
در آستانه تعطیالت احتمالی اصناف به دلیل شرایط کرونایی، سازمان مالیاتی اصفهان اعالم کرد 
تسهیالت جدید مالیاتی به منظور حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته است؛

دستگیری مالیاتی از اصناف
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 روی دست مانده!
 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: اصفهان دارای ۷۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام است 
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در دومین جلسه کمیسیون 
 سرمایه گذاری و توسعه زیر ساخت

اتاق بازرگانی اصفهان صورت پذیرفت:

بررسی روند پیشرفت 
پروژه های توسعه ای استان 

صنایع بزرگ؛ نیاز 
چهارمحال و بختیاری 

برای توسعه صنعتی

 رییس ستاد برگزاری آزمون های 
دانشگاه اصفهان اعالم کرد:

کاهش تعداد غایبان کنکور 
سراسری ۱۴۰۰ در اصفهان
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امضای تفاهم نامه همکاری 
شرکت آب و فاضالب اصفهان 
و صداوسیمای مرکز اصفهان
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با امضای تفاهم نامه توسط شهردار 
اصفهان و شهردار سمرقند به صورت برخط؛ 

اصفهان و سمرقند 
خواهرخوانده شدند
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کشور وجود دارد
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سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

آگهی مزایده

علی اصغر خادمی- شهردار خور م الف:1161753

شهرداریخور به اســتناد مصوبه 379 مورخ 1400/2/8 شورای اسالمی شــهر خور در نظر دارد 
نسبت به فروش 5 پالک زمین مسکونی واقع در مجموعه مسکونی مهدیه و 1 پالک زمین تجاری 

واقع در جنب پارک فاز یک مجموعه مســکونی امام علی )ع( و 3 پالک زمین کارگاهی در شرق 

 و 2 پالک زمین کارگاهی در غرب شــهر خور از طریق آگهی مزایده و دریافت بهای آن بصورت نقد

 اقدام نماید. 

)پرداخت هر نوع مالیات، عوارض و هزینه آگهی به عهده خریدار می باشد( متقاضیان می توانند 

جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت، سایر مدارک و شــرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت اداری 

ساعت 13/30 روز پنجشنبه مورخ 1400/4/31 به شهرداری خور مراجعه نمایند. 

نوبت اول
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»نتانیاهو« باز هم بحران آفرینی کرد
نتانیاهو و خانواده اش سیاست زمین سوخته را در قبال رقیب پیروز خود در پیش گرفته و پس از 
امحای اسناد در دفتر نخست وزیری، مشــکالتی را در مقر اقامت نخست وزیر هم به وجود آورده 
است.شبکه 12 تلویزیون اسراییلی در گزارشی خبر داد، سازمان اطالعات داخلی اسراییل )شاباک( 
هشدار داده است مقر اقامت نخست وزیر اسراییل در خیابان بالفور قدس بعد از خروج نتانیاهو از 
آن از شرایط امنیتی کافی برخوردار نیست.به گفته این رسانه عبری زبان، شاباک در چند روز مانده 
به تحویل این مقر به نفتالی بنت اعالم کرد احتماال با مشکالت مختلفی از جمله مشکالت امنیتی 
مواجه شده و باید پیش از نقل مکان وی این مشکالت حل شــوند.در این بین به اعتقاد شاباک، 
احتماال برخی از ساختارهای امنیتی موجود در این ساختمان دچار مشکل )تخریب( شده اند و باید 

مجددا مورد بررسی قرار بگیرند.

درخواست عراق برای ایجاد بازدارندگی در برابر حمالت ترکیه
یکی از نمایندگان ائتالف دولت قانون عراق با اشــاره به ادامه حمالت ترکیه به شــمال این کشور 
خواستار بازگذاشته شدن دست نیروهای حشد الشــعبی برای ایجاد بازدارندگی در برابر حمالت 
آنکارا شد.به نقل از العهد، »جاسم البیاتی« نماینده ائتالف دولت قانون عراق خواستار فراهم شدن 
زمینه برای حشــد الشــعبی به منظور مقابله با ترکیه با توجه به ناتوانی نیروهای پیشمرگه اقلیم 
کردستان عراق شد.وی به شدت از ادامه نقض حاکمیت عراق از سوی نیروهای ترکیه انتقاد کرد و 
خواستار بازگذاشتن دست نیروهای حشد الشعبی برای اقدامات بازدارنده علیه ترکیه شد.جاسم 
البیاتی گفت: حزب دموکرات کردستان عراق، منافع مشــترکی با ترکیه دارد و از این رو نمی تواند 
که مانع حمالت ترکیه و بمباران و حمالت توپخانه ای آن شود، زیرا حفظ منافعش برایش اهمیت 

زیادی دارد.

سئول: 

کودتا در کره شمالی صحت ندارد
آژانس اصلی اطالعات کره جنوبی اعالم کرد، رهبری کره شمالی به صورت عادی بر اوضاع این کشور 
نظارت دارد و شایعات درباره کودتا و به کما رفتن او رارد کرد.به نقل از خبرگزاری یونهاپ، شایعاتی 
مبنی بر این مسئله منتشر شد که کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی پس از خونریزی مغزی به کما 
رفته و کودتایی از سوی »کیم پیونگ-ایل«، عموی او صورت گرفته است.سرویس اطالعات ملی 
کره جنوبی در بیانیه ای برای خبرنگاران اعالم کرد: ما متوجه شدیم که گمانه زنی ها درباره سالمت 
رهبری کره شمالی بی پایه و اساس اســت. کیم جونگ اون ریاست نشست کمیته مرکزی حزب 
حاکم کره شمالی را در 2۹ ژوئن برعهده داشت و امور کشور را به عنوان رهبری دولت در دست دارد 

و به صورت عادی به آنها رسیدگی می کند.

مخالفت اتحادیه اروپا با سفر »اردوغان« به قبرس
اتحادیه اروپا اعالم کرد که ما سفر رییس جمهور ترکیه به قســمت شمالی قبرس را رد می کنیم و 
پیشنهاد ایجاد دو کشور را نمی پذیریم.به گزارش اسپوتنیک روسیه، »اورسوال فون در الین«، رییس 
کمیسیون اروپا اعالم کرد که سفر برنامه ریزی شــده رجب طیب اردوغان ، رییس جمهور ترکیه به 
قسمت شمالی قبرس بســیار حساس اســت.فون در الین تصریح کرد که اتحادیه اروپا پیشنهاد 
تشکیل دو کشور در قبرس را نمی پذیرد.وی در یک کنفرانس مطبوعاتی از بروکسل گفت: من اخیرا 
با اردوغان درباره قصد وی برای دیدار از قبرس در این ماه صحبــت کردم.فون درالین افزود: این 
دیدار بسیار حساس است و من برای او روشن کردم که ما پیشــنهاد دو کشور را به عنوان اتحادیه 

قبول نخواهیم کرد.

ایران، میزبان گروه های سیاسی درگیر در افغانستان است تا شاید راهی برای حل این بحران پشت میز مذاکرات پیدا شود؛

تالش برای حل مناقشه کابل

در حالی که آمریکا و کشورهای اروپایی  علیرضا کریمیان
هیچ تالشــی برای حل و فصل وضعیت 
افغانســتان در شــرایط حمله طالبان انجام نداده اند، ایران میزبان 
طرف های درگیر در این بحران بود تا شاید این بار با خونریزی و تجاوز 
کمتری بحران در افغانســتان خاموش شــود. ابتکار گفت وگو میان 
طرف های درگیر در این کشور در حالی از سوی ایران اجرایی شده که 
وزیر امور خارجه هند نیز برای شرکت در این گفت وگوها به ایران آمد 
تا مهر تایید این کشور بانفوذ در میان افغان ها پای توافق نامه طرفین 

در تهران قرار  بگیرد. 
رهبری هیئت جمهوری اسالمی افغانستان در این دور از مذاکرات را 
»یونس قانونی« وزیر امور خارجه پیشین افغانستان و رهبری هیئت 
مذاکراتی گروه طالبان را »عباس استانکزی« معاون دفتر این گروه 
بر عهده دارند.همچنین ســخنگوی دفتر طالبان در قطر هم با انتشار 
توئیتی نوشت: سفر هیئت طالبان به تهران به دعوت رسمی مقامات 
ایران صورت می گیــرد و ریاســت آن برعهده »شــیرمحمد عباس 

استانکزی« است.
در این راستا نشست گفت وگوهای بین االفغانی با حضور نمایندگان 
دولت افغانســتان، شــخصیت های عالی جمهوریت و هیئت عالی 

سیاســی طالبان چهارشــنبه 1۶ تیرماه جاری به میزبانی جمهوری 
اســالمی ایران و با ســخنرانی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
در تهران افتتاح شــد. محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران طی ســخنانی در مراســم افتتاحیه نشست مذکور 
عنوان کرد: افتخار داریم در دوران جهاد بــرادران و خواهران بزرگوار 

افغانستانی در برابر اشغالگران خارجی در کنار شما بودیم.
رییس دستگاه دیپلماسی با اشاره به شکست ایاالت متحده آمریکا 
در افغانســتان و حضــور بیش از دو دهــه در این کشــور که موجب 
خرابی های بســیاری شده اســت، خاطرنشــان کرد: امروز مردم و 
رهبران سیاســی افغانســتان باید برای آینده کشورشان تصمیمات 
دشوار اتخاذ کنند.وزیر امور خارجه با اشــاره به نتایج نامطلوب ادامه 
منازعات در افغانستان، بازگشت به میز مذاکرات بین االفغانی و تعهد 
به راهکارهای سیاسی را بهترین انتخاب از سوی رهبران و جریان های 
سیاسی افغانســتان خواند و آمادگی جمهوری اسالمی ایران را برای 
کمک به روند گفت وگوها بین جناح های موجود به منظور حل و فصل 

مناقشات و بحران های جاری در آن کشور اعالم کرد.
طی دو سال گذشــته تالش های زیادی انجام شد تا مذاکرات صلح 
بین طالبان و دولت افغانســتان به نتیجه برســد، اما طالبان به رغم 

آمادگی برای صلح حاضــر به امضای توافق نشــد و به حمالت خود 
ادامه داد. چین، روسیه و ایران همیشه اعالم کرده اند طالبان بخشی 
از فرآیند صلح در افغانســتان اســت و بدون آن روند صلح به نتیجه 
نخواهد رسید. طالبان دولت فعلی افغانســتان را مشروع نمی داند 
و هیــچ گاه حاضر به مذاکره با آن نشــد و به نظر می رســد این بار از 
فرصت خروج آمریکایی ها استفاده کرده تا بتواند بخش های زیادی 
از افغانســتان را تحت کنترل خــود درآورده و در مذاکرات احتمالی 

امتیاز های بیشتری بگیرد.
هم زمان با افزایش  تنش های سیاســی و  نظامی در افغانستان و در 
فاصله کوتاه باقی مانده تا خروج نیروهای خارجی از خاک افغانستان، 
جمهوری اسالمی ایران گامی مهم در راستای برقراری صلح و ثبات در 

افغانستان برداشته است. 
به نظر می رســد ابتکار و تالش جمهوری اســالمی ایران برای ســر 
و ســامان دادن به روند گفت وگوهــای بین االفغانــی و فقط نقش 
تســهیل گر بازی کردن در این مذاکرات، می تواند الگوی مناسبی در 
اختیار ســایر قدرت های منطقه ای از جمله چین، روسیه و پاکستان 
قرار دهد تا آنها نیز از این طریق شرایط را برای آینده روشن افغانستان 

فراهم سازند.

رییس جمهور در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه روابط 
ما با بانک های دنیا تا مســئله »اف.ای.تی.اف« حل 
نشود، امکان پذیر نیست و حاال که در جنگ اقتصادی 
پیروز شدیم، باید تحریم را برداریم و »اف.ای.تی.اف« 
را نهایی کنیم، گفت: به نظرم »اف.ای.تی.اف« دســت 
خودمان اســت و همین فردا می توانیم این مسئله را 
حل کنیم.وی با طرح این ســوال که چرا ســرمایه به 
اندازه کافی نمی توان در بازار ایران آورد؟ خاطرنشــان 
کرد: این مســئله باید به مردم توضیح داده شود. 2۰۰، 
۳۰۰ میلیارد طرح آمــاده ســرمایه گذاری داریم؛ چه 
در مسئله آب، چه در مســئله برق، چه در مورد تصفیه 
آب، چه در فوالد، آلومنیوم، پتروشیمی و... طرح های 
زیادی وجود دارد که مورد مطالعه قرار گرفته و جانمایی 

هم شــده اند.رییس جمهوری با بیــان اینکه در داخل 
برخی از مشــکالت را می شــود حل و فصل کرد، ابراز 
داشت: اگر همه دســتگاه ها هماهنگ شوند، این کار 
شــدنی اســت. امیدواریم از 12 مرداد ماه به بعد این 
هماهنگی و همســویی ایجاد شــود، اگرچه عده ای از 
شغل شان می افتند، چراکه انتقادات عجیب و غریبی 
می کردند ولی از آن تاریخ به بعد همــه از یک جناح و 
تفکر می شــوند.روحانی در ادامه با بیان این که برخی 
مشکالت در ســرمایه گذاری مربوط به داخل می شود 
و قابل حل اســت، گفت: اگر قوا همه بــا هم همفکر و 
هم نظر شوند مشــکالت قابل حل است. زمانی که هم 
نظر نیستند کار می ماند. وی با اشاره به فرآیند تصویب 
لوایح مرتبط با FATF اظهار کرد: دولت تصمیم گرفت و 

لوایح آن را آماده کرد و به مجلس برد، مجلس شورای 
اسالمی تصویب کرد و به  شورای نگهبان رفت و آنجا با ما 
همکاری کرد و جای دیگر گیر افتاد. جایی که ما اصال فکر 
نمی کردیم در آنجا ماند و گرفتار شد و FATF به دست 
نیامد. تا این مسئله حل نشــود، روابط ما با بانک های 
دنیا دچار مشکل است. شاید نظرات مختلف زیاد باشد 
و کسی هم بگوید بهتر است که FATF نداشته باشیم 

که  من کاری به آن ندارم؛ اما این یک واقعیت است.

FATF تاکید رییس جمهور بر نهایی کردن

صبح چهارشنبه طی مراسمی، با حضور  سردارسرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور ،فرمانده 
نیروی زمینی سپاه و جمعی از فرماندهان، مسئوالن و کارشناسان ارشد نیروهای مسلح، مجموعه متنوعی از تسلیحات و تجهیزات راهبردی و مدرن دفاعی به سازمان 
رزم نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی الحاق شد.در این مراسم،  با الحاق نسل جدیدی  از  موشک های نقطه زن و دقیق زن، بالگردهای هجومی، شناسایی 
و تک ور و پهپادهای برد بلند رزمی،شناسایی و انتحاری در فرآیند تکامل قدرت دفاعی نیروی زمینی سپاه گام مهم دیگری به جلو برداشته شد.سامانه های موشک انداز 
ضد زره و ضد تانک و راکت های دقیق زن و نقطه زن با پیوست و ترکیبی از دیگر تسلیحات و مهمات هوشمند الحاقی، سرعت و توان تحرک و قدرت عملیاتی یگان های 
نیروهای مخصوص، تکاور، رزمی، زرهی و توپخانه نیروی زمینی سپاه را بیش از پیش ارتقا خواهند بخشید. یکی از مهم ترین ویژگی های این مرحله  از الحاق، آغاز بهره 
برداری و به کارگیری از مهمات، تجهیزات و تسلیحاتی است که مراحل ساخت و تولید آنها بر فرآیند و راهبرد هوشمند سازی منطبق بوده و از سوی دیگر محصول ارزشمند 
تالش و اهتمام متخصصان و کارشناسان داخلی و از جمله سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه است که اکنون به مرحله بهره برداری نهایی رسیده 
است. نسل نوین و ارتقا یافته ای از موشک های ضد زره، بمب ها و راکت های دقیق زن و نقطه زن نیز در میان ادوات و تجهیزاتی دیده می شد که در این مراسم به ظرفیت 

و توانمندی های دفاعی و امنیتی نیروی سرافراز زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ملحق شد. 

الحاق تجهیزات مدرن دفاعی به نیروی زمینی سپاه
نگرانی صهیونیست ها از طرح 

»نصرا...« برای وارد کردن 
سوخت از ایران

خبر روز

وز عکس ر

پاسخگویی وزیر 
نیرو در کمیسیون 

انرژی مجلس
رضا اردکانیــان، وزیر نیرو در 
جلســه فوق العاده کمیسیون 
انــرژی مجلــس دربــاره 
قطعی های مکرر برق شرکت 
کرد و ضمــن ارائه توضیحات 
خود بــه ســواالت نمایندگان 

پاسخ داد.

اولین مهمان خارجی دولت رییسی مشخص شد
وزیر خارجه ژاپن قصد دارد اواســط مردادماه برای دیدار با مقام های دولت آیت ا...رییســی 

و تاکید بر تمایل توکیو برای تقویت روابط دوستانه با جمهوری اسالمی، به تهران سفر کند.
خبرگزاری »ان اچ کی« ژاپن گزارش کرد که »موتگی توشیمیتســو« وزیــر امور خارجه ژاپن 
اواسط ماه آگوست )اواسط مردادماه( برای دیدار با مقام های ارشد دولت آیت ا... سیدابراهیم 

رییسی، رییس جمهور منتخب جمهوری اسالمی ایران به تهران سفر خواهد کرد.
»ان اچ کی« در گزارش خود در خصوص سفر این مقام ژاپنی نوشت که موتگی قصد دارد در این 
سفر از مقام های ارشد جمهوری اسالمی ایران درخواست کند تا نقش سازنده ای را در تالش ها 

برای کاهش تنش ها و برقراری صلح در غرب آسیا ایفا کند.

هیئتی از مجلس به سوریه رفت
هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اســالمی به منظور تقویت روابط پارلمانی و توسعه روابط 

مردمی بین ایران و سوریه به دمشق سفر کرد.
هیئتی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی عضو گروه دوســتی پارلمانی ایران و سوریه به 
ریاســت عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی به همراه احمدحسین 
فالحی، جعفر راستی، سیداحمد آوایی و فاطمه محمدبیگی به ســوریه سفر کردند که در بدو 
ورود به دمشق پایتخت این کشور مورد استقبال هیفا محمد جمعه نایب رییس گروه دوستی 

پارلمانی سوریه و ایران و سفیر جمهوری اسالمی ایران در دمشق قرار گرفتند.
در توضیح اهداف این سفر، عباس گلرو، نایب رییس گروه دوســتی پارلمانی ایران و سوریه 
گفت که هدف از این ســفر تقویت روابط پارلمانی و توسعه روابط مردمی بین دو کشور  است. 
ظرفیت های زیادی برای ارتقای روابط و تعامالت در زمینه های تجاری و اقتصادی وجود دارد 

که باید به نحو احسن از آن استفاده کرد.
وی  تاکید کرد که مجلس شــورای اســالمی آمادگی الزم برای تقویــت همکاری ها در زمینه 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با پارلمان سوریه را دارد. در همین راستا گروه دوستی پارلمانی 
ایران و سوریه آمادگی دارد در راستای تســهیل مناسبات فیمابین گفت وگوها و همکاری های 

خود را با نمایندگان مجلس مردمی سوریه تقویت کند.

 واکنش روسیه و آمریکا به ادعای آژانس 
مبنی بر غنی سازی 20 درصد ایران

بعد از گزارش رویترز  به نقل از آژانس بین المللی انرژی اتمی که مدعی شــده بود ایران قصد 
تولید اورانیوم فلزی با ســقف غنای 2۰ درصد دارد هم روســیه و هم آمریــکا به آن واکنش 
نشان دادند.اولیانوف، نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی مستقر در وین در حساب 
کاربری اش در توئیتر یــادآوری کرده که »جو بایــدن«، رییس جمهور فعلــی آمریکا همانند 
»دونالد ترامپ«، رییس جمهور پیشین آمریکا سیاســت موسوم به »فشار حداکثری« علیه 
ایران را ادامه داده است. وی پیشنهاد کرده تنها راه برای خروج از این »دور باطل« از سر گیری 

مذاکرات وین است.
این دیپلمات ارشد روسیه در توئیتر نوشــت: »آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش داده که 

ایران قصد تولید اورانیوم فلزی غنی شده تا 2۰ درصد دارد. 
آمریکا به نوبه خود، سیاست فشــار حداکثری دونالد ترامپ را حفظ کرده است. تنها راه برای 

خروج از این دور باطل، از سرگیری مذاکرات وین بدون تاخیر و احیای کامل برجام است«. 
همچنین ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این ادعــای آژانس بین المللی 
اتمی آن را »تاسف آور« خواند.وی در ادامه گفت: استفاده ایران از اورانیوم 2۰ درصد تاثیری در 

مذاکرات وین برای ایران نخواهد داشت.

کافه سیاست

پس از طرح دبیرکل جنبش حزب ا... لبنان 
بــرای حل بحران ســوخت در این کشــور، 
رسانه های صهیونیســتی خبر دادند که این 
طرح موجــب نگرانی رژیم صهیونیســتی 

شده است.
رسانه  های صهیونیستی، ، گزارش دادند که 
طرح اخیر »سید حســن نصرا...« دبیرکل 
جنبش حــزب ا... لبنان برای حــل بحران 
لبنان موجب نگرانی تل آویو شــده اســت.

دبیــرکل حــزب ا... لبنان اخیــرا در یکی از 
ســخنرانی های خود گفت که اگر مسئوالن 
لبنانی قــادر به حل بحران ســوخت در این 
کشور نباشند، حزب ا... این امکان را دارد که 

پس رایزنی با تهران از ایران سوخت بخرد.
بر اســاس گــزارش پایگاه خبری شــبکه 
»المیادین«، رســانه های صهیونیســتی از 
جمله کانال 1۳ تلویزیــون این رژیم در این 
خصوص خبر دادند که سید حسن نصر ا... 
برای بحران لبنان راهــکار دارد و این راه حل 
آوردن ســوخت و نفتکش از ایران به لبنان 
است که این مسئله باید برای تل آویو بسیار 

نگران کننده باشد.
کانال 1۳ در ادامه با »نگران کننده« خواندن 
این طرح بــرای رژیــم صهیونیســتی، به 
اظهارات »بنی گانتز« وزیر جنگ این رژیم 
اشــاره کرد که در آن مدعی کمــک به لبنان 

شده بود.
وزیر جنــگ رژیــم صهیونیســتی پس از 
طرح دبیرکل جنبــش حزب ا...لبنان برای 
حل بحران سوخت در این کشــور ادعا کرد 
که تل آویو آماده اســت از راه همــکاری با 
ســازمان های بین المللی به بحــران لبنان 
پایان دهد.کشــور لبنان پس از انفجار بندر 
بیروت وارد یک بحران سیاسی و اقتصادی 
بزرگ شــده اســت؛ لبنان در تاریخ چهارم 
آگوست ســال 2۰2۰ )1۴ مرداد( در بندرگاه 
بیروت شاهد  انفجاری مهیب بود؛ انفجاری 
که بیــش از 1۹۰ کشــته و ۶۵۰۰ مجروح به 

دنبال داشت.

طی دو سال گذشته تالش های زیادی انجام شد تا 
کرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان به  مذا
نتیجه برسد، اما طالبان به رغم آمادگی برای صلح 
حاضر به امضای توافق نشد و به حمالت خود ادامه 

داد

بین الملل

عکس: تسنیم
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افزایش 2۵ تا 3۵ درصدی قیمت پوشاک در بازار اصفهان
افزایش قیمت پوشاک تابستانه در بازار اصفهان قدرت خرید مردم را کاهش و در پی آن فروشندگان با 
مشکالت فراوانی مواجه شده اند. رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک دوخته اصفهان 
گفت: پوشاک در بازار اصفهان ۲۵ الی ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته  که تمام گرانی ها از بخش تولید 
ریشه می گیرد، چرا که افزایش قیمت پارچه ، گرانی  دستمزد  و اجاره ها بر قیمت های تمام شده تاثیر 
مستقیم دارد. ابراهیم خطابخش افزود: فروشگاه  های پوشاک و البسه  به خودی خود قیمت ها را 
افزایش نداده اند آن ها حتی متحمل ضرر و زیان فراوانی  شده اند، صنف پوشاک در بخش تولید و 
فروشگاه درگیر مشکالت زیادی است و تعداد قابل توجهی از واحد های فروش و تولید با سابقه های 
باال از این شــغل کناره گیری کرده اند.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشاک دوخته 
اصفهان، بیان کرد: مالیات های سنگین تاثیر زیادی بر قیمت ها گذاشته، قدرت خرید مردم کاهش پیدا 
کرده و درآمد ها کمتر شده به همین دلیل خریداران از افزایش قیمت نسبی پوشاک ناراضی هستند،  
باتوجه به قیمت های تمام شده برای تولیدکنندگان پوشاک موجود در بازار از نظر قیمت خوب و عادالنه 
است.وی با اشاره به قیمت های باال پوشاک کودکان، خاطر نشان کرد: تولید و فروش پوشاک کودکان 
مشــکالت زیادی به همراه دارد، چرا که اکثر تولیدکنندگان کار جزئی قبول نمی کنند و دور ریز پارچه 
زیاد  است، اما امیدواریم که  تولید قوی تر شود، هزینه ها، مالیات و اجاره ها کاهش پیدا کند تا مصرف 

کنندگان توانایی خرید داشته باشند و رونق به بازار پوشاک بازگردد.

  80 درصد گوشت مرغ اصفهان بر اساس قیمت مصوب
عرضه می شود

 معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: ۸۰ درصد گوشت مرغ بر اساس قیمت 
مصوب در بازار این استان عرضه می شود و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد دراین زمینه تخلف وجود دارد.اسماعیل 
نادری افزود: به طور میانگین روزانه  بین ۳۴۰ تا ۳۸۰ تن گوشت مرغ در استان اصفهان توزیع می شود 
که بخشی هم در اختیار واحدهای قطعه بندی قرار می گیرد و وارد چرخه توزیع می شود.معاون بازرگانی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با عذرخواهی از مردم استان اصفهان برای محدودیت هایی 
که در روزهای اخیر  برای عرضه مرغ به وجود آمده ، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف 
می توانند از طریق ســامانه ۱۲۴ گزارش دهند.وی ادامه داد: در مرحله اول ســهمیه آن واحد صنفی 
متخلف قطع خواهد شد و پس از آن با تشکیل پرونده به تعزیرات ارائه داده می شود.به گفته وی، در 
این مرحله ۲ نوع برخورد با متخلفان صورت می دهیم و از طریق قطع سهمیه و معرفی به تعزیرات با 
متخلفان برخورد خواهد شد .معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار داشت: 
تولید مرغ در استان محدود اســت و برای این تولید هم یارانه پرداخت می کنیم به همین دلیل باید 
نظارت کافی را تا حلقه پایانی این زنجیره را به طور کامل کنترل کنیم تا در هیچ کدام از مراحل نهاده ها، 

مرغدار، کشتارگاه، واحد صنفی فروشنده و خریدار با مشکل مواجه نشوند.

زمان قطع برق 2 ساعت زودتر به واحدهای صنعتی اعالم شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت: برای کاهش آسیب های 
ناشی از قطع برق به واحدهای تولیدی و صنعتی، مراتب باید به موقع و دستکم ۲ ساعت قبل از آغاز 
خاموشی از طریق پیامک اعالم شود.سیدحسن قاضی عسگر، در جلسه کارگروه تسهیل غیربانکی 
استان در استانداری افزود: باید در این شــرایط تدابیری برای فعالیت واحدهای صنعتی اندیشیده 
شود و این واحدها فعالیت های خود را به ســاعت ۲۱ تا ۹ صبح موکول کنند.وی با تاکید بر ضرورت 
صرفه جویی و مدیریت مصرف آب و برق توسط شهروندان ادامه داد: ساعت ۱۱ تا ۹ شب با کمبود برق 
در اســتان مواجهیم؛ اما پس از آن با اضافه تولید روبه رو هستیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری اصفهان اظهار داشت: مشکل کمبود برق و آب در کشور به دلیل تحریم های 

ناجوانمردانه غرب، خشکسالی و کرونا به وجود آمده است.

در آستانه تعطیالت احتمالی اصناف به دلیل شرایط کرونایی، سازمان مالیاتی اصفهان اعالم کرد تسهیالت جدید مالیاتی به منظور 
حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته است؛

دستگیری مالیاتی از اصناف

در روزهای سختی که اصناف در زمان کرونا  مرضیه محب رسول
ســپری می کنند مالیات همــواره یکی از 
دغدغه های جدی برای این قشر محسوب شده است. وضعیت کرونا در 
حالی دوباره وارد پیک پنجم و بحرانی می شود که بار دیگر سایه تعطیالت 
صنفی بر سر بسیاری از مشاغل سنگینی می کند هر چند بارها متولیان و 
مسئوالن مالیاتی تصمیمات و دســتورالعمل های خود مبنی بر مدارا و 
مساوات با اصناف بر سر میزان مالیات خود در شرایط کرونایی را اعالم 
کرده اند؛ اما باز هم به نظر می رسد مشــاغل از نحوه و میزان مالیات ها 
رضایت ندارند؛ چرا که معتقدند در شــرایطی کــه اصناف ناگزیر تعطیل 
می شوند و درآمدی ندارند این بانک ها و ســازمان مالیاتی است که باز 
هستند و مطالبات خود را از اصناف پیگیری می کنند و این عادالنه نیست. 
فشار ناشی از تورم و وضعیت بد اقتصادی اصناف را واداشته تا هر زمان که 
تعطیلی و زمزمه های بسته شدن کسب و کارشان به گوش رسیده، انگشت 
اتهام به سوی سازمان مالیاتی و بانک ها دراز کنند و خواستار تعطیلی و 
توقف مطالبات این نهادها شوند. سخنی که البته بیهوده و چندان بیراه 
نیست. اخیرا که باز زمزمه تعطیلی دوباره اصناف در کالن شهرها و اصفهان 
شنیده می شود بار دیگر دغدغه اصناف در مورد بانک ها و سازمان مالیاتی 
پر رنگ تر شده است. در فصلی که مؤدیان مالیاتی باید حساب و کتاب 
خود را روانه سازمان مالیاتی کنند پس از پشت سر گذاشتن بیش از سه 

هفته تعطیلی بار دیگر زمزمه بسته شدن مشاغل به گوش می رسد. این بار 
صدای اعتراض اصناف به احتمال تعطیلی بلندتر از همیشه است ؛اما در 
برهه کنونی دولت برای تامین زمینه های خود راهی به جز گرفتن مالیات 
ندارد.در ماه هایی که شرایط بین المللی و تحریم برای ایران سخت تر شده 
است،مالیات به دلیل اینکه به عنوان یکی از معدود راه های درآمدی دولت 
مطرح بوده نه می تواند برداشته شود و نه بخشیده. در همین زمینه اخیرا 
رییس سازمان مالیاتی کشور اعالم کرده که مالیات تنها در سال جاری ۴ 
درصد برای اصناف زیاد شده است و این در شرایطی که تورم ۴۰ درصد بوده 
است کمترین میزان ارتقای مالیات بوده که می توانسته اعمال شود.این 
مقام مسئول این را هم گفته که بیش از 6۰ درصد مالیات ها بر اساس اظهار 
نامه خود مؤدیان مالیاتی تعیین شده و رسیدگی های بیشتری در این 
زمینه صورت نگرفته اســت.  در این زمینه مدیرکل امور مالیاتی استان 
اصفهان هم از تسهیالت و راهکارهای ویژه این سازمان برای اصناف خبر 
داد وگفت: تسهیالت جدید مالیاتی به منظور حمایت از مشاغل آسیب 
دیده از کرونا در نظر گرفته شده است.بهروز مهدلو افزود: صدور، تجدید 
یا تمدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع ماده ۱۸6 
قانون مالیات های مستقیم تا پایان تابستان سال جاری نیاز به استعالم 
و ارائه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شــده، 
نخواهد داشت.وی افزود: صنوف به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا 

که فهرست آنها به تصویب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از 
شیوع ویروس کرونا رسیده است از بخشــودگی کامل جرائم مربوط به  
تســلیم نکردن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی در 
موعد مقــرر قانونی برای دوره های دوم و ســوم ســال ۱۳۹۹ برخوردار 
می شوند.وی ادامه داد:  صنوف یاد شده، اقساط معوق و سررسید شده 
مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده طی سال ۱۳۹۹ آنان امهال 
می شود.وی تاکید کرد: شناســایی و وصول مالیات از افرادی که به رغم 
درآمد کالن مرتکب فرار مالیاتی می شوند از مطالبات بحق مردم و فعاالن 
اقتصادی از ادارات امور مالیاتی است و این اداره اکنون به جایی رسیده که 
می تواند مؤدیان مالیاتی را شناسایی و افراد متخلف را به راحتی تحت 
پیگرد قرار دهد.وی تصریح کرد: با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، اداره 
کل امور مالیاتی اصفهان تنها بر درصد کوچکــی از پرونده های مالیاتی 
خاص متمرکز و امور مالیاتی اســتان با سهولت بیشتری انجام خواهد 
شد.مهدلو بر ضرورت ارسال به موقع اظهارنامه اشخاص حقیقی و ارائه 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۰ تا پایان زمان تمدید شــده ، 
تاکید کرد.وی اضافه کرد: سازمان مالیاتی به دنبال کسب رضایت مردم و 
فعاالن اقتصادی است و به گونه ای عمل می کند که بتواند در زمینه رونق و 
جهش تولید کمک کند بنابراین انتظار دارد مؤدیــان مالیاتی نیز با این 

سازمان همکاری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
بــا توجه به اعمــال خاموشــی های بــدون برنامه 
در مناطق مختلف اســتان، وزارت نیرو و شــرکت 
توانیر موظف به اعمــال مدیریت جامع درخصوص 
وضعیت برق هستند.منصور شیشه فروش افزود: 
با توجه به اینکه بارها به وزارت نیرو، شــرکت توانیر 
و دیسپاچینگ کشوری عنوان شــده است که باید  
برای خاموشی با برنامه عمل کنند ولی بی برنامگی 
در قطع فیدرهای برق برای مردم اســتان اصفهان 

مشکل ساز شــده اســت.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان افزود: بر اثر قطع برق بدون اطالع 
قبلی ، تاکنون بیش از ۲۵۰ مورد حادثه گیرافتادن در 
آسانسور در استان گزارش شده است.وی، خاموشی 
چراغ های راهنمایی و رانندگی در شــهرهای بزرگ 
اســتان را موجب قفل شــدن ترافیک و اختالل در 
تردد شهروندان عنوان کرد و گفت: از سویی در برخی 
بخش های صنعتی و تولیدی به علت قطع ۲ تا سه 
بار برق در یک روز توســط دیســپاچینگ کشوری 
خسارت هایی وارد شده است.شیشه فروش با اشاره 
به اینکه اصفهان ســاالنه ۲ هزار مگاوات کمبود برق 
دارد، گفت: باید وزارت نیرو برای ساخت نیروگاه ها در 
استان پیش از رسیدن به این وضعیت خاموشی های 

از پیش تعریف نشده اقدام می کرد.وی یکی از دالیل 
قطعی برق را افزایش دمــا عنوان کرد و گفت: در ماه 
جاری در اصفهان بین ۲ تا چهــار درجه افزایش دما 
نسبت به نرمال وجود دارد که در تمام طول تابستان 
نیز شــدت گرما تا ۲ درجه بیش از حد نرمال خواهد 
بود و بر این اساس دمای هوا در اصفهان از ۴۰ تا ۴۲ 
درجه و در برخی شهرستان ها تا ۴6 درجه نیز افزایش 
یافته اســت.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
اصفهان با اشــاره به اینکه افزایش دمای استان  در 
۲۰ سال گذشته کم ســابقه بوده، افزود: کم بارشی، 
افزایش مصارف و کم شــدن توان تولید برق کشور  
موجب  اعمال خاموشی های تعریف نشده در استان 

شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

وزارت نیرو موظف به مدیریت جامع وضعیت برق اصفهان است

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت 
اصفهان:

با گندم آفت زده 
 نمی توان نان 
باکیفیتی پخت

خبر روز

سازمان مالیاتی به دنبال کسب رضایت مردم و فعاالن 
اقتصادی است و به گونه ای عمل می کند که بتواند در 
زمینه رونق و جهش تولید کمک کند بنابراین انتظار دارد 

مؤدیان مالیاتی نیز با این سازمان همکاری کنند

کشاورزان نطنز در محاصره خشکسالی
خشکشــالی، رمق کشــاورزان نطنزی را گرفته و از طرف دیگر بیمه کشــاورزی نیز پاسخگوی زیان 
تولیدکنندگان نیست.کشــاورزی در منطقه نطنز این روزها به دلیل کم آبی دچار بحران شده است و 
مشکالتی را برای کشاورزان ایجاد  و متحمل ضرر و زیان های متعددی شده اند که گاهی این ضرر و 
زیان ها غیرقابل جبران است.خشکسالی به دلیل کمبود بارش باران و نزوالت آسمانی این روزها دغدغه 
کشاورزان را چندین برابر کرده است و موجب شده تا به کشاورزان ضرر و زیان قابل توجهی وارد شود و 
از سوی دیگر بیمه کشاورزی نیز پاسخگوی نیاز کشاورزان نطنزی نیست. مدیر جهاد کشاورزی نطنز 
گفت: متاسفانه در چند سال گذشته شاهد پدیده خشکسالی و کم آبی در منطقه و در کشور بوده ایم که 
سبب وارد آمدن ضرر و زیان زیادی به کشاورزان و بخش کشاورزی شده که الزم است با برنامه ریزی 
صحیح این موضوع مرتفع شود. سیف ا... فرجی خاطرنشــان کرد: مبارزه علیه آفات و بیماری ها و 
همچنین تغذیه صحیح باغات در شهرستان نطنز بر اساس توصیه های فنی و کارشناسی است که منجر 
به کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در راستای تولید محصول سالم شده است. شهرستان 
نطنز با ســطحی بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ هکتار باغات انار و حدود ۹۵۰ هکتار باغات پسته از قطب های 

تولید این محصوالت در استان اصفهان محسوب می شود.

آغاز برداشت سیب گالب بهاره از 2000 هکتار از باغات استان 
اصفهان 

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: برداشت سیب گالب از ۲۰۰۰ هکتار 
از باغات سیب گالب بهاره اســتان از اوایل تیرماه آغاز شــده و تا نیمه مردادماه ادامه دارداحمدرضا 
رییس زاده  اظهار کرد: برداشت سیب گالب از ۲۰۰۰ هکتار از باغات سیب گالب بهاره استان از اوایل تیر 
ماه آغاز شده و تا نیمه مرداد ماه ادامه دارد.مدیر امور باغبانی سازمان  جهاد کشاورزی استان اصفهان با 
بیان اینکه ارقام سیب گالب استان به ترتیب تاریخ رسیدن شامل گالب اصفهان، گالب کهنز و سلطانی 
هستند، اضافه کرد: ســطح کل باغات سیب گالب استان حدود ۳۰۰۰ هکتار اســت که از این مقدار، 
سیب گالب سلطانی در سطح نزدیک به ۱۰۰۰ هکتار در پاییز برداشت می شود.وی افزود: پیش بینی 
می شود که بیش از ۱۵۰۰۰ تن انواع سیب گالب بهاره تا نیمه دوم مرداد ماه برداشت و روانه بازار مصرف 
شود. وی افزود: بخش عمده سطح باغات سیب گالب استان در شهرستان سمیرم واقع شده و بعد 
از آن شهرستان های شهرضا و دهاقان قرار دارند.رییس زاده در پایان گفت: سرمازدگی بهاره و تداوم 

خشکسالی دو عامل مهم کاهش تولید سیب گالب استان در سال جاری هستند.

وام طرح ملی مسکن 2۵0 میلیون تومان شد 
معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش وام طرح ملی مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: 
هزینه ساخت هر مترمربع واحد طرح ملی مسکن چهار میلیون تومان است.حبیب ا...طاهرخانی در 
مراسم بهره برداری وکلنگ زنی ۲,۲۰۰ میلیارد تومان پروژه زیربنایی در شهر جدید پردیس، اظهار کرد: 
از زمان تشکیل شهرهای جدید ۴۵۷ پروژه زیرساختی در شهرهای جدید ایران اجرا شده که از این 
تعداد ۱6۰ پروژه در سال های ۹۸ و ۹۹ اجرا شده اســت.وی با بیان اینکه طی سال ۹۸ و ۹۹ با بخش 
خصوصی ۱۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی قرارداد مشارکتی امضا شد، 
تصریح کرد: رشد جمعیت در شهرها در مقایسه با متوسط کشور ۷ برابر است و تمام خدمات زیربنایی 
و روبنایی این شهرها تامین شده و می شود.مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران گفت: در 
شهرهای جدید شهرک سازی انجام می شود، چراکه عرضه مسکن نیازمند زمین برنامه ریزی شده 
است که کار ساده ای نیست.طاهرخانی تصریح کرد: با حمایت های وزیر راه و شهرسازی در شهرهای 
جدید ۱۲۵ هزار مسکن طرح ملی مسکن در دست ساخت است.وی از افزایش وام طرح ملی مسکن 
به ۲۵۰ میلیون تومان خبر داد و اضافه کرد: این میزان تسهیالت با توجه به هزینه ساخت هر متر مربع 

چهار میلیون تومانی، حدود ۵۰ درصد هزینه های ساخت واحدهای طرح مذکور را تامین می کند.

کافه اقتصاد
م

س: تسنی
عک

اخبار

رییس اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان گفت: سال های پیش شــاهد صادرات خوبی در صنعت طال بودیم به طوری که ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات داشتیم و بخش 
اعظمی از صادرات ما به کشور های حاشیه خلیج فارس، عراق و افغانستان بود، اما هم اکنون صادرات ما به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.شیشه بران با تاکید بر اینکه 
فقط با سرمایه گذاری روی صادرات می توانیم صنعت طال را ارتقا دهیم، افزود: کاهش صادرات طال دالیل مختلفی دارد که از مهم ترین آن می توان به مشکالت حوزه 
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اشاره کرد.وی با اشاره به گران بودن مواد اولیه ساخت طال ادامه داد: مهم ترین مشکل، مبحث ارزش افزوده است که در صادرات 
ارزش افزوده باالیی تعلق می گیرد و همین امر مشکل بزرگی است.رییس اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان ادامه داد: بانک مرکزی در استان اصفهان نمایندگی 
ندارد و برای هر امری باید به تهران برویم و از سوی دیگر باید طال را با ارز آزاد تولید کنیم، ولی برگشت ارز باید با ارز نیمایی باشد که برای تولید کنندگان به صرفه نیست.

شیشه بران گفت: یکی دیگر از مشکالت ما، مالیات است، طال کاال نیست و به عنوان سرمایه محسوب می شود؛ بنابراین نباید ارزش افزوده به آن تعلق بگیرد، ولی ارزش 
افزوده ۹ درصدی سبب شده قیمت طال بسیار باالتر از قیمت واقعی آن باشد.وی با بیان اینکه قیمت طال در ایران از کشور های دیگر باالتر رفته و دیگر صرفه اقتصادی 
برای صادرات ندارد، ادامه داد: در کشور های دیگر مانند ترکیه طال با قیمت بسیار پایین تر نسبت به ما ساخته و صادر می شود و امروز ما شاهد قاچاق طالی هم هستیم.

حال وخیم صادرات طال در نصف جهان

تجمع اعتراض آمیز 
کشاورزان و دامداران 

اصفهانی مقابل 
استانداری

وز عکس ر

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت 
اصفهان گفت: با گندم آفت زده نمی توان 
نان ایده آل و باکیفیتی پخت ؛ اما دولت 
می توانــد بــه جــای ورود ذرت، گندم 
باکیفیــت را از خارج وارد کشــور کند و 
گندم های آفت زده را برای خوراک دام 

به دامداری ها تحویل دهد.
محمدرضا خواجه در خصوص پیشنهاد 
افزایــش قیمت نان در حالی که ســال 
به ســال از کیفیت نان کاسته می شود، 
اظهار کرد: تغییر نکردن و ثبات نرخ نان 
طی چند سال گذشــته، موجب تخریب 
کیفیت نان و فرار کارگران نانوایی شــده 

است.
وی دربــاره کیفیت پایین نــان، توضیح 
داد: ۵۰ درصد دلیل کیفیت نان به کیفیت 
گندم، ۳۰ درصد به مهــارت و تخصص 
نانوا و ۲۰ درصد به تنور و تجهیزات نانوایی 

برمی گردد.
نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت 
اصفهان افزود: اگــر کیفیت نان کاهش 
می یابد در درجه نخست به دلیل نوسان 

کیفی گندم در کشور است.
وی تصریــح کــرد: تنها ســه اســتان 
گلستان، خوزستان و فارس گندم خوب 
و با کیفیت تولید می کنند و گندم ســایر 

استان ها کیفیت خوبی ندارند.
خواجه بــا تاکید بر اینکه بــا گندم آفت 
و ســن زده نمی تــوان نان ایــده آل و 
باکیفیتی تولید کرد، گفت: در این شرایط 
نه رییس اداره غله مســئول است و نه 
اســتاندار، اما دولــت می تواند به جای 
ورود ذرت، گندم باکیفیت را از خارج وارد 
کشــور کند و گندم های آفت زده را برای 

خوراک دام به دامداری ها تحویل دهد.



4پنجشنبه 17 تیــــر 1400 / 27 ذی القعده 1442 / 08 جوالی 2021 / شماره 3296

برداشت جو از اراضی کشاورزی فارسان
مدیر جهاد کشاورزی فارسان با اشاره به آغاز برداشت جو در مزارع این شهرستان اظهار داشت: از سطح 
۹۰۰ هکتار اراضی کشت شده در این شهرستان ســطح ۶۰۰ هکتار مزارع با تولید بیش از هزار و ۵۰۰ تن به 
مرحله برداشت رسیده است. ابراهیم کوچکی افزود: با توجه به بروز خشکسالی و لزوم بهره وری آب و 
صرفه جویی هر چه بیشتر مصرف آب کشاورزی با تالش مجموعه جهاد کشاورزی، سطحی بالغ بر سه 
هزار و ۶۰۰ هکتار تاکنون از اراضی زراعی و باغی به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده اند. کوچکی اضافه 
کرد: با توصیه کارشناسان جهت رعایت الگوی کشت، کشت های زراعت پاییزه خصوصا گندم و جو انجام 
شد که در خصوص کشت جو که سطحی بالغ بر ۹۰۰ هکتار اراضی اختصاص یافته، ۶۰۰ هکتار آن به مرحله 

برداشت رسید.

تمدید مهلت ثبت نام خبرنگاران برای دریافت واکسن کرونا
اداره کل مطبوعــات و خبرگزاری های داخلی با صــدور اطالعیه ای، با اعالم تمدید زمــان ثبت نام برای 
واکسیناسیون خبرنگاران از روز یکشنبه ۲۰ تیرماه تا پایان وقت جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰، از فراهم شدن امکان 
ارزیابی و رتبه بندی پایگاه های خبری بدون امتیاز برای دریافت ســهمیه واکسن خبر داد. این دسته از 
رسانه ها تا پایان روز شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ مهلت دارند نسبت به تکمیل و ارسال فرم خوداظهاری اقدام کنند.

ردیابی آفت کرم برگ خوار پاییزه در مزارع فارسان
مسئول واحد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی فارسان گفت: آفت قرنطینه ای کرم برگ خوار پاییزه در 
مزارع ذرت این شهرستان به طور مستمر ردیابی می شود. نادیا مرتضوی افزود: ردیابی مشاهده آفت کرم 
برگ خوار پاییزه به مساحت ۱۵۰ هکتار در اراضی ذرت پردنجان انجام شد. مرتضوی اضافه کرد: با توجه 
به اینکه این آفت جزو آفات قرنطینه ای است نصب ۵ تله کرم برگ خوار پاییزه ذرت در اراضی پردنجان، 

فارسان و بخش جونقان جهت ردیابی فرمونی انجام شد.

مسابقات لیگ دسته 2 بسکتبال در شهرکرد آغاز شد
دور برگشت مسابقات بسکتبال لیگ دسته ۲ باشگاه های کشور روز سه شنبه در شهرکرد آغاز شد و تیم های 
حاضر در گروه ج آقایان در ۱۵ دیدار به مصاف یکدیگر می روند. در رقابت های بســکتبال لیگ دســته ۲ 
باشگاه های کشور و در گروه ج، تیم های پروتئین تعریف کرمانشاه، زاگرس فرخ شهر، شاهین شهر، خانه 
بسکتبال نهاوند، خانه بسکتبال نی ریز و آینده سازان ایالم حضور دارند که در دور برگشت این رقابت ها که 
به میزبانی زاگرس فرخ شهر برگزار می شود با یکدیگر مسابقه می دهند. بر اساس برنامه اعالم شده، این 
مسابقات از عصر سه شنبه در ورزشگاه تختی شهرکرد بدون حضور تماشاگران آغاز شده و تا ۲۰ تیر ادامه 
خواهد داشت که در این مدت تیم های حاضر در ۱۵ دیدار با یکدیگر رودررو می شوند تا برای صعود به دور 

بعد حریفان را از پیش رو بردارند.

تجهیز نمازخانه ادارات و فرمانداری ها باید مورد توجه جدی قرار بگیرد
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار چهارمحال و بختیاری در شورای فرهنگی استانداری با تاکید بر 
اینکه مستندسازی اقدامات و برنامه های فرهنگی اجرا شده از اهمیت باالیی برخوردار است ،اظهار داشت: 
متاسفانه برخی فرمانداری ها در بحث مستندسازی اقدامات صورت گرفته در حوزه فرهنگی تا حدودی 
ضعیف عمل می کنند، باید مستندسازی برنامه های فرهنگی اجرا شده در مناسبت های ملی و مذهبی 
جدی گرفته شود.لیال محمدیان با اشاره به اینکه بحث تجهیز نمازخانه ادارات و فرمانداری ها باید مورد توجه 
جدی قرار بگیرد، افزود: مدیران و فرمانداران باید درصدی از اعتبارات سال ۱۴۰۰ را با توجه به متراژ ساختمان 

برای تجهیز نمازخانه ها پیشنهاد دهند و تالش می کنیم این اعتبار اختصاص داده شود.

برق دزدی؛ کیسه دوزی برای مال مردم

مزرعه در گذشته به مکانی اطالق می شــد که در آن کشاورزان دست به 
تولید محصوالت کشــاورزی مختلف می زدند، اما در چند ســال اخیر 
مزارع استخراج ارز دیجیتال، واژه جدیدی را به فرهنگ لغت کشورمان 
اضافه کرده است، افراد با استفاده از دستگاه ها و تجهیزات خاص اقدام 
به استخراج ارز دیجیتال می کنند که متاســفانه این روز ها و با افزایش 
پیک بار مصرف برق این مزارع استخراج ارز در حال تبدیل شدن به یک 
چالش بسیار بزرگ برای کشور است. بحران برق این روز ها بیش از هر 
زمان دیگری توجه افکار عمومی را به مسئله ای به نام استخراج ارز مجازی 
جلب کرده است. کارشناسان صنعت برق می گویند: میزان انرژی مصرفی 
هر دســتگاه ماینر چیزی معادل »۳۲۵۰ وات« است که این یعنی این 
دستگاه در هر ساعت ۳۲۵۰ وات برق مصرف می کند پس برای به دست 
آوردن برق مصرفی ماهانه دستگاه باید این عدد را ضرب در ۲۴ ساعت 
شبانه روز و سپس ضرب در ۳۰ روز ماه کنیم که عدد ۲۳۴۰ کیلووات ساعت 
به دست می آید. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور 
گفته است: استخراج یک بیت کوین به اندازه مصرف ۲۴واحد مسکونی 
در طول یک سال برق مصرف می کند. با کمک همین جمله می توان میزان 
برق الزم برای استخراج یک بیت کوین را محاسبه کرد. آمار شرکت توانیر 
نشان می دهد، هر سال در ایران مشترکان خانگی رقمی حدود ۸۳ میلیارد 
کیلووات ساعت برق مصرف می کنند و اگر این رقم را به تعداد ۲۸میلیون 

مشترک خانگی در کل کشور تقسیم کنیم، می بینیم مصرف ساالنه برق 
هر واحد مســکونی رقمی حدود دو هزار و ۹۵۰کیلووات ســاعت است. 
با این حساب وقتی ســخنگوی توانیر می گوید یک بیت کوین به اندازه 
مصرف ۲۴واحد مسکونی در سال برق مصرف می کند، این یعنی احتماال 

استخراج هر بیت کوین ۷۲ هزار کیلووات ساعت برق مصرف می کند.

جمع آوری هزار و 300 دستگاه ماینر غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری
جمع آوری دســتگاه های غیر مجاز اســتخراج رمــزارز در چهارمحال 
وبختیاری به مرز هزار و ۳۰۰ دستگاه رســید. مجید فرهزاد، مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری در دیدار با رییس 
کل دادگستری استان، از شناسایی و جمع آوری هزار و ۳۰۰ ماینر غیرمجاز 
با توان مصرفی هزار و ۸۰۰ کیلوات، از ابتدای شــروع این طرح در استان 
چهارمحال و بختیاری خبر داد. احمدرضا بهرامی ،رییس دادگســتری 
کل اســتان هم گفت: اســتخراج غیرمجاز رمز ارز ها به خاطر آسیب به 
زیرساخت ها، ممنوع است و با این مراکز برخورد جدی خواهد شد و در 
این زمینه هیچ گونه اغماضی نخواهیم داشت. سردار منوچهر امان اللهی، 
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری، در حین عملیات رســیدگی و 
بازرسی یکی از مناطقی که مردم اطالع داده بودند گفت: مبارزه با جرائم 
اقتصادی از اولویت های کاری پلیس چهارمحال و بختیاری است و در 

این خصوص قاطعانه با مجرمان برخورد می شود.

پاداش ۵00 هزار تومانی به ازای معرفی هردستگاه غیرمجاز ماینر
مدیرعامل شــرکت نیروی بــرق چهارمحال و بختیاری یکــی از دالیل 
افزایش مصرف بــرق در کشــور و چهارمحال و بختیاری را اســتخراج 
غیرمجاز رمز ارز ها عنوان و تصریح کرد: این مسئله باعث تضییع حقوق 
عمومی، ناپایداری شبکه برق و آسیب دیدگی تاسیسات برقی مشترکین 
مجاور این مراکز خواهد شد و در این رابطه مردم می توانند این مراکز را از 
طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۳۸۱۱۲۱ معرفی و به ازای معرفی هردستگاه 
غیرمجاز ماینر پاداش ریالی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان دریافت کنند. فرهزاد 
در پایان خاطر نشــان کرد: بهره برداری از مراکز مجاز استخراج رمز ارز ها 
منوط به مقرارت و قوانین مربوطه است، در چهار شهرک صنعتی بروجن، 
فرخ شهر، سفیددشت و شهرکرد استخراج ارز ممنوع بوده و با توجه به 
فصل پیک بار از اول خردادماه برق مراکز مجاز نیز از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۱ 
شب قطع خواهد شد و تاپایان شهریورماه نیز این روند ادامه دارد. به گفته 
کارشناسان حوزه تامین انرژی، توان مصرفی یک دستگاه استخراج رمزارز 
)ماینر( دو تا سه کیلو وات برابر با یک کولر گازی، پنج کولر آبی، ۱۵ یخچال 
فریزر و یا ۳۵ پنکه اســت که در ایران بیش از ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق 

به طور مستمر برای استخراج رمز ارز تخمین زده می شود.

رییــس جهادکشــاورزی چهارمحــال و بختیاری 
اظهارداشت: نیاز ماهانه استان به مرغ یک میلیون تا 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه است و هم اکنون تولید و 

کشتار مرغ در استان بیشتر از نیاز بازار است.
عطاءا...ابراهیمی با اشــاره به اینکه قبل از شــیوع 
ویروس کرونا، میزان کشــتار مرغ ۵۵ تا ۶۰ تن بود، 
گفت: از چندماه گذشته تاکنون روزانه بین ۸۰ تا ۱۳۰ 

تن مرغ در استان کشتار و روانه بازار می شود.
به گفته وی، میزان مصرف مرغ در استان به ازای هر 
نفر ۲۵ کیلوگرم است و هم اکنون در استان مازاد بر 

نیاز بازار، مرغ تولید می شود.
رییس جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
در فروردین ماه امسال یک میلیون و ۱۷۰ هزار قطعه، 
در اردیبهشــت ماه یک میلیــون و ۴۳۴ هزار قطعه 
و در خردادماه یــک میلیون و ۵۰۰ هــزار قطعه و در 
تیرماه تاکنون بیش از ۶۷۰ هزار قطعه جوجه ریزی 

مرغداری های استان انجام شده است.
وی بــا تاکید بر اینکــه جوجه ریــزی در واحدهای 
مرغداری روند یکســان ندارند و واحد تولیدی تابع 
قیمت و تامین نهاده هستند، گفت:این عوامل باعث 
برخی نابسامانی ها شده بود که با افزایش نظارت این 

مشکالت نیز رفع شد.
وی افزایش قیمت در مرغ در اســتان های همجوار 
و خروج و نشت مرغ از استان به سمت استان های 
همجوار را یکی از دالیل افزایش نیاز و افزایش کشتار 
دانست و گفت: در استان یک نیاز کاذب ایجاد شده و 
در ماه جاری برخی شب ها باالی ۱۲۰ تن کشتار مرغ 

در استان انجام شده است.
 وی گفت:با توجه به اینکه صنعت طیور یک صنعت 
پیچیده اســت و در صورتی که در یکــی ازالیه های 
تولید از  جمله مرغ اجداد، مرغ الین، مرغ مادر، مرغ 
گوشتی مشکل ایجاد شود در ســایر قسمت ها نیز 
اختالل ایجاد خواهد شــد و ۶ ماه تا یک و نیم سال 

بعد اثرات آن مشخص می شود.
وی اظهــار داشــت: نوســانات قیمــت و بــازار در 
ســال گذشته ناشــی از ســال های گذشــته بود و 
جهادکشــاورزی با تمام تالش به دنبال کاهش این 

نوسانات است.
ابراهیمی بــه تفکیک وظایف بیــن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و جهادکشاورزی در حوزه مرغ انتقاد 
کرد و گفت: این امر باعــث بروز ناهماهنگی و ایجاد 

خأل در تولید شده است.

وی به بحث تحریم هــا نیز به عنوان یکــی دیگر از 
مشــکالت این حوزه اشــاره کرد و گفت: بخشی از 
خوراک دام و طیور از طریق کشــورهای دیگر تامین 
می شــود که به دلیل تحریم ها، ثبت سفارش دچار 
اختالل شــده بود و مطابق با هماهنگی انجام شده 

این مشکالت رفع و نوسانات تا حدودی کنترل شد.
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: هم اکنون در استان یک واحد تولید مرغ مادر 
فعال است و نیاز اســتان را در صورتی که با حداکثر 
ظرفیت تولید داشته باشد تا ۸۹ درصد تامین می کند.

وی اظهار داشت: جوجه کشی در استان به دلیل باال 
بودن ارتفاع با مشکل مواجه است.

به گفته وی، در استان ۲۲۰ واحد تولیدی فعال است 
که متوســط ۷۰ تا ۸۰ واحد همزمان فرآیند تولید را 
انجام می دهند و سه واحد کشتارگاهی نیز در استان 

فرآیند کشتار مرغ را صورت می دهند.
وی به ناکافی بودن نظارت از سوی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت بر توزیع و مراحل بعد از چرخه تولید 
اشاره کرد و گفت: دامپزشــکی استان نیز بر کیفیت 
مرغ و ذبح شرعی و قرنطینه مرغ در استان نظارت 

دارد.

4 میلیون و800 هزار قطعه جوجه ریزی در  چهارمحال و بختیاری انجام شد
2 شهرستان در چهارمحال و 
بختیاری در  وضعیت قرمز 

شیوع کرونا قرار گرفت

خبر روز

شرط دورکاری کارمندان چهارمحال و بختیاری اعالم شد
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دورکاری کارمندان بر اساس تشخیص مدیر انجام می شود و اگر 
مدیر احساس کند حضور کارمند و کارشناسی در اداره ضرورت دارد و آن فرد نمی تواند از راه دور به امورات 
اداری رسیدگی کند، می تواند دورکاری این کارمند را لغو و سایر کارمندان را که امکان دورکاری برای آن ها 
فراهم است به دورکاری بفرستد، اما حضور کارکنان و دورکاری در اداره باید براساس وضعیت رنگ بندی 
اعمال شود. اقبال عباسی افزود: اگر مدیر دستگاهی نسبت به مصوبه دورکاری کارمندان زیرمجموعه 
اش بی توجهی کند، باید به تخلفات اداری معرفی شود. عباســی اضافه کرد: زنگ خطر پیک پنجم 
کرونا در کشور به صدا درآمده است و اگر رعایت شیوه نامه های بهداشتی در اولویت مردم، مسئوالن 
و دســتگاه های تخصصی امر نظارت قرار نگیرد، در آینده ای نه چندان دور چهارمحال و بختیاری هم 
وارد پیک پنجم کرونا خواهد شد. وی اظهار داشت: فرمانداران شهرستان های ۱۰ گانه با حضور اعضای 
شورای تامین شهرستان و اعضای ستاد کرونا به منظور اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های کرونایی 
تصمیم گیری کنند، تصمیمات این جلسه به منزله مصوبه ستاد استانی کروناست. عباسی تصریح کرد: 
دورهمی های خانوادگی، برگزاری مراسم و حضور گردشگران در چهارمحال و بختیاری در یک ماه اخیر 
باعث افزایش آمار ابتال به کرونا شد و باید با افرادی که شیوه نامه های بهداشتی را نقض می کنند، برخورد 
الزم صورت بگیرد. وی گفت: در حال حاضر و باتوجه به شــرایط کرونایی مجوز برپایی نمایشگاه های 
تخصصی در استان صادر نمی شود. عباسی ادامه داد: رانندگان اتوبوس های مسافربری حامل گردشگر 
باید از پایانه های رسمی کشور صورت وضعیت تهیه کنند و مبدأ و مقصد آن مشخص باشد، در غیر این 

صورت ورود اتوبوس حامل گردشگر به استان غیرقانونی است و با آن ها برخورد خواهد شد.

توزیع 6۵ میلیارد ریال برای امهال تسهیالت کشاورزان 
چهارمحال و بختیاری

سرپرست اداره کل مدیریت بحران اســتانداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ۶۵ میلیارد ریال 
به منظور امهال و بخشش جریمه تسهیالت کشاورزان خسارت دیده ناشی از خشکسالی در استان توزیع 
شد. خسرو کیانی افزود: این اعتبارات سهم چهارمحال و بختیاری از موضوع امهال و بخشش جریمه 
کشاورزان خسارت دیده ناشی از خشکسالی و براساس بند )ز( تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده است. 
کیانی اضافه کرد: این مبلغ از اعتبارات برای توزیع بین کشاورزان خسارت دیده ناشی از خشکسالی بین 
هشت بانک عامل در استان توزیع شد. وی ادامه داد: در این طرح تسهیالت کشاورزان خسارت دیده 
از سال ۱۳۹۴ به دچار خسارت شدند، به مدت یک سال امهال می شود. کیانی گفت: در همین راستا 
کشاورزان می توانند از هم اکنون به بانک هایی که تسهیالت دریافت کرده اند مراجعه و نسبت به امهال 

تسهیالت خود اقدام کنند.

امضای تفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشی بین دانشگاه 
شهرکرد و دبرسن مجارستان

به نقل از دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی بین 
دانشگاه شهرکرد و دانشگاه دبرسن مجارســتان )University of Debrecen( امضا شد. انجام 
برنامه های پژوهشی و آموزشی مشترک از قبیل تبادل استاد و دانشجو، همکاری مشترک در تعریف 
پروژه های پژوهشی و فناوری، راهنمایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی، برگزاری دوره های مشترک 
با مدرک دوگانه، انجــام برنامه های بازدیــد و اردو های علمی دوطرفه برای دانشــگاهیان، برگزاری 
همایش های مشترک علمی و ارائه کارگاه ها و وبینار های علمی و تخصصی از مهم ترین محور های این 
 QS تفاهم نامه است. دانشگاه دبرسن طبق رتبه بندی تایمز رتبه ۱۰۰۰-۸۰۰ جهان و براساس رتبه بندی
رتبه ۶۰۰-۵۹۱ است. این دانشگاه در سال ۱۵۳۸ میالدی تاسیس شد و دارای ۱۴ دانشکده با بیش 

از ۳۰۰۰۰ دانشجو است.

اخبار

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات 
درمانی و بهداشــتی چهارمحال و بختیاری 
گفــت: در جدیدتریــن رنگ بنــدی وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی، ۲ 
شهرســتان فارســان و لردگان در وضعیت 
قرمز)خیلــی پرخطر( شــیوع کرونــا قرار 
گرفتند. مجید شــیرانی افزود: افزایش بار 
بیماری طی روزهای اخیر در این ۲ شهرستان 
سبب شــده اســت تا در وضعیت قرمز قرار 
گیرنــد و برهمین اســاس محدودیت های 
وضعیت قرمز باید در این شهرستان ها رعایت 
شود. وی ادامه داد: اگر چه در برخی روزهای 
اخیر تعداد بیماران بستری افزایش داشته؛ 
اما تعداد بیماران سرپایی ثابت است و این 
موضوع مایه امیدواری است که هنوز با موج 
پنجم کرونا روبه رو نشــده ایم. شــیرانی با 
تاکید بــر اینکه همه رده های ســنی و حتی 
افرادی که واکسینه شده اند نیز در خطر ابتال 
به نوع جهش یافته کرونا با ســویه دلتا قرار 
دارند، تصریح کرد: ۵۴.۹۲ درصد مبتالیان به 
کرونا در اســتان در رده سنی ۱۶ تا ۴۵ سال، 
۲۲.۴۷ درصد در گروه سنی ۴۶ تا ۶۰ سال، 
۱۹.۶۱ درصد در رده سنی ۶۰ سال به باال، ۲.۱۳ 
در گروه سنی ۵ تا ۱۵ سال قرار دارند و کمتر از 
یک درصد مبتالیان نیز در سنین کمتر از پنج 
سال هستند. رییس دانشگاه علوم پزشکی، 
خدمــات درمانی و بهداشــتی چهارمحال و 
بختیاری در ادامــه از شناســایی ۱۶۰ بیمار 
مبتال به کرونا در استان خبر داد و گفت: از این 
تعداد ۱۰ بیمار بستری شدند و ۱۵۰ نفر نیز به 

صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.

توان مصرفی یک دستگاه استخراج رمزارز )ماینر( 
دو تا سه کیلو وات برابر با یک کولر گازی، پنج کولر 
آبی، ۱۵ یخچال فریزر و یا ۳۵ پنکه است که در ایران 
بیش از ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق به طور مستمر برای 

استخراج رمز ارز تخمین زده می شود.

بام ایران

اخبار
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تحدید حدود اختصاصی
4/55 شــماره نامه : 140085602024004279-1400/04/13 چون تحدید 
حدود ششدانگ یک باب ســاختمان پالک 4483/4797 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حیدر کیانی هرچگانی فرزند علی ضامن 
در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/5/13 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
 تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تســلیم نمایید. م الف: 1159647 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/56 شــماره نامه: 140085602033001423-1400/04/08  نظر به اینکه 
سند مالکیت نه سهم مشــاع از ده سهم ششــدانگ پالک ثبتی 667  فرعی از 
76-  اصلی واقع در ریسه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز به نام علی حاجی سلطانی 
فرزند هاشم بشناسنامه 49 در صفحه 38 دفتر 35- امالک  صادر و تسلیم گردیده 
است، ســپس به موجب ســند قطعی 14073 مورخ 1331/10/06 تنظیمی در 
دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز تمامی یک سهم مشــاع از مورد ثبت فوق به غیر 
متقل گردیده است و در ادامه برابر دادنامه حصر وراثت 33 مورخ 1340/05/29 

صادره از رئیس دادگاه نطنز نامبرده فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از: 1 - خانم 
 کوچک حاجی سلطانی )عیال دائمی( و محمد،  حسین و صغری شهرت همگی 
حاجی ســلطانی )برادر زاده های متوفی می باشــند( در ادامــه بموجب دادنامه 
حصر وراثــت 149/96 مــورخ 1396/04/13 صادره از ســوی قاضی شــعبه 
دوم حصــر وراثت شــورای حل اختــالف نطنز حســین حاجی ســلطانی نیز 
فوت ورثه وی عبارتند از: کبرا، ســکینه، اکبر، رضا و مســلم شــهرت همگی 
حاجی ســلطانی )فرزندان( و الغیــر و با توجه بــه این که آقــای رضا حاجی 
ســلطانی احدی از ورثه مع الواســطه علی حاجی ســلطانی طی درخواســتی  
وارده بــه شــماره 140021702033001007 مــورخ 1400/02/25 ضمــن 
 تقاضــای صــدور ســند مالکیــت ســهم االرث خــود اعــالم داشــته که

 ســند مالکیت اولیه فوق الذکر اکبر حاجی ســلطانی فرزند حسین می باشد که 
 طی اخطاریه شــماره 140085602033000713 مورخ 1400/02/25 نامبرده 
اخطار گردیده که در ظرف مدت ده روز اصل سند مالکیت صادره را تحویل نمایند 
ولی در مدت قانونی اصل ســند به این اداره از طرف نامبرده عودت داده نشــده 
است  لذا مراتب به استناد تبصره ســه اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
 ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
 این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت

 به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1160491 علی جوانی 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
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کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان:

از روز جمعه کاهش دما در استان را شاهد خواهیم بود
 کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از ماندگاری هوای گرم در استان تا امروز خبر 
داد و گفت: گرمای هوای اصفهان امروز به اوج می رسد، اما از روز جمعه کاهش دما از شمال شرق استان 
آغاز می شود.حجت ا...علی عسگریان با بیان اینکه نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جوی پایدار طی 
سه روز آینده روی استان است، اظهار کرد: براین اساس در بیشتر مناطق استان آسمان صاف، در ساعات 
بعد از ظهر قسمتی ابری و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.وی با اشاره به اینکه حداکثر دمای هوا در 
شهر اصفهان به ۴۱ درجه سانتیگراد می رسد، گفت: کمینه دما تا ۲۳ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان افزود: طی این مدت گرم ترین نقطه استان چوپانان 
و خور و بیابانک با ۴۶ درجه سانتیگراد و خنک ترین نقطه استان بوئین میاندشت با ۹ درجه سانتیگراد 
پیش بینی می شود.وی با اشاره به آغاز افزایش دمای هوا در اصفهان گفت: ماندگاری هوای گرم در استان 
تا امروز ادامه دارد و دمای هوا چند درجه بیشتر خواهد شد. از روز جمعه دمای هوا از شمال شرق استان 
کاهش پیدا می کند و افت محسوس پنج تا شش درجه سانتیگراد دمای هوا در شمال و شمال شرق 

استان را خواهیم داشت که به تبع دمای هوا در مرکز و غرب استان نیز یکی دو درجه خنک تر می شود.

تولید 400 محصول در 16 مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی
۴۰۰ محصول در ۱۶ مرکز رشــد واحد های فناور با ماموریت های مختلف دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان تولید شده است.رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان، دانشگاه های این استان را دارای ۱۶ مرکز 
رشد فناوری دانست و گفت: مجوز فعالیت چهار مرکز رشد نایین، سمیرم، بادرود و شهرمجلسی از اداره 
کل کارآفرینی و مراکز رشد فناوری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی دریافت شده است.پیام نجفی 
افزود: در مراکز رشد استان بیش از ۲۰۰ هسته و واحد فناور فعال است و بیش از ۴۰۰ محصول در این 
مراکز رشد تولید شده اند که نشــان دهنده جهش تولید در مجموعه مراکز رشد فناوری استان اصفهان 
است.وی گفت: در دو مرکز رشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( با مجوز 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز رشد تجهیزات پزشکی واحد نجف آباد با مجوز وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی عالوه بر مجوز های اخذشده از ســازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی فعال 
است که در استان های کشور بی نظیر است. نجفی افزود: تاکنون دوره های نوآوری باز، ثبت اختراعات 
ملی و بین المللی، ارزش گذاری ایده، آشــنایی با مدیریت دانش، تدوین مدل کسب وکار، تیم سازی 

استارت آپی، تدوین طرح کسب وکار و از ایده تا دانش بنیان در مراکز رشد استان برگزار شده است.

تکرار محدودیت  کرونا برای آموزشگاه ها آسیب زاست
رییس موسسات کارآموزی آزاد و مشــارکت های مردمی اداره کل فنی و حرفه ای اصفهان گفت: در پی 
افزایش شیوع کرونا، اعمال محدودیت فعالیت و تعطیلی دوباره آموزشگاه های فنی و حرفه ای از لحاظ 
اقتصادی و نیروی کار برای این موسسات آموزشی زیان بار و آسیب زاست.حسین مصلی نژاد افزود:  اگر 
در هر یک از  هزار و۳۰۰ آموزشگاه فعال استان اصفهان بدون احتساب اشتغال غیرمستقیم، به طور متوسط 
پنج نفر در سمت های مدیر، مربی و حسابدار و دیگر عناوین مشغول باشند با تعطیلی این مراکز به صورت 
مستقیم بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ نفر با مشکل یبیکاری مواجه می شوند.وی اظهار داشت: بیشتر شاغالن در 
آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کسانی هستند که متکی به این شغل هستند و با غیرفعال شدن این 
مراکز معیشت آنها با مشکل مواجه می شود.رییس موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی 
اداره کل فنی و حرفه ای اصفهان افزود: در چند ماه ابتدای سال ۹۹ و ابتدای شیوع ویروس کرونا  بالغ بر 
۲۰ میلیارد تومان ضرر و زیان به آموزشگاه های آزاد استان اصفهان وارد شد.وی یادآور شد: آموزشگاه ها 
متعلق به بخش خصوصی است و امکان دریافت کمک مالی از طرف سازمان آموزش فنی وحرفه ای 
برای آنان وجود ندارد و تنها با پیگیری های صورت گرفته از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای سال 

گذشته بالغ بر ۷۰ درصد آموزشگاه های آزاد موفق به دریافت تسهیالت از طریق سامانه » کارا « شدند.

اوج گیری کرونا بار دیگر مشاغل و مراکز تفریحی را به تعطیلی کشاند؛

بازگشتتلخمحدودیتها

با افزایش آمار میزان مبتالیان به کرونا بار  پریسا سعادت
دیگر محدودیت ها به اصفهان بازگشت. 
آنگونه که رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان اعــالم کرد: موج 
جدید»کووید دلتا« نوع هندی به اصفهان رســیده و شهرستان های 
اردستان، اصفهان و کاشان وضعیت قرمز دارند و خطر انتشار این نوع 

ویروس سایر مناطق استان را نیز تهدید می کند.
طاهره چنگیز در نود ودومین جلسه ستاد استانی کرونا اظهار داشت: 
ما شاهد بیشترین میزان بروز کرونا در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در اصفهان 
و بیشــترین میزان بســتری به همان میزان درشهرســتان اردستان 
هستیم.وی با اشــاره به اینکه اغلب شهرســتان های استان اصفهان 
در شــرایط نارنجی قرار دارد، افزود: بر اســاس افزایش تست مثبت 
در بیشتر شهرستان ها، در آینده شاهد خواهیم بود که در دیگر مناطق 

پرجمعیت نیز تغییر رنگ ایجاد شود.
چنگیز ادامه داد: مراعات نکردن دســتور العمل هــا می تواند موجب 
تشدید شیوع ویروس و افزایش مرگ ومیر شود.وی گفت: مجموع 
بستری شــدگان ۲۲ شهرســتان که تا ۲ هفته پیش زیر هزار نفر بود، 

باالی هزار نفر رسیده است.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان بر ضرورت کاهش فعالیت 

صنوف تاکید کرد و گفت: فروشــندگان مواد غذایی و رستوران ها باید 
فعالیت خود را بیرون بر کنند. بر این اســاس بار دیگر ستاد مقابله با 
کرونای استان محدودیت ها از جمله ممنوعیت تجمعات در پارک ها و 
مراکز تفریحی و برخی از تعطیالت مشاغل و محدودیت عبور و مرور 

را اعمال می کند. 
ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان گفته اســت: 
براساس مصوبه اخیر جلسه ستاد استانی، کلیه محدودیت های طرح 
جامع هوشــمند که شامل ۵ مرحله برای مشــاغل بود مجددا و برای 
مدت زمان ۲ هفته در اصفهان، کاشان و اردســتان اجرایی می شود.

حجت ا...غالمی اظهار داشت: مشــاغل گروه ۲ در کالن شهر اصفهان 
و شهرستان های اردستان و کاشــان تعطیل شده و تنها فروشگاه ها و 
مشاغلی که مایحتاج ضروری مردم را توزیع می کنند مجاز به فعالیت 
هستند، این در حالی است که تمامی اماکن ورزشی و آموزشی تعطیل 

و رستوران ها نیز تنها مجاز به فروش غذای بیرون بر هستند. 
سخنگوی ســتاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان درباره چگونگی 
فعالیت ادارات بیان کرد: با توجه به وضعیت قرمز در کالن شهر اصفهان 
و شهرســتان های اردستان و کاشــان، ادارات با خدمات غیرضروری 
به صورت یک ســوم حضور کارمندان و ادارات با خدمات ضروری به 

صورت ۵۰ درصد حضــور کارمندان به فعالیت خــود ادامه می دهند، 
همچنین نمازهای جماعت در این شهرستان ها نیز تعطیل خواهد بود. 
امید است که با رعایت همه جانبه از سوی مردم بار دیگر شاهد رسیدن 

یه شرایط گذشته و همچنین روند نزولی بیماران کرونایی باشیم. 
وی افزود: تمامی ترددها از ۹ محور استان کنترل شده، به گونه ای که 
کلیه ورودی های کالن شــهر اصفهان با همکاری نیروهای پلیس راه، 
هالل احمر، راهداری و همچنین با کمک فرمانداران بسته خواهد شد 
و تمامی خودروهای غیربومی برگشــت داده می شوند، این در حالی 
اســت که در صورت تردد خودروهای غیر بومــی خودروهای خاطی 
مشمول جریمه یک میلیون تومانی شده و توسط پلیس راهور متوقف 

می شوند. 
غالمی تصریح کرد: پارک ها، بوســتان ها، مراکز تفرجگاهی، ناژوان و 
کوه صفه به حداقل روشنایی خود به مدت ۲ هفته می رسند، بنابراین 
هرگونه تجمع در این مکان ها ممنوع بوده و پارک های حاشیه ای نیز 
همانند گذشــته مورد نظارت قرار می گیرند. الزم به ذکر است که ورود 
به تمامی شهرستان های گردشــگرپذیر همانند سمیرم، باغ بهادران، 
نیاصرم، قمصر و ... نیــز ممنوع بوده و خودروهای خاطی مشــمول 

جریمه خواهند شد.

و  اصفهان  در کالن شهر  قرمز  به وضعیت  توجه  با 
شهرستان های اردستان و کاشان، ادارات با خدمات 
غیرضروری به صورت یک سوم حضور کارمندان و 
ادارات با خدمات ضروری به صورت 50 درصد حضور 

کارمندان به فعالیت خود ادامه می دهند

با مسئولان جامعه

یک کارشناس امور تربیتی گفت: به حوزه تعلیم و 
تربیت باید یک نگاه سرمایه گذاری داشته باشیم 
و اگر قرار است تحولی در اقتصاد، فرهنگ عمومی، 
اجتماع، سیاست داخلی و خارجی رخ دهد در وهله 
اول باید نظام تعلیم و تربیت پویا و زیرساخت های 
آن قوی باشد.علی قاســم زاده درباره این موضوع 
که دولت جدید بایــد چه اولویت هایــی در حوزه 
تعلیم و تربیت داشــته باشــد، اظهار کرد: نگاه به 
تعلیم و تربیت بسیار مهم اســت که متاسفانه در 
دولت های پیشــین نگاه درســتی به حوزه تعلیم 

تربیت نداشــتیم، به طوری که نگاه آنــان به امور 
تربیتی و آموزش و پرورش بیشتر یک نگاه هزینه 
بر بود و معتقد بودند چنین دستگاه هایی پر مصرف 
هســتند.وی افزود: این در حالی است که نگاه به 
حوزه تعلیم و تربیت باید یک نگاه سرمایه گذاری 
باشد و قطعا زمانی به این نقطه خواهیم رسید که 
اگر قرار است تحولی در اقتصاد، فرهنگ عمومی، 
اجتماع، سیاست داخلی و خارجی رخ دهد در وهله 
اول باید نظام تعلیم و تربیت پویا و زیرساخت های 
آن قوی باشد. اگر دولت جدید و نظام اسالمی ۱۰ 
سال را فقط در حوزه تعلیم و تربیت سرمایه گذاری 
کنند و اولویت را به این حوزه بدهند قطعا آینده ای 

فوق العاده خواهیم داشت.
این کارشناس تعلیم و تربیت گفت: وقتی صحبت 

از اولویت می کنیم منظور بها دادن به منابع انسانی 
است، به این معنا که طوری در کشور فرهنگ سازی 
کنیم که بهترین نیروهــا جذب آموزش و پرورش 
شــوند و نخبگان افتخار کنند که معلم دبســتان و 

دبیرستان هستند. 
اولویت بعدی تامیــن مالی، اقتصــادی و تحقق 
امنیت شــغلی معلمان اســت که بــرای پرورش 
آینده ســازان ایران عمــر خود را صــرف می کنند.

قاســم زاده تصریح کرد: همچنیــن محتوای کتب 
درسی نیازمند تحول است که این امر شدنی است. 
طرح تحول آموزش و پرورش طرح بســیار خوبی 
است که ۱۰ درصد آن هم پیاده سازی نشده است، 
چرا که منابع انســانی که انگیزه بــرای اجرای این 

طرح داشته باشند وجود ندارد. 

یک کارشناس امور تربیتی مطرح کرد:

بایدهای تعلیم و تربیت دولت جدید

کشف ابزار جعل در 
طرح رعد پلیس

دادستان اصفهان:

قاتل مهدی نیکبخت، بیمار روانی خطرناک است
دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: بر اساس اعالم پزشــکی قانونی قاتل مهدی نیکبخت، 
شاعر اصفهانی بیمار روانی خطرناک است و تحت درمان قرار دارد.علی اصفهانی با اشاره به آخرین 
وضعیت پرونده قتل مهدی نیکبخت شاعر اصفهانی ملقب به »بی تو« که ۲۴ خرداد سال گذشته در 
یکی از باغات سمیرم به صورت بی رحمانه ای به قتل رسید، اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش 
دادستان سمیرم آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه متهم حمید. ص دارای بیماری روانی بوده 
و همچنان تحت درمان است.وی افزود: این متهم در ۲۹ خرداد امسال نیز برای چندمین بار برای 
اظهار نظر در خصوص این پرونده تحت آزمایش قرار گرفته است که پزشکی قانونی مجددا بر حالت 
خطرناک بیماری روانی این متهم تاکید داشــته و با توجه به احتمال تشدید بیماری و تکرار جرم، 
این متهم در بخش روانپزشکی تحت درمان است.دادستان عمومی و انقالب اصفهان در ادامه در 
خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل سه طالفروش اصفهانی در شهرستان کازرون استان فارس 
که ۳۱ تیر ماه و با استفاده از تفنگ ساچمه ای به قتل رســیده بودند، ابراز داشت: با توجه به اعالم 
دادستانی کازرون تاکنون ۱۲ نفر متهم در خصوص این پرونده دستگیر شده اند.وی اضافه کرد: هنوز 

متهم اصلی در بین این افراد مظنون شناسایی نشده است.

رییس پلیس راهور استان:

مراکز تعویض پالک و آموزشگاه های رانندگی 3 شهر اصفهان 
تعطیل شد

رییس پلیس راهور استان اصفهان از تعطیلی مراکز و دفاتر تعویض پالک و فعالیت آموزشگاه های 
رانندگی در سه شهر با وضعیت قرمز کرونا در اصفهان خبر داد.سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره 
به آخرین مصوبات ستاد مقابله با کرونا اظهار داشــت: به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
و با تصویب ســتاد ملی و اســتانی مبارزه با ویروس کرونا مراکز و دفاتر تعویض پالک و فعالیت 
آموزشــگاه های رانندگی به جز خدمات آزمون عملی و آموزش های عملی در کالن شــهر اصفهان 
و شهرســتان های دارای وضعیت قرمز تا اطالع ثانوی تعطیل اســت.وی افــزود: در حال حاضر 
شهرستان های اصفهان، کاشان و اردستان در وضعیت قرمز کروناست و در صورت افزوده شدن سایر 
شهرستان ها به وضعیت قرمز، بالفاصله از فردای آن روز نسبت به تعطیلی اقدام خواهد شد.رییس 
پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: همچنین ورود و خروج در شهرهای با وضعیت قرمز استان 

اصفهان در حال حاضر ممنوع است.

تصادف خونین در محور نطنزـ  کاشان 
مسئول فوریت های پزشکی شهرســتان نطنز از وقوع تصادف در محور نطنز کاشان با پنج کشته و 
۳۲ زخمی خبر داد.حسنعلی صالحیان ، ضمن اشاره به تصادف در محور اتوبان نطنز - کاشان اظهار 
داشت: این حادثه در پنج کیلومتری شهر بادرود اتفاق افتاد و بین اتوبوس، تریلر و خودرو لیفان به 
وقوع پیوست.وی با بیان اینکه این حادثه در ساعت ۰۹:۴۳ رخ داد، افزود: پس از اعالم حادثه به 
مرکز فوریت های پزشکی شهرستان نطنز مراتب در دستور کار قرار گرفت و همکاران به قید فوریت 
به محل حادثه اعزام شدند.مســئول فوریت های پزشکی شهرســتان نطنز با بیان اینکه در حادثه 
متاسفانه پنج نفر از سرنشینان خودروی لیفان همگی فوت کردند، ابراز داشت: در این حادثه ۳۲ نفر 
از مسافران اتوبوس نیز مصدوم شدند که حال هشت نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است.وی 
با بیان اینکه مصدومان پس از اقدامات درمانی به بیمارستان فاطمیه شهرستان نطنز اعزام شدند، 
گفت: هلیکوپتر اورژانس نیز به محل حادثه اعزام شده بود و انتقال مصدومان حوادث را در دستور 

کار قرار داد و علت حادثه نیز در دست بررسی است.

وز عکس ر

عکس: تسنیم

اخبار

مسئول بیماری های واگیر مرکز 
بهداشت استان اصفهان:

 کرونای دلتا مسری تر از
انواع دیگر است

خبر روز

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان بــا بیان این که شــرایط 
ســختی از نظر تامین فضای بیمارستانی 
داریم، گفت: ظرفیت پذیرش بیمارستان 
امین که یکــی از بیمارســتان های مرجع 
کروناست اشــباع شده اســت و شرایط 
خوبی پیش رو نداریم همچنین ســوش 
کرونا دلتا مسری تر از دیگر انواع ویروس 

شناخته شده کروناست.
رضا فدایــی  اظهار کرد: حــدود ۹۰۰ بیمار 
در اســتان اصفهان به دلیل ابتال به کرونا 
ویروس در بیمارستان بســتری هستند، 
ظرفیــت بیمارســتان امین کــه یکی از 
بیمارســتان های مرجع کروناست اشباع 
شــده اســت و شــرایط خوبی پیش رو 

نداریم.
فدایی با اشــاره به افرادی کــه نوبت دوم 
واکسیناسیون آن ها رسیده است، اضافه 
کرد: افرادی که زمان واکسیناســیون آنها 
در نوبت اول یا دوم رســیده اســت باید 
بالفاصله برای واکسینه شدن اقدام کنند، 
چرا که ابتال به نوع دلتا کرونا بســیار جدی 
و خطرناک است و افراد مشمول واکسن 

نباید خود را از دریافت آن محروم کنند.
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان بــا بیان این که ســوش 
کرونا دلتا مسری تر از دیگر انواع ویروس 
شناخته شده کروناســت، افزود: سوش 
دلتا کرونا بیشــتر گروه های سنی جوان 
را درگیر می کند و شــدت بیمــاری زایی 
و پیشــرفت بیماری در این نــوع از کرونا 

ویروس بیشتر شده است.
وی در خصوص نتیجه نمونه های مشکوک 
به ســرخکی کــه به تهران ارســال شــد، 
خاطرنشان کرد: چند نمونه مشکوک ابتال 
به ســرخک که به تهران ارسال شد، هیچ 
کدام سرخک نبود و موردی از ابتال به آن در 

اصفهان مشاهده نشده است. 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مورد وضعیت برق بیمارستان های استان، گفت: قطعی برق چالش جدی است که حوزه سالمت را تهدید می کند. همه 
بیمارستان ها زمانی که قرار است به بهره برداری برسند باید ژنراتور و تجهیزات الزم را داشته باشند که تمام بیمارستان های استان ژنراتور دارند و مرتب نظارت می شوند 
تا در زمان قطع برق وارد مدار شوند، اما نکته مهم این است که منابع تغذیه بیمارستان باید دوگانه شود یعنی فیدر؛ به این معنا که بتوانیم برق یک بیمارستان را از دو 
پست مختلف دریافت کنیم تا در دو جایگاه تقسیم بندی برق شهرستان باشند که اگر یکی از این منابع قطع شد، منبع دیگر برقرار شود.وی با بیان اینکه عموما چرخه 
قطع برق در شهرها به این شکل است که همزمان دو پست تغذیه کننده بیمارستان قطع نشود، تصریح کرد: تعدادی از بیمارستان های اصلی استان دو فیدر هستند، 
مثل الزهرا، چمران، کاشانی، امین، خورشید، فیض، فارابی، سیدالشهدا و عیسی بن مریم. بنابراین حتی اگر یکی از منابع را از دست بدهیم قبل از برق اضطراری، 
فیدر دوم حمایت می کند. اما تعداد زیادی از بیمارستان ها تک فیدر و قطعی برق برای آنها خطرناک است.وی با اشاره به جلسات برگزار شده با استانداری اصفهان 

و مدیریت بحران استانداری، گفت: باید تمهیداتی فراهم شود تا بیمارستان های تک فیدر نیز دو فیدر شوند و نگرانی ما به حداقل برسد. 

قطعی برق حوزه سالمت را تهدید می کند
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وقتی کم توجهی باعث از دست رفتن یکی از سهمیه های ورزش نصف جهان در المپیک توکیو می شود؛

تراژدی تلخ شناگر اصفهانی

سمیه مصور  شناگر اصفهانی با وجود کسب حد نصاب 
رکورد B برای حضور در رقابت های المپیک 
توکیو ،جایی در کاروان اعزامی ایران به این رقابت ها پیدا نکرد و شناگر 
دیگری از سوی فدراسیون جهانی این رشته به عنوان نماینده ایران در 
المپیک 2020 توکیو معرفی شد تا یکی دیگر از سهمیه های ورزش نصف 

جهان برای حضور در مهم ترین فستیوال ورزشی جهان از دست برود.
فدراسیون شــنا، شــیرجه و واترپلو روز 4 تیرماه اعالم کرد که مهرشاد 
افقری در مسابقات انتخابی المپیک بلغارســتان موفق به ثبت رکورد 
  B 53.46 در مــاده 100 متر پروانه شــد وباالتر از حد نصــاب ورودی

المپیک ) 53.52( شنا کرد.
 بر اساس اعالم فدراسیون، این نخستین سهمیه مستقیم المپیک حد 
نصاب ورودی B  در رشته شــنا بود که بعد از 14 سال کسب شد، اما ده 
روز بعد از سوی فدراسیون جهانی متین بالسینی به عنوان نماینده ایران 
در المپیک توکیو معرفی شــد تا در واقع مشخص شود که افقری اصال 
سهمیه المپیک به دست نیاورده و هیاهوهای فدراسیون شنا در روزهای 

اخیر بی دلیل بوده است.
شــناگر اصفهانی که از حضور در المپیک بازمانده به نکته  تلخی اشاره 

کرده و گفته:»در حقیقت فینا تا تاریخ 20 جون )30 خرداد( برای معرفی 
سهمیه یونیورسالیتی زمان داده بود و تا 20 جون متین بالسینی که در 
مسابقات صربستان شرکت کرده بود بیشترین فیناپوینت را داشت و 
به فینا معرفی شده بود. ما بعد از 20 جون به مسابقات انتخابی المپیک 
بلغارستان اعزام شدیم و من 25 جون ورودی B را گرفتم که 5 روز هم 
از تاریخ انقضای آن گذشته بود. با این شــرایط فرصتی پیش نیامد تا 

اسامی جابه جا شود و متین بالسینی به المپیک اعزام می شود.«
از دست رفتن شانس حضور در المپیک برای افقری که بعد از 14 سال 
توانست رکورد B المپیک را در این رشته ثبت کند یک تراژدی تلخ برای 

این ورزشکار است. 
اگر فدراسیون شنا در مسابقات صربستان شناگران اصفهانی را نیز اعزام 
می کرد شاید اکنون مهرشاد افقری مسافر توکیو بود. بازماندن افقری از 
رقابت های المپیک در شرایطی رخ داده است که رقابت های متعددی 
برای کسب سهمیه المپیک توکیو برگزار شد؛ اما ایران کمترین حضور را 
در آنها داشت.در همان روزهایی که عنوان می شد دریافت ویزای ایتالیا 
به دلیل شرایط کرونایی، سخت و به نوعی غیرممکن است، مسابقات 
بین المللی در این کشــور اروپایی برگزار شــد و شــناگرانی از هند که 

جایگاهی پایین تر از ایران در این رشــته دارند، سهمیه گرفتند. در بقیه  
تورنمنت ها نیز نفراتی از قرقیزستان و سایر کشورهای ناشناس در شنا 
جواز حضور در توکیو را به دست آوردند و این در حالی بود که نمایندگان 
ایران در هیچ مسابقاتی شــرکت نمی کردند. سوال اصلی این است که 
چرا افقری و دیگر شناگران کشورمان قبل از 20 ژوئن به تورنمنتی اعزام 
نشدند. در هر ماه رقابت های بســیاری برای کسب سهمیه المپیک در 
قاره های مختلف برگزار می شد، اما ســهم نمایندگان ایران از حضور در 
آنها بسیار ناچیز بود تا شــناگری که می توانست یکی از نفرات اعزامی 
ایران به رقابت های المپیک توکیو 2021 باشد، نتواند کاروان کشورمان 
را در این رقابت ها همراهی کند. رقابت های المپیک مهم ترین رقابت 
ورزشی در سطح جهان است که  به عنوان معیاری برای بررسی عملکرد 
کشورها در رشته های ورزشــی مختلف به حســاب می آید و تمامی 
کشورها نهایت تالش خود را به کار می گیرند تا  اوال با سهمیه بیشتر در 
این رقابت ها حضور پیدا کنند و ثانیا بتوانند با کسب مدال و دست پر از 
این مسابقات خارج شوند؛ اما گویا در کشور ما هنوز اهمیت این رقابت 
ها به خوبی درک نشده که کسب یک سهمیه به همین راحتی و به خاطر 

کم توجهی از دست می رود.

سرمربی تیم ماشین سازی:

 بعد از سپاهان به خودباوری رسیدیم
تیم ماشین سازی موفق شد با نتیجه ســه بر صفر میهمان خود مس را در هفته بیست و ششم 
شکســت داده و به دومین برد فصل خود دســت یابد. علیرضا اکبرپور، ســرمربی تیم ماشین 
ســازی که این اولین برد سبزپوشان با 
هدایت او بود در نشســت خبری پس 
از بازی گفت: بعد از بازی با سپاهان به 
یک خودباوری خوب دســت یافتیم و 
فهمیدیم کــه توانایی زیادی داریم.وی 
افزود: فرصت زیادی برای آماده سازی 
نداشتیم اما تیم مس را به خوبی آنالیز 
کرده و روی نقاط قوت و ضعف این تیم 
کار کرده بودیم. می دانستیم که چطور 
باید به گل برسیم. در طول بازی، مس 
چند بار سیســتم خود را تغییر داد و ما هم همین کار را کردیم و در یارگیری موفق بودیم. بچه ها 
با تمام وجود بازی کردند و توانســتند هواداران را خوشــحال کنند. فوتبال همین است، یک روز 
می بریم و یک روز می بازیم.سرمربی تیم ماشین ســازی با تمجید از تیم مس گفت: پیروزی 
ما دلیل بر ضعف تیم مس نیست. بازی بسیار پرفشــار و خوبی را شاهد بودیم و هر دو تیم بازی 
خوبی انجام دادند. ما از موقعیت هایمان خوب استفاده کردیم و سه گل زدیم. البته موقعیت های 
بیشتری داشتیم؛ اما بازیکنان مان از شوق اینکه جلو هستیم از این فرصت ها به خوبی استفاده 
نکردند. می توانستیم گل های بیشتری در این بازی بزنیم. اکبرپور صحبت های خود را اینگونه 
به پایان رســاند: ما مس را به خوبی آنالیز کرده بودیم و روی پر، دفاع و انتقال توپ به خوبی کار 
کرده بودیم. اگر توپ را می گیری برای گل زدن نیاز به انتقال درســت داری. گل دوم ما را ببینید، 
توپ به ابوترابی رســید و او یک ضرب پاس داد. اگر این پاس را نمی داد به گل نمی رسیدیم. ما 

روی ذهن و روان بچه ها کار کردیم و این کار جواب داد.

سرمربی تیم نساجی: 

دست تک تک بازیکنانم را می بوسم
سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران در نشست خبری پس از تساوی مقابل نفت آبادان اظهار 
داشت: قبل از هر چیز خوشحالم در جایی هستم که برزیل فوتبال ایران است. از تیم داوری تشکر 
می کنم که عالی قضاوت کردند و به آن ها تبریک می گویم. ساکت الهامی در ادامه افزود: گرمای 
هوا از کیفیت بازی کم کرده بود و تیم ها ســعی می کردند بی گدار بــه آب نزنند. به همین خاطر  
شرایط خوبی را نداشــتیم؛ اما دو تیم به دنبال یک بازی خوب روی زمین بودند و تعداد پاس ها 
این را نشان می دهد. بازی پایاپای بود و همه اتفاقات در 5-6 دقیقه آخر نیمه اول افتاد. در نیمه 
دوم هم با توجه به اینکه انرژی بازیکنان به خاطر گرما گرفته شــده بود تیم ها به دنبال اشــتباه 
حریف بودند که موقعیتی گیر هیچ کدام از آنها نیامد. نتیجــه ای بود که به ادامه راه دو تیم کمک 
نمی کند؛ اما از لحاظ شکســت ناپذیری مفید است. دســت تک تک بازیکنان مان را می بوسم.

سرمربی نســاجی همچنین تصریح کرد: بازی در این گرما سخت اســت. امیدوارم نفت آبادان 
شرایط خوبش را ادامه بدهد و ما هم در جدول به ثبات الزم برسیم که دغدغه ای نداشته باشیم.

الهامی درارتباط با تشکرش از داوران و در عین حال اعتراضاتی که در حین بازی انجام داد، گفت: 
به خاطر فشاری که روی تیم ها وجود دارد اعتراضات طبیعی است؛ اما باید شرایط داوران را هم در 
نظر گرفت. داوران روی یک اوت و یک کرنر مسئله داشتند وگرنه صحنه خاصی وجود نداشت و 

به نظر من داوری از لحاظ نتیجه تاثیرگذار نبود. 

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

 تاریخ سازی »مسی« در فوتبال جهان
کاپیتان تیم ملی آرژانتین در بازی با کلمبیا تاریخ سازی کرد.روز چهارشنبه  در مرحله نیمه نهایی 
کوپا آمریکا، آرژانتین و کلمبیا به مصاف هم رفتند که ایــن بازی در وقت های قانونی و اضافی با 

تساوی یک بر یک به پایان رسید تا کار 
به ضربات پنالتی کشیده شود. در این 
ضربات آرژانتین موفق تــر عمل کرد و 
جواز صعود به فینــال و رقابت با برزیل 
را به دســت آورد.لیونل مسی کاپیتان 
آلبی سلســته به رکورد تاریخی در این 
بازی رسید. فوق ستاره بارسلونا به تنها 
بازیکنی در تاریخ تبدیل شــد که بیش 
از 50 گل زده و بیــش از 50 پــاس گل 
با پیراهن تیم ملی کشــورش ســاخته 

است.فینال کوپا آمریکا 2021 یکشنبه آینده برگزار می شود و در این بازی تقابل مسی با نیمار ،دو 
همبازی سابق در بارسلونا جالب خواهد بود.

ایتالیا هیچ وقت تسلیم نخواهد شد
دروازه بان ایتالیا که به مهره اصلی تیمش در صعود به فینال یورو لقب گرفت، در خصوص پنالتی های 
اسپانیا صحبت کرد.جان لوییجی دوناروما پس از اینکه به مرد ایتالیا در ضربات پنالتی لقب گرفت، 
اظهار داشت: پیش از آغاز پنالتی ها آرام بودم زیرا می دانستم به تیمم کمک خواهم کرد. می خواهم 
از همه تشــکر کنم. ما اکنون تنها یک قدم تا رویای مان فاصله داریم.وی ادامه داد: اسپانیا تیمی 
قدرتمند بود ولی ایتالیا شجاعت خودش را به همه نشان داد. به همه ثابت کرد که این تیم هیچ وقت 
تسلیم نخواهد شد.دوناروما گفت: اسپانیا در این بازی بســیار موقعیت روی دروازه ما ایجاد کرد. 
مالکیت زیادی داشت ولی به نظرم ما شانس و لیاقت بازی در فینال را داشتیم. االن نمی خواهم 
در خصوص فینال حرف بزنم، می خواهم از لحظه لذت ببرم. به نظرم ما لیاقت این را داشــتیم که 

به فینال یورو برسیم.

تصمیم عجیب »گرت بیل« فاش شد
نشریه میرر انگلیس ادعای عجیبی را در رابطه با تصمیم گرت بیل برای آینده مطرح کرده است.در 
نقل و انتقاالت تابستانی سال 2020 بود که گرت بیل بعد از کش و قوس های فراوان و با قراردادی 
قرضی از رئال مادرید به تاتنهام پیوســت. بیل طی مدت زمان کوتاه حضور خود در باشگاه لندنی 
نمایش های نسبتا قابل قبولی از خود ارائه داد تا اخباری پیرامون احتمال ماندگار شدن این بازیکن 
در تاتنهام مطرح شود.با این وجود چندی پیش مدیر برنامه های ستاره ولزی تمام شایعات درباره 
احتمال ماندگار شدن او در تاتنهام را رد کرد. جاناتان بارنت ضمن تاکید بر پایان همکاری ستاره ولزی 
و تاتنهام گفت: »همانطور که از ابتدا گفتم هیچ گزینه ای برای ماندن او در تاتنهام وجود ندارد. هیچ 
توافقی بین گرت و تاتنهام نیست و او با رئال مادرید قرارداد دارد.« حاال اما تصمیم قطعی گرت بیل 
برای آینده به یک ابهام بزرگ تبدیل شده است. برخی شایعات حاکی از آن بود که او قصد دارد بعد 
از یورو از فوتبال خداحافظی کند ؛اما با توجه به صحبت هــای اخیر مدیر برنامه این بازیکن به نظر 
می رسد که بیل فصل آینده را در رئال مادرید سپری خواهد کرد.گرت بیل تنها تا سال 2022 با رئال 
مادرید قرارداد دارد و اکنون نشریه میرر انگلیس ادعای عجیبی را در مورد او مطرح کرده است. بر 
اساس این گزارش بیل قصد دارد تا پایان قرارداد خود در رئال مادرید باقی بماند؛ اما نکته عجیب 
اینکه او می خواهد بعد از پایان کارش در رئال مادرید همچنان به حضور در تیم ملی ولز ادامه دهد و 

در واقع خود را در عرصه ملی بازنشسته نخواهد کرد.

خبر   روز

نویدکیا: 

اگر خوب باشیم، جدول 
 هم به موقع به ما 

کمک می کند
محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان 
اصفهان پس از توقف تیمش مقابل پیکان 
در نشست خبری گفت: بازی خوبی انجام 
دادیم. در نیمه اول تــالش کردیم حمالت 
خوبی روی دروازه حریف به وجود بیاوریم و 
تا حدودی موفق بودیم، اما ضربات خوبی به 
چارچوب نزدیم. از موقعیت هایی که پشت 
محوطه نصیب مان شــد، به خوبی شــوت 
در چارچــوب نزدیم و باید در ایــن باره بهتر 
اقدام می کردیم. یک گل خوردیم و در حین 
بازی، تالش کردیم خودمان را کنترل کنیم. 
بچه های ما خودشــان را در کــورس رقابت 
شــدیدی محک می زنند و کمــی عجوالنه 

بازی می کردیم.
وی در مورد 45 دقیقه دوم مســابقه اظهار 
داشت: در نیمه دوم بازی خیلی خوبی بود و 
ما تالش کردیم از هر راهی که فکر می کردیم 
به گل می رسیم، استفاده کنیم. به ویژه در 15 
دقیقه پایانی احساســاتی شدیم و توپ ها 
را از مرکز زمین ارســال می کردیــم که کار 
فوق العاده اشتباهی انجام می دادیم. با این 
حال کنترل بازیکنان در آن شــرایط سخت 
اســت و آنها تالش می کردند از اولین راهی 
که به ذهن شان می رسید، اســتفاده کنند. 
باید از کناره ها بهتر استفاده می کردیم و باید 
بگویم نیمه دوم خوبی بود.وی درباره رقابت 
شاگردانش با پرســپولیس برای قهرمانی 
لیگ بیستم خاطرنشان کرد: رقابت سختی 
است. پرسپولیس با این تساوی )سپاهان 
مقابل پیکان( شانس بیشتری دارد تا خود 
را در صدر جدول نگه دارد و از قهرمانی خود 
محافظــت کند. بایــد بپذیریــم از این تیم 
عقب افتادیم، اما چــاره ای نداریم و باید به 
بازی های آینده امیدوار باشــیم. اگر خوب 
نباشیم، نباید انتظار داشــته باشیم آنها هم 
خوب نباشند و اگر خوب باشیم، جدول هم 
به موقع بــه ما کمک می کند. االن شــرایط 

پرسپولیس از ما بهتر است.

فوتبال جهان اصفهان ؛میزبان اردوی تیم ملی شنای نابینایان و کم بینایان
نخستین مرحله اردوی تیم ملی شنای نابینایان و کم بینایان در اصفهان در حال برگزاری است.  ســرمربی تیم ملی شنای جوانان نابینایان و کم بینایان با بیان 
اینکه پس از شیوع کرونا این نخســتین مرحله از اردوی تیم ملی شنای جوانان اســت، گفت: شرایط ســخت کرونایی و تعطیل بودن استخر ها حسابی به ما 
ضرر زد و باعث شــد نتوانیم طبق برنامه اردوهای مان را برگزار کنیم.علیرضا ایزدی با اشاره به اینکه در این اردو از 13 شناگر جوان صاحب عنوان کشوری دعوت 

شده است، گفت: رقابت های پارآسیایی 2021 شنا قرار است آذر امسال به میزبانی کشور بحرین برگزار شود و ما خودمان را برای این رقابت ها آماده می کنیم.

از دست رفتن شانس حضور در المپیک برای افقری که 
بعد از ۱۴ سال توانست رکورد B المپیک را در این رشته 
ثبت کند یک تراژدی تلخ برای این ورزشکار است. اگر 
فدراسیون شنا در مسابقات صربستان شناگران اصفهانی 
را نیز اعزام می کرد شاید اکنون مهرشاد افقری مسافر 

توکیو بود

بر اساس قوانینی که فدراســیون جهانی تکواندو 
برای قرعــه کشــی مســابقات در تورنمنت های 
مختلف بــه خصوص بازی هــای المپیک تدوین 
و اعــالم کــرده، قرعه کشــی بر اســاس جایگاه 
تکوانــدوکاران در رنکینــگ ماه قبــل از برگزاری 
مســابقات انجام خواهد شــد و تکواندوکارانی که 
جایگاه بهتری در این رده بندی داشــته باشند، در 
دورهــای اول و دوم با قرعه مناســب تری مواجه 
خواهند شد.بر همین اساس سه تکواندوکار ایران 
در ســی و دومین دوره بازی های المپیک رقبای 
خود را شــناختند.در این بین ناهید کیانی که وزن 
خود را برای حضور در رقابت هــای انتخابی تغییر 
داد و در وزن 5۷- کیلوگــرم رنکینگ باالیی ندارد 
با ســید 1۷ در جدول حضور خواهد داشت. نکته 
مهم اینکه کیمیــا علیزاده تکوانــدوکاری که دوره 
قبل برای ایران به نشان برنز دست پیدا کرد، از تیم 
پناهندگان فدراســیون جهانی و با رنکینگ 16 در 

این مسابقات به رقابت خواهد پرداخت.
اگر اتفاق خاصی رخ نــداده و تغییری در رنکینگ 
ایجاد نشود، کیانی و علیزاده دور نخست به مصاف 
هم خواهند رفت و برنده مبارزه دو ایرانی، دور دوم 
به مصاف »جید جونز« نفر یک رنکینگ و یکی از 
بهترین های جهان با در اختیار داشــتن دو طالی 
المپیک، طال، نقره و برنز جهــان، ۸ طال، 5 نقره و 
یک برنز گرندپــری دیدار خواهد کــرد.در بخش 
مردان و در وزن 5۸- کیلوگرم آرمین هادی پور با 
رنکینگ سه شــرایط بهتری دارد. وی دور نخست 
»جفرسون اوچوا« از دومنیکن را پیش رو خواهد 
داشت و ســپس به دیدار برنده »جک وولی« از 
ایرلند و »لــوکاس گاژمــن« از آرژانتین می رود. 
آرمین در صورت کسب پیروزی در این دو مبارزه به 
نیمه نهایی راه یافته و بــرای صعود به دیدار فینال 
باید با یکی از تکوانــدوکاران ایتالیــا )دالکولیا(، 
مجارستان )عمرسلیم(، استرالیا )خلیل صفوان( 

یا تایلند )رامرانگ( مبــارزه کند.اما در وزن 6۸- 
کیلوگرم شرایط کمی متفاوت است. اگر رنکینگ 
فعلی مورد محاسبه قرار گیرد میرهاشم حسینی 
با رنکینــگ 6 در اولین مبارزه »برنــاردو پیه« از 
دومنیکن را پیــش رو خواهد داشــت و در ادامه 
به مصاف برنده مبارزه »ژائو شــوایی« از چین و 
»عبدا...صدیقی« از تیم پناهندگان خواهد رفت.
رقابت هــای تکواندو در بازی های المپیک ســی 
و دوم در ســالن »موکوهاری ســومه« شهر چیبا 
در نزدیکی شــهر توکیو و به مدت ســه رو برگزار 

خواهد شد. 

رقبای تکواندوکاران ایران درالمپیک مشخص شدند

تجلیل از خانواده معظم 
شهدا در حاشیه دیدار 

پیکان- سپاهان
مراسم تجلیل از خانواده معظم شهدا در حاشیه 
دیدار تیم هــای فوتبال ســپاهان، اصفهان و 
پیکان، برگزار شد. این مراسم به همت سازمان 
بسیج ورزشکاران سپاه تهران و باحضور اعضای 
هیئت مدیره و تعدادی از بازیکنان تیم فوتبال 
ســپاهان اصفهان در امام زاده قاضی صابر با 
حضور مســئوالن ورزش و همچنین داریوش 

ارجمند بازیگر سینما و تلویزیون برگزار شد.
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معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:

شهر دوستدار کودک صرفا نگاه کمی و کالبدی ندارد
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در هفتمین جلسه شــورای اجرایی شهر دوستدار 
کودک اظهار کرد: موضوع شــهر دوســتدار کودک یکی از مباحثی اســت که به بعد کیفی شــهر 
می پردازد و صرفا نگاه کمی یا کالبدی ندارد.ســید احمد حسینی نیا افزود: شهر دوستدار کودک 
اجرای سناریویی را دنبال می کند که در حوزه امنیت و آرامش فضایی مناسب را برای کودکان در 
محالت، مؤسسه های فرهنگی و ساختارهای ورزشی ایجاد کند که محیطی امن، شاد و متناسب 
با روحیات و خواسته های کودکان باشد.معاون شهرســازی و معماری شهردار اصفهان و رییس 
شورای اجرایی شهر دوستدار کودک با بیان این که شهرداری اصفهان از سال ۱۳۹۷ موضوع ایجاد 
شهر دوســتدار کودک را مورد توجه قرار داد و با پیگیری های انجام شده بهمن ماه سال گذشته 
نشان کاندیداتوری شهر دوستدار کودک را دریافت کرد، افزود: در گام نهایی در یک برنامه دو ساله 
تالش می کنیم برنامه ریزی هایی را در ابعاد زیرســاختی، کمی و کیفی انجام دهیم.وی با بیان 
این که در حوزه کودکان باید فضاها منعطف باشد، تاکید کرد: حتی اگر قرار است میزی در مکانی 
تعبیه شود عالوه بر داشتن اســتانداردها باید از نظر جنس و متریال از کیفیت الزم نیز برخوردار 
باشد.حسینی نیا ادامه داد: برای خلق فضا و مکان مناسب در شهر در کنار مؤلفه های کیفی باید از 
نظرات کودکان استفاده و با آنها مشورت شــود، اظهار کرد: در برنامه اجرایی شهر دوستدار کودک 
به عنوان اقدامی که تا سال ۱۴۰۲ دنبال می شود بر اساس ۱۳۷ اقدام حرکت می کنیم؛ این یک 
برنامه راهبردی است که مهم ترین ویژگی آن انعطاف پذیری به شمار می آید که بر اساس شرایط، 
مؤلفه ها و اولویت ها تغییر می کند.وی تصریح کرد: نیاز داریــم از منظر کودکان بدانیم که چگونه 
باید به شهر بنگریم و بر اساس آن نگرش، طرح ها و برنامه ها را در یک فرآیند با مشورت کودکان 
برنامه ریزی و در حوزه اجرا دنبال کنیم.رییس شورای اجرایی شهر دوستدار کودک افزود: یکی از 
ارکان اصلی در ادامه روند برنامه اجرایی شهر دوستدار کودک شکل گیری شورای مشورتی بود که 
در اصفهان این اتفاق به خوبی رقم خورده است.وی با بیان این که نیمه اول فروردین ماه شورای 
اجرایی شهر دوستدار کودک به طور رسمی شکل گرفت، گفت: نکته مهم حضور افراد در دو بخش 
شامل کودکان و نوجوانان است و بی شک مشــورت و کمک آنان در راستای پویایی و رسیدن به 

اهداف عالی مثمر ثمر خواهد بود.

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان خبر داد:

بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری تا 
پایان سال جاری

مدیر منطقه شش شــهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از خواسته های ساکنان مجتمع مسکونی 
شهید کشوری احداث مجموعه فرهنگی ورزشی بود که در دستور کار منطقه ۶ شهرداری اصفهان 
قرار گرفت و عملیات اجرایی آن آغاز شــد.محمدرضا برکت خاطرنشــان کرد: مجموعه فرهنگی 
ورزشی شهید کشوری تا پایان ســال آماده بهره برداری خواهد شد تا بخشی از نیازهای فرهنگی 
و ورزشی و آموزشی شــهروندان را تامین کند.مدیر منطقه شش شــهرداری اصفهان افزود: این 
مجموعه فرهنگی ورزشــی در زمینی به مســاحت دو هزار و ۳۴۰ متر مربع احداث شده و دارای 
ساختمان اداری به مساحت ۲۷۳ متر مربع، بوفه ۱۵ متر مربع، سرویس بهداشتی ۳۰ متر مربع، 
نگهبانی ۲۶ متر مربع، سوله ورزشــی ۴۸۰ متر مربع، آمفی تئاتر ۴۵۳ مترمربع و مساحت کل بنا 
۳۶۲۰ مترمربع است.وی با بیان این که مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری با هدف توسعه 
زیرساخت های فرهنگی ورزشی منطقه در حال احداث اســت، گفت: اجرای این پروژه در حال 
حاضر ۴۰ درصد پیشرفت دارد و بودجه در نظر گرفته شــده برای اجرای پروژه ۲۵۰ میلیارد ریال 
است که تاکنون  ۵۰ میلیارد ریال آن هزینه شده است.برکت ادامه داد: مجموعه فرهنگی ورزشی 

شهید کشوری در بزرگراه کشوری، خیابان بوستان در حال احداث است.

شهردار اصفهان در آیین اختتامیه جشنواره ملی شهر پژوهی مطرح کرد:

دانشگاه ها و پژوهشگاه  ها؛ بال دیگر شهرداری برای مدیریت شهر

شــهردار اصفهان در اختتامیه جشنواره ملی شــهر پژوهی و نخستین 
جشنواره فن پژوهی با اشاره به اینکه جشنواره شــهر پژوهی به عنوان 
اولین جشنواره در حوزه فن پژوهی باید به سویی حرکت کند که شهر را در 
همه زمینه ها زیست پذیر کند و دانشگاه و دانشمندان به نیازهای واقعی 
کمک کنند، اظهار کرد: نباید پژوهش  ها فقط در حوزه  های عمرانی بوده و 

تحقیق در حوزه های علوم انسانی نیز ضرورت دارد.
 قدرت ا... نوروزی افزود: مدیران اجرایی باید بتوانند در بحران ها به سویی 
حرکت کنند که رفتارهای انسانی بیشتر بروز کند.شهردار اصفهان با بیان 
اینکه مجموعه مدیران شهرداری بدون استفاده از علم و دانش، پژوهش 
و رابطه با مراکز علمی نمی توانند به درستی به این نیازها پاسخ دهند تا 
زندگی شایسته همراه با آرامش و آسایش برای همه شهروندان فراهم 
شود، گفت: شهرداری اصفهان در حوزه برنامه  ریزی و ارتباط با صنایع و 
دانشگاه ها به گونه  ای عمل کرده است که امروز اگر هر اتفاقی در شهرداری 

می  افتد به واسطه پژوهش های علمی اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: اگر دانشــگاه بخواهد به رســالت واقعی خود عمل کند 
باید به تجربه دیگران و واقعیات جامعه توجه کنــد، امروز دیگر راهبرد 
مقاله برای مقاله، کتاب برای کتاب و پایان نامه برای پایان  نامه، همگی 
برای جمع شدن در کتابخانه اثر بخشــی برای حل مشکالت در جامعه 

نداشته و در مقابل هیچ مدیری نمی تواند ادعا کند با تجربه همه مسائل 
رامی  تواند حل کند.نوروزی تصریح کرد: در همین راستا شهرداری اصفهان 
تصمیم گرفت که اگرمی  خواهد شهر زیســت پذیر بوده و بر مشکالت و 
چالش  های متعدد غلبه کند، باید حل مســائل را بر محور پژوهش قرار 
داده و دانشگاه ها و پژوهشگاه  ها را به عنوان بال دیگر حرکت خود بداند.

وی بیان کرد: شهرداری اصفهان در زمان زلزله کرمانشاه به سرعت حضور 
یافته و اقدام انسان دوستانه انجام داد و یا در خوزستان، اهواز و خوزستان 
که سیل رخ داد در صحنه حضور یافت، در واقع نتیجه تحقیقات پژوهشی 

در حوزه انسانی این بود تا انسانی از گرفتاری نجات یابد.

بودجه 50 میلیارد تومانی شهرداری برای حوزه پژوهش
همچنین در این مراســم، علیرضا صادقیان با اشاره به سهم پژوهش از 
بودجه شهرداری اصفهان تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۰ عدد قابل توجهی، 
برای پژوهــش در نظر گرفته شــد که یکی از خروجی هــای آن همین 
جشنواره است، در مجموع ۵۰ میلیارد تومان بودجه در این زمینه در نظر 
گرفته شده که زمینه را برای حضور اندیشمندان کشور برای حل معضالت 
شهر فراهم می کند.وی ادامه داد: برای پاسخ به نیازهای مردم و زندگی 
بهتر باید از پژوهشگران کمک گرفت تا بتوان آینده را مدیریت کرد.معاون 

برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
امیدواریم همواره بتوان از نظرات پژوهشــگران برای آینده کالن شــهر 
اصفهان استفاده کرد، تا سال ۲۰۵۰، ۷۵ درصد جمعیت جهان در شهرها 
زندگی خواهند کرد که این موضوع اهمیت آینده پژوهی را بیش از پیش 

می  کند.

904 اثر به جشنواره شهر پژوهی ارسال شد
در ادامه این مراســم، رضا مختاری، دبیر علمی چهارمین جشنواره ملی 
شهر پژوهی گفت: این جشنوار که از آذرماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد 
با همت شهرداری اصفهان و تعامل دانشگاه های استان برگزار شد.وی با 
بیان اینکه در ۱۱ محور مقاالت و آثار شرکت کنندگان در جشنواره پذیرفته 
شد، افزود: کاهش آالینده های محیطی، روان سازی عبور و مرور شهری، 
مدیریت ایمنی، بحران و تاب  آوری شهری، بهره  وری و اقتصاد شهری، 
رســانه ارتباطات و دیپلماسی شهری، سالمت و ســرزندگی فضاهای 
شــهری، آینده  پژوهی، نوآوری، عمران شــهری و حقوق شهروندی از 
محورهای جشنواره بود.دبیر علمی چهارمین جشنواره ملی شهر پژوهی 
تصریح کرد: تبادل تجربیات و دستاوردهای پژوهشی، تکریم و قدردانی 
از پژوهشگرانی که به حل مشکالت شهرها کمک کرده  اند، اتصال دانش 
و نظریه با حوزه عمل و اجرا از جمله اهداف این جشــنواره اســت که در 
راستای حکمروایی مطلوب شهری به این پژوهش ها نیاز است.وی با 
اشاره به اینکه حدود ۹۰۴ اثر به این جشنواره ارسال شد که بیش از دو برابر 
رشد داشته است، اظهار کرد: شــعار اصفهان شهر زیست پذیر برای این 
جشنواره انتخاب شد و شبکه سازی به عنوان یکی از مهم  ترین اهداف 
جشنواره مورد نظر بود تا اندیشمندان شهری شبکه و بانک اطالعاتی قوی 
را شکل دهند که آثار آن در پروژه های شهری نمایان شود.مختاری بیان 
کرد: ۹۳ اثر در این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت و  ۷۳ اثر به عنوان آثار 

برگزیده انتخاب شد.
وی افزود: ۱۸۷ اثر در محــور آینده پژوهی، ۵۵ اثــر در محور بهره  وری 
اقتصادی ،۴۵ اثر در محور حقوق شهروندی، ۴۵ اثر در محور رسانه، ۵۳ 
اثر در محور روان سازی عبور و مرور، ۱۳۴ اثر در محور سالمت و سرزندگی، 
۶۹ اثر در محور کاهش آالیندگی محیطی، ۱۰۳ اثر در محور گردشگری، 
در محور ایمنی و تاب آوری شهری ۹۱ اثر، مدیریت عمران ۴۷ و ۷۷ اثر در 
نوآوری شهری به دبیرخانه جشنواره شهر پژوهی ارسال شد.دبیر علمی 
چهارمین جشنواره ملی شهر پژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری 
گفت: دانشــگاه های اصفهان، هنر، آزاد خوراسگان و شهرداری اصفهان 

بیشترین تعداد اثر را در این جشنواره داشته اند.

با مسئولان

چهل و سومین  مراسم یاد بود امیرقلی امینی بر سر مزارش 
برگزارمی شود

به گزارش روابط عمومی فرهنگســرای رســانه، مراسم یادبود چهل و ســومین  سال درگذشت 
روزنامه نگار برجســته اصفهان استاد امیر قلی امینی بر ســر مزارش که در حیاط خانه اش دفن 

است برپامی  شود.
فاطمه شفیعی، مدیر فرهنگسرای رسانه در این خصوص می گوید: این برنامه با همکاری انجمن 
صنفی روزنامه نگاران  و با دعوت جمعی از روزنامه نگاران و ادیبان و هنرمندان اصفهان  در فضای 

باز حیاط با رعایت پروتکل های بهداشتی امروز  ساعت ۱۸:۳۰  برگزارمی  شود. 
امیرقلی امینی در سال ۱۲۷۶ خورشیدی در اصفهان به دنیا آمد. او در نوجوانی از هر دو پا فلج شد. 
با این حال، در حوزه روزنامه نگاری، ترجمه و فعالیت های سیاســی و امور خیریه ای بسیار فعال 
بود. امیرقلی امینی در فاصله سال های ۱۳۰۷ تا ۱۳۲۱، روزنامه اخگر و روزنامه  اصفهان را از ۱۳۲۲ 
تا ۱۳۵۴ )جز یک دوره توقیف هشت ساله( در اصفهان منتشر  کرد. او از سال ۱۳۲۲ تا ۲۸ مرداد، 
در صحنه  سیاسی اصفهان فعال بود و در سال ۱۳۲۴ حزب آزادی را تاسیس کرد که در ۱۳۲۵ در 

شعبه  حزب دموکرات ایران ادغام شد. امینی، رییس شعبه اصفهان این حزب بود. 
وی بزرگمردی نیکوکار بود که پرورشــگاه کودکان را در اصفهان تاسیس کرد. مرحوم امینی  کتب 
زیادی را ترجمه و تالیف کرد که از جمله آن فرهنگ عوام و داســتان های امثال اســت که حاصل 
ســال ها تحقیق و پژوهش وی در حوزه فولکلور ایران بود . وی خانه اش را جهت رشد و پرورش 

فرهنگ و ادب و روزنامه نگاری تقدیم به شهر اصفهان کرد.
عالقه مندان جهت شرکت در این مراســم می توانند به آدرس خیابان کاشانی، مقابل هالل احمر 

بنیاد فرهنگی امیرقلی امینی مراجعه فرمایند.

طرح امکان سنجی توسعه کیفی گردشگری استان اصفهان 
اجرایی می شود

مدیر دفتر مطالعات و پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
در نشست مشترک مســئوالن دفتر مطالعات و پژوهش اداره کل و دفتر توسعه ارتباط با صنعت 
دانشگاه جامع آزاد اســالمی نجف آباد که در محل دفتر مطالعات و پژوهش اداره کل برگزار شد، 
از برنامه ریزی برای اجرای طرح امکان سنجی توسعه کیفی گردشگری در ۲۴ شهرستان استان 

اصفهان خبر داد. 
وحید عابدین پور با اعالم این مطلب گفت: »در گام اول با توجه به نهادینه شدن صنعت گردشگری 
در تمامی مناطق استان اصفهان طی ۷ ســال گذشــته، هم اینک و در گام دوم به مدت بیش از 
یک سال است که طرح های پژوهشی از محل اعتبارات این دفتر با همکاری دانشگاه های جامع 
استان در خصوص توسعه کیفی گردشگری در راستای دست یابی به توسعه پایدار در بخش های 
مختلف اســتان در حال اجراســت.« مدیر دفتر مطالعات و پژوهش اســتان افــزود: »اجرای 
طرح هایی همچون برندسازی گردشگری شهرستان های استان، اطلس غذایی استان و یا طرح 
جامع گردشگری کاشان از جمله طرح هایی اســت که هم اکنون مطالعات آن در سطح استان با 

همکاری های دانشگاه های جامع استان در حال اجراست.«
وی ادامــه داد: »در حال حاضر با همــکاری دفتر مطالعــات و ارتباط با صنعت این دانشــگاه، 
در حال برنامه ریزی برای اجرای طرح امکان ســنجی توســعه کیفی در ۲۴ شهرســتان استان 
هســتیم.«عابدین پور تصریح کرد: »با توجه به تنوع اقلیمی و قومی مناطق مختلف استان، پس 
از توسعه متوازن گردشــگری در استان، در گام دوم به دنبال توســعه کیفی گردشگری در مناطق 
مختلف استان با توسعه گونه های مختلف سفر با تکیه بر خرده فرهنگ های اقوام مختلف ساکن 
در استان اصفهان و همچنین شناســایی تنوع اقلیمی اســتان با تکیه بر حفاظت محیط زیست 

هستیم.«

خبر روزخبرخوان

ظرفیت تولید انرژی 
خورشیدی در شهرداری به 
600 کیلووات ساعت رسید

قــدرت ا... نــوروزی، شــهردار اصفهــان در 
اینســتاگرام خود نوشت:»توســعه استفاده 
از انرژی پــاک و تجدیدپذیــر، از رویکردها و 
دغدغه هــای این دوره مدیریت شــهری بود. 
در برنامه پنجم و ششــم توســعه به موضوع 
انرژی خورشــیدی توجه شــده اما همچنان 
جنبه اجرایی زیادی نداشــته اســت.اراده ما 
در شــهرداری اصفهان به حرکت در این مسیر 
اســت تا شــهروندان و مردم را هم نسبت به 
این موضوع، تشــویق و ترغیب کنیم؛ به ویژه 
در شرایطی که مردم با مشــکل قطعی برق و 
خاموشی ها مواجه هستند، اهمیت این موضوع 
صدچندان احساس می شــود.با بهره برداری 
نیروگاه ۲۶۰ کیلوواتی انرژی خورشیدی میدان 
مرکزی میوه و تره بار شهرداری اصفهان، ظرفیت 
تولید انرژی خورشیدی در شهرداری اصفهان 
به ۶۰۰ کیلووات ساعت رسید که اقدامی مهم و 
تاثیرگذار در کاهش مصرف انرژی های فسیلی 
و همچنین گازهای گلخانه ای است.ســازمان 
ســرمایه گذاری و مشــارکت های شهرداری 
اصفهان نیز نســبت به شناسایی سرمایه گذار 
حقیقی یا حقوقی جهت مشــارکت در پروژه 
احداث نیروگاه خورشــیدی کوچک مقیاس 
در سطح مناطق شــهری اصفهان اقدام کرده 
اســت.نیروگاه خورشیدی ســالن اجالس، 
اجرای نیروگاه ۱۰۰ کیلوواتی انرژی خورشیدی 
باغ گل ها، احداث نیروگاه ۶۰ کیلوواتی منطقه 
۱۵، ۱۰ کیلوواتی منطقه هشت و سه نیروگاه ۱۰ 
کیلوواتی در مناطق دو، ۹ و ۱۳ از اقدامات دیگر 
مدیریت شهری در این راستاست که پیش بینی 
و اجرایی شده و برخی از آنها به زودی به صورت 
رسمی بهره برداری خواهد شد.بر اساس مصوبه 
هیئت وزیران به ســازمان ها که باید ٢٠ درصد 
انرژی مصرفی خود را از انرژی های تجدیدپذیر 
تامین کنند، این نیروگاه ها احداث شده است.

از ۲۷ نیروگاه تولید انرژی خورشیدی شهرداری 
اصفهان هم اکنون تمامی آنها به صورت کامل 
فعال اســت و نیروگاه میــدان مرکزی میوه و 

تره بار، بیست و هشتمین نیروگاه بود«.

آیین اختتامیه سومین دوره جایزه ادبی محمدعلی 
جمالزاده به صورت مجازی، از پیش ضبط شــده و 
در فضایی استودیوگونه برگزار شد که هیچ شباهتی 
به محل برگزاری یک اختتامیه نداشــت و بیشتر 
شبیه یک کتابخانه خانگی بود.در ابتدا فیلمی درباره 
بخشــی از زندگی محمدعلی جمالزاده به نمایش 
درآمد که در آن پدر داســتان کوتاه فارسی نام خود 
را از قرآنی که بر آن در زمان تولدش نوشــته بودند، 
رو به دوربین نشان می داد.مجری لحظاتی درباره 
ســومین دوره جایزه ملی جمالزاده صحبت کرد و 
شرایط برگزاری مجازی به دلیل کرونا را توضیح داد 
و پس از آن دبیر جایزه سعید محسنی توضیحاتی 
درباره آثار رسیده به این جشنواره داد.همچنین نامی 
از فرهیختگانی که بنیانگذار جشنواره بودند مثل علی 
خدایی به میان آمد؛ بــدون توضیحی درباره اینکه 
چرا او دیگر نقشی حتی در بخش داوری جشنواره 
ندارد.سپس طبق هر اختتامیه سخن متولیان آغاز 
شد که معاون فرهنگی شــهرداری اصفهان گفت: 
جمالزاده یک روایت شــنیدنی و خواندنی اســت 
و می تواند آغازگر فرآیندی روایی برای یک شــهر 
باشــد، اگر بخواهیم جهان شــهر اصفهان را روایت 
کنیم، باید روایت و داســتان اصفهان را بر سر زبان  
مردم جهــان بیندازیم و تکــرار کنیم.عیدی گفت: 
جایزه ملی جمالزاده می تواند کانون میان فرهنگی 
و جهانــی اصفهــان را بازتولید کنــد، آینده نگری و 
داشتن نگاه اســتراتژیک به این جشنواره بقای آن 

را تضمین می کند. روایت های این جشنواره کمک 
می کند که تفاوت ها به مشــارکت بینجامد و تفاهم 
بر ســر تفاوت ها شــکل بگیرد.وی در پایان گفت: 
نهادینه شدن این جشنواره موجب خیزش فرهنگی 
و خالقیت  می شود. اهمیت دارد که روایت ها فراتر 
از مرزهای جغرافیایی شهر اصفهان گفته و شنیده 
شــود. امیدوارم این جشنواره ســال های سال در 
اصفهان تداوم یابد.بر اســاس همیــن گزارش، در 
ادامه برترین های هریک از بخش های جایزه ادبی 
محمدعلی جمالزاده در ســومین دوره آن به شرح 

زیر معرفی شدند:
 بخش داســتان آزاد: نفر اول در این بخش »عطا 
اینجا بــود« از عباس عظیمــی، نفر دوم »ســور 
اسلحه ها« از اسماعیل ساالری بودند.نفر سوم نیز 
به صورت مشترک به »دومرگن« از احمد سوسرایی 

و  »تفریق« از مسعود ریاحی  رسید.
بخــش زندگی نگاره مــدارس اصفهــان: نفر اول: 
»یاقوت های ارغوانــی« از لیال آ صالــح، نفر دوم: 
»سه شــنبه ای ها «از مرضیــه احمدی،نفر ســوم 
مشترکا: »آن نوبتی  ها« از مسعود شیخ حسینی و 

»دبستان نوبهار« از رضوان نیلی پور.
بخش ویژه زندگی نگاره کرونا:برگزیدگان این بخش 
»مرده ها خطر انتقال ندارند« از زهرا اظهری، »سه 
نمــا از کرونایی ها« از مریم اخــوان و »وصیت« از 

ریحانه شفیعی علویجه بودند.
بخش داستان اصفهان: نفر اول این بخش »دالون« 
از مرتضی فرجی، نفــر دوم »اصفهــان خود تامار 
اســت« از زهرا شــاهی و نفر ســوم »تیر قلق« از 
معصومه قدردان و یگانه شیخ االســالمی با اثر »از 

زاینده رود تا وستوال« بودند.

با برگزاری آیین اختتامیه به صورت مجازی؛

برگزیدگان سومین جایزه ادبی جمالزاده معرفی شدند

محله عباس آباد 
اصفهان

»عباس آبــاد« محلــه ای با 
درختان ســر به فلک کشیده، 
مغازه های کوچک و قدیمی و 
خانه های چندین ساله در مرکز 
شهر اصفهان قرار دارد. محله ای 
که با سکونت تبریزی ها در آن 
و به احترام شاه عباس که آنها 
را در این محله جای داده بود، 

عباس آباد نام گرفت.

وز عکس ر
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حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی، نماینده مردم فالورجان در مجلس 
شورای اسالمی و محمد رضوانی فر، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( با حضور در ذوب آهن اصفهان با منصور یزدی زاده و معاونین 
شرکت دیدار و گفت وگو کردند .حجت االسالم الرگانی در این دیدار بر لزوم هر 
چه بیشتر تعامالت ذوب آهن و شهرســتان فالورجان تاکید کرد و گفت : ذوب 
آهن از بزرگ ترین تولید کنندگان فوالد در ایران است که در بدو تاسیس به آن 
ذوب آهن ملی می گفتند و به صنعت فوالد خدمات شایسته ای ارائه کرده است 
.وی با اشــاره به خدمات ذوب آهن اصفهان به منطقه و تاثیرات مثبت آن در 
ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و توسعه زیرساخت ها ، گفت : تعامل و همکاری این 
مجتمع عظیم صنعتی با منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چشم انداز 
خوبی در این زمینه وجود دارد. مدیرعامل شستا نیز در این دیدار شفافیت مالی 
و به روز بودن صورت های مالی را یکی از عوامل اصلی موفقیت شرکت ها دانست 
که متاسفانه به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی گیرد و افزود : صورت های مالی 
ذوب آهن از شفافیت الزم برخوردار است و این یک نقطه قوت برای این مجتمع 
عظیم صنعتی به شمار می رود .وی افزود : مدیریت عالی ذوب آهن اصفهان 
با اجرای طرح های توســعه ای اقدامات مهمی را در جهت پیشرفت برداشته 
و توانسته این شرکت را به سود آوری برساند که این مهم شایسته تقدیر است 
.رضوانی فر با اشــاره به اینکه در تمام فعالیت های شرکت اعم از فعالیت های 
خود ذوب آهن اصفهان و همچنین پیمانکاران و شرکت هایی که در آن مشغول 
به ارائه خدمات هستند باید مطابق با قوانین کار به نیروهای خود پرداخت داشته 
باشند و نباید حقی از کارکنان این شرکت ها تضییع شود، گفت : مسائل آموزشی 
و ایمنی تمام کارکنان باید در باالترین سطح رعایت شود. مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت گفت : موفقیت در صادرات 
و تداوم این مهم یکی از راهکارهای خارج شدن از زیان انباشته بود که توانست 

شرکت را به سود آوری برساند، توزیع سود و کاهش بندهای مغایرت در صورت 
های مالی از دیگر دستاوردهای این مجتمع عظیم صنعتی در چند سال اخیر 
است .یزدی زاده ، با اشاره به تولید محصول استراتژیک ریل و توسعه خطوط 
ریلی کشور در سال گذشته با استفاده از تولیدات ذوب آهن اصفهان ، گفت : در 
صورت تامین پایدار مواد اولیه این مجتمع عظیم صنعتی می تواند با تمرکز بر 
تولید ، نقش خود را در اقتصاد و صنعت کشور به خوبی ایفا کند . همچنین احمد 
اکبری معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت ذوب آهن طی سخنانی ، 
دوره جدید استخدام در این شرکت را یکی از منظم ترین و شفاف ترین دورهای 
جذب نیروی انســانی دانست و گفت : بر اساس دســتور العمل این شرکت، 
شهرهای پیرامون و سپس استان در اولویت جذب نیروی انسانی در ذوب آهن 
اصفهان هستند و این موازین به طور کلی رعایت شد . وی خاطر نشان ساخت : 
در دوره جدید استخدام تمامی مراحل توسط دانشگاه و تحت نظارت ذوب آهن 
و واحدهای نظارتی برگزار شد تا کسانی که واقعا استحقاق دارند در این شرکت 

جذب و مشغول به کار شوند .

در نشست صمیمانه ای از سقای افتخاری اســتان اصفهان تجلیل شد.در این 
نشست با اهدای لوح تقدیری از تالش های حاج عباس کربالیی در جهت تامین 
آب شرب پایدار اهالی شهر الیبید، قدردانی و وی ملقب به سقای افتخاری استان 
اصفهان شد.حاج عباس کربالیی که اهل شهر نیم ور از توابع شهرستان محالت 
استان مرکزی است با صرف هزینه ای بالغ بر 60 میلیارد ریال اقدام به ساخت یک 
باب مخزن بتونی آب با ظرفیت یک هزار متر مکعب درشهر الیبید کرده که تاکنون 
75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اســت.مدیرعامل آبفای استان اصفهان در 
نشست تجلیل از نیکوکار محالتی گفت: ورود خیرین به موضوع تامین آب بسیار 
با ارزش است زیرا آبرسانی به مردم از جمله کارهایی است که در دین و فرهنگ 
ما نسبت به انجام آن تاکید فراوان شده است.هاشــم امینی با اشاره به این که 
گذشتگان ما برای رفاه حال هم نوعان خویش اقدام به ساخت سقاخانه در معابر        
می کردند، گفت: امروز مشارکت در کارهایی همچون احداث مخزن ذخیره و یا 
اجرای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب به منزله ساخت سقاخانه است و به همین 
دلیل افرادی مثل حاج عباس کربالیی سقای افتخاری استان اصفهان به شمار 
می روند.وی با بیان این که شرکت آب و فاضالب استان اصفهان آماده هرگونه 
همکاری با خیرین در جهت اجرای طرح های عمرانی است گفت: مجاهدت با 
مال، سخت تر از مجاهدت با جان اســت و به همین دلیل باید سرمایه گذاران 
نیکوکار را ارج نهاد زیرا خداوند به واسطه آن ها رزق و روزی بندگانش را تامین می 
کند.حاج عباس کربالیی نیز گفت: برکت زندگی من، ناشی از کارهای خیری است 
که تاکنون انجام داده ام.وی با اشاره به فعالیت های عام المنفعه و خیری که در 
استان های مرکزی، لرســتان، گیالن و چند استان دیگر انجام داده است گفت: 

هرچند من اهل نیم ور محالت هستم ؛اما 38 سال از عمر خود را در شهر الیبید 
ســپری کرده ام و به همین دلیل تالش کردم با اجرای طرح هایی نظیر مخزن 
آب، محل فرود بالگرد، ویالهای گردشگری و خانه سالمندان به ارزش نزدیک 
به 400 میلیارد ریال، در جهت توسعه این شهر و رفاه حال شهروندان آن بکوشم.
وی به فعالیت معادن سنگ در شهر الیبید اشاره کرد و گفت: اگر زیرساخت های 
این شهر درست شود می توان الیبید را به عنوان قطب سنگ کشور معرفی کرد.
حسین کریمی، رییس شورای اسالمی و مسعودی، شهردار الیبید نیز در سخنان 
جداگانه ای به تشریح خدمات حاج عباس کربالیی در توسعه زیرساخت های 
شهر الیبید پرداختند.اضافه می شود شهر الیبید از توابع شهرستان شاهین شهر 
و میمه در 150 کیلومتری شمال اصفهان واقع شده است و به دلیل فعالیت ده ها 
معدن ســنگ گرانیت، چینی و تراورتن در آن یکی از مراکز اصلی تولید سنگ در 

کشور به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از انجام تعمیرات اساسی 74 گرمکن ایستگاه 
تقلیل فشارگاز شهری، روستایی و صنعتی استان در راستای تامین گاز پایدار در فصل 
سرد در سال گذشته خبر داد.مدیرعامل شرکت گاز با اعالم این خبر، افزود: تعمیرات 
اساسی )اورهال( گرمکن )هیتر( ایستگاه های تقلیل فشار استان اصفهان به عنوان 
یکی از اقدامات پیشگیرانه همه ساله در ماه های گرم که مصرف گاز خانگی استان 
پایین است، مطابق با برنامه زمان بندی تنظیم شــده انجام می شود تا در صورت 
وجود مشکل در این تاسیسات که نقش اساسی در توزیع گاز پایدار در شبکه های 
گازرسانی به عهده دارند، مرتفع شود.سیدمصطفی علوی، با اشاره به اینکه تعداد 190 
دستگاه هیتر مربوط به ایستگاه های تقلیل فشارگاز در سطح استان وجود دارد که 
برای پیشگیری از یخ زدگی گاز در فصل سرد مورد استفاده قرار می گیرند، گفت: ماه 
های گرم سال فرصت مغتنمی است برای برنامه ریزی تعمیرات، سرویس دهی 
الزم و اورهال مربوط به ایستگاه های تقلیل فشــار گاز که در پیمان جاری، برنامه 
ریزی انجام اورهال 67 هیتر در دست اقدام است.همچنین جهت حصول اطمینان 
از کارکرد مطمئن گرمکن ها، برنامه ممیزی از تجهیزات ابزار دقیق نصب شده روی 
190 هیتر، از پانزدهم تیر ماه شروع و به همت کارکنان خدمات فنی و فروش عمده 
و بهره برداری تا انتهای شهریور ماه به پایان می رسد. وی، بیان داشت: در حدود 200 
نفر از کارکنان  در عملیات راه اندازی سالیانه هیتر در ایستگاه های تقلیل فشار گاز، 

مشارکت فعال داشته که آموزش های مورد نیاز پرسنل مذکور جهت بررسی صحت 
و سالمت هیترها به صورت کارگاهی و با مشارکت واحد خدمات فنی و فروش عمده 
و آموزش، توسط کارشناسان متخصص، به آنها ارائه    می شود.مدیرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان، تصریح کرد: کارکرد هیترها به دمای محیط وابسته است و در 
صورت بروز دمای پایین، هیترها فعال می شوند. در استان اصفهان عمده گرمکن 
ها از آبان ماه در سرویس قرار گرفته و در اردیبهشت ماه از سرویس خارج می شوند.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در جلسه شــورای هماهنگی پایگاه بسیج این 
شرکت، بسیجیان را  پیشرو در عرصه خدمت رسانی به مردم دانست.هاشم امینی 
ضمن اشاره به فعالیت های جهادی بسیجیان هنگام شیوع ویروس کرونا گفت: 
با فراگیر شدن این بیماری بسیجیان بازهم وارد میدان شده و با حضوری فعال 
در مراکز درمانی و ضدعفونی کردن سطح شهرها به یاری کادر درمان و نیروهای 
خدماتی شتافتند که جای تقدیر دارد.وی افزود: یکی از اقدامات بسیج در زمینه 
محرومیت زدایی، کمک به تامین آب شرب در روستاها و مناطق محروم است 
و در حال حاضر هم بسیجیان برای خدمات رسانی پایدار در شهرها و روستاها به 
صورت شبانه روزی تالش می کنند.فرمانده پایگاه بسیج آبفای استان اصفهان 
در خصوص ادامه فعالیت های جهادی بســیج  اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی 
گروه های جهادی و نهضت خدمت رســانی، برنامه همیشگی و تاکیدی بسیج 
است.امینی با بیان این که هیچ خدمتی در دین اسالم باالتر و با ارزش تر از کمک 
رسانی به مردم  نیست، عنوان کرد: افرادی که در این زمینه  با کمترین امکانات، 

تمام تالش خود را برای یاری دیگران به کار گرفتند، اجر دنیوی و اخروی آنان در نزد 
پروردگار محفوظ است.مدیرعامل آبفای استان اصفهان با تاکید بر فعالیت جهادی 
بسیج در زمینه مختلف خدمت رسانی به مردم گفت: هر جا که نام بسیج در میان 

است مردم فقط انتظار کار و خدمات رسانی پایدار بدون هیچ گونه توقعی دارند.

در بازدید نماینده مردم فالورجان و مدیرعامل شستا عنوان شد:

عملکرد مطلوب ذوب آهن اصفهان در شفافیت مالی ، توسعه و ارتباط با منطقه
انجام تعمیرات اساسی 74 گرمکن ایستگاه تقلیل فشارگازدر استان اصفهان

بسیجیان آبفای استان اصفهان، پیشرو در عرصه خدمت رسانی به مردم

نیکوکار محالتی، سقای افتخاری استان اصفهان شد

وقتی به بازنشســتگی فکر می کنید یا جایی که دوســت 
دارید تا آخر عمر زندگی کنید، به احتمال زیاد نوعی جزیره 
گرمسیری به ذهن شما خطور می کند؛ اما یک مورد خیلی 

خاص و مشخص نیست. 
چیزی اســت که فقط می توانید رویــای آن را ببینید؛ چرا 
به جای تصــورات خود، بــه برخی از این ســرزمین های 
دیدنی نگاهی نمی اندازید تا بتوانید هدفی ملموس برای 
خود انتخاب کنید.در این لیســت مواردی از سراسر جهان 
انتخاب شده که احتماال از دیدن آن ها شگفت زده خواهید 
شد. البته باید این موضوع را هم در نظر گرفت که هنوز سفر  
به این مکان ها به دلیل تعطیلی های مرتبط با کرونا رونق 

چندانی نگرفته اند.
جزیره سیشل: کشور جزیره ای سیشل اولین مقصد ماست. 
این مکان در اقیانوس هند نزدیک کنیا و ماداگاسکار واقع 
شده و زیباترین سرسبزی های جهان را در خود جای داده 
است. بدون شــک این جزیره از بهترین نمونه های جزایر 
گرمسیری اســت که با تابش خورشید در آب های شفاف 
و درختان نخل فراوان برای گردش به مقصد گردشــگری 
جذابی تبدیل شده است. انسان ها برای گردش توریست ها 
تغییراتی را در این جزیره به وجــود آورده اند که راحتی را 

برای آن ها به ارمغان می آورد.فرودگاه بین المللی سیشل 
در سال 1971 افتتاح شده است؛ به این معنی که هنوز هم 
یک ســرزمین کامال جدید محسوب می شود و مکان های 

زیادی برای کشف شما وجود دارد.
جزایر پــاالوان: جزایــر پــاالوان در فیلیپین واقع شــده 
اند. کشــوری که به زیبایی ها و جاذبه هــای طبیعی خود 
معروف اســت. جزایر پاالوان تنوع و تعــداد زیادی دارند 
که باعث ایجاد ســفر های جزیره به جزیره شــده است. 
از رشته کوه های سرســبز، چاله های آبی و سواحل غنی، 
همیشــه در جزایر مختلف این منطقه چیز های بیشتری 
برای دیدن پیــدا خواهیــد کــرد. پــاالوان از 110 جزیره 
تشــکیل شــده که آن را به یکی از بهتریــن مکان ها برای 
ســفر جزیره به جزیره تبدیل کرده اســت. از فعالیت های 
بیشــتری از جمله ســواری با قایــق و کایاک ســواری 
 در امتــداد آب های شــفاف هــم می توان در ایــن مکان

 استفاده کرد.
کورفــو: جزیــره کورفو بیشــتر از بقیــه جزایر بــه حالت 
گردشگری در آمده اســت. این جزیره در یونان واقع شده 
است و در واقع تاریخ بی نظیری در خود دارد. کورفو از هزار 
و 300 سال قبل از میالد با انسان ارتباط داشته است. این 

بدان معناست که بیش از 3 هزار سال است که در مورد این 
مکان می دانیم و نبرد های زیادی در این ســرزمین انجام 
شده است. این مکان ریشه در اســاطیر یونان هم دارد که 
آن را نوعی بهشت می دانسته اند. امروزه کورفو از جزایری 
است که ساخت و ســاز زیادی در آن صورت گرفته و دارای 

شهر ها و جاده های زیادی است.
آنگویال: جزیــره آنگویال در واقع بخشــی از جزایر کارائیب 
است، اما برخالف محبوبیت چشمگیر کارائیب در سال های 
گذشته، آنگویال کمی ناشناخته باقی مانده و هنوز هم یک 
تجربه تازه را در کارائیب فراهم کرده اســت. در آنگویال به 
دلیل تحریم فعلی اعمال شــده در جزیــره جمعیت کمی 
دیده می شود. کشتی های مســافرتی و ساخت هتل های 
بلند در اینجا ممنوع است و این امر ممکن است عامل عدم 
جذابیت این منطقه برای عده زیادی از گردشگران باشد. 
البته آب های شفاف و زمین دســت نخورده تنها برخی از 
ویژگی های شگفت انگیز آنگویالست که می تواند برای هر 
کســی جذاب باشــد. با وجود اینکه در این جزیره توسعه 
زیادی صورت نگرفته؛ اما هنوز هم چند استراحتگاه زیبا در 
آن وجود دارد که به شما اطمینان دهد، اوقات خوشی را در 

آنجا سپری خواهید کرد.

آشپزی

پای چیکن باربیکیو 
مواد اصلی: نمک یک چهارم قاشق چای خوری،سینه مرغ بدون 

استخوان، نگینی خرد شده 600 گرم،سیب زمینی شیرین نگینی خرد شده 
225 گرم،آب یک قاشق غذا خوری، روغن زیتون 2 قاشق غذا خوری،هویج خرد شده 

یک دوم پیمانه،قارچ خرد شده 225 گرم،کرفس خرد شده یک دوم پیمانه،پیاز خرد شده 
یک دوم پیمانه،سس باربیکیو دو سوم پیمانه،خمیر پای آماده400 گرم،تخم مرغ یک عدد

طرز تهیه: فر را با دمای 450 درجه فارنهایت روشن کنید.در یک قابلمه متوسط سیب زمینی و یک 
چهارم قاشق چای خوری نمک را با یکدیگر مخلوط کنید. آب روی آن ها بریزید و به مدت 10 تا 12 دقیقه 

بپزید تا کامال پخته و نرم شوند.در 4 دقیقه آخر هویج ها را به سیب زمینی اضافه کنید و بگذارید کمی 
نرم شوند. سپس همه آن ها را آبکش کنید.در یک تابه بزرگ، مرغ ها را درون روغن داغ به مدت 5 
دقیقه روی حرارت مالیم تفت دهید تا رنگ شان عوض شود. سپس آن ها را از تابه خارج کنید و 
کنار بگذارید.پیاز، کرفس و قارچ ها را درون تابه بریزید و 10 دقیقه تفت دهید تا سبزیجات نرم 
شوند. سپس مرغ ها را به تابه بازگردانید.سس باربیکیو، سیب زمینی و هویج پخته شده را 

اضافه کنید و چند دقیقه تفت دهید. سپس آن ها را درون کاسه های سفالی بریزید 
و کنار بگذارید.خمیر پای را روی سطح آردپاشی شده باز کنید و به نوار های 

باریک برش دهید. نوار ها را با فاصله روی کاسه ها بگذارید. در یک 
پیاله، تخم مرغ و آب را با یکدیگر مخلوط کنید. آب را 

با قلم مو روی خمیر ها بمالید.

جزیره های رویایی که باید حتما از نزدیک ببینید

سری جدید »سریالیست« از 17 تیر روی 
آنتن می رود

 »ملکوت« بهترین فیلم جشنواره 
انگلیسی شد

سری جدید برنامه »سریالیست« از 17 تیر با فضا، دکور و آیتم 
های تازه به صورت هفتگی پنجشنبه ها ساعت 23:15 روی آنتن 
شبکه یک می رود.به نقل از روابط عمومی برنامه، فصل قبلی 
»سریالیست« در شب های نوروز 1400 از شبکه یک پخش شد و 
طی آن، بهترین سریال سال 99 با دریافت حدودا 2 میلیون و 500 هزار 
رای و نظر از سوی مردم، معرفی شد.

انیمیشــن »ملکوت« به کارگردانی فرنوش عابدی جایزه بهترین فیلم و 
بهترین طراحی صدا را از نخستین دوره جشنواره »ایگنایت« انگلستان 
دریافت کــرد تا تعداد جوایز ایــن فیلم به عدد 60 برســد.صدابرداری و 
صداگذاری این فیلم را سروش عابدی انجام داده که برای این فیلم 10 جایزه 
دریافت کرده اســت.عابدی با این دو جایزه، آمار جوایزی که برای تولیدات 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به دست آورد ،به عدد 100 رساند. 
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