
تناقض حرف تا عمل در بازار مرغ اصفهان؛

اعصاب و اعتمادی که َپر کشیده!
3

 العطش... 
  کالن شهر برخورداری که آب ندارد! 

5

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان
جهاد کشاورزی اصفهان:

قیمت شیر افزایش 
نداشته، اصالح شده است

 مصاف حساس ذوب آهن- نساجی
در فوالد شهر؛

می خواهم زنده بمانم؟!

سخنگوی شرکت آب و فاضالب اصفهان:
تصفیه خانه باباشیخ علی 

کامل در مدار است

3

5

6 4

 مدیرکل آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری؛

کمبود بیش از هزار معلم 
در  چهارمحال و بختیاری

3

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبرداد:
 وجود ۴۰ هزار  

 واحد مسکونی خالی
در کالن شهر اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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ترکیه در آستانه اتمام ساخت دیوارهای امنیتی جدیدی است که صدها 
کیلومتر از مرز های این کشور با ایران و سوریه را پوشش می دهند.

به همین منوال یونان هم کار ساخت دیوارهای امنیتی با فناوری  پیشرفته 
در مرز زمینی خــود با ترکیه را به پایان رســانده است.ســاخت چنین 
دیوارهایی از موضع سخت گیرانه تر هر دوی این کشورها حکایت دارد، آن 
هم در حالی که طی سال های اخیر میلیون ها مهاجر کوشیده اند با عبور از 
این مرزها خود را به اروپا برسانند.اما این اقدام ترکیه، همزمان با عملیات 
نظامی برون مرزی اش علیه شبه نظامیان کرد نشان می دهد این کشور در 
سیاست منطقه ای خود رویکردی ستیزه جویانه در پیش گرفته که امنیت 

را در اولویت قرار می دهد.
سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه نوامبر ۲۰۲۰ گفت کار ساخت دیوار امنیتی 
که بخش عمده مرز ۹۱۱ کیلومتری این کشور با سوریه را پوشش می دهد، 
به پایان رسیده است.طبق گزارش ها، ســاخت این دیوار مرزی از ژانویه 
۲۰۱۶ آغاز شد. به گفته مسئوالن، هدف از احداث این دیوار تقویت امنیت، 
مبارزه با قاچاق و کاهش مهاجرت غیرقانونی بوده اســت. آنکارا پس از 
سال ها ورود غیرقانونی آوارگان سوری فراری از جنگ داخلی به خاک 

خود، تصمیم به ساخت این دیوار گرفت.
به گزارش روزنامه پرتیراژ صباح که از حامیان دولت است، در ساخت این 
دیوار بلوک های سیمانی به عرض ۲ متر و ارتفاع سه متر به کار رفته و روی 
آن سیم خاردار نصب شده است. بنابر گزارش ها در طول این دیوار چندین 
برج دیده بانی هم قرار دارد که به فواصل ۳۰۰ متری از هم ساخته شده اند.

به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی،  این دیوار به »سیستم های نظارتی 
نمای نزدیک، دوربین های حرارتی، رادارهای نظارت زمینی، سیستم های 
تســلیحاتی کنترل از راه دور، مراکز فرماندهی و کنترل، سیســتم های 

تصویربرداری خطی و حس گرهای لرزه ای و صوتی« مجهز است.
بنا بر گزارش ها دیوار مرزی ترکیه با سوریه، با ۸۳۲ کیلومتر طول پس از 
دیوار بزرگ چین و دیوار مرزی آمریکا با مکزیک، سومین دیوار طوالنی 
دنیا به حساب می آید.عالوه بر این پروژه ترکیه برای ساخت دیوار مرزی با 
ایران هم رو به اتمام است؛ دیواری که بیش از ۲۰۰ کیلومتر از مرز مشترک 
۵۶۰ کیلومتری  این دو کشــور را در برمی گیرد. بنابر گزارش ها ســاخت 
این دیوار از سال ۲۰۱۷ آغاز شده است.به گفته رسانه های ترکیه، هدف از 
ساخت این دیوار مبارزه با قاچاق کاال و مهاجرت غیرقانونی، همین طور 
جلوگیری از حرکت نیروهای حزب کارگران کردستان )پ ک ک( میان 

دو کشور بوده است.
در عین حال گزارش ها از افزایش نظارت ترکیه بر مرزهای کوهستانی خود 
با عراق و استقرار نیرو در این مناطق آن هم در بحبوحه عملیات نظامی خود 

در شمال این کشور خبر داده اند.در سال های اول جنگ داخلی سوریه، 
ترکیه سیاســت مرز های باز را در پیش گرفت که به میلیون ها شهروند 
سوری اجازه داد با عبور از مرز ترکیه وارد خاک این کشور شوند.بنابر آمار 
سازمان ملل متحد در حال حاضر بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار شهروند 
سوری از جنگ داخلی به ترکیه پناه برده اند و این کشور بیشترین میزان 
جمعیت پناهجو را در خود جای داده است.با این حال، نظرسنجی ها از 
افزایش نارضایتی عمومی نسبت به مهاجران سوری حکایت دارد و در 
سال های اخیر آنکارا هم در رابطه با موج های جدید پناهجویان سیاست 
»تحمل صفر« را در پیش گرفته است. بنا بر آمار و ارقام رسمی در نتیجه 
این رویکرد تعداد مهاجران سوری  تحت »حفاظت موقت« ترکیه از سال 
۲۰۱۷ ثابت باقی مانده است.ترکیه حتی در جریان کارزار نظامی مرگبار 
سوریه و روسیه در ادلب در سال ۲۰۲۰ هم مرزهای خود را بسته نگه داشت 
و به هزاران آواره سوری که به دنبال بمباران های سنگین مجبور به ترک 
محل زندگی  خود شده بودند اجازه عبور از مرزهایش را نداد. رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهور ترکیه گفت آنکارا دیگر حاضر نیســت به تنهایی 
بار موجی جدید از مهاجران را به دوش بکشــد و آن ها در عوض ساخت 
خانه های آجری برای جنگ زدگان در ادلب را آغــاز کرده اند.گروه های 
حقوق بشری، نیروهای ترکیه را به عقب راندن و کشتار پناهجویان سوری 

متهم کرده اند. بنابر گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه در ماه مارس، از 
سال ۲۰۱۱ تا کنون ۴۶۵ غیرنظامی سوری به ضرب گلوله پلیس مرزی 
ترکیه کشــته شــده اند.افزایش موج مهاجرت ها از آسیای مرکزی هم 
یکی دیگر از دالیل ترکیه برای ســاخت دیوار امنیتی در مرز خود با ایران 
بوده است. پناهجویان افغان که به دلیل بی ثباتی و ناامنی از کشور خود 
گریخته اند، می کوشند از طریق ایران وارد خاک ترکیه شوند.شبکه دولتی 
تی آر تی  هابر در ماه ژانویه از رضایت مسئوالن ترکیه نسبت به دیوارهای 
مرزی با ایران خبر داد و به نقل از آن ها گفت که این دیوارها »به شکل قابل 
مالحظه ای« در »کاهش« عبور مهاجــران غیرقانونی و قاچاق کاال موثر 
بوده اند. اما کوراباتیر می گوید از آنجایی که ساخت این دیوارها به اتمام 
نرسیده، هنوز هم برخی مهاجران از مرز ایران وارد خاک ترکیه می شوند.

مناطق کردنشین ترکیه، سوریه، ایران و عراق در مجاورت هم قرار دارند و 
برخی فعاالن کرد اتحاد این چهار بخش از طریق حذف مرزهایی که پس 
از جنگ جهانی اول میان  آن ها ترسیم شد را از دیرباز به عنوان هدف خود 
عنوان کرده  اند.اما یونان در همسایگی ترکیه هم ظاهرا روندی مشابه در 
پیش گرفته و برای جلو گیری از ورود مهاجران غیر قانونی طرح ساخت 
یک دیوار امنیتی با فناوری پیشرفته در امتداد مرز زمینی ۲۰۰ کیلومتری 
خود با ترکیه را به اجرا در آورده ؛ پروژه ای که به تازگی به اتمام رسیده است.
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سفر »مولوی عبدالحمید« به ترکیه
جمهوری اسالمی نوشت: مولوی عبدالحمید، امام جماعت مسجد مکی زاهدان که مدتی است 
در شرایط کرونایی بلوچستان از نظرها غایب است، برای معالجه به ترکیه رفته است. بنا بر گفته 
حافظ اســماعیل داماد عبدالحمید، وی از هفتــم تیرماه جاری برای معالجه چشــم و قلب در 

اسالمبول بسر می برد.
 

آقای رییسی! همه کارهای دولت گذشته را محکوم نکنید!
محمدرضا باهنر، نماینده سابق مجلس گفت: من این جوری می پسندم که روش آقای رییسی 
این نباشد که می خواهیم کارهای دولت های گذشته را محکوم کنیم. حتی معتقد هستم از همه 
دولت های گذشته اگر وزیر خوب، کارآمد، توانمند و قادر پیدا می کنند استفاده کنند و هیچ دولتی 

برای آنها خط قرمز نباشد.
 پیشنهاد من این است که از میان دولت های گذشــته هیچ دولتی برای آقای رییسی خط قرمز 
نباشد. اگر نیروی با صالحیتی پیدا کردند این نگرانی را نداشــته باشند که این آقا در فالن دولت 

بوده است.

نشریه سپاه: 

رسانه های معاند مردم را وادار به اعتراض خیابانی می کنند
نشریه وابسته به معاونت سیاسی سپاه نوشــت: مگس روی زخم می نشیند و ازاین رو بایستی 

مشکالت پدید آمده در درون را فورا عالج کرد.
نشریه داخلی اخبار روزانه سپاه با اشاره به مشکل کم آبی و قطعی برق در کشور نوشت: این روزها 
جدای از مشــکالتی که در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشــور به عنوان معضالت حل نشده از 
گذشته وجود دارد، مسئله برق کشور و نیز چالش  آب در ایران و خاصه استان خوزستان بر حجم 

دغدغه ها و پیچیدگی ها افزوده است. 
موضوع اما زمانی اهمیت بیشتری می یابد که در ماجرای آب و برق، جریان ضدانقالب خارج از 
کشور همه تالش ها و امکانات خود را به کار می بندد تا با جنگ تبلیغاتی و عملیات روانی، مردم 
را وادار به اعتراض خیابانی کند. از این منظر هرچند دستگاه های امنیتی کشور باید این تحرکات 
را رصد کنند، اما حقیقت امر آن است که مگس روی زخم می نشیند و ازاین رو بایستی مشکالت 

پدید آمده در درون را فورا عالج کرد.

 انتقاد رسانه های اسلوونی از حمایت نخست وزیر این
 کشور از منافقین

رسانه های اســلوونی با پرداختن به موضوع ســخنرانی اخیر نخســت وزیر این کشور در مراسم 
منافقین، این اقدام را باعث به وجود آمدن اختالفاتی میان این کشور و ایران می دانند.

وبگاه ایسنایدر اسلوونی در گزارشــی در اینباره نوشت: »یانس یانشــا، نخست وزیر اسلوونی با 
حمایت از ســازمان مجاهدین خلق) گروهــک منافقین(، اختالف دیپلماتیــک جدیدی را بین 

اسلوونی و ایران ایجاد کرده است.«
 این پایگاه می نویسد: هواداران این سازمان مورد اختالف، بیش از آنکه به نظر می رسد در نزدیکی 
اروپا و اسلوونی واقع شده اند. نزدیک ترین پناهگاه این ســازمان در آلبانی است، نخست وزیر 
اسلوونی به خوبی با آلبانی آشنایی دارد. در این گزارش آمده است: یانشا نه تنها با رهبران آلبانی 
نزدیک است بلکه از نزدیک تمایالت آلبانی های کوزوو را در آخرین ســند غیر رسمی که آن را به 
لوبلیانا نسبت می دهند، دنبال می کند. یانشا در یک تکروی به زیان سیاست واحد اتحادیه اروپا، 

منافع اسراییل، جمهوری خواهان آمریکا و آلبانی را تامین کرد.

سیاستکافه سیاست

چرا ترکیه در مرز خود با ایران و سوریه دیوار کشیده است؟

سیاست » تحمل صفر«

تماس تلفنی اردوغان با شاه سعودی؛

دوکشور به ماه عسل نزدیک تر شدند
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه با ســلمان بن عبدالعزیز، پادشــاه عربســتان تماس 
تلفنی برقرار کرده و نزدیک شــدن عید قربان را به وی تبریک گفت.این تماس به عنوان بخشــی 
از تالش های آنکارا برای عادی ســازی روابط خود با ریاض صورت گرفت.طبق گزارش خبرگزاری 
عربستان »واس«، ملک ســلمان و اردوغان در این تماس تبریک هایی را به مناسبت فرا رسیدن 
عید قربان رد و بدل کردند. همچنین در این تماس دو طرف به بررسی روابط دوجانبه برای تامین 
منافع مشــترک پرداختند. طی چند ماه گذشــته، آنکارا تالش های خود را برای اصالح روابط با 

کشورهای منطقه از جمله عربستان و مصر، تشدید کرده است.

پیشنهاد پوتین به بایدن: 

از پایگاه های نظامی ما استفاده کنید
روزنامه کومرسانت روســیه نوشت: رییس جمهوری روســیه در جریان نشست ژنو به همتای 
آمریکایی پیشــنهاد هماهنگ کــردن اقدامات درباره افغانســتان را داده بود.بــه نقل از این 
روزنامه، والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روســیه پیشــنهاد داد از پایگاه های نظامی روسیه 
در تاجیکستان و قرقیزســتان برای کنترل وضعیت افغانستان و با هدف تبادل اطالعاتی که از 
طریق پهپادهای موجود در پایگاه های روسیه جمع آوری می شــوند، استفاده شود. یک منبع 
مطلع به این روزنامه گفت: آمریکایی ها تا االن به این پیشنهاد روسیه پاسخی نداده اند هرچند 
واشنگتن حتما این پیشــنهاد را خواهد پذیرفت البته اگر که به دنبال انجام ماموریت دیگری 
نباشد. این روزنامه اشاره کرد، زلمای  خلیل زاد، فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان 

از اظهار نظر در این باره امتناع کرد.

افغانستان سفیر پاکستان را احضار کرد
وزارت خارجه افغانستان، ســفیر پاکستان را به دلیل ربودن و شــکنجه دختر سفیر افغانستان از 

سوی افراد ناشناس در اسالم آباد، احضار کرد.
 به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، وزارت خارجه افغانســتان منصور احمد خان سفیر پاکستان 
در کابل را احضار و مراتب اعتراض شــدید دولت جمهوری اســالمی افغانستان را در مورد ربودن 
دختر سفیر افغانستان در اسالم آباد به وی اعالم کرد.از احمدخان خواسته شد تا مراتب اعتراض 
و نگرانی عمیق دولت افغانســتان را به وزارت امور خارجه و دولت پاکســتان در مورد این رویداد 
ناگوار اطالع دهد.در بیانیه وزارت خارجه افغانســتان آمده اســت: »وزارت امور خارجه از دولت 
پاکســتان به صراحت خواست تا در شناســایی و مجازات عامالن این جنایت اقدام فوری انجام 
داده و مطابق منشــورهای بین المللی، امنیــت و مصونیت کامل دیپلمات هــای افغان و اعضای 

خانواده های آنها را تامین کند.«

عبدا...:

از حاشیه به متن برسیم
عبدا... عبدا...، رییس شورای عالی مصالحه ملی که هیئت جمهوری اسالمی افغانستان را در 
نشست بین االفغانی صلح با طالبان در دوحه رهبری می کند، در مراسم گشایش این نشست 
به مالعبدالغنی برادر، معاون رهبر طالبان و هیئت طالبان گفت: »بیایید از حاشــیه عبور کرده 
به متن مســئله بپردازیم،  این کــه چگونه می توان مذاکره را ســریع تر و موثرتر ســاخت. این 
خون هایی که ریخته می شــوند خون افغان ها و مسلمان هاست. نه آن را می شود جبیره کرد و 

نه هم خود را می توان از مسئولیت رهانید.«

خبر روز

نماینده شادگان: 

به داد خوزستان برسید
یک عضو مجمع نمایندگان اســتان خوزستان 
با انتقاد از برگزار نشدن جلســه فوق العاده ای 
در مجلس برای حل مشکالت خوزستان گفت 
که باید یک جایــی قصه پر غصه خوزســتان 
خاتمه پیدا کنــد، از همه مســئوالن خاضعانه 
درخواســت دارم که به داد خوزســتان برسید.

حجت االســالم مجید ناصری نژاد در جلســه 
علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی و بعد 
از قرائت کمیسیون انرژی درباره خاموشی های 
اخیر، گفت: توقع ما این بود که رییس و هیئت 
رییسه مجلس جلسه اضطراری فوق العاده برای 
خوزستان برگزار کند، واقعا وضعیت خوزستان 
خوب نیســت.وی با بیان اینکه انــگار گوش 
شنوایی در مدیریت وزارت نیرو وجود ندارد، به 
سفر رییس مجلس به استان خوزستان اشاره 
و اظهار کرد: انتظار ما از آقای قالیباف که در سفر 
به استان خوزستان قول حل مشکل آب شرب و 
ساماندهی آب کشاورزی خوزستان را داد، این 
بود که با تغییر دستور، جلسه ای فوق العاده برای 
حل مشکالت اساسی خوزستان تشکیل دهد 
اما چرا این اتفاق رخ نداد؟نماینده شادگان در 
مجلس اضافه کرد: باید رییس دولت در مجلس 
به خوزســتان و مردم کشور جواب بدهد که چرا 
این بالها سر کشور آمده، این چه مدیریتی است 
که من نماینده باید جواب دهم؟ وضع مردم در 
خوزســتان به هم ریخته، دام شان تلف شده و 
زندگی شــان از بین رفته و همه چیزشان نابود 
شده اســت، چه کســی باید به وضعیت مردم 
رسیدگی کند؟وی با بیان اینکه آقای روحانی و 
آقای جهانگیری جوابگوی این وضعیت باشند، 
افزود: باید هیئت رییســه مجلس جلسه ای 
فوری برای خوزستان برگزار کند تا همه مسئوالن 
اجرایی در مجلس پاسخگو باشند، قضیه شوخی 
بردار نیســت.ناصری نژاد به گزارش کمیسیون 
انرژی درباره خاموشی ها اشــاره و اظهار کرد: 
یکی از علل اصلی خاموشــی ها، کم آبی است 
منتها همواره گزارشی تهیه می شود که فایده ای 
نداشته و وضع بدتر شده است. نخلستان های 
ما در شــادگان، آبادان، خرمشهر، اهواز، دشت 
آزادگان، شوش و همه شهرستان های خوزستان 

در حال نابودی هستند. 

اخبار

وز عکس ر

سالم کرونایی 
وزیر خارجه چین 

با »بشار اسد«
وانگ یی، وزیر امــور خارجه 
چیــن و هیئت همــراه که به 
سوریه سفر کرده با بشار اسد، 
رییس جمهور این کشور دیدار 

و گفت وگو کرد.

بلومبرگ نوشــت: هیثم بن طارق، سلطان عمان روز 
یکشنبه به عربستان سعودی  سفر کرد. گفتنی است؛ 
این اولین بار طی بیش از یک دهه گذشــته است که  
رهبر عمان از عربستان بازدید می کند. این سفر نشانه 
تغییر اتحادهــا و ائتالف ها در خلیــج فارس خواهد 
بود، زیرا ریاض در حال نزدیک شــدن به کشورهایی 
اســت که روابط نزدیک تری با رقیب منطقه ای اش 
یعنی ایران دارند.در اســتقبال از ســلطان هیثم بن 
طارق، آسمان خراش های ریاض، پایتخت عربستان 
سعودی با چراغ هایی به رنگ های قرمز و سبز به رنگ 
پرچم عمان روشن شدند. سلطان هیثم به شهر نئوم 
رفت، جایی که مورد استقبال حاکم بالفعل عربستان 

ســعودی یعنی ولیعهد محمد بن سلمان قرار گرفت.
در این سفر  برای افتتاح اولین گذرگاه زمینی مستقیم 
دو کشــور با توجه به تالش عمان برای ایجاد تنوع در 
مسیرهای تجاری توافق شد. کابینه سعودی همچنین 
مقامات را مجاز به تهیه و امضای پیش نویس توافق 
نامه ها با عمان در زمینه های مختلف از جمله تجارت، 
فرهنگ، ارتقای سرمایه گذاری ها، پست و حمل و نقل 
کرد.ایهام کامل، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا 
در گروه مشــاوره ریسک سیاسی اوراســیا گفت: در 
پشت صحنه کارهای زیادی انجام شده است تا اتفاق 
قابل توجهی بین ســعودی ها و عمانی ها بیفتد.وی 
افزود: مهم این است که، در ریاض، سلطان هیثم در 

بحث منطقه خلیج فارس، متمایل به سمت و سوی 
عربستان سعودی تلقی می شود.از سوی دیگر، رابطه 
نزدیک با عربستان می تواند یک مزیت اقتصادی برای 
عمان باشد، کشوری که در تالش است تا اقتصاد خود را 
از نفت دور و متنوع کند. همچنین باید گفت که محمد 
بن سلمان در حال نزدیک شدن به کشورهایی است 
که ریاض قبال با آنها بر ســر رویکردشان در مورد ایران 

اختالف داشته است. 

رویکرد جدید بن سلمان؛

نزدیکی به کشورهای دارای روابط گرم با ایران

واکنش آمریکا به اعالم موضع برجامی ایران از سوی عراقچی:

منتظر انتقال قدرت می مانیم
وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که این کشور آماده ادامه مذاکرات بوده؛ اما طرف ایرانی خواستار زمان بیشتر برای دوره انتقالی در این کشور شده است. رابرت مالی، 
نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات وین در پاسخ به اظهارات عراقچی که گفته بود ایران در حال انتقال قدرت است و مذاکرات وین طبیعی است که متوقف شود؛ در صفحه 
توئیتر خود نوشت: »این اظهارات، تالشی تکان دهنده و خشمگین کننده برای رفع تقصیر و شانه خالی کردن از مسئولیت بن بست کنونی در بازگشت متقابل احتمالی 
به پای بندی به برجام است«.همچنین در بیانیه وزارت خارجه آمریکا نیز با اشاره به اظهارات عراقچی که گفته بود ده فرد زندانی آمریکایی همین فردا می توانند آزاد 

شوند، آمده است: »ما آماده هستیم تا به محض اینکه ایران تصمیمات مقتضی را اتخاذ کرد، به وین بازگردیم و کار روی بازگشت متقابل به برجام تکمیل کنیم«.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که این بیانیه را منتشر کرده است، همچنین افزود: »درخصوص اظهاراتی که درباره آمریکایی های زندانی در ایران می شود 
نیز باید گفت که ما تالش ظالمانه دیگری را برای دادن امید واهی به خانواده های آنها شاهد هستیم. عراقچی درباره گروگان گرفته شدن توافق از سوی ما می گوید، در 
حالی که دولت او چهار آمریکایی را سال هاست که زندانی کرده است«.بر این اساس، وزارت خارجه آمریکا در این باره توضیح داد: »هنوز هیچ توافقی در زمینه زندانی ها 
حاصل نشده است. اگر ایران واقعا می خواهد که ژست بشردوستانه بگیرد، می تواند به ســادگی و فورا زندانی ها را آزاد کند«.در ادامه این بیانیه آمده است: »آزادی 

شهروندان بازداشتی ما از اولویت باالیی برخوردار است و ما کماکان منتظر رخ دادن آن هستیم«.
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
گفت: بیش از ۱۴۰ هــزار نفر در شــهرک ها و نواحی 
صنعتی مصوب و فعال استان اصفهان مشغول به کار 
هســتند.محمدجواد بگی اظهار کرد: استان اصفهان 
با بیش از ۹ هزار واحد صنعتی و ۷۶ شــهرک و ناحیه 
صنعتی فعال، یکی از صنعتی ترین استان های کشور 
اســت.وی ادامه داد: اصفهان با ۱۷ هزار هکتار از نظر 
تعداد و اراضی شــهرک های صنعتی مقام نخست را 
در کشــور دارد که این شــهرک ها زمینه را برای جذب 
سرمایه گذاری در استان به صورت ویژه فراهم کرده اند.

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان 
اصفهان اظهار کرد: این اســتان رتبه اول کشــور را در 
جذب ســرمایه گذار در شــهرک های صنعتی طی دو 
ســال گذشــته کســب کرده و همچنین این شرکت 
برای نخســتین بار رتبه نخســت تحصیل منابع را در 
شهرک های صنعتی کشــور به دست آورده است.وی 
گفت: اصفهان با برخورداری از هشت شهرک خصوصی 
دارای بیشــترین تعداد شــهرک خصوصی در کشور 
است.بگی افزود:  هشت شهرک تخصصی در استان 
در حال اجراست که از جمله آن می توان به نخستین 
شیمی پارک تخصصی کشور در حوزه تبدیالت گازی 
به عنوان شــهرک تخصصی این حوزه، شــهرک طال 
و جواهر، شــهرک تخصصی خودروســازی و نواحی 

صنعتی جندق و پادنا اشاره کرد.وی همچنین با اشاره 
به برنامه ریزی جهت توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان گفت: طرح های توسعه ۳۰ هکتاری هرند، ۸۴ 
هکتاری اردستان، ۷۰ هکتاری دهاقان و ۴۰ هکتاری 
زواره اردستان در حال اجراست و تا پایان شهریور امکان 
واگذاری زمین به متقاضیان فراهم می شود.به گفته 
وی، احداث هشت شــهرک صنعتی در استان نیز در 
دست پیگیری است که در آینده ای نزدیک به مرحله 
اجرایی می رسد.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اصفهان تصریح کرد: در مجموع حدود یکصد شهرک 
و ناحیه صنعتی دولتی و خصوصی در استان اصفهان 
وجود دارد کــه ۹۰ مورد از آن ها ایجاد شــده یا منتظر 

دریافت مصوبات شورای برنامه ریزی استان هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان :

بیش از 140 هزار نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی اصفهان 
مشغول به کار هستند

خبر روز

مجوز کشتار دام مولد در کاشان صادر نمی شود
رییس صنف پروتئین کاشــان گفت: به خاطر گرانی آذوقه در همه جای کشــور دام مولد کشتار 
شده است ؛اما در کاشــان از کشــتار دام مولد جلوگیری کردیمو با جلســه ای که چند روز پیش 
در خصوص کشــتار دام مولد داشتیم 
مصوب شــد اگــر شــخصی دام مولد 
برای کشتار به کشــتارگاه کاشان آورد از 
کشــتار آن جلوگیری شــود.این روزها 
حرفه دامــداری در اســتان اصفهان به 
دلیل وجود مشــکالت متعدد از جمله 
خشکســالی، کمبود نهــاده و افزایش 
هزینه ها و ... حال و روز خوشــی ندارد 
و تصاویری از کشــتار دام های مولد در 
فضای مجازی و رسانه  منتشر می شود 
که می توان گفت بخشی از این اتفاق ها در نتیجه نبود مدیریت جهادی در حوزه کشاورزی است و 
مسئوالن مربوطه باید ورود ویژه ای به این مقوله داشته باشند تا مشکالت دامداران حل شود.کشتار 
دام های مولد غیرقابل جبران است، واحدهای دامداری نقش موثری در تامین شیر، گوشت قرمز 
و لبنیات دارند، تعطیلی دامداری ها و کشتار دام های مولد می تواند در آینده تولید شیر، گوشت و 
لبنیات در کشور را با مشکل جدی مواجه کند. هادی نادری با بیان اینکه، اگر دام مولد بیمار باشد و 
دامپزشک کشتارگاه بیماری را تایید کند، کشتار انجام خواهد شد، اظهار کرد: برخی دام های ماده 
دچار بیماری هایی می شوند که روی گوشت آن ها تاثیر منفی می گذارد که در صورت تایید دامپزشک 

کشتارگاه، کشتار انجام می شود.
رییس صنف پروتئین کاشان با بیان اینکه، به خاطر گرانی آذوقه در همه جای کشور دام مولد کشتار 
شده است؛ اما در کاشان از کشتار دام مولد جلوگیری کردیم، گفت: با جلسه ای که چند روز پیش 
در خصوص کشتار دام مولد داشتیم مصوب شد اگر شــخصی دام مولد برای کشتار به کشتارگاه 
کاشان آورد از کشتار آن جلوگیری شــود.وی با بیان اینکه، هنوز در کاشان دام مولد کشتار نشده 
است، افزود: ممکن است به  صورت قاچاقی دام مولد کشتار شود که ما از آن خبر نداشته باشیم اما 

دامی که وارد کشتارگاه می شود با تایید دکتر اگر مولد باشد کشتار نمی شود و جلوگیری می شود.
نادری با اشاره به اینکه، به  هیچ  وجه اجازه کشتار دام مولد و آبستن را نمی دهیم، تصریح کرد: در 
کاشان طبق ضوابط کشتار دام انجام می شود و از کشتن دام مولد در کشتارگاه کاشان جلوگیری 
می کنیم.مدیر کشتارگاه کاشان نیز در این خصوص اظهار کرد: بخشنامه ای برای کشتار دام مولد 
به دست ما رسید، با وجود همه تنش هایی که برای کشــتارگاه کاشان وجود داشت، اما توانستیم 

از این کار جلوگیری کنیم.
علی دهقانی با بیان اینکه، شــاید موردی دام های مولد در کاشان کشتار شــده باشند، افزود: در 
گذشته کشتار دام مولد زیاد بود به  نحوی که از چهار قسمت کشتارگاه کاشان سه قسمت کشتار دام 
مولد و یک قسمت کشتار دام نر بود.وی گفت: باربندی در یکی از شهرها وجود داشت که دام های 
نامرغوب را برای کاشان ارسال می کردند  در صورتی  که گوشت مرغوبی نداشت که با تالش هایی که 
انجام دادیم از این کار جلوگیری به عمل آمد.دهقانی با اشــاره به اینکه، اگرچه آمار کشتار ما طی 
۵ سال گذشته کمتر شده اما کیفیت کار بسیار باال رفته است، تصریح کرد: دام های جوان و آبستن 
قبل از کشتار کنترل می شــود و دام های نامرغوب و مولد جوان را اجازه کشتار را صادر نمی کنیم.

مدیر کشتارگاه کاشان در خصوص کشتار دام مولد در دیگر شهرهای کشور افزود: در استان اصفهان 
این اتفاق افتاده و در ارتباطی که با دوستان خود در کشــتارگاه ها داشتیم این خبر را تایید کردند؛ 
اما کشتارگاه کاشان از کشــتار دام مولد با وجود همه تنش ها جلوگیری کرد.وی با بیان اینکه، در 
کشتارگاه کاشــان دامی که بدون مجوز و بدون پالک باشد به  هیچ  عنوان کشــتار نمی شود، ابراز 

داشت: دام جوان و مولد به  هیچ  عنوان در کاشان کشتار نمی شود.

سوژه روز
312 واحد خسارت دیده از سیل در اصفهان منتظر مصوبه هیئت وزیران

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده برای واحدهای خسارت دیده از سیل گفت: برای تسهیالت 
و کمک های بالعوض منتظر مصوبه هیئت وزیران هستیم.محسن قوی بیان با اشاره به سیل اردیبهشت ماه در مناطق کویری استان اظهار داشت: اواخر اردیبهشت امسال 
سیل در سه شهرستان خور و بیابانک، نایین و اردستان به واحدهای مسکونی و راه ها خسارت وارد کرد.معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
اصفهان با اشاره به اینکه برآورد اولیه میزان خسارت سیل ۱۲۰ میلیارد تومان بود، گفت: بر اساس برآورد اولیه ۲۸ واحد احداثی و ۲۸۴ واحد باید تعمیر شود که میزان خسارت 
جمع بندی و به تهران ارسال شد.وی با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده برای واحدهای خسارت دیده از سیل افزود: برای تسهیالت و کمک های بالعوض منتظر مصوبه 
هیئت وزیران هستیم، واحدهایی که احداثی هستند برای دریافت پروانه اقدام کرده اند.وی بیان کرد: برای احداث واحدهای شهری ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت بانکی، ۳۰ 
میلیون تومان معیشتی و ۵۵ میلیون تومان بالعوض و برای واحدهای احداثی روستایی ۱۱۰ میلیون تومان تسهیالت بانکی و ۵۰ میلیون تومان بالعوض پرداخت می شود.

کارخانه باتری 
سازی در اصفهان

شــرکت تولیدی برنا باتری 
در ســال ۱۳۶۹ بــا توجه به 
کمبود شــدید باتری خودرو 
در کشور و در شرایطی که تنها 
یک تولید کننده باتری خودرو 
دولتی در کشور وجود داشت 
تاسیس و از سال ۱۳۷۳ به 

بهره برداری رسید.

وز عکس ر

عکس: میزان

مدیرکل راه و شهرسازی استان 
خبرداد:

وجود 40 هزار واحد مسکونی 
خالی در کالن شهر اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: 
حدود ۴۰ هزار واحد مسکونی خالی در کالن شهر 
اصفهان وجود دارد که معادل ۱۰ درصد خانه های 
خالی تهران است.علیرضا قاری قرآن اظهار کرد: 
در استان اصفهان براساس مطالعات وتحقیقات 
میدانی به عمل آمده بالغ بر ۱۴ هزار هکتار از اراضی 
شــهری در زمره بافت های فرســوده وناکارآمد 
شــهری قرار دارد که این میزان بیش از ۱۰ درصد 
کل بافت های فرســوده وناکارآمد کشور را شامل 
می شود.وی افزود: در دهه اخیر رویکرد بازآفرینی 
بافت فرســوده در وزارت راه و شهرســازی شکل 
گرفته و پس از اجرای طرح هایی مانند مســکن 
مهر، تمرکز روی بازآفرینی بافت میانی و حاشیه ای 
شهر ها بوده است.مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهــان در خصوص طــرح بازآفرینــی محله 
همت آباد گفت: حدود ۷۵ هکتار از بافت فرسوده 
اصفهان مربوط بــه این محله بوده کــه در طرح 
بازآفرینی آن تالش می شــود تا با ایجاد فضای 
مناســب، مردم برای ساخت و ســاز و نوسازی 
خانه های خود تشــویق شــوند.قاری قرآن، سه 
ضلع اصلی طرح بازآفرینی شهری را مردم، بخش 
خصوصی و )دولت و شــهرداری( دانست و بیان 
کرد: با اجرای این طرح، ســاخت شــهر ها جای 
خود را به ساخت کالبد شهری می دهد و کیفیت 
زندگی مــردم در بافت های میانی و حاشــیه ای 
بهبود می یابد.مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان گفت: ســهم کاربری ها در وضع موجود 
محله همت آبــاد به این گونه اســت که ۶۱ درصد 
مسکونی،  ۲۹ درصد شبکه معابر با کیفیت پایین،  
۱.۸ درصد آموزشی و چهار درصد تجاری است.وی 
خاطرنشان کرد: این بافت ســرانه فضای سبز یا 
درمانی ندارد در حالی که با اجرای طرح بازآفرینی 
شــهری برای این مــوارد بســتر های الزم ایجاد 
می شود.قاری قرآن با بیان اینکه در طرح بازآفرینی 
بافت فرسوده شهری، از زمین خود مردم استفاده 
می شود تا خدمات و مسکن مناسب برای آن ها 
فراهم شود، بیان کرد: مهم ترین اتفاق در اجرای 
این طرح، جلب اعتماد مردم است تا داشته های 

خود را برای ساخت و ساز قرار دهند. 

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

قیمت شیر افزایش نداشته، اصالح شده است
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه قیمت هر کیلو 
شیرخام ۶۴۰۰ تومان بین وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت صمت مصوب شد، گفت: تا حدود یک 
هفته دیگر این مصوبه اجرایی خواهد شد و دامداران می توانند شیرخام را به همین قیمت بفروشند.

حسین ایراندوست افزود: قیمت شیرخام افزایش نمی یابد، بلکه اصالح می شود، زیرا هزینه هایی 
که مربوط به آن است مانند، علوفه، کرایه حمل و نقل، دستمزد کارگران و ... افزایش می یابد بنابراین 
عوامل خارجی قیمت شــیرخام را تحت تاثیر قرار می دهند. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان بیان کرد: در همین خصوص، صنایع لبنی مخالف کرده  است که با 
این رویداد، قیمت محصوالت لبنی نوسان پیدا می کند.ایراندوست افزود: صنایع لبنی سعی دارد 
که شــیرخام را به همان قیمت قبل یعنی هر کیلوگرم ۴۵۰۰ تومان بخرد کــه باید این موضوع را با 
سازمان حمایت مطرح کند تا آن ها طرح مسئله کنند.وی در پایان عنوان کرد: در این شرایط بحرانی 
خرید تضمینی شیرخام مطرح شد که یا اتحادیه دامداران ورود می کند و شیرخام را با قیمت ۶۴۰۰ 
از دامدار می خرد و در ادامه خشک می کند و یا ســازمان تعاون روستایی به طور مستقیم شیر را از 

دامدار خریداری کند.

افزایش پرواز های اصفهان - ترکیه
مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان از افزایش پرواز های فرودگاه شهید بهشتی در مسیر استانبول 
خبر داد.مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان گفت: شرکت هواپیمایی ایران ایرتور برای نخستین بار 
در اصفهان اقدام به برقرای پرواز در مسیر استانبول- اصفهان- استانبول کرده است.حسن امجدی 
افزود: این پرواز که با هواپیمای ایرباس ۶۰۰-۳۰۰ و با ظرفیت ۲۸۰ مسافر انجام می شود، به صورت 
برنامه ای روز های شنبه و ســه شنبه هر هفته در ساعت ۱۷:۵۰ از اســتانبول وارد اصفهان می شود 
و ساعت ۱۸:۵۵ فرودگاه شهید بهشتی را به مقصد اســتانبول ترک می کند.مدیرکل فرودگاه های 
استان اصفهان گفت: اکنون در فرودگاه اصفهان، ۲۰ پرواز ورودی و خروجی هفتگی در مسیر های 
استانبول، دبی و دوحه توسط شرکت های هواپیمایی ترکیش، ایران ایرتور، فالی دبی و قطر ایرویز 

انجام می شود.

سرمازدگی بهاره و خشکسالی، عامل کاهش تولید سیب 
گالب در استان اصفهان است

برداشت سیب گالب در استان از ابتدای تیرماه شروع شده و همچنان ادامه دارد و با پیش بینی های 
صورت گرفته ۱۵ هزار تن سیب گالب روانه بازار می شود، اما خشکسالی و کاهش بارندگی در سال 

جاری کاهش تولید این میوه پرطرفدار را به دنبال داشته است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به برداشت سیب گالب از ۲هزار 
هکتار باغات استان، اظهار داشت: برداشت سیب گالب بهاره استان از اوایل تیرماه آغاز شده و تا نیمه 
مرداد ماه ادامه دارد که پیش بینی می شــود بیش از ۱۵ هزار تن انواع سیب گالب بهاره تا نیمه دوم 
مرداد ماه برداشت و روانه بازار مصرف شود. احمدرضا رییس زاده افزود: ارقام سیب گالب استان 
براساس تاریخ رسیدن متفاوت است و انواع سیب گالب اصفهان،گالب کهنز و سلطانی در استان 
وجود دارد.وی با بیان میزان مساحت ۳ هزار هکتاری باغات سیب گالب در استان گفت: از این میزان 
در سطح نزدیک به هزار هکتار در پاییز سیب گالب سلطانی برداشــت می شود. مدیر امور باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: حدود۹۰ درصد باغات سیب گالب استان در 
شهرستان سمیرم و بخش هایی دیگر در شهرستان های شهرضا، دهاقان  و کاشان قرار دارند. وی 
ادامه داد: سیب گالب به صورت تازه مصرف می شود و این محصول  بیشتر در استان اصفهان و انواع 

دیگر سیب مانند سیب زرد و قرمز به سایر استان ها و حتی خارج از کشور صادر می شود.

تناقض حرف تا عمل در بازار مرغ اصفهان؛

اعصاب و اعتمادی که َپر کشیده!

طی روزهای اخیر خبــری مبنی بر این که مصرف کننــدگان اصفهانی در 
هنگام خرید مرغ باید کارت ملی ارائه کنند و هر فرد می تواند تنها هفته ای 
۶ کیلوگرم مرغ بخرد منتشر شد که هم خوانی حرف تا واقعیت بازار دچار 
تناقض است.گوشــت مرغ از نیاز های اساســی مردم به شمار می رود و 
تنظیم بازار آن در تمام روزهای سال ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ اما فراز 
و نشــیب نرخ های غیرواقعی این کاال طی سال های اخیر تنشی در سبد 
خرید خانوارها به همراه داشته است.مدت هاست گرانی گریبان بازار مرغ را 
گرفته و این کاالی پروتئینی از سفره و سبد خوراک خانواده های بی بضاعت 
و متوسط جامعه حذف شده، اما اواخر سال گذشته و روزهای آغازین سال 
۱۴۰۰ با قاچاق مرغ زنده از استان اصفهان به دیگر استان ها، کمبود توزیع، 
عدم نظارت و تبعات ناشی از بحران اقتصادی شیوع ویروس کرونا، باوجود 
تعیین نرخ مصوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم 
در سراسر کشور، بسیاری از خرده فروشی های شهر اصفهان مرغ را با قیمت 
هر کیلوگرم ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان می فروختند.در این شرایط برای کنترل 
اوضاع در برخی از فروشگاه های شهر اصفهان مرغ با قیمت مصوب دولتی 
توزیع شد؛ اما آشفتگی بازار مرغ و نایاب شدن آن باوجود کشتار و توزیع 
روزانه بیش از ۵۰۰ تن مرغ به صف های طوالنی و چندساعته مردم برای 
خرید با قیمتی حدود ۲ برابر نرخ دولتی منجر شــد که برخی از مسئوالن 

استانی احتکار خانگی و افزایش تقاضا را دلیل گرانی و کمبود بیان کردند.در 
این وضعیت نابسامان که مسئوالن استانی از شرایط مناسب تولید و عرضه 
مرغ در بازار خبر می دادند ،ماموران انتظامی استان حین کنترل محورهای 
اصلی مواصالتی شهرستان های اصفهان ده ها دستگاه کامیون حامل مرغ 
زنده را متوقف کردند که در پی عدم مدیریت و بی نظمی شــدید در بازار به 
واسطه دالالن رقم خورده بود.براین اســاس حسین ایراندوست، معاون 
بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان با تشریح اینکه دلیل 
استفاده از سامانه رهتاب به معنای کمبود مرغ در بازار یا محدودیت میزان 
مصرف مردم نیست، بلکه فقط جلوگیری از سوداگری و یا قاچاق این کاال 
و ایجاد امکاناتی برای رسیدن مرغ با قیمت مصوب به مصرف کننده واقعی 
و منع توزیع چند نرخی آن در بازار است، گفت: براساس این سامانه افراد 
باالی ۱۸ ســال، با ارائه کد ملی خود می توانند در هر هفته ۶ کیلوگرم مرغ 
خریداری کنند.به گفته ایراندوست بر اساس آمار منتشر شده، هر فرد در 
یک سال حداکثر ۳۲ کیلوگرم مرغ مصرف می کند، بنابراین سرانه مصرف 
مرغ در هر ماه ۲ کیلو و ۷۰۰ گرم خواهد بــود، بنابراین صرفا پدر خانواده با 
خرید سهمیه هر هفته ۶ کیلو می تواند بیش از نیاز اعضای خانواده خود را 
تامین کند.اگرچه راه اندازی سامانه رهتاب با واکنش های مختلفی از سوی 
شهروندان، فعاالن اقتصادی و مسئوالن مواجه شد اما با سامانه ای شدن 

تولید و توزیع مرغ در بین تولیدکنندگان و فروشگاه ها تا حدودی از التهاب 
بازار مرغ در استان اصفهان طی مدتی کاسته شد ولی شنیده ها و شواهد 
حاکی از آن است که قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی به بیش از ٣ هزار 
تومان رسیده در حالی که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان اصفهان 
نرخ هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان تعیین شده و غیر از 

این تخلف محسوب می شود.

دو نرخی شدن قیمت مرغ ریشه در عدم تطابق نرخ هزینه های تولید دارد 
یکی از فروشندگان مرغ در بازار اصفهان با بیان اینکه مرغ با نرخ مصوب ستاد 
تنظیم بازار استان در بیشتر فروشگاه های شــهر عرضه می شود؛ اما برخی 
فروشگاه های مرغ متاسفانه همچنان گران فروشی می کنند، گفت: فروش 
مرغ گرم در بازار اصفهان به ۲ نرخ دولتی و آزاد ارائه می شــود در حالی که 
ستاد تنظیم بازار یک نرخ را برای هر کیلوگرم مرغ تصویب و ابالغ کرده است.
وی با تاکید بر اینکه مرغ ۲ نرخی ریشه در عدم تطابق قیمت با هزینه تمام 
شده تولید برای مرغداری ها دارد، اظهار داشت: انتظار این است که با اصالح 
قیمت مرغ، سهمیه نهاده ها به طور کامل در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد و 
با عرضه مرغ با وزن  باالتر به بازار از توزیع نامناسب و سودجویی نیز جلوگیری 
شود تا قیمت این محصول در بازار به ثبات برسد.این فروشنده مرغ اصفهانی 
پیرامون اینکه سامانه رهتاب، سامانه ای برای توزیع عادالنه کاال های تنظیم 
بازار است که دارای مزایای فراوان از قبیل سهولت خرید، کاهش صف، توزیع 
عادالنه کاال و جلوگیری از قاچاق اســت، افزود: به گفته مسئوالن استان در 
فروردین ماه میانگین کشتار مرغ ۵۲۳ تن در هر شب، اردیبهشت ماه ۵۴۹ 
تن و در خرداد ۵۵۵ تن و هفته های اخیر تیر ماه آمار کشتار مرغ به ۶۰۰ تن 
نیز رسیده اما عرضه هر هفته ۶ کیلوگرم مرغ با کارت ملی برای افراد باالی ۱۸ 
سال اندکی دور از واقعیت است، چراکه آمارهای ماهیانه فروش مرغ طبق 

هر کارت ملی بیش از تولیدات استان اصفهان می شود.

 ادعای کذب برخی از فروشندگان 
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اصفهان گفت: ادعای برخی 
فروشندگان برای فروش مرغ آزاد یا دولتی، رهتابی یا غیررهتابی کذب 
است و توزیع تمام گوشــت مرغ در اســتان اصفهان یارانه ای و با قیمت 
مصوب تولید شده است.حسین ایراندوست با اشاره به مشکالت کمبود 
مرغ طی دو هفته اخیر در استان اظهار داشــت: انتظار می رود بر اساس 
جمعیت استان اصفهان به روزانه ۴۰۰ تن گوشت مرغ برای تامین بازار نیاز 
باشد، البته طی روز های اخیر به طور میانگین ۴۷۰ تن مرغ زنده با بیش از 

۳۵۰ تن گوشت مرغ در بازار عرضه شده است.

کافه اقتصاد
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تولید پودر پایه شیرخشک در چهارمحال و بختیاری
رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۵ درصد شیر خشک نوزادان را پودر های اسکیم 
تشکیل می دهند که پیش از این به کشور وارد می شده است.ســجاد رستمی افزود: خوشبختانه 
کارخانه شیرخشک نوزاد پگاه شهرکرد موفق به تولید این پودر پایه شده که بر همین مبنا درخواست 
منع اختصاص ارز دولتی جهت واردات این پودر به وزارت صمت ارسال شده است.رستمی با اشاره 
به واردات ساالنه در حدود سه هزار تن پودر اسکیم به کشور و خروج ارز بسیار اضافه کرد: هم اکنون 
واحد صنعتی شیر خشک شهرکرد ظرفیت تولید ساالنه پنج هزار تن پودر اسکیم شیر خشک را دارد.

وی خاطر نشان کرد: این واحد صنعتی عالوه برتامین اسکیم مورد نیاز خود توان تولید بیشتر برای 
سایر کارخانه شیرخشک را نیز دارد.

دریافت وجه هنگام نام نویسی از دانش آموزان ممنوع است
دبیر ســتاد ثبت نام دانش آموزان چهارمحال و بختیاری گفت: پس از آغاز سال تحصیلی مدیران 
مدارس هیئت امنایی برنامه ساالنه خود را برای اجرا، تدوین و سپس منابع مالی برای این برنامه ها 
مشخص می کنند، سپس این برنامه باید به تایید هیئت امنای مدرسه برسد و پس از تعیین مبلغ 
شهریه، این مبلغ به والدین اعالم شــود، اما مدارس دولتی عادی حق دریافت هیچ گونه وجهی را 
ندارند و والدین می توانند به صورت داوطلبانه به مدارس کمک مالی کنند.محمد محمدی با اشاره 
به نحوه تعیین شهریه مدارس شاهد و اســتعداد های درخشان، افزود: شهریه این مدارس دارای 
سقف قانونی است و مبلغ پرداختی توسط والدین در روز نام نویسی به آن ها اعالم می شود، اولیا 

می توانند مدرسه مورد نظر خود را انتخاب کنند.

شناسایی 54 قلم کاالی بدون عالمت استاندارد در 
چهارمحال و بختیاری

 مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: ۵۴ قلم کاالی بدون عالمت استاندارد در مراکز عرضه 
و فروش استان شناسایی شد.

عبدا...نظری افزود: کاال های شناسایی شده شامل زعفران، دستمال کاغذی، نمک خوراکی، سیر 
ترشی، کره، همبرگر، گریس، محافظ و سه راه سیم دار است.

نظری، اخذ پروانه کاربرد عالمت استاندارد برای کاال های مشمول استاندارد اجباری و درج عالمت 
استاندارد و کدرهگیری ذیل آن را الزم و ضروری دانســت و افزود: استفاده از کاالی با کیفیت حق 
مسلم شهروندان است.وی از هم استانی ها درخواســت کرد که در صورت مشاهده کاال های فاقد 
استاندارد، با شماره تلفن ۱۵۱۷ تماس بگیرند تا ضمن بازرسی، اقدامات الزم برای جمع آوری این 

نوع کاال ها از مراکز عرضه و فروش استان صورت گیرد.

پیش بینی 1000 میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال ایثارگران
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور ایثارگران در شــهرکرد گفت: وام قرض الحسنه 
اشتغال امسال از ۵۰ مییلون به ۱۰۰ میلون تومان افزایش یافت و ۱۰۰۰ میلیارد تومان از سر فصل های 

اعتبارات اشتغال زایی برای اشتغال ایثارگران پیش بینی شده است.
محمود پاکدل به ۹۷ هزار نفر ایثارگر مشــمول قانون اشتغال و دریافت حقوق از بنیاد شهید و امور 
ایثارگران اشاره کرد و افزود: ۴۵ هزار نفر از ایثارگران هم مشمول احکام نیرو های مسلح هستندو 
حقوق خود را از این نیرو ها دریافت می کنند.پاکدل به پرداخت کمک معیشت ۱۰ میلیون ریالی برای 
۳۸ هزار نفر ایثارگران فاقد شغل و درآمد در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این افراد بر اساس برنامه 

ریزی انجام شده، از ابتدای امسال حداقل حقوق کارکنان را دریافت کردند.

بام ایراناخبار

توسعه چهارمحال و بختیاری در گرو رونق حمل و نقل هوایی؛ 

حالل مشکالت
حمــل و نقل هوایی مــی تواند تاثیر شــگرفی در توســعه و پایداری 

اقتصادی و اجتماعی در یک منطقه و جهان داشته باشد.
تاثیر این صنعت بر مولفه های اقتصادی به نحوی است که سهم آن در 
تولید ناخالص ملی کشورها بسیار قابل توجه است. بر اساس آمارهای 
رسمی منتشر شده در سال ۲۰۱۴حدود ۳٫۴ درصد از تولید ناخالص 
جهان معادل ۲۴۰۰ میلیارد دالر، متعلق به صنعت هوایی است. در این 
صنعت روزانه ۸٫۶ میلیون مســافر و ۱۷٫۵ میلیارد دالر کاال با ۹۹,۷۰۰ 

پرواز جابه جا می شوند.
مدیر فــرودگاه شــهرکرد در ایــن خصوص اظهــار کرد: فــرودگاه، 
بســتری برای حمل و نقــل هوایی محســوب می شــود و در واقع 
هواپیماهــا متعلق بــه شــرکت های هواپیمایــی مانند ایــران ایر، 
کاســپین، ماهان، پارس ایر و سایر شــرکت های هواپیمایی است، 
 بنابراین ســود و زیان صنعــت هوایی نیــز متعلق به شــرکت های 

هواپیمایی است.
سروش سلیمی افزود: حل بسیاری از مشکالت موجود در چهارمحال 
و بختیاری به واسطه گســترش و رونق حمل و نقل هوایی در استان 
امکان پذیر اســت، برای مثال حمل کاال به وسیله حمل و نقل هوایی، 
رونق صادرات و به دنبال آن اشتغال زایی در استان را در پی دارد، در حال 
حاضر محصوالت مرغوبی مانند خشــکبار، ماهی و سایر موارد از این 
استان به برخی نقاط ایران و خارج از کشور صادر می شود که در صورت 
افزایش پروازهای فرودگاه  شهرکرد امکان صادرات بیشتر و در مدت 

زمان کوتاه تر این محصوالت فراهم می شود.
وی ادامه داد: رونق در حمل و نقل هوایی در جذب سرمایه گذار برای 
اجرای طرح های ســرمایه گذاری مختلــف در چهارمحال و بختیاری  
تاثیر بســزایی دارد، زیرا امروزه اســتفاده بهینه از وقت برای افراد از 
اهمیت باالیی برخوردار است و به همین دلیل سرمایه گذاران مسافرت 
در زمان کوتاه تر با هواپیما را به مسافرت با خودروی عمومی و شخصی 

ترجیح می دهند.
ســلیمی عنــوان کــرد: بــا پیگیری هــای صــورت گرفته از ســوی 
مسئوالن اســتانی و فرودگاه شــهرکرد دو پرواز به لیست پروازهای 
این فــردگاه افزوده شــد کــه خوشــبختانه اســتقبال خوبــی نیز 
از ایــن پروازها صورت گرفتــه و اضافه شــدن این دو پــرواز جدید 
از اهمیــت زیادی برخــوردار اســت، زیرا ایــن پروازهــا مقدمه ای 
 برای اضافــه شــدن پروازهای بیشــتر به لیســت پروازهــای این

 فرودگاه است.

مدیر فرودگاه شــهرکرد اضافه کرد: همچنیــن برنامه ریزی الزم برای 
اضافه شــدن پرواز از شــهرکرد به کویت، شــهرکرد به اهواز،شهرکرد 
به مشــهدمقدس و ســایر مناطق ایــران در دســتور کار فــرودگاه 
شــهرکرد قرار گرفته اســت، اما در حــال حاضر و باتوجه به شــرایط 
شــیوع بیماری کرونا پتانســیل بســیار خوبی برای برقــراری پرواز 
به عســلویه و کیش وجــود دارد، بــه این دلیــل که کارشناســان و 
کارگران بســیاری از اســتان به ایــن دو منطقه رفت و آمــد دارند و 
براســاس نظرســنجی انجام شــده این افراد تمایل بیشتری برای 
 مســافرت با هواپیما نســبت به دیگر وســایل حمــل و نقل عمومی

 دارند.
وی تصریح کرد: ۳۰ تا ۴۰ درصد از مسافران چهارمحال و بختیاری به 
مقصد عســلویه و بالعکس از طریق فرودگاه اصفهان مسافرت خود 
را انجام می دهند و همین موضوع لزوم برنامه ریزی برای گســترش 
حمل و نقل هوایی در اســتان را افزایش می دهد کــه پایه  آن همین 
هواپیماهای فوق پیشــرفته اســت که برای تحقق آن نیاز به تداوم و 

تثبیت پروازهای فعلی فرودگاه با این هواپیماست.
ســلیمی در خصوص زمان انجام پروازهای فــرودگاه چهارمحال و 
بختیاری گفت: درحال حاضر در روزهای شنبه پرواز به مقصد تهران- 
شــهرکرد و برعکس برقرار اســت و همچنین در روزهای  سه شنبه و 
چهارشنبه نیز پروازهای ورودی و خروجی از فرودگاه در مسیر مذکور 

نیز انجام می شود.
مدیر فرودگاه شــهرکرد بیان کرد: معموال اکثــر پروازهایی که باطل 
می شوند به این دلیل است که مســافران در روزهای پایانی و نزدیک 
به پرواز برای دریافــت بلیت مراجعه می کنند، معموال شــرکت های 
هواپیمایی به دلیل تجاری بودن ماهیت ذاتی آن ها از یک هفته قبل 
از پرواز تعداد مسافران پروازها را چک می کنند و اگر تعداد مسافران 
موجود در یک پرواز کمتر از حد مشخصی باشد، پرواز کنسل می شود، 
بنابراین برای جلوگیری از کنسلی های بی مورد بهتر است مسافرانی که 
امکان برنامه ریزی زودتر را دارند خرید بلیت ســفر خود را به روزهای 

پایانی موکول نکنند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در حاشیه بررسی مراحل برداشت گیاه دارویی اسطوخدوس در شهرستان بن با تاکید بر اقتصادی 
بودن کشت گیاهان دارویی، گفت: هم اکنون یک هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان زیرکشت گیاهان دارویی قرار دارد.ابراهیم شیرانی افزود: گونه قالب مورد 
کشت گیاهان دارویی شامل جمله کلوس، موسیر، آویشن، مرزه بختیاری، اســطوخدوس و گل محمدی است.شیرانی اضافه کرد: هم اکنون ۴۵۰ هکتار از اراضی 
استان زیرکشت گونه موسیر قرار دارد که این گیاهان در مناطق پر بارش استان مانند کوهرنگ به صورت دیم کشت می شود.وی ادامه داد: سطح زیر کشت گل محمدی 
در استان ۵۷۰ هکتار است که در راستای تغییر الگوی کشت به صورت آبی و دیم کشــت می شود.شیرانی گفت: ۳۰۰ هکتار از اراضی استان به خصوص در مناطق کم 
بارش زیر کشت زعفران قرار دارد.وی با اشاره به اینکه پارسال برای نخستین بار به صورت پایلوت کشت سیاه دانه و زیره سبز در مناطق گرمسیر استان آغاز شد، افزود: 
به دلیل درآمدزایی باال و ایجاد اشتغال این طرح امسال نیز در شهرستان های خانمیرزا و لردگان افزایش پیدا کرد و سطح زیر کشت به ۲۵۰ هکتار رسید.شیرانی بر 
توسعه کشاورزی قراردادی در استان تاکید و اضافه کرد: هم اکنون گل محمدی در قالب طرح قراردادی است و یک واحد کشت بافت در استان فعال شده که پایه های 

گل محمدی را برای بهره بردران آماده می کند و محصول برداشتی به صورت تضمینی خریداری می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از کمبود هزار و ۸۹۰ معلم در این اســتان خبر داد و گفت: تا مهرماه امســال هزار و ۶۸۳ نفر از معلمان شامل 
بازنشستگی، تقلیل و مرخصی می شــوند و در مقابل ۵۷۳ نیروی پیمانی جذب می شوند که ۲۷۹ نفر مشمول ماده ۲۸ و ۲۹۶ نفر از فرهنگیان هستند.فرحناز 
قائدامینی افزود: از ۱۵ هزار و ۱۵۰ کارکنان آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، هزار و ۳۵۰ نفر دانشجو معلم هســتند.قائدامینی اضافه کرد: استفاده از 
ظرفیت معلمان حق التدریسی به تعداد هزار و ۲۱۳ نفر، طرح امین ۴۳ نفر، تدریس موظف معاونان و عوامل اجرایی مدرسه به تعداد ۲۶۶ نفر که شش هزار و 
۴۰۰ ساعت از این جبران می شود، موافقت با استمرار کار ۳۰۲ نفر، استفاده از نیرو های بازنشسته به میزان ۱۵ ساعت در هفته و پرداخت به صورت اضافه کار و 
استفاده از شیفت بندی معلمان در مناطق محروم از جمله راهکار های جبران کمبود نیرو در آموزش و پرورش است.وی ادامه داد: امسال ۴۸۳ نفر درخواست 
انتقالی خارج از استان داشتند که با انتقال ۱۲۵ نفر موافقت شد که شامل انتقال همسران جانبازان با مشکالت محرز شده و زوج های فرهنگیان است.قائدامینی 
در خصوص انتقالی های درون استانی گفت: هزار و ۱۸۷ تقاضای درون استانی داشتیم که هنوز انجام نشده است و درصدد هستیم که به صورت پلکانی همانند 

سال های گذشته انجام شود.وی افزود: تعداد دانش آموزان امسال به غیر از دانش آموزان پیش دبستانی ۱۷۶ هزار و ۷۱۴ نفر است.

چشم انداز روشن کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری کمبود بیش از هزار معلم در چهارمحال و بختیاری

دوشنبه  28  تیر    1400 / 08  ذی الحجه  1442/ 19  جوالی  2021/ شماره 3305

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

فقدان سند مالکیت
4/121  شماره نامه: 140085602024000462-1400/01/21  نظر به اینکه 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی شماره 4502/392 واقع 
در بخش پنج ثبت اصفهان به نام سید کمال کیانی هرچگانی تحت شماره چاپی 
418287  ثبت و سند برگی صادر و تسلیم گردیده اســت  سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 24000417 مورخ 1400/01/10 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل رمز تصدیق 866991 و شماره 
11634 مورخ 1400/01/10  به گواهی دفترخانه 239 اصفهان رســیده اســت 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شــد. م الف: 1165954 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/122  شماره نامه: 140085602024000112-1400/01/14  نظر به اینکه 
ششدانگ پالک ثبتی 4496/682 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان طی تقسیم نامه 
9990 مورخ 95/8/10 دفتر 239 اصفهان به سید کمال کیانی هرچگانی انتقال 
یافته و سند برگی به شماره چاپی 514377 به شــماره دفتر امالک الکترونیکی 
139520302024014827 صادر شــده و به موجب درخواســت 24000423 
مورخ 1400/1/10 به انضمام دو برگ استشــهادیه  محلی که امضاء شهود آن 
ذیل شــماره یکتای 1399021558034000571 رمز تصدیق 477540 مورخ 
1400/1/10 مورد گواهی دفترخانه اســناد رســمی 239 اصفهان رسیده است  
مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود و درخواست صدور 
المثنی ســند مالکیت را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت مذکور  نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 

اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1165955 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
4/123  شــماره نامــه: 140085602024000758-1400/01/30  نظــر به 
اینکه سه دانگ مشــاع از ششدانگ ســند مالکیت شــماره پالک 679 فرعی 
از 4496 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان به شــماره دفتر امــالک الکترونیکی 
139520302024014822 و شــماره چاپی ســند 514372 د 94  به نام آقای 
ســید کمال کیانی هرچگانی فرزند ســید علی )مســتند تفکیک و تقسیم نامه 
9990 مورخ 1395/08/10 دفترخانه اسناد رســمی 239 اصفهان(  سابقه ثبت 
و صدور سند مالکیت دارد ســپس مالک مذکور با ارائه درخواست 24000425 
مورخ 1400/01/10 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود آن 
ذیل شماره یکتای 14002155834000007 و شماره رمز تصدیق 437174 و 
شماره ترتیب 11633 مورخ 1400/01/10 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 239 
اصفهان رسیده اســت  مدعی است که ســند مالکیت به علت جابجایی مفقود و 
درخواست صدور المثنی ســند مالکیت را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت مذکور 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شــد. م الف: 1165956 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/124  شماره نامه: 140085602024000599-1400/01/24  نظر به اینکه 
سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 34 فرعی از 2977 اصلی واقع در 
بخش پنج ثبت اصفهان به نام ســید کمال کیانی هرچگانی تحت شماره چاپی 
431160 ب 99 و شــماره دفتر الکترونیک 139620302024012856  ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده اســت  سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره 

وارده 1399217020024000418 مورخ 1400/01/10 بــه انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 1399021558034000570 
مورخ 1400/01/10 و رمز تصدیق 947722  به گواهی دفترخانه 239 اصفهان 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1165958 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/125  شماره نامه: 140085602024000576-1400/01/24  نظر به اینکه 
سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی 99 فرعی از 3227 اصلی به نام سید کمال 
کیانی هرچگانی سند برگی تحت شــماره چاپی 347156 ب 96 به شماره دفتر 
الکترونیکی 139720302024004437  ثبت و صادر و تســلیم گردیده است و 
طی دستور شماره 140009990001858004 مورخ 1400/01/23 شعبه ششم 
اجرای احکام مدنی ویژه نیابت شهرستان اصفهان )مجتمع قضائی شهید سردار 
قاسم سلیمانی( بازداشت گردیده است  سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شــماره وارده 24000420 مورخ 1400/01/10 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شناسه یکتا 1399021558034000572  و رمز 
تصدیق 907356 مورخ 1400/01/10  به گواهی دفترخانه اســناد رسمی 239 
اصفهان رسیده است مدعی اســت که ســند مالکیتش به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده است  
لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 

اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1165962 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/126 شــماره نامه: 140085602011000654-1400/03/24 نظر به اینکه 
سند مالکیت شش دانگ پالک ثبتی شــماره 29 فرعی از 1415 اصلی واقع در 
بخش 1 خوانسار ذیل ثبت 3892 در صفحه 43 دفتر امالک جلد 29 به نام حیدر 
بخشی تحت شماره چاپی مسلسل 959153 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، 
ســپس به موجب ســند انتقال 62072 مورخ 1386/02/26 دفتر 12 خوانسار 
تمامت شش دانگ به صورت قطعی به شهرداری خوانسار منتقل گردیده و آقای 
علی امینی به موجب نامه 3166 مورخ 1397/04/23 شهرداری خوانسار با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 140021702011001851 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره 1400314141200032 به 
گواهی دفترخانه 12 خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت منتشر و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقــررات خواهد شــد. م الف: 1166069 اداره ثبت اســناد و امالک 

شهرستان خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

4/127شــماره نامه: 140085602033001619-1400/04/23 چون تمامی 
ششدانگ قطعه زمین فضای خانه خرابه پالک ثبتی 60 فرعی از 52- اصلی واقع 
در وشوشاد نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام آقای علی اکبر مالئی فرزند عذرا و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شنبه 
مورخ 1400/05/19 ساعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 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 

شد. م الف: 1166324 علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
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رییس شورای اسالمی شهر:

نقش پلیس راهور در اصفهان برجسته است
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: تمام اصناف مشغول فعالیت هســتند و تنها فعالیت 
مکان های تفریحی و مجموعه ناژوان به دلیل قرار گرفتن در پارک ممنوع شــده درحالی که پارک ها 
مملو از جمعیت است.علیرضا نصراصفهانی  با اشاره به ممنوعیت بهره برداری از مراکز تفریحی شهر 
با مصوبه ستاد مقابله با کرونا، خاطرنشان کرد: تمام اصناف مشغول فعالیت هستند و تنها فعالیت 
مکان های تفریحی و مجموعه ناژوان به دلیل قرار گرفتن در پارک ممنوع شده در حالی که پارک ها مملو 
از جمعیت است. نصراصفهانی ادامه داد: اگر ورود مردم به پارک ممنوع بود، این ممنوعیت توجیه پذیر 
بود اما محدود کردن فعالیت هایی که در مکان های دیگر بدون محدودیت اتفاق می افتد، در این مراکز 
روا نبوده و جمع خاصی را از ارائه خدمات و انتفاعی که از فعالیت این مراکز وجود دارد محروم می کند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: در ادامه برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« تجهیزات جدید 
ناوگان خودرویی و موتوری راهنمایی و رانندگی با همکاری شهرداری رونمایی می شود.وی ادامه داد: 
هیچ نقشی نباید در شهر سخیف دیده شده و همه آن ها مورد احترام هستند زیرا هر تولیتی به نقش 
خود بی اعتنا باشد و آن را به شکل مطلوبی انجام ندهد، شــهر آسیب می بیند.وی اظهار کرد: حضور 
پلیس راهور در کالن شهر اصفهان برجسته بوده و از زمانی که مبادرت به اجرای ماده ۱۰۸ قانون توسعه 

ششم با همکاری شهرداری و پلیس راهور شده است، این نقش پررنگ تر شده و باز هم ادامه دارد.

12 نفر در آب استخرهای کشاورزی و سدهای اصفهان جان باختند
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: ۱۲ نفر از ابتدای سال جاری تا کنون جان خود را 
بر اثر غرق شدگی در سدها، رودخانه ها و استخرهای کشاورزی استان از دست دادند.منصور شیشه 
فروش افزود: ۱۸فقره حادثه در سدها، رودخانه ها و استخرهای کشاورزی استان اصفهان از ابتدای 
سال جاری تاکنون به وقوع پیوسته است.وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از این حوادث در سدها 
و استخرهای کشاورزی بوده است، خاطرنشان کرد: یک مرد ۲۱ ساله در استخر ذخیره آب کشاورزی 
در منطقه جوجیل شهرستان فالورجان جان خود را از دست داد.وی ادامه داد: پنجشنبه گذشته نیز 
یک مرد ۲۹ ساله بر اثر غرق شدگی در مخزن سد قره قاچ در شهرستان سمیرم جان باخت.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان به جاری شدن آب در بستر رودخانه در اصفهان به سمت شرق نیز 
اشاره و اضافه کرد: با توجه به گرمای هوا و جاری بودن آب در زاینده رود از مردم می خواهیم که از ورود 
به آب و شنا کردن، جدا خودداری کنند زیرا امکان وقوع حادثه غرق شدگی حتی در مسیرهای کم عمق 
نیز وجود دارد.وی با بیان اینکه تیم های گشت و نظارت از سوی نهادهای مرتبط مانند شرکت آب منطقه 
ای و آتش نشانی در مسیر زاینده رود فعال است، تاکید کرد: شنا کردن در سدهای مخزنی، رودخانه ها 
و کانال های منشعب و استخرهای ذخیره آب کشــاورزی ممنوع است و باید برای اصول ایمنی این 

اماکن برای نصب حفاظ، تابلوی هشدار، طناب و نردبان نجات اقدام کرد.

علت دود سنگین مرکز کالن شهر اصفهان چه بود؟
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از علت رؤیت دود سنگین مرکز 
شهر خبر داد و گفت: این دود ناشی از حریق در یک منزل مخروبه بوده و به زودی منطقه ایمن سازی 
می شود. فرهاد کاوه آهنگران در جمع خبرنگاران، با اشاره به مشاهده دود سنگین موجود در مرکز شهر، 
اظهار داشت: این دود ناشی از حریق در یک منزل مخروبه در چهار راه خلجا است.وی افزود: ساعت 
۱۲:۰۱ دقیقه ظهر روز شنبه گزارش حریق به سازمان آتش نشانی اعالم و در عرض 3 دقیقه ایستگاه های 
۱4 و ۸ و واحد سیار میدان امام حســین)ع( در محل حریق حضور یافتند.سخنگوی سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه مورد خاصی وجود ندارد، گفت: به 

علت باریک بودن کوچه و زمان بر بودن لوله کشی اطفای حریق کمی طول  کشید.

کالن شهر برخورداری که آب ندارد!

العطش...

»اینجا بلوچستان نیست، اینجا کالن شهر  ریحانه سجادی 
اصفهان اســت، یک هفته اســت که آب 

نداریم«...
این بخشی از صحبت یکی از شهروندان اصفهان است که با گالیه و بغض 
می گوید: یک هفته بیشتر است که آب نداریم، دولتمردان نه به بی آبی 
بلوچســتان توجه می کنند، نه به مشــکل ما؛ ای کاش کسی فکری به 

حال ما بکند.
اینجا نصف جهان، شهر زنده رود است، اما طی چند هفته گذشته در نقطه 
به نقطه این شهر، آبرسانی به صورت سیار انجام می شود، فرقی نمی کند 
باالی شهر باشد یا پایین شــهر، این روزها اصفهانی ها به کرات طعم کم 

آبی و بی آبی را احساس می کنند.
خرداد امسال خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، اعالم کرد که 
در تالشیم امسال جیره بندی آب نداشته باشیم، اما وضعیت بارندگی ها 
و ذخایر منابع آبی چندان مطلوب نیست؛ درحال حاضر حدود ۱۵3 شهر 
دارای تنش آبی هستند، البته این بدین معنا نیست که در این شهرها آب 
قطع می شود و پیش بینی ما این اســت که اگر بیش از ظرفیت سامانه 

آب مصرف نشود، قطع آب نخواهیم داشت.
از ســوی دیگر امینی، مدیرعامل شــرکت آبفای اصفهان تاکید کرد که 
امسال به دلیل کاهش بارش ها با تنش آبی مواجهیم و برای گذر از این 

بحران همه باید مدیریت مصرف آب را جدی بگیرند.
همچنین اســتاندار اصفهان اواخر اردیبهشت امســال در جلسه شورای 
اداری اصفهان عنوان کرد که بزرگ ترین دغدغه مــن و تمام مدیران در 
سطح اســتان اصفهان تامین آب شرب اســت و در صورتی که مدیریت 
مصرف آب انجام نشــود، ممکن است تابستان شــاهد قطع آب در کل 

استان باشیم.
رضایی همچنین در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اوایل 
تیر ماه، با اشاره به اینکه وضعیت آب در استان نه به صورت کم آبی، بلکه 
به صورت بحرانی است و تمام دســتگاه ها و مردم باید برای عبور از این 
معضل، همکاری کنند، تاکید کرد: بی آبی، معضل بزرگ اصفهان اســت 
و وقتی آب نباشد نه تنها حیات نیســت، بلکه فرهنگ و زندگی و دیگر 
اقدامات دستگاه ها نیز وجود ندارد، بنابراین باید در این بخش، یک نگاه 

فرادستگاهی، کالن و استانی داشته باشیم.
اگرچه امینی، مدیرعامل آبفای استان اصفهان با توجه به شرایط بحرانی 
ســد زاینده رود، همواره این اطمینــان را داده که با وجــود کمبود 4.3 
مترمکعب بر ثانیه آب شــرب در زمان اوج مصرف، احتمال دارد مردم با 
کاهش فشار آب مواجه شــوند، اما هیچ گونه جیره بندی آب در استان 
اصفهان نخواهیم داشت و امسال نیز تالش می کنیم آب شرب مردم در 
فصل تابستان تامین شــود، اما طی هفته های گذشته در نقطه به نقطه 

کالن شهر اصفهان شــاهد نه افت فشــار آب، بلکه قطعی آب هستیم و 
اصفهانی ها طعم تلخ بی آبی را در این گرمای طاقت فرســا می چشند و 
تصاویر و فیلم های مختلف از آبرسانی ســیار در رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی گویای این موضوع است، اگرچه ابتدا تصور می شود اینجا یک 

شهرستان محروم است.
عباس عباسی خاک، مدیر ســامانه ارتباط با مشــتریان آبفای استان 
اصفهان با تایید این مطلب می گوید: با هدف به حداقل رساندن مشکالت 
مردم در زمان کاهش شدید فشار آب، عملیات آبرسانی سیار به مناطق 
مختلف شــهر اصفهان همچنان ادامه دارد و طی هفته گذشته بیش از 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر آب از طریق آبرسانی سیار در استان اصفهان 

توزیع شده است. 
گرما و بی آبی گویا تمامی ندارد، شهروندی با بیان این موضوع، می گوید: 
طی چند هفته گذشــته آن قدر بی آبی کشــیدیم و زنگ زدیم تا باالخره 
تانکری به این محله آمد، اما مگر این میزان آب کفاف چه مدت زمان را 
می دهد، خیلی زیاد، نصف روز؛ مگر با این آب می توان استحمام کرد، 
مگر می توان کوه جمع شده ظرف ها را شست، شاید کمی برای شست 
وشوی ضروری و خوردن باشد، اما این راه چاره نیست، مسئوالن باید راه 

چاره اساسی بیندیشند.
شهروندی دیگری هم با گالیه به وضعیت بی آبی و در حالی که که از تانکر 
چند دبه آب برمی دارد، می گوید: طی ۱۵ روز گذشته به شدت درگیر بی 
آبی هستیم و تنها سه ساعت آب داشتیم، اما به یک باره طی یک هفته 
گذشته همان سه ساعت آب هم قطع شــد و بی آبی نظم زندگی مان را 

برهم زده و به اندازه یک شیر سماور و یا حتی یک قطره آب هم نداریم.
زن میانسالی هم با کالفگی می گوید: دائم می گویند کرونا، اما حتی قطره 
آب هم نداریم تا دست مان را بشوییم، تمام خانه پر از ظرف کثیف شده، 
نه می توانم غذایی درست کنم، نه نظافتی داشته باشیم. با این شرایط آیا 

می توان حرفی از کرونا زد.
خانم دیگری هم می گوید: اینجا بلوچســتان نیســت، اینجا کالن شهر 
اصفهان است، یک هفته بیشتر است که آب نداریم، دولتمردان نه به بی 
آبی بلوچستان توجه می کنند، نه به مشکل ما؛ ای کاش کسی فکری به 
حال ما بکند.این بخشی از گالیه های اصفهانی ها از بی آبی و قطع کامل 
آب در گرمای بیش از 4۰ درجه تابستان ۱4۰۰ است، اگرچه دبه های آب 
توســط پیر و جوان و حتی بچه ها از تانکر آبرسانی سیار روانه خانه های 
اصفهانی ها می شود، اما باید دید راهکار نهایی تامین آب شرب اصفهان 
یعنی فاز اضطراری سامانه دوم آبرســانی اصفهان بزرگ چه زمانی وارد 

مدار می شود؟

خبر خوان جامعه

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: 
تاکنــون ۹۸ درصد از تــاالب بین المللــی گاوخونی 
خشک شده است و در صورت اســتمرار تخصیص 
ندادن حقابه این پهنه با ارزش زیست محیطی، شاهد 
نابودی آن خواهیم بود. منصور شیشه فروش دلیل 
افزایش خشــکی در این تاالب را افزایش بی سابقه 
دمای هوا و کاهش چشــمگیر بارش ها اعالم کرد و 
افزود: هم اکنون تنها ۲ درصد از تاالب گاوخونی رطوبت 
دارد و این زنگ خطر بزرگی برای آن به شمار می رود. 
وی با اشاره به اهمیت حفظ گونه های جانوری اضافه 

کرد: گاوخونی روزگاری میزبان هــزاران قطعه انواع 
پرندگان از جمله پرندگان مهاجــر بود ؛اما این روزها 
کمتر از ۷۰۰ قطعه پرنده در آن زندگی می کنند. مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
از ســوی دیگر این تاالب، طی هزاران سال منبع آبی 
پایدار برای اســتفاده انواع گونه های گیاهی اطراف 
آن بوده اســت اما آنها نیز طی دهه های اخیر از بین 
رفته اند. شیشــه فروش با بیان اینکه خشک شدن 
تاالب خطرات گوناگونی مانند تبدیل آن به کانون تولید 
گرد و غبار و انتشــار ریزگردها را به همراه دارد، اظهار 
داشت: در این صورت با یک منطقه وسیع مضر روبه 
رو خواهیم شد که ریزگردهای آن بالی جان انسان ها 
می شود. وی با اشــاره به اینکه حقابه ساالنه زیست 
محیطی این تاالب ۱۷۶ میلیون مترمکعب اســت، 
خاطرنشان کرد: در ســال های گذشته هیچگاه این 

حقابه تامین نشده که نتیجه آن خشکی وسیع این 
عرصه زیست محیطی بوده است. مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان افزود: احیای زاینده رود 
و به دنبال آن جاری ســازی آب در تاالب گاوخونی، 
۲ مطالبه اصلی این استان اســت که اهمیت ندادن 
به آن تبعاتی برای کل کشــور دارد.  تاالب بین المللی 
گاوخونی واقع در شــرق اصفهان یکی از بزرگ ترین 
و مهم ترین تاالب های ایران محسوب می شود و در 
طول تاریخ عالوه بر ایجاد فضای فرح بخش در شرق 
اصفهان، مامن پرندگان مهاجر و جانوران آبی و منبع 
درآمد و آسایش ساکنان این منطقه بوده است. این 
تاالب منطقه ای به وسعت 4۷۶ کیلومتر مربع در ۱۶۷ 
کیلومتری جنوب شرق اصفهان در کنار شهر ورزنه و 
در مجاورت تپه های شــنی قرار دارد و طی یک دهه 

گذشته در مدت کوتاهی آب در آن جریان داشت.

98 درصد از تاالب بین المللی گاوخونی خشک شد

مرکز غربالگری 
کرونا در زاهدان

۱3 مرکز غربالگری ۱۶ ساعته 
کرونا در محدوده زیر پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
فعال است که افراد مشکوک 
و دارای عالئم بــه این مراکز 

مراجعه می کنند.

گردشگری نطنز، بالی جان مردم
گردشگری نطنز بالی جان مردم شــده و از این رو نارضایتی اهالی روستا، رهاورد گردشگری شده 
است.خنکی هوای نطنز و روستاهای تابعه بخش مرکزی این روزها بسیاری از خانواده ها از شهرهای 
همجوار به ویژه اهالی بــادرود را به این 
مناطق کشانده است و مسافران همراه 
با جمع کثیری از شــهروندان بادرودی 
روزهای پایانــی هفتــه، تفرجگاه ها و 
اماکــن عمومی و باغــات خوش آب و 
هوای نطنــز به خصــوص دره برز رود و 
چیمه رود را پر می کنند ولی در این میان 
آنچه فراموش شده اســت کروناست. 
شــنیدن خنده ها و صدای کــودکان و 
بزرگســاالن همراه با بــوی کباب و دود 
قلیان در تفرج گاه ها و پارک ها نوای عجیبی نیست؛ اما در دوران کرونایی که شعار در خانه بمانیم یک 

اصل برای تضمین سالمتی جامعه است گامی تفریح وار به سوی مرگ خواهد بود.
از ابتدای گسترش شــیوع ویروس کرونا بسیاری از مسئوالن بهداشــتی در خانه ماندن را یکی از 
راهکارهای اساسی برای جلوگیری از نرخ رشد ابتالی به بیماری کرونا اعالم کردند؛ اقدامی که هنوز 

برای عده ای جا نیفتاده و به روند عادی خویش ادامه می دهند.
شهرستان نطنز چند روزی است مجددا در وضعیت قرمز شــیوع ویروس کرونا در آمده و به جمع 
شهرهای اســتان اصفهان اضافه شده اســت ؛اما گویی برای برخی از مردم تفاوتی ندارد که در چه 

مرحله ای باشند بلکه مهم بیرون رفتن از خانه به هر بهانه ای است.
روزهای پنجشــنبه و جمعه هر هفته در گرمای تابســتان، پارک ها و تفرجگاه  ها مملو از جمعیت 
می شود و مردم همانند دوران قبل از شیوع کرونا در کنار هم بدون رعایت فاصله اجتماعی و استفاده 
از ماسک جمع می شوند که به گفته کارشناسان بهداشتی ،این مسئله خود یکی از دالیل شیوع این 
ویروس در جامعه است.حامد باقری، معاون بهداشتی شــبکه بهداشت و درمان نطنز بر همراهی 
مردم در رعایت فاصله فیزیکی و استفاده از ماســک بر تداوم عمل به دستورالعمل های بهداشتی 
تاکید کرد و افزود: در برخی مــوارد به ویژه در مراکــز تفریحی و پارک ها در روزهای اخیر شــاهد 
بی توجهی شهروندان از جمله جوانان به توصیه های بهداشتی هستیم که با ادامه این روند، باز هم 

شاهد افزایش ابتال و موارد مرگ و میر خواهیم بود.

مدیر درمان تامین اجتماعی منطقه کاشان:

درمان بیمه شدگان باالی ۶5 سال در 2 بیمارستان کاشان 
رایگان است

مدیر درمان تامین اجتماعی منطقه کاشان گفت: هزینه های درمان افراد باالی ۶۵ سال بیمه شده 
تامین اجتماعی در بیمارستان های متینی و اخوان کاشان رایگان است.

علی محمد حق پناه افزود: در آران و بیدگل نیز که تامین اجتماعی مرکز بســتری ملکی ندارد برای 
پذیرش بیمه شدگان تامین اجتماعی در مرکزهای درمانی دولتی محدودیت سنی ۶۵ سال به باال 
وجود ندارد و هزینه های بیماران زیر پوشــش این بیمه در تمامی سن ها حتی نوزاد از محل طرح 
حمایتی صرفه جویی نسخ الکترونیکی سازمان پرداخت می شود و ارائه خدمات برای آنان رایگان 
است. وی با بیان این که در ۲ شهرســتان آران و بیدگل و نطنز تامین اجتماعی مرکز بستری ملکی 
ندارد، تصریح کرد: صد در صد خدمات در بیمارستان های دولتی سیدالشهدا و ثامن آران و بیدگل و 
بیمارستان خاتم االنبیای نطنز از محل طرح حمایتی صرفه جویی نسخ الکترونیکی به صورت رایگان 

برای بیمه شدگان پرداخت می شود.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

خبر  روزشهرستان ها

تکذیب صدور مجوز برای 
طرح انتقال آب بهشت آباد

مدیــر کل دفتــر حفاظت ومدیریت زیســت 
محیطی آب و خاک ســازمان حفاظت محیط 
زیســت با تاکید براینکه هیچ مجــوزی برای 
طرح انتقال آب بهشت آباد صادر نشده است، 
گفت: هنوز به سد بهشت آباد مجوز نداده ایم. 
علی مریدی با تاکید بر اینکه هیچ مجوزی برای 
طرح انتقال آب بهشت آباد صادر نشده است، 
اظهار داشت: طی نامه ای ســیمای طرح را به 
سه قسمت تقســیم کردیم؛ برای احداث سد 
بهشت آباد هنوز مجوز داده نشده و این مسئله 
در دست بررسی است.وی تصریح کرد: در طرح 
تونل بهشت آباد ۶۰ کیلومتر درنظر گرفته شده 
است؛ در بررســی هایی که انجام دادیم، مسیر 
انتقال به سه بازه تقسیم شده ؛ قسمت انتهایی 
در استان اصفهان و مربوطه به منطقه چرمهین 
)خروجی تونل( تا محدوده مرز استان اصفهان 
و نزدیک به شهر فرخ شهر است.وی ادامه داد: 
سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرده است 
به دلیل اینکه در قطعه انتهایــی تونل از لحاظ 
فنی، اثر حادی بر محیط زیست نمی گذارد، این 
قطعه می تواند به صورت تونل یا خط لوله اجرا 
شود؛ هر طور که مجری طرح بخواهد.مریدی با 
تاکید بر اینکه قسمت ابتدایی تونل از محل سد 
بهشت آباد تا حدود ۱۲ کیلومتر مسیر انتقال در 
نظر گرفته شده، حساس ترین جای مسیر در 
این طرح است، گفت: چشمه های بسیار مهم 
و منابع آب در آن بخش وجــود دارد و درواقع 
اصل نگرانی های محیط زیستی مان اینجاست 
بنابراین سازمان محیط زیست عنوان کرد که به 
هیچ عنوان با احــداث تونل موافقت نمی کند و 
حتما باید مجری طرح به فکر انتقال آب از طریق 
خط لوله باشد.وی یادآور شد: سازمان محیط 
زیست درمورد مسیر وسط طرح که حدود 3۵ 
تا 4۰ کیلومتر و از محل دشــت های شــلمزار و 
دشت های استان چهار محال می گذرد، اعالم 
کرده است که به دلیل اینکه مطالعات مجری 
طرح کافی نیســت، فعال تصمیمی نمی گیریم 
تا مجری مطالعاتی که گفته است را انجام دهد، 
پس از آن تصمیم می گیریم که امکان احداث 
تونل وجود دارد یا خیر و باید آن قسمت هم خط 

انتقال از طریق لوله احداث شود.

سخنگوی شرکت آب و فاضالب اصفهان:

تصفیه خانه باباشیخ علی کامل در مدار است
سخنگوی شرکت آب و فاضالب اصفهان با تاکید بر سالمت آب شرب تحویلی از سوی تصفیه خانه باباشیخ علی، گفت: در حال حاضر تمام ۱۱ و نیم مترمکعب آب در 
ثانیه تصفیه خانه در مدار بهره برداری است و به نوعی این تصفیه خانه در مدار کامل قرار دارد. مهرداد خورسندی در خصوص برخی شایعات درباره سالمت آب شرب 
شهروندان در پی جاری شدن زاینده رود، اظهار کرد: آب شرب تامین شده توسط شرکت آب و فاضالب اصفهان براساس نتایج مکرر آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و 
فاضالب و همچنین آزمایشگاه مرجع مرکز بهداشت استان اصفهان کامال سالم و بهداشتی است. وی افزود: مطابق آزمایشات مختلف تمام مقادیر پارامترهای فیزیکی 
و شیمیایی و میکروبیولوژی آب شرب اصفهان در محدوده مجاز و براساس استانداردهای ۱۰۵3 و ۱۰۱۱ سازمان استاندارد ایران است. سخنگوی شرکت آب و فاضالب 
اصفهان درباره گل آلود شدن زاینده رود در زمان بازگشایی آب زاینده رود و کاهش میزان آب تحویلی به تصفیه خانه، گفت: این موضوع مربوط به زمان تحویل آب به باغات 
غرب اصفهان رخ داد که به سرعت تصفیه خانه باباشیخعلی به طور کامل در مدار قرار گرفت. وی تاکید کرد: با پیگیری دوباره این موضوع از تصفیه خانه باباشیخ علی 
تاکید شده که در حال حاضر تمام ۱۱ و نیم مترمکعب آب در ثانیه ظرفیت تصفیه خانه در مدار بهره برداری است و به نوعی تصفیه خانه باباشیخعلی در مدار کامل قرار دارد. 



آلکنو: 

اگربخواهندبعدازالمپیکبهایرانبرمیگردم
تیم ملی والیبال ایران که قرار گرفتن در جمع ۴ تیم پایان رقابت های والیبال المپیک توکیو را به عنوان آرمان در نظر دارد، راهی ژاپن شــد تا در این میدان دشوار 
به مصاف حریفانش برود. والدیمیر آلکنو در نشســت خبری خود که هفته پیش برگزار شد صحبت هایی را مطرح کرد که حاشیه ساز بود و مشخص نیست این 
حاشیه ها چقدر در عملکرد تیم ملی در المپیک توکیو تاثیر خواهد داشت. والدیمیر آلکنو پیش از ترک تهران و اعزام به توکیو گفت وگویی با میزان انجام داد. آلکنو 
گفت:»من یکسری کار های شخصی دارم که باید بعد از المپیک به آنها بپردازم؛ اما به سرپرست تیم ملی گفتم که اگر احتیاج است و این درخواست وجود داشته 
باشد حتما به ایران می آیم و در خصوص عملکرد تیم ملی در المپیک با رسانه ها صحبت خواهم کرد«.نتایج تیم ملی والیبال در لیگ ملت ها، تردید های زیادی 
را در خصوص موفقیت این تیم در المپیک ایجاد کرد. آیا شما هم دچار این تردید ها شدید؟من آماده این نتایج بودم؛ چون به جوانان اعتماد زیادی کردم. آنها در 
یک لیگ متوسط بازی می کنند. البته منظور من از لیگ متوسط در قیاس با لیگ های بزرگ دنیاست. نتیجه ای که کسب کردیم هم قابل انتظار بود. نمی خواهم 

عملکردم را توجیه کنم؛ اما در حال حاضر این شرایطی است که ما داریم. 
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اولینخریدبزرگتوپچیهابرایفصلجدید
بن وایت، مدافع انگلیســی باشگاه برایتون از فصل آینده قرار اســت در آرسنال بازی کند.به نقل 
از تلگراف، آرســنال برای جذب بن وایت در نهایت با برایتون به توافق رسید. پیشنهاد ۵۰ میلیون 
پوندی )۶۹ میلیون دالری( آرســنالی ها باالخره پذیرفته شــد تا بن وایت به اولین خرید بزرگ 
توپچی ها برای فصل جدید تبدیل شود.اکنون این مدافع ۲۳ ساله قبل از امضای قرارداد با آرسنال 
فقط باید تست های پزشکی را با موفقیت پشت سر بگذارد.به این ترتیب او بعد از نیکوالس په په  
)۷۲ میلیون پوند( و پیر امریک اوبامیانگ )۵۷ میلیون پوند( به سومین خرید گران قیمت تاریخ 
تیم لندنی آرسنال تبدیل خواهد شد.بن وایت ۲۳ ساله که در تیم ملی فوتبال انگلیس نیز حضور 

دارد، مورد توجه چلسی نیز قرار داشت.

شماره4»راموس«مشتریندارد
هیچ بازیکنی از رئال مادرید بعد از جدایی ســرخیو راموس دوســت ندارد که شماره ۴ او را برتن 
کند. سرخیو راموس یکی از بهترین مدافعان تاریخ فوتبال رئال مادرید و اسپانیا به شمار می آید.

راموس 1۶ ســال پیراهن رئال مادرید را بر تن کرد و توانست افتخارات و عناوین زیادی به دست 
آورد.این مدافع باتجربه برای تمدید قرارداد با رئال به توافق نرســید و در نهایت راهی پاری سن 
ژرمن شد.روزنامه مارکا تاکید کرد که بعد از جدایی راموس هیچ بازیکنی در رئال مادرید دوست 
ندارد که شــماره ۴ این بازیکن را بر تن کند.راموس سال ها با پیراهن شــماره ۴ در رئال مادرید 
درخشید و پوشیدن این پیراهن ظاهرا برای هر بازیکنی ســخت است و فشار زیادی را بر او وارد 

می کند.

اظهارنظر»بوفون«درباره»آلگری«
اســطوره بانوی پیر خوش بین اســت که این تیم تحت هدایت آلگری، دوباره جام های مهمی را 
فتح خواهد کرد. جانلوییجی بوفون احساس می کند مکس الگری گزینه خوبی برای برگرداندن 
یوونتوس به روزهای خوبش است.به نقل از اسکای ایتالیا، دروازه بان پیشین بیانکونری با وجود 
انتقال به پارما، هنوز هم به فکر تیم سابق خود است. بوفون ۴۳ ساله در مصاحبه با اسکای از فصل 
گذشته و همچنین بازگشــت آلگری به یووه صحبت کرده است: به نظرم یووه به عنوان یک تیم، 

هر آنچه برای قهرمانی مجدد در سری آ الزم است را در اختیار دارد. 
معموال یک دید منفی نسبت به عملکرد فصل گذشــته تیم وجود دارد و این در حالی است که ما 
قهرمان جام حذفی و سوپر جام شــدیم. اما انتظارات متفاوت بود و این حس ناخوشایند هنوز 
باقی مانده است. حاال از آلگری می خواهند تا تیم را فاتح اسکودتو کند و کسی نیست که همانند او 
از نیازهای یووه برای بازگشت به مسیر درست مطلع باشد. بوفون در این مصاحبه همچنین گفت 
که درخشش جورجو کیه لینی و لئوناردو بونوچی برایش جای تعجب نداشته است: تعجبی ندارد؛ 
آن ها الگو هستند. هر تیم ملی به بازیکنانی با تجربه، استوار و جدی نیاز دارد. جدای از این، در نظر 
من )مارکو( وراتی یک قهرمان است. بدون شک آن هایی که ما را غافلگیر کردند، )فدریکو( کیه 

زا و )جانلوییجی( دوناروما بودند.

جووینکو؛نخستینخروجیالهالل
 الهالل در حال برگزاری اردوی تابستانی خود در اتریش اســت.ژاردیم هنوز فهرست نهایی برای 
فصل بعد را اعالم نکرده اســت اما طبــق اعالم روزنامــه المیدان جووینکو به خاطر مشــکالت 
خانوادگی رسما از این تیم جدا خواهد شد.جووینکو ۳۴ ساله از سال ۲۰1۹ در الهالل بازی می کند 
و در ۸۳ بازی که با پیراهن این تیم به میدان رفته، توانســته 1۶ گل به ثمر رســاند و 1۸ پاس گل 

بدهد.الهالل حریف استقالل در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیاست.

مصاف حساس ذوب آهن- نساجی در فوالد شهر؛

می خواهم زنده بمانم؟!

تیم فوتبال ذوب آهن در چارچوب هفته  سمیهمصور
بیست و هشــتم رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور در ورزشگاه فوالدشهر میزبان تیم نساجی مازندران 
است، دیداری که نتیجه آن نه تنها برای این دو تیم که برای دیگر 

تیم های پایین نشین جدول رده بندی نیز حائز اهمیت است.
سبزپوشان اصفهانی در شــرایطی مهیای سیزدهمین دیدار خود 
در دور برگشــت فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور 
می شــوند که هفته گذشــته توانســتند به یک پیروزی دلچسب 
پس از هفته ها ناکامی دســت یابند و آرامش بــر اردوی این تیم 

حاکم شود.
شاگردان مجتبی حســینی که در رده چهاردهم جدول رده بندی 
جا خوش کرده اند، هفته گذشته مقابل تیم نفت مسجد سلیمان 
در یک دیدار پرگل موفق به برتری ســه بر دو شــدند تا با کســب 
سه امتیاز این دیدار باالتر از تیم ســایپا قرار گرفته و با امیدواری 
بیشــتری مهیای ســه دیدار باقی مانده شــان در ایــن دوره از 

رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور شوند.
ذوب آهن در آرمانی ترین شرایط خود طی چند هفته اخیر مقابل 
تیم جاللی قرار می گیرد و با وجود ناکامی های گذشته، از شانس 

نسبتاخوبی برای کســب نتیجه برخوردار است. پیروزی ارزشمند 
مقابل نفت مسجدســلیمان شاگردان حســینی را از فشار خارج 

کرده و از نظر روحی و روانی در شرایط مطلوبی قرار داده است. 
ذوب آهن در بازی آخر خود از نظم تیمی و تاکتیکی بهتری بهره مند 
شــده و در فاز هجومی شــرایط مطلوبی پیدا کرده  است. حضور 
بازیکنانــی مانند محمدی مهــر و جهانی در کنــار محمودآبادی، 
شــنانی، رنجبری و دارکو بیدوف دست حســینی را برای چیدن 

ترکیب دلخواه خود باز گذاشته است.
در فاز دفاعی اما شــرایط ذوب آهن خوب نیســت و محرومیت 
شــهاب گردان ثبات خط دفاعی این تیم را تــا حدودی برهم زده 
است. اگر چه کاهش فاصله بین خط دفاعی و میانی ذوب آهن، 
عملکرد دفاعی ذوبی ها را بهبود بخشــیده اما همچنان مدافعان 
این تیم اشــتباهات مرگبــاری را مرتکب می شــوند و می توانند 

سبزپوشان را در شرایط سختی قرار دهند.
در آن سو نساجی تیمی اســت که با حضور مجید جاللی در رأس 
کادر فنی این تیم، تغییر تاکتیک داده و در ارائه بازی تخریبی و با 
پرســینگ باال تبحر دارد و عالوه بر آن از خط حمله زهردار و خوبی 
برخوردار است و آمار ۲۲ گل زده نشان از قدرت هجومی قابل قبول 

نساجی  دارد. سبزپوشــان اصفهانی در این دیدار مقابل تیمی به 
میدان می روند که طی ۶ هفته گذشــته ۴ برد، یک تساوی و یک 
شکست به دست آورده و از شرایط خوبی برخوردار است و همین 
امر موجب می شود با انگیزه باالیی مقابل ذوب آهن حاضر شود. 
اما عمده ضعف نساجی و پاشنه آشــیل این تیم خط دفاعی آن 
اســت؛ شــاگردان جاللی در ۲۷ بازی قبلی خود ۲۸ گل دریافت 
کرده اند که نشان دهنده ضعف عمده این تیم در فاز دفاعی است.

جدال تیم های ذوب آهن اصفهان و نساجی مازندران از حساسیت 
زیادی برای هر دو تیم برخوردار است، نتیجه این دیدار با توجه به  
نزدیکی امتیازات و شرایط هر دو تیم در پایین جدول تاثیر زیادی 
در سرنوشت هر دو تیم به همراه داشــته  و می تواند تا حد زیادی 

بقا و سقوط ذوب آهن در قطعی کند.
ذوبی ها برای این دیدار شهاب گردان را به علت محرومیت به همراه 
ندارند ولی تیم نســاجی با ترکیب کامل مقابل  آنها قرار می گیرد. 
دیدار رفت دو تیم با پیروزی سه بر دو سبزپوشان اصفهانی به پایان 
رسید و شاگردان حسینی به دنبال تکرار نتیجه دیدار رفت هستند 
تا با کسب سه امتیاز این دیدار خانگی و با آسودگی خاطر بیشتری 

زمین مسابقه را ترک کنند.

خبر روز

رقمقرارداد»حاجصفی«فاششد
روزنامه »فورزا« یونان از توافق شفاهی حاج صفی با آ. اک و موافقت »دیمیتریس ملیسانیدیس« 
مالک باشگاه با جذب این مدافع ایرانی خبر داده است.به نوشته این روزنامه، حاج صفی از طریق 
یک مدیر برنامه یونانی که دوستی نزدیک و دیرینه ای با دیمیتریس دارد به باشگاه آ. اک معرفی 
شده و همین موضوع موافقت مالک آ. اک را در پی داشته است.فورزا اعالم کرد مبلغ قرارداد حاج 
صفی با آ. اک ۳۰۰ هزار یورو خالص به عالوه پاداش است و انتقال او به عنوان بازیکن آزاد صورت 

می گیرد. در واقع آ. اک پولی بابت انتقال حاج صفی به باشگاه سپاهان پرداخت نمی کند.

»کمالوند«استعفاداد
فراز کمالوند که در هفته های پایانی لیگ برتر هدایت تیم فوتبال ســایپا را بــر عهده گرفته بود ، در 
خصوص آخرین وضعیت همکاری اش با باشگاه سایپا اظهار داشت: در این چند هفته که مربیگری 
سایپا را بر عهده داشــتم تمام توان خود را به کار گرفتم که بتوانم تیم را از پایین جدول جدا کنم، اما 
متاسفانه موفق به این کار نشدم و احساسم این است که شــاید در این چند بازی باقی مانده فرد 
دیگری بتواند با یک انگیزه جدید شرایط را تغییر دهد.وی با تمجید فراوان از مدیریت این باشگاه 
ادامه داد: سراجی یکی از بهترین مدیرانی بود که من در طول مدت مربیگری خود با آنها کار کردم. او 
تمام شرایطی را که یک مربی برای موفقیت به آن نیاز دارد برای تیم فراهم کرده، اما در مقطع کنونی 
احساس من این بود که نمی توانم باری را از دوش این مجموعه بردارم و به همین دلیل از سمت خود 
کناره گیری کردم.کمالوند خاطرنشان کرد: امیدوارم تیم فوتبال سایپا در لیگ برتر حفظ شود، چون 
حیف است مجموعه ای کامل مثل سایپا که تمام فاکتورهای الزم را برای حضور در لیگ برتر داراست 

و جزو تیم های سازنده لیگ محسوب می شود در لیگ برتر نباشد.

هزینهسرسامآورمیزبانیآسیاییاستقاللدرزمینبیطرف
هزینه های دقیق میزبانی استقالل از باشگاه الهالل در امارات همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ 
اما مطمئنا طبق برآورد هزینه ها چیزی حدود 1۵۰ تا ۲۰۰ هــزار دالر یعنی بین ۴ تا ۵ میلیاردتومان 
اســتقاللی ها باید در این بی پولی برای میزبانی از الهالل عربســتان در مرحله یک هشــتم نهایی 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا هزینه کنند. استقالل باید هزینه های مربوط به زمین تمرین، محل 
برگزاری مسابقه، امور امنیتی، ترانسفر از فرودگاه تا هتل و محل تمرین و ورزشگاه و امور پزشکی را 
در امارات پرداخت کند و طبق برآورد اولیه حداقل چیزی حدود 1۰۰ تا 1۵۰ هزار دالر هزینه های اجاره 
زمین تمرین و محل مسابقه خواهد شد که عمده هزینه میزبانی به همین امر مربوط می شود، ضمن 
اینکه هزینه اقامت کاروان حدود ۵۰نفره استقالل برای پنج شب در یکی از هتل های پنج ستاره دبی 

چیزی حدود یک تا یک و نیم میلیارد هزینه دربرخواهد داشت.

بحرانمالیدوبارهدرپرسپولیس
تیم فوتبال پرسپولیس در حالی با شکست در دربی نود و ششم پایتخت مقابل استقالل از حضور 
در نیمه نهایی جام حذفی بازماند که مسئوالن این باشگاه قبل از بازی حدود 1۰ درصد از قراردادهای 
فصل جاری را پرداخت کردند.سرخپوشان با دریافت این پول به ۶۰ درصد از مبلغ قراردادهای فصل 
جاری خود رسیدند اما همچنان از شرایط مالی خود ناراحت هستند.بازیکنان این تیم بابت ۸ برد 
اخیر خود در لیگ برتر پولی را به عنوان پاداش دریافت نکرده انــد؛ پاداش هایی که برای هر بازی 
بین ۳ تا ۵ میلیون تومان در قراردادهای هر یک از بازیکنان لحاظ شده است؛ مبلغی که نسبت به 
دریافتی های اخیر همتایان خود در اســتقالل قابل مقایسه نیست.بازیکنان پرسپولیس در حالی 
بابت عدم دریافت پاداش های خود از مسئوالن باشگاه گالیه مند هستند که استقاللی ها حدود ۹۰ 

میلیون تومان به خاطر چهار برد اخیر خود دریافت کرده اند.

مستطیل سبز

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

بهدنبالسرمربیبرایتیم
فوتبالبانوانهستیم

مدیر عامل باشــگاه ذوب آهــن در رابطه با 
تیم داری ذوب آهن در رشــته های مختلف 
ورزشــی، اظهار کرد: در رشــته های فوتبال، 
والیبال، والیبال نشسته، بسکتبال، هندبال 
تیم داشــتیم و امســال هم به رشــته های 
قایقرانــی و تکواندو ورود کردیــم. دیگر در 
هندبــال بانوان تیــم داری نمی کنیــم زیرا 
قشنگ نیست که ذوب آهن بخواهد از لیگ 
یک شروع کند و در سال گذشته بازیکنان باید 
تالش می کردند که به لیگ دست یک بروند. 
مجتبی فریدونی ادامه داد: الزم است بگویم 
که قصد تیم داری در هندبال بانوان داشتیم 
و به فدراســیون نامه زدیم که اگر امکان آن 
وجود دارد و تیمی انصراف داده در لیگ برتر 
شرکت کنیم ولی گفتند امکان آن وجود ندارد 
و ما هم تیم را منحل کردیم و بودجه ای برای 
آن اختصاص ندادیم که بعــدا دوباره گفتند 
می توانید شرکت کنید، اما بی فایده بود زیرا 

بودجه ای برای آن اختصاص ندادیم.
مدیر عامل باشــگاه ذوب آهن بــا بیان این 
که در تیم فوتبال حســینی برای فصل آینده 
هم قرارداد دارد، تصریح کرد: هشــت نفر از 
بازیکنان با تیم قرارداد دارند و کادر فنی اگر در 
فصل نقل و انتقاالت بازیکنی بخواهد جذب 
می کنیم. در تیم فوتبال بانوان یکســری از 
بازیکنان قرارداد دارنــد و جذب بازیکن هم 
خواهیم داشــت، اما ســرمربی مورد نظر را 
پیدا نکردیم. با چند نفــر صحبت کردیم که 
بعضی از آنها به اصفهان نمی آیند و شخصی 
که ســرمربی تیم ملی است اجازه حضور در 
تیم های باشگاهی حتی به عنوان مدیر فنی 
و مشاور را ندارد. در جست و جوی یک مربی 
خوب هستیم تا تیم را قوی تر از سال گذشته 
ببندیم.فریدونــی در خصــوص تیــم داری 
در حوزه فوتســال آقایان، خاطر نشان کرد: 
بودجــه ای بــرای آن نداریــم و نمی توانیم 
تیم داری کنیم. بودجه باشگاه تصویب شده، 
برای باشــگاه بدهی وجــود دارد و مبلغ آن 

تغییر می کند؛ اما بدهی سنگینی نداریم.

جدال تیم های ذوب آهن اصفهان و نساجی مازندران 
از حساسیت زیادی برای هر دو تیم برخوردار است، 
نتیجه این دیدار با توجه به  نزدیکی امتیازات و شرایط 
هر دو تیم در پایین جدول تاثیر زیادی در سرنوشت هر 
دو تیم به همراه داشته  و می تواند تا حد زیادی بقا و 

سقوط ذوب آهن در قطعی کند

فوتبال جهان

وز عکس ر

سرمربیتیمهندبال
ذوبآهناصفهان
معرفیشد

 حمیدصادق شاه نشــین، با امضای 
قــراردادی به عنوان ســرمربی تیم 
هندبال باشــگاه  ذوب آهن معرفی 
شد.شاه نشــین بــرای یــک فصل 
هدایــت سبزپوشــان ذوب آهن در 

لیگ برتر هندبال را بر عهده گرفت.

۹ ســال بعد از المپیــک لندن، مدال هــای جدید 
کیانوش رستمی و نواب نصیرشالل به دست آن ها 
خواهد رسید. در پی مثبت شــدن تست دوپینگ 
رقبای نواب نصیرشــالل و کیانوش رســتمی، دو 
وزنه بردار ایرانــی در بازی های المپیک ۲۰1۲ لندن 
که مدال نقره و برنز کســب کرده بودند و با تصمیم 
کمیته بین المللی المپیک به تغییر رنگ مدال های 
این دو ملی پوش به طال و نقره، این مدال ها دیروز 
تحویل نصرا... سجادی، سرپرست کاروان اعزامی 

به المپیک توکیو شد.
نصرا... سجادی، سرپرست کاروان ایران در المپیک 
۲۰۲۰ توکیو در این باره گفت: ستاد برگزاری بازی ها با 
هماهنگی کمیته بین المللی المپیک، روز شنبه ۲۶ 

تیرماه  مدال  نواب نصیرشالل و کیانوش رستمی را 
به ما  تحویل داد.وی ادامــه داد: پیش از این مقرر 
شده بود در المپیک ۲۰۲۰ طی مراسمی ورزشکارانی 
که مدال هایشان به دلیل مثبت شدن تست دوپینگ 
رقیبان شان تغییر کرده بود در حاشیه توزیع مدال 
همان رویداد ورزشی رشته مورد نظر مدال های آنان 
را تعویض کنند؛ اما به دلیل شرایط خاص کرونایی و 
محدودیت های دولت ژاپن و تصمیم  ستاد برگزاری 
بازی های المپیک ، این برنامه لغو شد و مدال ها و 
احکام این ورزشکاران به سرپرست کاروان ها تحویل 
داده شــد.وی افزود: مدال طالی نواب نصیرشالل 
و مدال نقره کیانوش رســتمی به زودی به محسن 
بیرانوند، سرپرست تیم ملی وزنه برداری و دبیر این 

فدراسیون در توکیو تحویل داده خواهد شد تا پس 
از بازی های المپیک طی مراســمی به  نصیرشالل 
و رستمی اهدا شــود.کیانوش رستمی در المپیک 
لندن به مدال برنز رسیده بود که با دوپینگ رقیبش 
این مدال تبدیل به نقره شد و نواب نصیرشالل هم 
که در این بازی ها به مدال نقره رسیده بود، توانست 
با اتفاقی که برای رقیبش رخ داد، طالی المپیک را 

از آن خود کند.

اهدایمدالدووزنهبردارایرانیقبلازالمپیک!
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ناوگان نظارت ترافیکی اصفهان تجهیز می شود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار 
کرد: همه امور ترافیکی شهر در شــورای حمل و نقل و ترافیک شهر که شــامل شهردار، معاون 
حمل و نقل و ترافیک، رییس سازمان ترافیکی، رییس پلیس راهور استان و رییس پلیس راهور 

شهرستان همچنین نماینده استانداری است، مصوب می شود.
مســعود بنده خدا با بیان این که ارتباط دوستانه بین شــهرداری و فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان تاکنون منجر به تحوالت بســیار خوبی شده است، ادامه داد: شــهرداری برنامه ها را به 
پلیس راهور اعالم کرده و پلیس راهــور مطابق با آن، نیازها و امکانــات الزم برای اجرایی کردن 

برنامه ها را درخواست می کند که در این چارچوب اتفاقات خوبی افتاده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان از تجهیز ناوگان جدید خودرویی و موتوری پلیس 
راهنمایی و رانندگی کالن شهر اصفهان به همت شهرداری اصفهان خبر داد و خاطرنشان کرد: در 
این راستا از ۱۶ دستگاه خودروی ۲۰۷، تعداد ۲۲ دســتگاه موتورسیکلت و ۴۰ دستگاه دوچرخه 
پلیس با صرف هزینه ای بالغ بــر ۳۸ میلیارد ریال بهره برداری می شــود. وی تصریح کرد: ۴۰ 
دســتگاه دوچرخه به منظور بهره گیری از ظرفیت های حمل و نقل پــاک در نظارت های مدنی و 
فرآیند اعمال قانون پلیس خریداری شــده اســت.بنده خدا از خرید پنج دستگاه خودروی ون 
جهت تجهیز و اســتفاده برای حمل و نقل معلوالن خبر داد و گفت: پنــج خودروی ون با صرف 

هزینه ای بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال خریداری شده تا مجهز به باالبر برقی شود.

 تکمیل طرح پیاده راه سازی خیابان سپه در آینده ای
نه چندان دور!

شهردار منطقه سه اصفهان گفت: از آنجا که خیابان سپه در مرکز شهر واقع است، موانع تاسیسات 
و میراث فرهنگی کار پیاده راه سازی را به تاخیر انداخته است.

حسین کارگر اظهار کرد: در ادامه سنگ فرش شدن گذر فرهنگی چهارباغ و میدان امام حسین 
)ع(، پیاده راه سازی خیابان سپه آغاز شد که این پروژه به علت قرار داشتن در محل دولت خانه 
صفویه و مرکز شهر، حساسیت های زیادی را به وجود آورد.وی درباره تاخیر در اتمام پروژه افزود: 
متوقف شــدن این طرح در برخی روز ها عواملی دارد که از جمله آن ها می تــوان به جا به جایی 
تاسیسات توسط اداره های آب، برق، گاز و مخابرات اشاره کرد همچنین مجاورت این خیابان با 

چهل ستون ضرورت حضور کارشناسان میراث فرهنگی را به همراه داشته است.
شهردار منطقه سه اصفهان درباره پیشرفت کار این پروژه عنوان کرد: بخش عمده ای از کار به پایان 
رسیده و پیاده رو های شمال و جنوب تقریبا آماده هســتند، صرفا سنگ فرش خیابان هنوز در 
حال اجراست که آن هم به علت تاسیســاتی و حفر کانال آب زمان برده است.کارگر اضافه کرد: 
نکته سودمند برای کســبه در این طرح، فراهم شدن انتقال انشــعاب آب برای مغازه های فاقد 

دسترسی به این موضوع است.
وی عنوان کرد: تمام پروژه های عمرانی مشــکالت و دردســر هایی را برای همسایگان شان به 
وجود می آورند که طرح سنگ فرش شدن خیابان سپه نیز از این قائده مستثنا نیست، اما حق 
را کامال به مردم و کســبه می دهیم و به همین علت، آب پاشــی و نظافت، برای رفع گرد و خاک 

انجام می شود.
شهردار منطقه ســه اصفهان افزود: در صورت بروز هر گونه خسارت برای کسبه پیمانکار ملزم به 
پرداخت است، اما تاکنون گزارشــی از این مورد به دست ما نرسیده اســت، کسبه ای که احیانا 
مغازه هایشان دچار آسیب شده حتما به بخش عمرانی شــهرداری این منطقه در خیابان کمال 

مراجعه کنند.
کارگر در پایان خاطر نشان کرد: شهروندان عزیز و گرانقدر توجه داشته باشند که با داشتن اندکی 

صبر، در آینده این پیاده راه آرامش خاطر و راحتی زیادی را برای شان فراهم خواهد کرد.

با حضور شهردار و مدیران شهری صورت گرفت؛

ورود دستگاه حفار )TBM( به پنجمین ایستگاه خط دو متروی اصفهان

در مراسمی با حضور شهردار و رییس شورای اســالمی شهر اصفهان، 
مدیران شهری و کارشناسان و کارگران خط دو مترو، تی. بی. ام غربی 

جبهه شمال شرق خط دو متروی اصفهان وارد ایستگاه الله شد. 
قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان در این آیین با بیان اینکه بعد از یک 
سال و هشت ماه شاهد ورود دســتگاه حفار »تی بی ام« به ایستگاه 
الله هستیم، اظهار کرد: یک سال و هشت ماه پیش دو نظر متفاوت در 
خصوص جانمایی ایستگاه وجود داشت؛ اما در نهایت پس از بررسی ها 
جمع بندی این بود که ایستگاه در این مکان و در جایی ایجاد شود تا در 
آینده نقش توسعه ای خود را بیشتر ایفا کرده و بیشتر در خدمت مردم 
باشــد.وی تصریح کرد: گاهی اقدامات عمرانی در شهر یا کشور موجب 
پیشرفت و رشد و موجب اقدامات فیزیکی می شــود، حجم کار  را باال 
می برد و تعداد پروژه ها را زیاد می کند اما توسعه در بر ندارد، الزاما رشد 
و توسعه با هم یکی نیست، زمانی می توانیم به کارهای عمرانی افتخار 
کنیم که توسعه به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کرده باشد به این معنا 
که انجام این اقدامات عمرانی بتواند آسایش و کیفیت زندگی را برای 
مردم تامین کند و بهبود بخشــد. شهردار اصفهان ضمن ابراز خرسندی 
از ارائه برنامه ســنجش پذیر شــهرداری در ابتدای این دوره مدیریت 
شهری، افزود: آغاز فعالیت من در ابتدای ورود با یک برنامه سنجش 

پذیر همراه شــد و همه لوایح و اقدامات بر اســاس این برنامه نتیجه 
محور و مســئله محور بود. وی با بیان اینکه مسئله آالیندگی ها برای ما 
بسیار مهم بود، اضافه کرد: همه فعالیت های عمرانی مانند احداث جاده 
فرزانگان، پل آفتاب، حلقه حفاظتی و پل شهید سلیمانی، پروژه میدان 
شهدای هسته ای و ... در راستای کاهش آالیندگی ها، کاهش ترافیک 
و ایجاد ایمنی و آرامش برای مردم اســت که معنای توسعه واقعی و 
اقدام اثربخش در کیفیت زندگی مردم را به دنبال دارد. نوروزی ادامه 
داد: بسیج همه مدیریت شهری برای احداث خط دو مترو، سفرهای 
هفتگی به تهران و دیدار با مدیران ســازمان برنامه و بودجه و رایزنی و 
کارهای دیگر برای حل مشکالت پیش رو، از جمله اقدامات موثری بود 
که برای ایجاد حمل و نقل عمومی آسان و پاک برای رفاه مردم صورت 
می گرفت. وی با بیان اینکه خط دو متــرو از دارک فعالیت خود را آغاز 
کرده و به ایستگاه پنجم )ایســتگاه الله( با فاصله ۴ هزار و ۳۰۰ متری 
رســیده اســت، گفت: تونل جبهه غرب ۴ هزار و ۳۰۰ متر حفاری شده 
و جبهه همجوار آن نیز نزدیک به ۴ هزارمتر حفاری شــده اســت، پنج 
ایستگاه تا ایستگاه الله از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد ساخته شده، ایستگاه الله از 
لحاظ سفت کاری، فونداســیون و ... 9۰ درصد پیشرفت دارد، ایستگاه 
دارک و ایستگاه عاشق اصفهانی ۱۰۰ درصد، ایستگاه عمان سامانی ۷۰ تا 

۸۰ درصد و ایستگاه شاهد نیز پیشرفت ۵۰ تا ۶۰ درصدی دارد. 
شهردار اصفهان تاکید کرد: فاز یک و دو خط دو مترو ۱۶ ایستگاه دارد، 
فاز بعدی از کهندژ به سمت خمینی شهر حرکت می کند که بخشی از آن 
در خمینی شهر و بخشی در شــهر اصفهان است که رهنان آخرین نقطه 

آن می شود.

اختصاص بودجه برای متروی رهنان
وی با بیان اینکه برای رهنان نیز بودجه برای آزادســازی ایســتگاه ها 
تخصیص داده شد، اضافه کرد: با شیوه ای که در ساخت خط دو اتخاذ 
شد از جبهه غرب هم فعالیت خود را آغاز کردیم، در فاز دوم ایستگاه های 
خلجا، چهارسو، خرازی در حال احداث است که مجموعه این ایستگاه ها 
به ۱۳ مورد می رسد که آزاد ســازی فلسطین به عنوان آخرین ایستگاه 
در حال انجام است.نوروزی تصریح کرد: آنچه از ایستگاه ها باقی مانده 
است ایستگاه امام علی )ع(، ایستگاه ابن سینا و ایستگاه حافظ است؛ 
مذاکرات اولیه انجام و تصمیمات مهمی برای این ایســتگاه ها اتخاذ 
شد، می طلبید همزمان با این اقدامات برای تجهیز این ایستگاه ها نیز 
اقداماتی صورت بگیرد اما شرایط تحریم ها و شرایط بین المللی اجازه 
نداد در اصفهان در کنار عملیات عمرانی، عملیات تجهیز را نیز آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه با این وجود کار را رها نکردیــم، افزود: طی مذاکرات 
مکرر و متعدد با شــرکت مپنا و ... جلســه موفقیت آمیــزی با بانک 
مرکزی داشتیم، احتماال شــریک خارجی به لحاظ شرایط تحریمی به 
شریک داخلی تبدیل شــود تا بتوانیم یک فاینانس داخلی با حمایت 
بانک مرکزی داشته باشیم که به معنای انعقاد قراردادی به میزان ۶۰۰ 
میلیون یورو است که به قیمت امروز رقمی حدود ۱۸ هزار میلیاردتومان 

را شامل می شود. 

تحقق بودجه جلوتر از سایر کالن شهرها
شــهردار اصفهان با بیان اینکه امروز بودجه شــهرداری جلوتر از سایر 
کالن شهرهای کشور به خوبی تحقق پیدا کرده اســت، تاکید کرد: این 
بودجه رشد ۴ برابری نسبت به ۴ سال گذشته را نشان می دهد و مبلغ 
۱۸ هزار میلیارد تومان همگی برای کارهای بعد از عملیات عمرانی خط 
دو مترو مانند تجهیــزات، قطار، برق و ... اســت، دالیلی خارج از اراده 
مدیریت شهری باعث شد این کارها همزمان با عملیات عمرانی انجام 
نشود؛ اما امیدوارم این قرارداد در فرصت باقی مانده به سرانجام برسد یا 
ریل گذاری به گونه ای باشد که هر مدیریتی بر سرکار آمد، پایان قرارداد 

را عملیاتی کند.  

فراخوان چهارمین کنگره ضیافت شاعرانه غدیر
با حضور جمعی از اندیشمندان، شاعران آیینی و غدیریان فرهیخته، چهارمین کنگره ضیافت شاعرانه 
غدیر برگزار می شود. حجت االسالم و المســلمین سید محمد حسن شریعت موسوی، دبیر کنگره 
ضیافت شاعرانه غدیر در این باره گفت: با توجه به برگزاری موفقیت آمیز سه دوره کنگره ضیافت شاعرانه 
غدیر در سال های گذشته و استقبال بی نظیر شــاعران فرهیخته بنا داریم، جشنی دوباره در راستای 
تعظیم عیددا... االکبر در نصف  جهان با موضوع: پیگیری  خطابه حضرت پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله 
در عید غدیر خم و تجدید بیعت با مقام منیع والیت حضرت مولی الموالی امیرالمومنین علیه السالم 
برپا کنیم.وی با تاکید بر این که  شاعران گرامی آثار خود را در گروه واتس آپی ضیافت شاعرانه غدیر 
ارسال کنند، افزود: ضمن تقدیم احترام به تمامی ادبا و شعرای گرانقدر، در مراسم اختتامیه کنگره از 
برگزیدگان تقدیر به عمل خواهد آمد. به گفته دبیر کنگره ضیافت شاعرانه غدیر،  مهلت ارسال آثار به 
کنگره تا پایان روز سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ مطابق با ۱۶ ذی الحجه۱۴۴۲ است و  آثاری که بعد از مهلت 
مقرر ارسال شود در کنگره شرکت داده نخواهد شد. براساس فراخوان چهارمین کنگره ضیافت شاعرانه 
غدیر، متقاضیان شرکت در این کنگره می توانند آثار خود را به این شماره ۰9۱۲۷۴99۶۵۰  در واتس آپ 
ارسال کنند. این کنگره 9 مرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا در موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل 

بیت علیهم السالم برگزار می شود.

مراسم تکریم و معارفه رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
برگزار می شود

مراسم تکریم و معارفه رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان با حضور نماینده ولی فقیه در استان 
اصفهان و حوزویان برگزار می شود. حجت االسالم و المســلمین محمد قطبی در ۱۰ اردیبهشت ماه 
9۴ بود که از اداره ارشاد استان به دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان آمد و بر کرسی مدیریت و خدمت 
تکیه زد.وی از سال 9۴ تا کنون به عنوان رییس دفترتبلیغات اسالمی اصفهان مشغول به خدمت بوده 
و در طول این مدت توانسته خدمات ارزنده ای را در مســیر حوزوی انجام دهد.اما در مسیرتغییر و 
تحوالت، بر اساس ضرورت حضور حجت االسالم و المسلمین قطبی به واسطه مسئولیت هایی که 
پیرامون میز سبک زندگی اسالمی و  مدیری مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق، ادامه خدمت رسانی 
خود به حوزویان را در قم سپری خواهد کرد.بر این اساس، آیین تکریم و معارفه رییس دفتر تبلیغات 
اسالمی اصفهان با حضور آیت ا...سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان اصفهان و 
حجت االسالم والمسلمین احمد واعظی، رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم امروز ساعت 

9 صبح برگزار خواهد شد.

رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد اصفهان :

متولیان مساجد، شبکه های اجتماعی را پایگاه تبلیغ دین کنند
 رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان گفت: متولیان و جوانان مسجدی الزم است که 
شبکه های اجتماعی را پایگاهی برای تبلیغ دین کنند و با تولید محتواهای فرهنگی در ترویج باورها 
و اعتقادات ناب اسالمی گام بردارند.حجت االسالم و المسلمین سید صادق ابطحی افزود: ظرفیت 
گسترده و اثرگذار شبکه های اجتماعی برای تبلیغ دین مغفول نماند و فعاالن مسجد باید از این فرصت 
استفاده کنند.وی افزود : بخش عمده ای از مردم جامعه با شبکه های اجتماعی ارتباط دارند و بخشی 
از فرصت خود را برای استفاده از مطالب این رسانه های بر خط اختصاص می دهند که بهره گیری از آن 
برای تبلیغ دین الزم است. رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان بر ضرورت تولید محتوا 
در فضای مجازی تاکید کرد و گفت: الزم است که بین جوانان افراد توانمند در این حوزه  فعالیت های 
مسجد را در بستر اینترنت عرضه کنند. وی ادامه داد: شرایط سخت کرونا بر فعالیت  فرهنگی مساجد 
اثر گذاشته است و بسیاری از برنامه ها برگزار نمی شود ولی ظرفیت فعال شبکه های اجتماعی برای 

ارائه آن دسته از خدمات حائز اهمیت است.

با مسئولان

خبرخوان

معاون شهردار اصفهان:

 کمتر شاهد پروژه های 
نیمه تمام در شهر هستیم

خبر روز

معاون برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی 
شــهردار اصفهان با بیان این که اعتبار و ارزش 
اطالعاتــی که جهــت فعالیــت را به ســمت 
برنامه ریزی تنظیم کند دارای ارزش بسیار زیادی 
است، تصریح کرد: مدیریت شهری برای اداره 
بهتر فعالیت ها در تالش است اطالعاتی را جمع 
آوری و اســتفاده کند که برای تصمیم گیری ها 
موثرتر و کاراتر بوده و از بهره وری باالتری برخوردار 
باشد. علیرضا صادقیان گفت: در مدیریت شهری 
تالش کردیم اطالعات را صحیح و دقیق استفاده 
کرده و در برنامه ریزی ها به کار ببریم، همچنین 
اطالعات مورد نیاز شهروندان را در اختیار آنها قرار 
دهیم.وی با اشاره به ایجاد درگاه الکترونیکی در 
شهرداری برای استفاده شهروندان، پژوهشگران 
و محققان بــه اطالعات، گفــت: از جمله درگاه 
الکترونیکی که مورد اســتفاده مدیران شهری 
قرار گرفته سامانه سیگما است که اطالعات را به 
موقع و در لحظه در اختیار کاربران قرار می دهد.

صادقیان با بیان این که سامانه سیگما مخفف 
سامانه گردش اطالعات و مدیریت پروژه های 
شهری در شهرداری اصفهان است، اظهار کرد: این 
سامانه گردش اطالعات و مدیریت پروژه های 
شهری شهرداری اصفهان را یکپارچه می کند. وی 
خاطرنشان کرد: تولید بر اساس استانداردهای 
PMBOK و PRINCE »اســتانداردهای 
مدیریت پروژه« یکی از ویژگی های این سامانه 
به شــمار می رود. در این راســتا طی سه سال 
گذشته بر اســاس برنامه ریزی انجام شده در 
سامانه سیگما مشخص است که چقدر اقدامات 
و فعالیت ها بر اساس برنامه پیش رفته یا چقدر 
از برنامه عقب یا جلو هستیم. معاون برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تاکید 
کرد: برگزاری جلسات بررســی روند پیشرفت 
پروژه های عمرانی با حضور شهردار اصفهان فقط 
در ارتباط با پروژه های عمرانی است، اما در سامانه 
سیگما گزارشی از تمام اقداماتی که در ردیف های 
بودجه انجام می شود قابل ارائه است که باعث 
شد سال گذشته بالغ بر ۷۰ درصد بودجه  از درآمد 

حاصل شده را هزینه کنیم.

آرزوهای رنگارنگ برای کودکی که بیماری او را چنــد روز در هفته مهمان تخت 
بیمارستان می کند شاید خیلی دست نیافتنی به نظر برسد، مثل آرزوی پلیس 

شدن برای رضا.
در بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین)ع( اصفهان وعده کرده ایم، جایی 
نزدیک به انتهای بزرگراه امام خمینی)ره( و نرســیده به بلوار دانشگاه صنعتی. 
صبح زود است اما نه برای والدینی که بچه به بغل سراغ از پزشک و پرستار و دارو 
می گیرند. عده ای با چشمان خواب آلود در محوطه بیمارستان منتظر نوبت شان 
نشسته اند و از چمدان های همراه شان معلوم است از شهرهای اطراف برای درمان 
کودک بیمار خود بار سفر به اصفهان بسته اند. تحمل درد بیماری برای تن کوچک 
و نحیف بچه ها زیاد است، مثل تحمل درد کشیدن شان برای پدر و مادر که به امید 
بهبودی فرزند خود مهمان این مرکز درمانی شده اند.  همراهان برنامه یکی یکی 
از راه می رســند؛ از دکتر مهرداد معمارزاده رییس بیمارستان تخصصی کودکان 
امام حسین)ع( و معاونانش گرفته تا محمد عیدی، معاون فرهنگی شهردار و 
رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به همراه مسئولین 
و رابطان برنامه و در نهایت سرهنگ محمدرضا محمدی رییس پلیس راهور استان 
اصفهان و همراهانش. منتظر ایستاده ایم که »رضا« کودکی که برنامه به افتخار او 
ترتیب داده شده به همراه پدر و مادر و هستی خواهرش و با شمایل یک پلیس 
وارد می شود. پیراهن سفید قبه دار، شلوار رســمی سرمه ای رنگ و کاله پلیس 
راهنمایی و رانندگی قشنگ به تنش نشسته و پلیس ۶ ساله ما تقاضای بی سیم 
هم می کند. مادر رضا هنرمند، کودک اصفهانی که به دلیل بیماری ۳ روز در هفته 
در بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین)ع( دیالیز می شود، تعریف می کند 
که پسرش از شب قبل چه ذوق و شوقی برای برنامه داشته و چقدر از اینکه قرار 

است آرزویش برآورده شود خوشحال است.
»رضا وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی چیه؟« رضا در جواب پدر و رو به دوربین 
می گوید: »اگه ماشینا خالف کردن باید به اونا هشدار بده و اگه گوش نکردن باید 
جریمه شون کنه. یه راننده خوب موقع رانندگی با موبایل صحبت نمی کنه، چیزی 
نمی خوره و با سرعت مجاز میره. موتوری باید کاله ایمنی بذاره سرش، راننده باید 
کمربندشو ببنده، اگه نبنده تصادف می کنه.« رضا بزرگ ترین آرزوت چی بود؟: 
»دوست داشتم پلیس بشــم تا به آدمایی که خالف می کنن هشدار بدم و اگه 

گوش نکردن جریمه شون کنم.« 
حاال رضا لباس پلیس اش را از دست ســرهنگ محمدی، رییس پلیس راهور 
استان هدیه می گیرد، می پوشد و عینک آفتابی اش را به چشم می زند و دست 
در دست ســرهنگ و با همراهی رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان و معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی این سازمان، رییس 
بیمارستان امام حسین)ع(، اعضای خانواده، پزشک معالج اش و سایر حاضران 
به بخش دیالیز بیمارستان می روند تا هم هدایایی که برای رضا تهیه شده به او 
تقدیم شود و هم مســئوالن حاضر از کادر درمان و سایر کودکان بستری در این 

بخش با اهدای شاخه های گل تقدیر کنند.
ماشین پلیس جلوی در بیمارستان ایســتاده و انتظار پلیس کوچک قصه ما را 
می کشد. رضا انگار که هنوز باورش نشده باشد جلوی در ماشین منتظر ایستاده و 
با چشمانی که برق شادی در آنها پیداست به ما نگاه می کند. سرهنگ محمدی از 
او می خواهد به فرمانده اش سالم نظامی بدهد و در ادامه همراهان سرهنگ رضا 
را سوار ماشین می کنند و کمربند ایمنی او را می بندند تا امروز چند ساعتی در نقش 
یک پلیس راهنمایی و رانندگی ظاهر شود. پدر، مادر و هستی خواهر رضا درحالی 

که اشک در چشمان شان  حلقه زده سوار ماشین خود می شوند و به دنبال ماشین 
پلیس راه می افتند. به گفته ژاله کرمانی، رييس اداره مشاركت های فرهنگی و 
اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، برنامه »زندگی 
را دوست دارم« برای رساندن کودکان بیمار به آرزوهای خاص آنها برنامه ریزی 
شده و قرار است در ادامه چهار کودک دیگر که با بیماری های صعب العالج دست 
و پنجه نرم می کنند هم به آرزوهای خود برسند؛ آرزوهایی از جنس دیدار با عمو 
پورنگ، مداح شدن، دیدن یک فوتبالیست مشهور و سوار کشتی شدن. مهرداد 
معمارزاده، رییس بیمارســتان تخصصی کودکان امام حسین)ع( در حاشیه 
این برنامه با تقدیر از ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان 
برای تالش در جهت محقق کردن آرزوهای کــودکان گفت: برخی کودکان که به 
بیماری های صعب العالج مبتال هستند و با مشکالت کلیوی دست و پنجه نرم 
می کنند هفته ای ۳ روز در این بیمارستان دیالیز می شوند و محقق کردن آرزوهای 
آنها اقدام بسیار ارزشمندی است. محمد عیدی، معاون فرهنگی شهردار و رییس 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز برآورده کردن یکی از 
آرزوهای این کودکان را توشه آخرت دانست و ابراز امیدواری کرد دل این کودک 
و خانواده اش شاد شده باشد. محمدرضا محمدی، رییس پلیس راهور استان 
اصفهان نیز با اشاره به اجرای طرح همیاران پلیس از حدود ۱۰ سال پیش اظهار 
داشت: متاسفانه در یکی دو سال اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا ارتباط پلیس 
با کودکان و نوجوانان کمتر شده اما هر سال دو همایش بزرگ همیاران پلیس در 
هفته ناجا و آماده باش همیاران پلیس پیش از عید نوروز با کمک شهرداری ها و 
شورای ترافیک استان ها برگزار می شود و طرح همیاران پلیس به خوبی در کشور 
جا افتاده است. وی افزود: امیدوارم این کودک اصفهانی با کمک پزشکان و کادر 
درمان بهبود پیدا کند و در آینده به او کمک کنیم کــه به آرزوی خود برای پلیس 
شدن برسد. مرتضی رشیدی، معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیز همراه کردن کودکان در مباحث فرهنگی 
را بســیار تاثیرگذار دانســت و گفت: در معاونت فرهنگی اجتماعی شــهرداری 
اصفهان اقدامات خود را بر این مبنا پیش می بریم لذا در طرح کالس شهر تمام 
دغدغه های شهری و شهروندی در قالب برنامه درسی به دانش آموزان پایه های 

اول و ششم دبستان تدریس می شود.
وی ادامه داد: هر جا امکان بوده کــه در کنار کودکان قرار بگیریــم این اقدام را 
انجام داده ایم و همکاری های خوبی نیز با بیمارســتان تخصصی کودکان امام 
حسین)ع( داشــته ایم و امیدوارم بتوانیم بیش از گذشــته خدمتگزار کودکان 

باشیم.

کودک بیمار اصفهانی به آرزویش رسید؛

زندگی را دوست دارم
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زندگی ایده آل هر کسی دارای چند ویژگی است و ترکیب این 
ویژگی ها با هم می تواند باعث زندگی خوشــبخت و شادی 
برای افراد شود.اگر خوشــبختی و موفقیت خود را از لحاظ 
یکی از این چند ویژگی تعریف کنید، می توانید برای خودتان 
یک هدف واضح و مشخص را در نظر بگیرید و به این ترتیب، 
برای خودتان نیز یک ذهنیت مثبت ایجاد  کنید و همچنین 
می توانید میزان موفقیت خود را انــدازه بگیرید و به دنبال 

آن می توانید جنبه های ناقص زندگی خود را اصالح کنید.
آرامش ذهن: اولین کلید زندگی شاد و همچنین، مهم ترین 
آن ، آرامش ذهن اســت، چراکه بــدون آرامش، هیچ چیز 
این دنیا ارزش خاصی ندارد و به همین دلیل است که شما 
تمام عمر برای آن تالش می کنید و معموال با توجه به میزان 
آرامش درونی خود ارزیابی می کنیــد که در هر زمان چقدر 
خوب عمل کرده اید.آرامش ذهن و تفکر مثبت برای عملکرد 
بهتر و زندگی شادتر همه گروه های انسانی ضروری است و 
می تواند روابط دوستانه، خانوادگی، کاری و ...، شما را تحت 

تاثیر قرار دهد.
سالمتی و انرژی: سالمتی و انرژی، دومین مواد اولیه زندگی 
شاد هستند و درســت مانند آرامش ذهن که حالت روانی 
طبیعی شماست، این دو مسئله نیز حالت جسمی طبیعی 

شما محسوب می شوند.
روابط عاشقانه: سومین کلید موفقیت و داشتن یک زندگی 
شاد، روابط عاشقانه با کســانی است که دوست شان دارید 
و به آن ها اهمیت می دهید، چراکه این افراد باعث شده اند 
شما یک انسان کامل باشید و به همین دلیل، شاد بودن یا 
نبودن شما در زندگی از رابطه شما با دیگران نشأت می گیرد 
و رابطه شما با دیگران است که شما را به معنای واقعی کلمه، 

تبدیل به انسان می کند.
آزادی مالی: آزاد بودن از نظر مالی به این معنی است که پول 
کافی داشته باشید تا مانند اغلب مردم به طور مداوم نگران 
آن نباشید.پول ریشه بدی ها نیست، بلکه این بی پولی است 
که بدی ها را به وجود می آورد. دستیابی به آزادی مالی، خود 
یکی از مهم ترین اهداف و مسئولیت های زندگی شماست.

احساس آزادی مالی برای خودســازی و دستیابی به هر 
هدف مهم دیگری ضروری است و شما تا زمانی که پول کافی 
نداشته باشید و برای دســت پیدا کردن به آن تالش نکنید، 

نمی توانید واقعا آزاد باشید.
ایده ها و اهداف ارزشمند: شــاید به گفتــه دکتر ویکتور ای. 
فرانکل، نویســنده کتاب جست وجوی انســان برای معنا، 
عمیق ترین انگیزه ناخودآگاه شــما، نیاز بــه معنی و هدف 

در زندگی باشــد.برای اینکه واقعا خوشحال باشید، به یک 
احساس مشــخص جهت گیری نیاز دارید و برای رسیدن 
به آن نقطه هم نیاز بــه تفکر مثبت دارید.شــما به تعهدی 
نسبت به چیزی بزرگ تر و مهم تر از خودتان نیاز دارید و باید 
احساس کنید که زندگی شما دارای معنایی است که به نوعی 

کمک بزرگی به جهان می کند.
آگاهی از خود: ششمین ماده برای موفقیت و زندگی شاد، 
خودآگاهی اســت.در طول تمام تاریخ، خودشناسی همراه 
با خوشبختی درونی، مثبت اندیشی و دستاورد بیرونی در 
ارتباط بوده اســت و برای انجام بهترین عملکرد خود، باید 
بدانید که شما چه کسی هستید و چرا این گونه فکر کرده و 

احساس می کنید.
رضایت شــخصی: هفتمین ماده ســازنده زندگی شــاد، 
احساس رضایت شخصی است.این یک احساس درونی 
اســت که شــما تمایل دارید به هر آن چه که به ســمت آن 
می روید تبدیل شــوید و این تحقق توانایی کامل شــما به 
عنوان یک انسان اســت، چرا که زندگی سعادتمندانه شما 
با خودسازی آغاز می شود و با یک تحقق شخصی به پایان 
می رسد که توانسته اید تمام خواسته های خود را به دست 

آورید.

آشپزی
شیرینی کاجا 

مواد الزم شیرینی کاجا هندی: آرد یک پیمانه یا 125 
گرم،کره2 قاشق غذا خوری،شکر یک قاشق غذا خوری،نمک 

یک چهارم قاشق غذا خوری،آب یک چهارم پیمانه معادل 63 گرم،کره 
4 الی 5 قاشق غذا خوری،نشاسته ذرت4 الی 5 قاشق غذا خوری

مواد الزم برای شربت: شکر یک پیمانه یا 200 گرم،آب نصف 
پیمانه معادل 125 میلی لیتر،هل و زعفران به میزان الزم

طرز تهیه : برای تهیه شیرینی خوشمزه کاجا به روش هندی در ابتدای کار، یک کاسه برداشته و آرد، 
کره، شکر و نمک را با هم مخلوط می کنیم. آب را کم کم اضافه کرده و هم می زنیم و خوب مخلوط 
می  کنیم. در ادامه آن را ورز می دهیم.سپس روی آن را می پوشانیم و 15 دقیقه به آن استراحت 
می  دهیم. برای تهیه شربت، شکر، آب، هل و زعفران را با هم مخلوط می  کنیم و می  گذاریم بین 
15 تا 20 دقیقه بجوشد تا غلیظ شود. بعد شعله را خاموش می  کنیم که خنک شود. روی میز آرد 
پاشی شده خمیر را با وردنه پهن می  کنیم تا نازک شود ولی پاره نشود. وسط خمیر 2 قاشق کره 

می  ریزیم و با دست روی خمیر را ماساژ می  دهیم. بعد نشاسته ذرت روی آن می  پاشیم و 
از یک قسمت خمیر را رول می  کنیم. به انتهای خمیر که رسیدیم به وسیله آب، خمیر را 

کامال می  بندیم که مطمئن شویم خمیر بسته شده است. با چاقو خمیر را به اندازه 
دلخواه برش می  دهیم.یک تابه عمیق برداشته و با مقداری روغن روی 

حرارت قرار می دهیم. خمیرها را در روغن خیلی داغ سرخ می کنیم 
و بعد در آن شربتی که درست کرده ایم می غلتانیم و 

در ظرف مناسب سرو می کنیم.

چگونه به زندگی ایده  آل خود برسیم؟

مهدی قربانی در نقش فرهاد به سریال 
»خاتون« پیوست

سازندگان »یوسف پیامبر)ع(« سریال 
خانگی »حضرت یحیی)ع(« را می سازند

مهدی قربانی در خاتون، اولین سریال تینا پاکروان در نقش »فرهاد« به 
ایفای نقش می پردازد.»خاتون« روایت داستانی-تاریخی از خانواده ای 
است که از اول شهریور 1320 آغاز شده و در دوران اشغال ایران توسط 
متفقین دچار تحوالتی می شود.تاریخ ایران با همه فراز و فرودش در زندگی 
تک تک ما جریان دارد.»فرهاد« سرباز ارتش و گماشته مخصوص خانواده شیرزاد 
ملک قصه  ماست.این سریال به صورت اختصاصی از نماوا پخش خواهد شد.

تیم تولید پروژه تلویزیونی »یوسف پیامبر)ع(« به دنبال تولید دو سریال 
تازه برای عرضه در شبکه نمایش خانگی است.حامد حقیقت، مدیرعامل 
موسسه نگار فیلم تبیان با اشاره به دو پروژه سریالی که قرار است در این 
موسسه به تولید برسد، گفت: دو پروژه »حضرت یحیی )ع(« و »هیبت« را 
در دست تولید داریم که در ادامه کارهای قبلی و تاریخی ماست. در قصص 
تاریخی پژوهش های تاریخی مفصلی نیاز است.

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

با تالش کارکنان ســخت کوش مخابرات منطقه اصفهان، پوشــش همراه 
  BTS اول در شهرستان گلپایگان توســعه یافت. با راه اندازی سایت جدید
سد کوچری در شهرســتان گلپایگان، پوشــش اپراتور همراه اول در سطح 
شهرســتان گلپایگان توســعه یافت. در راســتای اجرای مســئولیت های 
اجتماعی و با هدف افزایــش رضایتمندی عمومی و تکریم مشــترکین، با 
تالش کارکنان سخت کوش مخابرات منطقه اصفهان ، سایت BTS همراه 

 3G اول در منطقه ســد کوچری از توابع شهرســتان گلپایگان با تکنولوژی
نصب، راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.   با راه اندازی این ســایت، 
مشــکل پوشــش جاده ای در حدفاصل دو ســد و نقاط اطراف رودخانه و 
دریاچه سد مرتفع شد. گفتنی است؛ منطقه کوچری، منطقه ای گردشگری 
بوده و همه روزه و بــه خصوص در روزهــای تعطیل، پذیرای بســیاری از 

هموطنان گرامی از اقصی نقاط کشور است.

بیش از یک میلیون و 800 هزار لیتر آب در هفته گذشــته از طریق آبرسانی 
سیار در استان اصفهان توزیع شد. 

مدیر سامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان عنوان 
کرد: با توجه به گرمای شدید هوا در هفته گذشته و قطع آب برخی از نقاط 
شــبکه توزیع، از تاریخ 19 تا 25 تیر ماه جاری، آب مورد نیاز مردم با اعزام 
227 تانکر آبرسانی سیار به ظرفیت های 6 تا 27 هزار لیتر در مناطق 6 گانه 
شهر اصفهان، فالورجان، نجف آباد، برخوار، شاهین شهر، نایین، چادگان، 

سمیرم، اردستان، زیار و تعدادی از روستاهای تابعه تامین شد.  
عباس عباسی خاک با اشاره به میانگین دمای 40 درجه ای هفته گذشته 
گفت: در دمــای 42 درجه روز 19 تیرماه جــاری، 73 درصد از تماس ها با 
شماره 122)سامانه ارتباط با مشتریان آبفا( مربوط به افت فشار و قطعی 
آب بوده است، در حالی که 25 تیرماه که دمای هوا به 37 درجه سانتی گراد 
کاهش یافت، تماس های مربوط بــه قطعی آب 62 درصد کل تماس ها را 

شامل می شده است.
وی، تعداد کل تماس های ورودی به ســامانه 122 در هفته گذشــته را در 
حدود 66 هزار و 700 تماس عنوان کرد و گفت: آمارها نشان می دهد تعداد 

این تماس ها با دمای هــوا ارتباط مســتقیم دارد و میانگین تماس ها در 
گرم ترین روزهای هفته گذشــته با دمای 42 درجه، بیش از 10 هزار و 700 
مورد بوده در حالی که در دمای 37 درجه، در حــدود 3 هزار و 900 تماس 

ثبت شده است.

بی تردید ازدواج یادآور پیوندی مقدس و میثاقی الهی است که مایه آرامش 
و اطمینان فــرد، تحکیم بنیان خانواده و ثبات و پایــداری و امنیت اجتماع 
می شــود و وجود همســر و مونس با وفا بهترین نعمت خداوند و ارزشمند 
ترین گوهر روشنایی بخش در خانواده است. بنابراین، زندگی موفق در سایه 

ازدواج موفق و ازدواج موفق، در گرو عمل به دستورات الهی است.
به مناســبت فرارســیدن21 تیرماه مصادف با اول ذیحجه، ســالروز پیوند 
آســمانی حضرت امام علی )ع( و حضرت فاطمــه )س(، علیرضا امیری 
مدیر روابط عمومی شــرکت و ســرهنگ مختاری فرمانده حوزه مقاومت 
بسیج شهید تندگویان شــرکت با حضور در محل کار زوج های جوان ضمن 

تبریک و تهنیت به این عزیزان با اهدای گل و هدایایی از آن ها به مناســبت 
آغاز زندگی مشترک شــان تجلیل به عمل آوردند.در حاشیه این دیدار مدیر 
روابط عمومی گفت: امید است این جوانان با ســرلوحه قرار دادن زندگی و 
تأســی از ابعاد شــخصیتی حضرت امام علی)ع( و حضرت فاطمه )س( 
زندگی سعادتمندانه ای را درکنار یکدیگر تجربه کنند و برای آن ها در تمامی 
عرصه های زندگی آرزوی خوشــبختی، ســعادت و بهروزی کرد.سرهنگ 
مختاری نیــز در طلیعه زندگی مشــترک این زوج های جــوان برای آن ها 
خوشبختی و شاد زیستن را آرزو داشت. همچنین به مناسبت روز حجاب و 

عفاف ، به بانوان پرتالش ذوب آهنی هدایایی تقدیم شد.

فوالد مبارکه اصفهان در راستای اجرایی شــدن طرح تحول دیجیتال، 
پرچمدار سیستم یکپارچه حمل و نقل می شود.

حمل و نقل ،گلوگاه اصلی توســعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور 
است. موضوعی که بارها از سوی کارشناسان و فعاالن این بخش بر بوته 
نقد گذاشته شده و هشدار داده شده عدم توسعه حمل و نقل می تواند 
دستیابی به چشم انداز 1404 در تولید 55 میلیون تن فوالد را با مشکل 
همراه سازد.ضعف در سیســتم حمل و نقل ریلی، تمرکز اصلی فعاالن 
بخش معدن را به ســمت حمل و نقل جاده ای بــرده؛ اما در این میان 
مشکالتی همچون نرخ حمل، فرسوده بودن ناوگان، تاخیر در زمان جابه 
جایی و... تولید کننده و مصرف کننده را دچار مشکل کرده است. فوالد 
مبارکه اصفهان در راستای توسعه فعالیت های خود و همچنین اجرایی 
شدن طرح تحول دیجیتال  این بار به سراغ حوزه حمل ونقل رفته است. 
اقدامی که می تواند به پیگیری و گزارشات این مجموعه در حوزه حمل 

و نقل کمک کند. 

سامانه ای برای کاهش دالالن 
ساماندهی به سیســتم حمل و نقل را می توان یکی از دالیل این اقدام 
فوالد مبارکه دانست ؛اما مهم ترین موضوعی که باعث شد این مجموعه 
ایجاد این سامانه را در راستای توســعه فعالیت های خود در دستور کار 

دهد، مشکالت موجود در بازار ورق است. 
ســید رضا شهرســتانی، عضو هیئت مدیره انجمن فوالد ایران ، اظهار 
کرد: بدون شــک تولید کنندگان فوالد در حوزه حمل و نقل با مشکالت 
بسیاری مواجه هستند.وی با اشــاره به ایجاد سامانه یاد شده از سوی 
فوالد مبارکه، افزود: هرچند ســاماندهی سیستم حمل و نقل می تواند 
بخشی از مشــکالت را حل کند؛ اما اصلی ترین دلیل برای این موضوع 
وضعیت موجود در بازار ورق اســت. شهرســتانی ادامه داد: متاسفانه 
میزان تقاضا در بازار ورق نسبت به عرضه باالست و همین موضوع باعث 

سودجویی های زیادی شده است. 
وضعیت بــازار ورق به صورتی اســت که گاها اختــالف قیمت بورس و 
بازار آزاد به 50 درصد می رســد. به همین دلیل برخی دالالن با خرید در 

بورس، ورق را چند برابر قیمت وارد بــازار آزاد می کنند.این عضو انجمن 
تولیدکنندگان فوالد، تصریح کرد: وضعیــت بازار ورق، فوالد مبارکه را بر 
آن داشت تا با ایجاد یک سامانه حمل و نقلی رصد کاملی بر حمل و نقل 
محصول داشته باشــد. درواقع با چنین سیستمی و ثبت دقیق آدرس 
مشتریان دیگر دالل نمی تواند محصول را به راحتی خریداری کرده و در 

انبار نگه دارد و در نهایت بازار را متشنج کند.

دستاورد ارتباط با سامانه حمل ونقل جاده ای برای فوالد مبارکه چیست؟ 
فوالد مبارکه طی یک سال اخیر سعی بر آن داشته با بهبود سیستم های 
تولید و رفع برخی مشکالت، نقش خود در صنعت فوالد را بیش از پیش 
پررنگ کند. پس از آغاز طرح تحول دیجیتال، کاهش مشکالت در حوزه 
حمل و نقل در دســتور کار این مجموعه قرار گرفت تا حمل مواد اولیه و 
به دنبال آن تحویل محصول نهایــی به مصرف کننده در کمترین زمان و 
با کمترین مشکل انجام شــود. اما ثبت اطالعات در کاهش مشکالت 
حمل و نقلی از مهم ترین نکاتی است که فوالد مبارکه به سراغ آن رفته 
است. با راه اندازی پروژه ارتباط با ســامانه حمل و نقل کشور در قالب 
طرح توسعه سیستم های اطالعاتی برای انتقال گزارش های ثبت شده 
در سیستم های راهداری امکان دسته بندی اطالعات براساس کد کاال، 
فروشنده و راننده فراهم می شود. در این سیســتم همچنین رانندگان 
متخلف براســاس میزان وزن بارنامه و مســافت به آسانی شناسایی 
می شوند.  متاسفانه عدم ارســال به موقع محصول در بخش معدن یا 
تغییرات کرایه از اصلی ترین مسائلی اســت که بخش معدن و صنایع 
معدنی با آن مواجه است؛ اما با چنین سیستمی فوالد مبارکه پایه گذار 
ارتقای کیفیت حمل و نقل خواهد شد.اصلی ترین دستاورد این موضوع 
برای بزرگ ترین تولید کننده فوالد کشور، ارســال به موقع محصول به 
خریدار است که با افزایش سطح رضایت می تواند بر میزان فروش اثر 
گذار باشد. از سوی دیگر سطح ضمانت ارسال محصول نیز در زمینه هایی 
همچون زمان بیشتر از قبل خواهد شد. با مدیریت هرچه بیشتر و نظارت 
بر سیســتم حمل و نقل می توان شاهد بخشــی از هزینه ها بود زیرا کد 
بارنامه ها در چنین سیســتمی چک خواهد شد. همچنین فوالد مبارکه 

می تواند با رصد گزارشات آخرین وضعیت بار را بررسی کند. 
چنین سیســتمی به کنترل بیــش از 400 هزار کامیونی که ســاالنه در 
سیســتم حمل و نقل مبارکه حضور دارند، کمک خواهد کرد تا شــبکه 
ای یکپارچه از حمل و نقل جاده ای شــکل بگیرد. درواقع فوالد مبارکه 
می تواند در اجرای چنین سیستمی عالوه بر پرچم داری در بخش فوالد 
در ایجاد سیستم حمل و نقلی پویا پیشتاز باشد. از سوی دیگر با توسعه 
ناوگان تحت نظــارت خود می تواند ارائه خدمات به دیگر شــرکت های 
فوالدی را در دستور کار قرار دهد که در بحث درآمدزایی موثر خواهد بود. 
فوالد مبارکه امروز به عنوان بزرگ ترین هلدینــگ تولید فوالد خود به 
دنبال ایجاد زیرساخت های الزم و رفع مشکالت است و تالش می کند 
با چنیــن اقداماتی میــزان بهــره وری را افزایش دهد و رقــم آن را به 
استانداردهای جهانی برســاند. این اتفاق عالوه بر توسعه فعالیت های 
این مجموعه به توسعه هرچه بیشــتر صنعت فوالد کشور کمک خواهد 

کرد.

با تالش کارکنان سخت کوش مخابرات منطقه اصفهان انجام شد؛
توسعه شبکه همراه اول در شهرستان گلپایگان

جوالن تانکرهای آبرسان در اصفهان

 تجلیل و تکریم از زوج های جوان شرکت ذوب آهن و بزرگداشت
روز حجاب و عفاف

فوالد مبارکه، پرچمدار سیستم یکپارچه حمل و نقل می شود
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