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برای کدام درد بنویسیم؟
ســرباز نیروی انتظامی پیرمردی که در صف واکسیناســیون کرونا 

پریا پارسادوست
ایستاده را هل می دهد و به پایین پرتاب می کند و ما متحیر می شویم 
که این سرباز بر ســر کدام سفره بزرگ شــده و تربیت شــده و حرمت پیر و جوان یاد نگرفته که 

پیرمردی که جای پدرش است را پرتاب می کند؟ 
باور کردنی نیست؛ کاری با حقوق شهروندی و کرامت انســانی و… نداریم اما به قول همکارمان: 

»اگر پای یکی از آنها می شکست، تا آخر عمر جوش می خورد؟«
جای شکرش باقی است که حداقل رییس پلیس پایتخت، در واکنش به این بی احترامی مامور 
ناجا، عذرخواهی کرد و گفت که »با مامور خاطی برخورد شده است و من هم از مردم عذرخواهی 
می کنم.« رییس سازمان محیط زیست اما این قدر برای مردم و جامعه عزادار رسانه ای احترام 
و ارزش قائل نبود که حداقل عذرخواهی کند؛ نه بابت اتفاق تلخ رخ داده در جاده ارومیه که منجر 
به پرپرشدن دو خبرنگار جوان کشورمان شد و نه به خاطر طرز نشستن مقابل خانم خبرنگاری که 

داشت از »درد« حرف می زد؛ درد ما خبرنگارها. 
»عیســی کالنتری« در گفت و گو با رســانه ها؛ ریلکس و بدون ذره ای پشــیمانی یا احســاس 
شرمندگی؛ گفت: »برای چه عذرخواهی کنم. طرز نشســتن من همیشه همین شکلی است!« . 
درباره حادثه تلخ سقوط اتوبوس خبرنگاران و فوت مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی هم مدعی شد 
اتوبوس هیچ مشکلی نداشته، مســئوالن هیچ قصوری نداشتند و در نهایت گفت:» اتفاقی است 
که افتاده!« بله، اتفاقی است که افتاده؛ مثل کشته شدن سربازان مظلومی که خبر تلخ جان دادن 
شان در جاده یزد-دهشیر آن هم در سالگرد حادثه تلخ و غم بار سقوط اتوبوس سربازان به دره نی 
ریز، خیلی ســر و صدا نکرد چون انگار اینجا عادت کرده ایم غم را با غم بشوییم و دیگر نمی دانیم 
برای کدام مصیبت زانوی غم بغل بگیریم و بنویسیم و فریاد بزنیم و منتظر واکنش و عذرخواهی 

و استعفای یک مقام مسئول باشیم!
و البته چه توقع بیهوده ای است؛ وقتی اینجا مقام مسئولی داریم که برای »خودشیرینی« و »بر سر 
زبان ها افتادن«، معترضین را »پفیوز« می خواند و درست وقتی مردم خواهان و خواستار برخورد 
با این مسئول و کنارگذاشتن او از مجموعه وزارتخانه می شــوند، مسئول مافوق که وزیر بهداشت 
اســت، ضمن تایید توئیت توهین آمیز کارمند خود، می گوید: به »جهانپور« گفتم چرا خودت را 

توی دردسر می اندازی؟!
و دردسر اصلی ما برعکس شدن ارزش هاســت؛ اینجا هیچ کس یادش نیست که قرار بود مردم 
»ولی نعمت« باشند و مسئوالن »خدمتگزار«. قرار نبود مردم الیق پرتاب شدن و »پفیوز« نامیده 
شدن و قربانی شدن در جاده ها باشند و مسئوالن از پشت شیشه های دودی ماشین های خارجی 
خود، از درد مردم حرف بزنند و چیزی از این همه غم ندانند بس که دور شده اند از مردمی که درد را 

از هر طرف برای شان بخوانی، درد است. 
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آگهی فراخوان عمومی فروش امالک و مستغالت

شرکت عمران شهر جدید مجلســی وابسته به وزارت راه و شهرســازی در نظر دارد تعداد 
محدودی از واحدهای تجاری ســاخته شــده واقع در شهر جدید مجلســی را ازطریق 

 برگزاری فراخوان عمومــی )مزایده( و از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت

 )Setadiran.ir( به فروش برساند.

- تاریخ انتشار و دریافت اسناد: از تاریخ 1400/04/08 لغایت 1400/04/22 
- مهلت ارسال پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14/00 مورخ 1400/04/22 

- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10/00 صبح مورخ 1400/04/23 
به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به امور امالک و واگذاری شرکت عمران 

شهر جدید مجلسی مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های : 2284 و 

52472228-031 تماس حاصل فرمایید.

- نشانی: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن – شــهر جدید مجلسی- بلوار ارم- 
شرکت عمران مجلسی 

کدپستی: 86316-45775  دورنگار: 031-52472214    
www.majlesi.ntdc.ir :سایت اینترنتی شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شرکت عمران شهر جدید مجلسی م الف:1156242
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 روابط عمومی
  شرکت توزیع 
برق اصفهان



همزمان با سالگرد شــهادت آیت ا... دکتر بهشــتی و ۷۲ تن از یاران 
انقالب و هفته  قوه  قضاییه، رییس و مسئوالن دستگاه قضاییی، صبح 
دیروز با حضور در حســینیه  امام خمینی)ره( با رهبر انقالب اسالمی 

دیدار کردند.
رهبر انقالب در این دیدار فرمودند: شــهید بهشتی یک حق بزرگی بر 
گردن کشور و ملت دارند و آن پایه گذاری دادگستری اسالمی است. 
کار، کار آسانی نبود و کار دشــواری بود. ایشان یک حرکت جدیدی را 

برای قوه  قضاییه شروع کرده بود.
مقام معظم رهبری بیان کردند: ایشان یک عالم متفکر بود، نظریه پرداز 
بود.مرحوم آقای بهشتی شخصیت برجســته و ممتازی بود، انقالبی 
بود، پرتالش بود و از بن دنــدان معتقد به مبانی انقالب بود. شــهید 
بهشــتی به معنای واقعی کلمه پای بند به مبانی انقالب و مبانی امام 

)ره( بود و پرهیزگار هم بود، مرد مؤمن و متشرعی بود.
اهم بیانات مقام معظم رهبری را در ادامه  بخوانید:

   بنده با ایشان زیاد معاشر بودم. خیلی متشرع بود، خیلی پرهیزگار 
بود، خیلی در حرکت در جهت دین و مســائل دینی جدی بود. عالوه 
بر این ها ایشان از ارکان تدوین قانون اساســی است. یعنی حق این 

بزرگوار بایستی شناخته شود و گذارده بشود.
   منافقین در مثل امروزی هفتم تیر جنایت بزرگی کردند در حق ملت 

ایران که این شخصیت برجسته  با عظمت ممتاز را با حدود هفتاد نفر 
شخصیت های دیگر از این کشور گرفتند و این قاتل ها، قاتل هایی که 
خودشــان اعتراف کردند به این جنایت و به این حرکت فجیع به این 

معنا که اعترافات شان در دسترس است.
   امروز در همین کشورهای مدعی حقوق بشر آزادانه دارند رفت و آمد 
می کنند، زندگی می کنند، در فرانســه و کشورهای دیگر اروپا و دولت 
های اروپایی، دولت فرانسه و دیگران خجالت نمی کشند که با بودن 
اینها و با حمایــت از اینها و با تریبون دادن بــه اینها حتی در مجالس 
ملی شان، در عین حال ادعای حقوق بشــر هم می کنند. یعنی واقعا 

وقاحت این غربی ها یک چیز فوق العاده و عجیبی است.
  الزم اســت یک خدا قوتی به جناب آقای رییســی عرض بکنیم. 
ایشان در این دو سال و چند ماهی که مسئولیت قوه قضاییه را داشتند 
حقا زحمت کشــیدند، تالش کردند، کارهای خوبــی انجام گرفت در 
این قوه و حرکت جناب آقای رییســی در قوه  قضاییه مصداق همان 
چیزی بود که ما همیشه تکرار می کنیم؛]یعنی[حرکت جهادی، حرکت 
جهادی؛ یعنی جدی، شــبانه روزی، پرتــالش، پرانگیزه، یک حرکت 

این جوری بود بحمدا... .
   مهم ترین اثر این حرکت همین بود که امید مردم به قوه  قضاییه را 
زنده کرد، احیا کرد، مردم را به قوه  قضاییه خوش بین کرد. ما شکایت 

های مردم را از دستگاه های مختلف دریافت می کنیم، خیلی تفاوت 
هست بین آن قبل از این دو سال و اندی با بعد از این دو سال و اندی 
در نظرات مــردم. خیلی تفاوت وجود دارد. امیــد و اطمینان به قوه را 
زنده کرد. این سرمایه  اجتماعی اســت، این اعتماد مردم به دستگاه 

های فعال در جمهوری اسالمی یک سرمایه  بزرگ اجتماعی است.
  چند نکته را بنده باید عرض بکنم که ان شاءا... در آینده  حرکت قوه  
قضاییه مورد توجه قرار بگیرد: در درجه  اول مسئله  رویکرد تحولی در 
قوه است. البته تحول به معنای درست کلمه در یک سال و دو سال و 
اینها انجام نمی گیرد؛ اما شروع این حرکت در قوه  قضاییه و اتخاذ این 
جهت گیری و این رویکرد موضوع بسیار مهمی بود. این باید ادامه پیدا 
کند، متوقف نشود بلکه باید شدت پیدا کند. سند تحول قوه قضاییه، 
سند قوی خوبی است. این سند به معنای واقعی کلمه عملیاتی است 

و شعاری و ظاهری نیست. همین سند را مالک عمل قرار بدهید.
  این انتخابات حقا و انصافا حماســه بود. به معنــای واقعی کلمه 

حماسه  این مردم بود، حماسه آفریدند.
  تالش هایی انجــام می گیرد، نامه می نویســند، در فضای مجازی 
حرف می زنند که عظمت این انتخابات را انکار کنند اما فایده ای ندارد. 
این تالش بیهوده اســت.تحلیلگرانی که چشم شان به این انتخابات 

بود، آن ها می فهمند چه اتفاقی افتاد.
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نظر »فاضل میبدی« درخصوص پاسخ رییسی درباره ارتباط 
با آمریکا

حجت االسالم فاضل میبدی، فعال سیاسی درباره این که در ستاد رییس جمهور منتخب هنگام مبارزات 
انتخاباتی برخی افراد تندرو حضور داشتند که بیم آن می رود همین افراد در کابینه آینده حضور داشته 
باشند، گفت: من کاری به شخص ندارم، معتقدم کشور و نظام جمهوری اسالمی ایران با مشکل افراط 
و تفریط در نگاه سیاسی، مدیریتی و جناح بندی های کاذب رو به رو است.این عضو مجمع محققین و 
مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: توجه داشته باشید این که اکثر کسانی که به اصطالح توانایی 
رای داشتند در پای صندوق ها حاضر نشدند و تعداد آرای شرکت کننده ها به خاطر همین مشکالتی است 
که در کشور وجود دارد، حال چه اقتصادی و چه سیاسی مهم این است که مشارکت به ۵۰ درصد نرسید.

میبدی با بیان این که اولین گام اعتدال واقعی این اســت که سیاست خارجی مملکت تعریف شود، 
اظهار داشت: هنگامی که خبرنگار از رییس جمهور منتخب محترم سوال کرد که اگر آمریکا شرایط شما را 
بپذیرد آیا برای مصالح کشور حاضرید با رییس جمهور آمریکا دیدار کنید؟ ایشان گفتند خیر! به نظر من 
این پاسخ یک پاسخ دیپلماتیک نبود. آقای رییسی به راحتی می توانست بگوید باید بنشینیم فکرها و 

مالحظات مان را انجام دهیم ببینیم در چه شرایطی هستیم، آن گاه پاسخ می دهیم.
 

دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها: 

حاکمیت کاهش آرا را جدی بگیرد
محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانشــگاه ها گفت: ناگفته پیداست کشوری که 
نظام جمهوری دارد طبیعتا از کاهش آرای جمهور دچار خسران می شود و این هشدار بزرگی است که 
حاکمیت باید آن را جدی بگیرد. این میزان پایین مشارکت و تعداد باالی آرای باطله نشانگر گسترش 
نارضایتی در سطح وسیعی از کشور است که اگر جدی گرفته نشود می تواند در ادوار بعدی مشکالت 

زیادتری را به بار بیاورد، در واقع شاهد بی اعتمادی گسترده بین مردم هستیم.
 

فرمانده نیروی هوایی ارتش: 

حضور پر شور مردم در انتخابات، چشم دشمنان را کور کرد
فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه حضور پر شــور مردم در انتخابات، چشم دشمنان را کور و 
زبان شان را بست، گفت: امیدوارم با این انتخاب خوب و شایسته یک دولت انقالبی و مردمی تشکیل 
شود.امیر عزیز نصیرزاده در مراســم تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید پایگاه هوایی شهید 
حبیبی زهام مشهد، با تبریک پیروزی درخشــان مردم در انتخابات پرشور و دشمن شکن ریاست 
جمهوری اخیر، گفت: حضور مردم در صحنه انتخابات به عنوان پشتوانه بسیار قوی برای دولتمردان 
و سیاستمداران در کار دیپلماسی و روابط بین الملل اســت.وی با بیان اینکه حضور پر شور مردم در 
انتخابات، چشم دشمنان را کور و زبان شان را بســت، افزود: همه دنیا مشاهده کردند که ملت ایران 
اسالمی با وجود تمام مشکالت با چه شوق و حماسه ای پای صندوق های رای رفتند و ما امیدوارم با 

این انتخاب خوب و شایسته به امید خدا یک دولت انقالبی و مردمی تشکیل شود.
 

در انتخابات، گزارشی از تخلف احزاب نداشتیم
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه توقع داریم نقش آفرینی و اثرآفرینی احزاب و گروه های 
سیاسی را بیشتر مشاهده کنیم، گفت: در انتخابات اخیر گزارشــی از تخلف احزاب نداشتیم.حمزه 
امرایی، درباره پرداخت یارانه به احزاب اظهار کرد: آخرین یارانه پرداختی مربوط به سال۹۷ بوده؛ اما 
پیگیری ها انجام شده است و هرگاه یارانه تخصیص داده شــد،  طبق شرایط و ضوابط قانونی عمل 
خواهیم  کرد. زمانی ۲ میلیارد تومان و زمانی دیگر ۶۰۰  میلیون تومان یارانه به احزاب پرداخت شد و 

این بار هم باید منتظر شد که بودجه چقدر تخصیص می یابد.

سیاستکافه سیاست

رهبر معظم انقالب:

 انتخابات ۱۴۰۰، حماسه مردم بود

نگرانی مردم کره شمالی از الغر شدن »کیم جونگ اون« 
تلویزیون کره شمالی گزارشی پخش کرده که طبق آن، همه آحاد مردم این کشور بابت کاهش وزن 
کیم جونگ اون، غمگین و متاثر شده اند.  این نخستین باری است که تلویزیون دولتی کره شمالی 
در مورد سالمتی کیم جونگ اون، چنین گزارشــی پخش می کند.  پیش تر، در گزارش های خبری 

آمده بود، وزن کیم که قبال ۱۴۰ کیلو بوده کاهش یافته است.

مقاومت عراق: 

انتقام سختی از آمریکایی ها خواهیم گرفت
مقاومت عراق در بیانیه ای در واکنش به حمله جنگنده های آمریکایی به نیروهای حشد الشعبی و 
شهادت چند نفر از آنها تاکید کرد که انتقام سختی از آمریکایی ها خواهد گرفت.به نقل از المسیره، 
مقاومت اسالمی عراق روز دوشنبه وعده داد که انتقام خون چهار رزمنده نیروهای حشد الشعبی که 
بامداد روز گذشته در بمباران جنگنده های آمریکایی به شهادت رسیده اند، خواهد گرفت.در بیانیه 
مقاومت عراق آمده است: مجددا تاکید می کنیم که ما بر ادامه حمالت نظامیان اشغالگر آمریکایی 
که بر خالف قانون اساســی و مصوبه پارلمان و ارده ملت عراق حضور دارند، تاکید داریم.مقاومت 
عراق اعالم کرد: انتقام خون شهیدان مان را از عامالن جنایت شنیع خواهیم گرفت وبه دشمن طعم 

انتقام را می چشانیم.

»الپید« در جواب نخست وزیر لهستان: 

به پول تان نیازی نداریم!
اظهارات متقابل میان مقامات رژیم صهیونیستی و نخســت وزیر لهستان به دنبال تصویب پیش 
نویس الیحه  محدودسازی مطالباتی برای استرداد اموال قربانیان هولوکاست توسط مجلس سفلی 
پارلمان لهستان منجر به تشدید اختالفات میان دو طرف شده است.خبرگزاری اسپوتنیک اعالم 
کرد یائیر الپید، وزیر خارجه دولت رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات ماتئوش موراویتسکی، 
نخست وزیر لهستان گفت: نخست وزیر لهستان باید بار دیگر از حقایق مطلع شود.میلیون ها یهودی 
در خاک لهستان کشــته شــدند و هیچ قانونی یاد آنها را از بین نخواهد برد. وی افزود: »ما به پول 
لهستان نیازی نداریم و این اقدام آنها یهودی ستیزی است؛ ما برای زنده نگه داشتن یاد قربانیان 
هولوکاست و افتخار مردم خود می جنگیم و هیچ پارلمانی نمی تواند قوانینی با هدف انکار هولوکاست 
تصویب کند.«اظهارات الپید در واکنش به انتقادات موراویتسکی از اظهارات قبلی الپید درباره تصویب 
پیش نویس الیحه  محدودسازی مطالباتی برای استرداد اموال قربانیان هولوکاست توسط مجلس 

سفلی پارلمان لهستان مطرح شد.

صدور حکم اعدام 9 تن از عوامل کشتار »اسپایکر«
دادگاه عراق حکم اعدام ۹ تن از محکومان به مشارکت در کشتار »اسپایکر« در استان صالح الدین 
در سال ۲۰۱۴ را صادر کرد.به نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم، شورای عالی قضایی عراق با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد، دادگاه کیفری مرکزی تجدیدنظر فدرال عراق حکم اعدام ۹ محکوم را به 
جرم مشارکت در فاجعه اسپایکر در سال ۲۰۱۴ در استان صالح الدین را که در نتیجه آن نزدیک به 

۲۰۰۰ تن کشته شدند، صادر کرد.
در بیانیــه مذکــور همچنین آمده اســت، ایــن ۹ تن به مشــارکت خــود در جنایت  اســپایکر و 
کشــتار شــماری از بی گناهان در تابســتان ۲۰۱۴ طبــق برنامه ریزی های تروریســتی در زمان 
ســیطره گروهک هــای تروریســتی داعــش بــر ایــن اســتان اعتــراف کردنــد. در ایــن 
 بیانیه آمده اســت، ایــن دادگاه شــواهد و مدارک کافــی برای مجرم دانســتن ایــن ۹ تن را در

 دست دارد.

خبر روز

پیش بینی »اشرف 
 بروجردی« از حضور زنان

 در کابینه رییسی
یک فعال سیاســی اصالح طلب گفــت: یکی از 
ضعف های اصالح طلبان این بود که فاصله شان 
با مردم زیاد شده بود و گفتمان رایج اصالح طلبی 
در جامعه اوج نگرفت. گفتمان باید شکل بگیرد 
تا مردم در عرصه بایســتند و در هر شــرایطی به 
اصالح طلبی پاسخ مثبت دهند.اشرف بروجردی 
در خصوص حضور زنان در کابینه ســید ابراهیم 
رییسی، اظهار کرد: اساسا کسی در دولت می تواند 
موفق عمل کند که سابقه کار اجرایی داشته باشد و 
مباحث را بشناسد.این فعال سیاسی اصالح طلب 
افزود: آقای رییسی مرتب می گویند من از همه 
جناح ها استفاده می کنم که به نظر من این امر 
عملی نخواهد شد، به نظر من مطرح کردن چنین 
موضوعاتی برای سرگرم کردن اصالح طلب ها و 
کاهش مطالبات مردمی اســت که انتخابات را 
کم رونق مى دانند. آنهایی هم کــه فکر مى کنند 
کف رای اصالح طلبان رای آقای همتی اســت، 
خطا مى کنند چون ٥٢ درصــد رای نداده ها و ٤ 
میلیون رای باطله را محاسبه نکرده اند. ازطرفی 
وقتی به تیم ایشــان در ســتادهای استان ها و 
ستاد انتخاباتی مرکزی نگاه می کنیم، می بینیم 
که اکثرشــان از اصول گرایان پایداری هستند، 
یعنی از نیروهای سفت و سخت اصول گرایی که 
مفاهیم اصول گرایی اولیه را نیز ندارند؛ اشخاصی 
که فکر می کنند امروز زمانی است که می توانند 
خواســته های خود را با حضور در قدرت و دولت 
محقق کنند و کار را پیش ببرند نه پاسخگویی به 
مردم. وی به ضرورت حضور زنان در کابینه دولت 
سیزدهم اشــاره کرد و گفت: چون آقای رییسی 
بحث شان این است که از زنان در دولت استفاده 
خواهند کرد. من فکر نمی کنم که ایشان بیش از 
آقای روحانی از حضور زنان در کابینه اســتفاده 
کنند. به نظر من همان دو نفر را انتخاب خواهند 
کرد و احتماال این اشخاص از بین اصول گرایان 
انتخاب شــوند؛ اما باید در نظر داشــت که زنان 
اصول گرا کمتر ســابقه کار اجرایی دارند، به جز 
یکی، دو نفر. حــاال اینکه آقای رییســی از آنان  
استفاده می کند یا خیر را نمی دانم؛ اما به نظر من 
در مجموع ایشان بیش از دو نفر زن در بدنه دولت 

استفاده نخواهد کرد.

اخبار

تالش هایی انجام می گیرد، نامه می نویسند، در 
فضای مجازی حرف می زنند که عظمت این انتخابات 
را انکار کنند اما فایده ای ندارد. این تالش بیهوده 
است.تحلیلگرانی که چشم شان به این انتخابات بود، 

آن ها می فهمند چه اتفاقی افتاد

وز عکس ر

تصویر حاشیه ساز 
رییس جمهور 

افغانستان و دلجویی از 
نیروهای نظامی آمریکا

بعــد از دو دهه اشــغالگری نیروهای 
نظامــی آمریــکا در افغانســتان، 
رییس جمهور این کشــور در ســفر به 
آمریکا بــه دیدار با خانــواده نظامیان 
کشته شــده آمریکایی در افغانستان 

رفته تا از آنها دلجویی کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: درباره توافق یا عدم 
توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی و چگونگی ادامه 
یا عدم ادامه همکاری با آن هنوز تصمیم گیری نشــده 
است. »سعید خطیب زاده« در نشست خبری هفتگی 
خود با اصحاب رســانه با اشــاره به تحوالت سیاست 
خارجی در یک هفته گذشته خاطرنشان کرد: در هفته ای 
که گذشــت چند تن از ســفرای مقیم ایــران در پایان  
ماموریت شان با ظریف دیدار کردند. همچنین در هفته 
گذشته، طی روزهای سه شنبه به بعد طاهریان، نماینده 
وزیر امور خارجه در امور افغانستان به کابل و اسالم آباد 
رفت و با مقامات مختلف درخصوص تحوالت افغانستان 
رایزنی کرد.وی با بیان اینکه تحوالت افغانستان موضوع 
مهم رایزنی ها در هفته گذشته بوده است، ابراز داشت: 

عالوه بر این جلسات بررســی گفت وگوهای وین هم 
در این روزها در جریان بوده است.ســخنگوی دستگاه 
دیپلماســی درباره احتمال تمدید توافق با آژانس بیان 
کرد: قانون مجلس روشن است. توافق یا عدم توافق با 
آژانس و چگونگی ادامه یا عدم ادامه همکاری موضوع 
جدی اســت که هنوز در این باره تصمیم گیری نشــده 
است.خطیب زاده درباره مذاکرات وین هم یادآور شد: 
ادامه مذاکرات به ادامه بررســی ها بســتگی دارد. ما 
تصمیماتی که باید اتخاذ می کردیم، اتخاذ کرده و اعالم 
هم کرده ایم و اکنون نوبت طرف های مقابل اســت که 
تصمیمات خود را بگیرند. وی، درباره توقیف سایت های 
وابسته به صداوسیما از ســوی آمریکا عنوان کرد: این 
مسئله نشان از استیصال گردن کشانه آمریکا در مقابل 

صداهای مستقل از کشورهایی مانند ایران بود و نشان از 
استانداردهای دوگانه و دورغین بودن ادعای آنها درباره 
آزادی بیان است.خطیب زاده همچنین درباره  یادداشت 
منتشر شده در روزنامه کیهان درباره طالبان تصریح کرد:  
در سطوح عالی امنیتی و سیاسی موضوع افغانستان را 
با جدیت و از نزدیک بررسی می کنیم و با همه گروه های 
افغانســتانی در حال گفت وگو هستیم. حفظ تمامیت 
ارضی، دستاوردهای دو دهه گذشــته و ... مهم بوده و 
همچنین گفت وگوهای اصیل بین االفغانی تنها راه حل 

پایدار است. ما آماده تسهیل گفت وگوها هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه: 

هنوز درباره توافق و یا عدم  توافق با آژانس تصمیم گیری نشده است

آگهی مزایده

مدرسه حضرت صدیقه کبری گلپایگان در نظر دارد زمین مربوط به مدرسه با کاربری تجاری مسکونی 
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نماینده اصفهان:

 دولت به داد دامداران برسد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: دامداران کشور امروز درگیر مشکالت هستند 
و متولیان امر صدای حق آنان را نمی شنوند.عباس مقتدایی با بیان اینکه بارها با دولت مکاتباتی در 
این زمینه داشته ایم و خواستار این شدیم که دولت به داد دامداران برسد، تصریح کرد: دامداران به 
علت گرانی، نبود نهاده و در نهایت عدم توانمندی مالی برای تامین آذوقه، دام های مولد و صغیر خود 
را به کشــتارگاه می برند. این روند در آینده ای نه چندان دور موجب افزایش بی رویه قیمت گوشت 
و محصوالت لبنی می شــود و در صورت عدم مدیریت صحیح، کشور را از مسیر خودکفایی به مسیر 
واردات هدایت می کند. مکاتبات متعدد مجلس با دولت به خصوص وزارت جهاد کشاورزی و عدم 
رفع مشــکالت، بیانگر عدم مدیریت صحیح در مجموعه های متولی است.نایب رییس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی آنگونه که باید و شاید عمل 
نکرد، روزی بحث گرانی مرغ، روزی نهاده های دامــی صنعت دام و صنعت غالت و این روزها بحث 
دامداران و گرانی محصوالت لبنی و... را می شــنویم، این ها از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی 
است که امیدواریم در این روزهای پایانی دولت، این وزارتخانه اقدام موثری در حل مشکالت انجام 
دهد. مقتدایی خاطرنشان کرد: در نامه ای به رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور خواستار ورود 
شخصی و جدی ایشان شدم و االن بحث دامداران که در اصل بحث تامین گوشت و محصوالت لبنی 

است، موضوع بسیار مهمی است که باید شخص آقای رییس جمهور ورود کند.

کشف سیگار قاچاق در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از توقیف دو دســتگاه خودروی سواری حامل ۵۷ هزار و ۶۰۰ نخ 
ســیگارقاچاق به ارزش یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال خبر داد.سرهنگ »حمیدرضا اکبری« گفت: 
ماموران پایگاه اطالعات شهرســتان اصفهان طی دو عملیات، هنگام کنترل خودرو های عبوری به دو 
دستگاه خودروی سواری مشکوک و آن ها را متوقف کردند.وی ادامه داد: در بازرسی از این دو خودرو 
مجموعا ۵۷ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق که توسط کارشناسان مربوطه یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون 
ریال ارزش گذاری شدند، کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه در این راستا دو 
نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی تحویل داده شدند، افزود: نیروی انتظامی با قاچاقچیان کاال به 
شدت مقابله خواهد کرد و اجازه جوالن به آن ها نخواهد داد و شهروندان می توانند در صورت مشاهده 

هرگونه موارد مشکوک در این خصوص، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

افتتاح طرح های ملی معاونت علمی ریاست جمهوری با 
دستور »روحانی«

بهره برداری از پنج طرح ملی دانش بنیان معاونت علمی و فناوری در ســه اســتان کشور با ارزش 
سرمایه گذاری ۳۸۵ میلیارد تومان با فرمان رییس جمهوری و از طریق ویدئو کنفرانس آغاز شد.

در هفتاد و ششــمین برنامه پویش تدبیر و امید برای جهش تولیــد، بهره برداری از رصدخانه ملی 
پژوهشگاه دانش های بنیادی کاشان، طرح توسعه قوای محرکه الکتریکی اتوبوس برقی شهری 
دانشگاه تهران، نمایشگاه دائمی محصوالت دانش بنیان صادراتی ایران ساخت در نمایشگاه بین 
المللی تهران از جمله طرح های دانش بنیان و معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری هستند 
که در اســتان های تهران، اصفهان و کرمانشاه با حضور حســن روحانی، رییس جمهور به صورت 
ویدئوکنفرانس انجام شد. خانه های خالق در کاشان، اصفهان و تهران و کارخانه نوآوری پارک علم و 
فناوری کرمانشاه از دیگر طرح های ملی هستند که در جهت توسعه زیست بوم نوآوری کشور با فرمان 
رییس جمهوری افتتاح شد. برای افتتاح و بهره برداری از این طرح ها ۳۸۵ میلیارد تومان اعتبار از 
سوی بخش خصوصی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر نهادهای دولتی وابسته 

سرمایه گذاری شده است. این طرح ها یک هزار و ۲۳۵ نفر اشتغال زایی دارد.

خبر روز

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست:

پروژه انتقال آب ونک- سولگان مجوز زیست محیطی ندارد 
مدیرکل دفتر ارزیابی زیســت محیطی ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: پروژه انتقال آب 
ونک- سولگان هنوز هیچ مجوز زیســت محیطی دریافت نکرده و طرح جدید آن اکنون در مرحله 
بررسی اســت.حمید جاللوندی اظهار 
کرد: پروژه انتقال آب ونک- ســولگان 
)سمیرم به رفسنجان( طرحی نیست که 
صدور مجوز برای آن در حیطه اختیارات 
ادارات کل محیط زیست استان ها باشد، 
ونک- سولگان از طرح های انتقال آب 
بین حوضه ای است که سازمان حفاظت 
محیط زیست درباره آن تصمیم می گیرد 
و تنها از استان ها برای چنین طرح هایی 

نظر خواهی می کند. 
وی ادامه داد: سازمان در یک مقطعی با لحاظ کردن شروطی به استعالم وزارت نیرو درباره این طرح 
پاسخ داده بود که آن شروط محقق نشد و بر همین اساس سازمان حفاظت محیط زیست نیز مجوز 
ونک- سولگان را لغو کرد.مدیرکل دفتر ارزیابی زیســت محیطی سازمان حفاظت محیط زیست 
افزود: پس از لغو مجوز، مشاوران پروژه، سیمای طرح را تغییر دادند که براساس آن برخی شروط 
سازمان نیز انجام می شد؛ برای مثال در طرح اولیه روستا هایی زیر آب می رفت، اما در سیمای جدید 
پروژه این موضوع حذف شــده و مخزن ۶۰۰ میلیون متر مکعبی به ۲۰۰ میلیون مترمکعب کاهش 
یافته است؛ همچنین پنج منطقه شکار ممنوع در ســر راه طرح قبلی بود که در طرح بازنگری شده 
به دو منطقه رسیده است و مجموعه ای از این مشکالت وجود داشت که سیمای طرح اصالح شد و 

سازمان مجدد این پیشنهاد جدید را بررسی می کند.

آغاز برداشت گندم از 2۷ هزار هکتار از اراضی سمیرم
رییس جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم گفت: برداشت غالت از ۲۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
سمیرم آغاز شد.اشــکبوس رضایی اظهار کرد: کاهش بارندگی در سال گذشته و بهار امسال  تاثیر 
زیادی بر کاهش تولید گندم بخصوص در دیم زار ها داشته است که در سال های پر آب برداشت گندم 
در اراضی کشاورزی  شهرستان ســمیرم به چهار تن در هکتار هم می رسید.رییس جهاد کشاورزی 
شهرستان سمیرم افزود: از ۲۷ هزار هکتار اراضی زیر کشــت غالت در شهرستان ۱۷ هزار هکتار به 
کشت گندم و جو و ۱۰ هزار هکتار دیگر به کاشت عدس، نخود و دیگر غالت اختصاص دارد.وی بیان 
کرد: شهرستان سمیرم در سال های پر بارش رکورد تولید ۲۰ هزار تن گندم و جو را داشته که بیشتر 
محصول تولید شده کشــاورزان توســط تعاونی های تضمینی گندم خریداری شده است.رضایی 
تصریح کرد: فصل برداشت غالت در این شهرستان از ابتدای تیر ماه توسط ۱۰۰ دستگاه کمباین انجام 

می شود و تا نیمه های اول مرداد ادامه دارد.

کشف هزارو 900 تن نهاده های دامی در نجف آباد
با تالش ماموران آگاهی شهرستان نجف آباد، هزارو ۹۰۰ تن نهاده های دامی کشف و جمع آوری شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: ماموران آگاهی شهرستان نجف آباد در بازرسی 
از یک انبار بیش از هزارو ۹۰۰ تن نهاده های دامی به ارزش ۲۵۰ میلیار ریال کشف کردند. سرهنگ 
محمد رضا هاشمی افزود: این نهاده های دامی قاچاق، احتکار بوده و خارج از شبکه عرضه می شده 
است. جانشین فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: در این زمینه یک نفر دستگیر و تحویل 

مراجع قضایی شد.

کافه اقتصاد

با مسئولان

سخنگوی صنعت برق اصفهان:

 اصفهان خاموشی 
نخواهد داشت

سخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان گفت: 
با توجه به افزایش دما در تابســتان، در صورتی 
که مردم اصفهــان صرفه جویــی را ادامه دهند 
خاموشی برق نخواهیم داشت.محمدرضا نوحی 
اظهار کرد: مردم استان اصفهان همکاری خوبی 
در مدیریت مصرف برق داشته اند که امیدواریم 
در هفته های آتی نیز ادامه دار باشد تا بتوان برنامه 
مدیریت بار را در استان به خوبی اجرایی کرد به 
طوری که خاموشی برای مردم اصفهان اعمال 
نشود.وی افزود: در ســال های قبل، از ابتدای 
تیرماه موضوع کاهش مصرف برای عبور نکردن 
از پیک مصرف در کشور و استان مطرح می شد و 
اواخر تیرماه و اوایل مرداد ماه از پیک مصرف عبور 
می کردیم، اما امسال به دلیل گرمای زودرس، 
این اتفاق از خردادماه شــروع شد.سخنگوی 
صنعت برق اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
پیش از این، نیروگاه هایی کــه برای تعمیرات 
اساسی از مدار خارج می شــدند تیرماه به مدار 
وارد می شدند، پیگیری هایی در خردادماه انجام 
شد که این نیروگاه ها زودتر وارد مدار شوند، اخیرا 
طی دو هفته قبل نیز در استان اصفهان خاموشی 
نداشــته ایم و اکنون نیز نیروگاه هایی که از مدار 
خارج بودند، اعالم آمادگی کرده و وارد شــبکه 
شــده اند.نوحی اظهار کرد: میزان تولید برق در 
استان اصفهان حدود سه هزار و ۷۲۵ مگاوات 
و مصرف برق در استان، حدود پنج هزار و ۲۲۹ 
مگاوات اســت بنابراین هــزار و ۵۰۴ مگاوات 
برق از شبکه سراسری به اســتان اصفهان وارد 
می شــود. در اســتان اصفهان به دلیل صنعتی 
بودن مصارف برق بیشــتر از میزان تولید است.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش دما در تابستان 
و در صورتی کــه مردم اصفهــان صرفه جویی را 
ادامه دهند، خاموشی برق نخواهیم داشت، از 
طرفی با همکاری خوب صنایع کوچک و بزرگ 
در استان که شــیفت کاری خود را تغییر داده و 
برخی از آن ها حتی یــک روز از هفته را تعطیل 
کرده و جمعه را به روز های کاری اضافه کرده اند، 
ادارات نیز تا ۵۰ درصد کاهش مصرف داشته اند؛ 
این موارد در کنار هم باعث می شود، برای مردم 

اصفهان اعمال خاموشی نداشته باشیم.

یک مقام مسئول در سازمان محیط زیست: سازمان مخالف پروژه انتقال آب بهشت آباد است

زخم کاری!

محمد صالح جوکار، نماینده مجلس گفته 
سمیه یوسفیان

بــود: »می دانیــد، حساســیت ها روی 
اصفهانی ها خیلی زیاد است؛ در کشــور ما خوزستانی ها با اصفهانی ها 
درگیرند، چهارمحالی ها بــا اصفهانی ها درگیرند ولــی هیچ وقت این 
چهارمحال و خوزستان با ما درگیر نشدند. ما در جلسات گذشته با اینها 
کنار می آمدیم، حتی چهارمحالی ها گفتند ما به شما کمک می کنیم ولی 
به اصفهان نه! حساسیت روی اصفهان است؛ روی این حساب ما تبعات 
کمتری داریم و می توانیم مسائلش را در سطح مجلس هم رفع کنیم.«

نماینده یزد، یک کالم، ختم کالم کرد و مــا هنوز اندر خم یک کوچه ایم 
که چرا مشکالت کالن شهر اصفهان حل نمی شود. دیروز در خبرها آمده 
بود که مدیرکل دفتر ارزیابی زیســت محیطی سازمان حفاظت محیط 
زیست، گفته که این سازمان مخالف پروژه انتقال آب بهشت آباد است 
و در عین حال، تاکید کرده سازمان محیط زیست به قضایای طرح های 
انتقال، تامین و تخصیص آب برای شرب، صنعت و کشاورزی نه ورود 
کرده و نه پروژه ای تعریف می کند، این ها در حیطه وظایف وزارت نیرو 
است.جاللوندی گفته با احداث تونل مخالفیم و اشاره کرده که استان 
اصفهان به شدت پیگیر اســت و مطالعاتی ارائه دادند که انتقال آب در 

قسمت هایی از پروژه که بر چشــمه ها و قنوات تاثیر گذار است، با خط 
لوله انجام شود و در بخش هایی از طرح که اثر زیست محیطی در بر ندارد 
تونل احداث شود که این پیشــنهاد اصفهان هم در حال بررسی است، 
اما هنوز به مجوز نرسیده است.و کی به مجوز می رسد؟ خدا می داند! 
موضوع اینجاست که هرچه گذشته را زیر و رو می کنیم، نمی بینیم مقام 
مسئولی در مخالفت با انتقال آب اصفهان به یزد حرفی زده باشد. کسی 
برای خشکسالی یکی از استراتژیک ترین شهرهای کشور ابراز نگرانی 
کرده باشــد و دولتی روی کار بوده باشد که طی چندسال گذشته، برای 
»زاینده رود« به اندازه »دریاچه ارومیه« دل بسوزاند و به دنبال افتخار 

احیای آن باشد! 
اما تا دل تان بخواهد مقام مســئول داریم که با تمام طرح های انتقال 
آب به اصفهان مخالفند! فرقی هم ندارد؛ قرار باشد آب از شمال و خزر 
بیاورند یا از جنوب و کارون و خلیج فــارس. فقط مخالفند. یا مخالف 
هســتند یا بی تفاوت. وقتی قرار شد »سد خرسان ســه« یکی از ۲۵ 
سد در پرونده سرشاخه های کارون، روی رودخانه ای به همین نام در 
چهارمحال و بختیاری احداث شــود و سازمان حفاظت محیط زیست 
هم مخالف احداث آن بود و دالیل مستحکمی هم برای این مخالفت 

داشت، رفتارهای متفاوتی را از برخی مسئوالن درباره احداث این سد 
در مقایسه با احداث سد و تونل های انتقال آب استان اصفهان شاهد 
بودیم. مقاومت هــای کمتری دیدیم و حتی فعاالن محیط زیســتی 

استان های همجوار هم مواضع جالب و متفاوتی داشتند!
شاهرگ حیاتی اصفهان خشــکیده و زمین، قلب تاریخی ایران را می 
بلعد و هوایی برای نفس کشیدن نیســت، حرف هم بزنیم، می گویند 
اصفهانی ها »مظلوم نمایی« می کنند! باورشان نمی شود اصفهان، این 
شهری که ناصرخسرو، صد جهان در آن دیده بود، حاال در جهانی خالی 
از آب و هوای تازه و زمین سرسبز، تنها مانده است. حواس همه به همه 
جا هست اال این شــهر که نماینده یزد می گفت »حساسیت روی آن 
زیاد است« و نمایندگان خودمان هم به این حساسیت واقف هستند؛ 
اما گویا آن قدر مشــغله های غیراصفهانی دارنــد و درگیر و دار امورات 
سیاسی خودشان هستند که یادشان رفته آنها را به مجلس فرستادیم 
به امید یک هوای تازه تر نه برای ســکوت و ساکن بودن روی صندلی 
های بهارستان یا نطق های شعاری سیاسی و جناحی و مجیزگویانه که 
دردی از دردهای مردم این شــهر و استان دوا نمی کند و تنها زخم روی 

زخم می نشاند؛ زخمی که هرروز کاری تر می شود. 

تا دل تان بخواهد مقام مسئول داریم که با تمام طرح های 
انتقال آب به اصفهان مخالفند! فرقی هم ندارد؛ قرار باشد 
آب از شمال و خزر بیاورند یا از جنوب و کارون و خلیج فارس. 

فقط مخالفند. یا مخالف هستند یا بی تفاوت

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: کارخانه مقوا 
سازی زواره، بزرگ ترین کارخانه مقوا سازی کشور 
محســوب می شود که عملیات ســاخت آن هفت 
سال طول کشیده است.محمد باقر قالیباف، عصر 
روز یکشنبه در آیین افتتاح کارخانه مقوا سازی شهر 
زواره اردســتان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این 
کارخانه بزرگ ترین کارخانه مقوا ســازی در ایران 

اســت که البته به چهار کارخانه مانند کارخانه مقوا 
ســازی زواره در ایران نیاز داریم تــا واردات مقوا به 
صفر برسد.وی افزود: مدیر این کارخانه از بروکراسی 
های اداری در مسیر احداث کارخانه که هفت سال به 
طول کشیده است گله مند بود، اما طی دو سال آخر 
با تصمیمات محلی که در سطح استان و استانداری 
اصفهان گرفته شــد امروز شــاهد بهره بــرداری از 
کارخانه مقوا سازی زواره هســتیم که با افتتاح آن 
بیش از ۱۰۰۰ نفر در سه شــیفت مشغول به کار می 

شــوند. رییس مجلس شورای اســالمی، تصریح 
کرد: امیدواریم در سال رفع موانع تولید بتوانیم با کار 
جهادی این موانع را برطرف کنیم تا سرمایه گذاران و 
نیروهای جوان کشور با رویکرد دانش بنیان بهترین 
تولیدات را با کمترین هزینه داشــته باشند و سبب 

شوند عالوه بر اشتغال زایی، تولید نیز رونق بگیرد.
برای احداث کارخانه مقواســازی زواره اردســتان، 
یکهزار و ۱۵۲ میلیارد تومان هزینه شده است و این 

کارخانه ظرفیت تولید ۴۵ هزار تن مقوا را دارد.

قالیباف در اردستان:

کارخانه مقوا سازی زواره، بزرگ ترین کارخانه مقوا سازی 
کشور است

ناکامی زنبورداران اصفهانی در تولید عسل
کارشناس مسئول زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، گفت: امسال با توجه به مساعد نبودن شرایط تولید عسل، به جز تولید جزئی، شاهد تولید چشمگیری 
در این حوزه نبوده ایم.سید محمد مهدی طبائیان اظهار کرد: تولید عسل کامال وابسته به شرایط جوی است و عواملی همانند بارندگی، گردو غبار، وزش باد گرم یا سرد سبب از 
بین رفتن گل گیاهان مرتعی و ناکامی در تولید عسل می شوند.وی افزود: امسال با توجه به مساعد نبودن شرایط تولید عسل، تاکنون به جز تولید جزئی زنبوردارانی که در مکان 
مناسبی قرار داشتند، شاهد تولیدی در این حوزه نبوده ایم؛ اما با توجه به روند بهبود شرایط و در صورت مساعدبودن اوضاع می توان به تولید عسل در ادامه سال، امیدوار بود.

کارشناس مسئول زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بیان کرد: تالش ما بر این است تا زنبوردارانی که فقط عسل تولید می کنند، بتوانند به تولید فرآورده های 
جانبی زنبورعسل همانند ژل رویال، گرده، موم و بره موم نیز بپردازند تا هر سال با ضرر و زیان مواجه نشوند.طبائیان با اشاره به مشکالت زنبورداران در سال گذشته و از بین رفتن 
بسیاری از کندوها، عنوان کرد: زنبورداران در سال گذشته با تلفات بسیاری همانند از بین رفتن کندوهایشان مواجه شدند و بیشتر کندو های باقی مانده نیز ضعیف هستند.

وی افزود: با وجود اینکه شرایط محیط در تولید عسل بسیار موثر است، باید با برنامه ریزی، نقدینگی برای زنبورداران در نظر گرفته شود تا بتوانند به موقع برای خرید شکر 
اقدام کنند و تا حدی مشکالت شان برطرف شود.کارشناس مسئول زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به میزان تولید متغیر عسل طی سال های 
مختلف، تشریح کرد: در زمان مهیا بودن شرایط به صورت میانگین، حدود ۱۲ کیلوگرم عسل در هر کندو تولید می شد، اما متاسفانه مساعد نبودن شرایط تولید عسل طی 

سال های اخیر، سبب شد تولید عسل در هر کندو به حدود سه کیلوگرم کاهش یابد.

رهایی شرکت 
آلومینیوم پارس از 

خطر ورشکستگی
شرکت آلومینیوم پارس با بیش از 
۸۰۰ نفر نیرو، بزرگ ترین شــرکت 
تولیدکننــده فویــل آلومینیوم در 
کشور اســت که ۶۰ درصد بازار را در 
اختیار دارد، این شــرکت در نتیجه 
ورود دســتگاه قضایــی از خطــر 
ورشکستگی و تعطیلی رهایی یافت 
و اکنون با تمام ظرفیت کار می کند. 

وز عکس ر
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افزایش 12 درصدی معاینه ناشی از حوادث رانندگی
مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: طی دو ماهه نخست امسال، معاینه 
فوتی های ناشی از تصادفات رانندگی ۸۰ درصد و معاینه ناشی از حوادث رانندگی ۱۲ درصد افزایش 

یافت و معاینه  اجساد حوادث کار ۵۰ درصد کاهش داشت.
علی سامان پور افزود: همچنین در این مدت فوتی های ناشی از بیماری های قلبی ۵۰ درصد رشد 
و معاینه اجساد ۴۵ درصد افزایش داشــته که در این مدت فوتی ناشــی از برق گرفتگی گزارش 

نشده است.
ســامان پور اضافه کرد: طی سال های گذشــته تمامی اجساد برای کالبدگشــایی به مرکز استان 
فرستاده می شــد، باتوجه به اینکه شهرستان لردگان دومین شهرســتان پس از شهرکرد از لحاظ 
تعداد مراجعان به پزشکی قانونی است، سالن تشــریح این شهرستان نیز افتتاح شد.وی گفت: 
کلنگ احداث ساختمان پزشکی قانونی شهرســتان بروجن در سال ۹۰ بر زمین زده شد و تا سال 

۹۷ دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۳۰ درصد بود؛ اما هم اکنون به باالی ۷۰ درصد رسیده است.
ســامان پور تصریح کرد: مدت زمان تعیین شده از سوی سازمان پزشــکی قانونی برای معاینه و 
تشریح کاهش یافته، به طوری که شرح معاینه اجساد به کمتر از ۷۲ ساعت رسیده است.وی ادامه 
داد: پارسال، ۲۴ هزار و ۶۱۰ مورد به منظور معاینه به پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری مراجعه 
کردند که تعداد مراجعان مدعی نزاع به پزشکی قانونی اســتان، هشت هزار و ۵۵۱ مورد و معاینه 

تصادفی سه هزار و ۳۱۸ مورد بود.

ثبت 3 هزار و ۷12 واقعه تولد در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل ثبت  احوال چهارمحال و بختیاری گفت: در بهار امسال ســه هزار و ۷۱۲ واقعه والدت در 
استان به ثبت رسید که به جمعیت استان اضافه شد.عبدالرضا کریمی افزود: نرخ والدت های این 
استان طی سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت به گونه ای که 

ثبت واقعه والدت در چهارمحال و بختیاری در سال قبل چهار هزار و ۴۲ واقعه بود.
کریمی اضافه کرد: از مجموع والدت های ثبت شده استان در بهار امسال هزار و ۹۲۹ واقعه مربوط 
به پسران و هزار و ۷۸۳ واقعه مختص دختران است. وی ادامه داد: همچنین از این تعداد ۲ هزار 
و ۲۱۷ واقعه در مناطق شــهری و هزار و ۴۹۵ واقعه در نقاط روستایی چهارمحال و بختیاری ثبت 
شد. کریمی گفت: مهلت قانونی ثبت والدت به کل اسناد چهارمحال و بختیاری در بهار امسال ۹۹.۳ 
درصد بوده است. او افزود: در بهار امسال بیشــترین نام های انتخابی پسران امیرعلی، آریا، آراد، 

محمد و علی و نام های دختران آوا، فاطمه، رستا، زهرا و بهار بوده است.

344 طرح در حوزه کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیازمند 
تخصیص اعتبار هستند

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در جلسه شورای گفت وگوی بخش خصوصی 
و دولت اظهار داشــت: مجموعا ۳۴۴ طرح در حوزه کشاورزی آماده دریافت تسهیالت هستند که 
اکثر آن ها پیشرفت فیزیکی باالی ۹۰ درصد دارند و بسیاری از این طرح ها نیازمند یک اعتبار اندک 

برای تکمیل و رسیدن به بهره برداری هستند.
عطاءا... ابراهیمی  با اشــاره به اینکه اولویت اســتان اشتغال در بحث اشــتغال روستایی است، 
افزود: از این تعداد ۱۰۰ طرح در بخش گلخانه، ۱۳۵ طــرح در حوزه دام و طیور، پنج طرح در حوزه 
صنایع تبدیلی و تکمیلی، ۱۱ طرح در حوزه شــیالت و ۹۳ طرح نیز در حوزه گیاهان دارویی است. 
ابراهیمی اضافه کرد: در سفر معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد، اگر دستگاه های 
اجرایی نتوانستند تسهیالت اختصاص یافته را جذب کنند، طرح های اشتغال روستایی در اولویت 

تخصیص اعتبار قرار بگیرند.

بام ایراناخبار

عقب گرد قیمت مسکن در سایه کسادی بازار

قیمت مسکن در یک سال اخیر به صورت افسار گسیخته در کشور و بالتبع 
آن در چهارمحال و بختیاری در حال افزایش بود، این افزایش قیمت امید 
خانه دار شدن در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان را کمرنگ تر از 
همیشه می کرد و می توان گفت در حال حاضر خرید مسکن برای افراد فاقد 
خانه در حال تبدیل شدن به یک آرزوی محال است، اما از یک ماه گذشته 
شاهد افت قیمت مسکن در کشور هســتیم.خرید و فروش مسکن به 
ندرت انجام می شود، یکی از اصلی ترین دالیل این رکود این است که افراد 
توانایی خرید مسکن با قیمت های نجومی را حتی در شهرها و روستاهای 
کوچک ندارند.افزایش قیمت مسکن طی دو ماه گذشته متوقف شده و 
در برخی مناطق کشور نیز کاهش قیمت مسکن با شیبی مالیم آغاز شده 
است، کارشناسان این حوزه معتقدند شیب کاهشی قیمت مسکن ادامه 
پیدا می کند، اما مردم هم چنان منتظر پایین آمدن قیمت مسکن و منطقی 
شدن قیمت ها در این حوزه هســتند.کاهش قیمت در حوزه مسکن در 
تمامی نقاط شهر یکسان نیست و در برخی مناطق شهرکرد شاهد کاهش 
چشمگیر قیمت ها هستیم. قطعا رونق در بازار مسکن موجب ایجاد رونق 
در مشاغل وابسته به صنعت ساختمان سازی نیز خواهد شد، اما نمی توان 
شرایط را در آینده به صورت دقیق و کارشناسی پیش بینی کرد، زیرا مسائل 

متعددی در افزایش و کاهش قیمت مسکن تاثیرگذار است.

 کاهش 10 تا 40 درصدی قیمت مسکن در شهرکرد
رییس اتحادیه مشاوران امالک در شــهرکرد در خصوص وضعیت بازار 
مسکن در مرکز چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: بازار مسکن دچار رکود 
شدید شــده و همچنین این رکود نیز بر قیمت مسکن نیز تاثیر گذاشته 
است.محمد رییسی با اشاره به اینکه قیمت مسکن در شهرکرد بین ۱۰ تا 
۴۰ درصد کاهش داشته است، گفت: بیشترین کاهش قیمت مسکن و 
زمین در محله منظریه شهرکرد بوده و در سایر مناطق نیز این کاهش بین 
۱۰ تا ۲۰ درصد است.رییسی با تاکید بر اینکه برای رونق در حوزه ساخت 
و ساز و خرید و فروش مسکن باید شــاهد ثباث نسبی در بازار مسکن 
باشیم، عنوان کرد: نوسانات بازار مســکن موجب ایجاد ضرر و زیان به 
فعاالن این حوزه می شــود، زمانی که قیمت مســکن به صورت نجومی 
باال می رود، متقاضیان خرید مسکن نمی تواند برنامه ریزی الزم را برای 
خرید داشته باشند، همچنین کاهش یکباره قیمت نیز موجب رکود در 
بازار خواهد شد.رییس اتحادیه مشاوران امالک در شهرکرد افزود: اگر 
بازار مسکن دارای ثبات باشد، رونق در ساخت و ساز و نقل و انتقال در بازار 
مسکن پدید می آید. وی در پایان یادآور شد: بالغ بر ۱۵۰ شغل وابسته به 
صنعت ساختمان سازی است، رونق در بازار مسکن می تواند موجب رونق 

در این مشاغل نیز شود.

رکود سنگین بر بازار مسکن در چهارمحال و بختیاری
معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به اینکه رکود بر بازار مسکن سایه انداخته است، اظهار کرد: شاهد 
کاهش قیمت در بازار مسکن استان هستیم، اما این کاهش مانند سایر 

استان های کشور چشمگیر نیست.
ابراهیم علیرضایی با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی زمین چندانی 
برای واگذاری برای ساخت مسکن در چهارمحال و بختیاری ندارد، یادآور 
شد: در گذشته اراضی برای ساخت مسکن در استان واگذار شده است، 
اما عموما این اراضی در بین افراد و در بنگاه های امالک خرید و فروش 

می شود و مسکن احداث نمی شود.
علیرضایی با اشاره به اینکه زمین برای ساخت مسکن در محله منظریه 
شهرکرد وجود دارد، گفت: به   علت نبود امکانات رفاهی مناسب افراد رغبت 
چندانی برای خرید زمین و مســکن در این محله ندارند، در صورتی  که 
اراضی با کاربری آموزشی، تفریحی، فرهنگی، درمانی، مذهبی و فضای 

سبز در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته است.
معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
در پایان گفت: باالترین قیمت مسکن در شهرکرد مربوط به خیابان های 

کاشانی، یاسر و معلم است.

کاهش قیمت در حوزه مسکن در تمامی نقاط شهر یکسان 
نیست و در برخی مناطق شهرکرد شاهد کاهش چشمگیر 
قیمت ها هستیم. قطعا رونق در بازار مسکن موجب ایجاد 
رونق در مشاغل وابسته به صنعت ساختمان سازی نیز 
خواهد شد، اما نمی توان شرایط را در آینده به صورت دقیق 
و کارشناسی پیش بینی کرد، زیرا مسائل متعددی در 

افزایش و کاهش قیمت مسکن تاثیرگذار است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار 
داشت: هشــت هزار و ۷۸۷ میلیارد ریال از اعتبارات مربوط به بودجه امسال در این استان توزیع شد.علی 
شهریارپور افزود: از این مبلغ چهار هزار و ۱۲۵ میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای و چهار هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال 

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بوده است.
 شهریارپور اضافه کرد: دستگاه های اجرایی بهره مند از این اعتبارات باید تا پایان مردادماه امسال نسبت به 
مبادله موافقت نامه پروژه های خود اقدام کنند.وی ادامه داد: همچنیــن از محل اعتبارات ماده ۲۳ جرائم 
راهنمایی و رانندگی مبلغ ۴۰ میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال به استان اختصاص یافت که از این مبلغ ۲۸ میلیارد 
و ۲۴۴ میلیون ریال به شــهر ها و ۱۲ میلیارد و ۱۰۴ میلیون ریال به دهیاری ها اختصاص داده شــده است.

شــهریارپور گفت: ۲۸۷ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال اعتبار نیز از محل منابع ساماندهی روستایی مربوط به 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی به اســتان اختصاص پیدا کرد.او افزود: این مبلغ اعتبار برای روستا های باالی 
۲۰ خانوار محروم از طرح هادی، روستا های نیازمند بازنگری طرح هادی و عملیات اجرایی طرح های هادی 
روستایی در روســتا های چهارمحال و بختیاری هزینه می شود. شــهریارپور اضافه کرد: مجموع اعتبارات 
هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۳۹۲ برابر چهار هزار و ۲۳۹ میلیارد ریال بود که این میزان 

اعتبار با ۵۹۴ درصد رشد به ۲۹ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
وی ادامه داد: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان از ســه هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ 
و تخصیص یک هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال، با ۷۰۰ درصد رشــد به ۲۵ هزار و ۱۶۲ میلیارد ریال در ســال ۱۴۰۰ 
افزایش یافته که تاکنون ۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافته و تا پایان سال قابل افزایش خواهد 
بود. شــهریارپور گفت: تخصیص کل اعتبارات اســتان در ســال ۱۳۹۲ برابر ۵۸ درصد بود که پارسال به ۸۱ 

درصد افزایش یافت و در ایــن مدت تخصیص اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای اســتان نیز از ۴۴ 
درصد به ۷۷ درصد افزایش یافته اســت.وی افزود: اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای استان 
در قانون بودجه پارســال ۱۰ هزار و ۹۰۲ میلیارد ریال بود، اما در طول سال مبلغ هشــت هزار و ۷۰۹ میلیارد 
ریال دیگر از محل ردیف های متفرقه به طرح های اســتان ابالغ شــده که تخصیص آن بســیار قابل توجه 
و برابر ۹۰ درصد است.شــهریارپور اضافه کرد: اعتبارات هزینــه ای از یک هزار و ۸۵ میلیارد ریال در ســال 
۱۳۹۲ با درصد رشد قابل توجه به ســه هزار و ۸۲۲ میلیارد ریال در ســال ۱۳۹۹ و چهار هزار و ۱۴۵ میلیارد 
ریال در ســال ۱۴۰۰ افزایش یافت.وی ادامه داد: جهت گیری های بودجه ۱۴۰۰ در ســطح استان در مرحله 
 نخســت، اولویت به تکمیل و بهره برداری از ۷۳۱ طرح نیمه تمــام با نیاز اعتباری بیــش از ۶۰ هزار میلیارد

 ریال است. 

توزیع 8 هزار و۷8۷ میلیارد ریال از اعتبارات امسال چهارمحال و بختیاری
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مفاد آراء
4/11 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء صادره هیــأت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است . لذا  مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آکهی میشــود 0 در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند . می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست 

خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند 
1( رای شــماره 140060302034002950 هیأت دوم0 محمد محمدی نشلجی 
فرزندماشااهلل بشماره شناسنامه 31 صادره از کاشان به شماره ملی 1263580939 
- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 113/35مترمربع بشــماره 807 فرعی از پالک 

3 - اصلی واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان         
2( رای شــماره 140060302034002425 هیأت دوم0 ولی اله حســنی فرزند 
غالمرضا بشماره شناســنامه 863 صادره از کاشان به شماره ملی 1260714632 
– دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 86/90 مترمربع بشماره 

25752 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان            
3( رای شــماره 140060302034002429 هیأت دوم0 ام البنین مطهری فرزند 
 حسن بشماره شناسنامه 789 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260713891 –

 دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 86/90 مترمربع بشماره 
25752 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان 

4( رای شماره 140060302034002428 هیأت دوم0اکرم پیش بین فرزندحسین 
بشماره شناسنامه 0 صادره از گلپایگان به شماره ملی 1210095009 – دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 86/90 مترمربع بشماره 25752 

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان 
5( رای شماره 140060302034001149 هیأت دوم0 محمد صباغی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263420397 – سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 150/05 مترمربع بشماره 25795 

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان            
6( رای شــماره140060302034001150هیأت دوم0زهرا بخشــی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250396336 – سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 150/05 مترمربع بشماره 25795 

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان   

7( رای شــماره 140060302034002953 هیأت دوم0 قدرت اله حمامی فینی 
فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 42 صادره از کاشان به شماره ملی 1262854792 
– سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 256/50 مترمربع 
 بشــماره 12602 فرعی مجــزی از 221 فرعــی از پالک 33 - اصلــی واقع در 

فین کوچک بخش 2 کاشان
  8( رای شماره 140060302034002954 هیأت دوم0 ام البنین سر کار پورفینی 
فرزند ید اله بشماره شناسنامه 4083 صادره از کاشان به شماره ملی 1261017171 
– سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 256/50 مترمربع 
بشــماره 12602 فرعی مجزی از 221 فرعی از پــالک 33 - اصلی واقع در فین 

کوچک بخش 2 کاشان
 9( رای شــماره 140060302034002896 هیــأت دوم0 الهــام عبــد اله زاده 
حســن آبادی فرزندمحمد رضا بشماره شناســنامه 51 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1263551718 - ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 182/20 مترمربع بشماره 
 2137 فرعــی مجــزی از 516 فرعی از پــالک 40 - اصلی واقع در حســن آباد 

بخش 2 کاشان            
10( رای شــماره 140060302034002153 هیأت اول0علی عزیزی قمصری 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشــان به شماره ملی 1250198550 
- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 109/54 مترمربع بشماره 7474 فرعی مجزی از 

360فرعی از پالک 45 - اصلی واقع درلتحر  بخش 2 کاشان 
11( رای شــماره 140060302034001515 هیأت دوم0 اصغر بازدار فرزند علی 
بشماره شناسنامه 358 صادره از کاشان به شماره ملی 1261603389 – سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 147/70 مترمربع که تشکیل شده از شماره 
7475 فرعی مجزی از 3476 فرعی از پالک 45 - اصلــی واقع در لتحربخش 2 

کاشانو باقیمانده شماره 4784 اصلی بخش یک کاشان 
12( رای شماره 140060302034001583 هیأت دوم0منیر حدادی نیاسر فرزند 
 حسین بشماره شناسنامه 2345 صادره از کاشان به شماره ملی 1261096274 – 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 147/70 مترمربع که تشکیل 
شده از شــماره 7475 فرعی مجزی از 3476 فرعی از پالک 45 - اصلی واقع در 

لتحربخش 2 کاشانو باقیمانده شماره 4784 اصلی بخش یک کاشان 
13( رای شــماره 139960302034013891 هیأت اول 0 مصطفی راستی فرزند 
 عیسی بشماره شناســنامه 57 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262482437 – 
 سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 106 مترمربع بشماره 15506 
فرعی مجزی از 372 فرعی از پالک 49 - اصلی واقع در صفی آباد بخش 2 کاشان  
14( رای شــماره 139960302034013892 هیأت اول0 معصومه خشای فرزند 
 اکبر بشماره شناسنامه 2844 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260640612 –  
سه دانگمشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 106 مترمربع بشماره 15506 فرعی 

مجزی از 372 فرعی از پالک 49 - اصلی واقع در صفی آباد بخش 2 کاشان          
15( رای شــماره 140060302034002018 هیأت دوم0 مرتضی ایلیاتی فرزند 
سیف اله بشماره شناسنامه 925 صادره از کاشان به شماره ملی 1261763564 - 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 191/80 مترمربع بشماره 15560 فرعی مجزی از 

1961 فرعی از پالک 49 - اصلی واقع در صفی آباد بخش 2 کاشان            
16( رای شــماره 140060302034002958 هیــأت دوم0 علیرضا شــهریاری 
محمدی فرزند احمد بشماره شناســنامه 5048 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260494901 - ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 72/70 
 مترمربع بشماره 15561 فرعی مجزی از 383 فرعی از پالک 49 - اصلی واقع در 

صفی آباد بخش 2 کاشان 
17( رای شــماره 140060302034002960 هیــأت دوم0 معصومــه نوروزی 
خرمدشــتی فرزند عباس بشماره شناســنامه 2صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263518311 - ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 72/70 
 مترمربع بشماره 15561 فرعی مجزی از 383 فرعی از پالک 49 - اصلی واقع در 

صفی آباد بخش 2 کاشان 
18( رای شــماره 140060302034001079 هیأت دوم0 احمد چهرقانی فرزند 
 عباد اله بشماره شناسنامه 32 صادره از کمیجان به شماره ملی 5719690611 – 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 297مترمربع بشماره 5878 فرعی 

مجزی از 2610 فرعی از پالک 1 - اصلی واقع در راوند بخش 4 کاشان
19( رای شماره 140060302034001078 هیأت دوم0طال چهرقانی فرزند یقین 
 علی بشماره شناســنامه 19 صادره از کمیجان به شــماره ملی 5719741151 – 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 297مترمربع بشماره 5878 فرعی 

مجزی از 2610 فرعی از پالک 1 - اصلی واقع در راوند بخش 4 کاشان
20(رای شــماره 140060302034002942 هیأت دوم0 سوسن صفادل فرزند 
منصور بشماره شناسنامه 45965 صادره از کاشان به شماره ملی 1260449726 
- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 168/25 مترمربع بشماره 3620 فرعی مجزی از 

2464 فرعی از پالک 3 - اصلی واقع در طاهر آباد بخش 4 کاشان            
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  

سند مالکیت صادرخواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول :      1400/4/8
تاریخ انتشارنوبت دوم :     1400/4/23

م الف: 1156189 مهدی اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
کاشان                                                                                                              

 فقدان پرونده ثبتی
4/13 بدینوســیله اعالم می گردد پرونده پالک ثبتی 947 فرعی از 35 اصلی واقع 
در روستای ازان دربایگانی اداره ثبت اســناد و امالک بخش میمه مفقود گردیده . 

لذا اعالم می گردد این اداره حسب تقاضای مالک وفق مقررات نسبت به تشکیل 
پرونده المثنی اقدام نموده اســت بنابراین چنانچه شــخص یا اشخاصی نسبت به 
پرونده مذکور حقی برای خود قائل می باشند ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار این 
آگهی مدارک مثبته خود را به این اداره ارائه نمایند در غیر اینصورت نسبت به ادامه 
 عملیات و تشــکیل پرونده المثنی و نهایتا صدور سند مالکیت اقدام خواهد گردید. 

م الف: 1155989 مهدی ذکاوتمند جزی  مدیر واحد ثبتی حوزه ملک میمه  
مفاد آراء

4/12 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060302007001058-
مورخ 24 / 03 / 1400 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عاطفه قاســمی فالورجانــی فرزند بهمن 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 65 / 189 متر مربع پالک 273 فرعی از 406 – 
اصلی واقع در فالورجان خریداری از مالک رسمی محمد تقی کیانی محرز گردیده 
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود ئر 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 8/ 4 / 1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 23 / 4 /1400 
م الف: 1155767 حسین زمانی رییس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

اعالم مفقودی 
 بــرگ ســبز و کلیــه مــدارک موتــور ســیکلت شــوکا 
 تیــپ CDI125  مدل 1388 بــه رنگ زرد به شــماره پالک
618-64147 و شماره موتور  XS152FMH*  0001624      و 
شــماره تنه NCS *** 125 S     88201514    به نام آقای امیر 
قلی صفری  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دریافت محموله اقالم بهداشتی اهدایی فرایبورگ به اصفهان
محموله ۵۰ هزار یورویی اقالم بهداشتی اهدایی فرایبورگ آلمان به اصفهان رسید.مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری اصفهان گفت: محموله ۵۰ هزار یورویی اقالم بهداشتی اهدایی از سوی فرایبورگ به 
عنوان خواهرخوانده شهر اصفهان در اختیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار می گیرد.ایمان حجتی 
افزود: در دوران پاندمی کرونا شهردار اصفهان و شهردار فرایبورگ با برقراری گفت وگوی آنالین به تبادل 
تجربیات کرونایی و بررسی زمینه های مشترک برای همکاری های بیشتر پرداختند.حجتی با بیان اینکه 
محموله اول شامل هزار عدد ماسک N9۵، یک هزار عدد ماسک بینی، ۱۰ عدد ترمومتر الکترونیکی و 
۳۰۰ دست لباس ایزوله بیمارستانی است گفت: محموله دوم شامل یک دستگاه ونتیالتور مراقبت های 
ویژه به همراه وسایل جانبی، ۳۸ هزار عدد دستکش معاینه )التکس، نیتریل و پالستیک(، یک هزار و 
۴۶۵ کاور لباس بیمارستانی، چهار هزار و ۵۰۰ کاور روپوش یک بار مصرف،۳۰۰ شیلد محافظ صورت، ۷۵ 
گان جراحی یک بار مصرف، هشت هزار کاله جراحی، ۲۰۰ عینک محافظتی بیمارستانی،۱۵۲ لباس اتاق 
عمل، ۱۵ دستگاه پالس اکسیمتری است.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان افزود: 

محموله اول از گمرک ترخیص شده و روند ترخیص محموله دوم در گمرک اصفهان در حال اجراست.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان خبر داد:

امدادرسانی به 188 آسیب دیده در ۷3 حادثه
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرسانی به ۱۸۸ آسیب دیده ناشی از 
۷۳ حادثه به وسیله ۸۶ تیم عملیاتی این جمعیت در آخرین هفته خردادماه خبر داد.داریوش کریمی 
در خصوص وضعیت امدادرســانی جمعیت هالل احمر در حوادث هفته گذشته، اظهار کرد: پوشش 
امدادی ۷۳ حادثه در هفته قبلی انجام شده است و ۱۸۸ آسیب دیده ناشی از حادثه در این مدت از 
خدمات امدادی هالل احمر استان اصفهان بهره مند شدند و در این مدت هم حوادث جاده ای با ۴۷ 
حادثه همچنان بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.وی با بیان آمار حوادث تحت پوشش 
این جمعیت در هفته گذشته، تصریح کرد: در این بازه زمانی ۴۷ مورد حادثه جاده ای، ۱۱ مورد حادثه 
شهری، چهار مورد خدمات حضوری، هشت مورد حادثه صنعتی و کارگاهی، دو مورد حادثه کوهستان و 
یک حادثه ریزش آوار به وسیله نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان، خاطرنشان کرد: در امدادرسانی در حوادث 
رخ داده تعداد نجات یافتگان ۶۴ نفر بودند که از این تعداد ۴۰ نفر به بیمارستان ها منتقل شدند و تعداد 

۲۴ نفر خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.

تدوین سند آموزش عالی اصفهان با تاکید بر دانشگاه های 
جامعه محور 

دبیر امور اجرایی و مسئول دبیرخانه دانشــگاه معین اصفهان گفت: سند آمایش آموزش عالی این 
استان با تاکید بر دانشــگاه های جامعه محور و کارآفرین، به روز رســانی و تدوین می شود.محمد 
فرامرزی افزود: کار به روز رسانی و تدوین سند آمایش آموزش عالی استان اصفهان در شورای مدیریت 
استانی آموزش عالی آغاز شده است که نقشه راه و ماموریت های بخش های مختلف را در این زمینه 
مشخص می کند.فرامرزی با بیان اینکه تا چند سال گذشته، ماموریت دانشگاه ها مباحث آموزشی و 
پژوهشی بود، خاطرنشان کرد: امروزه مباحث و نسل های جدیدی از جمله جامعه محور بودن مطرح 
شده است و در سند آمایش آموزش عالی باید مشخص شود که دانشگاه ها به خدماتی می توانند به 
جامعه محلی و ملی ارائه کنند و چگونه می توانند بر اجتماع اثرگذاری داشته باشند.وی با بیان اینکه 
آخرین سند آمایش آموزش عالی استان اصفهان مربوط به سال 9۳ است، اظهار داشت: با توجه به 
تغییر و تحوالت هفت سال گذشته، مطرح شدن دانشگاه های نســل جدید از جمله جامعه محور و 
همچنین تدوین و تصویب سند ملی و استانی آمایش سرزمین در اسفند سال گذشته، الزم است که 

سند آمایش آموزش عالی استان بر اساس آنها به روز رسانی شود.

شهردار اصفهان:»حصه« دیگر یک منطقه محروم نیست

من رویایی دارم!

همین چندروز پیش برای سرزدن به خانواده  زینب ذاکر
چند مددجوی تحت پوشــش خیریه به 
منطقه »حصــه« اصفهان رفتیــم. گفتنش تکراری اســت؛ هرچه بود، 
»نبودن« بود و »نداری«. تا چشم کار می کرد، فقر و محرومیت بود که به 
چشــم می آمد. مادری که می گفت فرزندش یک هفته اســت دلش 
بستنی تابســتانه می خواهد و پولی برای خرید آن ندارد! پدری که می 
گفت سه ماه است بیکار شده با سه فرزند قد و نیم قد و همسری که بیمار 
است. دختری که حسرت یک تبلت حتی کارکرده و قدیمی داشت و پسر 
جوانی که در آرزوی کار مانده بود و شرمنده خانواده اش. می گفت حتی 
نتوانســت برای برادر محصل کوچکش، یک گوشی اندرویدی معمولی 
فراهم کند تا بتواند به درس و مدرسه اش برسد و برای همین از تحصیل 

بازماند. 
کوچه ها مثل همیشــه، پر از جوانانی بود که با چهره های خموده و رنگ 
پریده و خسته، دورهم جمع شــده بودند. بچه هایی که برخی هایشان 
بدون کفش یا حتی دمپایــی، با دیدن اتومبیل ما، به دلخوشــی اینکه 

خوراکی برای شان آورده ایم، مسافت زیادی را دنبال ماشین دویدند! 
زن هایی که در جوانی پیر شــده اند و دخترانی که از بچگی مجبور به کار 
کردن هستند و این تنها مشــتی نمونه خروار خروار درد و غمی است که 
بر آجرآجر خانه های محقرانه و فقیرانه منطقه »حصه« ســایه انداخته 

و شهردار اصفهان می گوید »حصه دیگر یک منطقه محروم نیست!«
قدرت ا... نوروزی گفته: »منطقه حصه از آسیب های اجتماعی دور شده 
و تحقق عدالت فضایی در این منطقه توانسته امید را در دل مردم ایجاد 
کند. حصه اصفهان دیگر یک منطقه محروم نیست، وقتی برای احداث 
ورزشگاه رســتم تصمیم گرفته شــد همه به میدان آمدند و بیش از ۷ 
میلیارد تومان برای آزادسازی زمین آن هزینه شد تا با صرف ۱۰ میلیارد 
تومان دیگر برای احداث و تجهیز آن، ورزشگاه رستم تکمیل و در اختیار 

شهروندان منطقه قرار گیرد.«
ما که با حضور چندین ساله و مستمر در این منطقه و سرکشی به خانواده 
های اتباع و گفت و گو با آنها، چنین حسی نداشتیم ولی شهردار می گوید 
:»اتباع بیگانه در منطقه حصه احساس آرامش می کنند و عرب هایی که 

زینبیه را محل اقامت خود برگزیدند، احساس تعلق دارند.«
برخی اتباع منطقه حصه، به معنای واقعی کلمه در فقر مطلق زندگی می 
کنند، از کمترین و کوچک ترین امکانات رفاهی و مالی و مادی بی بهره 
مانده اند و چشم به در دوخته اند بلکه خیرین، هربار زنگ خانه را به صدا 

دربیاورند. 
در منطقه زینبیه اصفهان، خانواده تبعه افغان را می شناسیم که با وجود 
پدر بیکار و بیمار،  ۵ فرزند دختر و مادری که برای پیدا کردن ســرپناهی 
برای زندگی به هر دری زده و نشده، در نهایت برای رهن و اجاره یک خانه 

قدیمی و فرسوده، به فکر گرفتن پول نزول افتاده است؛ اما آقای شهردار 
از »حس امنیت و آرامش« شهروندان و بویژه اتباع در این مناطق سخن 

می گوید! 
)حرف از یک خانواده و دو خانواده نیست که شرایط مشابه دارند. خانواده 

های زیادی می شناسیم که در موقعیت مشابه قرار گرفته اند.(
نوروزی در کالم و گفتار، حرف های قشــنگی می زند: »باید مردم را به 
سمتی پیش ببریم که احساس غم، اندوه و فقر و فاصله اجتماعی نداشته 
باشند و دیگر اینجا از شــهروند درجه دو نام نبریم.« در واقعیت اما این 
شهروندان گاهی در درددل هایشــان گالیه دارند از اینکه حتی شهروند 
درجه ۲ هم محسوب نمی شوند. حق و حقوقی ندارند و مسئوالن انگار 
فراموش شان کرده اند. تالش ها برای ساخت مجموعه های فرهنگی و 
ورزشی در این مناطق محروم قابل تحسین است. همین که از زبان مادری 
می شنیدیم دختران نوجوانش عصرها به فرهنگسرایی که در منطقه حصه 
ساخته شده می روند و آموزش می بینند، سرگرم می شوند، درس می 
خوانند، با هم سن و ساالن شان آشنا می شوند و ... اتفاق خوبی است اما 
کافی نیست. و برای اینکه از رفع محرومیت از چهره حصه حرف بزنیم، 
نه تنها کافی نیست بلکه به نظر می رســد مقدار زیادی آرایه »اغراق« در 
آن استفاده شده است و بیشتر شبیه به یک رویاست که البته می تواند 

واقعی شود اگر همت و اراده و جهاد باشد. 

اخبار جامعه

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: در اســتان اصفهان بــه عنوان یکی از 
استان های پیشــتاز در توسعه و تعمیق سواد، شش 
هزار و ۴۸۱ نفر از افراد بی سواد و کم سواد در سال 99 
شناسایی و جذب سواد آموزی شدند.نسرین باباپور 
در خصوص وضعیت ســوادآموزی استان اصفهان، 
اظهار کرد: سوادآموزی یک تعهد و مسئولیت اجتماعی 
است و اهمیت مبارزه با بی سوادی بر کسی پوشیده 

نیست، سوادآموزی به فرمان امام خمینی )ره( از یک 
حرکت محدود فرهنگی به نهضتی فراگیر تبدیل شد تا 
گسترش فرهنگ و سواد را در بین بزرگساالن بی سواد 
و کم سواد سرلوحه کار خود قرار دهد.وی اضافه کرد: با 
توجه به تعریف سواد در ادبیات جدید به عنوان قابلیت 
و توانایی تجربه بهتر زندگی، رویکردهای جدیدی در 
آموزش سوادآموزان به ویژه در مراکز یادگیری محلی 
با اجرای بسته تحولی پیوند سواد و زندگی اتخاذ شده 
است.معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان با تاکید بر لزوم شناسایی و جذب 
افراد بی سواد و کم سواد، تصریح کرد: در اصفهان به 
عنوان یک از اســتان های پیشتاز در توسعه و تعمیق 

سواد شش هزار و ۴۸۱ نفر در سال 99 از افراد بی سواد 
و کم ســواد شناســایی و جذب نهضت سوادآموزی 
شدند.وی در مورد دوره های سوادآموزی خاطرنشان 
کرد: از تعداد افراد جذب شــده دو هزار و ۶۷ نفر آنها 
در دوره های ســوادآموزی و یک هــزار ۶۱۴ نفر آنها 
دوره های تحکیــم و دو هزار و ۸۰۰ نفــر در دوره های 
انتقال مشغول تحصیل شــدند.باباپور در خصوص 
بیشترین جذب گروه های سنی سوادآموزان در استان 
اصفهان، اظهار کرد: در دوره های سوادآموزی و تحکیم 
بیشترین جذب در گروه ســنی ۴۰ تا ۴9 سال و در 
دوره های انتقال باالترین آمار جذب در گروه سنی ۳۰ 

تا ۴۰ سال بوده است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

شناسایی و جذب بیش از 6هزار فرد بی سواد و کم سواد در سال 99

خواب آسوده پس 
از دستگیری توسط 

 پلیس مبارزه با 
مواد مخدر!

مرحله دوازدهــم طرح ظفر پلیس 
مبارزه بــا مواد مخــدر پایتخت، با 
حضور سردار حسین رحیمی رییس 
پلیس پایتخت، در ستاد فرماندهی 

پلیس فاتب اجرا شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان:

استاندارد سازی مراکز فنی و حرفه ای، 400 میلیارد ریال نیاز دارد
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان گفت: استاندارد سازی ساختمان ها و ابنیه مراکز فنی و حرفه 
ای این استان به بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.آرش اخوان طبسی با بیان اینکه اعتبارات 
فنی و حرفه ای اصفهان جوابگوی نیازها نیست، افزود: اعتبارات تخصیصی کنونی برای انجام اقداماتی 
در حد ایزوگام پشت بام ها، نقاشــی در و دیوار و مرمت ترک دیوارهاست، اما برای تعمیرات اصولی 
جوابگو نیست.وی ادامه داد: دستکم طی ۱۵ سال اخیر هیچ مرکز فنی و حرفه ای جدیدی در استان 
اصفهان ایجاد نشده اســت.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان اظهار داشت: ۵۴ مرکز فنی و 
حرفه ای دولتی در استان اصفهان وجود دارد که تمام این مراکز نیاز به تعمیرات و بازسازی دارد.وی 
اضافه کرد: تعدادی از این مراکز از جمله مرکز فنی و حرفه ای شماره یک و ۲ اصفهان با حدود ۵۰ سال 
قدمت از قدیمی ترین مراکز کشور محسوب می شود که نیاز به بازسازی اصولی دارد.اخوان با تاکید 
بر اینکه اعتبارات فنی و حرفه ای جوابگوی نیازها نیست، خاطرنشان کرد: شبکه لوله کشی برخی از 
مراکز فنی و حرفه ای اصفهان مربوط به ۵۰ سال گذشته است و نیاز به جمع آوری و بازسازی دارد.وی 
با اشاره به اینکه آموزش های مهارتی بیش از ۳۰۰ رشته در مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان ارائه 
می شود، گفت: اکنون همه مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان فعال هستند؛ اما در شرایط کرونا شیوه 

آموزش ها برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی از حالت حضوری به مجازی تغییر پیدا کرده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مطرح کرد:

وجود ترکیبات محرک در کپسول های الغری
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان گفت: ترکیبات خطرناک و محرک مانند مت 
آمفتامین که در مواد مخدر شیشه یافت می شود، در کپســول های الغری و نیز ترکیبات کورتون در 
اشکال دارویی گیاهی به نام فرشته وجود دارد.محســن تقی زاده، اظهار کرد: نمونه هایی از کپسول 
قاچاق و تقلبی که با ادعای فرآورده گیاهی الغری به نام »گلوریا« در فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی تبلیغ شده و به فروش می رسد، حاوی ماده غیرمجاز و خطرناک مت آمفتامین )شیشه( 
بوده که عوارض خطرناک و جبران ناپذیری دارد.وی افزود: متاسفانه منابع مختلف غیرمجاز و قاچاق 
این فرآورده های تقلبی را به عنوان یک برند اروپایی در وب ســایت های فروش اینترنتی و فضای 
مجازی و بعضی عطاری ها با عنوان داروی گیاهی، عرضه می کنند.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان، تصریح کرد: برخالف باور عمومی که فکر می کنند، داروهای گیاهی کم عارضه هستند، 
اما مصرف خودسرانه داروهای گیاهی می تواند باعث بروز عوارضی شود، زیرا افراد سودجو با تقلب 
در ترکیبات گیاهی  برای اثر بخشی بیشتر، اقدام به تولید فرآورده های غیر مجاز می کنند.تقی زاده با 
اشاره به فعالیت عطاری های غیرمجاز، گفت: با وجود اینکه عطاری ها، واحدهای صنفی هستند که تنها 
اجازه فروش گیاهان خشک، عرقیجات و ادویه جات را دارند، اما متاسفانه مشاهده شده که برخی از 

عطاری ها اقدام به فروش داروهای گیاهی، شیمایی، مخدر، داروهای غیرقانونی و قاچاق می کنند.

آتش سوزی در یک دامداری در رهنان اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از نجات ۲۱ رأس دام و اسب از 
داخل دامداری خبر داد .فرهاد کاوه آهنگران، با اشاره به حادثه آتش سوزی در یک دامداری در اصفهان 
گفت: این حادثه ساعت ۱۰ و ۵۳ دقیقه طی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گزارش شد. وی با بیان اینکه این حریق در دامداری کوچکی واقع 
در خیابان امام رضا )ع( رهنان اتفاق افتاد، ابراز داشــت: در این دامداری یک رأس اسب و ۲۰ رأس 
گوسفند در محاصره آتش بودند که با اقدام سریع آتش نشانان و کمک مالک تمامی حیوانات نجات 
یافتند. وی با بیان اینکه در این دامداری مقدار زیادی چوب خشک و علوفه دپو شده طعمه حریق شد، 

ادامه داد: با حضور به موقع نیرو های آتش نشانی حریق اطفا و از توسعه آن جلوگیری شد.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

رییس ستاد برگزاری آزمون های 
دانشگاه اصفهان:

کنکوری ها آماده باشند
رییس ســتاد برگزاری آزمون های دانشگاه 
اصفهان گفت: کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ در 
اســتان با حضور ۸۲ هزار و ۷۲۳ نفر داوطلب 
برگزار خواهد شــد که خانم ها بــا ۶۰ درصد 

بیشترین تعداد داوطلب را شامل می شوند.
محمدرضا ایروانی اظهار کرد: کنکور سراسری 
سال ۱۴۰۰ در روزهای چهارشــنبه، پنجشنبه، 
جمعه و شنبه )9 تا ۱۲ تیرماه( همزمان با سراسر 
کشور در چهار گروه، علوم ریاضی و فنی، علوم 
انسانی، علوم تجربی، هنر و زبان های خارجی 
در ۴۱۴ شــهر و ۶۱۰ حوزه امتحانی در سراسر 
کشور برگزار می شود.وی، سهم استان اصفهان 
را ۸۲ هزار و ۷۲۳ نفر داوطلب اعالم کرد و گفت: 
در اســتان اصفهان ۳۶ حــوزه امتحانی در ۲۷ 
شــهر مجری برگزاری آزمون هستند که شامل 
شهرســتان های اصفهان )پنج حــوزه( آران و 
بیدگل، اردستان، برخوار، بن رود، تیران و کرون، 
چادگان، خمینی شهر، خوانسار، خور و بیابانک، 
دهاقان، سمیرم، شاهین شهر و میمه، شهرضا، 
فریدن، فریدون شــهر، فالورجان، فوالدشهر، 
کاشان، گلپایگان، لنجان، مبارکه، نایین، نجف 
آباد و نطنز می شــود.رییس ســتاد برگزاری 
آزمون های دانشــگاه اصفهان با بیــان اینکه 
شــروع فرآیند آزمون، ســاعت ۸ صبح است، 
تاکید کرد: به دلیل شــرایط ویــژه در خصوص 
شــیوع کرونا الزم اســت که داوطلبان حداقل 
نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون در حوزه 
امتحانی مربوطه حضور داشته باشند.ایروانی 
به رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله 
گذاری اجتماعی در برگزاری این آزمون تاکید 
کرد و گفت: به منظور پیشــگیری از تجمع در 
مقابل درب های ورودی، داوطلبان از ســاعت 
۶:۳۰ الی ۷:۳۰ صبح به حــوزه های امتحانی 
مراجعه کنند.رییس ستاد برگزاری آزمون های 
دانشگاه اصفهان در خصوص تمهیدات الزم برای 
پیشگیری از کرونا در برگزاری آزمون، یادآور شد: 
با توجه به شیوع بیماری کرونا، همراه داشتن 
ماسک ۳ الیه معمولی، از ابتدای ورود به حوزه 
برگزاری آزمون تا پایان برگزاری آزمون و خروج 

از حوزه امتحانی برای داوطلبان الزامی است. 

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اعالم کرد:

8 هزار زن مصرف کننده موادمخدر در اصفهان
معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: در استان اصفهان ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار مصرف کننده مواد مخدر وجود دارد که هشت هزار نفر معادل ۱۰ درصد آنها بانوان هستند.

علی اکبر ابراهیمی در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در یکی از مراکز درمان اعتیاد اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه اعتیاد سه 
نوع سیاست داریم؛ سیاست اول مقابله با عرضه مواد مخدر که برعهده نیروهای نظامی، انتظامی و اطالعات است. درحالی که هرچقدر مواد مخدر کشف می کنند ۲۰ درصد کل 
محموله ای است که وارد کشور می شود.وی افزود: سیاست دوم مقابله با تقاضاست که کار پیشگیری از اینجا شروع می شود تا دستی به سوی مواد دراز نشود. سیاست سوم 
کاهش آسیب است که معتادانی که تمایلی به قطع مصرف ندارند، آسیب بیشتری به خود و جامعه نزنند.وی با بیان اینکه پیشگیری اولیه شش استراتژی دارد که شامل انتشار 
اطالعات از سوی رسانه ها، آموزش، شناخت مشکل، فعالیت های جایگزین، برنامه های اجتماع محور و تدوین قوانین می شود، افزود: دو میلیون و ۸۰۸ هزار مصرف کننده مواد 
مخدر مستمر در کشور داریم که یک میلیون و ۶۰۰ هزار مصرف کننده تفننی هستند. در استان اصفهان نیز ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار مصرف کننده مواد مخدر داریم که ۱۰ درصد بانوان، یعنی 
حدود هشت هزار مصرف کننده زنان داریم.ابراهیمی تاکید کرد: در مورد پیشگیری از مسائل اجتماعی باید از دانش و ارتباطات بهره گرفت، اما معموال بهتر است به نوجوانان تا سن 
دبیرستان به صورت مستقیم دانش منتقل نکنیم.وی در پاسخ به سوالی در مورد درمان مواد مخدر صنعتی، گفت: مکانیزم اثر مواد مخدر روی مغز است، اما انتقال دهنده های 

عصبی تفاوت دارد، پس مکانیزم های درمان پکیج گسترده ای ندارد. 

در منطقه زینبیه اصفهان، خانواده تبعه افغان را می شناسیم 
که با وجود پدر بیکار و بیمار،  5 فرزند دختر و مادری که برای پیدا 
کردن سرپناهی برای زندگی به هر دری زده و نشده، در نهایت 
برای رهن و اجاره یک خانه قدیمی و فرسوده، به فکر گرفتن پول 
نزول افتاده است؛ اما آقای شهردار از »حس امنیت و آرامش« 

شهروندان و بویژه اتباع در این مناطق سخن می گوید! 
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با تساوی سپاهان مقابل فوالد رقم خورد؛

سکان قهرمانی در دستان پرسپولیسی ها

سمیه مصور  هفته بیست وچهارم رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور در شرایطی به پایان رسید که 
با تساوی ســپاهان مقابل تیم فوالد در اهواز، صدرنشینی جدول رده 
بندی به تیم پرســپولیس رســید تا ســکان قهرمانی در فصل جاری 
مسابقات لیگ به دست سرخ پوشان پایتخت بیفتد. از بیستمین دوره 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور تنها شش هفته باقی مانده است، در 
این دوره از رقابت ها،تیم های پرســپولیس تهران،سپاهان اصفهان و 
استقالل رقابت تنگاتنگی برای قهرمانی در پیش دارند، هم اکنون و پس 
از پایان هفته بیست و چهارم شاگردان یحیی گل محمدی با کسب 51 
امتیاز صدرنشین است و تیم های سپاهان با 49 امتیاز و تیم استقالل 
تهران با 43 امتیاز در رده های دوم و سوم جدول رده بندی قرار گرفته 

اند.
در هفته بیست و پنجم، دو مدعی اصلی قهرمانی در خانه به مصاف رقبا 
می روند. پرسپولیس با گل گهر دیدار می کند و سپاهان هم در اصفهان 
به جدال با ماشین سازی می پردازد. در آن سو استقالل نیز در اراک با 
آلومینیوم دیدار می کند.ماشین سازی و پیکان حریف های مشترک 

پرسپولیس و ســپاهان هســتند؛ البته فوالدی ها نیز باید به مصاف 
پرســپولیس بروند تا آن ها تاثیر مهمی در معرفی قهرمان لیگ داشته 
باشند. بعضی معتقد هستند که پرسپولیسی ها بازی های دشوارتری 
روی کاغذ دارند؛ اما نکته مهم این اســت که تیم هــای چون تراکتور، 
صنعت نفت، گل گهر و البته پدیده جزو سخت کوش های لیگ هستند 

که باید با دو تیم اول جدول بازی کنند.
در هفته های باقی مانده پرســپولیس باید با آلومینیوم هم بازی کند؛ 
تیمی که در اراک موفق شد تنها شکست فصل شاگردان گل محمدی را 
رقم بزند. وضعیت قهرمانی در این دوره از رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور از پیچیدگی خاصی برخوردار است، هر دو تیم پرسپولیس تهران 
و سپاهان اصفهان با توجه به حریفان مشترکی که در پیش دارند دارای 
شانس قهرمانی هستند و حتی با وجود صدرنشینی کنونی پرسپولیسی 
ها نمی توان به قهرمانی این تیم صدرصد فکــر کرد.خط دفاع دو تیم 
زمین تا آســمان با هم فرق دارد و شــاید تعیین کننده قهرمانی باشد. 
سپاهان 21 گل خورده و پرســپولیس تنها 12 گل. شاگردان یحیی گل 
محمدی در پرسپولیس هم اکنون بهترین خط دفاع لیگ را در اختیار 

دارند و شــاید این برتری در نهایت منجر به اتفاقات بسیار خوبی برای 
هر دو تیم بشود.

خط حمله دو تیم هم تقریبا با یکدیگر تفاوت زیادی دارد، البته کفه این 
یکی بر خالف خط دفاع به نفع سپاهان ســنگینی می کند. سپاهان تا 
اینجای لیگ 42 گل زده است و پرسپولیس 31 گل، یعنی 11 گل کمتر 
از سپاهان. می توان اینگونه تعبیر کرد که قدرت خط حمله سپاهان 11 
مرتبه بیشتر از پرسپولیس است. اما ســوال مهم اینجاست تیمی که 
بیشتر از همه گل می زند لزوما قهرمان هم می شود؟ به هر حال سپاهان 
اکنون آتشین ترین خط حمله لیگ را در اختیار دارد. دو تیم  هم چنین 
کمترین باخت های لیگ را ثبت کرده اند. پرسپولیس فقط یک بار تن 

به شکست داده و سپاهان سه مرتبه.
اگر در بازی های باقی مانده نتایج دور رفت تکرار شود پرسپولیس می 
تواند با کسب 15 امتیاز، 66 امتیازی شود. سپاهان نیز در این شرایط با 
کسب 13 امتیاز، 62 امتیازی خواهد شد. استقالل با وجود اینکه فاصله 
زیادی تا صدر دارد اما روی کاغذ باید روی آن ها برای قهرمانی حساب 

کرد و با 10 امتیاز از بازی های باقی مانده 53 امتیازی خواهند شد.

ابهام درباره چگونگی تمدید قرارداد »اسکوچیچ«
فدراسیون فوتبال به صورت رســمی اعالم کرد که دراگان اسکوچیچ در مرحله نهایی مقدماتی جام 
جهانی 2022 هدایت تیم ملی را بر عهده خواهد داشت. این تصمیم با توجه به شرایط موجود و اینکه 
تیم ملی از چند روز دیگر باید رقبای خود را مورد تحلیل و آنالیز قرار بدهد، منطقی به نظر می رســد 
اما تصمیم جدید با صحبت های 10 روز پیش رییس فدراســیون مطابقت ندارد.شــهاب عزیزی 
خادم، رییس فدراسیون بعد از بازگشت تیم ملی از منامه، در خصوص ادامه همکاری با اسکوچیچ 
به خبرنگاران گفت: قرارداد این مربی به پایان رســیده، اما تصمیم گیرنــده در این مورد، اعضای 
هیئت رییسه هستند. آنها باید بررسی و نظرات خود را ارائه کنند.وی در پاسخ به اینکه شما رییس 
فدراسیون هستید و نظر اصلی را دارید و واکنش شما به این موضوع چیست، گفت: من فقط یک 
نظر دارم؛ اسکوچیچ برای تیم ملی زحمات زیادی کشید. با این وجود، اعضای هیئت رییسه باید در 
این خصوص تصمیم  نهایی را بگیرند.از این اظهار نظر که روز 26 خرداد ماه صورت گرفت، نزدیک به 2 
هفته می گذرد اما جلسه ای بین اعضای هیئت رییسه برگزار نشد یا حداقل اطالع رسانی در این زمینه 
صورت نگرفت. میرشاد ماجدی، یکی از اعضای هیئت رییسه این روزها در ازبکستان حضور دارد و 
بقیه اعضا هم اعالم کردند هنوز جلســه ای در این زمینه تشکیل نشده است. خداداد افشاریان هم 
چندی پیش اعالم کرد کار اسکوچیچ در این مدت باید مورد کارشناسی قرار بگیرد.با این شرایط باید 
از رییس فدراسیون سوال کرد که چرا آن صحبت را در جمع خبرنگاران مطرح کرده و آیا در تصمیم 

کنونی برای ادامه همکاری اسکوچیچ، هیئت رییسه نقش داشته است؟

هافبک گل گهر مقابل پرسپولیس محروم نیست
تیم فوتبال گل گهر ســیرجان در چارچوب هفته بیســت و پنجم لیگ برتر روز چهارشنبه نهم تیر، 
میهمان پرســپولیس خواهد بود.علیرضا علیزاده، هافبک گل گهر در بازی قبلی مقابل اســتقالل 
از داور کارت زرد گرفــت و به همین خاطــر این تصور بــه وجودآمد که او در بــازی بعدی مقابل 
پرسپولیس محروم خواهد بود؛ اما علیزاده که در بازی مقابل فوالد محروم بود، با کارت زردی که 
در بازی هفته بیست و چهارم دریافت کرد اکنون یک کارته است و مشکلی برای همراهی تیمش 

مقابل پرسپولیس ندارد.

کار مدافع پیکان به بیمارستان کشیده شد
مدافع تیم پیکان تهران بعد از دیدار با نفت مسجدسلیمان پیشانی اش را بخیه زد. در جریان دیدار 
پیکان و نفت مسجدسلیمان بازی خشن بازیکن نفت مسجدسلیمان در دقایق پایانی نیمه اول 
و ضربه ای که او با آرنج به صورت محمد ستاری، مدافع چپ خودروسازان زد، سبب مصدومیت 
شدید این بازیکن شد.بعد از ورود پزشــکان پیکان به زمین و بانداژ سر ســتاری این بازیکن به 
مسابقه ادامه داد ولی در نهایت بعد از پایان مسابقه او به بیمارستان مراجعه کرد.محمد ستاری 
ساعتی بعد از بازی برای درمان سر مصدومش به بیمارستان رفت و پیشانی او چند بخیه خورد تا 
شبانه به درمان خود بپردازد.نکته قابل توجه در برخورد ستاری و بازیکن تیم نفت مسجدسلیمان، 

داور مسابقه به یک خطای ساده بسنده کرد و خبری از اخطار هم نبود!

»آزمون« به اتریش می رود
سایت »اسپورت اکسپرس« روسیه خبر داد تیم فوتبال زنیت عازم اتریش شد تا اردوی تدارکاتی 
اش را برپا کند.زنیت هنوز تعدادی از بازیکنانش را به دلیل بازی های ملی در اختیار ندارد. سردار 
آزمون ،ستاره ایرانی یکی از این بازیکنان است که قرار است چهارشنبه در اتریش به اردوی زنیت 
ملحق شود. آزمون به همراه تیم ملی کشورمان در مسابقات مرحله دوم انتخابی جام جهانی 2022 

خوش درخشید و این روزها در دوران تعطیالت به سر می برد.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

جزییات پیشنهاد نجومی  الهالل برای جذب مدافع بایرن
 باشگاه الهالل عربستان پیشنهادی نجومی برای جذب مدافع بایرن مونیخ ارائه کرد.خالد الزوین، 
خبرنگار و کارشناس سعودی درباره جزئیات پیشنهاد نجومی الهالل برای جذب بواتنگ، مدافع بایرن 
مونیخ خبر داد: مسئوالن باشگاه الهالل پیشنهاد نجومی 10 میلیون یورویی برای جذب بواتنگ ارائه 
کردند.وی افزود: در صورت انتقال بواتنگ به الهالل ایــن بازیکن یکی از گران قمیت ترین بازیکنان 
تاریخ لیگ برتر عربستان به شمار می آید و می تواند به خط دفاع الهالل کمک زیادی کند.الهالل، رقیب 
استقالل در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیاست و بازی این دو تیم قرار است در تاریخ 22 

شهریور در زمین بی طرف برگزار شود.

مهاجم النصر و ملی پوش عراقی در راه لیگ ستارگان
مهاجم تیم النصر عربستان و ملی پوش عراقی در مســیر انتقال به لیگ ستارگان قطر قرار دارند.

مذاکرات پنهان برای بازگشت عبدالرزاق حمدا...، مهاجم مراکشی تیم النصر ریاض به لیگ ستارگان 
قطر در جریان اســت. هرچند االتحاد جده با جدیت جذب این بازیکن را دنبال می کند؛ اما به نظر 
می رسد این بازیکن کنونی النصر به یک تیم قطری بپیوندد.همچنین علی عدنان کاظم، بازیکن تیم 
ملی فوتبال عراق و باشگاه ونکوور کانادا در آستانه انتقال به لیگ ستارگان قطر قرار دارد. این بازیکن 

27 ساله پس از یک فصل بازی در اودینزه ایتالیا راهی لیگ حرفه ای آمریکا شد.

رکورد عجیب هلندی ها در تاریخ یورو!
 بازیکنان هلند یک رکورد عجیب در دریافت کارت قرمزهای خود در تاریخ یورو ثبت کردند. هلند و 
جمهوری چک در یک هشتم نهایی یورو 2020 به مصاف هم رفتند که در جریان این مسابقه ماتیاس 
دلیخت بازیکن هلند با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.کارت قرمز دلیخت، چهارمین 
کارت قرمزی است که یک هلندی در تاریخ یورو دریافت می کند؛ اما نکته جالب توجه این است که 

از این تعداد 2 کارت مقابل چک اسلواکی سابق و 2 کارت  مقابل جمهوری چک بوده است.

عبور »رونالدو« از رکورد »دایی« به تعویق افتاد
تیم ملی پرتغال بعد از اینکه به عنوان یکی از 4 تیم برتر سوم مرحله گروهی به دور یک هشتم نهایی یورو 
2020 صعود کرد، در این مرحله با تک گل تورگان هازارد مغلوب حریف خود شده و از دور رقابت ها حذف 
شد.این اتفاق در حالی رخ داد که مدافع عنوان قهرمانی مسابقات به واسطه درخشش فوق ستاره خود امید 
زیادی به تکرار قهرمانی یورو 2016 داشت. کریستیانو رونالدو اما برخالف 3 بازی مرحله گروهی در بازی 
اخیر فروغ چندانی نداشت و نتوانست مانع از شکست تیمش شود.کریستیانو رونالدو که با به ثمر رساندن 
5 گل در 3 دیدار دور گروهی نمایش خیره کننده ای از خود به جای گذاشته بود، امیدوار بود تا با تداوم روند 

گلزنی های خود از رکورد علی دایی عبور کند؛ اما با حذف پرتغال این اتفاق به چند ماه بعد موکول شد.

روزهای درخشش »هری کین« فرا می رسد
هری کین هنوز در رقابت های یورو 2020 موفق به گلزنی نشــده و فرم ایــن بازیکن باعث نگرانی 
هواداران سه شیرها در آســتانه دیدار مقابل تیم ملی آلمان شده است. اما یورگن کلینزمن، ستاره 
سابق تاتنهام مدعی شد چنین روزهایی برای هر مهاجمی طبیعی است و به زودی روند گلزنی هری 
کین آغاز خواهد شد.یورگن کلینزمن گفت: »طبیعی است که همه مهاجمان چنین روزهایی را در 
دوران حرفه ای خود پشت سر بگذارند. هری کین در بازی آخر تیم ملی انگلیس مقابل جمهوری 
چک آماده و چابک به نظر می رســید و روی آن موقعیتی هم که نصیبش شــد ضربه خوبی روانه 

دروازه حریف کرد، اما واکنش دروازه بان جمهوری چک در آن صحنه بسیار خوب بود. 

سوال   روز

بازیکن تیم ملی تکواندو: 

در هیئت تکواندوی 
اصفهان تفاوتی بین 

ورزشکار زن و مرد نیست
بازیکن تیم ملــی تکواندو گفــت: زمانی که 
تکواندو را شــروع کردم اسپانسرهایی مانند 
فوالد ماهان ســپاهان بودند، اما چند ســال 
است که اسپانسر نداریم.مرجان سلحشوری 
در رابطه با تمرینات خود در دوران کرونا اظهار 
کرد: تمرینات من همیشه از دوران دانشجویی 
به صورت انفــرادی بوده اســت برای همین 
کرونا روی روند تمرینات من تاثیرات زیادی 
نداشت.بازیکن تیم ملی تکواندو با بیان این که 
بعد از مدت ها مسابقه ای برگزار شد و فضای 
خوبی داشــت، تصریح کرد: این مســابقات 
آسیایی بود که رقیب های اصلی ایران، فیلیپین 
و کره بودند، در همه رده ها فیلیپین را شکست 
دادیم ولی کــره را تنها در چند رده شکســت 
دادیم که همه دســت پر به ایران برگشتیم.

سلحشــوری با بیان این که هیئت تکواندوی 
اصفهان همیشــه از ما حمایت کرده اســت، 
خاطر نشــان کرد: هیئت تکواندوی اســتان 
اصفهان هر کاری توانســته برای ورزشکاران 
خود انجام داده و زمانی که در اردو هســتیم 
پیگیر هستند تا چیزی کم نداشته باشیم.وی 
اضافه کرد: هیئت تکواندو نیاز دارد از طرف اداره 
کل ورزش و جوانان استان اصفهان حمایت 
شود، اگر اسپانسر داشته باشیم نتایج بهتری 
به دست می آوریم زیرا شهرهایی مثل تهران و 
کرج اسپانسر دارند، اداره کل می تواند اسپانسر 
جذب کند تا عملکردها بهتر شود.بازیکن تیم 
ملی تکواندو با اشاره به این که در هیئت تکواندو 
احساس نکردم تفاوتی میان ورزشکاران خانم 
و آقا باشد، گفت: در هیئت تکواندوی اصفهان 
توجه بیشتری به قهرمانان می شود و به خاطر 
این که سطح فنی باالیی داریم و همیشه در 
مسابقات کشوری اول می شویم، اسپانسرها 
با خیال راحت می توانند سرمایه گذاری کنند. 
زمانی که تکواندو را شروع کردم اسپانسرهایی 
مانند فوالد ماهان و ســپاهان بودند، اما چند 
سال است که در تکواندوی اصفهان اسپانسر 

نداریم.

فوتبال جهان باشگاه ذوب آهن، مجری بزرگ ترین جشنواره استعدادیابی کشور
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان برای نخستین بار در کشــور اقدام به برگزاری جشنواره اســتعداد یابی و نخبه پروری در رشته های تنیس روی میز و 
شطرنج در سطح پرسنل و فرزندان و خانواده های پرسنل کارخانه و شرکت سهامی ذوب آهن می کند. این جشنواره که با گستره تقریبی 50 هزار نفر با همکاری امور 
ورزشی شرکت سهامی ذوب آهن و هیئت های تنیس روی میز و شطرنج استان اصفهان برگزار می شود از ساعت 1۸:00 پنجشنبه دهم تیرماه در محل سالن استاد 
توصیفیان در مجموعه اداری آموزشی شفق برگزار خواهد شد و مربیان و کارشناسان رشته های مذکور پس از تست ابتدایی داوطلبان اقدام به شناسایی استعدادهای 
واجد شرایط می کنند؛ در مرحله دوم پس از طی دوره و پشت سر گذاشــتن آزمون های نهایی، از میان نفرات برگزیده، نخبگان هر رشته انتخاب می شوند و تحت 
آموزش های الزم جهت پرورش استعداهای ملی قرار خواهند گرفت.شایان ذکر اســت که باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن از یک سو این پروژه عظیم که در نوع 
خود در کشور و خاورمیانه بی نظیر است را در ادامه روند سازندگی و پرورش استعدادهای مختلف در ده ها رشته ورزشی که در طی بیش از نیم قرن حضور در عرصه 

ورزش کشور در پیش گرفته است، همچنان دنبال می کند .

خط حمله دو تیم هم تقریبا با یکدیگر تفاوت زیادی 
لبته کفه این یکی بر خالف خط دفاع به نفع  دارد، ا
سپاهان سنگینی می کند. سپاهان تا اینجای لیگ 42 
گل زده است و پرسپولیس 31 گل، یعنی 11 گل کمتر از 
سپاهان. می توان اینگونه تعبیر کرد که قدرت خط حمله 

سپاهان 11 مرتبه بیشتر از پرسپولیس است

ژیمناستیک ایران در مسیر پیشــرفت خود که از 4 
سال گذشته آغاز شده توانست این بار در جام جهانی 
قطر  تاریخ سازی کند. به این خاطر که این رقابت ها، 
رقابت های کسب سهمیه هم محسوب می شد سطح 
فنی بسیار باالیی داشت و این موضوع را می توان در 
نفرات برتر و قهرمانان وسیله های مختلف دید.تیم 
ملی ژیمناستیک هنری ایران متشکل از سعیدرضا 
کیخا، مهدی احمدکهنی، محمدرضا خســرونژاد و 
مهدی الفتــی به جام جهانی قطر اعزام شــد و این 
درحالی است که ســعیدرضا کیخا همچنان شانس 
کسب سهمیه داشــت. او با نمره 14.666 در مرحله 
مقدماتی ســوم شــد و به فینال رفت؛ اما اوج کار 
کیخا در فینال بود که موفق شــد امتیاز بسیار خوب 
15.200 را کسب کند؛ اما بدشانسی بزرگ کیخا این 

بود که اگر نمره او تنها یک دهم بیشــتر بود سهمیه 
المپیکش قطعی می شد؛ با این حال کیخا به مدال 
طالی باارزش جام جهانی قطر دست پیدا کرد؛ این 
مدال از آن جهت ارزش زیادی دارد که دومین مدال 
طالی تاریخ ژیمناستیک ایران در جام های جهانی 
است. ضمن اینکه قرار اســت ظرف چند روز آینده 
تکلیف سهمیه او مشخص شود.مهدی احمد کهنی، 
دیگر ملی پوش ژیمناســتیک ایران با وجود سن و 
ســال کمی که دارد طی دو سه سال گذشته عملکرد 
بسیار خوبی از خود نشان داده است. او در رقابت های 
جهانی باالتریــن نمره تاریخ ژیمناســتیک ایران را 
کســب کرد و در جام جهانی ملبورن هم موفق شد 
شگفتی ساز شود و به مدال نقره این رقابت ها دست 
پیدا کند. کهنی در جام جهانی قطر هم یک بار دیگر 

تاریخ سازی کرد و توانست صاحب مدال برنز شود. 
او در شرایطی به مدال برنز رسید که نفرات اول و دوم 
وسیله دارحلقه ستاره های ژیمناستیک دنیا هستند 
و سابقه کسب مدال المپیک را دارند.در پرش خرک، 
مهدی الفتی به اجرای برنامه پرداخت و در حالی که 
کمتر کسی شانسی برای صعود او به فینال متصور 
بود، اما این ژیمناست توانست شگفتی ساز شود و 
به فینال این وسیله راه پیدا کند. الفتی در فینال هم 
اگر بدشانس نبود می توانست روی سکو برود؛ اما در 

نهایت در جایگاه ششم قرار گرفت.

ژیمناستیک ایران در مسیر موفقیت؛

 جام جهانی قطر هم تاریخی شد

رقابت پینگ پنگی 
»کریم« و »یحیی«

سرمربی قرمزها به پینگ پنگ عالقه 
زیــادی دارد.یکی از ســرگرمی های 
اصلی فوتبالی ها در اردوها، بازی پینگ 
پنگ اســت. گفته می شود یحیی گل 
محمدی به این رشــته عالقه زیادی 
دارد. اخیرا او هم بــا کاظمیان و هم با 
کریم باقری مســابقه داشته که این 

تصویر از رقابت او با آقا کریم است.
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معاون شهرسازی شهردار اصفهان اعالم کرد:

اجرای پروژه های بهسازی محیطی در محله شاهد
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: پروژه های بهسازی محیطی محله شاهد شامل 
بهسازی ســه خیابان مهم محله، خیابان های شــهید برجوئیان و طبیب اصفهانی، خیابان شهید 
فرزندی و خیابان مسجد النبی در دستور کار است.سید احمد حسینی نیا اظهار کرد: خانه مشارکت 
و بازآفرینی محله شاهد از خرداد ماه سال گذشته و در شرایط ســخت کرونایی کار عملیاتی خود 
را آغاز کرد؛ هدف اصلی از راه اندازی دفاتر مشــارکت و بازآفرینی جلب مشارکت ساکنان محالت 
در فرآیند تهیه طرح ها و احصای مشکالت واقعی مردم در این محالت است.معاون شهرسازی و 
معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: این دفاتر گروه بزرگی از معتمدان و فعاالن محلی راه در قالب 
»گروه بهسازان محله« گرد هم آورده و طی چند ماه به بررسی مسائل محله و ارائه راه حل پرداخته اند 
سپس پیشنهادهایی از نقطه نظر فنی حک و اصالح شــده، با برنامه های جاری شهرداری مناطق 
هماهنگ شده و در قالب یک »سند بازآفرینی محله شاهد« جهت تصویب و اجرا به مراجع ذیصالح 
ارائه شده است.وی خاطرنشان کرد: »سند بازآفرینی محله شاهد« شامل یک برنامه میان مدت 
پنج ساله است که پروژه های مورد نیاز محله را در چهار بخش پروژه »محرک توسعه محله شاهد«، 
»پروژه های بهســازی محیطی محل«، پروژه های »بهبود زیرســاخت های محل« و »پروژه های 
نوسازی مسکن در محله شاهد« ارائه داده است.حسینی نیا ادامه داد: »پروژه محرک توسعه محله 
شاهد« در اراضی بایر و رها شده محله طراحی شده که کمبود کاربری های خدماتی در محله را جبران 
می کند، هم مسکن ارزان قیمت در آن تولید می شود و در یک طرح تشویقی با پالک های فرسوده 
پیرامونی تعویض می شود و اجرای این طرح به کمک بخش خصوصی خواهد بود.وی با بیان این 
که پروژه های بهسازی محیطی محله شاهد شامل بهسازی ســه خیابان مهم محله، خیابان های 
شهید برجوئیان و طبیب اصفهانی، شهید فرزندی و خیابان مسجدالنبی در محله است، گفت: طرح 
بهسازی خیابان شهید برجوئیان و طبیب اصفهانی مراحل اجرایی را طی می کند؛ همچنین در بخش 
بهسازی محیطی محله برجوئیان، پنج پاتوق محلی جهت تسهیل و حضورپذیری کسبه، سالمندان و 
قدمای محله طراحی شده و اولین مکان آن در حال اجرایی شدن است.معاون شهرسازی و معماری 
شهردار اصفهان اظهار کرد: ساماندهی پارک باقوشخانه شامل تغییر در جداره ها، ورودی، امکانات و 
تجهیزات، خدمات و کاربری های داخلی و ساماندهی گذرهای پیرامونی نیز پروژه مهم دیگر محله 
در این بخش است.وی تصریح کرد: بهبود زیرســاخت های محله شاهد نیز شامل دو پروژه اصلی 
است که یکی از آنها بازگشایی گلوگاه های محله است که از پنج گلوگاه مهم، یک مورد اجرایی شده و 

مابقی امسال و سال های آتی بازگشایی می شود.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی خبر داد:

بازسازی 80 درصد اتوبوس  های اصفهان در سال جاری
مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: امســال ۸۰ درصد اتوبوس های شهر 
بازسازی خواهد شد تا ســرویس دهی به شــهروندان با کیفیت مطلوب انجام شود.سید عباس 
روحانی اظهار کرد: برنامه ریزی الزم برای بازسازی ۷۰۰ دســتگاه اتوبوس صورت گرفته و تاکنون 
۹۷ دستگاه اتوبوس بازسازی شده با شکل ظاهری مناسب، امکانات فنی و سیستم سرمایش و 
گرمایش مطلوب وارد چرخه ناوگان اتوبوسرانی اصفهان شده است.وی با تاکید بر اینکه در فرایند 
بازسازی سعی شده اتوبوس بازسازی شده با اتوبوس نو تفاوتی نداشــته باشد و صفر تا صد آنها 
بازسازی شــود، ادامه داد: در این فرآیند حتی برای اتوبوس های فاقد سیستم سرمایش، نصب 
کولر انجام می شود.مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه تصریح کرد: تعداد ۱۸۹ 
دستگاه اتوبوس در قرارداد با یکی از کارخانجات تولید کننده در حال بازسازی است و تعدادی دیگر 
از اتوبوس ها در تعمیرگاه و توقفگاه اتوبوسرانی که توانمندی فنی بسیار خوبی دارد، انجام می شود.

وی گفت: قرارداد بعدی با یکی از شرکت های تولید کننده مســتقر در تهران نهایی شده و تعدادی 
اتوبوس را برای بازسازی به آن شرکت تحویل خواهیم داد.

خودروهای فرسوده رها شده از سطح شهر جمع آوری می شود؛

پایان ترسیم مناظر ناخوشایند شهری

بارها برای هرکدام از ما پیش آمده که با  نرگس طلوعی
رها شدن خودروهای فرسوده در خیابان 
ها و کوچه های شــهرها روبه رو شــده ایم، خودروهایی که به حدی 
فرسوده شده اند که امکان حرکت ندارند. مالکان این خودروها حاضر 
به فروش خــودرو به قیمت های مصوب و تحویل به مرکز اســقاطی 
نیســتند، در نتیجه خودروی خود را یــک جا رها می کننــد و مناظر 

ناخوشایندی را در شهرها به وجود می آورند.
پارک طوالنی مدت خودروهای فرسوده عالوه بر برهم زدن چهره کوچه 
ها وخیابان ها، مشکالت متعدد دیگری را نیز رقم می زنند. این مسئله 
به محلی برای تجمع زباله ها تبدیل شده و خیل بسیاری از زباله های 
یک محله در اطراف این خودرو ها رها می شود. گاهی الشه حیواناتی 
مانند گربه نیز در زیر خودرو پیدا شده که با توجه به گرمای هوا موجب 
بوی تعفن می شــود و  خطر آلودگی را به دنبال دارد.با وجود اعتراض 
همســایگان، مالکان خودروها مانع از انتقال آنها از کوچه به پارکینگ 
خودروهای اسقاطی می شوند و گاه درگیری هایی میان همسایه ها بر 

سر این موضوع پیش می آید. 

این خودروها که از عمری باالی ٥٠سال برخوردارند، با چهره ای خاک 
خورده و فوق العاده کثیف همچنین اشــغال بخــش قابل توجهی از 
سطوح شهری را موجب می شوند که باعث ایجاد ترافیک و بی نظمی 

عبور و مرور شهری شده  و آزار و اذیت شهروندان را به دنبال دارند.
آن طور که مسئوالن راهور خبر داده اند از تعداد دقیق خودروهای رها 
شده در معابر شهری خبری نیســت ولی این معضل گریبان بسیاری 
از کالن شهرهای بزرگ در کشور را گرفته است و در برخی از این شهرها 
تعداد بسیار زیادی خودروهای فرسوده وجود دارد از این رو جمع آوری 
آنها با توجه به مشکالت به وجود آمده ضرورت بسیاری دارد، هرچند 
خروج خودروهای فرسوده از چرخه حرکت در درون شهرها آن طور که 
فکر می کنیم ساده نیست ولی عدم توجه به وضعیت آینده خودروهای 
فرسوده، مشــکالت و ناهنجاری های بســیار زیاد زیست محیطی و 

اجتماعی را ایجاد می کند.
از این رو و در جهت رفاه حال شهروندان و طبق بند دو ماده 55 قانون 
شــهرداری که  ســد معابر عمومی و اشــغال پیاده رو ها و استفاده 
غیرمجاز از آنها و میدان ها ، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و 

یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از 
آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور 
فوق به وسیله ماموران خود راسا اقدام کنند، اداره کل پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری شــهرداری اصفهان جمع آوری خودروهای فرسوده 

رها شده در شهر را در دستور کار خود قرار داده است.
مدیر کل پیشــگیری و رفــع تخلفات شــهری شــهرداری اصفهان 
در این باره گفت: در راســتای جمــع آوری خودروهای فرســوده رها 
شــده در معابر شــهر طی سه ماهه نخســت امســال ۱۹۷ اخطاریه 
 صــادر شــده و ۱۰۲ خــودروی فرســوده رهــا شــده جمــع آوری

 شده است. 
درباره سرنوشت این خودروهای فرسوده اطالعات چندانی در دست 
نیست ولی گفته می شود که این خودروها پس از جمع آوری به مراکز 
بازیافتی منتقل می شوند چرا که بازیافت مواد و قطعات خودروهای 
فرسوده یکی از صنایع مهم وابسته به صنعت خودرو است و برای مثال 
در کشور ژاپن به میزان ۴۰ تا 5۰ درصد خودروهای ساخته شده جدید 

از مواد بازیافتی تشکیل می شوند.

با مسئولان

چراغ تماشاخانه ماه روشن شد
تئاتر »حادثه در عمارت آقای میم_ف« که موفق به کســب چندین جایزه از ســی امین جشنواره 
تئاتر استان اصفهان شــده بود، در تماشــاخانه ماه را پس از مدت ها به روی دوستداران تئاتر باز 

کرده است.
هادی عســکری، کارگردان این تئاتر گفت: تئاتر »حادثه در عمارت آقای میم_ف« درباره تقابل 
حوادث بیرونی و امیال درونی انسان هاســت؛ تصور کنید قرار است تا چند ساعت دیگر همه چیز 
نابود شود، آن وقت چه خواهید کرد؟تئاتر »حادثه در عمارت آقای میم_ف« تا ۱۸ تیرماه هر روز 
رأس ساعت ۱۴ در تماشاخانه ماه حوزه هنری واقع در کوچه سعدی، روی صحنه می رود. مژگان 
کوهی، علیرضا مقامی پور، محمدحسن رحیمی، نکیسا رسا و هادی عسکری در این تئاتر به عنوان 
بازیگر ایفای نقش می کنند و مــژگان کوهی به عنوان بازیگردان و دســتیار کارگردان، هلیا ملک 
پور به عنوان منشی صحنه، هادی عسکری به عنوان نویســنده، کارگردان و طراح صحنه و هامون 

حیدری به عنوان طراح نور در آن فعالیت دارند.

در گردهمایی خانه خورشید مطرح شد؛

 افزایش پروژه های ساختمانی خیریه امام حسین 
علیه السالم

قائم مقام موسســه خیریه امام حســین علیه الســالم تخصصی حوزه مســکن گفت: توسعه 
فعالیت های این موسسه خیریه در حوزه ساخت و ساز در دســتور کار است. حسینعلی صرافان 
در گردهمایی صمیمانه همراهان این موسسه خیریه با عنوان »خانه خورشید« که در محل پروژه 
ساختمانی شهرک امام حسین علیه الســالم برگزار شد، ضمن خیر مقدم به مهمانان این برنامه 

اظهار داشت: نیاز خیران برای کمک کردن خیلی بیشتر از نیاز نیازمندان است.
وی افزود: حدود چهار دهه از عمر خیریه امام حسین علیه السالم می گذرد. این خیریه دوره های 
مختلف و فراز و نشیب های زیادی پشت سرگذاشته ؛ اما طی دو سال گذشته پویایی بیشتری را 
به ویژه در حوزه ساخت و ساز داشته اســت.مدیرعامل موسسه خیریه امام حسین علیه السالم 
با بیان اینکه رسم در خیریه امام حسین علیه السالم برای جمع آوری کمک های خیرین حضور 
خیران هر صبح چهارشنبه در خیریه بوده اســت، ابراز داشت: در هر جلسه حدود 6۰ نفر از خیران 

حضور یافته و مشکالت مددجویان را برطرف می کردند.
وی اضافه کرد: این در حالی است که با شیوع ویروس کرونا به رغم عدم برگزاری جلسات صبح 
چهارشــنبه این اقدام در فضای مجازی دنبال شد و در این فضا شــاهد حضور بیش از یک هزار 
نفری خیران در هر جلســه مجازی هســتیم.همچنین مهدی رقایی، قائم مقام موسسه خیریه 
امام حسین علیه السالم تخصصی حوزه مسکن نیز در ادامه این برنامه ضمن قدردانی از حضور 
خیران در این گردهمایی با بیان اینکه طی دو ســال گذشته  در کنار رســیدگی به امور مددجویان 
پروژه های ساختمانی را نیز در دستور کار قرار داده ایم، اظهار داشت: در سال گذشته چهار میلیارد 
تومان از بودجه خیریه در بخش ســاخت و ســاز هزینه شد که حاصل آن ســاخت مجموعه ۱۴ 
واحدی شهرک امام حسین علیه السالم، خرید اقساطی زمین در بهارستان و خرید زمین در شهر 

قهجاورستان بوده است.
وی با بیان اینکه برای ســال جاری آغاز عملیات اجرایی پروژه ۷۰ واحدی را در دستور کار داریم، 
گفت: این پروژه ها در قهجاورســتان و بهارستان اجرایی خواهد شــد.قائم مقام موسسه خیریه 
امام حسین علیه الســالم تخصصی حوزه مسکن با بیان اینکه از شــهریور سال گذشته پذیرش 
مددجویان به صورت غیر حضوری انجام می شود، افزود: در سال گذشته حدود یک هزار و ۱۰۰ نفر 
در سامانه ثبت نام کردند که 5۰۰ نفر را ساماندهی و 6۰۰ نفر در صف انتظار هستند.وی ادامه داد: 
در ســال جاری نیز تاکنون ۴۰۰ نفر برای دریافت کمک ثبت نام کرده اند که امیدواریم این پرونده 

ها تا پایان سال جاری ساماندهی شود.

خبر روزخبرخوان

مدیرعامل شرکت متروی منطقه 
اصفهان:

12 برابر درآمد مترو، یارانه 
پرداخت می کنیم

مدیرعامل شــرکت متروی منطقه اصفهان با 
بیان این که شرکت مترو ۱۲ برابر درآمد، یارانه 
پرداخت می کند، گفت: درآمد ماهانه دو و نیم 
میلیارد تومانی شرکت مترو با توجه به شرایط 
کرونایی و ریزش تعداد مسافران به ۷۰۰ میلیون 
تومان کاهش یافته است.احمدرضا طحانیان در 
بازدید معاون دادستان اصفهان از بخش های 
مختلف خــط یک مترو بــه ارائه گزارشــی از 
فعالیت ها و اقدامات روزانه در این خط پرداخت 
و اظهار کــرد: تامین ایمنی و آســایش و ارزان 
بودن سفر برای مسافران دغدغه اصلی مدیران 
شهری است.وی با اشــاره به هزینه های جا به 
جایی شــهروندان با اســتفاده از مترو، افزود: 
میزان یارانه پرداختی توســط سیســتم های 
شــهرداری ۱۲ برابــر هزینه هایی اســت که از 
شهروندان دریافت می شود.مدیرعامل شرکت 
مترو منطقه اصفهان ادامه داد: با توجه به شرایط 
ایجاد شــده به دلیل شــیوع ویروس کرونا و 
ریزش تعداد مسافران، درآمد ماهانه دو و نیم 
میلیارد تومانی شــرکت مترو بــه ۷۰۰ میلیون 
تومــان و درآمد ۲۰ میلیارد تومانی ســاالنه آن 
به هفت میلیــارد تومان کاهش یافته اســت.

وی با بیان این که شرکت مترو ۱۲ برابر درآمد، 
یارانه پرداخت می کند، گفــت: به طور معمول 
سیستم های انبوه بر، ســود ده نیستند چرا که 
اگر تجهیزات نیاز به تعمیرات اساســی داشته 
باشد ۱۲ برابر هزینه انجام می شود که فرآیندی 
دشوار اســت.طحانیان تاکید کرد: تاب آوری، 
پدافند غیرعامل و اســتفاده از سیســتم های 
ایمنی برای حفظ ســالمت شــهروندان تا حد 
امکان در ایستگاه های مترو فراهم و فعال شده 
و برای تاب آوری و ایمن سازی خط دو مترو نیز 
تمهیدات الزم انجام شده است.وی با اشاره به 
تمهیدات الزم برای کاهش ابتالی شهروندان به 
کرونا در مترو، گفت: حفظ سالمت شهروندان 
دغدغه مهم مدیران شــهری اســت به همین 
جهت با خرید دســتگاه ضدعفونی فرابنفش 
UVC و آموزش استفاده از آن به کارکنان نسبت 

به ضدعفونی واگن های مترو اقدام شد .

آن طور که مسئوالن راهور خبر داده اند از تعداد دقیق 
خودروهای رها شده در معابر شهری خبری نیست ولی 
این معضل گریبان بسیاری از کالن شهرهای بزرگ در کشور 
را گرفته است و در برخی از این شهرها تعداد بسیار زیادی 
خودروهای فرسوده وجود دارد از این رو جمع آوری آنها با 

توجه به مشکالت به وجود آمده ضرورت بسیاری دارد

یک اصفهان شناس گفت: کسانی که مسئول حفظ 
و حراســت امامزاده درب امام هستند در مراقبت 
از آن کوتاهــی کرده انــد و قطعا باید پاســخگوی 
آســیب های وارد شــده بر این بنا باشــند. الزم و 
شایسته است که فکری بشــود تا این گنبد و آثار 
مربوط به آن از این ویرانی مهیب و خطرناک نجات 
پیدا کند.محمد حســین ریاحی اظهار کرد: یکی از 
مهم ترین و موثق تریــن امامزاده های ایران که در 
بیشــتر دوره ها مورد توجه بــوده و در اصفهان نیز 
جایگاه ویژه ای داشــته، درب امام بوده که مدفن 
امام زادگان ابراهیم بطحانی و زین العابدین علی 
عریضی اســت.وی افزود: این دو مــزار پیش از 
صفویه به ویژه در دوره جهانشاه و پس از آن در دوره 
صفویه به خصوص دوره شاه عباس اول بسیار مورد 
توجه بوده و جایگاهی برای سادات و اهل معنا به 
شمار می رفت.این اصفهان شناس ادامه می دهد: 
امامزاده درب امام اصفهان از نظر معنوی، هنری و 
معماری بسیار ارزشمند است و آثار متعددی در آن 
به کار رفته است، اما در سال های اخیر کوتاهی های 
بسیاری نسبت به نگه داشت این بنا صورت گرفته 
اســت.ریاحی تصریح کرد: بر اثر بــی توجهی ها، 
قسمت بســیاری از شــاکله اصلی امامزاده درب 
امام اصفهان از میان رفته اســت. حتی در ترمیم و 
مرمت های صورت گرفته نیز اصول و ویژگی هایی 
که باید به کار می رفته رعایت نشده و بنا از این نظر 

نیز آسیب دیده است.
وی بــا بیــان این کــه »دو گنبــد ایــن امامزاده 

آســیب فراوانــی دیــده اســت«، گفــت: نوعی 
تــورم روی گنبد پیدا شــده اســت، کاشــی های 
بســیاری از این گنبد ریخته و ســایر کاشی های 
آن نیــز در حال فــرو ریختن اســت. چــرا هیچ 
 پیگیــری کــه شایســته این بنــا باشــد صورت 

نمی گیرد؟
این اصفهان شناس خاطر نشان می کند: با وجود 
این که میراث فرهنگی و اوقــاف بر امور مربوط به 
این مکان تاریخی نظارت دارند، اما متاسفانه این 
آثار در حال آسیب دیدن هستند. بزرگان بسیاری 
از سالطین، شعرا، هنرمندان، فقها و عالمان در این 
مکان مدفون هستند، اما بر اثر تعمیرات غیر اصولی 
بسیاری از مقابر، سنگ قبرها، کاشی ها و کتیبه ها 
از بین رفته است. امیدوارم این محل بیش از این 
صدمه نبیند.ریاحی اضافه می کند: از طرفی برخی 

از آثار این مکان تاریخی یا بــه جایی دیگر منتقل 
شده یا سرقت شده است. این بنا به دلیل اهمیت 
معنوی که دارد باید بیــش از هر محلی در اصفهان 
مورد توجه باشد.وی با اشــاره به انتظاراتی که در 
این باره وجــود دارد، گفت: انتظار مــی رود که اگر 
خسارات این بنا قابل جبران نیست حداقل جلوی 

آسیب بیشتر آن گرفته شود. 
این بنا و آثار آن باید به گونه ای حفظ شود که مایه 
پشیمانی بیشتر نشود.این اصفهان شناس تصریح 
کرد: کسانی که مسئول حفظ و حراست از امامزاده 
درب امام هستند در مراقبت از آن کوتاهی کرده اند 
و قطعا باید پاسخگوی آسیب های وارد شده بر این 
بنا باشند. الزم و شایسته اســت که فکری شود تا 
این گنبد و آثار مربوط به آن از این ویرانی مهیب و 

خطرناک نجات یابد.

ویرانی خطرناک در »امامزاده درب امام«

محله دردشت 
اصفهان

محله دردشــت اصفهان در حوزه 
شــمالی رودخانه زاینده رود و در 
جنــوب خیابان عبدالــرزاق واقع 
شده است. این محله در دوره های 
بعد از اسالم و به خصوص دردوره 
دیالمه ســلجوقیان از مراکز مهم 
علمی شهر اصفهان بوده و در دوره 
آل بویه رونق خاصی داشته است.

وز عکس ر
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دکتر حجت ا...صیدی، مدیر عامل و جمعی از دیگر مســئولین بانک صادرات 
ایران یکشنبه 6 تیر ماه ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان و بازدید از خط تولید 
این شــرکت ، با منصور یزدی زاده مدیر عامل ، احمد ســلیمی معاون مالی و 
اقتصادی و دیگر مسئولین این مجتمع عظیم صنعتی دیدار و گفت وگو کردند. 
در این دیدار،آخرین شرایط و تحوالت تولیدی ، مسائل مالی، تامین مواد اولیه، 
تولید ریل ملی ، فروش و صادرات و دیگر مسائل شرکت مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت و بر گسترش مناسبات و تعامالت فی مابین تاکید شد. 
منصور یــزدی زاده در این بازدید گفت: در ســال گذشــته تعامالت اقتصادی 
وسیعی با تمامی بانک های کشــور و از جمله بانک صادرات ایران داشتیم که 
امسال تداوم دارد و توسعه می یابد. در حال حاضر با توجه به سرمایه عظیم در 
گردش ذوب آهن و برنامه های مربوط به توسعه کمی و کیفی شرکت نیازمند 
تامین مالی قابل توجهی برای خرید مواد اولیه و فراهم آوردن ســایرامکانات 
هستیم.مدیرعامل ذوب آهن تسهیالت مالی با نرخ مناسب را یکی از خدمات 
مهم بانک ها دانســت و گفت: با توجه به اطمینان متقابل بین این دوسازمان 
، بانک صادرات می توانــد ذوب آهن اصفهان را با ارائه تســهیالت یاری کند.

مدیر عامل بانک صادرات ایران نیز در این بازدید با اشــاره به ارتباطات متقابل 
این بانک با مجموعه ذوب آهن اصفهان گفت : این شرکت وارد گام های بلند 
صادراتی شده و با تولید انواع ریل ،کشور را از واردات این نو ع محصول بی نیاز 

کرده است. 

وی افزود: شــکل گیری ذوب آهن اصفهان و تولید آهن آرزوی قدیمی مردم 
ایران بود که با ایجاد این شرکت به ســرعت محقق شد و هم اکنون باید تولید 
ریل در ذوب آهن اصفهان را به عنوان یک پروژه ملی و استراتژیک در دانشگاه 
ها و مراکز صنعتی کشور مطرح کرد. حجت ا... صیدی در پایان یاد آور شد:بانک 
صادرات ایران با توجه به شرایط موفق تولیدی در ذوب آهن اصفهان و رغبت و 
عالقه مندی مدیریت و کارکنان این شرکت، در باالترین سطح آماده همکاری 

با ذوب آهن اصفهان و اختصاص اعتبارات الزم به آن است.

تعمیرات اساسی کنورتور شماره 2 ذوب آهن اصفهان با موفقیت اجرا شد. مدیر 
برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: 
در تعمیرات کنورتور شماره 2 با توجه به گذشت بیش از پنج سال از تعویض کلی 
لوله های اکران دیگ، الیه داخلی لوله های دیگ از ارتفاع 14 تا 22 متری تعویض 
و همه ایرادات مربوط، کلکتور ها و فیلتر های اکران ها اصالح شــد.محمدرضا 
یزدان پناه افزود: با این کار افزایش بهره وری انتقال حرارت کنورتور و هم توقفات 
مکرر ناشــی از اشــکاالت کاهش و تولید فوالد نیز افزایش خواهد یافت.وی 
گفت: در این تعمیرات با توجه به فرسودگی و آب ریزی شدید لوله های اکران، 
برنامه ریزی الزم برای توقف 21 روزه کنورتور شــماره 2 بر مبنای تعویض ردیف 
داخلی لوله  های اکران دیگ از 14 تا 22 متری به صورت ســه شــیفت و برای 
راه اندازی هرچه سریع تر کنورتور اجرا شد.محمود شفیعی، معاون برنامه ریزی 
و تعمیر تجهیزات مکانیک مهندسی نت هم افزود: همه فعالیت های آمادگی 
تعمیرات مانند خم کاری، ساخت شاسی پنل ها، نصب، فیت آپ و جوشکاری 

لوله ها روی شاسی ها قبل از آغاز تعمیرات اساسی اجرا و بررسی شد.
محمدرضا اسماعیل زاده، معاون تجهیزات انرژتیک فوالدسازی نیز بیان کرد: 
عالوه بر تعویض لوله های اکــران دیگ 2 به علت نفوذ آب و فرســودگی زیاد 

لوله ها و در نتیجه افزایــش بهره وری تولید، بازســازی کلکتور های 18 متری، 
بازکردن در پوش درام و تعویض اتصاالت، بازســازی بیلی پــارت تصفیه گاز، 
سرویس و آچارکشی فیلتر های اکران، سرویس و تعویض شیر های پمپ خانه 
سیرکوالسیون و اجرای عملیات نقشه برداری از مجموعه کیسینگ مکنده 2 برای 

ساخت و تعویض، در دستورکار قرار گرفت.

طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه به عنوان یکی از برنامه های اصلی این شرکت 
اســت که با اجرای آن بازار بزرگی برای نخبگان، شــرکت های اســتارت آپی و 
دانش بنیان به وجود خواهد آمد. مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در مورد نقشه 
راه فوالد مبارکه اعالم کرد: نقشه راه تولید فوالد مبارکه بر مبنای فناوری شدن قرار 
دارد و الگوی ما شرکت پوسکوی کره جنوبی است که بعد از دوره 30 ساله از تولید 
فوالد، اکنون به یک فناوری تبدیل  شده است. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اظهار 
کرد: زمانی که این نقشه ترسیم شد، پروژه های متعددی مطرح و سازمان های 
مختلفی برای اجرای آن راه اندازی کردیم. بزرگ ترین پروژه تعریف شــده برای 
فناوری شدن فوالد مبارکه طرح تحول دیجیتال و استفاده از انقالب صنعتی چهارم 
برای هوشمند اداره کردن سازمان است.وی تصریح کرد: یک باشگاه نیز با عنوان 
باشگاه فانوس دریایی در جهان ایجادشده که اکنون 55 شرکت بزرگ همچون 
مایکروســافت، جنرال موتورز و ... به عضویت آن درآمده اند.به گفته عظیمیان، 
با اجرای طرح تحول دیجیتال ســازمانی همچون فوالد مبارکه از ابتدا تا انتهای 
کار هوشــمند خواهد شــد. )از انتخاب کارمند تا اندازه گیری طول عمر آجرهای 
کوره و انتخاب پیمانکار تا فروش محصول و...(  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: ذوب آهن در نسل دوم فناوری و فوالد مبارکه نسل سوم فناوری 
است و این در حالی است که در جهان شرکت های بسیاری هستند که وارد نسل 
چهارم فناوری شده اند و شاید از بین صدها شرکت فوالدی 4 شرکت فوالدساز 
باشند که عضو این باشگاه شده اند و ما به دنبال این هستیم که به عضویت باشگاه 
فانوس دریایی دربیاییم.به گفته وی، این یک بازار بسیار بزرگی از کارهای آی تی 
برای شرکت های استارت آپی و دانش بنیان ایجاد می کند و امسال نیز 22 پروژه 
طرح تحول دیجیتال در بازار عرضه کردیم که تمام مشتریان ما نیز جوانان هستند 

و یک مرکز نوآوری نیز در دانشگاه تهران در حال آماده سازی است که گروه های 
استارت آپی را در خود جای دهد.عظیمیان افزود: طرح تحول دیجیتال از مرداد 
۹۹ آغاز شده و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا سال 1404 فوالد مبارکه 
تمام هوشمند خواهیم داشت و اولین شرکتی در ایران خواهد بود که طرح تحول 
دیجیتال را اجــرا کرده و بنچ مارکی بــرای همه صنایع خواهد شــد.مدیرعامل 
فوالد مبارکه گفت: مشاور آلمانی فوالد مبارکه معتقد است طرح تحول دیجیتال 
بین 6 تا 8درصد بهره وری را افزایش می دهد.وی تاکید کرد: به زودی و در سال های 
آتی شاهد فعالیت روبات ها در مجموعه فوالد مبارکه خواهید بود. چراکه ورود به 
انقالب چهارم صنعتی یک الزام است تا بهره وری افزایش یابد.به گفته عظیمیان، 
با اجرای طرح تحول دیجیتال بازار بسیار بزرگی برای نخبگان، استارت آپی ها و 

شرکت های دانش بنیان خواهیم داشت.

مدیر احیای مســتقیم 2 فوالد مبارکه از انجام موفقیت آمیز تعمیرات ســالیانه 
مگامدول A واحد شهید خرازی در این شرکت خبر داد.یوسف مهاجری با اعالم 
این خبر گفت: تعمیرات سالیانه واحدهای احیای مستقیم همواره به آماده سازی 
بسیار دقیق مهندسی و ارزیابی ریسک های ایمنی و سازماندهی نیروی انسانی 
و مکانیسم های درگیر نیازمند اســت. بر همین اساس، از ماه ها پیش تیم تولید 
و تعمیرات واحد، برنامه ریزی و فراهم ســاختن پیش نیازهای اجرای تعمیرات 
سالیانه را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد و خوشبختانه شات دان سالیانه 
مگا مدول A شهید خرازی در خردادماه ســال جاری با کیفیت و کمیت مناسب 
و رعایت اصول ایمنی انجام شــد و با موفقیت به اتمام رســید تا در سال »تولید، 
پشتیبانی و مانع زدایی ها« با تولید کمی و کیفی مناســب آهن اسفنجی در این 
مدول، پشتیبانی مناسبت تری از واحد فوالدسازی در طول سال، جهت پیشبرد 
و دست یابی به اهداف تولید شرکت فراهم شود.نادر اروج نژاد، رییس تعمیرات 
احیای مستقیم فوالد مبارکه نیز در این زمینه گفت: طی این تعمیرات با برنامه ریزی 
مناســب و با حجم بیش از 35 هزار نفر ســاعت، فعالیت هایی همانند تعویض 
باندل های حرارتی، تعمیرات داخل کوره، ســرویس تجهیزات برق و ابزار دقیق، 

بهینه سازی و تعویض شبکه های برج خنک کننده و سرویس کلیه خطوط سیاالت 
و اسکرابرها با همکاری مناسب واحدهای پشتیبانی همانند تعمیرات مرکزی، مرکز 
نسوز، تعمیرگاه مرکزی، حمل ونقل و دفتر فنی تعمیرات انجام شد.وی در ادامه 
از کلیه واحدهای پشتیبانی و پرسنلی که در این رویداد تعمیراتی نقش داشته اند، 
قدردانی کرد.در این خصوص رییس تعمیرات نسوز سایر نواحی فوالد مبارکه نیز 
گفت: در راستای بهبود شرایط تولید برای اولین بار پروژه اجرا و بهینه سازی ساختار 
نسوز اســتک اجکتور مگا مدول A شــهید خرازی واحد احیای مستقیم شماره 
2 در شات دان خردادماه با موفقیت انجام شد.محســن زمانی افزود: با توجه به 
ناهموار بودن طرح اولیه نسوز در اســتک اجکتور و عدم خروج هوای گرم به طور 
نرمال از اجکتور و جلوگیری از حوادث احتمالی، پس از بازرسی و تصمیم مشترک 
واحدهای تولید و تعمیرات احیای مستقیم و نسوز سایر نواحی مبنی بر رفع عیب 
و بهینه سازی ساختار نسوز در این قسمت، نســوزهای آن توسط واحد تعمیرات 
نسوز سایر نواحی تخریب و بازسازی مجدد در ارتفاع 1۹ تا 27 متری با استفاده از 
روش های نوین نصب جرم های نسوز توسط دستگاه های پیشرفته با رعایت اصول 

ایمنی و اجرای دستورالعمل های مربوط به این عملیات بهینه سازی انجام شد.

مدیر عامل بانک صادرات ایران:

بانک صادرات ایران در باالترین سطح، آماده همکاری با ذوب آهن اصفهان است
نقشه راه فوالدمبارکه بر پایه فناوری

انجام موفقیت آمیز تعمیرات سالیانه مگامدول A واحد شهید خرازی
تعمیرات اساسی کنورتور شماره ۲ ذوب آهن اصفهان

ذهن ما هر روز 74 گیگابایت اطالعات را پردازش می کند 
که معادل تماشای 16 فیلم اســت و شاید گاهی اینطور به 
نظر برسد که دیگر همه چیز را می دانیم، اما وقتش رسیده 
که این باور را دور بریزید، چون حقایق شگفت انگیز زیادی 
درباره  زندگی و دنیای مان وجود دارد که تا به حال حتی به 

گوش تان هم نخورده است.
 بیشتر استخوان های ما در دســتان مان قرار دارد : ما در 
مجموع 206 استخوان داریم که یک چهارم آن ها در دستان 
مان قــرار دارد. در حقیقت 54 اســتخوان. بــا این حال، 
پا های ما تنها 2 استخوان از دستان مان کمتر دارند. تعداد 
استخوان های پا 52 عدد اســت؛ بنابراین نیمی از اسکلت 

ما در دست ها و پاهایمان جای گرفته است.
 زبان دارکوب ها مانع از صدمه دیدن سرشــان می شــود : 
دارکوب ها زمــان زیادی را صرف ســوراخ کــردن درخت 
می کنند تــا غذایی برای خــود پیــدا کنند، امــا هرگز نه 
ســردرد می گیرند نه صدمه ای می بینند. علتش زبان این 
پرنده هاست که دور جمجمه شــان می پیچد. زبان آن ها 
مثل یک فنر عمل می کند، یعنی ضربه ها را تعدیل می کند 

و جلوی وارد شدن ضربه به سرشان را می گیرد.
 لوگوی آدیــداس قبال برای شــرکت دیگری بــود : لوگوی 

ســه خــط معــروف آدیــداس در ســال 1۹52 از یــک 
شــرکت تولید کفــش فنالنــدی بــه قیمتــی در حدود 
2 هــزار یــورو خریــداری شــد. لوگــوی ایــن برند طی 
 ســالیان بار ها تغییر کرد، اما ســه خط آن همــواره ثابت

 بوده است.
 یک ابر طوفانی میلیارد ها کیلوگرم وزن دارد : ابر هایی که از 
باالی سر ما عبور می کنند به خاطر آن همه آبی که در خود 
دارند، از وزن باالیی برخوردارند. یــک ابر معمولی نزدیک 
به 500 هزار کیلوگرم وزن دارد. اما یک ابر طوفانی به جهت 
اندازه و آب درونش بســیار بزرگ تر است و نزدیک به یک 
میلیون کیلوگرم وزن دارد. با این حســاب چطور است که 
ابر ها ســقوط نمی کنند؟ هوای زیر ابر ها آن ها را معلق نگه 

می دارد.
 ســمور های آبی جیب دارند: سمور های آبی پوست شل و 
آزادی زیر پا های جلویی شــان دارند که برای آن ها یک به 
اصطالح جیب می ســازد و این حیوانات غذای خود را در 
آنجا نگه می دارند. ســمور ها بیشــتر اوقات در آنجا سنگ 
هم نگه می دارند و از این سنگ ها برای شکستن صدف ها 

استفاده می کنند.
 بیشه درختان صنوبر ســنگین وزن ترین جاندار دنیاست: 

جنگل صنوبر پاندو در یوتــای آمریکا یک کلونی از درختان 
صنوبر اســت که با تکثیر کردن خود رشد کرده است. وزن 
آن به حدود 6،600 تن و وســعت آن بــه حدود 437 هزار 
متر مربع می رســد. همین امر آن را به سنگین وزن ترین 
جاندار شــناخته شــده  دنیا بدل ســاخته اســت. تصور 
 می شــود این کلونی نزدیک به چندین هزار ســال قدمت 

داشته باشد.
 سن کوسه ها میلیون ها سال بیشتر از سن درختان است: 
درختان، به شکل امروزی شان، حدود 360 میلیون سال 
قبل روی کره زمین پدیدار شــدند. اما بررســی ها در مورد 
کوســه ها نشــان داده آن ها نزدیک به 420 میلیون سال 
اســت که وجود دارند. این بــدان معنی اســت که میان 
درختان و کوســه ها احتماال یک اختالف سنی 60 میلیون 

ساله وجود دارد.
 نوزادان کشــکک زانو ندارند: نوزادان به جای کشکک زانو 
چند تکه غضروف دارند. این ویژگی به آن ها کمک می کند 
بدون آنکه اذیت شوند چهار دست و پا راه بروند و راحت تر 
خود را با راه رفتن وفق دهند. این غضروف به مرور تبدیل 
به کشکک شده و تا سن 12 سالگی به یک استخوان کامل 

بدل می شود.

آشپزی

کباب تابه ای 
مواد الزم: گوشت چرخ شده 500 گرم، پیاز متوسط 2 عدد،گوجه 
فرنگی 4 عدد،رب گوجه یک تا 2 قاشق غذاخوری،زردچوبه یک 
قاشق مربا خوری،روغن مایع ،نمک و فلفل سیاه به میزان الزم

طرز تهیه کباب تابه ای:  ابتدا گوشت را 2 تا 3 بار چرخ کنید بهترین گوشت برای تهیه کباب تابه ای 
ترکیب مساوی از گوشت گوسفند و گوساله است. اگر فقط از گوشت گوساله استفاده کنید کباب 

شما خیلی خشک می شود اگر هم فقط از گوشت گوسفند استفاده کنید کباب بوی چربی می گیرد. 
البته سعی کنید از قسمت های خیلی چرب گوشت گوسفندی استفاده نکنید. پیاز ها را ریز رنده کنید و 
به همراه زردچوبه ، نمک و فلفل سیاه به گوشت چرخ شده اضافه کنید. برای اینکه گوشت عطر و طعم 
خوبی داشته باشد آب پیاز را نگیرید نگران این موضوع نباشید که آب پیاز باعث وا رفتن کباب می شود، 

چون با ورز دادن گوشت انسجام الزم را به دست می آورد. بعد از اینکه همه مواد را با هم مخلوط 
کردید گوشت را خوب ورز دهید تا انسجام الزم را کسب کند گوشت را باید حدود 4 تا 5 دقیقه 
ورز دهید. بعضی در فرآیند ورز دادن گوشت را چندین بار از باال به پایین پرتاب می کنند که 

این کار در نهایت منجر به سفت شدن کباب می شود. تابه را روی حرارت متوسط قرار 
دهید، بعد از اینکه تابه گرم شد 2 تا 3 قاشق غذا خوری روغن مایع داخل تابه 

بریزید. گوشت را می توانید مثل کتلت با دست فرم دهید یا اینکه 
کل گوشت را داخل تابه بریزید بعد با کمک قاشق 

به صورت نواری برش بزنید. 

حقایقی خواندنی درباره دنیا که احتماال چیزی از آن ها نشنیده اید!

بدرقه کاروان المپیک ایران با نمایش دو مستند پخش »کلبه عمو پورنگ« از سر گرفته می شود
 مستند های »جایی برای فرشته ها نیست« و »نینجای ایرانی«، برای 
بدرقه کاروان المپیک ایران به ژاپن نمایش داده می شوند. در 
هفته المپیک )5 تا 10 تیر( برنامه هایی از جمله عصرانه کارتون، 
طالیه داران المپیک، بدرقه کاروان المپیک، ویژه برنامه تلویزیونی، 
جشنواره شعر و ترانه و رونمایی محصوالت فرهنگی و... در منطقه 
فرهنگی و گردشگری عباس آباد برگزار می شود.در قالب این برنامه 5 
فیلم ورزشی نیز در دو سانس 16 تا 18 و 18 تا 20 روی پرده می روند. 

 پخش قســمت های جدید مجموعه »کلبه عمو پورنگ« به کارگردانی 
احمد درویشعلی پور و تهیه کنندگی مسلم آقاجانزاده این هفته از سر 
گرفته می شود.ســپیده خداوردی، امیر غفارمنش، سارا منجزی پور 
و افشــین ســنگ چاپ جدیدترین چهره هایی هســتند که به گروه 
بازیگران »کلبه عمو پورنــگ« اضافه شــده اند.این مجموعه در قالب 
نمایشــی و برخوردار از بخش ها و آیتم های متنوع با رگه های طنز است 
که به موضوعاتی همچون تحکیم روابط کودکان و خانواده و... می پردازد. 
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