۰ هزار شهروند پیش بینی شده اســت، تصریح کرد: برنامه های »هر محله، یک رواق« 
و »با خانواده شــاد باش« به صورت جشــن در محله های مختلف منطقه برگزار می شود در کنار 
این برنامه ها، مسابقه نقاشی یا ضامن آهو، مسابقه داستان نویسی، خوشنویسی، مسابقه شهر 
پیروز )شب های مافیا( و لیگ تابستانه جهش برگزار می شود.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان 
ادامه داد: در کنار این برنامه ها، کارگاه های آموزشــی ویژه خانواده ها برگزار می شود که در آن به 
آسیب های اجتماعی، مهارت افزایی والدین در برخورد با فرزندان می پردازد همچنین نمایشگاهی 
از دستاوردهای زنان کارآفرین و سرپرست خانوار برپا می شود.وی خاطرنشان کرد: برای تقویت 
روابط بین هویتی شــهرهای اصفهان و خوزستان در تابســتان برنامه ویژه ای با عنوان جشنواره 

فرهنگی خوزستان نیز در این منطقه برگزار می شود.

اجرای برنامه های تابستانی منطقه 4 در باغ غدیر
کارگاه ها و برنامه های متنوعی ویژه تابستان از ســوی منطقه 4 شهرداری اصفهان در باغ غدیر 
برگزار می شــود.مدير منطقه 4 شــهرداري با اشــاره به تازه ترين برنامه های اين منطقه گفت: 
تابســتان زمان اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و فصلي اســت که با برنامه ريزي فرهنگي مي 
تواند براي خانواده ها خاطره انگيز باشد.رضا اخوان افزود: شــهرداري منطقه 4 در همین راستا 
برنامه ها و کارگاه هایی براي شــهروندان تدارک ديده شــده که به نوعي ضمن لحاظ کردن تمام 
گروه هاي سني، امکان بهره مندي از آموزش هاي غيرمستقيم براي آموختن مهارت هاي اساسي 
به شــهروندان را فراهم می کند.وی اظهار داشــت: افزايش مهارت هاي فکري به عنوان مهارتي 
اساسي مطرح است که در همه شــئون زندگي و همه مراحل عمر به کار مي آيد که براي دستيابي 
به اين مهارت ها از مبدع يکي از روش هاي شــناخته شده کشــوري به نام »مهارت هاي فکري 
مدل rj«  بهره مند شده ایم.وی ادامه داد: برگزاری دو کارگاه »مهارت هاي فکري و نويسندگي« 
و »مهندسي امروز و معماري زندگي« براي عموم حاضرين در باغ غدير تدارک ديده شده که در 
اين کارگاه ها افراد با انجام تمرين هاي هفتگي موانع و ويروس هاي فکري خود را شــناخته، با 
استفاده از ظرفيت هاي ناشناخته مغز خود آشنا شده و توانمندي هاي عملي در ساختن زندگي 

خود کسب خواهند کرد.
مدير منطقه 4 شهرداري تصریح کرد: برنامه »پنجشــنبه هاي کودکي« نیز برای کودکان برنامه 
ریزی شده که با انجام بازي هاي فکري فردي و گروهي در حضور مربيان آموزش ديده، به موانع 
فکري کودکان پرداخته و راهکار ارائه مي شود.اخوان گفت: با توجه به خأل هاي سيستم آموزش 
رسمي، نوجوانان شرکت کننده در کارگاه »يادگيري با طعم طبيعت« با فلورگياهي ايران، درختان و 
پرنده هاي طبيعت پيرامون و در کارگاه »شناخت شخصيت شغلي« با راه ها و مهارت هاي صحيح 
براي يك شغل، تيپ هاي شخصيتي و شغل هاي مناســب هر تيپ آشنا مي شوند.وی تصریح 
کرد: دوره » ذهن آگاهي« نیز به شــناخت هيجانات و سيستم مديريت افكار و موارد مرتبط می 
پردازد و در ادامه در مردادماه اين دوره به »مهارتهاي گفتگو« خواهد پرداخت.وي خاطرنشان کرد: 
برنامه هاي »نشاطســتان« در ادامه هدف اول و دوم ويژه فصل تابستان در محله هاي مختلف 
منطقه به منظور افزايش نشــاط و شــادي شــهروندان در پارک کردآباد، باغ غدير و ساير پارک 
هاي سطح منطقه عصرهای تابستان ساعت ۱8 اجرا می شــود.گفتنی است؛ عالقه مندان برای 
کسب اطالعات بیشتر در خصوص  برنامه های منطقه 4 شــهرداری اصفهان می توانند با شماره 

۳۲68۵۲69 تماس حاصل کنند.

شهردار اصفهان:

شهرداری اصفهان، دیپلماسی عمومی را ارتقا داده است

جشــنواره علمی- فرهنگی اصفهان و ســنت پترزبورگ با امضای سند 
همکاری میان دانشــگاه های اصفهان و بنیاد »روسکی میر« روسیه و 
با حضور شهردار اصفهان، سرکنسول روسیه در اصفهان و ارتباط آنالین با 
سفیر ایران در روسیه آغاز به کار کرد. قدرت ا... نوروزی در جشنواره علمی 
– فرهنگی اصفهان و سن پترزبورگ با بیان اینکه امروز شهر اصفهان در 
آستانه انعقاد قرارداد خواهرخواندگی با شانزدهمین خواهرخوانده خود 
است، اظهار کرد: ما در اصفهان ســیزده خواهرخوانده داشتیم و مراحل 
نهایی انعقاد قرارداد خواهرخواندگی بین شــهرهای سمرقند ازبکستان، 
پورتوی پرتغال و حیدرآباد هند هم در حال انجام است. وی ادامه داد: این 
موارد می تواند زمینه را برای توسعه دیپلماسی و تقویت روابط بین شهرها 
ایجاد کند؛ ضمن اینکه شــهرداری اصفهان اکنون به عضویت ۱۰ سازمان 
بین المللی و شبکه جهانی درآمده است که سه سازمان شبکه شهرهای 
یادگیرنده، شهر دوستدار کودک و شبکه شهرهای هوشمند در این دوره 
مدیریت شهری نهایی شد.شهردار اصفهان بیان کرد: اعتقاد به مشارکت 
مردم در برنامه ها داشتیم و به همین سبب در طرح جامع شهر اصفهان 
و برنامه اصفهان ۱4۰۵ توانستیم با همه ســطوح اجتماع از جمله قشر 
دانشگاهی و نخبگان تعامل برقرار کرده و دیدگاه های آنان را برای تدوین 
برنامه های شهری اخذ کنیم. وی با اشــاره به اینکه در راستای تعامل با 
دیگر شهرها و توسعه دیپلماسی عمومی، امروز طرح شهروند دیپلمات به 

نتیجه رسیده است، گفت: این طرح در نظر دارد با همه شهروندان اصفهانی 
و ایرانی خارج از کشور با توجه به تجربیات آنها در توسعه اصفهان نقش ایفا 
کند. نوروزی بیان کرد: در همین زمینه سایتی راه اندازی و با دفتر نمایندگی 
وزارت امور خارجه در اصفهان و سفارت های مختلف مکاتبه شده به طوری 
که اکنون ۲۰۰ طرح به دبیرخانه طرح شهروند دیپلمات رسیده است. وی 
با بیان اینکه این مسیر در آینده هم ادامه پیدا می کند و همه دانشگاهیان 
خارج از کشــور ایده های خود را انتقال می دهند تا در بهزیستی، آبادانی 
و رفاه شهر نقش داشــته باشــند، اظهار کرد: ارتباط اصفهان و شهر سن 
پترزبورگ به صورت ویژه بوده است به طوری که در سفر مدیریت شهری 
اصفهان به روسیه دیدارهایی میان استاندار سن پترزبورگ و شورای شهر 
اصفهان برگزار و قرار شد سند راهکار تعامل تدوین شود.  شهردار اصفهان 
ادامه داد: این ســند با حضور مســئوالن اســتان اصفهان تهیه و به سن 
پترزبورگ ارسال شده است تا بعد از بررسی، به امضای طرفین برسد. با 
امضای این سند بیشترین نقش می تواند از سوی دانشگاهیان اجرا شود.

خواهر خوانده های اصفهان به ظرفیتی برای ارتباط سایر 
دستگاه ها با کشورهای خارجی تبدیل شدند

وی بــا تاکید بر اینکــه خواهرخوانده هــای اصفهان دیگــر امروز فقط 
خواهرخوانده های شهرداری نیستند و به ظرفیتی برای ارتباط بین سایر 

دستگاه ها با کشورهای خارجی تبدیل شده اند، گفت: شهرداری در این 
زمینه نقش تسهیل گر را ایفا می کند.نوروزی با بیان اینکه دانشگاه اصفهان 
و سن پترزبورگ تعامالتی دارند و سیاســت ها باید تثبیت شود، گفت: 
شهرداری هم توانست با دیپلماســی قوی و تعامل با وزارت امور خارجه 
نقش مدیریت شهری را از دولت جلوتر ببرد و جایگاه اصفهان در عرصه 
بین الملل را ارتقا دهد.  وی ادامه داد: در کشــور هم از مقام عالی وزارت 
امور خارجه تا سایر مدیران بر این موضوع صحه گذاشته اند که شهرداری 
اصفهان دیپلماسی عمومی را ارتقا داده اســت؛ به ویژه در اپیدمی کرونا 
با تمامی شهرهای خواهرخوانده و شــبکه های جهانی ارتباط داشتیم و 
توانستیم شهر اصفهان را در این عرصه جلو ببریم. شهردار اصفهان تصریح 
کرد: جشنواره فرهنگی – علمی بین دو شهر اصفهان و سن پترزبورگ گام 
مهم و موثری برای حرکت های بعدی دانشگاه اصفهان و سن پترزبورگ 

به شمار می رود.

لزوم تاسیس شبکه های روسی و فارسی زبان در تلویزیون دو کشور
در ادامه این نشست، کاظم جاللی، سفیر ایران در روسیه در ارتباط آنالین 
با بیان اینکه روابط ایران و روسیه در ابعاد مختلف در وضعیت خوبی قرار 
دارد؛ اما در دو بعد اقتصادی و فرهنگی دارای ضعف های جدی اســت، 
اظهار کرد: در سفیر اخیر ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه به تهران 
موافقت نامه فرهنگی بین دو کشور امضا شد اما در بخش روابط فرهنگی 
مســئله اساســی وجود دارد.وی ادامه داد: باقی مانــدن برخی روس 
شناسان ایرانی و ایران شناسان روسی در تاریخ گذشته یکی از مشکالت 

در این زمینه است. 
سفیر ایران در روسیه یکی دیگر از مشــکالت فرهنگی میان دو کشور را 
نبود زبان مشترک بین آنها دانست و گفت: با وجود اینکه صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی، شبکه های خارجی به زبان های مختلف دارد اما خالء 
یک شبکه روســی زبان به چشــم می خورد.وی بیان کرد: در جهان ۱۰۰ 
میلیون نفر به زبان روسی به عنوان زبان اول و ۵۰۰ میلیون نفر به عنوان 
زبان دوم به روســی صحبت می کنند.جاللی با بیان اینکه در تلویزیون 
روسیه هم زبان فارسی در شبکه ها وجود ندارد و در نتیجه شناخت متقابل 
ملت ها در سطح اندکی است، اظهار کرد: اهمیت کار دانشگاه و شهرداری 
اصفهان و خواهرخواندگی بین شهرهای اصفهان و سن پترزبورگ با توجه 
به وضعیتی که میان دو کشور توضیح دادم، مشخص می شود.وی بیان 
کرد: گسترش روابط بین دانشگاه ها منجر به شناخت متقابل دو ملت 
می شود و نخبگان دو کشور می توانند نقش موثری در گسترش روابط 

دو کشور داشته باشند.

به همت گروه مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل 4۰ صاحب 
الزمان)عج( اســتان اصفهان و با همکاری وهمیاری گروه 
جهادی صیاد شیرازی، کانون فرهنگی خواهران حضرت زینب )س( وپویش 
همدردی سپاهان شهر، رزمایش مواسات و همدلی در مناطق مرزی سیستان 
و بلوچستان برگزار شد.  در این رزمایش تعداد ۵۰۰ سبد معیشتی به ارزش هر 
بسته ۳۰۰ هزار تومان و همچنین ۱۵۰ کیسه آرد، ۵ رأس گوسفند قربانی شده 

بین خانواده های محروم این مناطق توزیع شد.
سید علی محمودی، مسئول فرهنگی گروه مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان با بیان اینکه عالوه بر توزیع بسته های 
معیشــتی ، تعداد ۵۰۰ پرس غذای گرم هم در اختیار نیازمندان قرار گرفت، 

اظهار داشت: در این مرحله از رزمایش مواسات و همدلی یک گروه پزشکی 
از اصفهان نیز حضور داشــتند که به مداوای رایگان مردم محروم این مناطق 

پرداختند.
به گفته وی، تعدادی از این بیماران در همان جا به صورت ســرپایی  معالجه 
شــدند و دارو به صورت رایگان در اختیار آنها قرار  گرفت و سه نفر از مردم این 
منطقه که بیماری حاد داشتند با توجه به این که در آن منطقه درمانگاهی وجود 
ندارد به اصفهان اعزام شــدند تا در بیمارستان های این شهر تحت مداوا قرار 
گرفته و پس از درمان به زادگاه شــان بازگردند. توزیــع کفش و دمپایی بین 
مردم نیازمند از دیگر فعالیت های این مرحله از رزمایش مواسات و همدلی 

در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان بود.

به همت گروه مهندسی رزمی و پدافند غیر عامل 4۰ صاحب الزمان )عج( استان اصفهان برگزار شد؛

برگزاری رزمایش مواسات و همدلی در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان

نخستین شب شعر »زمزم رضوی« در اصفهان برگزار می شود
نخستین شب شعر زمزم رضوی با محوریت اهمیت و قداســت آب، امروز، از سوی شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان برگزار می شود.این شب شعر را شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، سازمان جهاد کشاورزی و بانک مسکن اصفهان 
به مناسبت میالد مسعود ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و در سومین روز از هفته 
صرفه جویی در مصرف آب برگزار می کند.شب شعر زمزم رضوی با حضور شاعرانی از سراسر کشور 
با محوریت آب و نفحات آسمانی، آب و سرگذشــت اصفهان، آب و لطافت شعر، آب و آینده و آب 
و سالمتی، در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی اســتان اصفهان واقع در عمارت صارم الدوله برگزار 
می شود.پس از اعالم فراخوان نخستین شب شعر »زمزم رضوی« در اردیبهشت ماه  امسال، بیش از 
۷۰ اثر از 46 شاعر، در قالب شعر کالسیک و نو به دبیرخانه رسید.در نخستین شب شعر زمزم رضوی 

از 8 اثر برگزیده تقدیر و مجموعه آثار برتر به صورت کتاب منتشر خواهد شد.

مسئول کانون محله ای معین الضعفا اصفهان خبر داد:

 تقبل هزینه های عمل جراحی 8 بیمار بی بضاعت
به نیت امام هشتم

مسئول کانون محله ای معین الضعفا اصفهان طی گفت وگویی با اشاره به اینکه عمل خداپسندانه 
تقبل هزینه عمل جراحی 8 بیمار بی بضاعت به نیت امام هشتم  صورت گرفته است گفت: 8 بیمار 
بی بضاعت که به دلیل رنج ناشی از بیماری های ستون فقرات و مغز و اعصاب نیاز به عمل جراحی 
داشتند برای این کار انتخاب شدند که اولین عمل جراحی همزمان با خجسته میالد امام رضا آغاز 
شد. جاســم متانت فرد با تاکید بر اینکه متولی اصلی این کار خیر آســتان قدس رضوی اصفهان 
است اظهار داشت: صنعت تجهیزات پزشکی صاایران اصفهان با تقبل تامین مواد اولیه و پروتزهای 
درمانی برای این  8 عمل جراحی نیز مشارکت چشــمگیری داشتند.مسئول کانون معین الضعفا 
اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کادر درمانی بیمارستان الزهرا، دکتر رضوانی متخصص 
مغز و اعصاب و جراحی ستون فقرات در این عمل خداپسندانه به نیت امام هشتم با تمام توان به 
میدان آمدند.متانت فرد با بیان اینکه اولین عمل جراحی همزمان با میالد امام هشــتم و در دهه 
کرامت در بیمارستان الزهرا اصفهان توسط دکتر رضوانی انجام شده است، تصریح کرد:  برای تامین 
و عمل جراحی این 8 بیمار بی بضاعــت همه خیرین و خادمیاران رضــوی و کادر درمان و صنعت 
تجهیزات پزشکی اصفهان دست به دســت یکدیگر دادند تا به نیت امام هشتم درد و رنجی از هم 

وطنان خود بکاهند.

  ثبت نام دوره های آموزشی فرهنگسرای رسانه اصفهان
آغاز شد

مدیر فرهنگسرای رسانه شهرداری اصفهان از آغاز ثبت نام دوره های آموزشی فرهنگسرای رسانه در 
ترم تابستان خبر داد.فاطمه شفیعی گفت:  کالس های آموزشی این دوره با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی به صورت محدود  به منظور پیشگیری از ویروس کرونا برگزار 
می شود.وی افزود: دوره های آموزشی در ترم تابستان شــامل گزارش نویسی، عکاسی، فن بیان 
مقدماتی و پیشرفته اســت که از ابتدای تیرماه برگزار می شود.مدیر فرهنگسرای رسانه شهرداری 
www. اصفهان افزود :  ثبت نام این دوره ها در ترم تابستان به صورت غیر حضوری از طریق سایت

shahredu.ir  تا پنجم تیر ماه انجام می شود.شفیعی تصریح کرد: عالقه مندان می توانند برای 
پاسخ به هرگونه سوال و یا پیشنهادی به دفتر فرهنگسرای تخصصی رسانه شهرداری اصفهان واقع 
در مجتمع مطبوعاتی فرهنگی شهرداری مراجعه و یا با شــماره تلفن  ۳۵۵44۰96 الی 8 تماس 

حاصل کنند.

با مسئولان

خبرخوان

مدیر پروژه رینگ چهارم اصفهان:

 29درصد رینگ چهارم در 
محدوده شهر اصفهان احداث 

شده است

خبر ویژه

 مدیر پــروژه رینــگ چهارم اصفهــان گفت: از 
مجموع حلقه حفاظتی واقع شــده در محدوده 
شــهرداری اصفهــان تاکنــون ۱۳.۵ کیلومتر 
معادل ۲9.۵ درصد مســیر احداث شده است.

سید ســلمان قاضی عســگراظهار کرد: یکی از 
پروژه های شهر اصفهان که در سطح پروژه های 
ملی محسوب می شود و در دوره پنجم مدیریت 
شهری اصفهان آغاز شده و با جدیت اجرای آن در 
حال پیگیری بوده، احداث رینگ حفاظتی شهر 
یا حلقه چهارم ترافیکی شــهر اصفهان است که 
مجموعه ای از پل ها و تقاطع های غیر همسطح 
را شامل شــده اســت.وی افزود: پروژه رینگ 
حفاظتی شــهر از شــرق اصفهان از تقاطع غیر 
همســطح در کنار کارخانه قند آغاز می شــود، 
شمال اصفهان را دور می زند و به شهرهای اطراف 
همچون خمینی شــهر، درچه و شــهر ابریشم 
می رسد.مدیر پروژه رینگ چهارم اصفهان ادامه 
داد: از مجموع ۷8.۲ کیلومتر کل حلقه حفاظتی 
شــهر، 4۵.8 کیلومتر معادل حــدود 6۰ درصد 
مسیر در محدوده ۱۱ منطقه شهرداری اصفهان و 
مابقی در مسیر پنج شهر دیگر استان قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع حلقه حفاظتی 
واقع شده در محدوده شهرداری اصفهان تاکنون 
۱۳.۵ کیلومتر معادل ۲9.۵ درصد مسیر احداث 
شده است که شامل تقاطع بلوار رضوان به طول 
یک کیلومتر، تقاطع شــهدای اشکاوند و شهید 
باالیی به طول دو کیلومتر، میدان استقالل یک 
و نیم کیلومتر، تقاطع آفتاب و بخشی از رینگ 
در این محدوده بــه طول دو کیلومتــر، تقاطع 
ورودی شهر رویاها یک کیلومتر، تعریض مسیر 
رو به روی نمایشــگاه بین المللی اصفهان دو و 
نیم کیلومتر، تقاطع شهید سلیمانی یک و نیم 
کیلومتر و مســیر حدفاصل کیلومتــر چهارم تا 
هفتم به طول سه کیلومتر است.قاضی عسگر 
گفت: حلقه حفاظتی شهر نقشی بسیار کلیدی 
در رفع معضالت چندین ساله در حوزه ترافیک، 
تصادفات جاده ای و آلودگی هــوا دارد، در واقع 
این ابر پروژه نتایج مثبتــی را در دراز مدت عاید 
مردم اصفهان و شهرهای همجوار آن خواهد کرد.

پاتوق فیلم کوتاه اصفهان که پس از شــیوع ویروس کرونا یک وقفه طوالنی مدت را در برنامه های خود تجربه کرده، بنا دارد با برپایی دومین و سومین دوره 
جشن فیلم کوتاه، دوباره آغاز به کار کند. دبیر اجرایی پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان اصفهان با اعالم این خبر می گوید: اولین جشن پاتوق فیلم کوتاه 
اصفهان سال ۱۳9۷ برگزار شد و هدف ما از برپایی جشن، این بود که بهترین فیلم های اکران شده در نشست های هفتگی پاتوق را انتخاب و از سازندگان شان 
تقدیر کنیم؛ چون معموال این استعدادهای جوان در رقابت های ملی دیده نمی شوند. حمیدرضا وفاخواه  ادامه می دهد: سال ۱۳98 فراخوان دومین دوره را 
منتشر کردیم و همه چیز مهیای برپایی اختتامیه بود که یک باره کرونا آمد و همه چیز به هم  ریخت. فکر می کردیم خرداد یا تیر ۱۳99 مشکل حل شده باشد 
و بتوانیم برگزیده ها را معرفی کنیم، اما نشد و امسال به این نتیجه رسیدیم که نباید منتظر برچیده شدن بساط کرونا باشیم.دبیر اجرایی جشن دوم و سوم 
پاتوق فیلم کوتاه اصفهان تصریح می کند: ما به تازگی فراخوان سومین دوره را منتشر و دوره دوم و سوم را در هم ادغام کردیم. عطیه سلطانی، فریبرز آهنین، 
احمدرضا سیستان، هامون شیرازی و امین قشــقاییان نیز عضو هیئت انتخاب این جشن هستند.وفاخواه می افزاید: در حال حاضر مجوز پخش فیلم ها را 
گرفته ایم و روزهای ششم، هفتم و هشتم تیرماه نمایش آثار در سالن سوره آغاز می شود. جلسات نقد و بررسی فیلم ها نیز شب نمایش، به صورت آنالین از 

صفحه پاتوق فیلم کوتاه در اینستاگرام به نشانی esfahanshortfilmclub@ پخش خواهد شد.

آغاز به کار پاتوق فیلم کوتاه اصفهان با یک جشن



پنجشنبه 03 تیــــر 1400 / 13 ذی القعده 1442 / 24 ژوئن 2021 / شماره 3284

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

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

جنگل های بارانی مهم ترین اکوسیستم های جهان و محیط 
زیست محسوب می شوند. این جنگل ها تقریبا 2 درصد کل 
سطح زمین را پوشش می دهند و 50 درصد گیاهان و حیوانات 
در آن قرار گرفته اند. جنگل های بارانــی تنظیم کننده هوای 
جهان و دمای کلی محیط زیست هستند. در این قسمت قصد 
داریم مهم ترین جنگل های بارانی دنیا را به شما معرفی کنیم.

جنگل بارانی آمازون: مساحت آن 5 میلیون و 500 کیلومتر 
مربع بوده و بیشــتر آمریــکای جنوبی را پوشــش داده که 
به برزیل، پرو، کلمبیــا، ونزوئال، اکوادور و کشــورهای دیگر 
هم می رســد. رودخانه آمازون همچنین از این جنگل عبور 
می کند.60 درصد این جنــگل در برزیل قرار گرفته اســت. 
تقریبا داخل آن 390 میلیارد درخت وجــود دارد که 16 هزار 
گونه متفاوت نیز در آن موجود است. حدود دو و نیم میلیون 
حشره و 2000 پستاندار و پرنده و ده ها هزار گیاه در این جنگل 

وجود دارد.
جنگل بارانی کنگو: این جنگل بارانــی دومین جنگل بزرگ 
در جهان به شمار می رود و مســاحت آن یک میلیون و 780 
کیلومتر مربع است که در آفریقای مرکزی قرار گرفته و یکی 
از طبیعی تریــن رودخانه ها در آن جریــان دارد. این جنگل 

بخش بزرگی از کنگوی شمالی را پوشش می دهد.رودخانه 
کنگو دومین رودخانه بزرگ در جهان است که تقریبا 9 کشور 
را پوشش می دهد. خود این جنگل حدودا 6 کشور را پوشش 
داده که مهم ترین آن جمهوری کنگــو و جمهوری آفریقای 

مرکزی است.
جنگل بارانی والدیویان: این جنگل حدودا 248 هزار کیلومتر 
مربع است که در سواحل غربی آمریکای جنوبی در شیلی و 
آرژانتین قرار گرفته است. انواع مختلفی از گونه های گیاهی و 
درختان در آن یافت می شود. دمای آن معموال شرجی است 
و باران های سنگین دارد. معموال مه غلیظ در این جنگل وجود 
دارد. درختان این جنگل قد بســیار بلندی دارند و گونه های 

کمیاب از حیوانات در آن یافت می شود.
جنگل بارانی دین تری: این جنگل در شــمالی ترین ساحل 
استرالیا قرار گرفته که تقریبا دو هزار و 600 کیلومتر مربع است. 
پارک ملی دین تری داخــل این جنگل قرار گرفته اســت. 
رودخانه اصلی دین تری هم داخل همین جنگل بارانی است. 
این جنگل محل اولین گونه های گیاهی روی کره زمین به شمار 
می رود و بیشترین تعداد حیوانات و گونه های گیاهان کمیاب 

در این جا یافت می شود.

جنگل بارانی آسیای جنوب شرقی: این جنگل در آسیا قرار دارد 
و اندونزی و الئوس را نیز پوشش می دهد اما بخش اعظم آن 
در آسیا قرار گرفته است. این جنگل محل زندگی بسیاری از 
پرندگان، پستانداران، دوزیستان و خزندگان کمیاب است.

تقریبا 200 گونه مختلف از درختــان در یک هکتار این جنگل 
وجود دارد که البته تخریب جنگل ها باعث می شــود که این 
گونه هــا در معرض خطر قــرار بگیرند. ببر بنــگال، مار کبرا، 
گونه های کمیاب میمون از جمله حیواناتی هستند که در این 

جنگل یافت می شوند.
جنگل ملی تونــگاس: این جنگل بــزرگ ترین جنگل ملی 
در آمریکا محســوب می شود و محل بســیاری از گونه های 
کمیاب و گونه های در معرض خطر اســت. حیات وحش در 
این جنگل بسیار قوی اســت و گرگ و خرس قهوه ای در آن 

یافت می شود. 
پارک ملی کینابالو: این پارک یا جنگل بارانی در ساحل جنوبی 
صباح در مالزی قرار گرفته است و اولین پارک ملی در مالزی 
محسوب می شود. این پارک ملی محل بیش از 4 هزار و 500 
گونه گیاهی است که 100 گونه مختلف از پستانداران و حیوانات 

مختلف در آن قرار گرفته اند. 

آشپزی سمبوسه با اسفناج
مواد الزم برای تهیه  خمیر: آرد 4 پیمانه، خمیر مایه 2 قاشق 

غذاخوری،شکر 1 قاشق غذاخوری،نمک 1 و یک دوم قاشق مرباخوری،روغن 
نباتی یک چهارم لیوان،شیر خشک 6 قاشق غذاخوری،آب داغ 1 و یک چهارم لیوان

مواد الزم برای داخل سمبوسه: اسفناج 1کیلو و نیم )پخته و ریز شده(،پیاز 
5 عدد رنده شده،سماق 1 قاشق مرباخوری،رب انار یک دوم قاشق مرباخوری،پودر 

دارچین کمی،روغن زیتون یک چهارم لیوان،آب لیمو یک چهارم لیوان
طرز تهیه  خمیر: در ظرفی آرد، خمیر مایه، نمک، شکر و شیر خشک را با هم مخلوط 

کنید. آب داغ و روغن را به مخلوط اضافه کرده و هم بزنید. خمیر را با دست خوب ورز داده تا 
خمیر صاف و یکدستی به دست آید. خمیر را در ظرف سربسته در جای نسبتا گرمی به مدت 

30 تا 40 دقیقه بگذارید تا خمیر به اصطالح  ور بیاید و حجم آن تقریبا دو برابر شود.
طرز تهیه مواد داخل خمیر: اسفناج، پیاز، سماق، نمک، رب انار و دارچین را با هم مخلوط کنید. مخلوط را به 

مدت 5 دقیقه در یک صافی بریزید. مواد را بین دو دست فشار دهید تا آب آن کامال برود. در آخر  روغن زیتون 
را به مخلوط اضافه کرده به طوری که جذب مواد شود. برای تهیه سمبوسه روی یک سینی را آرد بپاشید و 
با وردنه خمیر را پهن کنید . روی خمیر را یک لیوان از سر آن گذاشته و دور لیوان را با چاقو ببرید تا خمیر 

گردی به دست آید.کمی از مواد را برداشته در وسط خمیر بگذارید. اطراف خمیر را به صورت مثلث 
برگردانید به طوری که روی مواد را بپوشاند. سینی فر را چرب کرده آرد بپاشید و سمبوسه ها را 

با فاصله در سینی بچینید. سینی را در طبقه وسط فر که از قبل گرم کرده اید گذاشته و 
سمبوسه ها را به مدت 30 تا 40 دقیقه با حرارت 160 درجه سانتی گراد بپزید .

معروف ترین جنگل های بارانی جهان

 فروش میلیاردی فیلم »خورشید«
با وجود کرونا

 بازگشت »اشکان خطیبی« به بازیگری
با سریال خاتون

فیلم سینمایی »خورشید« به کارگردانی مجید مجیدی، که این روزها 
در سینماهای سراسر کشور روی پرده است، با وجود شیوع کرونا، به 
فروش یک میلیاردی رسید.علی نصیریان، جواد عزتی، طناز طباطبایی، 
صفر محمدی، روح ا... زمانی و شمیال شیرزاد، بازیگران »خورشید« 
کنون نمایش های موفقیت آمیزی در عرصه  هستند.»خورشید« که تا
بین المللی از جمله جشنواره ونیز داشته است، نماینده سینمای ایران در اسکار 
2021 هم بود و به فهرست 15 فیلم منتخب خارجی این رویداد هم راه یافت.

اشکان خطیبی،پس از دوری هفت ساله، با سریال »خاتون«، به 
کارگردانی تینا پاکروان، به بازیگری باز گشت.»خاتون«، داستان 
زندگی زنی )با بازی نگار جواهریان( را در دوره ناآرام اشغال ایران به 
دست متفقین، بازگو می کند. اشکان خطیبی در این سریال، نقش 
شیرزاد ملک را ایفا می کند که افسری بلند مرتبه )معاون رکن دو 
ارتش(، نظامی سخت گیر و همسر خاتون است که در شهریور 1320، با 
چالش هایی بزرگ روبه رو می شود. 

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

نصب مســتقیم پمپ نه تنها موجب عدم مدیریت عادالنه آب در شــبکه توزیع 
می شود، بلکه خسارات متعددی به کنتور،  انشعاب و حتی شبکه توزیع آب وارد 
می کند. معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان اصفهان گفت: 
نصب غیر مجاز پمپ باعث مکش مســتقیم آب از شبکه شــده و فشار شبکه را 
تحت تاثیر قرار می دهد.محسن صالح  با تاکید بر این که در اثر خاموش و روشن 
شدن های مکرر پمپ به دلیل تغییر سرعت عبور جریان آب، عملکرد و اندازه گیری 
کنتور غیرواقعی خواهد شد، اظهار داشت: به همین دلیل ممکن است مشترک 
در ماه بعد از نصب پمپ، قبض آب بهائی با مبلغ بســیار بیشتر از مبلغ دوره های 
مشــابه قبلی دریافت کند که به دلیل تخلف در نصب پمپ هیچ اعتراضی برای 
این دسته از مشکالت قابل پذیرش نیست .وی با بیان این که  تحت هر شرایطی 
نصب مستقیم پمپ روی شبکه ممنوع است و پیگرد قانونی دارد، اعالم کرد: در 

ماده 34-4 و 39-4 آیین نامه عملیاتی شرکت های آب و فاضالب در خصوص 
متخلفانی که پمپ را به صورت مستقیم به شبکه توزیع آب وصل می کنند، جریمه 
قطع انشــعاب تا زمان برچیدن پمپ درنظر گرفته شده و در صورت تکرار، پیگرد 
از طریق مراجع قضایی صورت می گیرد.صالح  در خصوص روش صحیح نصب 
پمپ گفت: برای حل مشکل کمبود فشار آب باید بعد از کنتور، یک مخزن ذخیره 
نصب شود و پمپ را بعد از مخزن نصب کرد تا از مکش مستقیم آب از شبکه توزیع 
جلوگیری به عمل آید.معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان 
به مزایای روش صحیح نصب پمپ اشــاره کرد و اظهار داشت: وجود ذخیره آب 
در زمان نوسانات شبکه، کاهش هزینه آب مصرفی، توزیع آب با فشار مناسب در 
طبقات باالی ساختمان و جلوگیری از سوختن پمپ بر اثر نوسانات فشار شبکه از 

مهم ترین مزایای  روش صحیح نصب پمپ به شمار می آید.

رییس حفاظــت محیط زیســت شــركت پاالیــش نفت اصفهــان  به 
فعالیت های زیســت محیطی این شــركت اشــاره كرد و اظهار داشــت: 
پاالیشگاه  درقسمت مدیریت پسماند،  تاكنون  در كنار  مدیریت ضایعات 
و  پسماند های عادی، صنعتی و ویژه، الیروبی مخازن نفت خام به روش 
N.E.S به منظور كاهش لجن حاصل از الیروبی به روش ســنتی، نصب 
سیستم سرمایشی )ســردخانه( با هدف نگهداری موقت و پیشگیری از 
فســاد زباله و پســماند تر و پروژه تفكیك عایق های حرارتی مستعمل بر 
اساس آنالیز دانشكده بهداشــت دانشگاه علوم پزشــكی تهران را انجام 

داده است.
غالمرضا رجبی گفت: در بخش مدیریت  پســاب  نیــز فعالیت های قابل 
توجهی انجام شده كه برخی از آنها  به شرح زیر است:  تصفیه و بازگردانی 
320 متر مكعب در ساعت پساب ارسالی از واحد های عملیاتی در تصفیه 
خانه صنعتی، تصفیه و بازگردانی 400 متر مكعب در ساعت پساب تصفیه 
خانه صنعتی،  بویلرهــا و برج های خنك كننده در واحد اســمز معكوس 
)RO(، تصفیه 40 متر مكعب در ساعت فاضالب بهداشتی و استفاده برای 
آبیاری فضای سبز، بهینه ســازی واحد بازیافت آب توسط نصب سیستم 
کالریفایر، RO و UF، استفاده از دستگاه UV در جهت گندزدایی فاضالب 
بهداشــتی، بهره برداری از  واحد جدید RO5  در جهت استفاده از پساب 
واحد RO ، عقد قرارداد با شــركت های معتمد ســازمان حفاظت محیط 
زیســت به منظور پایش آالینده های آب، نصب سیستم های الكترونیكی 
كنترل و كاهش مصرف آب )بیش از یکصد عدد شــیر دارای سنســور(، 
حذف روش آبیاری غرقابی و جایگزین کردن آبیاری تحت فشار و آبیاری 
قطره ای، استفاده از )آب های خاكســتری( پساب شهری به عنوان منبع 

آب جدید و تصفیه تكمیلی و جایگزینی آن با آب رودخانه زاینده رود.
رییس حفاظت محیط زیست شــركت پاالیش نفت اصفهان  با تاكید بر 
اینكه كنترل آلودگی هوا از دیگر دغدغه های پاالیشگاه است، تصریح كرد:  
این شركت سال هاست  با ســاخت مجتمع بنزین سازی تمام 12 میلیون 
لیتر بنزین  تولیدی خود را كه مطابق با  استاندارد یورو 5  است، به منظور 
توزیع در 16 استان به  شركت  ملی پخش  فرآورده های نفتی تحویل می 

دهد. 
ضمن اینكه در حال حاضر با هدف نگاهداشــت محیط زیســت استان و 
تامین سوخت واحد اتوبوســرانی   از 20 میلیون لیتر گازوییل تولیدی،  4 
میلیون لیتر آن را طبق استاندارد یورو 5 تولید  می كند  بدیهی است با اتمام 
طرح تصفیه گازوییل  شــركت كه  در ســال  1401 به انجام می رسد، تمام 

گازوییل  تولیدی، یورو خواهد شد.
 وی، پروژه نصب آناالیزرهای آنالین روی خروجی دودكش ها بر اساس 
توافق با اداره كل محیط زیست استان و ارســال آنالین اطالعات، گازسوز 
کردن كوره ها با خرید مشــعل های جدیــد Enviromix  و جلوگیری از 
انتشــار روزانه حدود 55 تن گوگرد و جایگزینی گازهای دوستدار الیه ازن 
با هالون ها و فرئون های مخرب الیه ازون در سیســتم های اطفای حریق 
و سیستم های سرمایشــی را از دیگر طرح های  بخش كنترل آلودگی هوا 
عنوان كرد و افزود: نگهداشت فضای سبز به وسعت 114/5 هكتار در  جهت 
پاالیش آالینده های هوا از نمونه كارهای دیگر شركت محسوب می شود؛ در 

حالی كه استاندارد فضای سبز در صنایع 25 درصد است، حدود 33 درصد  
محیط این شركت را فضای سبز احاطه كرده است.

رجبی  همچنین  برخی  پروژه های زیســت محیطی كالن  شــركت را نیز  
برشمرد: طرح بهبود فرآیند با هدف تولید انواع فرآورده های نفتی مطابق 
با استانداردهای روز دنیا )Euro IV , Euro V(، بهره برداری از واحدهای 
تقطیر 3 و گاز مایع 3 به منظور رفع تنگناهای عملیاتی و تولید محصوالت 
 HERO )High میانی و نهایی بــا كیفیت مرغوب ، پروژه احــداث واحد
Efficient Reverse Osmosis( در جهت افزایش بازدهی و راندمان 
واحد بازیافت، پروژه احداث واحد ZLD )Zero Liquid Discharge( در 
جهت استفاده كامل از پساب تولیدی واحدهای RO، پروژه نصب مشعل 
ســوم  و چهارم با هدف  پیشــگیری از احتراق ناقص در دو فلر موجود در 
مواقع اضطراری، راه اندازی بازوهای بارگیری فرآورده های نفتی با آخرین 
تكنولوژی روز دنیا ضمن رعایت نكات ایمنی و زیست محیطی، راه اندازی 

پروژه گرانوله سازی گوگرد جامد تولیدی.
كنترل آلودگی خاك و آب های زیرزمینی از دیگر موضوعاتی بود كه رییس 
محیط زیست شــركت پاالیش نفت اصفهان  به آن پرداخت و به برخی از 
آنها اشاره كرد: اســتفاده از فناوری زیســت پاالیی و گیاه پاالیی در جهت 
حذف آلودگی نفتی خاك ، بررســی نشــت فرآورده های نفتی در منطقه 
بختیار دشت با همكاری سه شــركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران در منطقه)پاالیشــگاه، خطوط لوله و مخابــرات، انبار پخش 
فرآورده های نفتی(، عقد قرارداد با شــركت های معتمد سازمان حفاظت 
محیط زیست  در جهت پایش آالینده های آب، پاك سازی سفره های آب 
زیر زمینی به روش اســتحصال پلوم های آلودگی)در مواقع لزوم(، اندازه 
گیری گازهای آلــی فرار در خاك به منظور حصول اطمینان از عدم نشــت 

مواد به خاك.

شركت پاالیش نفت اصفهان به عنوان یكی از بزرگ ترین و استراتژیك ترین 
صنایع كشور، وظیفه دارد به عنوان یك مسئولیت اجتماعی، سوخت مورد نیاز 
جامعه و مردم را با کیفیت های استاندارد تهیه کند. همین احساس مسئولیت 
اجتماعی و تعلق عمیق به جامعه و مردم باعث شده تا مدیریت اين شركت، در 
مسیر بهبود كیفیت فرآورده های تولیدی گام بردارد و فرآورده هایی تولید کند 
كه كمترین آثار مخرب را بر محیط زیست و جامعه داشته باشد. این صنعت 
درصدد است با اجرای پروژه های عظیم زیست محیطی، در فرآیندهای توليد 
و ارتقای كیفیت فرآورده های نفتی، محصوالت خود نظیر بنزین و گازوییل را 
با بهترین كیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی به بازار عرضه كند. البته بايد 
گفت شرکت پااليش نفت اصفهان در مسير فعاليتش، همچون ديگر صنايع 
استان، برای تامین آب با چالش هایی روبه رو اســت.پروژه های پاالیشگاه 
اصفهان در جهت حفظ محیط زیســت، در ســه بخش آب، خاك و هوا اجرا 
می شود؛ فعالیت های صورت گرفته در حوزه آب شركت، دستاوردهای خوبی 

را به همراه داشته است.
تصفیه و بازگردانی 320 مترمکعب در ســاعت پساب ارســالی از واحدهای 
عملیاتی در تصفیه خانه صنعتی- تصفیه و بازگردانی 400 مترمکعب در ساعت 
پســاب تصفیه خانه صنعتی، بویلرها و برج های خنک کننده در واحد اسمز 
معكوس )RO(  از جمله اقدامات پاالیشگاه اصفهان در حوزه مدیریت پساب  
اســت. تصفیه 40 مترمکعب در ساعت فاضالب بهداشــتی و استفاده برای 
آبیاری فضای سبز- بهینه سازی واحد بازیافت آب با نصب سیستم کالریفایر 
RO و UF- استفاده از دستگاه UV در جهت گندزدایی فاضالب بهداشتی- 
بهره برداری از واحد جدید RO5 در جهت استفاده از پساب واحد RO- نصب 
سیستم های الكترونیكی كنترل و كاهش مصرف آب با نصب شیرهاي  دارای 
سنســور از دیگر فعالیت های صورت گرفته  در شركت است.همچنين حذف 

روش آبیاری غرقابی و جایگزین کردن آبیاری تحت فشار و آبیاری قطره ای، 
پاک سازی ســفره های آب زیرزمینی به روش استحصال پلوم های آلودگی 
و عقد قرارداد با شرکت های معتمد ســازمان حفاظت محیط زیست با هدف 
پایش آالینده های آب از  اقدامات ديگر پاالیشگاه اصفهان در زمینه مدیریت 

پساب به شمار می رود.
به منظور صیانت و مصرف بهينه منابع ملی و با توجه به بحران آب در اســتان 
اصفهان، سال گذشته ، پروژه ملی زیست محیطی تصفیه و استفاده صنعتی از 
فاضالب شهری را با رویكرد كاهش مصرف منابع )آب شرب( و به ظرفیت 750 
مترمکعب در ساعت راه اندازی شــد.این پروژه  كه با حضور استاندار اصفهان 
به بهره برداری رسیده اســت، ظرف مدت 24 ماه انجام و با هزینه ای بالغ بر 

100 میلیارد تومان در محل شركت پاالیش نفت اصفهان انجام شده است.

همكاري شركت پااليش نفت اصفهان در طرح 
انتقال آب خلیج فارس به اصفهان

در تامین مالی طــرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهــان كه یک بازه زمانی 
سه ساله برای آن تعریف شده است، اين شــركت  در كنار دیگر صنایع بزرگ 
استان نقشي پررنگ دارد كه ان شــاءا... پس از راه اندازی این طرح با سهام 

خریداری شده، از آب انتقالی بهره مند خواهيم شد.

برنامه هاي در حال اجراي شركت پااليش نفت اصفهان
برنامه های آتي زیست محیطی شركت پاالیش نفت اصفهان با موضوع آب: 
 HERO هیبریدی کردن برج های خنک کننده شــركت، پروژه احداث واحد
High Efficient Reverse Osmosis باهدف بازیابی آب های فوق شور 

ناشی از دورریز واحد RO و پروژه پیش تصفیه پساب شهری است.

 خسارت های ناشی از پمپ غیر مجاز  برای مشترک،
بیش از مزایای آن است

ریيس حفاظت محيط زيست شركت پااليش نفت اصفهان: 

رویکرد پروژه های شرکت پاالیش نفت، زیست محیطی است

 راه اندازی خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه پساب شهری
در شركت پاالیش نفت اصفهان
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