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فرارو:»واشنگتن پست« در گزارشــی ضمن پرداختن به روند »مذاکرات 
هسته ای وین« میان ایران و طرف های بین المللی »برجام«، به طور خاص 
به این مسئله اشــاره کرده که تشــدید جنگ لفظی میان ایران و آمریکا با 
محوریت این مسئله که مذاکرات مرتبط با احیای برجام، به مدت نامحدود 
نمی تواند ادامه پیدا کند، می تواند رونــد مذاکرات را پیچیده تر کند و حتی 
تنش ها بیشتری را هم در پی داشــته باشد.واشنگتن پست در این رابطه 
می نویسد: رییس مجلس شورای اسالمی ایران به تازگی در موضع گیری 
گفته است تهران هرگز تصاویر و فیلم های سایت های هسته ای خود را در 
اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار نخواهد داد. این موضع گیری 
محمد باقر قالیباف، به نوعی در راستای تشدید درگیری های لفظی میان 
مسئوالن ایرانی و آمریکایی، در بحبوحه مذاکرات هسته ای وین رخ داده 
اســت. مذاکراتی که با هدف احیای توافق هســته ای برجام در شهر وین 
پایتخت اتریش انجام می شــوند.موضع گیری محمد باقر قالیباف، تنها 
مدت زمان کمی پس از انقضای توافق موفق میان ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی انجام شده که در چهارچوب آن نهاد مذکور به طور موقت اجازه 
بازرسی و نظارت بر تاسیســات اتمی ایران را دارد. این توافق در ماه فوریه 
سال جاری میالدی منعقد شده و در ماه می، برای یک ماه دیگر تمدید شده 
است.قالیباف درجریان یک جلسه پارلمان ایران در روز یکشنبه گذشته گفته 
است: »هیچ توافق جدیدی با آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد نشده 
است. در این راستا، هیچ اطالعاتی به آژانس بین المللی انرژی اتمی داده 
نخواهد شد و بازرسی های این نهاد نیز از سایت های هسته ای ایران، دیگر 
ممکن نیست«.بدون تردید این مسئله، بر شدت فشار ها بر روند مذاکرات 
هسته ای وین خواهد افزود. ایران بر این اساس، ضرب االجل سه ماهه را در 
توافق خود با آژانس قید کرده تا طرف های بین المللی مجبور شوند با دیدگاه 
واقع بینانه، بر سر میز مذاکره حاضر شوند و توافقی کامل و درست را با تهران 
امضا کنند. دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا سه سال قبل، به طور 
یکجانبه آمریکا را از توافق برجام بیرون کشــید و در نقطه مقابل ایران نیز 
یکسری اقدامات جبرانی را در پیش گرفت که بر اساس آن ها غلظت اورانیوم 
غنی شده ایران به نحو قابل توجهی افزایش یافت )ایران اکنون اورانیوم را 
با غلظتی بیش از ۶۰ درصد غنی سازی می کند( و به طور خاص این کشور، 
سانتریفیوژ های پیشــرفته ای را نیز طراحی و عملیاتی کرده است.تاکنون 
شش دور مذاکره در وین در مورد توافق هسته ای برجام انجام شده و هنوز 
توافقی جهت احیای برجام به دست نیامده است. ایران در جریان مذاکرات 
وین، خواستار لغو صد ها تحریمی است که به نحوگسترده ای، اقتصاد آن را 
با چالش رو به رو کرده اند.در نقطه مقابل، آمریکا می خواهد تا ایران بار دیگر 
کامال خود را در چهارچوب تعهدات برجامی قرار دهد و درعین حال، زمینه 

را برای انجام مذاکرات گسترده تر با ایران در حوزه های نظیر نفوذ منطقه ای 
ایران و همچنین موشک های بالستیک این کشور، فراهم سازد.در کنار همه 
این ها، پیروزی ابراهیم رییسی در چهارچوب انتخابات ریاست جمهوری 
اخیر ایران نیز، تا حد زیادی بر شدت فشار ها در چهارچوب مذاکرات وین 
افزوده است. رییسی از آن دسته از سیاستمداران ایرانی است که دیدگاه 
چندان مثبتی به غــرب ندارند و با بی اعتمادی بــه آن )غرب و مخصوصا 
آمریکا( می نگرند. قرار اســت ابراهیم رییسی در ماه آگوست سال جاری 
میالدی، قدرت را در ایران به دســت گیرد.در روز های اخیر، هم مقام های 
ایران و هم آمریکایی، تاکید داشته اند که مذاکرات هسته ای وین، به صورت 
نامحدود نمی تواند ادامه پیدا کند. آن ها به طور خاص گفته اند: تاکنون به 
اندازه کافی مذاکره انجام داده ایــم. در این رابطه، عباس عراقچی مذاکره 
کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران در چهارچوب مذاکرات وین، در جریان 
جلسه کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس ایران گفته است: 
زمان آن رسیده تا کشور ها تصمیمات سختی را اتخاذ کنند.آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا نیز تاکید کرده که اقــدام اخیر ایران در عدم موافقت با 
تمدید توافق نظارتی با آژانس بین المللی انرژی اتمی، شدیدا مایه نگرانی 
است و آمریکا در این زمینه دغدغه های فراوانی دارد. کاظم غریب آبادی، 
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است: »ضبط اطالعات 
هسته ای ایران نباید به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود و اساسا آژانس 

هم در این زمینه محق به طرح درخواســت های گوناگون نیست«.آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در جریان یک کنفرانس خبری در پاریس گفته 
است که »بن بست ایجاد شده در توافق موقت ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، باید هر چه زودتر حل شــود«. وی بار دیگر و باز هم، افزایش 
غلظت غنی سازی ایران را مایه نگرانی واشنگتن دانسته است. وزیر خارجه 
آمریکا به طور خاص گفته است که اگر ایران بخواهد همچنان بر غلظت غنی 
سازی خود بیفزاید و سانتریفیوژ های پیشرفته تری را نیز توسعه دهد، خیلی 
ســخت خواهد بود که بتوان بار دیگر به اصول و استاندارد های مورد توافق 
در چهارچوب توافق اصلی و اولیه برجام، بازگشت.»لودریان« وزیر خارجه 
فرانسه نیز در مورد مذاکرات وین تاکید دارد که اکنون مذاکرات هسته ای 
وین، وارد سخت ترین مرحله و زمان خود شده اســت. امری که نیازمند 
اتخاذ تصمیمات شجاعانه، محکم و قاطع اســت. تصمیماتی که به زعم 
لودریان، باید از سوی مقام های ایرانی اتخاذ شوند.با این همه، دولت بایدن 
و مقام های آن، از هفته گذشته، لحن تهاجمی تری را در مورد مذاکرات وین 
اتخاذ کرده اند و تاکید داشته اند که مذکرات را نمی توان برای مدت نامحدود 
ادامه داد. با این همه، نکته بارز در این میان این است که هر چه سطح سخت 
گیری ها در چهارچوب مذاکرات هسته ای وین، مخصوصا از طرف ایران و 
آمریکا تشدید شــوند، روند احیای برجام، بیش از پیش پیچیده خواهد 
شد و در نهایت باید انتظار تشدید تنش ها میان تهران و واشنگتن را داشت.
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رییسی عالقه ای برای واگذاری پست به »جلیلی« دارد یا نه؟
»شرق« نوشت: شنیده ها حاکی از این است که رییسی تمایلی به کار با سعید جلیلی ندارد. او را در 
سمت وزیر خارجه نپذیرفته و شنیده ها حاکی از قطعی شدن علی باقری کنی، از نزدیکان جلیلی، 
برای این سمت است؛ آن هم درحالی که به تازگی شــنیده شده دو نماینده از تیم ابراهیم رییسی 
به کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه 1+4 اضافه شده اند و تعداد اعضای کمیته 
به هفت نفر رسیده است. سیدعلی حسینی تاش، معاون راهبردی شــورای عالی امنیت ملی و 
علی باقری، معاون ســابق دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی، از طرف رییسی در جلسات این 

کمیته شرکت می کنند.

احمدی نژاد:

 مردم حرف شان را با رای باطله می زنند؛ 
اما گوش نمی دهید

محمود احمدی نژاد این روزها به مثابه قبل از انتخابات فعال است و اظهارنظر می کند.
وی در جدیدترین اظهار نظر به طرح محدودسازی فضای مجازی که در مجلس پیگیری می شود 
واکنش نشان داد و گفت: در خبرها شنیدم، طرحی درست کردند که فضای مجازی را محدود کنند. 
اجازه تجمع که نمی دهید، مردم رســانه ای هم ندارند، در انتخابات هم که می آیند و حرف شان 
را با رای ندادن یا رای باطله و یا رای دادن می زنند، آن را هم گــوش نمی کنید، حاال می خواهید 

فضای مجازی را هم ببندید!؟
وی گفت: شــما کوچک ترین حقی را برای مردم قائل نیستید و بعد انتظار دارید مردم برای شما 
اعتبار قائل باشند؟ خدا برای شــما اعتبار قائل باشد؟ من نمی دانم این دســتگاه ذهنی و این 

معادالت از کجا آمده است؟ اینها جزو القائات شیطانی نیست.

شنیده های »امیری فر« درباره اعضای کابینه رییسی
عباس امیری فر، فعال سیاســی اصولگرا در گفت وگو با ایلنا در پاســخ به سوالی پیرامون نحوه 
چینش کابینه دولت سیزدهم و احتمال حضور افرادی مانند ســعید محمد یا رستم قاسمی که 
داوطلب انتخابات بودند ؛اما از رییسی حمایت کردند اظهار داشت: شنیده ام که قرار است 1۲-1۰ 
نفر نیروی جوان در کابینه بیاورند، خب این خوب است و چرخه مدیریت عوض می شود. اما درباره 
دوستانی که در انتخابات اعالم حمایت کردند مانند آقای محمد یا چهره های دیگر به عقیده من 
می توانند حضور داشته باشند و در پست های مدیریتی خدمت کنند، به ویژه آقای محمد که سابقه 

و رزومه خوبی در قرارگاه خاتم االنبیا)ص( داشتند و دولت هم می تواند از ایشان استفاده کند.

فعال اصولگرا: 

رییسی هیچگاه شعار دولت فراجناحی نداده است
یک  چهره سیاســی اصولگرا اظهار کرد: دولت فراجناحی اصطالحی شعاری است و عمال امکان 

تحقق ندارد و رییسی فقط بحث شایسته ساالری را مطرح کرد.
 »ناصر ایمانی«، در رابطه با امکان عملی شــدن وعده »دولت فراجناحی« توسط رییسی، گفت: 
ایشــان هرگز چیزی درباره دولت فراجناحی مطرح نکردند و این، حرف رسانه ها بود. نکته دوم 
اینکه دولت فراجناحی اصطالحی شعاری است و عمال امکان تحقق ندارد ایشان بحث شایسته 
ساالری را مطرح کردند. وی  افزود: شایسته ساالری با کابینه فراجناحی فرق دارد. به تعریفی در 
داخل کابینه باید افرادی باشند که اوال شایسته باشند و دوما مشخصاتی که باید یک وزیر داشته 
باشد از جمله شایستگی برای کار و همچنین اعتقاد به اینکه نظام می تواند کشور را به خوبی اداره 

کند را شامل می شود.

سیاستکافه سیاست

تحلیل واشنگتن پست از وضعیت مذاکره احیای برجام؛

مذاکرات هسته ای وین پیچیده شد

سعودی مدعی شد: 

حمله یمنی ها به عربستان با موشک بالستیک
ائتالف سعودی جمعه شب ضمن تایید حمله انصارا... مدعی شد یک هدف هوایی را در آسمان 
کشورش منهدم کرده است.به گزارش شــبکه خبری الجزیره قطر، ائتالف سعودی در بیانیه ای 
مدعی شد: سامانه دفاع هوایی عربستان این هدف خصمانه که توسط نیروهای حوثی)انصارا...( 
شلیک شــد،  رهگیری و منهدم کرده اســت.هرچند منابع ســعودی به نوع این حمله اشاره ای 
نکرده اند؛ اما برخی منابع محلی گزارش داده اند که این هدف،یک موشــک بالستیک بوده و بر 
فراز  آسمان شــهر جیزان در جنوب غرب این کشور منهدم شده اســت.یحیی سریع، سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن پیش از این بارها اعالم کرده است، حمالت پهپادی و موشکی ارتش یمن 

به متجاوزان تا زمانی که حمالت آنها به یمن متوقف نشود، ادامه خواهد داشت.

مک کنزی، جانشین ژنرال اسکات میلر در افغانستان شد
درحالی کــه نظامیان آمریکایی در حال خروج از افغانســتان هســتند، پنتاگــون در اقدامی از 
پیش اعالم نشده، فرمانده تروریست های ســنتکام را جایگزین فرمانده نظامیان این کشور در 

افغانستان کرد.
پنتاگون با اشاره به اینکه لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا با این تغییر موافقت کرده است اعالم کرد 
که میلر به مدت چندین هفته دیگر و به منظور فراهم کردن مقدمات این جابه جایی در افغانستان 
باقی خواهد ماند. علت این جابه جایی در شرایطی که نظامیان آمریکایی قرار است تا ماه سپتامبر 
خاک افغانستان را ترک کنند هنوز اعالم نشده است. اسکات کیلر اخیرا در مصاحبه با خبرنگاران 
در کابل درباره وخیم تر شــدن اوضاع امنیتی افغانســتان و احتمال وقوع جنگ داخلی در این 

کشور هشدار داده بود.

بایدن: 

روند خروج از افغانستان به زودی تکمیل نمی شود
درحالی که گزارش ها حاکی از خروج کامل نظامیان آمریکایی در هفته جاری اســت، جو بایدن 
تصریح کرد که روند خروج از افغانستان به زودی تکمیل نمی شــود.»جو بایدن« رییس جمهور 
آمریکا با رد گزارش ها درباره تکمیل روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در هفته جاری 
گفت که خروج کامل »در چند روز آینده انجام نخواهد شــد«.بایدن به خبرنگاران در کاخ سفید 
گفت: ما دقیقا در جایی هستیم که انتظار آن را داشتیم، اما من می خواستم اطمینان حاصل کنم 
که وقت کافی برای تکمیل روند کار تا ســپتامبر وجود دارد.وی افزود: »همه نمی توانند یک باره 
آنجا را ترک کنند، هنور تعدادی نیرو در آنجا باقی خواهد ماند، این روند منطقی کار در مورد کاهش 

نیروها با متحدان ماست و یک عمل غیرمعمول نیست«.

سفر حریری به قاهره برای دیدار با »سیسی«
نخست وزیر مامور تشکیل دولت لبنان جمعه شب وارد قاهره، پایتخت مصر شد.

»ســعد الحریری« نخســت وزیر مامور تشــکیل دولت لبنان وارد قاهره شــد تا با »عبدالفتاح 
السیسی« رییس جمهور مصر دیدار و گفت وگو کند.

وبگاه »الخلیج الجدید« گزارش کرد که الحریری در دیدار با السیسی تصمیم خود برای انصراف 
از تشکیل دولت را اعالم خواهد کرد و این در حالی اســت که قاهره از جمله کشورهایی بود که به 
نخست وزیری الحریری اصرار داشت و تاکنون بارها با تصمیم او برای انصراف مخالف کرده است.

الحریری فوریه گذشته در ســفری به مصر با السیســی دیدار و درباره آخرین تحوالت و اوضاع 
لبنان و منطقه گفت وگو کرد.
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لفاظی ضد ایرانی 
نخست وزیر اسراییل در 

دیدار با رییس جمهور آلمان
»نفتالی بنت« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در جریــان دیدار بــا »فرانک والتر اشــتاین 
مایر« رییس جمهور آلمان در قدس، بار دیگر 
لفاظی های خود علیه جمهوری اسالمی ایران 
را تکرار کرد.خبرگزاری رسمی چین )شینهوا( 
گزارش کرد، اشــتاین مایر و بنــت در جریان 
دیدار دوجانبه در قدس از برنامه هســته ای 
ایران به عنوان »تهدید هســته ای ایران« یاد 
کردند و نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی 
شد که رژیم صهیونیســتی »برای جلوگیری 
از دســتیابی ایران به توانمندی های نظامی 
هســته ای« مصمم است.نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی در این دیدار بار دیگر بر مواضع 
ضدایرانی رژیــم صهیونیســتی تاکید کرد و 
مدعی شــد که جامعــه بین المللــی نباید با 
بازگشت به برجام به تقویت ایران کمک کند.

بنت که از روز اولی که به عنوان نخســت وزیر 
رژیم صهیونیســتی روی کار آمد، بر پیشبرد 
مواضع ضدایرانــی خود تاکید کرده اســت، 
در صحبت بــا رییس جمهور آلمان با اشــاره 
به پیروزی  »ابراهیم رییســی« در انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران گفت: » احتماال یک 
سیگنال دقیقه نودی قبل از بازگشت به توافق 
هسته ای اســت تا متوجه باشــیم که با چه 
کســی وارد تجارت می شــوید و می خواهید 
چه رژیمی را تقویت کنید«.کابینه جدید رژیم 
صهیونیســتی از زمان آغاز به کار در ماه های 
اخیر، تالش خــود را به کار گرفته اســت تا با 
فرســتادن مقام های رژیم صهیونیســتی به 
ایاالت متحده و دیدار با مقام های آمریکایی 
و کشــورهای امضاکننده برجــام، از احیای 
توافق هســته ای ایران جلوگیری کنند.پیش 
از این نیــز، »روون ریولیــن« رییس  رژیم 
صهیونیستی اوایل روز پنجشنبه هفته گذشته 
)1۰ تیــر( در جریان دیدار با اشــتاین مایر از 
برلین به عنوان یک شــریک قدرتمند در نبرد 
بدون سازش علیه ضدصهیونیست نام آورد و 
گفت که رییس جمهور آلمان در مقابل آن هایی 
که به دنبال حذف رژیم صهیونیستی از نقشه 

هستند، در کنار تل آویو ایستاده است.

اخبار

وز عکس ر

به زیر کشیده شدن 
مجسمه  ملکه 

انگلیس در کانادا
معترضان در کانــادا در اعتراض 
به کشــف بقایای اجساد صد ها 
کــودک در گور های بــی نام در 
مدارس سابق بومیان این کشور، 
مجســمه های ملکه ویکتوریا و 

ملکه الیزابت را تخریب کردند.

غربی مدعی شد که پس از وقوع خرابکاری در مجتمع 
غنی سازی سوخت هسته ای نطنز در اوایل ماه آوریل 
)اواخــر فروردین ماه(، ایران دسترســی بازرســان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیســات نطنز را 
محدود کرده است.یک دیپلمات مستقر در وین، در 
این خصوص ادعا کرد: »در پی حادثه/ خرابکاری ماه 
آوریل ]در تاسیسات نطنز[، دسترسی های مشخصی 
به دلیل مالحظات ایمنی و امنیتی محدود شده است. 
این محدودیت ها اثر کمی بر توانایی آژانس برای انجام 
راستی آزمایی دارد.«این دیپلمات که رویترز نامش را 
فاش نکرده، در ادامه گفت: »آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در این خصوص با ایران گفت وگو کرده است تا از 

دائمی شدن این محدودیت ها و آغاز روند تاثیرگذاری 
منفی آنها بر ظرفیت های راســتی آزمایی آژانس در 
ایران جلوگیری کند.«یک دیپلمات غربی دیگر که به 
گفته رویترز از نزدیک مذاکرات ایران و آژانس را دنبال 
می کند، محدود شــدن دسترســی بازرسان آژانس 
در ایران )طبــق ادعای طرف های غربــی( را اقدامی 
تحریک آمیز از سوی ایران خواند.وی در عین حال به 
رویترز گفت: »ایران موافقت کرده است که دسترسی 
کامل بازرسان آژانس به مجتمع غنی سازی سوخت 
هســته ای نطنز را فراهم کند و این کار به زودی انجام 
خواهد شد.«انفجار در تاسیسات هسته ای نطنز ۲۲ 
فروردین امسال روی داد و خسارات زیادی را به این 

تاسیسات وارد کرد. ادعای رویترز در حالی مطرح می 
شود که طی روزهای اخیر بحث دسترسی های آژانس 
به تاسیسات هسته ای ایران از موضوعات داغ است. 
ایران و آژانــس پس از اعالم توقــف اجرای پروتکل 
الحاقی از سوی تهران به توافقی سه ماه دست یافتند 
تا براساس آن ایران برخی فعالیت هسته ای خود را به 
صورت آفالین ضبط کند. زمان این توافق اخیرا به پایان 
رسیده است. آژانس خواستار تمدید آن است اما ایران 

تاکنون موافقت نکرده است.

رویترز: 

ایران دسترسی بازرسان آژانس به نطنز را محدود کرد

سخنگوی دولت به ابراهیم رییسی: مذاکره کن!
علی ربیعی در یادداشتی با توصیه به ابراهیم رییسی برای مذاکره با هدف رفع تحریم ها فهرستی از آثار اقتصادی تحریم ها را بیان کرد.دستیار ارتباطات اجتماعی رییس 
جمهوری و سخنگوی دولت در این یادداشت خود با عنوان »ما و فردای انتخابات )۳( دولت آینده، واقعیت تحریم«، افزود: درباره تحریم های اقتصادی علیه ایران با دو 
دیدگاه مواجه بوده ایم؛ یک دیـدگاه تحریم را فرصـت اساسی و یا حداقل آن را مسئله ای بی اهمیت می داند. اساسا زنــدگی با تحریم را توصیه می کند و بیشتر درصدد 
همزیستی با آثار تحریم است و آن را در درازمدت باعث خودکفایی اقتصاد کشور می داند و ابایی از اینکه پرونده ایران مجددا ذیل فصل هفت منشور ملل متحد برود هم 
ندارد.وی ادامه داد: دیدگاه دوم نه معتقد به پذیرش اصل وجود تحریم و نه همزیستی با آثار تحریم است و درصدد است با عقب راندن تحریم ها، آن را از فرضی واجب در 
زندگی ایرانیان تبدیل به امری تحمیلی و گذرا کند تا در سایه رفع اصل و آثار تحریم، توانایی های داخلی شکوفا شده و کشور را از وضع »اداره سخت« به سمت رشد و توسعه 
سوق دهد.ربیعی افزود: با روی کار آمدن دولت جدید، این مناقشات ممکن است از نو شروع شده و دشواری های تازه ای برای رییس جمهوری آتی ایجاد کند. هرچند 
رییس جمهوری منتخب، هوشمندانه برجام را هرگز نفی نکرده و به لحاظ سیاسی مرهون هیچ کدام از جناح های سیاسی و به ویژه اندک تکریم کنندگان تحریم نیست؛ 
اما همچنان متصور است که هواداران اقلیت این دیدگاه بخواهند رییس جمهوری بعدی را به مصائب اقتصادی در داخل مبتال کنند.ربیعی ادامه داد: باید دولت آینده را به 

نحوی مورد حمایت اجتماعی و سیاسی قرار داد تا بتواند به عنوان یک اصل پذیرفته شده در مذاکرات جهانی با جنگ اقتصادی مقابله کند. 
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زراعت چوب، جایگزین واردات
نماینده مردم کاشان و آران وبیدگل و رییس کمیســیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس گفت: با توجه به شرایط خاص جنگل های کشــور در قالب برنامه ششم توسعه برداشت چوب 
از آن ها ممنوع شد؛ بنابراین برای تامین نیاز واحد های تولیدی یا باید چوب وارد و یا چوب مورد نیاز را از 
طریق زراعت تامین می کردیم. سیدمحمدجواد ساداتی نژاد با بیان اینکه هدف قانون زراعت چوب در 
برنامه ششم توسعه محقق نشد، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، قطعا اراده کمیسیون کشاورزی 
مجلس، حمایت از طرح زراعت چوب است.رییس کمیســیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیست مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اینکه زراعت چوب اقتصاد پایداری را در پی دارد، ادامه داد: 
در خوزستان و استان های شمالی، امکان کشت انواع چوب هست، اما کشاورزان برای این منظور باید 
بیشتر حمایت شوند.ساداتی نژاد اظهار کرد: زراعت چوب کار پرزحمتی نیست و در زمین های درجه دو 
و ســه نیز می توان این طرح را اجرا و برای آبیاری از آب های نامتعارف استفاده کرد.وی واردات چوب را 
صیانت از جنگل های کشور دانست و گفت: زراعت چوب در سفر اخیر نمایندگان مجلس به روسیه مطرح 
و مذاکراتی با طرف روسی برای همکاری با شرکت های ایرانی در تقویت سایت های پرتودهی مستقر در 

مرز های کشور انجام شد.

اصفهان؛ رتبه نخست ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی
استان اصفهان در یک سال گذشته با بیش از هزار و ۵۰ میلیارد تومان تسهیالت ارائه شده به واحد های 
تولیدی رتبه نخست را درکشور به خود اختصاص داده است.رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان 
اصفهان در بازدید از شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت:طی یک سال گذشته با وجود تحریم ها و درگیری 
بیماری کووید ۱۹، ۵۶۰ کارخانه جدید با ۱۸ هزار میلیارد تومان در این استان راه اندازی شده است.ایرج 
موفق افزود: با راه اندازی این واحد های جدید صنعتی برای بیش از ۱۲ هزارو ۵۸۰ نفر اشتغال مستقیم 
فراهم شده است.وی تالش برای گسترش واحد های صنعتی تولید محصوالت هایتک، فناورانه ودانش 
بنیان را در از اولویت های امسال در بخش صنعت ومعدن استان دانست و گفت: همچنین دراین مدت 
برای بیش از هزارو ۷۲۰ واحد دیگر جواز تاسیس صادر شده که این جواز ها با تایید اداره کل محیط زیست 
استان اصفهان صادر شده است.رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان افزود: همچنین 
در یک سال گذشته ۲۱۸ واحد صنعتی راکد دوباره به چرخه تولید بازگردانده شده و بیش از هزارو ۴۲۰ قلم 

کاال به ارزش بیش از دو میلیارد دالر از اصفهان به ۱۰۰ کشور صادر شده است.

رییس انجمن قطعه سازان خودروی استان اصفهان:

لنت های قاچاق، عامل احتمالی بروز تصادفات است 
رییس انجمن قطعه ســازان خودروی اســتان اصفهان گفت: مردم نباید لنت های بدون برند بخرند، 
آمار واردات لنت های قاچاق اصفهان مشخص نیست، این محصوالت وقتی به بازار وارد می شوند قابل 
تشخیص نیست که کسی از ورود این محصوالت به بازار مقابله کند.ابراهیم احمدی اظهار کرد: مردم نباید 
لنت های بدون برند بخرند، لنت یک قطعه ایمنی است که باید از برندهای خاص خریداری شود، اگر مردم 
قطعات شرکت های معروف را خریداری کنند، از کیفیت محصوالت این شرکت ها  اطمینان خاطر داشته 
باشند، زیرا آن ها می دانند اگر محصول نامطلوبی را تولید کنند عواقبی به همراه خواهد داشته و به همین 
دلیل ناچارند که از جنس های خوب و با کیفیت استفاده کنند.رییس انجمن قطعه سازان خودرو استان 
اصفهان با توجه به آمار لنت های قاچاق در بازار، افزود: آمار واردات لنت های قاچاق اصفهان مشخص 
نیست، این محصوالت وقتی به بازار وارد می شوند قابل تشخیص نبوده که کسی از ورود این محصوالت 
به بازار مقابله کند، واردات این قطعات به صورت قاچاق یا زیر زمینی انجام می شود و حتی فروش شان 
در مغازه ها  رسما انجام نمی شود، مگر اینکه فروشندگان تقلب کرده و لنت های قاچاق را در بسته بندی 
لنت های برند به مردم بفروشند یا در نهایت به صورت فله ای به فروش برسانند. در واقعیت فروشگاه ها 

نباید لنت های نامطلوب را خریداری کرده و اختیار عموم قرار دهند.
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پایانه های فروشگاهی و شفافیت اقتصادی
مجرمان مالیاتی براساس قانون به مجازات هایی که در ذیل آمده محکوم می شوند :

نخست اینکه مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی به مجازات های درجه شش محکوم می شوند و به 
موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۹۲، برخی از مجازات های درجه شش عبارتند 
از حبس بیش از شش ماه تا دو ســال، جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال، 
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج ســال و ممنوعیت از یک یا چند فعالیت 

شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
بر اساس قانون مالیات های مستقیم، چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی، شخص حقوقی 
باشد برای مدت شــش ماه تا دو ســال به یکی از مجازات های ممنوعیت از یک یا چند فعالیت 
شغلی، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری محکوم می شود. ضمن اینکه مسئولیت کیفری 
شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست. مرتکب یا مرتکبان 
جرائم مالیاتی عالوه بر مجازات های فوق الذکر، مســئول پرداخت اصــل مالیات و جریمه های 
متعلق قانونی که تا مهلت مرور زمان رسیدگی مالیاتی )پنج سال( مطالبه نشده باشد و همچنین 
ضرر و زیان وارده به دولت یا حکم مراجع قضایی هســتند.در خاتمه می توان امیدوار بود قانون 
مالیات های مستقیم مصوب سال ۹۴ بر مردم گرایی و توجه به حقوق مردم استوار بوده و بتواند 
مردم را به پرداخت مالیات که یک تکلیف اجتماعی است تشویق کند و نظام مالیاتی را به سمت 

تعامل هر چه اثربخش تر با مردم و اعتمادآفرینی و رعایت عدالت بیشتر رهنمون سازد.
  

شرحی مختصر بر پایانه فروشگاهی،سامانه مؤدیان و اهم وظایف مؤدیان مشمول
در تعریفی کلی  پایانه های   فروشگاهی) بر اساس قانون پایانه های فروشگاهی( عبارت است 
از  رایانه، دســتگاه کارتخوان بانکی   »پوز«  ،درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که 
امکان اتصال به شــبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و ســامانه مؤدیان را داشته و از 
قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد. در خصوص سامانه مؤدیان باید گفت که 
سامانه مؤدیان ،سامانه ای است تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور با این ویژگی که در آن 
سامانه به هر مؤدی، پوشــه کاری خاص اختصاص یافته است  به طوری که به صورت انحصاری 
تبادل اطالعات میان مؤدی و ســازمان امورمالیاتی کشــور از طریق آن کارپوشه انجام می شود. 
الزم به تاکید اســت به جهت سهولت  دسترســی وکاربری برای مؤدیان در زمان ها و مکان های 
مختلف، این سامانه این قابلیت را دارد که مؤدیان می توانند با اســتفاده از هرگونه سخت افزار 
یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، ســامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که 
حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به ســامانه مؤدیان متصل شوند.مهم ترین دلیل الزام 
مؤدیان به استفاده از سامانه مؤدیان این مطلب است که بر اساس قانون مرجع نهایی ثبت، صدور 
و استعالم صورتحســاب الکترونیکی، ســامانه مؤدیان خواهد بود. مؤدیان  الزم است به جهت 
ثبت و نگهداری اطالعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان 
از نوعی حافظه الکترونیکی به نام »حافظه مالیاتی« اســتفاده کنند. این حافظه دارای  شــماره 
شناسه یکتا تخصیص یافته توسط سازمان امورمالیاتی بوده و تحت نظارت  این سازمان است.  
حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری با نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت 
سازمان، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. در خصوص 
صورتحساب الکترونیکی باید گفت که صورتحساب الکترونیکی، صورتحسابی است دارای شماره 
منحصر به فرد مالیاتی که اطالعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشــنده ذخیره می شود. 
مشخصات و اقالم اطالعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان 
تعیین و اعالم می شود. الزم به توضیح است  در مواردی که از دســتگاه کارتخوان بانکی یا درگاه 
پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی 

پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

با مسئولان

 مالیات

تولید 2۵ هزار تن 
محصوالت گواهی شده و 
سالم در استان اصفهان

رییس گروه محیط زیست و سالمت غذا 
سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان 
گفت: در اســتان اصفهان یک هزار و ۵۰۰ 
هکتار زمیــن زراعی بــه تولید محصوالت 
گواهی شــده و ســالم اختصــاص دارد.

مرجان نکوخــو اظهارداشــت: طرح های 
مرتبط با محصوالت گواهی شــده و سالم 
از ســال ۹۵ به طور رســمی در استان کار 
خود را آغــاز کــرد و در آن زمــان حدود 
یــک هکتــار از زمین هــای کشــاورزی 
 این خطــه بــه ایــن شــیوه اختصاص

 یافت.
وی  افزود: تولید محصوالت گواهی شده و 
سالم در استان اصفهان اکنون به حدود ۲۵ 
هزار تن رسیده است که شامل محصوالت 
زراعی، باغی و گلخانه ای در ۲۱ شهرستان 

می شود.
نکوخو گفــت: تعداد محصــوالت گواهی 
شده و سالم در اســتان اکنون به بیش از 
۲۰ گونه شــامل زراعی، باغی و گلخانه ای 
رسیده است که می توان به سیب زمینی، 
پیاز، گوجه فرنگی، ســیب درختی، خرما، 
انگــور، فلفل دلمــه ای و خیــار به عنوان 
اصلی ترین آن ها اشــاره کــرد.وی افزود: 
تعداد محصــوالت در اســتان اصفهان به 
روش گواهی شده و سالم قابلیت افزایش 
دارد به این صورت که قارچ، انواع سبزی و 
صیفی جات را می توان از این روش توسعه 
داد، زیرا که محصوالتی مانند سبزی دوره 
رشد کوتاه تری دارد و با تولید آن می توان 
بهره وری را به شدت افزایش داد از سوی 
دیگــر محصوالتی مانند کــدو و بادمجان 
گواهی شــده و سالم در اســتان اصفهان 
قابلیت تولیــد دارد. نکوخــو  اضافه کرد: 
اســتان اصفهان قابلیت هــای متعددی 
برای توسعه و پیشــرفت در صنعت کشت 
محصوالت گواهی شده و ســالم دارد که 
خود نقشی اساســی در بهبود صادرات و 

جذب بازار های دیگر خواهد داشت.

رییس اتحادیه دامداران استان اصفهان می گوید هزینه های سرسام آور تامین نهاده برای دام، دامداران را به نقطه آخر رسانده است؛

افزایش چراغ خاموش قیمت لبنیات در اصفهان

قیمت لبنیات در بازار اصفهان رو به افزایش است و این در حالی است که 
هنوز مصوبه ای در این خصوص در هیئت دولت نداشــته ایم.قصه کمبود 
نهاده های دامی ناشی از خشکســالی و عدم توانایی دولت در تامین این 
نهاده ها روز به روز پرغصه تر می شــود، زخم کمبود این محصول روزی در 
فروش زودهنگام دام های ســبک و سنگین ســرباز می کند و روز دیگر 
اثر آن را در ذبج دام های مولد ناشــی از نبود نهاده می بینیم، اقدامی که از 
سرناچاری انجام شده و در این بین سازمان دامپزشکی با ارسال نامه ای 
به وزارت جهاد کشاورزی خواســتار ممانعت هر چه سریع تر از این اقدام 

شده است.
رییــس اتحادیه دامداران اســتان اصفهان به ناتوانی دامــداران اصفهان 
همچون دیگر دامداران کشور برای تامین نهاده ها اشاره می کند می گوید: 
هزینه های سرســام آور تامین نهاده برای دام دامــداران را به نقطه آخر 
رســانده اســت. امیر زرگران می افزاید: دامداران توان دیدن گرســنگی 
دام هایشــان را ندارند، قیمت گوشــت قرمز رو به کاهــش رفته و قیمت 
لبنیات نیز تغییر نکرده و ذبح اجباری را انجــام می دهند.رییس اتحادیه 
دامداران اســتان اصفهان  قیمت چهار هزار و ۵۰۰ تومانی شیر را جوابگوی 
مخارج دامداری ها نمی داند و ابراز می کند: این قیمت مدت هاست ثابت 

مانده و این در حالی اســت که هزینه های تامین نهاده، نگهداری، کارگری 
و ... روز بــه روز رو به افزایش اســت.وی که معتقد اســت هنوز واکنش 
جدی را از ســوی مســئوالن برای بهبود وضعیت تامین نهاده دامداری ها 
شاهد نبوده ایم، اضافه می کند: همچنین باید نسبت به قیمت گذاری های 
دستوری تصمیم گیری درستی انجام شود تا شاهد بهبود شرایط باشیم.

انتظار ما از مسئوالن ســاماندهی بازار این است چرا که استرس زیادی به 
مصرف کنندگان در زمینه اخبار ضد و نقیــض افزایش و یا کاهش قیمت 

محصوالت وارد می شود. 
تجربه نشــان می دهد هر گاه شــرایط بر تولید کنندگان ســخت شــود، 
خودسرانه افزایش قیمت را انجام می دهند و در این بین با افزایش قیمت 
مصوب بار دیگر شاهد افزایش قیمت محصوالت خواهیم بود، اتفاقی که 

گویا در بازار بی سر و سامان لبنیات اصفهان افتاده است.
در این ارتباط رییس اتحادیه خوار بار فروشــان اصفهان که معتقد اســت 
در بازار اصفهان با کمبود مواد لبنی رو به رو نیســتیم، می گوید: همه انواع 
لبنیات در بازار موجود است اما در برخی از محصوالت شاهد افزایش قیمت 
هستیم. رسول امین الرعایایی می افزاید: شرکت پگاه، میهن و... نسبت 
به افزایش قیمت اقدام کرده اند، این افزایش قیمت غیرقانونی بوده و باید 

روند نظارت در این زمینه قوی تر باشد.
همچنین ولی ا... هادیان، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان در این ارتباط می گوید: اتحادیه دامداران و جهادکشاورزی اصفهان 
خواستار افزایش قیمت شــیر و لبنیات هستند.وی اظهار می کند: با توجه 
به برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار اســتان اصفهان قیمت ۶ هزار و ۱۰۰ 
تومان را برای هر لیتر شیر پیشنهاد داد که این پیشنهاد در تهران نیز ۶ هزار 

و ۴۰۰ تومان است. 
مدیــرکل هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهــان ادامه می دهد: 
قیمت فعلی شــیر خام چهار هزار و ۵۰۰ تومان اســت و بررسی افزایش 
قیمت در دســتور کار هیئــت دولت قــرار خواهد گرفــت.وی می افزاید: 
باید توجه داشــت که تاکنون افزایش قیمت شــیر خام در کشور و استان 
اصفهان مصوب نشــده و هر گونه افزایش قیمتی تخلف اســت.هادیان 
تصریح می کنــد: برخی از شــرکت های تولید مــواد لبنــی تخلفاتی در 
زمینه افزایش قیمت داشــته اند که به شــدت با آنها برخورد شده است. 
نمی توان تولید شــیر را معطل تصمیم ســتاد تنظیم بــازار در آینده کنیم 
چرا که دامدار بــرای تولید روزانــه نیاز بــه نهــاده و ... دارد، بنابراین در 
 انتظار ابالغ قیمت جدید شــیر اســت واین اقدام باید هر چه ســریع تر 

صورت گیرد.
آشــفته بازار نبود نهاده ها، کاهش قیمت گوشــت قرمز و افزایش قیمت 
لبنیات به صورت غیر رسمی پای مجلس را نیز به این بازار باز کرد. مهدی 
طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی در این ارتباط 
به بررسی قیمت جدید شیر در کمیسیون کشاورزی مجلس اشاره می کند 
و می گوید: قیمت شیر را با حضور معاونان وزاری صمت و کشاورزی مورد 
بررسی قرار دادیم.مجلس نامه ای را به دولت خواهد زد تا در این زمینه پای 
کار بیاید و بتوانیم مصرف لبنیات را برای دهک های پایین نیز فراهم کنیم.

وی ادامه می دهد: پس از بررسی شرایط و به منظور حفظ تولید ملی مبلغ 
۶ هزار و ۴۰۰ تومان برای هر لیتر شیر مورد تایید این کمیسیون قرار گرفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی می افزاید: مجلس 
نامه ای را به دولت خواهد زد تا در این زمینه پای کار بیاید و بتوانیم مصرف 
لبنیات را برای دهک های پایین نیز فراهم کنیم.هر چند هنوز مســئوالن با 
گذشت بیش از دو ماه از اعالم شرایط تامین نهاده ها در کشور نتوانسته اند 
در خصوص قیمت شیر خام تصمیم نهایی خود را اعالم کنند؛ اما باید توجه 
داشت که گم شــدن این چالش در بین برنامه ها و جلسات پایان دولت 
می تواند در آینده نزدیک به چالشی جدی تبدیل شود که در نهایت منجر به 
از بین رفتن گونه های مختلف دام در کشور و از سوی دیگر کوچک تر شدن 

سبد خرید خانواده ها شود.

در دومین جلسه کمیســیون سرمایه گذاری و توسعه 
زیر ساخت اتاق بازرگانی اصفهان وضعیت پروژه های 
توسعه ای استان، به ویژه دهکده لجستیک، شهرک 
پوشاک و همچنین تاســیس ایرالین بیس اصفهان 
مورد بررســی اعضای این کمیســیون قرار گرفت. به 
گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، این جلسه 
با حضور احمد خوروش رییس کمیســیون سرمایه 
گذاری و توسعه زیر ساخت ، سید حسن قاضی عسگر 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
و اعضای این کمیســیون  برگزار شد.احمد خوروش، 
رییس کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه زیر ساخت، 

در ابتدا با تاکید بر نقش مهم این کمیسیون در وضعیت 
سرمایه گذاری در اســتان، تصریح کرد: متاسفانه در 
سال های اخیر شاهد سرمایه گریزی از اصفهان بوده 
ایم که این مسئله  ضرورت وجود این کمیسیون نوپا را 
مشخص می کند و امیدواریم با  اندیشیدن تمهیدات 
الزم  بتوان از  خروج سرمایه جلوگیری کرده و تحولی 
در روند توسعه زیر ساخت های اســتان ایجاد کنیم.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه زیر ساخت، 
همچنین با اشــاره به موضوع  تاسیس ایرالین بیس 
اصفهان و اقداماتی که این کمیسیون انجام داده است، 
گفت: با همکاری استانداری تالش های زیادی صورت 
گرفته است و مراحل ثبت شرکت  انجام شده و دیگر 
مراحل نیز در حال پیگیری است. امیدواریم  به زودی 

یک ایرالین فعال در اصفهان داشته باشیم. خوروش 
در ادامه به تشریح وضعیت پروژه دهکده لجستیک 
پرداخت و گفــت:  دهکده لجســتیک از پروژه هایی 
است که برای اصفهان الزم بوده و از همین رو ضرورت 
دارد ضمن پیگیری مســائل مورد مناقشه و تعامل با 
سازمان های ذی ربط به وحدت نظر رسیده و موانع بر 
طرف شود.وی تاکید کرد: در مسیر توسعه استان ، به 
سرانجام رساندن دو پروژه قطار سریع السیر و خطوط 
پروازی اصفهان بسیار مهم است زیرا تاثیر مستقیمی 
در  جذب گردشگر و  ارتقای کسب و کار دارند بنابراین در 
این پروژه ها مهم آن است که با چاره اندیشی در رابطه 
با ابعاد گوناگون مسائل پیش رو تالش شود در نهایت 

پروژه های مذکور عملیاتی شوند.

در دومین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه زیر ساخت اتاق بازرگانی اصفهان صورت پذیرفت:

بررسی روند پیشرفت پروژه های توسعه ای استان 

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: اصفهان دارای ۷۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام است

 روی دست مانده!
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: طرح های نیمه تمام استان اصفهان ۷۰۰ طرح است که سه طرح اصلی و شاخص آن تا پایان دولت به 
نتیجه می رسد. نعمت ا... اکبری اظهار کرد: به طور میانگین هر یک از این طرح ها بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اعتبار الزم دارند که سرجمع آن ها هفت هزار میلیارد تومان 
می شود.وی ادامه داد: البته از زاویه ای دیگر سه هزار طرح در استان به صورت نیمه تمام وجود دارد، اما بسیاری از آن ها اقداماتی جزئی مانند روکش آسفالت و یا نمای 
یک ساختمان هستند بنابراین طرح های شاخص و اصلی استان همان ۷۰۰ طرح اعالم می شود.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان اضافه کرد: در 
کل کشور نیز ۷۵ هزار طرح نیمه تمام وجود دارد که ۷۰ هزار طرح استانی و بقیه ملی است.اکبری تصریح کرد: سه طرح اصلی استان اصفهان شامل طرح سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان متشکل از آبرسانی به ۱۴ شهرستان، چهار هزار و ۱۵۰ باب مسکن محرومان و قطار شهری اصفهان- شهر جدید بهارستان است که تا پایان دولت به 
نتیجه می رسد.وی هزینه های جاری استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ را یک هزار و ۶۶ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: هزینه های عمرانی شامل اعتبارات استانی، ملی، 

استانی ویژه و متوازن سه هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان و سرجمع چهار هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای و عمرانی استان است.

»دهکده گل« 
بجنورد 

و  محمــدی  گل  برداشــت 
گالب گیری از »دهکده گل« به 
وسعت ســه هکتار در روستای 
خداقلی بجنورد آغاز شده است.

وز عکس ر
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رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

نگرانی ها از شیوع ویروس جهش یافته از نوع دلتا در کشور 
وجود دارد

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: بر اســاس بررسی آخرین وضعیت پاندمی 
کووید ۱۹ در چهارمحال و بختیاری، هم اینک ۵ شهرستان شامل اردل، شهرکرد، فارسان، بروجن 

و لردگان در وضعیت نارنجی کرونایی و سایر شهرستان های استان در وضعیت زرد قرار دارند.
مجید شیرانی افزود: قرار گرفتن ۵ شهرستان در وضعیت نارنجی حاکی از این است که بار ویروس 
کرونا در این شهرستان ها بیشتر است و در تراکم های جمعیتی بیشتر امکان انتقال بیماری کرونا 
نیز باالتر می رود.شــیرانی اضافه کرد: اعمــال محدودیت های کرونایی بر اســاس رنگ بندی ها 
همچنان در استان ادامه دارد و متاسفانه از دو ســه روز گذشته، روند کاهشی شیوع بیماری کرونا 

در این استان متوقف شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: اگر چه افزایش بار بیماری کرونا در استان بارز نیست، 
اما نگرانی ها با توجه به گسترش ویروس جهش یافته از نوع دلتا موسوم به نوع هندی و سرایت 
آن در نقاط مختلف کشور و بسیاری از نواحی جنوب، جنوب شرقی، حتی جنوب غربی و برخی از 

نواحی مرکزی کشور، در حال افزایش است.
وی افزود: با توجه به افزایش بار مسافرت ها بیم این می رود دیر یا زود سایر استان های کشور نیز 

گرفتار این از نوع ویروس کرونا شوند.
شیرانی اضافه کرد: بسیاری از هم استانی ها در حوزه های جنوبی کشور مشغول به کار هستند و تردد 
این افراد ممکن است باعث شیوع این بیماری شود، کما اینکه متاسفانه رعایت موازین بهداشتی 

و پروتکل های بهداشتی در بین مردم کاسته شده است.
وی ادامه داد: طی چند روز گذشته با توجه به افزایش بار بیماری طی یک هفته اخیر در شهرستان 
اردل وضعیت این شهرستان از زرد به نارنجی تغییر پیدا کرد و هم اکنون ۵ شهرستان اردل، بروجن، 

شهرکرد، فارسان و لردگان نارنجی و سایر شهرستان های استان در وضعیت زرد قرار دارند.

 صدور سند کاداستر برای اراضی جنگلی 
در چهارمحال و بختیاری

رییس اداره ممیزی و حدنگاری منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: 
این استان یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۱۳ هکتار از وسعت کشور را به خود اختصاص داده است.

فرهاد عبداللهی افزود: از این وسعت ۲۹۸ هزار و ۱۹۹ هکتار مستثنیات و یک میلیون و ۳۴۲ هزار 
و ۸۱۴ هکتار اراضی ملی هســتند.عبداللهی اضافه کرد: طبق پیش بینی صورت گرفته جهت اخذ 
اسناد کاداستر در سال ۱۴۰۰ اراضی جنگلی استان به طور کامل پایان می یابد و به این ترتیب امسال 

برای هر آنچه اراضی جنگلی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، سند کاداستر صادر می شود.
وی ادامه داد: اتمام پروژه کاداستر شهرستان های اردل، کوهرنگ و کیار برنامه دیگر استان برای 
سال ۱۴۰۰ بود و با تالش عوامل دســت اندرکار در حال تحقق است و به زودی جشن انفال در این 

سه شهرستان برگزار خواهد شد.
عبداللهی با اشــاره به اینکه اتمام پروژه کاداســتر در کل اســتان هدف دیگری است که برای آن 
برنامه ریزی شده گفت: این پروژه طی چند ماه آینده خاتمه می یابد و تا پایان سال برای کلیه اراضی 
استان سند کاداستر صادر می شود.وی افزود: پروژه کاداستر سه شهرستان اردل، کوهرنگ و کیار 
ازجمله پروژه های بلندمدت بوده و از سال ۹۲ آغاز شده است که طی روز های آینده به اتمام خواهد 
رسید.عبداللهی، وسعت اراضی ملی و مستثنیات کوهرنگ را ۳۶۸ هزار و ۳۶۷ هکتار، اردل ۱۸۳ 
هزار و ۴۲۵ هکتار و شهرستان کیار را ۱۳۹ هزار و ۹۱۰ هکتار عنوان کرد: این پروژه ها با همکاری ثبت 

اسناد و امالک استان و مدیریت جهادکشاورزی انجام شده است.

بام ایراناخبار

صنایع بزرگ؛ نیاز چهارمحال و بختیاری برای توسعه صنعتی

چهارمحال و بختیاری یکی از اســتان هایی اســت که با وجود موقعیت 
راهبردی جغرافیایی در جنوب غربی کشور که می تواند استان های جنوبی 
را به فالت مرکزی متصل کند، ظرفیت کشــاورزی و دامپروری و منابع 
آب می تواند میزبان خوبی برای احداث صنایع بزرگ و ســرمایه گذاری 

شرکت های دولتی بزرگ کشور باشد.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در 
همین رابطه با تشریح وضعیت صنعت گفت: ۸۵۰ واحد صنعتی در استان 
فعال است که ۲۰ درصد این واحدها با ۱۰۰ درصد ظرفیت و مابقی بین ۳۰ 

تا ۶۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند.
محمد کاظم منزوی با بیان اینکه بیشترین و مهم ترین صنایع شکل گرفته 
در استان از شهرستان بن تا بروجن ایجاد شده است، افزود: بیشترین 

تقاضای سرمایه گذاری و ایجاد صنایع در این منطقه است.
وی، صنایع فلزی را از مهم تریــن و منحصربه فردترین صنایع فعال در 
اســتان دانســت و گفت: وجود چهار کارخانه فوالد سفیددشت، توان 
آوران آسیا، ورق گالوانیزه و تازار چهارمحال بخش زیادی از نیاز کشور به 

محصوالت فلزی را تامین می کند.
منزوی به جایگاه مهم این استان در صنایع نساجی نیز اشاره کرد و افزود: 
استان در تولید موکت در جایگاه نخست کشور و در تولید الیاف و نخ در 
جایگاه سوم کشور قرار دارد و برند معروف چادر مشکلی حجاب از مهم 

ترین ظرفیت های این استان در حوزه نساجی به شمار می رود.

منزوی با بیان اینکه ۹۰ درصد صنایع فعال در اســتان را صنایع کوچک 
تشکیل می دهد، اظهار داشت: امید است بتوان با هم افزایی بین بخشی 
با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و ورود شرکت ها و هلدینگ های 

مطرح کشور، سهم استان را از وجود صنایع بزرگ افزایش دهیم.
وی با اشاره به اینکه صنایع شکل گرفته در استان از تنوع باالیی برخوردار 
اســت، افزود: خوراک آبزیان، ماشین ســازی و لوازم خانگی از جمله 
صنایع متوسط فعال در استان است و صنایع دیگری نظیر صنایع غذایی 
و آشامیدنی، شیمیایی، لبنیات و خشــکبار تنوع بخش صنایع فعال در 

استان است که زنجیره تولید در تعدادی از این صنایع کامل شده است.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه این استان ظرفیت ایجاد ساالنه ۵۰ تا ۶۰ واحد صنعتی کوچک 
را دارد، تصریح کرد: همچنین این اســتان هر چهار سال یک بار ظرفیت 
ایجاد یک واحد صنعتی بزرگ را دارد که در کنار واحدهای صنعتی کوچک 

می توان ساالنه یک هزار و ۵۰۰ شغل در بخش صنعت استان ایجاد کرد.
معاون صنایع ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، 
تامین نقدینگی را از مهم ترین چالش های بخش صنعت استان برشمرد 
و گفت: نوســانات نرخ ارز، تورم و کمبود مواد اولیه از دیگر چالش های 
موجود است که امید است بتوان از این مرحله گذار عبور کرده و واحدهای 
فعال همچنان ســرپا بمانند.منزوی خاطرنشــان کرد: ناتوانی برخی 
واحدهای صنعتی در بازپرداخت تسهیالت بانکی و مشکالت مربوط به 

کرایه های حمل و نقل از دیگر چالش های موجود است.
اما بخش صنعت در چهارمحال و بختیاری با وجود ظرفیت های بسیاری 
که ایجاد کرده، آن طور که شایسته است در تولید ناخالص داخلی کشور در 

جایگاه مناسبی قرار ندارد.
دانش فنی باال، حجم باالی دانش آموختگان دانشگاهی و شرایط اقلیمی 
و ظرفیت های اقلیمی و منابع آب در چهارمحال و بختیاری وجود دارد؛ اما 
با وجود همه این ظرفیت ها و توانمندی های قابل توجه و کم نظیر، بخش 
صنعت نتوانســته در طول این سال ها ســهم مطلوبی از تولید ناخالص 

داخلی این استان را به خود اختصاص دهد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری در خصوص 
مقایسه سهم بخش صنعت استان و کشور در تولید ناخالص ملی گفته 
است: سهم نسبی استان ۱۲.۶ درصد و در کشور ۳۴.۲ درصد است که به 
عبارتی سهم صنعت استان یک سوم کشور اســت از همین رو می توان 
نتیجه گرفت هنوز جایگاه صنعت در استان در سطح متوسط کشور نیست 

و باید این بخش بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
به باور برخی از کارشناســان و فعاالن عرصه صنعــت یکی از مهم ترین 
چالش های توسعه یافتگی این استان نبود صنایع بزرگ است. بیش از 
۹۰ درصد صنایع این استان کوچک و متوسط است و همین موضوع نه 
تنها رونق صنعت در این استان را با چالش مواجه کرده بلکه سبب شده تا 

این استان با نرخ باالی بیکاری مواجه شود.

معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه این استان ظرفیت ایجاد ساالنه ۵۰ 
تا ۶۰ واحد صنعتی کوچک را دارد، تصریح کرد: همچنین 
این استان هر چهار سال یک بار ظرفیت ایجاد یک واحد 
صنعتی بزرگ را دارد که در کنار واحدهای صنعتی کوچک 
می توان ساالنه یک هزار و ۵۰۰ شغل در بخش صنعت 

استان ایجاد کرد

تصویب دو طرح در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری 

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: در کارگروه امور 
زیربنایی، توسعه روستایی، عشــایری، شهری و آمایش ســرزمین و محیط زیست، دو طرح به 

تصویب رسید.
صغری محمدعلیزاده افزود: در این کارگروه طرح جامع شهر جونقان )بازنگری و تجدیدنظروضع 

موجود( و اجرای طرح کارخانه آسفالت و سنگ شکن در کوهرنگ به تصویب رسید.
محمدعلیزاده اضافه کرد: طرح جامع شــهر جونقان با جمعیت ۱۴ هزار و ۴۳۳ نفر )ســال ۹۵( و 
جمعیت پیشنهادی ۱۷ هزار و ۴۶۸ نفر و نرخ رشد ۱/۲۸ درصد در افق سال ۱۴۱۰ و مساحت محدوده 
۳۱۹ هکتار وضع موجود و مســاحت پیشــنهادی ۳۱۴/۴۹ هکتار و همچنین حریم پیشــنهادی 

۹۹۹/۴۳ هکتار توسط مشاور در جلسه تشریح شد و با رفع ایرادات به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در این جلسه همچنین اجرای کارخانه آسفالت و سنگ شکن به مساحت ۲ هکتار در 

اراضی دولتی واقع در حریم شهر چلگرد به پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی مطرح و مصوب شد.

اعمال محدودیت ها در اماکن تفریحی و گردشگری بروجن 
تشدید می شود

فرماندار بروجن در جلسه ستاد شهرســتانی مقابله با کرونا اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ و بر 
اساس آخرین آمار رســمی، از ۱۲ هزار و ۱۸۹ بیمار مشــکوک اقدام به نمونه گیری شده که نتیجه 
تست ۴ هزار و ۲۵۶ نفر مثبت بوده است.مسعود ملکی افزود: با ثبت ۶۱ فوتی در سال جاری، آمار 

جانباختگان قطعی ناشی از کرونا در شهرستان بروجن به ۲۱۴ نفر رسیده است.
ملکی با بیان اینکه تنها ۴۰ درصد از واحد های صنفی دستورالعمل های بهداشتی را رعایت می کنند 
،اضافه کرد: رعایت جدی تر دستور العمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در دستور کار مردم، 

مسئوالن و قشر های مختلف و به ویژه بازاریان قرار گیرد.

حضور ۵ بوکسور از چهارمحال و بختیاری در رقابت های 
انتخابی تیم ملی

نایب رییس هیئت بوکس چهارمحال و بختیاری گفت: پنج بوکســور نوجوان و جوان اســتان به 
رقابت های انتخابی تیم ملی در کردســتان اعزام می شــوند تا با نمایش توانایی های خود در این 

رقابت ها به جمع دعوتی های تیم ملی بپیوندند.
صادق فرج زاده افزود: علی اکبر میراحمدی در وزن ۵۷ کیلوگــرم، علی میراحمدی در ۶۰ کیلوگرم 
و علی پدیدار در ۸۱ کیلوگرم ســه عضو تیم اعزامی چهارمحال و بختیاری در رده سنی نوجوانان را 

تشکیل می دهند که از ۱۲ تیر در رقابت های انتخابی تیم ملی روی رینگ می روند.
فرج زاده اضافه کرد: در رده ســنی جوانان نیز کاوه اردشــیری و حســین میراحمدی نمایندگان 
چهارمحال و بختیاری در این رقابت ها هســتند که در اوزان ۶۴ و ۸۱ کیلوگرم برای حضور در ترکیب 

تیم ملی تالش خواهند کرد.
وی با بیان اینکه شکست و پیروزی ورزشکاران شــرکت کننده در این دوره از مسابقات چندان در 
انتخاب آنان برای قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی اثرگذار نیست، ادامه داد: رضا مهدی پور سرمربی 
تیم های نوجوانان و جوانان در نظر دارد، مهارت و قدرت بدنی تمام بوکسور های مدعی استان ها را در 

رقابت های انتخابی بررسی کرده و برترین های آنان را به تیم ملی دعوت کند.
فرج زاده، شرایط دیگر اعضای تیم چهارمحال و بختیاری را مطلوب دانست و اضافه کرد: در صورتی 
که نوجوانان و جوانان ورزشکار اســتان بتوانند به اردوی تیم ملی راه یابند از ۲۶ مرداد در مسابقات 

قهرمانی آسیا در دبی به میدان خواهند رفت.

 مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال 
و بختیاری با اشــاره به اجرای طرح احیای معدن 
در سطح اســتان اظهار داشــت: در راستای اجرای 
دســتورالعمل اجرایی ماده ۱۷ قانــون معادن، ۲۴ 
معدن در استان آماده اجرای طرح احیا و بازسازی 

است.
سید اســماعیل صالحی افزود: برابر مصوبه کمیته 
تعامل، هشت معدن متروکه و ۱۶ معدن غیرفعال 
برای احیا معرفی شده است که در صورت تخصیص 

اعتبار این معدن ها احیا و بازسازی خواهد شد.
صالحی با اشــاره بــه اینکــه بازســازی و احیای 
عرصه ¬های منابع طبیعی آســیب دیده ناشــی از 
فعالیت های معدنی یکی از بهترین راه کار های مهم 
در کنترل آثار زیان بار بعدی آن و نیز دســتیابی به 
ایجاد محیطی مناسب و مطلوب برای تجدید حیات 
طبیعی و استفاده از سایر قابلیت های معادن است 
،اضافه کرد: پــس از تصویب قانــون اصالح قانون 

معادن در سال ۱۳۹۰ و درج موضوع بازسازی و احیا 
در ماده ۲۵ این قانون و ماده ۱۷ اصالحیه مربوطه، 
وظیفه بازســازی و احیای معادن بر عهده سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور گذاشته شده 

اسـت.
وی ادامه داد: در این راستا و از محل اعتبارات ماده 
۱۷ قانون معادن، امسال مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال به 
صورت اسناد خزانه سه ساله اسالمی به منظور احیا 
عرصه ¬های تخریب شده به این اداره کل اختصاص 

داده شد.
صالحی گفت: به منظور احیا و بازسازی، ابتدا معدن 
شمس آباد در کارگروه تعامل فعالیت های معدنی 
استان به عنوان معدن متروکه برای احیا و بازسازی 
مصوب شــد که در همین راســتا عملیــات احیا و 
بازسازی در سطحی معادل هفت هکتار و با عملیاتی 
شــامل ایجاد تراس بندی شــامل خاکبرداری و 
خاکریزی بــه میــزان۲ هــزار و ۵۰۰ مترمکعب و 

نهال کاری به تعداد ۷۲۰ اصله درخت در مســاحتی 
حدود چهار هکتار و کپه کاری در ســطح سه هکتار 
توسط پیمانکار و به صورت پیمانی در حال اجراست.

وی افزود: بــا توجه به تعداد زیــاد معادن متروکه 
استان در صورت تخصیص اعتبار کافی امکان احیا 
و اصالح آنان در راســتای اهداف سازمان جنگل ها 

وجود دارد.
صالحــی اضافه کــرد: عالوه بــر معــادن متروکه 
چنانچه برنامه مناسبی برای معادن فعال به منظور 
جلوگیری از تخریب اراضی و تشــدید فرســایش 
ارائه شود، شــرایط پایدارتری را در معادن به همراه 
خواهد داشت که این امر نیازمند تعامل بیشتر بین 

سازمان های مرتبط و بهره بردارن معادن است.

 24 معدن در چهارمحال و بختیاری آماده احیا 
و بازسازی است

اخبار خبر روز

استاندار چهارمحال و بختیاری:

تغییر دولت نباید موجب 
بی انگیزگی در مدیران شود

 استاندار چهارمحال و بختیاری در نشستی 
با معاونان و مدیران ســتادی اســتانداری 
چهارمحــال و بختیــاری با تاکید بــر اینکه 
مدیران دســتگاه های اجرایی تا آخرین روز 
مســئولیت خود باید به وظایف محوله عمل 
کنند ،اظهار داشت: تغییر دولت نباید موجب 
بی انگیزگی در مدیران شــود.اقبال عباسی 
اضافه کرد: پروژه آبرســانی بــن به بروجن 
در ســال ۹۶ عمال تعطیل بــود و بودجه ۴۰ 
میلیاردی این پروژه بــه علت عدم جذب به 
خزانه برگشــت خورده بود، اما خوشبختانه 
این پروژه در حال حاضر پیشــرفت فیزیکی 
بســیار باالیــی دارد و حــدود ۱۱۵ کیلومتر 
لوله گذاری بــرای انتقــال آب در این پروژه 
انجام شده و مشکل آبگیر نیز در حال مرتفع 
شدن اســت.وی با اشــاره به پروژه راه آهن 
مبارکه، سفیددشت به شــهرکرد، ادامه داد: 
تاکنون برای این پــروژه ۵۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار هزینه شــده و بحث زیرسازی آن در 
حال اتمام است.عباســی در ادامــه با بیان 
اینکه در طول چهار سال گذشــته سه هزار و 
۵۰۰ واحد مســکن محرومان در چهارمحال 
و بختیاری احداث شده اســت، گفت: این 
اقدامات با وجود مشــکالت اعتباری بسیار 

انجام شده و کار بسیار ارزشمندی است.
وی افزود: در چهارمحال و بختیاری اجرای 
۲۸ طرح جهــش تولید بــه تصویب دولت 
رسیده و طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه 
کشور این استان در بحث تخصیص اعتبارات 
و تعداد طرح های جهش تولید رتبه ســوم 

کشور را به خود اختصاص داده است.
عباســی در پایان گفت: کــم کاری برخی از 
مدیــران ممکــن اســت، بهانــه ای بــرای 
فرصت طلبان باشــد تا خدمــات جمهوری 
اســالمی را زیر ســوال ببرند، بنابراین نباید 
با سســتی و کاهلی این فرصت را در اختیار 
فرصت طلبان قرار دهیم، مدیران در فرصت 
باقی مانده کار های نیمه تمام خود را به اتمام 

برسانند.
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موضوع تبصره 3 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت
4/35 نظر به اینکه سید عباس موسوی کاشــانی فرزند سید حسن برابر دادنامه 
شماره 509/86 مورخ 1386/06/10 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی کاشان و 
به موجب تقاضای وارده شماره 4008828 مورخ 1400/03/19 درخواست سند 
ســهم االرث خود را از پالک 2126 فرعی از 53 اصلی بخش 2 کاشان را نموده 
اند که در صفحه 442 دفتر 266 شماره 37252 بنام سید حسن موسوی کاشانی 
فرزند سید حسین ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپی 063335 صادر و تسلیم 
گردیده را نموده و اظهار میدارند که سند مالکیت پالک مذکور در ید فاطمه سادات 
موسوی کاشانی می باشد که مراتب طی شــماره 8828 مورخ 1400/03/19 به 
نامبرده اخطار گردیده است لذا مراتب برابر تبصره 3 ماده 120 اصالحی آئین نامه 
ثبت آگهی می شود تا دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 
10 روز سند مالکیت مزبور را تسلیم یا مجوز قانونی نگه داشتن آن را ضمن اعتراض 
کتبی خود به این اداره اعالم نماید بدیهی است در صورت انقضا مدت مقرر و عدم 
 وصول اعتراض موجه ســند مالکیت به نام ورثه طبق قانون صادر خواهد شد  . 
م الف: 1156132  مهدی اســماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اســناد و 

امالک کاشان 
ابالغ رای

4/36 پرونده کالســه: 9909986892200717 شــعبه 2 شورای حل اختالف 
شهرستان کا شــان تصمیم نهایی شــماره 140009390002122294 شماره 
بایگانی شعبه: 9900718 خواهان: آقای احسان نقاده کاشانی فرزند غالمرضا به 
نشانی استان اصفهان شهرستان کاشان شهر کاشان فاز 1 ناجی آباد میالد 7 غربی 
پ 122، خوانده: آقای مهدی بدری لکوان فرزند موسی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خســارت دادرسی، مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه، در خصوص دعوی آقای احســان نقاده کاشانی فرزند  غالمرضا به 
طرفیت آقای مهدی بدری لکوان فرزند موسی به خواسته مطالبه وجه به میزان 
200/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 44/509316 مورخ 98/03/30 

عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرســی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به 
اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در 
جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین 
یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونــی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون 
از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده 
اند. فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع 
بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده و نظر به اصل صحت 
و صدور اســناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند 
و در عین حال نظر به اینکه وجود / اصل سند تجاری فوق االشعار در ید خواهان 
داللت بر ظهور بر بقاء دین و اشــتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته داشته و 
نظر به قاعده اســتصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شورای 
حل اختالف و مواد 9 و 25 و 26 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال 
1394 و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 
249-286-310-311-314 تجارت و مــواد 515-503-198-197-194-
519-522 ق.آ.د.م و ماده واحده قانون استفســاریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
اصالح موادی از قانون صــدور چک مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
پیرامون خســارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/868/617 ریال بابت خسارات دادرسی)هزینه 
های دادرسی و ورودی دادخواســت و اوراق  دادخواست  و تصدیق منضمات به 
دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/ وجه سند تجاری مستند دعوی از تاریخ 
سررســید چک تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی 
که حین االجرا محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی بدوا ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 
انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
دادگستری کاشان می باشــد. م الف: 1158609 منصور احمد گل شعبه 2 

شورای حل اختالف شهرستان کاشان 



یکشنبه 13 تیــــر 1400 / 23 ذی القعده 1442 / 04 جوالی 2021 / شماره 3292

معاون حوزه جوانان جمعیت هالل احمر اصفهان:

تقویت مددکاری اجتماعی در هالل احمر ضروری است
معاون حوزه جوانان جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: با توجه به نیاز جامعه، تقویت و توسعه مددکاری 
اجتماعی برای کیفیت بخشــی به خدمات هالل احمــر ضروری اســت.حیدرعلی خانبازی، افزود: 
مددکاری و روانشناســی، به بهبود روحیه حادثه دیدگان هنگام بحران هــای مختلف کمک می کند، 
بنابراین تقویت این بخش با محوریت جوانان از برنامه های هالل احمر خواهد بود.خانبازی به انعقاد 
تفاهم نامه با آموزش و پرورش در این خصوص اشــاره و بیان کرد:  کانون های دانش آموزی با هدف 
آموزش مباحث امدادی و همگانی تشکیل می شود. وی افزود: اعتبار هالل احمر اجتماعی بودن آن 
است، بنابراین مددکاران و مددکاری سهم بسزایی در تحقق این آرمان دارند.به گفته وی، توجه به زمینه 
های فرهنگی و اجتماعی، شرایط سانحه دیدگان پس از حوادث را سریع تر سامان می دهد.خانبازی 
افزود: در کنار مقوله های امداد و نجات باید بیش از گذشته به علوم تربیتی و روانشناسی اهمیت داده 
شود تا تبعات ناشی از حوادث به حداقل برسد.وی گفت: جذب، نگهداری، آموزش و استفاده از ظرفیت  

جوانان در این حوزه دنبال می شود و هر سال افزایش می یابد. 

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد:

افزایش 2۵ درصدی قربانیان تصادف طی دو ماهه امسال
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: آمار قربانیان تصادفات در دو ماهه ابتدایی امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۴ درصد و نسبت به فروردین ماه امسال ۵.۵ درصد بیشتر شده است.

علی سلیمانپور در خصوص آمار قربانیان تصادفات، اظهار کرد: آمار قربانیان تصادفات در در دو ماهه 
ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۴ درصد و نسبت به فروردین ماه امسال ۵.۵ درصد 
بیشتر شده است.وی با بیان اینکه آمار فوتی های ناشی از حوادث رانندگی در دو ماهه ابتدایی امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است، تصریح کرد: در دو ماهه ابتدایی امسال ۱۴۸ 
نفر در حوادث رانندگی جان باختند، این آمار در مدت مشابه ســال قبل ۱۱۸ نفر بود و به نظر می رسد 
محدودیت های کرونایی در سال گذشته، کاهش آمار تلفات حوادث رانندگی را در پی داشته است.وی 
اضافه کرد: کل تلفات حوادث رانندگی در دو ماهه امســال، ۳۱ نفر زن و ۱۱۷ نفر مرد بودند و طی این 
مدت سه هزار و ۴۷۲ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد 

۹۲۷ نفر زن و دو هزار و ۵۴۵ نفر مرد بوده اند.

رییس ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه اصفهان اعالم کرد:

کاهش تعداد غایبان کنکور سراسری 1400 در اصفهان
رییس ســتاد برگزاری آزمون های دانشگاه اصفهان گفت: امسال در مقایســه با سال گذشته، تعداد 
غایبان در جلسه کنکور سراسری بسیار کاهش یافته بود.محمدرضا ایروانی  اظهار کرد: در آزمون گروه 
علوم ریاضی و انسانی کمتر از پنج درصد غایب، در آزمون گروه علوم تجربی حدود سه درصد و در آزمون 
گروه هنر ۱۴ درصد غایب بودند. همچنین در گروه زبان های خارجی نیز ۲۳ درصد غایب ثبت شد.وی 
افزود: آمار باالی غایبان در گروه های زبان خارجه طبیعی اســت و در برخی سال ها تا ۳۵ درصد نیز 

ثبت شده است.
رییس ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه اصفهان با بیان اینکه کنکور امسال بدون بروز هیچ مشکل 
و به خوبی برگزار شد، افزود: در برگزاری کنکور امســال نگرانی سال قبل به دلیل شیوع ویروس کرونا 
وجود نداشت و به دلیل تجربه ای که از سال گذشته کسب کردیم، کنکور به خوبی برگزار شد.نماینده تام 
االختیار سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون در اصفهان به فرآیند خوداظهاری که پیش 
از برگزاری آزمون توسط داوطلبان اعالم شده بود، اشــاره و تصریح کرد: داوطلبان کنکور سراسری در 
فرآیند خوداظهاری سازمان سنجش در خصوص بیماری خود اطالع رسانی کرده بودند و هیچ داوطلب 

اصفهانی مبتال به کرونا در حوزه های اصفهان نداشتیم. 

طبق آمار کرونا باز هم  در استان اصفهان اوج گرفته است؛ 

بازگشت به نقطه قرمز

بر اساس آنچه پیش بینی می شد بار دیگر  پریسا سعادت
کرونا در اســتان اصفهــان اوج گرفته تا 
همزمان با اغلب استان های دیگر کشور تعداد مبتالیان در اصفهان هم 
افزایش یابد. در حالی که وضعیت در اغلب اســتان های مواصالتی در 
شمال و جنوب استان بحرانی اســت میزان ابتال و مراجعه بیماران در  
اصفهان بر اساس اعالم مسئوالن رو به افزایش رفته و دوباره شهرستان 
ها در حال وارد شــدن به فاز قرمز یــا بحرانی کرونا هســتند. به گفته 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، احتمال تغییر رنگ شهرهای 
بیشــتری در روزهای آینده وجود دارد. بر اساس آخرین اعالم سامانه 
ماسک، رنگ بندی همه گیری بیماری کووید ۱۹ در استان اصفهان از روز 
گذشته تغییر کرد و یکی از شهرستان ها یعنی اردستان از وضعیت زرد 
)خطر متوسط( به قرمز )بسیار پر خطر( تغییر یافت.استان اصفهان در 
زمان حاضر دارای ۱۴ شهرســتان بــا وضعیت نارنجی )پــر خطر(، ۹ 
شهرستان با وضعیت زرد )خطر متوسط( و یک شهرستان با وضعیت 
قرمز است و شهرستانی با وضعیت آبی )کم خطر( ندارد.آرش نجیمی 
اظهار داشت: اگر نگاهی به جدول رنگ بندی همه گیری بیماری کووید 
۱۹ در اصفهان بیندازیم متوجه می شــویم پس از هجدهم اردیبهشت 

امسال که ۲ شهر با وضعیت قرمز در اســتان داشتیم، نزدیک به ۲ ماه 
هیچ شهری با وضعیت قرمز و بسیار پر خطر نداشتیم اما  با بدتر شدن 
اوضاع از هفته های قبل، نخســتین شهر ما یعنی اردســتان نیز  قرمز 
شــد.وی با بیان اینکه موارد ابتال و بیماران سرپایی کرونایی در استان 
اصفهان در حال افزایش اســت، تاکید کرد: اگر رونــد به همین منوال 
پیش برود عالوه بر تغییر سایر آمار از جمله موارد بستری و بیماران حاد 
و بدحال، احتمال تغییر رنگ شهرهای نارنجی به قرمز بیشتر می شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در صورت تغییر 
رنگ بیشــتر شهرســتان ها به قرمز، امیــد ما برای دیــدن رنگ آبی 
شهرستان ها هر روز کمرنگ تر می شود، تصریح کرد: این وضعیت پیش 
آگاهی برای مــوج پنجم اســت.وی درباره اینکه چگونه اردســتان از 
وضعیت زرد به قرمز تغییر یافت، گفت: شاخص بستری کرونایی نسبت 
به جمعیت در این شهرستان بیشتر شده است.بر اساس آخرین آمار 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در زمان حاضر حدود ۸۶۰ بیمار دارای 
عالئم کرونا در بیمارستان های استان ) به جز کاشان و آران و بیدگل( 

بستری هستند.
این وضعیت در حالی اســت که در هفته های اخیر مســافرانی که به 

 خصوص از شهرهای جنوبی وارد اصفهان شده بودند به وفور مشاهده
 می شــد. رییس پلیس راهــور اســتان اصفهــان از ممنوعیت ورود 
خودروهای پالک غیر بومی اســتان های بوشــهر، کرمان، سیســتان 
وبلوچســتان و یزد به شــهرهای اســتان اصفهان خبر داد.سرهنگ 
محمدرضا محمدی با اشاره به آخرین مصوبات ســتاد مقابله با کرونا 
گفت: برابر با مصوبات این ستاد استانی ممنوعیت های تردد جدیدی 
در استان اصفهان اعمال شــد.وی افزود: برابر مصوبات ستاد مقابله با 
کرونا در اســتان اصفهان ورود پالک های غیر بومی اســتان های یزد، 
کرمان، بوشهر و سیستان و بلوچستان به استان اصفهان تا اطالع ثانوی 
ممنوع اعالم شده است.رییس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: 
اعالم ممنوعیت تردد از این استان ها به استان اصفهان، وضعیت قرمز 
این چهار استان در زمینه شیوع کروناست. درصورت لزوم به افراد بیمار 
برای مراجعه به مراکز درمانی و احضار شوندگان مراجع قضایی با ارائه 
مدارک مثبت اجازه ورود داده خواهد شد.سرهنگ محمدی در خصوص 
اعمال قانون جدید در ایــن ممنوعیت های اعالم شــده گفت: رعایت 
نکردن ممنوعیت های تردد جریمه ۵۲۵ هزار تومانی و ممانعت از ورود 

پالک های غیر بومی مذکور در نظر گرفته شده است.

با مسئولان جامعه

یک کارشناس خاک و از کوشندگان محیط زیست 
اصفهان، مهم ترین دلیل  فرونشســت در اصفهان 
را خشــکی زاینده رود دانست و افزود: فرونشست 
یکی از پیامدهای خشکی زاینده رود است. در این 
باره  چندین مرتبه کارشناسان تذکر می دادند که اگر 
وضعیت زاینده رود به همین شــکل پیش برود، با 
فرونشست مواجه خواهیم بود. فرونشست هم مثل 
خیلی از پیش بینی های دیگر به وقوع پیوست و در 
حال استمرار است. محمد کوشافر با اشاره به اطلس 

فرونشســت اصفهان که از سوی ســازمان نقشه 
برداری کشور  در ســال ۹۷ تهیه شده است، گفت: 
یکسری نقاط مهم روی نقشه فرونشست اصفهان 
خودنمایی می کند، از جمله پل های تاریخی و میدان 
نقش جهان که می توانند در معرض آسیب باشند. 

همچنین مکان هایی که ســازه های سنگین دارند، 
به واسطه وزن شان می توانند تاثیر بیشتری داشته 
باشند و فرآیند فرونشست را تسریع بخشند.از نگاه 
کوشافر، مدل توسعه نه تنها در اصفهان که در ایران 
موجب شده اســت تا این اندازه فشار به منابع آبی 
اصفهان وارد شود، ممکن است توسعه صنعتی در 
استان های دیگر رخ داده باشد اما می توانیم نتایج 
آن را در اصفهــان ببینم. بنابراین مدل توســعه در 
اصفهان و البته در کشــور به خصوص استان هایی 

که با اصفهان در ارتباط هستند موجب شده است تا 
اصفهان با مشکالت ناشی از برداشت های بی رویه 
آب با فرونشست مواجه باشد.کوشافر یادآور شد: در 
رابطه با پساب یک نکته وجود دارد؛ زاینده رود یک 

حوضه بسته است. 
وقتی می گویند از پســاب اســتفاده می کنیم باید 
گفت که از لحاظ کمی تغییر  قابل مشــاهده ای را 
ایجاد نمی کند. پســاب چه در آب زیرزمینی و یا در 
رودخانه برود، به هر حال جــزو  بیالن حوزه زاینده 
رود  اســت. بنابراین پســاب و به اضافه حجم ۲۰۰ 
میلیون مترمکعبی که قرار اســت به اســم  صنعت 
وارد اصفهان شود، این استنباط را برای ما به وجود 
می آورد  که به احتمال زیاد، موج دیگری در توسعه 

صنعتی اصفهان خواهیم داشت.

نگرانی ها از موج جدید توسعه صنعتی در اصفهان

مسن ترین 
 داوطلب کنکور 

در اصفهان
بنابر اعالم سازمان سنجش و 
آموزش کشور محمود هاشم 
زاده: مســن ترین داوطلــب 
کنکور ۱۴۰۰ و ســاکن شــهر 
اصفهان است که با حضور در 
حوزه امتحانــی خود در گروه 

علوم تجربی شرکت کرد.

تحویل شکارچیان غیرمجاز به مراجع قضایی توسط پلیس
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: کارکنان نیروی انتظامــی و یگان های انتظامی همجوار 
با مناطق حفاظت شده ضمن شناســایی عناصر متخلف با اقدامات اطالعاتی و حضور در منطقه 
این افراد سودجو را دســتگیر و پس از توقیف ســالح و خودرو، آن ها را به مراجع قضایی تحویل 
می دهند. محمدرضا میرحیدری در رزمایش مشترک نیروی انتظامی و اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلوی اصفهان اظهار کرد: با تدابیر 
فرمانده نیروی انتظامی کشور و مصوبه شــورای تامین، نیروی انتظامی متفاوت تر از سال های 
گذشته در پشتیبانی از محیط بانان عزیز با تمام قوا وارد عمل شده است.فرمانده انتظامی استان 
اصفهان افزود: امروز نیروی انتظامی در راســتای حفاظت و حراســت از محیط زیست و حیات 
وحش با تمام توان در کنار نیروهای ســازمان حفاظت محیط زیســت ایستاده و از سرمایه های 
ارزشمند کشورمان حفاظت می کند.وی ادامه داد: همه ما وظیفه داریم از محیط زیست حراست 
کنیم و این سرمایه ملی را به آیندگان تحویل دهیم، خشکسالی امسال باعث شده است امنیت 
حیات وحش مورد تهدید قرار گیرد.میرحیدری با اشاره به کثرت تخلفات و شکار غیرمجاز توسط 
شکارچیان و افراد سودجو گفت: با تدابیر فرمانده نیروی انتظامی کشور و مصوبه شورای تامین، 
نیروی انتظامی متفاوت تر از سال های گذشته در پشــتیبانی از محیط بانان عزیز با تمام قوا وارد 
عمل شده است.میرحیدری تاکید کرد: تورهای ایست و بازرسی پلیس فعال هستند و اقدامات 
اطالعاتی برای شناسایی عناصر سودجو و شکارچیان غیرمجاز که به سرمایه های ملی کشورمان 

توجهی ندارند در حال انجام است و این نیرو تمام قد در کنار عزیزان محیط بان ایستاده است.

کالهبرداری ۵4 میلیون ریالی با وعده فروش وام
فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شهر از دســتگیری فردی که با وعده فروش وام در فضای 
مجازی ۵۴ میلیون ریال از شــهروند خمینی شــهری کالهبرداری کرده بود، خبر داد.ســرهنگ 
غالمرضا براتی گفت: در پی شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت 
دیوار او را فریــب داده و مبلغ ۵۴ میلیون ریــال از او کالهبرداری کرده، رســیدگی به موضوع در 
دستور کار ماموران پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت.وی افزود:شاکی مدعی بود در سایت 
تبلیغاتی دیوار با یک آگهی در زمینه فروش »وام بانکی« مواجه شــده و با فرد فروشنده تماس 
برقرار می کند که از او مبلغ ۵۴ میلیون ریال به عنوان بیعانه تقاضا می کند.ســرهنگ براتی ادامه 
داد:فردشاکی نیز فریب خورده و مبلغ درخواستی را با وجود هشدار پلیس درخصوص سایت های 
تبلیغی مبنی بر عدم واریز وجه تا قبل از تحویــل کاال یا خدمات بدون دریافت هیچ گونه مدرک و 
نشانی به حساب آن فرد شیاد واریز می کند.این مقام انتظامی بیان داشت: ماموران پلیس فتا 
با بررسی های تخصصی در فضای مجازی متهم را در یکی از استان های همجوار شناسایی کردند.

کشف ۸۵۵ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق
۸۵۵ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق در آران و بیدگل استان اصفهان کشف شد.رییس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری آران و بیدگل گفت: ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی درحین گشت زنی دربخش 
کویرات این شهرستان و مشــاهده قطع درختان در تاغ زار های این بخش و با تالش شبانه روزی 
بیست روزه، دو متخلف را دستگیر کردند و یک نفر از آنان متواری شد.سیدمجتبی شریفیان با اشاره 
به اینکه از متخلفان، مقداری مواد مخدر و روانگردان نیز کشف و ضبط شد، افزود: چوب های قاچاق 
بارگیری شده به همراه یک دســتگاه خودروی وانت در نهایت ضبط و با حکم قضایی به پارکینگ 
نیروی انتظامی منتقل شد.شریفیان گفت: قاچاق چوب و زغال، عامل اصلی تخریب جنگل های در 
دست کاشت در شهرستان آران و بیدگل است و متخلفان برای رسیدن به سود های کالن درختان را 
قطع می کنند.وی گفت: متخلفان در شرایطی به قاچاق چوب دست می زنند که به دلیل اقلیم کویری 
منطقه، نگهداری از این جنگل ها برای جلوگیری از هجوم شن های روان اهمیت بسیار زیادی دارد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان هشدار داد:

تشنگی 400 هزار اصله درخت 
کهن در مسیر زاینده رود

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
گفت: خشکی رودخانه زاینده رود ۴۰۰ هزار اصله 
درخت قدیمی و کهن در مســیر این رودخانه را 
تهدید می کند و حدود ۱۱ ماه است به ریشه های 
این درختان آب نرســیده و با خــزان زودرس 
مواجه شــده اند.منصور شیشه فروش ، با بیان 
اینکه میانگین بارش ها در ســال زراعی جاری 
در اســتان بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد نســبت به 
بلندمدت کاهش داشته است، اظهار کرد: میزان  
بارش در سرشــاخه ها ۴۰ درصــد و در مخازن 
سدها ۵۳ درصد نســبت به بلندمدت کاهش 
داشته است.وی با بیان اینکه در پاییز و زمستان 
گذشــته و بهار امســال بارش های موثری که 
تبدیل به روان آب شود نداشتیم، افزود: افزایش 
۴ تا ۵ درجه ای دمای هوا نسبت به مدت مشابه، 
خشکی هوا، وزش بادهای گرم و کمبود بارش 
باعث شده بیش از ۹۸ درصد مساحت استان با 
شرایط خاص خشکسالی و کم آبی مواجه شود.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
کمبود آب در طرح آبرســانی اصفهان بزرگ را 
۴.۳ متر مکعب بر ثانیه اعالم کرد و گفت: طرح 
آبرسانی به اصفهان بزرگ شامل ۳۸۰ روستا و 
۵۷ شهر است که به علت کاهش منابع آبی، نیاز 
آبی در طرح آبرسانی اصفهان بزرگ وجود دارد 
و به همین دلیل مردم کمبود آب را احســاس 
می کنند.وی ادامه داد: حدود یک ماه اســت 
شــاهد قطع آب در مناطق مختلف هســتیم و 
برخی مناطق شهری با تانکر آبرسانی می شود، 
همچنین به ۳۱۶ روستای استان آبرسانی سیار 
صورت می گیرد.شیشه فروش خشکی، افت 
کیفیت و از مدار خارج شــدن چاه های آب را از 
اثرات کم آبی برشمرد و افزود: در بخش شرب 
چاه های فلمــن بدون آب اســت و تامین آب 
شرب به ســختی انجام می شــود، در بخش 
کشاورزی نیز ۱۰۰ هزار هکتار اراضی حاصلخیز به 
علت نبود آب و خشکی چاه ها و قنوات خشک 
شــده و در برخی مناطق کیفیت آب به شــدت 

پایین آمده و سختی آب باال رفته است.

دادستان اصفهان در جمع ائمه جماعات اصفهان:

مبارزه بی امان با فساد از راهبردهای قوه قضاییه است
دادستان اصفهان گفت: مبارزه بی امان با فساد در دستگاه قضایی که به صورت اصالح بسترهای فسادزا با نظرهای کارشناسی و برخورد با مفسدین و به تعبیر مقام 
معظم رهبری بدون مالحظه، از دیگر اهدافی است که دستگاه قضا دنبال می کند.علی اصفهانی، با بیان اینکه الزمه به نتیجه رسیدن این اقدامات، اخالص و همت 
جهادی بوده و این امر درسی بزرگی برای ما و مسئولین است، تصریح کرد: به دلیل مدیریت هایی که چشم به غرب و غرب گرایی داشتند از آرمان های امام)ره( و 
انقالب فاصله گرفته بودیم.وی تاکید کرد: اولین اولویت کشور مبارزه با فساد و اجرای عدالت است،بنابراین همگی باید تالش کنیم تا دولت و قوه قضاییه و مجلس 
را در این راه کمک رسانیم. اگر با فساد مبارزه نشود، عدالت اجتماعی محقق نمی شود؛ چراکه حقیقتا این دو امر دو روی یک سکه هستند.دادستان استان اصفهان 
اذعان کرد: از سوی دشمنان این امر القا می شود که نظام و مسئولین کارآمدی الزم را ندارند؛ لذا هدف نهایی از مبارزه با فساد و اجرای عدالت تحقق کارآمدی نظام 
است.وی در ادامه اشاره ای به سند تحول قوه قضاییه کرد و گفت: اصل این تحول رعایت کرامت ارباب رجوع و مردم است، طبق این سند در درجه اول هر فرد به 

هر عنوانی که وارد دادگستری می شود چه به عنوان متهم یا کارشناس یا وکیل؛ باید کرامت آن شخص مراجعه کننده  حفظ شود.

اگر نگاهی به جدول رنگ بندی همه گیری بیماری کووید ۱۹ در 
اصفهان بیندازیم متوجه می شویم پس از هجدهم اردیبهشت 
امسال که ۲ شهر با وضعیت قرمز در استان داشتیم، نزدیک به 
۲ ماه هیچ شهری با وضعیت قرمز و بسیار پر خطر نداشتیم اما  
با بدتر شدن اوضاع از هفته های قبل، نخستین شهر ما یعنی 

اردستان نیز  قرمز شد



ژاپنازعدمحضورتماشاگراندرالمپیکچقدرضررمیکند؟
با افزایش شیوع ویروس کرونا در جهان و محدودیت های ایجاد شــده ،کمیته برگزاری بازی های توکیو تصمیم گرفت مسابقات تابستان امسال بدون حضور 
تماشاگران خارجی برگزار شود.کمیته برگزاری بازی های المپیک توکیو همچنین تصویب کرد ۱۰ هزار تماشاگر داخلی با احتساب ۵۰ درصد ظرفیت ورزشگاه ها 
بتوانند المپیک را تماشا کنند البته در صورتی که ویروس کرونا در ژاپن شیوع بیشتری داشته باشد احتمال عدم حضور تماشاگران وجود دارد.در صورتی که کمیته 
برگزاری بازی های توکیو اجازه ندهد تماشاگری در المپیک حضور داشــته باشــد، ژاپن ۸۰۰ میلیون دالر از این بابت و فروش بلیت ضرر خواهد کرد.براساس 
گزارش آسوشیتدپرس، در صورت عدم حضور تماشاگران در المپیک، خسارت وارد شده از این منبع و کاهش درآمد توسط دولت ژاپن تامین خواهد شد نه کمیته 

بین المللی المپیک.افزایش شیوع کرونا در ژاپن و ظهور نوع جدید ویروس نگرانی هایی را به وجود آورده است. این بازی ها قرار است از اول مرداد آغاز شود.
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مانچینی: 

هدفماقهرمانیاست
تیم ملی فوتبال ایتالیا در یک چهارم نهایی یــورو 2۰2۰ با نتیجه دو بر یک برابر بلژیک به پیروزی 
دست پیدا کرد تا راهی نیمه نهایی شود.روبرتو مانچینی در نشســت خبری بعد از بازی گفت: با 
شایستگی به پیروزی دست پیدا کردیم. بازیکنان بسیار خوب بودند. نتیجه الزم را کسب کردیم 
البته می توانستیم گل های بیشتری هم به ثمر برســانیم و فرصت های خوبی را خلق کردیم.وی 
ادامه داد: حد و مرزی برای رویای ما وجود ندارد چرا که به دنبال قهرمانی هستیم. دو بازی دیگر 
پیش رو داریم و باید دید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد؛ اما ما به دنبال باالبردن جام هستیم. بازی 
سختی برابر بلژیک داشتیم. بسیار خوشحالیم که پیروز این بازی سخت شدیم.مانچینی درباره 
دیدار برابر اسپانیا در نیمه نهایی گفت: اجازه بدهید فعال از پیروزی برابر بلژیک لذت ببریم. فعال 

به بازی برابر اسپانیا فکر نمی کنیم.

مربی پیشین تیم ملی سوریه:

پیروزیمقابلایرانغیرممکننیست
مربی پیشین تیم ملی سوریه، پیروزی مقابل شاگردان دراگان اسکوچیچ را اتفاقی محتمل برای 
سوری ها می داند.به نقل از سایت »کوره«، احمد الشعار درباره گروه تیم ملی سوریه در دور پایانی 
انتخابی جام جهانی 2۰22 قطر گفت: این قرعه بسیار به سود سوریه بود و تیم ما در گروه راحت تر 
افتاد. کسب تساوی یا پیروزی مقابل کره جنوبی و ایران اصال غیرممکن نیست و می توانیم این 
مهم را رقم بزنیم. ما تجربیات موفقی مقابل این دو تیم داریم. بازی با تیم های عربی دشوار است، 
اما با توانایی و تجارب بازیکنان می توانیم مقابل آنها هم پیروز شویم.وی درخصوص تقابل با سایر 
تیم های گروه تصریح کرد: سوریه فرصتی طالیی برای صعود به جام جهانی دارد. اگر بازیکنان با 
تمام وجود و با روحیه جنگجویانه بازی کنند، به نتایج دلخواه می رســند. اتحادیه فوتبال سوریه 
هم باید سرمربی جدید را انتخاب کند تا کادر فنی جدید به شناسایی رقبا بپردازد. انتخاب زمینی 
مناسب برای میزبانی از رقبا و تدارک دیدارهای دوستانه قدرتمند هم بسیار مهم است.تیم ملی 
ســوریه در گروه A انتخابی جام جهانی 2۰22 قطر با تیم های ایران، کره جنوبی، امارات، عراق و 

لبنان هم گروه است.

کریمبنزما؛عاملاصلیاختالفدوستاره!
فرانسه در شبی دراماتیک و فراموش نشدنی و در حالی که فاصله ای تا صعود نداشت، در نهایت 
در ضربات پنالتی مغلوب سوئیس شد و وداعی زودهنگام با تورنمنت داشت. اما در روزهای اخیر 
اخباری در مورد بروز برخی اختالفات بین بازیکنان بزرگ تیم ملی فرانسه در جریان رقابت های 
یورو 2۰2۰ منتشر شده و به نظر می رسد این موضوع از عوامل اصلی حذف فرانسه مدعی و پرستاره 
از تورنمنت بوده است.اما نشریه اکیپ در گزارشی مدعی شد کیلیان امباپه عالوه بر اولیویه ژیرو 
با آنتوان گریزمان نیز اختالف داشته و علت اصلی مشــکل طرفین بازگشت کریم بنزما به ترکیب 
تیم ملی فرانسه بوده است. در واقع به نظر می رسد کیلیان امباپه که رابطه خوبی با بنزما داشته و 
در طول تمرینات نیز همیشه در کنار او قرار داشت، خواهان بازگشت این بازیکن به ترکیب فرانسه 
بوده است. اما آنتوان گریزمان عالقه ای به رخ دادن این اتفاق نداشته و همین موضوع علت اصلی 
اختالف این دو ستاره گلزن بوده است. گریزمان حس می کرد با بازگشت بنزما، او نقش محوری 
و اصلی خود را در ترکیب هجومی فرانسه از دســت خواهد داد و به همین دلیل مخالف بازگشت 
او بود. اتفاقی که به نظر می رســید در عمل نیز رخ داد و بنزما بهترین گلزن فرانسه در رقابت های 
یورو لقب گرفت.به هر حال تیم پرســتاره فرانســه بر خالف انتظار خیلی زود از رقابت های یورو 
2۰2۰ حذف شد و باید دید با این حجم از اختالفات، آینده این تیم در تورنمنت های بعدی چگونه 

رقم خواهد خورد.

مصدومیت، مانع المپیکی شدن معنوی نژاد شد؛

سه منهای یک

غیبت محمد جواد معنوی نژاد در لیست  سمیهمصور
والدیمیر آلکنو، سرمربی تیم ملی والیبال 
برای حضور در المپیک توکیو خبری شوکه کننده برای اصفهانی ها بود. 
دریافت کننده تیم ملی والیبال که رقابت های المپیک ریو را به خاطر 
سلیقه مربی از دست داده بود در این دوره از رقابت های المپیک نیز از 
همراهی تیم ملی جــا ماند.آن طور که رییس هیئت والیبال اســتان 
اصفهان در این باره خبــرداده دلیل این غیبت بــه دلیل مصدومیت 
معنوی نژاد بوده تا تیم ملی والیبال ایران بدون یکی از ســتاره هایش 

عازم رقابت های المپیک توکیو شود.
رقابت های المپیک توکیو به عنوان بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان 
که قرار بود از سوم تا ۱9 مرداد ماه ۱399 در کشور ژاپن برگزار شود، به 
دلیل  شیوع ویروس کرونا با پیشنهاد» شینزوآبه« نخست وزیر سابق 
ژاپن و موافقت کمیته بین المللی المپیک یک ســال به تعویق افتاد 
تا کمتر از بیست روز دیگر شــاهد برگزاری این رقابت ها باشیم.در این 
رقابت ها که از یک مرداد ماه ســال جاری در توکیو برگزار می شود تیم 
ملی والیبال ایران نیز حضور داد؛ تیمی که هدایت آن را والدیمیر آلکنو، 
سرمربی روسی بر عهده دارد و قرار اســت با والیبالیست های ایرانی 

نتیجه گیری قابل توجهی در این رقابت ها رقم بخورد.
در روزهای گذشته لیست نفرات اعزامی با رقابت های المپیک توکیو 
از سوی آلکنو اعالم شد که در این لیست نامی از محمد جواد معنوی 
نژاد به چشــم نمی خورد تا در این رقابت ها نیز هم چون دور گذشــته 
رقابت های المپیک که در ریو برگزار شد، تنها دو والیبالیست اصفهانی 

حضور داشته باشند.
رییس هیئت والیبال اســتان اصفهان در ارتباط با غیبت محمدجواد 
معنوی نــژاد بازیکن اصفهانی تیــم ملی والیبال کشــورمان و گمانه 
زنی هایی که در این ارتباط به وجود آمده است، اظهار کرد: معنوی نژاد 
در تمرینات تیم ملی قبل از اعزام به مســابقات جــام ملت ها اردوی 
فشرده ای را داشت و تحت فشار بود و در همین اردو از ناحیه دیسک 
کمر دچار آسیب شد و پزشک معالج به وی اجازه ادامه تمرین نداد و 
به نوعی بدشانسی آورد و نتوانســت خود را به اردوی المپیک برساند 
واگر این اتفاق رخ نمی داد به طور حتم در لیست آلکنو قرار می گرفت. 
تیمور باجول افــزود: در دوره قبــل المپیک نیز بدشانســی دیگری 
گریبانگیر وی شد و حق معنوی نژاد ضایع شد تا از حضور در المپیک 
جا بماند، اما این دوره با توجه به آمادگی بدنی خوبی که داشــت امید 

زیادی به حضور در المپیک داشتیم که این آسیب دیدگی ایجاد شد.
رییس هیئت والیبال اســتان اصفهان در خصــوص آخرین وضعیت 
جواد معنوی نــژاد گفت: روز جمعــه با پدر جواد تماس داشــتم، در 
حال انجام فیزیوتراپی و آب درمانی است و بر اساس نظر پزشک در 
صورت درمان نشــدن گزینه بعدی جراحی خواهد بود که امیدواریم 
در همین مرحله بتواند ســالمتی خود را به دســت بیاورد و بتواند به 

تمرینات بازگردد.
وی تصریح کرد: دوست داشــتیم نمایندگان بیشتری در تیم ملی در 
المپیک داشته باشیم و جواد معنوی نژاد هم جوان بسیار با استعداد و 
خوش تکنیکی است که در نهایت وی را نداریم، اما امیرغفور و مسعود 
غالمی در بخش بازیکنان و مهــدی خباز مربی بدنســاز تیم ملی از 

اصفهان هستند.
اصفهانی ها امیدوارنــد که امیر غفور و مســعود غالمی کــه هر دو از 
ستاره های تیم آلکنو هستند بتوانند جای محمد جواد معنوی نژاد را در 
تیم ملی والیبال پر کرده و درخشــش فوق العاده ای در این رقابت ها 
داشــته باشــند و بتوانند به همراه تیم ملی والیبال برای اولین بار در 

تاریخ ورزش کشور روی سکو بروند.

خبر روز

VARجزئیاتطرحذوبآهنبرایراهاندازی
باشگاه ذوب آهن با دو شرکت فرانسوی و چکی برای راه اندازی تکنولوژی کمک داور ویدئویی رایزنی 
کرده ؛اما هنوز فدراسیون فوتبال به درخواست آنها پاســخی نداده است.مدیران و مربیان باشگاه 
ذوب آهن معتقدند اشتباهات داوری در این فصل به این تیم ضربه زیادی زده است. این موضوع 
بعد از بازی اخیر ذوب آهن با تراکتور که با یک گل به ســود تراکتور به پایان رسید، شدت بیشتری 
گرفت.گل تراکتور در این بازی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید و ذوبی ها معتقد بودند این پنالتی 

حاصل اشتباه داور بوده است.
حتی مجتبی فریدونی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن روز جمعه در مصاحبه ای، از فدراسیون فوتبال 
به شدت انتقاد کرد و گفت: »تیم ما هفتاد، هشــتاد میلیارد تومان هزینه می کند و به خاطر اشتباه 
داوری باید برود دسته یک. نه خودشان VAR می آورند نه می گذارند خودمان بیاوریم . آقای عزیزی 
خادم با تلویزیون صحبت کرده و گفته است تحریم ها نگذاشتند کمک داور ویدئویی بیاوریم. کدام 
یک از قطعات VAR مشمول تحریم است؟ آیا هارد است، آیا دوربین است؟ به ما اجازه دهند ما در 
عرض یک ماه اینها را وارد می کنیم.«پیگیری ها نشان می دهد ذوبی ها با دو شرکت از کشورهای 
جمهوری چک و فرانسه رایزنی کرده اند. این شــرکت ها مبلغی در حدود 2۶۰ هزار یورو )حدود ۷ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان( برای راه اندازی سیستم VAR در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان پیشنهاد 
داده اند که البته بعضی از آپشــن های آنها با هم تفاوت دارد.باشــگاه ذوب آهن این پیشنهاد را با 
خداداد افشاریان سرپرست کمیته داوران فدراسیون فوتبال هم در میان گذاشته ؛ اما هنوز پاسخی 

دریافت نکرده است. 
شاید همین مسئله هم باعث اعتراض مدیرعامل باشگاه ذوب آهن شده است.شهاب الدین عزیزی 
خادم چند شب پیش در یک برنامه تلویزیونی از موانع راه اندازی VAR در ایران صحبت و تاکید کرد 
که فدراسیون فوتبال پیش از دوران ریاست او، با یک شرکت داخلی که برنده مناقصه شده باید کار 

پیاده کردن کمک داور ویدئویی را پیش ببرد.

بازیهایپرسپولیسسختتراستیاسپاهان؟!
پرسپولیس در جدول رده بندی لیگ بیستم دو امتیاز بیشتر از سپاهان دارد و روی کاغذ بازی هایش 
نسبتا ساده تر از حریف به نظر می رسد.پرسپولیس به ترتیب با فوالد در اهواز، آلومینیوم در تهران، 
ماشین سازی در تبریز و تراکتور و پیکان در پایتخت بازی دارد در حالی که سپاهان باید با پیکان در 
تهران، صنعت نفت در اصفهان، پدیده در مشهد، ذوب آهن در اصفهان و استقالل در تهران پیکار کند. 

صد البته نتایج بازی های فوتبال غیر قابل پیش بینی اســت اما پرسپولیس سه بار در تهران بازی 
می کند و روی کاغذ تا حد کمی بازی هایش ساده تر به نظر می رسد.

این در حالی اســت که بازی با پیکان و پدیــده و دربی اصفهان و بازی با اســتقالل در تهران برای 
شاگردان نویدکیا چندان ساده به نظر نمی رسد.خیلی ها فکر می کردند سپاهان ماشین سازی قعر 
جدولی را گلباران کند؛ اما این تیم فقط با یک گل از سد شاگردان اکبرپور گذشت تا همچنان فاصله 

دو امتیازی خود با پرسپولیس را حفظ کند.

رقابتنزدیکاستقاللوپرسپولیسبرای»کلینشیت«
تســاوی بدون گل اســتقالل برابر آلومینیوم اراک تنها حسنی که برای آبی پوشــان داشت، ثبت 
چهاردهمین کلین شیت فصل آنها بود که این باعث شد آبی ها در تعداد کلین شیت با رقیب سنتی 
خود برابری کرده و رقابت شدیدی بین دو تیم برای ثبت بیشترین تعداد کلین شیت در یک فصل 
آغاز شود. پیش از این پرسپولیس توانسته بود در 2۴ بازی ۱۴ کلین شیت ثبت کند و آنها در هفته 
بیست و پنجم دروازه شان برابر گل گهر سیرجان باز شــد تا پانزدهمین کلین شیت فصل آنها ثبت 
نشود و آبی پوشــان که پیش از این ۱3 کلین شــیت داشتند، توانستند با ســید حسین حسینی 

چهاردهمین کلین شیت فصل خود را نیز ثبت کنند.

مستطیل سبز

شرطصعودتیمملی
بهجامجهانی

بیژن ذوالفقار نسب درباره ادامه حضور دراگان 
اسکوچیچ در رأس کادر فنی تیم ملی فوتبال 
ایران گفت: عقیده ام این بود که تیم ملی ایران 
می تواند با مربی بزرگ تــری کارش را ادامه 
دهد؛ امــا فاصله اندک تا شــروع بازی های 
دور نهایی سبب شــد تا کمیت زمان مهم تر از 
هر چیز دیگری باشــد. به همین خاطر فکر 
می کنم ماندن اسکوچیچ و شروع دوباره تیم 
ملی ایران با او بتواند کمک بزرگی در مســیر 
صعود به جــام جهانی قطر کنــد.وی درباره 
برنامه های تیم ملی فوتبال ایران تصریح کرد: 
همه چیز به رقیبان ما بستگی دارد. بازی های 
تدارکاتی اندکی می توانیم انجام دهیم چون 
زمان کافی وجود نــدارد: اما من فکر می کنم 
اردوهای میان مدت بتوانــد کمک زیادی به 
آقای اسکوچیچ کند تا برنامه های تاکتیکی 
خود را در ذهن بازیکنان دیکته کرده و آنها را به 
هماهنگی الزم برساند.ذوالفقار نسب درباره 
حفظ دستیاران ایرانی خود نظیر کریم باقری 
و وحید هاشمیان تاکید کرد: کریم باقری نشان 
داده که خیلی دنبال پســت و مقام نیست. 
واقعا در هر مجموعه ای نه تنها حاشیه ایجاد 
نمی کند بلکه مســائل مختلف را هم جمع و 
جور می کند تا اهداف تیمــی در اولویت قرار 
بگیرد. وی درباره حضور وحید هاشمیان نیز 
تصریح کرد: به عنوان یک مربی که در مسیر 
پیشــرفت اســت بهترین اقدامات را انجام 
می دهد. هاشــمیان خیلی خوب توانســته 
خودش را در کنار اسکوچیچ قرار دهد و از علم 
خود به تیم ملی کمک کند.مربی پیشین تیم 
ملی فوتبال ایران درباره شــانس صعود تیم 
ملی ایران نیز صحبت کــرد و گفت: مطمئنم 
با اجرای برنامه های آماده سازی می توانیم 
به جام جهانی برســیم؛ اما این اتفاق بزرگ 
بستگی به کمک تمام ارکان فوتبالی کشور دارد. 
همه می دانیم در کشــورمان نگاه به فوتبال، 
کامال ملی اســت و نباید صرفا از فدراسیون، 
مربیان یا بازیکنان تیم ملی انتظار داشت. همه 
باید حمایت کنیم تا دوباره به بحران نخوریم. 
اسکوچیچ نشان داد می تواند کار را تمام کند و 

ما را به جام جهانی قطر برساند.

معنوی نژاد در تمرینات تیم ملی قبل از اعزام به 
مسابقات جام ملت ها اردوی فشرده ای را داشت و 
تحت فشار بود و در همین اردو از ناحیه دیسک کمر 
دچار آسیب شد و پزشک معالج به وی اجازه ادامه 
تمرین نداد و به نوعی بدشانسی آورد و نتوانست خود 

را به اردوی المپیک برساند

فوتبال جهان

وز عکس ر

سختکوشیآیندهداران
کشتیاستاناصفهان
درتمرینات

نوجوانــان و جوانــان اصفهانی با تالش 
و تمرین هــای جــدی خــود دو ســه 
سالی است که در رشــته کشتی خوش 
درخشیدند.هم اکنون کشتی گیران جوان 
ونوجوان این شــهر در حال تمرین برای 
کسب قهرمانی در تیم های ملی هستند.

آیین افتتاح طرح اســتعداد یابی  با حضور معاون 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان ، رییس 
و کارشناس خبره  هیئت اسکواش استان اصفهان 
و مربیان این رشــته و استقبال پرشــور کودکان و 
والدین آنها برگزار شد تا بار دیگر ورزش اسکواش در 
استان  با شادابی و نشاط و پویایی به روزهای اوج 

خود بازگردد.
در این مراســم معــاون اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه در سال های اخیر 
با تشکیل کارگروه ویژه استعداد یابی در اداره کل به 
کشف ، جذب و آموزش استعدادهای جدید توجه 
بسیار شده است گفت: برای استعدادیابی طرحی 
مدون بر پایه اصول علمی تدوین شده که قابل اجرا 
در کشور است و بر این اساس تاکنون برای بیش از 
۶۵۰ معلم و دبیر ورزش در استان کارگاه های علمی 

برگزار شده است.

وی با تمجید از اتفاقات مثبت  در  هیئت اسکواش 
اســتان اصفهان در دوره جدید  افزود : ما به کشف 
اســتعدادهای جدید در  این رشته امیدوار هستیم 
و در این دوره ســعی شــده کســانی برای ریاست 
هیئت ها انتخاب شوند که عالوه بر تخصص از نظر 

منش و اخالق هم پیشگام باشند.
وی ورزش اسکواش را جذاب اما رشته ای سخت 
و سنگین دانست که شــرط موفقیت در آن  تالش 
و تمرین اســت و ادامــه داد : به رغــم تالش های 
فدراسیون اسکواش در سال های اخیر برای توسعه 
این ورزش متاسفانه در اصفهان نتوانسته ایم موفق 
عمل کنیم زیرا این ورزش نیازمند زیرساخت های 

تخصصی است.
مهندس نویدنیا، رییس هیئت اســکواش استان 
اصفهان هم در این مراسم با بیان اینکه باالخره پس 
از یک سال و نیم بی تحرکی به دلیل شیوع ویروس 

کرونا موفق به اجرای طرح اســتعدادیابی ورزش 
اســکواش ویژه کودکان ۷ تا ۱3 سال شدیم، گفت: 
اسکواش ورزش مفرحی است و بهترین راه برای از 
بین بردن بی تحرکی کودکان است و از سوی دیگر 
شناسایی استعدادهای جدید هم در این گروه سنی 

می تواند زمینه ساز موفقیت آینده کودکان باشد.
وی با تاکید براینکه تمرین های ورزشــی کودکان با 
رعایت پروتکل هــا و در گروه ها با تعداد کمتر انجام 
می شــود یادآور شــد: ارائه تخفیف ویژه و حمایت 
مادی و معنوی از دیگر اقداماتی اســت که هیئت 

برای استعدادهای جدید انجام خواهد داد. 

آغازطرحاستعداديابیورزشاسکواشويژهکودکاناصفهانی



یکشنبه 13 تیــــر 1400 / 23 ذی القعده 1442 / 04 جوالی 2021 / شماره 3292

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

ساخت مجموعه ویدئوهای آموزشی در زمینه مدیریت سبز
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از اقدامات این ســازمان برای تولید 

محصوالت ویدئویی برای آموزش های مدیریت سبز در حوزه مدیریت پسماند خبر داد.
رحیم محمدی با اعالم این خبــر توضیح داد: صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و ســرمایه ای 
دولت و شــرکت های دولتی، اعمال سیاســت های مصرف بهینه منابع، حفاظت از منابع پایه و 
محیط زیست، اصالح و بهبود فرآیند ها و ســاختار ها برای حفاظت محیط زیست و استقرار نظام 
مدیریت و بهره وری سبز از جمله اهدافی است که در مدیریت ســبز منظور می شود و با توجه به 
آن که یکی از شــاخص های کلیدی مدیریت سبز، مبحث پسماند است، ســازمان در زمینه ارائه 
آموزش های مرتبط، تجهیز به زیرساخت های مدیریت پسماند و ارزیابی در زمینه مدیریت سبز 

ورود پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بر همین اســاس نیز مجموعه کلیپ های آموزشــی مدیریت ســبز در ســازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در حال تهیه است و پس از آن که با استفاده از این کلیپ ها، 
آموزش های کاربردی حوزه مدیریت پســماند در اختیار بخش های مختلــف از جمله ادارات و 
دستگاه های دولتی و غیردولتی قرار گرفت، نسبت به ارزیابی آن ها از نظر سطح مشارکت در زمینه 

مدیریت پسماندها مطابق با چک لیست های مربوطه اقدام می شود.
محمدی با اشاره به این که تجهیز بسیاری از ادارات، سازمان ها و دستگاه های دولتی و خصوصی 
به مخازن جداسازی پسماند خشک، انجام گرفته اســت، توضیح داد: با توجه به فراهم سازی 
بسترهای مدیریت بهینه پسماندها در ادارات، سازمان ها، مدارس و ... پس از ارائه آموزش ها در 
قالب ویدئوهای کاربردی انتظار می رود، مشــارکت به کیفیت قابل قبولی برسد چرا که مطابق با 
آیین نامه مدیریت سبز عمل به این مهم الزامی و از سوی دیگر گامی ضروری و حائز اهمیت در 

راستای بهبود کیفیت بهداشت و محیط زیست جامعه خواهد بود.

مدیرعامل سازمان قطار شهری اعالم کرد:

 سیزدهمین ایستگاه خط دو متروی اصفهان
در آستانه انعقاد قرارداد

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: ایســتگاه آمادگاه به عنوان سیزدهمین ایستگاه 
خط دو متروی اصفهان در مرحله انعقاد قرارداد است و تا دو هفته آینده عملیات عمرانی آن آغاز 
خواهد شــد.محمدرضا بنکدار هاشــمی اظهار کرد: برآورد اولیه قرارداد احداث ایستگاه آمادگاه 
واقع در چهارراه فلسطین حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است که در فضایی به مساحت یک هزار و ۵۰۰ 

مترمربع احداث می شود.
وی با بیان اینکه از مجموع ۱۶ ایســتگاه خط دو مترو، در حال حاضر ۱۲ ایستگاه در حال احداث 
است، تصریح کرد: در جبهه غربی ایستگاه های آمادگاه و هاتف و در جبهه شمال شرقی دو ایستگاه 
ابن سینا و امام علی)ع( اجرایی نشــده که با تأمین اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی آنها نیز آغاز 
خواهد شد.مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: »تی. بی. ام« غربی جبهه شمال شرق 
خط دو متروی اصفهان در فاصله کمی با ایستگاه الله قرار دارد و تا ۱۲ روز کاری آینده به ایستگاه 

الله می رسد.
وی ادامه داد: طول مســیر خط دو متروی اصفهان در مجموع ۲۴ کیلومتر اســت که ۱۵ کیلومتر 
آن در قالب فاز نخست در حال اجراست و حدود ۹.۵ کیلومتر از ایستگاه مدرس نجفی )کهندژ( 
تا ایستگاه میدان شــهدای خمینی شهر است که بخشی در محدوده شــهر اصفهان و بخشی در 
محدوده خمینی شهر قرار دارد.بنکدار هاشمی افزود: با توجه به اینکه احداث خطوط مترو منابع 
مالی زیادی نیاز دارد، شــهرداری خمینی شــهر باید منابع مورد نیاز برای اجرای مسیر مترو را با 

کمک منابع دولتی تامین کند.

با امضای تفاهم نامه توسط شهردار اصفهان و شهردار سمرقند به صورت برخط؛ 

اصفهان و سمرقند خواهرخوانده شدند

آیین امضای تفاهم نامه خواهرخواندگی اصفهان و ســمرقند توسط 
شهرداران دو شهر در حضور سفیر جمهوری اسالمی ایران در ازبکستان 
به صــورت برخط انجام شــد.به گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای 
شــهرداری اصفهان، در این مراســم حمید نیرآبادی سفیر جمهوری 
اســالمی ایران در ازبکســتان نیز به صورت آنالین حضور داشــت. با 
امضای این تفاهم نامه ســمرقند رســما چهاردهمین خواهرخوانده 
اصفهان است و شهرهای پورتوی پرتغال و حیدرآباد هند هم دو شهر 
دیگری هستند که اصفهان در آستانه عقد تفاهم نامه خواهرخواندگی 

با آنها قرار دارد. 

اصفهان و سمرقند از جمله شهرهای مهم و تاریخی دنیا هستند 
شهردار اصفهان در این آیین ضمن ابراز خرسندی از امضای این تفاهم 
نامه با شــهر ســمرقند به عنوان چهاردهمین خواهرخوانده اصفهان، 
اظهار کرد: آغاز روابط اصفهان و سمرقند را اعالم می کنیم و بعد از شهر 
ســمرقند نیز با شــهر پورتو در پرتغال و حیدرآباد در هند امضای این 
تفاهم نامه های خواهرخواندگی که مراحل نهایــی آن در حال انجام 
اســت، ادامه پیدا می کند. قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه با امضای 

تفاهم نامه خواهرخواندگی میان من و شــهردار سمرقند این دو شهر 
تاریخی محور فعالیت های فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و ... برای 
کشورهای ازبکستان و ایران می شوند، تصریح کرد: سمرقند و اصفهان 
هر دو عضو اکو هســتند که این موضوع می تواند اصفهان و سمرقند را 
به عنوان دو شهر مهم منطقه اکو ایجادگر شبکه شهرهای کوچک کند، 
الگوی موفقی از چندجانبه  گرایی بیناشــهری را شکل دهد و منجر به 
موفقیت های بزرگ و همکاری های چندجانبه شــود.وی ادامه داد: 
این تفاهم نامه فقط برای همکاری بین دو شــهرداری نیســت بلکه 
تفاهم نامه ای اســت که همه نهادهای مربوطه ماننــد اتاق بازرگانی، 
دانشگاه و ... را نیز درگیر می کند تا در سایه این رابطه دوستی و تعامل، 
به عنوان همتاهــای یکدیگر برای آغاز همکاری اقدام کنند. شــهردار 
اصفهان با بیان اینکه هر دو شهر اصفهان و سمرقند از جمله شهرهای 
مهم و تاریخی دنیا هستند، افزود: امضای این تفاهم نامه زمینه رابرای 

فعالیت و همکاری بیشتر میان دو شهر فراهم می کند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه هر دو شهر در زمینه دیپلماسی تجربه 
خوبی دارند امضای این تفاهم نامه یک فرصت خوب برای شهروندان 
هر دو شهر و شهروندان دو کشور برای آشنایی بیشتر با یکدیگر است و 

امیدوارم این تفاهم نامه زمینه را برای تعامل بیشتر فراهم کند.نوروزی 
خطاب به شهردار سمرقند، گفت: ما در مهرماه امسال سی و چهارمین 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان را در شهر اصفهان برگزار می کنیم که با 
استفاده از این فرصت از شما دعوت می کنیم تا در این زمینه مشارکت 
کرده و امســال با حضور فعاالن صنعت سینما در کشور شما جشنواره 
بهتــری را برگزار کنیم.وی افــزود: امیدوارم با تقویــت این تعامالت 
زمینه همکاری در حوزه های کتاب، موسیقی و ویدئو نیز فراهم شود تا 
شهروندان دو شهر بتوانند کارهای اینچنین را با همکاری یکدیگر انجام 
دهند.شهردار اصفهان گفت: امیدوارم جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
زمینه ای برای تقویت رفت و آمد بین شــهروندان دو کشور شود. وی 
تاکید کرد: در پایان از »عظیم منوراف« رییس مرکز تمدن اسالمی که 
در سال ۹۷ به اصفهان سفر کرده و پیشنهاد خواهرخواندگی اصفهان 
و سمرقند را داد، همچنین آقای نیرآبادی ســفیر ایران در ازبکستان 
که ثمره تالشش منجر به امضای این تفاهم نامه شده تشکر می کنم و 
امیدوارم این روابط زمینه ای برای توسعه روابط فرهنگی، گردشگری، 

اقتصادی و ... میان دو شهر شود.

امضای تفاهم نامه خواهرخواندگی، پایه گذار 
همکاری میان دو شهر قدیمی و برادر است

شهردار ســمرقند نیز در این آیین اظهار کرد: امضای سند تفاهم نامه 
خواهرخواندگی میان دو شــهر اصفهان و ســمرقند یک پایه گذاری 
برای برقراری روابط دوستانه و همکاری میان دو شهر قدیمی و برادر 
اســت. بابر میرزا آبالقل اف، تصریح کرد: همکاری و دوستی بین دو 
شهر هم دین و دارای جهان بینی مشــترک باعث توسعه روابط میان 
ملل دو کشــور می شــود. وی با بیان اینکه ما نیز مشتاق امضای این 
سند هستیم، افزود: بعد از گذشت ۶۰۰ سال یک بار دیگر این دو شهر 
تاریخی در راه دوستی اجداد خود قدم گذاشــته و قصد دارند این راه 

را ادامه دهند. 
اصفهان و ســمرقند دارای ظرفیت های متعدد و فرهنگی بســیاری 

هستند 
سفیر جمهوری اســالمی ایران در ازبکســتان نیز در ادامه این آیین 
اظهار کرد: امضــای این تفاهم نامــه می تواند زمینه ســاز اتفاقات و 
همکاری های بعدی در زمینه های فرهنگی، گردشــگری و اقتصادی 
باشد.حمید نیرآبادی تصریح کرد: شهرهای اصفهان و سمرقند دارای 
ظرفیت های متعدد و بسیاری هســتند که می توانند با استفاده از این 

ظرفیت روابط خود را هر چه بیشتر توسعه دهند.

معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شــهردار اصفهان اظهار کــرد: بالغ بــر ۴۸ درصد 
پست های سازمانی شهرداری وضعیت نابسامانی 
داشت که طرح تطبیق شغل و شاغل اجرایی شد، 
در صورت اســتمرار این رویکــرد، وضعیت بهتری 
را شــاهد خواهیم بود که برای انجــام این فرآیند 
ســامانه HRM راه اندازی شــده اســت.علیرضا 
صادقیان خاطرنشــان کرد: در راســتای برقراری 
عدالت ســازمانی سال گذشــته با انجام اقدامات 
کارشناسی، ســاختار حقوق و دســتمزد کارکنان 
را اصالح شــد که در این راســتا بالغ بــر ۵۰ درصد 

افزایش حقوق و مزایای کارکنان را شــاهد بودیم. 
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شهردار اصفهان با بیان اینکه شهرداری در چارچوب 
توانمندی مالــی و بودجــه و مقــررات می تواند 
رفاهیات کارکنان را پرداخت کند، ادامه داد: در حال 
حاضر به طور متوسط ســرانه رفاهیات هر کدام از 
کارکنان شــهرداری در بودجه بالغ بــر یک میلیون 
تومان به صورت ماهیانه و ساالنه ۱۲ میلیون تومان 
است که این رقم نسبت به ابتدای فعالیت مدیریت 
شهری حدود چهار برابر افزایش یافته و نحوه توزیع 
آن نیز متفاوت شده اســت.وی با اشاره به وجود 
قراردادهای تکه تکه حجمی در شهرداری، ادامه داد: 
با وجود این قراردادهــای متعدد هر فردی پس از 
گذشت مدت کوتاهی با یک کارفرمای جدید مواجه 
شده، قراردادها کوتاه مدت و پرداخت حقوق و مزایا 

متفاوت بود، در حالی که بســیاری از این متغیرها 
تحت الشــعاع قرار می گرفتــه و در روحیه کارکنان 
تاثیرگذار بوده اســت، بنابراین تــالش کردیم این 
تنوع به حداقل برسد.صادقیان خاطرنشان کرد: با 
پیگیری های سال گذشته قرارداد کارکنان شهرداری 
)غیر از نیروهای حجمی( از ۹ شرکت به دو شرکت 
که احساس می شــد کارکنان نسبت به دو شرکت 
تمایل بیشتری دارند، محدود شده است.وی تاکید 
کرد: در این فرآیند سعی شده پرداخت ها به سمت 
عدالت برود و احساس امنیت شغلی افزایش یابد، 
البته کارکنان در زمان تجمیع قراردادها نسبت به این 
اقدام مشکوک بودند و این ناشی از ضعف اعتماد 
سرمایه های انســانی به مجموعه سازمانی است 
که در آن قرار دارند در حالی کــه باید میزان اعتماد 

کارکنان و وفاداری آنها و تعهدشان را ارتقا داد.

معاون شهردار مطرح کرد:

»تطبیق شغل و شاغل« در شهرداری اصفهان

با ابتکار سازمان بسیج دانش آموزی اصفهان صورت گرفت؛

 برگزاری نخستین یادواره شهدای دانش آموز 
قربانی حقوق بشر آمریکایی

ششم تا دوازدهم تیرماه که در تقویم جهانی به نام هفته حقوق بشر نام گذاری شده است با ابتکار 
بسیج دانش آموزی اصفهان به بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و جنایات رژیم کودک کش 
اسراییل و رفتار های ضد حقوق بشر آمریکایی اختصاص یافته است.آیت ا... سید عیسی حسینی 
مزاری از علمای شیعه اهل مزارشریف افغانستان در این آیین با بازخوانی جنایات آمریکا در کشتار 
کودکان در کشور های افغانستان، یمن، فلسطین میانمار و جنایت کشتار کودکان هواپیمای ۶۵۵ 
بر فراز خلیج فارس گفت: اگر امروز در جهان اســالم کودکان و زنان و افراد غیرنظامی به شــهادت 
می رسند، نتیجه دسیسه های ناجوانمردانه آمریکایی و صهیونیست ها برای رسیدن امیال دنیوی 

شان است.
وی افزود: باوجود تمام تالش های جهان استکبار، اما جهان اسالم و محور مقاومت با محوریت ایران 
اســالمی و رهبری حضرت آیت ا...خامنه ای روز به روز یه پیروزی های بیشتری می رسد.آیت ا... 
سید عیسی حسینی گفت: خدا به ما وعده داده است پیروزی با ماست چرا که پیروان شیطان مثل 
نقشه های شیطانی شأن ضعیف هستند.وی افزود: خیلی از کشتار های افراد بی گناه در افغانستان 
و بسیاری دیگری از نقاط جهان اسالم با دخالت مســتقیم یا غیر مستقیم آمریکا اتفاق می افتد و 
این نشانه حقوق بشر آمریکایی است.آیت ا... سید عیسی حسینی گفت: امروز با حضور طالبان ، 
اوضاع افغانستان بحرانی تر می شود و این در حالی است که طالبان دست ساخته آمریکایی هاست 
و در جنگی که با دسیسه آمریکایی ها راه افتاده است مردم مسلمان افغانستان کشته می شوند.وی 
افزود: راه حل مشکل افغانستان و همه جهان اسالم این اســت که به اسالم برگردیم چرا که قرآن 
برای مدیریت جامعه برنامه دارد و این الگو امروز در جمهوری اســالمی وجود دارد و این بهترین 

الگو در جهان است.

مدیر کل بنیاد شهید  و امور ایثارگران استان اصفهان:

 برنامه ریزی برای انتقال مفاهیم ایثار و شهادت
به آیندگان ضروری است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان گفت: صیانت از دستاوردها و مفاهیم شهادت و ایثار 
و انتقال آن به آیندگان ضروری اســت چرا که نســل های آتی این موضوع را مطالبه خواهند کرد.

مسعود احمدی نیا افزود: ماندگار شــدن اســوه ها و الگوها در این بخش، نیازمند تدوین برنامه 
اصولی و هدفمند برای ثبت، حفاظت و انتقال ایثار و فداکاری شهدا ، جانبازان و آزادگان به نسل های 
آینده کشور اســت. وی به اهمیت موزه های شــهدا به عنوان اقدام ملی در این زمینه اشاره و بیان 
کرد: موزه های شهدا فرصتی  برای گسترش فرهنگ ایثار و شــهادت و انتقال تاریخ و پیشینه آن 

نسل های آینده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان افزود: موزه داری علمی رویکردی است که برای تحقق 
این چشم انداز، در مدیریت مراکز فرهنگی و ارزشی این نهاد اجرا می شود.وی از احداث موزه شهدا 
در اصفهان و نجف آباد خبر داد و افزود:  در زمان حاضر برنامه ای برای احداث موزه جدید در دیگر 
شهرستان ها نداریم و تمرکز بر این دو مجموعه است تا در این مراکز، خدمات با کیفیت بهتری ارائه 
شود.به گفته وی، تاسیس  موزه شــهدا در نجف آباد به دنبال جمعیت باالی ایثارگری در این خطه 
بوده است و شهرداری نجف آباد در این خصوص همکاری و مشارکت دارد.احمدی نیا، در خصوص 
مشکل بیمه تکمیلی جامعه ایثارگران گفت: در زمان حاضر با پیگیری های صورت گرفته، پوشش 
این نوع بیمه برای همه افراد وجود دارد.وی افزود: بروز مشکل در خدمات بیمه تکمیلی به دلیل نبود 
خدمت به خصوص در مناطق محروم  است، از این رو خدمات بیمه تکمیلی به گونه ای برنامه ریزی 

شده تا ساکنان مناطق محروم از شهرهای همجوار،  کمترین دغدغه را داشته باشند.

با مسئولان
س: شهر

عک

خبرخوان

اجرای تئاتر روی پشت بام

خبر روز

نویسنده و کارگردان تئاتر »ننه دالور به روایت 
دالور سی ساله« برای رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی این اثر را روی پشــت بام تاالر هنر 
اصفهان اجرا می کند.دالور خسرونیا می گوید: 
»ننه دالور به روایت دالور سی ساله« اقتباسی 
از اثر »ننه دالور و فرزندان او« نوشته برتولت 
برشــت در ژانر اجتماعی و بــا موضوع جنگ 
اســت.وی ادامه می دهد: فرآیند تولید »ننه 
دالور به روایت دالور سی ســاله« یک ســال 
پیش از شــیوع همه گیری کرونا آغاز شــد و 
پس از طی مراحل تمرین، با سد کرونا مواجه 
شــدیم، به همین دلیل هم برنامــه اجرای 
ما متوقف شــد.این کارگردان تئاتر، با اشاره 
به همکاری گروهی ۲۰ نفــره در تهیه و تولید 
این نمایش تصریح می کنــد: در دوران کرونا 
شــرایط برای گردآوری تیم و تمرین نمایش 
بسیار سخت بود، زیرا عالوه بر تعویض اعضا 
در مسیر تمرین و آماده ســازی آن، چند تن 
از عوامــل اجرایی و بازیگران مــا نیز به کرونا 
مبتال شدند.خسرونیا می گوید: کرونا بر همه 
فعالیت های اجتماعی تاثیرگذار بوده، تئاتر نیز 
از این قاعده مستثنی نیست و همه هنرمندان 
به ویژه هنرمندان حــوزه نمایش، باید به این 
مهم توجه کنند که تئاتــر در دوران کرونا و بعد 
از آن، با تئاتر قبل از کرونا متفاوت است.وی 
با بیان توضیحاتی درباره شــیوه اجرای تئاتر 
»ننه دالور به روایت دالور سی ســاله« اظهار 
می کند: ما با ایجاد دکــور و فضای صحنه ای 
روی پشت بام تاالر هنر، تئاتر خود را به گونه ای 
متفاوت که البته میدانی و خیابانی هم نیست، 
اجرا می کنیم تا شهروندان و دوستداران تئاتر 
اطمینان داشته باشند که خطری سالمت آنان 
را تهدید نمی کند.عالقه مندان برای تماشای 
این تئاتر که هاجر عتیقی، مهــدی تقی پور، 
علی آذرشین، ناهید یادگاری، هومن شمس، 
مهدی جوانمردی و شــادی تیمــوری در آن 
ایفای نقش می کنند، می توانند با تهیه بلیت 
از ســایت تیوال، تا ۲۳ تیرمــاه، هر روز رأس 
ســاعت ۲۰ به تاالر هنر اصفهان )وابســته به 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 

شهرداری اصفهان( مراجعه کنند.

نمایشگاه نقاشی »تجربه ها«، مجموعه آثار نقاشی خط محمد رضا یاری در اصفهان گشایش یافت.بر اساس اعالم روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان، 
آثار محمد رضا یاری در این نمایشگاه، شامل ۲۸ اثر در ابعاد مختلف اســت که از ۴۰ در ۶۰ تا ۸۰ در ۱۲۰ خلق شده اند.محمد رضا یاری سعی کرده است تا در 
سبک های مختلف مانند کوبیسم و با تکنیک های متفاوت از جمله الیه برداری به کسب تجربه بپردازد و به همین دلیل نیز این نمایشگاه »تجربه ها« نام گرفته 
است.محمدرضا یاری کار خود را از سال ۹۲ در زمینه نقاشیخط آغاز کرد و در زمینه هنر های گرافیک، نویسندگی، عکاسی و فیلمسازی و خطاطی نیز فعالیت 
دارد.نمایشگاه »تجربه ها« تا چهارشنبه، ۱۶ تیر دایر است و عالقه مندان می توانند از ســاعت ۱۰ و ۳۰ تا ۱۹ و ۳۰ هر روز در گالری نقش خانه اصفهان واقع در 

خیابان آمادگاه، مجتمع فرهنگی هنری سوره از آن دیدن کنند.

گشایش نمایشگاه »تجربه ها« در گالری نقش خانه اصفهان

نگاهی به آغاز هنر 
مفهومی در ایران

آیین معرفی کتاب»نگاهی به 
هنر مفهومی در ایران با بررسی 
آثار مفهومی مارکو گرییگوریان 
و مرتضی ممیز« که با کوشش 
علیرضا ارواحی تنطیم شــده 
است، در موزه هنرهای معاصر 

اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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 شواهد نشــان می دهد که طبیعت می تواند تمام زمین را در 
بربگیرد و هر نقطه ای را محاصره کند. طبیعت که مادر زمین 
است می تواند هر ســازه ای و هر منطقه  خالی از انسان را در 
خود فروببرد و این موضوع برای بشر کامال ثابت شده است. 
در این مطلب به معرفی مکان هایی متروکه و عجیب خواهیم 
پرداخت که توسط طبیعت محاصره شده اند و فضایی عجیب 
را ایجاد کرده انــد. درواقع دیدن این مکان هــای متروکه و 
قدرت عجیب طبیعت واقعا تعجب آور اســت. مهم نیست 
یک منطقه کوچک اســت یا بزرگ، هر منطقه ای که توسط 
انسان ها رها شــود پس از مدتی طبیعت آن را در بر خواهد 
گرفت. این مکان های متروکه درواقــع قدرت طبیعت را در 
زمان ها و مکان های مختلف به تصویر می کشد و قطعا ما را 

یاد فیلم های ترسناک می اندازد.
درخت پیانو: یک پیانو در وسط جنگ های کالیفرنیا رهاشده 
و به طوری عجیب یک درخت از وســط آن رشد کرده است. 
شاید فکر کنید که این تصویر ســاختگی است، اما کامال در 
اشتباهید. بسیار عجیب اســت که در فضایی باز یک درخت 

تصمیم می گیرد در وسط یک پیانو رشد کند.
طبیعتی شکننده: در مکانی مانند گلخانه که کامال متروکه شده 
است، گیاهانی رشد کرده اند. این گلخانه اکنون به محاصره 

گیاهان و طبیعت درآمده و گیاهان تصمیم گرفته اند تمامی 
شیشه ها را یکی یکی بشــکنند و به دور آهن ها بپیچند. این 

مکان اکنون کامال تحت سلطه  طبیعت است.
مرکز خرید متروکه در اوهایو: مکان هایی که اکنون مراکز خرید 
و فروشگاه های بزرگ هستند در نبود بشر تبدیل به مکان هایی 
متروکه خواهند شد و درنهایت این مکان ها توسط طبیعت 
محاصره می شوند. یک مرکز خرید در اوهایو که کامال خالی و 

متروکه بوده اکنون در اختیار طبیعت قرار دارد.
چرخ وفلک محاصره شــده: حتی چرخ وفلک هم از ســلطه  
طبیعت خارج نخواهد بود و گیاهان می توانند در هر سازه ای 
بپیچند و پس از سال ها تمام زمین را پوشش دهند. طبیعت 
می تواند چرخ وفلکی به سبزی یک گیاه را برای خود داشته 

باشد.
استخری متروکه در ژاپن: قطعا زمانی که این استخر راه اندازی 
شده بود یکی از استخر های زیبای ژاپن محسوب می شد و 
مکان خوبی برای تفریح مردم بود. اما اکنون به لطف طبیعت، 
ساختار آن کامال با پوشش گیاهی تغییر کرده است. همان طور 
که می دانید استخر ها نیاز به نگهداری و مراقبت دارند درنتیجه 
رها کردن چنینی مکانی همراه با تغییرات عجیبی خواهد بود.

ماشینی از برگ های ســبز: اشــیا و مکان های قدیمی که 

از دهه هــای قبل به جامانــده اکنون قطعــا در دل طبیعت 
پنهان شده اند و توســط طبیعت محاصره هستند. اینکه هر 
یک از این مکان ها بــه چه دلیل تبدیل بــه مکانی متروکه 
شــده اند مشــخص نیســت، اما قدرت طبیعت است که 
حیرت آور بوده و حس فیلم های ترســناک را به ما منتقل 

می کند.
مدرسه ای متروکه در دل طبیعت: مدرسه ای که سال ها قبل 
تبدیل به مکان های متروکه شده، اکنون تمام بخش هایش 
در طبیعت مدفون شده اســت. امروز این مدرسه به قدری 
پوشیده از گیاهان است که اصال دیگر شبیه مدرسه نیست.

هتلی در ســلطه طبیعت: هتل ها اغلب باید پــر از آدم ها و 
مسافران باشد، اما هتل های متروکه کامال پوشیده شده از 
گیاهان است و حس ترس را منتقل خواهد کرد. این هتل ها 
درگذشــته قطعا یک هتل  لوکس و چند ستاره بوده و محل 

خاطره انگیزی برای برخی مردممحسوب می شده است.
محله ای متروکــه: خانه های کوچک ســنگی که قبال محل 
زندگی انســان ها بود اکنــون در اختیار طبیعــت قرار دارد. 
این خانه ها، خانه هایی با ســاختار خانه های کوهســتانی 
بودند که کامال از گیاهان پوشــیده شدند و هیچ اثری از این 

ساختمان ها نیست.

آشپزی
همبرگر استروگانف

مواد الزم:پاستا طرح دار226 گرم، روغن زیتون 
یک قاشق چای خوری،گوشت گوساله چرخ کرده 500 گرم 

)کم چرب(،پیاز خرد شده یک فنجان،سیر خرد شده یک قاشق چای 
خوری،قارچ اسالیس شده226 گرم،آرد همه منظوره دو قاشق غذا خوری،آب 
گوشت بدون چربی و کم نمک یک فنجان،نمک یک و یک چهارم قاشق چای 

خوری،فلفل سیاه یک هشتم قاشق چای خوری،خامه ترش کم چرب سه چهارم 
فنجان،آب گوشت یک قاشق غذا خوری،جعفری خرد شده تازه سه قاشق غذا خوری

دستور پخت:  پاستا را با توجه به دستور روی بسته، اما بدون در نظر گرفتن روغن و نمک بپزید. 
سپس با آب سرد آب بکشید و خشک کنید. روغن را در یک ماهی تابه بزرگ نچسب روی حرارت 
متوسط رو به باال گرم کنید. گوشت را درون ماهی تابه قرار دهید و به مدت 4 دقیقه یا تا زمانی که 
قهوه ای رنگ شود تفت دهید، در طول پخت مرتب مواد را هم بزنید. پیاز، سیر و قارچ را به ماهی 
تابه اضافه کنید و به مدت 4 دقیقه یا تا زمانی که بیشتر مایعات شان بخار شود، به پختن مواد 
ادامه دهید و مواد را مرتب هم بزنید. روی مواد آرد بریزید و به مدت یک دقیقه دیگر بپزید. 

آب گوشت را درون ماهی تابه بریزید و به جوش بیاورید. حرارت را کم کنید و اجازه 
دهید یک دقیقه یا تا زمانی که مواد غلیظ شدند بجوشد. فلفل و نمک بزنید و 

ماهی تابه را از روی حرارت بردارید.  خامه ترش و یک قاشق غذا خوری 
آب گوشت را روی غذا بریزید و هم بزنید. مواد را روی پاستا 

بریزید و سپس روی مواد، جعفری ها را بریزید. 
غذا آماده سرو است.

مکان هایی متروکه که توسط طبیعت محاصره  شده است

اعالم تاریخ اکران »قهرمان« در جشنواره کن گالره عباسی را در »محاکات«  ببینید
جشنواره فیلم کن برنامه کامل، نمایش فیلم های حاضر در بخش های 
گوناگون هفتاد و چهارمین دوره این رویداد سینمایی را منتشر کرد.فیلم 
»قهرمان« به کارگردانی اصغر فرهادی که نماینده سینمای ایران در 
بخش رقابتی اصلی کن 2021 است، اولین نمایش جهانی خود را ساعت 
15:30 روز 13 جوالی )22 تیر( در سالن اصلی »گرند لومیر کاخ« جشنواره 
تجربه خواهد کرد و روز پس از آن ساعت ۹:30 به نمایش گذاشته می شود.

در چهارمین قسمت از فصل دوم برنامه تلویزیونی »محاکات« با اجرای 
منصور ضابطیان، گالره عباسی به عنوان کارشناس مهمان حضور 
دارد.عباسی که این روزها آخرین سریال مهران مدیری را در شبکه 
نمایش خانگی دارد، سوینا )سینمای ویژه نابینایان( را نیز تاسیس 
کرده است. داوران »محاکات« امیر شهاب رضویان، فلورا سام  و رسول 
نجفیان هستند و اجرای این برنامه را منصور ضابطیان بر عهده دارد.

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

با توجه به اهمیت کیفیت آب شــرب اســتان اصفهان، نشست هم اندیشی 
کنترل و نظارت بر سالمت آب شرب برگزار شد. 

مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضالب آبفای اســتان اصفهان در 
این نشست ضمن تاکید بر لزوم کار شــبانه روزی همکاران در شرایط بحران 
گفت: هرگونه شــکایت مشــترکین از کیفیت آب به صورت تــک به تک و 

حضوری بررسی می شود. 
فهیمه امیری با اشاره به این که عمده آب شرب مورد نیاز شهرها و روستاهای 
تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ از آب تصفیه خانه بابا شیخعلی 
تامین می شود، افزود: در شرایط کم آبی و ســاعات اوج مصرف تعدادی از 

چاه ها با هماهنگی واحد کنترل کیفی وارد مدار می شوند. 
وی گفت: به همین دلیل ممکن است مردم تغییری در مزه آب احساس کنند 

اما به لحاظ کیفیت و سالمت آب شرب از هر لحاظ مطمئن باشند زیرا سالمت 
شهروندان خط قرمز شرکت آب و فاضالب استان اصفهان است.

وی افزود: در صورتی که آب چاه در روستایی کیفیت مناسب نداشته باشد به 
طور قطع برای شرب استفاده نمی شــود و آب مورد نیاز این گونه روستاها به 

وسیله تانکرهای سیار تامین می شود. 
امیری، کلر سنجی روزانه را از وظایف اصلی آزمایشگاه ها دانست و بر شست 
و شوی مداوم مخزن های آب و سرویس و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات 

آزمایشگاه ها تاکید کرد. 
شایان ذکر است 22 آزمایشگاه میکروبی و پنج آزمایشگاه شیمیایی در سطح 
استان، کار سنجش سالمت و کیفیت آب را در تمام شهرها و روستاهای تحت 

پوشش برعهده دارند.

حمیدرضا عظیمیان،مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پیامی فرا رسیدن روز 
صنعت و معدن را به  تمامی مدیران، کارکنان و کارگران شاغل در حوزه صنعت 

و معدن تبریک گفت.متن این پیام به شرح زیر است:
نام گذاری روز دهم تیرمــاه به نام »روز صنعت و معــدن«، نمایانگر اهمیت 
بنیادین و سرنوشت ســاز صنعت و معدن، در توســعه، اقتصاد و شکوفایی 
ایران اسالمی است و این اهمیت در سال های اخیر، با اعمال محدودیت ها 
و تحریم های ظالمانه بر صنعت نفت کشور از ســوی دولت های متخاصم و 

متجاوز، دوچندان شده است.
صنعت و معدن، محرک و مشــوق تولید، جهش و رشــد نظام های سیاسی 
و اقتصادی اســت و بخش زیادی از پیشــرفت های نظام مقدس جمهوری 

اسالمی متاثر از پیشرفت در این حوزه است. 
بی تردید لطف پروردگار الهی شامل حال این مرزوبوم شده و جای جای میهن 
اســالمی ما مملو از منابع و معادن غنی طبیعی و سوختی و معدنی است و 
این امر، کشورمان را درزمینه بهره مندی از مواد اولیه در جایگاه مطلوبی قرار 

داده است. 
عالوه بر این، طی دهه های اخیر، دانش، مهارت، توانمندی و تعهد مهندسان، 
کارآفرینــان، معــدن کاران، صنعتگران و فرزنــدان برومند کشــور ارتقای 
چشم گیری یافته و سرمایه های انســانی این حوزه افزایش درخور توجهی 

داشته است.
صنعت و معدن به عنوان مهم ترین حوزه اقتصاد، نقش موثری در توســعه و 
پیشرفت نظام اسالمی و پویایی نظام بانکی و گردش مالی ایفا کرده و مولد 
اشتغال پایدار، افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه و رونق کسب وکار 
و صــادرات غیرنفتی و درنهایــت خوداتکایی و خودکفایــی اقتصادی بوده 
است؛ به طوری که به اذعان کارشناسان اقتصادی کشــور، مدیران صنعت و 
معدن کشور، فرماندهان جبهه اقتصادی مبارزه با تحریم های ظالمانه نظام 

سلطه خواه به  شمار می آیند.
10 تیرماه سالروز گرامیداشت و یادآوری اهمیت صنعت و معدن در سرنوشت 
کشور و پاسداشت تالش هـــــــای سخت کوشـــــــانه، مجاهــــدانه و 
خستگی ناپذیر فعاالن این عرصه است که با اراده پوالدین و همت مضاعف، 

چرخ های اقتصاد، تولید و رونق اقتصادی را به حرکت درآورده اند. 
در این میان، گروه  فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین مجتمع صنعتی کشــور 
و تنها مجموعه تکامل یافتــه صنعتی که چرخه کامل تولید از ســنگ تا رنگ 
و از معدن تا محصول نهایــی را در اختیار دارد، همواره مفتخر به پیشــتازی 
و موفقیت در عرصه های صنعتــی و معدنی نظام جمهوری اســالمی ایران 

بوده است.
بدین وسیله این روز خجسته را به تمامی مدیران، کارکنان، کارگران شاغل در 
حوزه صنعت و معدن و همکاران گران قدر گروه فوالد مبارکه از شمال تا جنوب 
کشور، تهنیت عرض می کنم و برای کلیه صنعتگران، معدن کاران، کارآفرینان 
و کارگران این عرصه که مجاهدانه در راه صیانت از پویندگی صنعت و اقتصاد 

این مرزوبوم، کوشش می کنند توفیق و سربلندی آرزو می کنم.

در بیست و پنجمین هفته از رقابت های لیگ برتر باشگاه های فوتبال کشور، تیم 
فوتبال فوالد مبارکه سپاهان با شعار »#من_مراقب_آب_هستم«  به مصاف 

تیم ماشین سازی تبریز رفت.بازیکنان زردپوش سپاهانی درحالی که بنر »سهم 
ما در کاهش مصرف آب چقدر است؟«  را در دست داشتند پا به میدان گذاشته 
و مسابقه خود را آغاز کردند.عالوه بر این در اقدام مشترک روابط عمومی آبفای 
استان اصفهان و باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان، بنر 280 مترمربعی »منابع آب 
محدود است« روی سکوهای تماشاگران ورزشــگاه بزرگ نقش جهان نصب 
شد.در این بنر که با ابعاد 20 × 14 متر طراحی شده است عبارت »اندکی صرفه 
جویی؛ گذر از بحران کم آبی« درج شــده و همزمان با مسابقه فوتبال تیم های 
سپاهان اصفهان و ماشین سازی تبریز در شامگاه پنجشنبه دهم تیرماه جاری از 
سیمای مرکز اصفهان به نمایش درآمد. همچنین یک بنر 50 مترمربعی با ابعاد 
50×1 متر نیز با شــعار »با مصرف صحیح آب، امانتدار آیندگان باشیم.« مقابل 
جایگاه تماشاگران نصب شد. شایان ذکر اســت این بنرها تا پایان رقابت های 

لیگ برتر باشگاه های فوتبال کشور در ورزشگاه نقش جهان نصب خواهد بود.

صداوســیما با تعامل و همکاری آبفای اســتان اصفهان برای مسائل مردم در 
حوزه آب راهکار مناســب ارائه می دهد. به گزارش روابط عمومی صداوسیمای 
مرکزاصفهان، به منظور اطالع رسانی و فرهنگ ســازی در حوزه مصرف بهینه و 
درست آب در جامعه تفاهم نامه همکاری مشترک شرکت آب و فاضالب استان 
و صداوسیمای مرکز اصفهان امضا شــد. در این نشست که به میزبانی شرکت 
آب و فاضالب اصفهان با حضور مدیران ارشد آبفا و صداوسیمای مرکزاصفهان 
برگزار شد، مدیرکل مرکز اصفهان گفت: دعوت مردم برای مصرف درست انرژی 

مهم ترین مسئله است. 
عبدالحسینی افزود: شبکه استانی اصفهان در بخش های مختلف خبر، سیما 
و رادیو  در زمینه اطالع رسانی مناســب و دعوت مردم برای مصزف درست آب، 
برنامه هایی را تولید و پخش می کنند تا اهمیت ایــن موضوع برای مردم کامال 
قابل لمس باشد.  وی با بیان اینکه بی توجهی به کمبود منابع انرژی آثار جبران 
ناپذیر دارد، گفت: از مدیران حوزه آب استان می خواهم در زمینه برنامه سازی به 
ویژه در ساختار های نمایشی و پویا نمایی تالش مضاعف داشته باشند.  مدیرکل 
صداوسیمای مرکزاصفهان، ارتباط مستمر صداوسیمای استان با متولیان آب 
استان را ضروری دانست و افزود: از مدیران و کارشناسان شرکت آب و فاضالب 
در اســتان برای حضور در برنامه های تلویزیونی دعوت می کنیم تا در گزارش ها 
و برنامه های اجتماعی حضور پیدا کنند و عالوه بر ارائه گزارش های عملکردی ، 
شنونده نقدها و نظرات مردم باشند تا مشکالت بهتردیده شوند و راهکاری برای 
آن پیدا شود. عبدالحسینی ضمن اعالم آمادگی برای همکاری های بیشتر این 
مرکز با مدیران آبفای استان گفت: عالوه بر پخش و تولید برنامه های فرهنگی و 
اطالع رسانی در خصوص ایجاد فرهنگ مصرف انرژی، این امکان را داریم تا در 
حوزه های نظرسنجی و افکار سنجی مردم واحد پژوهش و تحقیقات این مرکز 

به شما کمک کند.

رسانه ملی در مصرف بهینه آب نقش اساسی دارد
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اصفهان هم در این نشست بر نقش اساسی 

رسانه ملی برای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب و برق تاکید کرد و در خصوص 
وضعیت مصرف آب در اصفهان گفت: با فرهنگ سازی و مصرف بهینه در جامعه 
موفق شــدیم ســرانه مصرف آب در اصفهان را از 18۹ به 157 لیتر در شبانه روز 
کاهش دهیم؛ اما با توجه به شرایط روز های اخیر، وضعیت کرونا و افزایش دمای 
هوا در اصفهان با افزایش مصرف آب مواجه هستیم که البته امیدوارم با همکاری 

و همراهی مردم و مصرف درست به جیزه بندی نرسیم. 
مهندس هاشم امینی گفت: برای اطالع رسانی و دعوت مردم برای مصرف درست 
به کمک صداوسیما نیاز داریم تا از این بحران عبور کنیم.  وی ضمن بیان ضرورت 
صرف جویی در مصرف آب باتوجه به هزینه باالی تولید و محدودیت منابع آن 
گفت : صرفه جویی در مصرف آب توسط مردم عالوه بر اینکه مصداق بیانات مقام 
معظم رهبری در خصوص اصالح الگوی مصرف است ، دارای منافعی است که 
سایر آحاد جامعه از آن بهره مند خواهند شد و بودجه حاصله از این منافع در دیگر 
امورات زیر بنایی صنعت آب وبرق ، هزینه می شود. امینی ضمن استقبال از این 
تفاهم نامه گفت: در این تفاهم نامه ابعاد پروژه ها و مســائل حوزه آب استان از 
طریق رسانه ملی مشخص می شــود و این امر به مثبت بودن فضای حاکم بر 

جامعه کمک خواهد کرد.

درنشست هم اندیشی کنترل و نظارت بر سالمت آب شرب استان اصفهان اعالم شد:
22 آزمایشگاه میکروبی و 5 آزمایشگاه شیمیایی بر سالمت و کیفیت آب شرب نظارت دارند

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:
مدیران صنعت و معدن، فرماندهان جبهه اقتصادی مبارزه با تحریم ها هستند

در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال؛
سپاهانی ها با شعار »مدیریت مصرف بهینه آب« به میدان رفتند

امضای تفاهم نامه همکاری شرکت آب و فاضالب اصفهان و صداوسیمای مرکز اصفهان
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