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ذبیح ا...مجاهد خبر داد:

طالبان، مسئولیت حمله به فرودگاه قندهار  را برعهده گرفت
سخنگوی طالبان به خبرگزاری رویترز اعالم کرد که این گروه مسئولیت حمله به فرودگاه قندهار در 
افغانستان را برعهده می گیرد.ذبیح ا... مجاهد  اعالم کرد که اعضای این گروه دستکم ۳ راکت به سوی 
فرودگاه قندهار واقع در جنوب افغانستان پرتاب کرده اند.سخنگوی طالبان در این باره به خبرگزاری 
رویترز گفت: فرودگاه قندهار را ما هدف قرار دادیم؛ زیرا دشــمن از آن به عنوان مرکزی برای انجام 
حمالت هوایی علیه نیروهایمان استفاده می کرد.»مسعود پشتون« رییس فرودگاه قندهار افغانستان 
پیش تر در این باره گفته بود که سه راکت به سمت این فرودگاه شلیک شد که دو فروند آن ها به باند 

پروازی اصابت کرد. به همین دلیل تمام پرواز های این فرودگاه لغو شده است.

سردسته کودتاچیان میانمار خود را نخست وزیر اعالم کرد
فرمانده ارتش میانمار که شش ماه پیش با کودتا، دولت این کشور را سرنگون کرده و قدرت را به دست 
گرفت، خود را نخســت وزیر جدید میانمار در دولت موقت اعالم کرد.با وجود درخواست کشورهای 
مختلف و سازمان های بین المللی از نظامیان کودتاگر در میانمار برای تحویل دادن حاکمیت به یک 

دولت دموکراتیک، سرکرده کودتاچیان اما برای خود سمت دولتی انتخاب کرد.
 »مین آنگ هلینگ« فرمانده ارتش میانمار که شش ماه پیش با کودتا، دولت این کشور را سرنگون 
کرده و قدرت را به دست گرفت، خود را نخست وزیر جدید میانمار در دولت موقت اعالم کرد. به نوشته 
خبرگزاری »رویترز«، هلینگ روز یکشنبه طی سخنرانی اعالم نخست وزیری خود، مدعی شد که در 
سال ۲۰۲۳ انتخابات سراسری در میانمار برگزار می کند و دولت او آماده است تا با یک سفیر منطقه ای 

در آینده همکاری کند.

رییس جمهور افغانستان: 

اگر طالبان صلح نکند در جنگ زانوهایش را می شکنیم
رییس جمهور افغانستان در نشست فوق العاده در پارلمان این کشور گفت: دولت و مردم افغانستان 
انتخاب خود را کرده و در مقابل هیچ نیروی ویرانگری زانو نخواهند زد.»اشرف غنی« افزود: در چنین 
شرایطی، وظیفه  من به عنوان رییس جمهور،  احساسی شدن نیست؛ زیرا مردم از او )رییس جمهور( 

می خواهند که قاطعانه افغانستان را از این آزمون بقا بگذراند.
وی گفت: »در حالی که این ویرانی ها و خون ریزی روزانه ســلول های بدنم را مــی آزارد، من ثابت و 
محکم در جایم ایستاده ام. من ۷۲ سال دارم و دنبال هیچ سرمایه و امتیازی نیستم؛ اما می خواهم 
که نسل امروز و فردا زندگی مرفهی داشته باشد.«غنی، تاکید کرد که در مقابل هیچ نیروی ویرانگری 
زانو نمی زند. او خطاب به طالبان گفت: »یا در میز مذاکره  واقعی زانو به زانو می نشینیم؛ یا در میدان 

جنگ زانوهایتان را می شکنیم. ما انتخاب خود را کرده ایم، طالبان و حامیان انتخاب خود را بکنند.«

تهدید چکشی »نانسی پلوسی« جنجالی شد
دموکرات های آمریکایــی از کوین مک کارتی، رهبر اقلیت جمهوری خــواه مجلس نمایندگان بابت 
اینکه گفته بود اگر به ریاست برسد، کتک نزدن نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان با چکش 
قانون گذاری برایش سخت خواهد شد، انتقاد کردند.به نقل از پایگاه ان.بی.سی نیوز، این اظهارات 
کوین مک کارتی جمهوریخواه در مراسم حزبش در تنسی مطرح شد و در آنجا، اعضای جمهوریخواه 
این ایالت در کنگره آمریکا به او یک چکش بزرگ هدیه دادند. براساس یک فایل صوتی که »مین 
استریت نشویل« در توئیتر منتشر کرد، این سیاستمدار آمریکایی گفته بود: دوست دارم شما ببینید 
که نانسی پلوسی )رییس مجلس نمایندگان آمریکا( آن چکش را به من می دهد.... خیلی سخت 

است که او را با آن کتک نزنم!

فایننشال تایمز  در گزارشی نوشت:

در انتظار عصای جادویی رییسی!
»فایننشال تایمز« در گزارشــی به راه دشــوار »ابراهیم رییسی« در حل 
مشکالت گوناگون و در هم تنیده کشــور و کاهش شکاف های مختلف در 
ایران از جمله اعتماد عمومی پرداخته اســت.»ابراهیم رییســی«رییس 
جمهوری منتخب و جدید ایران این هفته در شرایطی قدرت را به دست می 
گیرد که جمهوری اسالمی با چالش های بزرگی روبه روست؛ از اعتراضات 
سراســری اخیر به دلیل کمبود آب و برق گرفته تا مذاکرات احیای برجام 
با قدرت های جهانی.به گزارش عصرایران روزنامه »فایننشــال تایمز« در 
گزارشی، با ذکر این مقدمه از دشواری های پیش پای ابراهیم رییسی در 

مقام سکانداری قوه مجریه ایران نوشته است که در ادامه می آید:
رییسی، روحانی 6۰ ساله اصولگرا در انتخابات ژوئن گذشته )خرداد 14۰۰( 
با کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاســت جمهوری پس از انقالب 
اسالمی در ایران و در شرایطی که بسیاری از رقبای جدی او با رد صالحیت 

شورای نگهبان از گردونه رقابت ها کنار گذاشته شدند؛ به پیروزی رسید.
او پس از انتخابات اذعان کرد که»اعتماد عمومی به نخبگان سیاسی کشور 
خدشه دار شده است« ، هرچند او معتقد است که »حسن روحانی« رییس 
جمهوری میانه رو مقصر این ناامیدی است. روحانی توافق هسته ای سال 
۲۰15 با آمریکا و دیگر قدرت های بزرگ موسوم به برجام را به ارمغان آورد، 
توافقی که اندکی بعد »دونالد ترامپ« رییس جمهوری سابق آمریکا در سال 
۲۰18 از آن خارج شــد و تحریم های ایران را دوباره برقرار ساخت.رییسی 
وعده داده که این اعتماد رو به کاهش می تواند با تمرکز بر جبهه داخلی به 
جای جست وجوی کمک خارجی » ترمیم« شود. وی گفته: اصالح وضعیت 
کنونی امکان پذیر است.حادثه اخیر در دریای عمان در حمله به یک کشتی 
اسراییلی و کشته شدن ۲ خدمه آن در نخستین روزهای به قدرت رسیدن 
رییسی می تواند دردسر جدی برای وی باشد و بحرانی جدید و بین المللی 
برای ایران درست کند. »دومینیک راب« وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه 
گفت به احتمال قوی این حمله که »نقض آشکار قوانین بین المللی« است، 
از سوی ایران انجام شده است. ایران هرگونه دخالت خود در این حادثه را 
رد کرده است.رییسی همچنین در حالی به قدرت می رسد که ایران درگیر 
بدترین خشکسالی نیم قرن اخیر و کمبود برق در یک اقتصاد آسیب دیده 
از تورم، تحریم ها و همه گیری ویروس کروناست، تحلیلگران در مورد امکان 
حل سریع این بحران ها ابراز تردید می کنند. تنها ۳ درصد از مردم ایران به 
طور کامل علیه کووید -19 واکسینه شده اند.»سعید لیالز« تحلیلگر اصالح 
طلب در این باره به فایننشال تایمز گفت:»کشور در وضعیت بسیار متشنجی 
قرار دارد و رییسی باید در مورد موضوعات فوری مانند تورم و واکسیناسیون 
تصمیمات ســریع و جدی اتخاذ کند تا کارت برنده نقدی در دست داشته 
باشــد و برای تصمیم بزرگ احتمالی درباره احیای برجام و لغو تحریم ها 

زمان بخرد.« وی افزود:» اما ما هنوز هیچ ابتکاری از سوی رییسی از زمان 
پیروزی او ندیده ایم که نشــان دهد او می تواند در 1۰۰ روز اول خود چیزی 

بزرگ به دست آورد.«
یکی از بزرگ ترین چالش های رییسی نه در ایران بلکه در وین خواهد بود، 
جایی که قرار است مذاکرات درباره توافق هسته ای با روی کار آمدن دولت 
رییسی از سر گرفته شود. تهران در حال مذاکره با قدرت های جهانی است 
و آمریکا به طور غیر مستقیم درگیر آن است.رییسی به صراحت اعالم کرده 
که می خواهد به جای غرب روابط ایران را با همســایگان بهبود بخشد. او 
گفته: »ایجاد امنیت پایدار و ثبات منطقه ای  در گرو همکاری بین کشورهای 
منطقه بر مبنای اعتماد متقابل و عدم اجازه دخالــت به نیروهای بیگانه 

)غربی( در منطقه است.«
تندروها تا کنون از ارائه هرگونه وعده در مورد نتیجه مذاکرات وین خودداری 
کرده اند و ترجیح داده اند بر اولویت های داخلی تمرکز کنند. »حمیدرضا 
ترقی« یکی از این سیاستمداران اصولگرا اولویت های اصلی دولت جدید را 
مهار تورم 44.۲ درصدی، رفع موانع تولید صنعتی داخلی، مقابله با کمبود آب 
و برق و مقابله با کسری بودجه ذکر کرده است.اما تحلیلگران اصالح طلب 
می پرسند چگونه رییسی می تواند این کار را انجام دهد در حالی که تحریم 
های صادرات نفت و سایر معامالت تجاری همچنان برقرار است. ترقی در 

این باره می گوید دولت باید راهی برای»خنثی کردن تحریم ها« پیدا کند، 
نشانی از این واقعیت که ممکن است هیچ توافقی در دولت رییسی با غرب 
حاصل نشود.یکی از چالش های فوری رییسی ، آرامش بخشیدن به تنش 
ها در استان خوزستان در جنوب غربی ایران است که بزرگ ترین ذخایر نفت 
و گاز ایران را در خود جای داده است.اعتراضات اخیر در این استان ناشی از 
تقاضا برای تامین آب برای زمین های کشاورزی و احشام بوده است. در 
جریان اعتراضات نامی از رییسی در شعارهای معترضان برده نشد.با این 
حال برخی تظاهرات کنندگان شعارهایی بر ضد حکومت ایران سر داده اند. 
عفو بین الملل اعالم کرده که تاکنون حداقل هشت نفر در خوزستان کشته 
شده اند. مقامات ایران مرگ سه غیرنظامی و یک پلیس را تایید کرده اند. 
همچنین برای حمایت از خوزستان اعتراضاتی در شهرهای دیگر ایران از 
حمله تهران و تبریز هم صورت گرفته است.رییسی همچنین باید با جناح 
های بندی های درون اردوگاه اصولگرا مقابله کند. جناح های رادیکال تر 
اصول گرایان نمی خواهند او در برابر خواســته هــای عمومی برای آزادی 
بیشتر سیاسی و اجتماعی سر تعظیم فرود آورد. پارلمان ایران اخیرا طرحی 
را تصویب کرد که می تواند دسترسی مردم به اینترنت و فضای مجازی را 
محدود کند.ایرانی ها منتظرند تا ببینند آیا رییسی می تواند به وعده های 

خود عمل کند یا نه. 

وزیــر خارجه آمریــکا در ادامــه حمایــت از رژیم 
صهیونیستی مدعی شــد ایران به کشتی اسراییلی 

در دریای عمان حمله کرده است.
آنتونی بلینکن مدعی شد بر اساس بررسی اطالعات 
موجود مطمئن است ایران با استفاده از پهپاد های 
انفجاری این حمله را اجرا کرده اســت. وی افزود: 
ما با شــرکای خود برای بررســی اقدامات بعدی 
همکاری می کنیم و با دولت های منطقه و خارج از 
منطقه در خصوص پاسخ مقتضی مشورت خواهیم 
کرد.نفتالی بنت، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
نیز مدعی شــده بود که ایران عامل هدف قرار دادن 

کشتی اسراییلی اســت. پس از وی دومنیک راب 
وزیر امور خارجه انگلیس هم نوا با صهیونیســت ها 
ادعای آن ها علیــه ایران را تکرار کرد و مدعی شــد 
تهران در پشت پرده حمله به کشــتی اسراییلی در 

دریای عمان قرار دارد.
راب مدعی شد ارزیابی ها نشــان می دهد ایران به 
احتمال زیاد به نفتکش مرسر استریت در آب های 

بین المللی در سواحل عمان حمله کرده است.
ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه در 
کنفرانس خبــری اخیر دربــاره اتهــام زنی رژیم 
صهیونیستی به ایران مبنی بر حمله به کشتی متعلق 

به رژیم اشــغالگر قدس گفــت: موجودیت رژیم 
اشــغالگر قدس باید دســت از این اتهام زدن های 
واهی بردارد. این بار اولی نیست که رژیم اشغالگر 
 قدس این چنیــن اتهاماتــی را متوجه کشــور ما

 می کند.

اتهام زنی وزیر خارجه آمریکا به ایران درباره کشتی اسراییلی

به گزارش رویترز، دومینیک راب در سخنانی گفت حمالتی که منجر به کشته شدن یک انگلیسی و رومانیایی شد، غیرقانونی بوده است.وزیر خارجه انگلیس طی 
سخنانی به اتهام زنی علیه ایران درباره کشتی هدف قرار گرفته شــده در دریای عمان پرداخت.»دومینیک راب« وزیر خارجه انگلیس ضمن همراهی با ادعا هایی 
مقام های رژیم صهیونیستی، ایران را پشت حمله ادعایی به کشتی هدف قرار گرفته شده در دریای عمان دانست.به گزارش رویترز، دومینیک راب در سخنانی گفت 
حمالتی که منجر به کشته شدن یک انگلیسی و رومانیایی شد، غیرقانونی بوده است. وی در ادامه بدون ارائه مدرکی مدعی شد: »ما معتقدیم که این حمله عمدی، 
هدفمند و نقض آشکار قوانین بین المللی توسط ایران بوده است«.وزیر خارجه انگلیس اضافه کرد: »در حال رایزنی با شرکای بین المللی برای پاسخی هماهنگ به این 
حمله غیرقابل قبول هستیم«.دومینیک راب اضافه کرد: »ایران باید چنین حمالتی را متوقف کرده و در تطابق با قوانین بین المللی اجازه دریانوردی آزادانه را بدهد«.وزیر 
خارجه رژیم صهیونیستی پس از آن نیز در گفت وگو با »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا ایران را به نقش آفرینی در حمله به کشتی این رژیم متهم کرد و خواستار 
»پاسخ بین المللی« به آن شد. یائیرالپید در این گفت وگوی تلفنی گفت: »ایران بار ها تصمیم اسراییل برای دفاع از خودش و منافعش را تضعیف کرده است.« ارتش 
آمریکا نیز روز شنبه اعالم کرد کارشناسان مواد منفجره نیروی دریایی آمریکا معتقدند نفتکش رژیم صهیونیستی نزدیک سواحل عمان در دریای مکران هدف یک 
حمله پهپادی قرار گرفته است.بعد از اعالم اینکه کشتی هدف قرار گرفته شده در دریای عمان متعلق به رژیم صهیونیستی بوده، شرکت »زودیاک ماریتایم« که متعلق 

به »ایال عوفر« میلیاردر صهیونیست و مستقر در لندن است، اعالم کرد که دو نفر از خدمه این کشتی تجاری با نام مرسر استریت، در پی حمله به آن، کشته شدند.

اتهام زنی انگلیس به ایران درباره کشتی اسراییلی
آخرین سخنرانی روحانی به 
عنوان رییس جمهور ایران

خبر  روز

وز عکس ر

تصویر عکاس 
نهاد ریاست 
جمهوری به 

مناسبت پایان 
دولت دوازدهم

محمدعلــی برنــو، عکاس 
نهاد ریاســت جمهوری به 
مناسبت پایان دوره دولت، 
گرام  عکســی در اینســتا

منتشر کرد.

»بذرپاش« انصراف داد
مهرداد بذرپاش از گزینه های تصدی شــهرداری تهران انصراف داد و زمزمه های انصراف ســه نفر 
دیگر از نامزدی شهرداری تهران نیز مطرح شد. متن نامه مهرداد بذرپاش به این شرح است: نظر به 
ضرورت انسجام در جبهه انقالب و نیز حضور دلسوزانی که خود را برای خدمت در شهرداری تهران 
عرضه کرده اند و ضمن تشکر از حسن نظر اعضای منتخب شورای شهر تهران به اینجانب، بدینوسیله 
انصراف خود را از حضور در این عرصه اعالم می  کنم و امیــدوارم بهترین انتخاب را انجام دهید که 
واقعا در شأن شهروندان شریف تهران باشــد و در خدمت به این مردم خوب و قدرشناس، از هیچ 

تالشی فرو نگذارد. 

برای کمک به اطفای حریق در ترکیه:

اعزام یک هواپیما و دو بالگرد سپاه به ترکیه
یک فروند هواپیمای ایلوشین ۷6 ودو فروند بالگرد ام آی 1۷1 نیروی هوافضای سپاه از 8 مرداد در 
عملیات اطفای حریق در کشور ترکیه حضور دارند.سپاه نیوز نوشت: در پی درخواست کشور ترکیه 
از جمهوری اســالمی ایران برای کمک به اطفای جنگل ها و حریق های ایجاد شده در استان های 
مختلف این کشور و بر اساس ابالغ ستاد کل نیرو های مســلح، نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نسبت به اعزام یک فروند هواپیمای ایلوشین ۷6 ودو فروند بالگرد ام آی 1۷1 جهت 
کمک رسانی به عملیات اطفا به کشــور ترکیه اقدام کرد.بنا بر این گزارش؛ از آغاز اطفای حریق از 8 
مرداد تاکنون بیش از ده سورتی عملیات اطفای هوایی توسط هواپیمای ایلوشین صورت گرفته و 

عملیات اطفا  توسط بالگرد ها نیز آغاز خواهد شد.

واکنش انصاری به درخواست احمدی نژاد برای محاکمه روحانی:

اول احمدی نژاد را محاکمه کنید بعد روحانی را
یک چهره سیاسی اصالح طلب عنوان کرد: ما معتقدیم که هم کار احمدی نژاد باید مورد بازخواست 
قرار بگیرد و هم مدیران مســئوالن پس از ایشــان.»غالمرضا انصاری«، در رابطه با سخنان اخیر 
احمدی نژاد و ادعایی که مبنی بر نقد دولت و الزام بر محاکمه رییس جمهور داشــته است، اظهار 
کرد: ما شــاهد فاجعه هایی در حکومت در زمان آقای احمدی نژاد بودیم. فجایعی که در سال 88 
اتفاق افتاد و اقدامات پوپولیستی دولت ایشــان که قرار بود نفت را سر سفره های مردم بیاورد. در 
دولتی که قرار بود حل مشکالت معیشتی مردم در دستورکار باشد، شاهد حداکثری شدن مشکالت 

مردم بودیم.
وی تاکید کرد: اگر قرار بر محاکمه باشد، اول احمدی نژاد باید محاکمه شود. هنوز هم محکومیت 
تعدادی از دست اندرکاران رسانه ای، به دلیل توهین به شخص او در جریان است که اکنون برخی 

از آن ها هنوز در زندان هستند.

 بغداد به دنبال برگزاری کنفرانس منطقه ای
 با حضور  ایران و عربستان

یک رسانه عربی اعالم کرد که نخست وزیر عراق به دنبال برگزاری کنفرانس منطقه ای با حضور ایران 
و عربستان به منظور نزدیک کردن دیدگاه هاست.

یک مقام بلندپایه در وزارت خارجه عراق در گفت وگــو با پایگاه خبری العربی الجدید اعالم کرد که 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر این کشور در پی برگزاری کنفرانسی منطقه ای با حضور کشورهای 
همسایه عراق و چند کشور دیگر منطقه است. وی گفت که نخست وزیر عراق دستور تشکیل کمیته ای 
در هیئت دولت متشکل از چند مشــاور و مقام وزارت خارجه به ریاست »نزار الخیرا...«، قائم مقام 

وزارت امور خارجه عراق، برای انجام تدارکات الزم برای برگزاری این نشست را داده است.

کافه سیاست

حجت االسالم حسن روحانی،رییس جمهور 
در نشست با مدیران ارشد دولت اظهار کرد: 
خداونــد بزرگ را سپاســگزارم کــه آخرین 
روز مسئولیت را هم توانســتیم آغاز کنیم و 
ان شاءا... به پایان می رسانیم. فرار و نشیب 
این چند ساله فراوان بود. معاون اول و وزرای 
محترم بخش هایی از این فراز و نشــیب را 
بیان کردند.روحانی ادامــه داد: در روزهای 
آغازین دولــت یازدهم امید در کشــور موج 
می زد. تدبیر در سایه امید آسان تر از تدبیر در 
تحریم ، جنگ و سختی هاست. آن زمان امید 
را در بازار ایران و افکار عمومی جهان مشاهده 
می کردیم.وی ادامه داد: در آن امید بود که کار 
بزرگی به ثمر نشست. مثالی می زنم به جز 
مذاکرات هســته ای که ببینید افکار عمومی 
جهان به ایران چگونه نگاه می کردند.رییس 
جمهور با اشــاره به تجربه اولیــن حضور  و 
سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد گفت: پیشنهاد دادم قطعنامه ای تحت 
عنوان جهان عاری از خشونت و افراطی گری 
تصویب شــود که به اتفاق آرای اعضا، بدون 
مخالفت تصویب شــد. این نظر دنیا نسبت 
به ایران بود. اینجا کــه این جناح و آن جناح 
نیست. قطعنامه رییس جمهور ایران به اتفاق 
آرابه تصویب می رســد.وی افــزود: رییس 
بانک مرکزی اصرار می کرد قیمت ارز را  باالتر 
از آن چیزی که در بازار است؛ بخرید.روحانی 
با اشاره به برنامه صد روزه خود در آغاز دولت 
مثل احیای دریاچه ارومیه و سالمت مردم ، 
تصمیمات برای غرب کشور و آذربایجان گفت: 
شما مصوبات و لوایح دولت را ببینید، تالش 
دولت را در حوزه هــای داخلی و تالش برای 
تعامل با دنیا را خواهید دید.وی گفت: هشتاد 
و هشــتمین افتتاح ما انجام شــد، آخرین 
باری بود که کلمه زیبــای علی برکت ا... را که 
رسول عزیز زمانی که از نهر نمی توانست عبور 
کند به گفته جبرئیل گفت و عبور کرد و کلمه 
پیروزی امیرالمومنین بــود را گفتم. آخرین 
علی برکت ا... مربوط بــه یک مرکز همایش 
بین المللــی در اصفهان بود که کشــورهای 

جهان در این مرکز بین المللی جمع شوند.

بین الملل
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نماینده مردم چادگان در مجلس:

 باز شدن آب سد برای مصارف کشاورزی و صنعتی
 صحیح نیست

نماینده مردم چادگان، فریدن و فریدون شــهر در مجلس شورای اسالمی گفت: تا جایی که امکان 
دارد باید خسارت کشاورزان را پرداخت کنیم تا آب سد زاینده رود برای مصارف کشاورزی و صنعتی 
استفاده نشود.حسین محمد صالحی دارانی اظهار کرد: موضوع اصلی مجمع نمایندگان استان که 
به تازگی  برگزار شد، آب بود. بی عدالتی هایی در زمینه تخصیص منابع آبی وجود دارد و با توجه به 
تعادل بخشی که برای چاه های آب انجام شده، اجازه برداشت آب نمی دهند و پروانه ها نصف شده 
است، در این جلسه تاکید کردیم که مخالف باز شدن آب زاینده رود برای مصارف کشاورزی و صنعتی 
هستیم.وی افزود: با توجه به اینکه هم اکنون بیشتر ظرفیت ســد زاینده رود خالی است و ممکن 
است برای تامین آب شرب هم با مشکل مواجه شویم، استان باید به گونه ای این موضوع را مدیریت 
کند و تا جایی که امکان دارد خسارت کشاورزان را به دلیل خشکســالی پرداخت کنیم تا آب برای 
مصارف کشاورزی و صنعتی استفاده نشود، چراکه در غیر این صورت با مشکل جدی بی آبی مواجه 
می شویم. این عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس، گفت: از سویی دیگر برداشت های 
نادرستی از حوضه آبریز زاینده رود انجام می شــود و هم اکنون در باالدست رودخانه حتی اگر یک 
بشکه آب برداشت شود به شدت با متخلفان برخورد خواهد شد و در این باره دادگستری ها به شکل 
جدی وارد شده اند و جرائم سنگینی را برای این افراد در نظر می گیرند.محمدصالحی تصریح کرد: 
در حال حاضر بیشترین برداشت ها از حوضه آبریز زاینده رود در استان های همجوار اصفهان انجام 
می شود و هیچ برخورد جدی با این افراد نمی شود، به طوری که به راحتی با تانکر، آب برداشت کرده 
و برای درختان خود به وسیله پمپ، آب برداشت می کنند که به این برداشت های نادرست باید پایان 

داده شود و این گونه نباشد که فقط در استان اصفهان با این تخلفات برخورد شود.

برداشت ۸ هزار تن سیب از باغ های سمیرم
رییس جهاد کشاورزی سمیرم گفت: امسال ۸ هزار تن سیب از هزار و ۸۰۰ هکتار باغ این شهرستان 
برداشت می شود.اشکبوس رضایی اظهار کرد: سیب گالب سمیرم در اصفهان، تهران، شیراز، یزد و 
قم عرضه می شود. وی اضافه کرد: سیب گالب سمیرم به علت ارتفاع زیاد شهرستان از سطح دریا 
و خنکی هوا، کیفیت و ارزش باالیی دارد.رییس جهاد کشاورزی ســمیرم افزود:  گالب اصفهان و 
سلطانی از ارقام سیب گالب سمیرم اســت که به علت طعم و عطر آن در فصل تابستان طرفداران 
زیادی دارد. شهرستان سمیرم با ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ سیب، قطب تولید این محصول در استان 

اصفهان است. سمیرم در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.
 

کرونا هویج را در مشهد گران کرد؛

واردات از اصفهان مشکل را حل خواهد کرد
رییس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد گفت: رواج رژیم مقوی غذایی برای مقابله با ابتال به ویروس 
کرونا موجب افزایش اقبال عمومی به مصرف آب میوه، افزایش تقاضای هویج و باالرفتن قیمت آن 
در این شهر شده است.حیدر ساکن برجی افزود: افزایش بیماران مبتال به ویروس کرونا و توصیه 
پزشکان به استفاده بیشتر از آب میوه به ویژه هویج سبب افزایش تقاضای خرید و گران شدن قیمت 

آن در میدان بار مشهد شده است. 
وی ادامه داد: از ســوی دیگر هویج به دلیل آب بر بودن در خراســان رضوی تولید نمی شود و این 
محصول از اطراف شیراز به این استان وارد می شود، ضمن اینکه اکنون پایان فصل برداشت هویج 
بوده و این موضوع موجب کمبود و افزایش قیمت آن در بازار مشــهد شــده است.رییس اتحادیه 
صنف بارفروشان مشهد با اشاره به کاهش واردات هویج از شیراز اضافه کرد: واردات این محصول از 

اصفهان به مشهد آغاز شده است که می توان از این محل کمبود را جبران کرد.

دوچرخه های ۱۰۰ میلیون تومانی در بازار اصفهان؛

رویای رکاب زدن!

عیــد  شــب  تابســتان،  هرســال  زینب ذاکر
دوچرخه فروش هاست، اما امسال خبری 
از این شــب عید نبود! بازار دوچرخه هم مثل بازارهای دیگر کســاد و 
سوت و کور است. علت هم مشخص اســت: »گرانی«! آن هم گرانی 
چندصد درصدی. حتی فروشنده ها هم شــاکی و گالیه مند هستند. 
می گویند قیمت ها نسبت به پارسال ۱۰۰درصد افزایش داشته است. 
دوچرخه ای که ۲ سال پیش ۷۰۰ تومان بوده، شده ۵ میلیون. دوچرخه 
ایرانی نداریم و همه از چین وارد می شود. فقط یک مدل ایرانی است 
که آن هم بخشی از قطعاتش چینی اســت. مردم به دنبال دوچرخه 
ارزان و دست دوم هســتند؛ اما همان دوچرخه ارزان و دست دوم هم 
گران است! با گذری بر لیســت قیمت ها در سایت های فروش مثل 
دیوار و شــیپور می بینیم که به عنوان مثال دوچرخه دست دوم مدل 

کیوب تا 3۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است! 
خرید خودروی بی کیفیت ایرانی مثل »پراید« که برای قشــر ضعیف 
رویا شــده ولی حاال حتی زورشــان به خرید دوچرخه هم نمی رسد. 
در همین رابطه، مدیــر اجرایی اتحادیه صنف فروشــندگان دوچرخه 
و موتورســیکلت اصفهان می گوید: گرانی لوازم ساخت، بهای بعضی 
دوچرخه ها را در بازار تا معادل قیمت یک خودروی تولید سال ۹۸ و ۹۹ 

رسانده اســت.به گفته محمد مهدی پیمان، در حال حاضر دو شرکت 
آلمانی و تایوانی دوچرخه های لوکس از قبیل دوچرخه کوهســتانی، 

برقی، کورسی و شهری را در بازار اصفهان عرضه می کنند.  
 پیمان اشــاره می کند که دیگر در ایــران دوچرخه تولید نمی شــود.

  هرچند این مقام مســئول چنین مســئله ای را مطرح مــی کند اما 
 بحث مونتاژ دوچرخه های داخل کشــور از قدیم مطرح بوده اســت.

  همان داســتانی که برای خودرو مطرح اســت، بــرای دوچرخه هم 
صدق می کند. 

به گفته تولیدکنندگان این وسیله، مشکالت متعددی برای وارد کردن 
مواد اولیه از جمله قیمت باالی این مواد در اثر افزایش نرخ ارز وجود 
دارد. واردات خودرو به صورت مونتاژ شده ممنوع است و تولید کنندگان 
برای ساخت آن، قطعات را از چین وارد و اقدام به سرهم بندی آن در 
داخل می کنند و شاید بتوان گفت اغلب دوچرخه های موجود در بازار 
ایران به این شــکل تولید می شــوند. حاال که تحریم هم وجود دارد و 
محصوالت مابقی تولیدکنندگان دوچرخه لوکس به علت تحریم وارد 

نمی شوند. 
 پیمان دربــاره ســاز و کار قیمت گــذاری دوچرخه مــی گوید: قیمت

 دوچرخه توســط واردکننــدگان آن قیمــت گذاری می شــود و اگر 

فروشندگان، قیمت دوچرخه را برخالف قیمت تعیین شده بفروشند 
توســط واحد های بازرســی و اتاق اصناف شناســایی و اعمال قانون 

می شوند.
 مدیــر اجرایــی اتحادیــه صنــف فروشــندگان دوچرخــه و 
 موتورســیکلت در پایان بــه این نکته هم اشــاره می کند کــه به رغم

 این که قــدرت خریــد مــردم پاییــن آمده اســت، امــا همچنان 
فروش دوچرخه باال و شهروندان استقبال خوبی از دوچرخه می کنند. 
طرح »بفرمایید دوچرخه« که شهرداری اصفهان اجرا کرد نیز مزید بر 
علت شــد. آلودگی هوا، ترافیک، شــیوع کرونا و تعطیلی باشگاه های 
ورزشی همه دست به دســت هم داده اند تا تعداد دوچرخه سواران در 

اصفهان افزایش یابد.
 با این حــال وضعیت کلــی حاکم بر بــازار دوچرخه خوب نیســت.
  آن هم بازاری که از چندســال قبــل درباره رکود تلخ آن هشــدار داده

  بودنــد. فروشــندگان مــدت هاســت از فعالیــت در ایــن بخش 
اظهار پشــیمانی می کنند؛ چراکه موتورســیکلت جای دوچرخه های 
بزرگســاالن را گرفته و ماشین های شارژی و اســکوتر هم جایگزین 
دوچرخه های بچه گانه شــده اند. و البته قیمت ها آن قدر باال رفته که 

هوش از سر می پراند!

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با بیان اینکه 
امروز مســتاجران توان پیدا کردن خانــه برای اجاره 
ندارنــد، گفت: اگر بازار مســکن رونق نگیرد و ســال 
آینده قانون مشــخصی برای رهن و اجاره ها تدوین 
نشــود، وضعیت فجیعی خواهیم داشــت و ممکن 
است مســتاجران به علت گرانی، بدون خانه بمانند.
رســول جهانگیری با انتقاد از وضعیت موجود رهن و 
اجاره در کشور، اظهار کرد: امروز شرایطی ایجاد شده 
که مستاجران توان پیدا کردن خانه برای رهن و اجاره 

را ندارند.وی با تاکید بر اینکه کاهش ارزش پول ملی 
موجب شد تا یک شبه قیمت خانه های میلیونی چند 
برابر و میلیاردی شــوند، تصریح کرد: در این شــرایط 
صاحب منزل حاضر نیســت تا خانه اش را به قیمت 
قبل رهن یا اجاره دهد.رییس اتحادیه مشاوران امالک 
اصفهان با اشاره به کاهش بین عرضه و تقاضا و ساخت 
و ساز مسکن به یک سوم طی ۱۰ سال گذشته، تاکید 
کرد: باید تصمیم گیران در سطح کالن فکری به حال 
بازار مسکن کنند، چراکه اگر بازار مسکن رونق نگیرد و 
سال آینده قانون مشخصی برای رهن و اجاره ها تدوین 
نشود، وضعیت فجیعی خواهیم داشت و ممکن است 
مستاجران به علت گرانی، بدون خانه بمانند.وی با بیان 
اینکه موضــوع رهن و اجاره از قیمت مســکن اثر می 

گیرد، تصریح کرد: متاسفانه قیمت مسکن به صورت 
بی رویه باال رفت و امروز مهــم ترین عامل که موجب 
افزایش قیمت بی رویه مسکن است، مربوط به عدم 
تولید مسکن است. جهانگیری با اشاره به اینکه ساالنه 
نیازمند تولید یک میلیون مســکن در کشور هستیم، 
گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته حتی یک سوم 
این میزان ساخت و ساز نداشته ایم که این امر بر قیمت 
رهن و اجاره اثرگذار است و موجب شده قیمت مسکن 
سرسام آور افزایش و بی رویه باال رود، به همین دلیل 
دولت در ســتاد ملی کرونا مصوبه ای داد که مستاجر 
بتواند در کالن شهر اصفهان ۲۰ درصد، در کالن شهر تهران 
۲۵ درصد و در شهرستان ها ۱۵ درصد رقم اجاره بها را به 

صورت اتوماتیک وار تمدید کند.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

مستاجران توان پیدا کردن خانه ندارند

خبر  روز

قیمت دوچرخه توسط واردکنندگان آن قیمت گذاری 
می شود و اگر فروشندگان، قیمت دوچرخه را برخالف 
قیمت تعیین شده بفروشند توسط واحد های بازرسی و 

اتاق اصناف شناسایی و اعمال قانون می شوند

مدیریت یکپارچه حوضه آبریز؛ کلید اصلی حل مشکل 
رودخانه ها

با حاکمیت خشکســالی بر کشــور و کاهــش منابع آب به ویــژه در حوضه های آبریــز کارون و 
زاینده رود، انتقادات بــه چگونگی مدیریت حوضه هــای آبریز و منابع آب کشــور بیش از  پیش 
مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. در 
حالی که یکی از عوامل کاهش منابع آب 
در کشور اســتقرار صنایع آب بر در فالت 
مرکزی ایران و طرح هــای انتقال آب 
برای این صنایع عنوان می شود که یک 
کارشناس آب معتقد است انتقال این 
صنایع به سواحل جنوبی خلیج فارس 
و دریای عمان هــم به لحاظ اقتصادی 
 و هــم از نظر زیســت محیطــی صرفه

 بیشتری دارد.
محسن موسوی خوانســاری، ضمن اشاره به اینکه کلید اصلی حل مشــکل کارون یا کرخه و هر 
رودخانه دیگری در کشــور مدیریت یکپارچه حوضه آبریز اســت، اظهار کرد: اکنون در بســیاری 
از حوضه های آبریز مدیریت به صورت جزیره ای اســت و هماهنگی کامــل بین مصرف کنندگان 
آب در باالدســت حوضه آبریز و  پایین دســت آن وجود ندارد، از این رو الزم اســت حوضه آبریز 
با همــکاری تمام ذی نفعــان و ذی مدخالن از ادارات و ســازمان ها گرفته تا تشــکل های صنف 
کشــاورزی و تشــکل های مردمی به صورت یکپارچه مدیریت شــود و وزارت جهاد کشاورزی، 
سازمان حفاظت محیط زیســت، وزارت صنعت،  معدن و تجارت به همراه وزارت نیرو تحت نظر 
اســتانداری ها در هر منطقه و حوضه  آبریز به گونــه ای برنامه ریزی کنند تــا بخش اعظم آب در 
 اســتان های باالدســت حوضه آبریز مصرف نشــود و حداکثر آب تجدیدپذیر مورد نیاز به  پایین

 دست برسد.
این کارشــناس آب درباره اینکه انتقــال آب از کارون یا ســایر رودخانه ها و دریاهای کشــور به 
صنایع آب بر مســتقر در استان های مرکزی کشــور صرفه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
بیشــتری دارد یا انتقال صنایع آب بر به ســمت ســواحل جنوبی کشور، ضمن اشــاره به اینکه 
صنایع آب بر بایــد در نزدیکی دریا باشــند،  تصریح کــرد: انتقال آب یا انتقال صنایع پرسشــی 
بود که در دولت دوازدهم مطرح شــد و این دولت گزینه اول یعنی انتقــال آب به صنایع آب بر را 
 انتخاب کرد این در حالی اســت که این اقدام به عقیده بســیاری از صاحب نظران و متخصصان

 اشتباه است.
موســوی با اشــاره به صنایع آب بر اســتان اصفهان ادامه داد: به عنــوان مثال بــرای تولید هر 
تن فــوالد در کارخانه فــوالد مبارکه اصفهــان ۲۵ متر مکعــب آب مصرف می شــود یعنی اگر 
کارخانه فــوالد مبارکه در ســال 3 میلیــون تن تولید داشــته باشــد قاعدتــا ۷۵ میلیون متر 
مکعــب آب الزم دارد و به همیــن ترتیب کارخانــه ذوب آهن نیز بــا همین ظرفیــت تولید  به 
 همین میزان آب نیــاز دارد بنابراین این دو صنایع در ســال حدود ۱۵۰ میلیــون متر مکعب آب

 مصرف می کنند. 
با ایــن حال شــنیده ها حاکی از این اســت کــه با تمهیداتــی کــه دو کارخانه اندیشــیده اند و 
صرفه جویی های انجام شده هر دو کارخانه باهم ساالنه بیش از ۸۰ میلیون متر مکعب آب مصرف 

نمی کنند؛ اما نکته مهم این است که همین میزان آب نیز اکنون برای زاینده رود غنیمت است.
 آب جــاری در زاینده رود بایــد به گونه ای باشــد که عالوه بر اینکــه حقابه کشــاورزان در  پایین 
دســت  پرداخت شــود، ۲۰۰ میلیون متر مکعب حقابه تاالب گاوخونی نیز رها شود چون اگر این 
 تاالب خشــک شــود به کانون گردوغبار تبدیل و مصیبت های زیادی را برای مردم منطقه ایجاد

 خواهد کرد.

کافه اقتصاد

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مطرح کرد:ذره بین

کمبود دو هزار مگاوات برق در اصفهان
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: وزارت نیرو بایستی برای احداث نیروگاه هایی که متناسب با شرایط زیست محیطی است اقدام کند، تا در سال های 
آینده کمبود برق اصفهان تامین شود. منصور شیشه فروش اظهار کرد: ستادی به نام ستاد مدیریت بار منطقه ای به منظور بررسی و پایش شرایط وضعیت برق و تامین برق 
به صورت مستمر تشکیل شده است.وی ادامه داد: ما هرروز مسائل را با همکاری شرکت های برق طبق محور های مشخصی که برنامه ریزی شده است شامل مدیریت 
مصرف برق، مراحل انجام کاهش بار، طرح ها و مشوق ها را در سطح استان پیگیری می کنیم. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بیان کرد: ادارات برق موظف 
شدند با هماهنگی بین بخش هایی مانند بخش صنعت و کشاورزی مشوق ها را مشخص کنند و اعالم کنند در زمان پیک بار هرکدام از این مشترکین صنعتی و کشاورزی 
با شرکت برق در خاموش کردن سیستم ها و رعایت استاندارد ها چه میزان همکاری داشته اند تا در صورت همکاری از طرح های تشویقی که اعالم شده بهره مند شوند.وی 
افزود: طبق دستورالعملی که به ادارات مختلف ابالغ کردیم تمام ادارات موظف شدند نسبت به سال های قبل و دوره مشابه، مصرف برق شان را ۵۰ درصد کاهش دهند و 

در زمان پایان کار و تعطیلی باید ٩٠ درصد صرفه جویی در مصارف برق را نسبت به سال های گذشته داشته باشند.

پرداخت قالی دستباف 
ترکمن در آق قال

فــرش ترکمن میراثــی کهــن واز محدود 
کاالهایی اســت که هم در بیــن خودمردم 
این خطه وهــم دیگر جاهــا از محبوبیت 
ومعروفیت خاصی حتی درآن سوی مرزها 
برخوردار است.از جمله خصوصیات فرش 
ترکمن می توان به تار و پود آن اشــاره کرد. 
در اکثر فرش های دســتباف سایر مناطق 
ایران از تار و پود پنبه در بافت فرش استفاده 
می شود؛ اما جالب است که تار و پود قالی 

ترکمن از جنس پشم گوسفند است.

وز عکس ر

رییس مجمع نمایندگان استان 
خبر داد:

خروج سالیانه یک میلیارد 
و ۸00 میلیون متر مکعب 

آب از استان اصفهان
رییس مجمــع نمایندگان اســتان اصفهان از 
خروج سالیانه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر 
مکعب آب از استان خبر داد و گفت: یک میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب از ســمیرم و ۶۰۰ 
میلیون متر مکعب آب از فریدن و فریدون شهر 
خارج می شــود.حجت االسالم ســید ناصر 
موســوی الرگانی در حاشیه هفدهمین جلسه 
مجمع نمایندگان اســتان اصفهــان در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: باتوجه به وضعیت بحرانی 
و کمبود آب شدید در استان اصفهان، مسئوالن 
مربوطه باید ســد احداث کنند و اگر سرریزی 
وجود داشــت به اســتان های دیگر برود.وی 
با اشــاره به اینکه وقتی خودمــان محتاج آب 
هستیم روا نیست که آب از استان خارج شود، 
گفت: بحران آب در صدر مسائل استان قرار دارد 
که متاسفانه طی سال های گذشته بر اثر سوء 
مدیریت، برداشت های غیرمجاز و مجوزهای 
بی اســاس و بی رویه دچار مشــکالت جدی 
شده ایم.نماینده فالورجان در مجلس با بیان 
اینکه حقابه کشاورزان استان اصفهان که قبل از 
انقالب خریداری کرده بودند به صنعت و شرب و 
قسمت های دیگر واگذار شده، افزود: یکسری 
مجوزهای غیرقانونی نیز در باالدست داده شده 
که بعضا رعایت حقابه باالدست هم نشده است. 
این موضوع باعث شــده تامین آب کشاورزی 
و شرب استان دچار چالش شــود. زمانی آب 
آشــامیدنی برای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت پیش 
بینی شــده بود، درحالی که براساس آخرین 
سرشماری بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در 
استان زندگی می کنند و تامین آب شرب برای 
این عده بسیار سخت است. این شرایط باعث 
شده در استانی که برچسب  »برخورداری« به 
آن خورده با تانکر به منازل مردم آبرسانی شود.

موسوی الرگانی خاطرنشــان کرد: طبق گفته 
برخی کارشناسان وزارت نیرو، ۷ میلیارد متر 
مکعب آب طلــب داریم اما هنــوز هیچ آبی 

تحویل نگرفته ایم.

عکس: تسنیم
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مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

بیش از یک هزار  از اراضی کشاورزی استان زیرکشت گیاهان دارویی قرار دارد
گیاهان دارویی، شــگفتی ســازان نســبتا نوظهور اقتصاد در عرصه 
کشاورزی هســتند که به دلیل میل به مصرف گیاهان دارویی به ویژه 
گیاهانی بر پایه رژیم های الغری و چاقی، کاهش و افزایش در امیال 
مختلف انسانی مانند امیال جنسی، رفع افسردگی، افزایش انرژی و 
گیاهان دارویی موثر بر سالمت و زیبایی پوست و مو در جوامع مختلف 
در حال افزایش اســت و روز به روز بر قیمت آن ها افزوده می شــود.

میزان تجارت جهانی گیاهان دارویی بیــش از ۱۰۰ میلیارد دالر برآورد 
شده اســت و پیش بینی های بانک جهانی از ۵۰ برابر شدن آن تا ۳۰ 

سال آینده )سال ۲۰۵۰( حکایت دارد.
با این که پرورش و فرآوری گیاهان دارویی در ایران فرآیندی شناخته 
شــده اســت، اما آن چنان که باید و شــاید از این ظرفیت استفاده 
نمی شود؛ گیاهان دارویی به اشکال مختلف قابلیت فرآوری و عرضه 
به بازار را دارند و منفعت چشــمگیری هم بــه تولیدکننده و فراوری 
کنندگانش هدیه می دهد.بازار گیاهان دارویی صرفا مختص بازار های 
داخلی نبوده و در کل جهان برای گیاهان دارویی ایران متقاضی وجود 
دارد و همانطور که پیش تر نیز گفته شد این تقاضا رو به افزایش است.

   گیاهانی که می توانند جایگزین صنعت نفت شوند
ایران ســرزمین گیاهان شــفابخش و معجزه گر بســیاری همچون 
شــیرین بیــان و بادرنجبویه اســت، ســرزمین آویشــن و بابونه، 
اسطوخودوس و مرزنگوش، مارچوبه و بادرنجبویه.به گفته دکتر حسن 
زینعلی، پژوهشگر گیاهان دارویی و اســتاد دانشگاه هر کدام از اینها 
می توانند زنجیره ای از اشتغال را در کشورمان فعال کنند، گیاهانی که 
می توانند جایگزین درآمدزایی صنعت نفت ما شوند.وی افزود: برای 
پیوستن به این بازار پرطرفدار داشتن یک باغچه کوچک در گوشه ای 

از ساختمان یا خانه قدیمی پدری هم کافی است.

 چشم انداز روشن کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری
مدیر امور باغبانی ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری 
با تاکید بر اقتصادی بودن کشــت گیاهان دارویــی، گفت: هم اکنون 
یک هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی کشــاورزی اســتان زیرکشت گیاهان 
دارویی قــرار دارد.ابراهیم شــیرانی  افزود: گونه قالب مورد کشــت 
گیاهان دارویی شامل جمله کلوس، موسیر، آویشن، مرزه بختیاری، 

اسطوخدوس و گل محمدی است.
شــیرانی اضافه کرد: هم اکنون ۴۵۰ هکتار از اراضی استان زیرکشت 
گونه موســیر قرار دارد که این گیاهان در مناطق پر بارش استان مانند 

کوهرنگ به صورت دیم کشــت می شــود.وی  ادامه داد: سطح زیر 
کشــت گل محمدی در استان ۵۷۰ هکتار اســت که در راستای تغییر 
الگوی کشــت به صورت آبی و دیم کشت می شود.شیرانی گفت: ۳۰۰ 
هکتار از اراضی اســتان به خصــوص در مناطق کم بارش زیر کشــت 

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 اســتان فعال شــده که پایه های گل محمدی را برای 
بهره برداران آماده می کند و محصول برداشــتی بــه صورت تضمینی 

خریداری می شود. 
وی ادامه داد: در ســال های گذشــته گل های برداشــت شده برای 
اسانس گیری به کاشان ویزد ارسال می شــد که با توسعه کشاورزی 

قراردادی و راه اندازی کارگاه اســانس گیری این مشکل نیز بر طرف 
خواهد شد.

  جهش تولید در کشت گیاهان دارویی
کارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال 
و بختیــاری گفت: عمده مســاحت زیرکشــت گیاهــان دارویی در 
چهارمحــال و بختیاری متعلق بــه زعفران، موســیر، گل محمدی و 
سیاهدانه است که هرکدام از این گیاهان دارای زمان کشت متفاوتی 
هســتند، برای مثال کشــت زعفران از اواخر مرداد و اوایل شــهریور 
انجام می شــود.اعظم شیخ ســامانی ادامه داد: کشــت موسیر نیز 
در ماه هــای مهر و آبان انجام می شــود و گل محمدی دارای کشــت 
پاییــزه و بهاره اســت، همچنین زمان کشــت ســیاهدانه باتوجه به 
منطقه و اقلیم هــای متفاوت موجــود در چهارمحــال و بختیاری از 
آذرماه آغاز می شود و تا اســفند نیز ادامه پیدا می کند، سایر گیاهان 
 دارویی نیز دارای کشــت بهاره هســتند و به صورت کشــت نشــایی 

انجام می شوند.

بهره برداری از نخستین خانه هالل چهارمحال و بختیاری
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و بختیاری از بهره برداری نخســتین خانه هالل 
این استان با نام شهید احمد قاســمی کرانی با مشــارکت جمعیت هالل احمر خبر داد.محمدی 
افزود: توسعه آموزش های امداد و نجات و آگاهی اطرافیان و ساکنان محله در زمان بروز حوادث 
از مهم ترین کارکرد های خانه های هالل در راستای ایجاد مسیر توانمندسازی رفتاری، جسمانی و 
ایجاد مسئولیت اجتماعی در خانواده های تحت حمایت است.وی با اشاره به اجرای موفق طرح ملی 
یاس در دو مرحله گفت: شرکت کنندگان در این طرح، دوره های آموزشی خود را در خانه های مدیریت 
بحران هالل احمر با موفقیت پشت سر گذاشته اند.محمدی خاطر نشان کرد: در این طرح مددجویان 
در دو بخش تئوری و عملی شیوه های مواجهه با بحران ها و بالیای طبیعی را توسط مربیان هالل احمر 

آموزش دیدند تا در زمان بروز حوادث جان خود و دیگران را نجات دهند.

تمهیدات الزم برای اجرای طرح خرید تضمینی دام عشایر
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به تشدید شرایط خشکسالی 
و عواقب مترقبه آن بر بخش کشــاورزی حمایت از عشایر این اســتان به عنوان تولیدکنندگان گوشت 
قرمز ضروری و اجتناب ناپذیر اســت.عطاءا...ابراهیمی افزود: برای جلوگیری از تنش و جلوگیری از 
افرایش قیمت گوشت قرمز در بازار خرید تضمینی دام زنده از عشایران چهارمحال و بختیاری در دستور 
کار قرار گرفته است.ابراهیمی، سهمیه ابالغی خرید دام مازاد عشایر اســتان را ۱۳۰ هزار رأس شامل 
 ۱۲۰ هزار راأس میش و ۱۰ هزار رأس بز عنوان کرد وافزود: در خرید تضمینی دام زنده از عشــایر به ازای 
 هر کیلو ۳ کیلوگرم جو یارانه ای تشــویقی به عشــایر پرداخت خواهد شــد.وی تصریــح کرد: تالش 
می شود با هماهنگی و تامین اعتبار خرید تضمینی دام زنده عشایر، به زودی این طرح در چهارمحال 

و بختیاری آغاز شود.

ممنوعیت فعالیت های گردشگری در شهرستان سامان
فرماندار ســامان در ششــمین نشســت فوق العاده ســتاد مقابله با ویروس کرونای شهرستان 
اظهار داشت: با توجه به روند صعودی شــیوع کووید ۱۹ در پیک پنجم گســترش بیماری، تمامی 
راه های ورودی به این شهرســتان به خصوص از طرف اصفهان، از روز چهارشنبه هفته جاری بسته 
و محدودیت ها و ممنوعیت های ترافیکی و ترددی اعمال می شود.کمال اکبریان افزود: سه مرکز 
پیش بیمارستانی برای وضعیت بحرانی در شهرستان پیش بینی شده تا در صورت تشخیص دانشگاه 
علوم پزشکی و تامین نیروی انسانی الزم، مورد اســتفاده قرار گیرد.اکبریان اضافه کرد: دادستان 
عمومی و انقالب شهرستان سامان نیز برگزاری تمامی مراسم و گردهمایی های جمعیتی را ممنوع 
اعالم کرده است.وی یادآور شــد: هم اکنون وضعیت برخی روستا های شهرستان سامان مطلوب 
نیست و مهار شیوع ویروس کرونا به همکاری و تالش همگان نیاز دارد.با ادامه این شرایط و بهتر 

نشدن شرایط کنونی، امکان برگزاری برنامه های مذهبی و تجمع مردم وجود ندارد.

توزیع 100 تن سیمان سهمیه ای در بروجن
فرماندار بروجن اظهار داشت: با توجه به کمبود سیمان ناشی از تعطیلی کارخانه های تولید سیمان 
کشور به منظور مدیریت مصرف برق، روزانه ۱۰۰ تن سیمان سهمیه ای به این شهرستان اختصاص 
یافته و در سه عاملیت مجاز فروش درحال توزیع است.مسعود ملکی  همچنین افزود: شهرستان 

بروجن با دارا بودن ۲۵ واحد مرغداری بخش عمده ای از مرغ گرم استان را تامین می کند.
ملکی خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید واحد های مرغداری نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد 
افزایش داشته و این درحالی است که در مقایسه با ســایر شهرستان ها از لحاظ سرانه جمعیتی و 

میزان ورود مسافر و گردشگر، توجه کمتری به این شهرستان شده است.

بام ایراناخبار
رنا

 ای
س:

عک

فقدان سند مالکیت
5/115 شماره نامه: 140085602024004798- 1400/04/29 نظر به اینکه یک 
دانگ و نیم از ششدانگ پالک ثبتی 2686/1 باقیمانده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
در دفتر 409 صفحه 49 به نام عذرا خردمند نیا ســند دفترچه ای به شــماره چاپی 
825526 صادر شده و طی سند انتقال 48800 مورخ 60/2/5  دفتر 99 اصفهان به 
ایرج فیروزی انتقال یافته است نامبرده به موجب درخواست  1400/012642 مورخ 
1400/4/20 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 
یکتای 140002150332000160 و رمز تصدیق 74793 مورخ 1400/4/20 مورد 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی 103 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده  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 
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 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 شد. 
م الف: 1171740 مهدی شبان سرپرســت واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/116 شــماره نامــه: 140085602024004666- 1400/04/27 نظر به اینکه 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی 2686/1 باقیمانده واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان ســند دفترچه ای به شــماره چاپی 473386 در دفتر 457 صفحه 209 به 
نام ایرج فیروزی صادر شــده است.  به موجب درخواســت  1400/012642 مورخ 
1400/4/20 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 
یکتای 1400021503320000159 و رمز تصدیق 74792  مورد گواهی دفترخانه 
اسناد رســمی 103 اصفهان رسیده اســت مدعی است که ســند مالکیت به علت 
جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 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 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 شد. 
م الف: 1171742 مهدی شبان سرپرســت واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/117 شــماره نامــه: 140085602024005081- 1400/05/06 نظر به اینکه 
ششــدانگ پالک 6474 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان به شماره 
صفحه 34 دفتر 609 امالک و شــماره چاپی دفترچه ای 370200 به نام آقای علی 
محمد روحانی سابقه ثبت و صدور ســند مالکیت داشته سپس تمامت مورد ثبت به 
موجب سند انتقال قطعی 52595 مورخ 1364/4/12 دفترخانه 12 اصفهان به خانم 
فاطمه کریمی نسبت به دو دانگ مشاع و آقای شکراله رضائی نسبت به چهار دانگ 
مشاع انتقال قطعی یافته است که نسبت به سهم خانم فاطمه کریمی سند مالکیت 
جداگانه صادر شده است و طی اسناد شــماره های 195398 مورخ 1382/6/17 و 
202048 مــورخ 1383/9/30 و 232133 مــورخ 1388/7/21 و 232135 مورخ 
1388/7/21 دفترخانه 309 تهران نزد شــرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی 
ایران خودرو در رهن می باشد و سپس مالک آقای شکراله رضائی با ارائه درخواست 
1400/012620 مورخ 1400/4/20 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 

شــهود آن ذیل شــماره یکتای 140002155782000237 و شماره رمز تصدیق 
746443 و شماره ترتیب 69510 گواهی دفترخانه اسناد رسمی 55 اصفهان رسیده 
است مدعی است که سند مالکیت به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت را نموده  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 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 تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 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 نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1171807 مهدی شــبان 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/118 شــماره نامــه: 140085602024004986- 1400/05/06 نظر به اینکه 
دو دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 4999/6474  واقــع در بخش 5  ثبت 
اصفهان طی ســند انتقال 52595 مورخ 64/4/12 دفتر 12 اصفهان در دفتر 636 
صفحه 462 سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 453422 بنام فاطمه کریمی 
ثبت و صادر شــده و طی  اســناد رهنی 195398 مورخ 82/6/17 دفتر 309 تهران 
و 232133 مورخ 88/7/21 دفتــر 309 تهران و 232133 مــورخ 88/7/21 دفتر 
309 تهران و طی ســند رهنی 232135 مورخ 88/7/21 دفتــر 309 تهران و طی 
ســند رهنی 202048 مورخ 83/9/30 دفتر 309 تهران رهن شرکت تهیه و توزیع 
قطعات ایران خودرو می باشد نامبرده به موجب درخواست 1400/012619 مورخ 
1400/4/20  به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 
یکتای 140002155782000243  رمز تصدیق 195530مورخ 1400/4/19 مورد 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی 55 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده  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 
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 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 شد. 
م الف: 1171808 مهدی شبان سرپرســت واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/119 شــماره نامــه: 140085602210003287- 1400/05/06 چــون آقای 
محمد مهدی ابراهیمی دنبه با تسلیم یک برگ استشهاد شهود بشماره شناسه یکتا 
140002155355000079 و رمز تصدیق 250218 مورخ 1400/03/24 تنظیمی 
دفترخانه 177 بهارســتان اصفهان مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت ششدانگ 
پــالک 2250/8650 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان بنامش ســابقه ثبت و ســند 
مالکیت کاداستری به شــماره دفتر الکترونیک شماره 139620302024005193 
و به شماره چاپی 315037 الف 95 دارد و طی ســند رهنی بشماره 112634 مورخ 
96/2/11 دفترخانه 169 تهران در رهن بانک ملی ایران شعبه بازار تهران قرار گرفته 
است و نامبرده اظهار داشته ســند مالکیت مرقوم به علت جابه جایی مفقود گردیده 
و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اســت. 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 باشد از تاریخ انتشــار 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 نمائید تا 

مراتب صورت مجلس 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: 1171747 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/120 شماره نامه: 140085602025005392- 1400/05/04 نظر به اینکه آقای 
عباس حاجیان با ارائه درخواست شماره  25015386 مورخ 1400/05/02 و تسلیم دو 
برگ استشهادیه شهود شماره رمز تصدیق 39939 مورخه 1400/04/28 دفترخانه 
137 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه – هجدهم سهم مشاع از هفت 
سهم  ششدانگ پالک ثبتی 46 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 14 اصفهان که تحت 
شــماره چاپی  344412 ذیل صفحه 273 دفتر 764 امالک صادر و تسلیم گردیده 
نامرده اظهار داشته که سند مالکیت وی به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی 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 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 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 شد. م الف: 1171843 ابوالفضل شهریاری 

نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/121 شــماره نامــه: 140085602024004838- 1400/04/27 نظر به اینکه 
سند مالکیت  شش دانگ پالک ثبتی شــماره 495 فرعی از )4469/479 ، 4471، 
4471/1( اصلی واقع در بخش پنج اصفهان ذیل ثبت 239469 در صفحه 35 دفتر 
امالک جلد 1291 به نام صغری صفیان بلداجی تحت شماره چاپی 250276 الف 90  
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 1400/012125 مورخ 1400/04/15 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی 
که امضاء شهود آن ذیل شماره 140002155909000334 مورخ 1400/04/12 و 
رمز تصدیق 939272 به گواهی دفترخانه 133 اصفهان رسیده است مدعی است که 
سند مالکیت به علت جابجایی 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 شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 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 شد. م الف: 1172108 مهدی شبان 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

اعالم مفقودی 

اصل سند و فاکتور فروش خودروی سواری جک 
 S5 مدل 1399 به رنگ سفید روغنی به شماره پالک
 ایــران 67-623  ن 49 و شــماره موتــور 
HFC4GA3.1DM0000935 و شــماره شاســی 
NAKSH7324LB184577   بــه نــام علیرضا 
خسرویانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پارت آوین کوهسار 
سهامی خاص به شماره ثبت 780 
و شناسه ملی 14007101636 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/24 تصمیمات 
ذیل اتخــاذ شــد: - محمدرضا خســروی فــرد به شــماره ملی 
1289514674 به سمت رئیس هیئت مدیره، مهناز ابراهیمی امام به 
شماره ملی 0074760483 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی 
امینیان دهکردی به شماره ملی 1289022720 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تهعدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و 
یکی از اعضای هیئت مدیره متفقًا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 
 و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر
 می باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری نطنز )1172912(

آگهی تغییرات شرکت پارت آوین کوهسار 
سهامی خاص به شماره ثبت 780 
و شناسه ملی 14007101636 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1400/04/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی امینیان دهکردی 
به شــماره ملی 1289022720، مهناز ابراهیمی امام به شــماره 
ملی 0074760483 و محمدرضا خســروی فرد به شــماره ملی 
1289514674 برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. - مسعود 
خســروی فرد به شــماره ملی 1289770050 به سمت بازرس 
اصلی و شیوا السادات مومنی به شــماره ملی 1292544899 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت 
انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نطنز )1172911( .

آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه هورتاش آپادانا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 3440 و شناسه ملی 14003433829 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/03/31 موارد زیر به موضوع 
فعالیت شرکت الحاق شد : »ثبت موضوع فعالیت به شــرح ذیل به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد : 1( آزمایشگاه ارائه دهنده خدمات آزمون مطابق با استاندارهای 
 ملی و بین المللی 2 ( ارائه خدمات آزمایشــگاهی و تحقیقات روی عسل ، ژل رویال و 
فرآورده های زنبورعســل و بررســی بیماری های دامی و زنبور عســل ، پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح« اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت   شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )1172975(
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واکسیناسیون استادان دانشگاه در اصفهان آغاز شد
واکسیناسیون علیه کرونا برای استادان دانشگاه روز دوشنبه در دانشگاه اصفهان آغاز شد و تعداد 
دیگری از مراکز آموزش عالی استان نیز در صدد اجرای هرچه سریع تر آن هستند.واکسیناسیون 
استادان و دانشجویان علیه ویروس کرونا با توجه به در پیش بودن شروع سال تحصیلی ۱۴۰۱ - 
۱۴۰۰ و اهمیت سالمت جامعه دانشگاهیان در دستور کار دانشگاه های مختلف استان اصفهان قرار 
گرفته است. تزریق واکسن به اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان در سالن نیلفروش زاده این 
مجموعه آغاز شد و با ظرفیت ۲۵۰ نفر در روز ادامه می یابد.دانشگاه اصفهان اعالم کرد که بر اساس 
رایزنی  با مرکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مقرر شد با توجه به فضا، امکانات و ظرفیتی 
که در این دانشگاه وجود دارد برای رفاه حال دانشگاهیان، واحدی به منظور واکسیناسیون راه اندازی 
شود که در این زمینه، سالن نیلفروش زاده تجهیز شد و بنا بر تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، همه 
اعضای هیئت علمی در تمامی رده های سنی و کارکنان بر اساس رده سنی اعالمی از سوی ستاد ملی 
کرونا می توانند طبق نوبتی که برای آنها پیامک می شود جهت واکسیناسیون در این دانشگاه اقدام 
کنند.طبق گزارش دانشگاه اصفهان، واکسینه کردن دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در آزمایشگاه 
و خوابگاه حضور دارند نیز در دستور کار است.دانشگاه اصفهان حدود ۱۵ هزار دانشجو و ۶۵۰ عضو 
هیئت علمی دارد.روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان در این زمینه اعالم کرد: سه مکان در داخل 
دانشگاه برای واکسیناســیون اعضای هیئت علمی در نظر گرفته شد که مورد تایید مرکز بهداشت 
قرار گرفت و امید است تزریق واکسن به استادان این دانشگاه به زودی آغاز شود.دانشگاه صنعتی 

اصفهان حدود ۱۰ هزار دانشجو و ۵۰۰ عضو هیئت علمی دارد.

 آزمون پایه دهم مدارس نمونه دولتی
 1۵ مرداد برگزار می شود

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان، گفت: آزمون مدارس نمونه دولتی پایه 
دهم روز جمعه ۱۵ مردادمــاه با حضور ۱۲ هزار دانش آموز در بیــش از ۲۰ منطقه و ناحیه آموزش و 
پرورش به طور همزمان برگزار می شــود.محمدرضا ناظم زاده در خصوص برگزاری آزمون پایه دهم 
مدارس نمونه دولتی، اظهــار کرد: مقرر بود این آزمون در ۱۸ تیرماه برگزار شــود که در نهایت مجوز 
برگزاری آن برای ۱۵ مرداد ماه صادر شده و جمعه این هفته برگزار می شود.وی افزود: با توجه به این 
که فرآیند ثبت نام مدارس به نوعی درگیر برگزاری این آزمون است روز جمعه آزمون مدارس نمونه 
دولتی در بیش از ۲۰ منطقه و ناحیه آموزش و پرورش که برخوردار از این مدارس باشــند با رعایت 
پروتکل های بهداشتی به طور همزمان برگزار می شود.معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش 
استان اصفهان، تصریح کرد: در حال حاضر پذیرش دانش آموزان ورودی برای مدارس نمونه دولتی 
پایه دهم بر مبنای ارزشیابی پایان نوبت دوم پایه نهم و معدل پایانی این پایه به همراه نمره آزمون 
محاسبه می شود و در نهایت همه این موارد برای اعالم نتیجه آزمون ورودی دبیرستان مورد تقاضای 

آنها در نظر گرفته می شود.
وی خاطرنشان کرد: حداقل معدلی که دانش آموز برای ورود به مدارس نمونه دولتی نیاز دارد ۱۸ به 
باالست و سواالت آزمون از کتاب های درسی پایه نهم سال تحصیلی ١۴٠٠-١٣٩٩ مطرح می شود.

ناظم زاده، اضافه کرد: قریب به ۱۲ هزار دانش آموز در آزمون پایه دهم مدارس نمونه دولتی ســال 
تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ شرکت می کنند و هر مدرســه به فراخور کالس های موجود نسبت به جذب 
دانش آموز اقدام می کند و از این تعداد ۲۰ الی ۳۰ درصــد در نهایت پس از قبولی به مدارس نمونه 
دولتی راه می یابند.معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش استان اصفهان، در خصوص لزوم 
رعایت موارد بهداشتی در روز آزمون، گفت: با توجه به این که این آزمون در شرایط حاد کرونایی برگزار 
می شود مسئوالن مدارس و مناطق آموزش و پرورش موارد بهداشتی را رعایت می کنند و الزم است 
دانش آموزان و خانواده ها نسبت به رعایت موازین بهداشتی، زدن ماسک و فاصله گرفتن فرزندشان 

با مابقی دانش آموزان توجه الزم را داشته باشند.

گزارش میدانی از واکسیناسیون کرونا در شمال و جنوب اصفهان؛

شمادعوتنشدهاید!

ایــن روزها متصدیــان واکســن در مراکز   طاهره شفیعی 
واکسیناسیون، در کنار تزریق واکسن کرونا 
به جمعیتی که روزبه روز تعداد آن بیشتر می شود، باید پاسخگوی مراجعانی 
باشند که بعد از گذشت شش ماه از شروع واکسیناسیون، هنوز هم بدون 
کوچک ترین اعتنایی به پیامک وزارت بهداشت و اخبار و اطالعیه ها، شخصا 
به مراکز تجمیعی واکسیناسیون می آیند تا از نوبت واکسیناسیون و یا زمان 
تزریق دوز دوم واکسن بپرســند.معطلی یک روزه، خوابیدن در خیابان و 
خودرو، فروش نوبت، دعوا و درگیری در صفوف و ماندن پشت درهای بسته 
... برخالف آنچه در شــبکه های مجازی زیاد دیدیم و خواندیم خبری از 
هیچ کدام این ها نیست، هرچه هست شلوغی و ازدحام جمعیت و معطلی 
چندساعته در صف انتظار اســت که آن هم بستگی به روز و ساعتی دارد که 
مراجعه می کنید.یکی می گوید از لحظه ورود به مرکز واکسیناسیون تا تزریق 
واکسن یک ساعت هم طول نکشــیده و دیگری می گوید نزدیک به سه 
ساعت منتظر اســت تا نوبتش برســد و همین موضوع باعث خستگی، 

کالفگی و گالیه آن ها می شود.
  از بی توجهی به پیامک تا بی نظمی مراکز  واکسیناسیون

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان و رییس مرکز بهداشت 
اســتان در جمع خبرنــگاران، بزرگ ترین مشــکل در مراکــز تجمیعی 

واکسیناسیون را بی نظمی می داند و می گوید: پیامکی برای مردم فرستاده 
می شود و از آن ها دعوت می شــود در روز و ساعت مشخص برای واکسن 
تشریف بیاورند، اما متاسفانه بســیاری از شهروندان به این پیامک توجه 
نمی کنند. مثال در یک روز که برای ۳ هزار و ۵۰۰ نفر پیام فرستاده و از آن ها 
دعوت کرده ایم، ۱۲ هزار نفر مراجعه می کنند، در این شرایط چطور می توان 
مدیریت کرد!؟کمال حیدری  با تاکید بر اینکه ما وظیفه خدمت رسانی به 
مردم را داریم، ادامه می دهد: متاســفانه در برخی موارد وقتی به مراجعی 
گفته شده شــما هنوز پیامک دریافت نکرده و برای واکسیناسیون دعوت 
نشــده اید با همکاران ما برخورد بدی داشــته اند، البته تعــداد این افراد 
انگشت شمار است؛ اما همین بی نظمی ها باعث می شود نتوانیم به خوبی 
خدمت دهیم. از مردم استدعا داریم همکاری کنند و ما هم تالش می کنیم 

ظرفیت این مراکز را روزبه روز  افزایش دهیم.

  گالیه مردم بحق است، عذرخواهی می کنم
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان نیز چندی پیش در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به گالیه های برخی شهروندان از تجمع و شلوغی مراکز 
واکسیناسیون، گفت: من از طرف مرکز بهداشت از اتفاقات پیش آمده برای 
مردم در مراکز تجمیع واکسیناسیون، عذرخواهی می کنم. مطالبه و گالیه 

مردم در این زمینه بحق است و اتفاقات ناگواری را در مراکز تجمیع شاهد 
بودیم که در جلسات ستاد استانی کرونا به دنبال برطرف کردن آن هستیم.
بهروز کلیدری با اشاره به اینکه روزانه بالغ بر ۲۰ هزار نفر در استان در مقابل 
کرونا واکسینه می شــوند که این امر نیازمند مدیریت بیشتر است، تاکید 
کرد که مرکز بهداشت استان به دنبال افزایش مراکز تجمیع واکسیناسیون 

است.

  در مراکز واکسیناسیون اصفهان چه خبر است؟
بدون هماهنگی قبلی و پیش از رســیدن عکاس به یکی از بزرگ ترین و 
شلوغ ترین مراکز واکسیناسیون اصفهان می روم تا به عنوان یک شهروند از 
نزدیک شاهد روند واکسیناسیون و مشکالت مردمی باشم که از مدت ها قبل 
حضوری و یا از طریق شبکه های مجازی نسبت به وضعیت واکسیناسیون 
گالیه داشتند و خواستار تهیه گزارشی درباره مشکالت این مراکز بودند.در 
گرمای سوزان مردادماه اصفهان خودروهای سواری یکی پس از دیگری 
جلوی درب مصالی بزرگ اصفهان توقف می کنند؛ بنای بزرگی که قرار بود 
به یکی از مکان های شاخص اصفهان تبدیل شود، اما به نظر می رسد روند 
ساخت وســاز در آن پایانی ندارد!درهای مصالی بزرگ اصفهان از مدت ها 
قبل به روی نمازگزاران بازشده بود، اما حاال این مجموعه میزبان شهروندان 
اصفهانی برای واکسیناسیون علیه کرونا نیز شده است.در مقایسه با روزهای 
اول شــروع واکسیناســیون جمعی کرونا، در نگاه اول از میانگین سنی 
جمعیت حاضر در محل واکسیناسیون کاسته شده، اما همچنان جمعیت 
اصلی سالمندان و میانساالن اصفهانی هستند. هنوز بخشی از جمعیت با 
ویلچر و عصا و با یک همراه جوان تر برای تزریق واکسن می آیند، اما به نظر 
می رسد دیگر خبری از واکسیناسیون خودرویی نیست. یک طرف مشغول 
ساخت وســازند و طرف دیگر که با پرده آبی رنگی جداشــده و صندلی ها 
بافاصله چیده شــده، مردم در صف انتظار واکســن نشســته اند. صدای 
ساخت وساز در بنای نیمه کاره در صدای بلند اعالم شماره گم می شود؛ شماره 
۷۸۰ و شماره های بعدی بدون وقفه خوانده می شود.در ورودی ساختمان 
بنر »از من بپرس« توجه شهروندان را جلب می کند، اگرچه همین راهنمایی 

اولیه هم باعث ازدحام جمعیت شده  است.
روی کاغذی گروه های هدف واکسیناسیون نوشته شده: متولدین ۱۳۴۲ 
)۵۸ ســال به باال(، کادرمان با نامه و تاییدیه، بیمــاران خاص، جانبازان و 
دانشجویان با تاییدیه دانشگاه علوم پزشکی و نوبت دوم واکسن، اما هنوز 
عده ای می پرسند نوبت شان شــده یا نه!؟ خانم میانسالی خودش را به 
متصدی می رساند و می گوید واکسن معلمان را کی می زنید؟ و جمعیت 

صف »از من بپرس« به او تذکر می دهند که به داخل صف برود.   

با مسئولان جامعه

مدیر درمان تامیــن اجتماعی اســتان اصفهان در 
خصوص آخرین وضعیت بیمارســتان های تامین 
اجتماع در ارائه خدمت به بیمــاران کرونا، اظهار کرد: 
در شــرایط بحرانی و وخیمی به ســر می بریم و هر 
روز به آمار بیمــاران کرونا افزوده می شــود و میزان 
رعایت پروتکل ها بسیار کاهش یافته و روند سختی 
پیش رو داریم.علــی اعتصام پور با تاکیــد بر اینکه 
حجم کار زیاد و از توان نیروها کاســته شــده است، 
ادامه داد: برای خدمت رســانی به بیماران به نیروی 
انسانی نیاز اســت و اگر داوطلبانی باشند از حضور 
آن ها برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به بیماران کمک 
می گیریم، در حال حاضر با ظرفیت موجود می توانیم 

به بیماران اورژانسی و بخشی از بیماران مبتال به کرونا 
خدمت رسانی کنیم و ظرفیت بیمارستان های تامین 
اجتماعی در حال تکمیل شدن اســت.مدیر درمان 
تامین اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در 
موج پنجم و وجود جهش های مختلف کرونا و عدم 
رعایت دستورالعمل های بهداشــتی مقابله با شیوع 
کرونا آمار بیماران بســتری در همه بیمارستان های 
استان و بیمارســتان های تامین اجتماعی افزایش 
داشــته و اگر این روند کنترل نشــود، شرایط خوبی 
پیش بینی نمی شود.وی با تاکید بر اینکه کادر درمانی 
در بیمارســتان های ریفرال کرونا تامین اجتماعی با 
تمام توان در حال فعالیت هستند، افزود: در موج های 
قبلی کرونا به ایــن تعداد از بیمار نمی رســیدیم، اما 
با وجود شــرایط فعلی احتمــال دارد روزهای آینده 
بیماران در تمام اســتان و نه تنها بیمارســتان های 
تامین اجتماعی برای بســتری شدن در صف انتظار 

بمانند.اعتصام پور با بیان اینکه سه بیمارستان تامین 
اجتماعی اســتان اصفهان به بیماران مبتال به کرونا 
خدمات می دهــد، تصریح کرد: بخشــی از ظرفیت 
بیمارستان های غرضی و شریعتی در اصفهان نیز به 
بیماران کرونایی اختصاص یافته و در غرب اســتان 
تمام ظرفیت بیمارستان فاطمه زهرا )س( نجف آباد 
برای بیماران اورژانسی غیرکرونایی اختصاص داده 
شده، بیمارستان غرضی و شــریعتی به صورت هم 
زمان، هر کدام ۱۵۰ تخت برای بیماران مبتال به کووید 
اختصــاص داده اند و بخش هایی را نیز برای ســایر 
بیماران اورژانسی در نظر گرفته ایم.وی با بیان اینکه 
امیدوارم از نظر تخت های بیمارستانی مشکلی نداشته 
باشــیم، اضافه کرد: رعایت پروتکل های بهداشــتی 
در کنترل بیماری در موج پنجــم نقش پررنگی دارد 
و امیدواریم با سرعت گرفتن واکسیناسیون هر چه 

زودتر بیماری کنترل شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان خبر داد:

اختصاص 300 تخت 2 بیمارستان اصفهان به بیماران کرونایی

تصادف اتوبوس 
اصفهان - تهران با 
تریلی 24 مصدوم 

داشت
رییس مرکز اورژانس کاشان 
گفت: برخورد اتوبوس اصفهان 
- تهران با تریلــی در کیلومتر 
هفــت آزادراه کاشــان - قم، 
ورودی راوند و بعد از مجتمع 
بین راهی روناک ۲۴ مصدوم 

بر جای گذاشت.

همزمان با دهه والیت و امامت انجام شد؛

 حمایت هزار و 117 فرزند یتیم و نیازمند 
توسط  نیکوکاران اصفهانی

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با اشاره به اینکه ۱۳۵۳ فرزند یتیم و نیازمند 
تحت حمایت این نهاد، از خانواده ســادات هستند، اظهار داشــت: ۱۶۳ حامی نیکوکار، سرپرستی 
مادی و معنوی هــزار و ۱۱۷ فرزند یتیم 
و نیازمنــد را در دهه والیــت و امامت بر 
عهده گرفتند.عباسعلی زارعان ادامه داد: 
حامیان فرزندان تحت حمایت اصفهانی 
در این ایام بالغ بر ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
تومان به فرزندان معنوی خود مساعدت 
کردند.این مقام مسئول با اشاره به اینکه 
در حال حاضر ۷۷ فرزند تحت پوشــش 
کمیته امداد در انتظار حمایت های مردم 
نیکوکار هستند، گفت: بی تردید در تالش 
هستیم با یاری حامیان و همچنین جذب خیران بیشــتر، میانگین سرانه دریافتی ایتام و فرزندان 
محسنین استان را افزایش دهیم.زارعان با اشــاره به اینکه حمایت از ایتام و نیازمندان نباید در امور 
مالی و معیشتی خالصه شود، گفت: برای حمایت از فرزندان یتیم و نیازمند در کنار سایر نیازها، باید 
مسائل مرتبط به امور فرهنگی و آینده تحصیلی آنها نیز در اولویت توجه باشد تا ضمن حمایت از سرمایه 
های اجتماعی و جلوگیری از بین نسلی شدن فقر، از ثمرات معنوی آن نیز برخوردار شوند.قائم مقام 
کمیته امداد اصفهان با بیان اینکه بستر الکترونیکی برای پرداخت حامیان فراهم است، تاکید کرد: 
کمک های مردم و خیران به طور مستقیم به حساب فرزندان معنوی آنها واریز می شود و متقاضیان 

مشارکت در این طرح می توانند با مراجعه به نشانی ekram.emdad.ir در این طرح ثبت نام کنند

از سوی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان؛

 سلسله برنامه های کارشناسی »خانواده پایدار«
 برگزار می شود

پژوهشــکده الهیات و خانواده و اداره کل پژوهش دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان »سلسله برنامه 
های کارشناسی خانواده پایدار« را برگزار می کند. رییس اداره امور پژوهشی اداره کل پژوهش دفتر 
تبلیغات اسالمی اصفهان با اشاره به فرمایشــات رهبر معظم انقالب در خصوص خانواده و جایگاه 
خانواده، گفت: رهبر انقالب فرموده اند »انتقال فرهنگ ها و تمدن ها و حفظ اصول و عناصر اصلی 
یک تمدن و یک فرهنگ در یک جامعه و انتقالش به نسل های پی در پی به برکت خانواده انجام 
می گیرد.«حجت االسالم محمدجواد شفیعیان، در ادامه افزود: همزمان با فرا رسیدن سالروز نزول 
آیاتی مبارک از سوره هل اتی)دهر( در شأن و مقام اهل بیت علیهم السالم و روز خانواده اسالمی، 
»سلسله برنامه های کارشناســی خانواده پایدار« برگزار می شود.رییس اداره امور پژوهشی اداره 
کل پژوهش دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان با بیان این که این برنامه ها با حضور کارشناســان و 
متخصصان حوزه اخالق و خانواده برگزار  خواهد شد، تصریح کرد: »اخالق در روابط همسران« توسط 
حجت االسالم حسن سراج زاده، »نقش مهارت های غنی سازی در کارآمدی خانواده« توسط دکتر 
محمد ثناگویی زاده، »نقش)پیامدهای( صداقت در کارآمدی خانواده« توسط حجت االسالم اصغر 
هادی و »تعامل فقه و اخالق در پایداری خانواده« توسط حجت االسالم عبدالرسول احمدیان ارائه 
خواهد شد.حجت االسالم شفیعیان در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه ها از دوشنبه ۱۱ مرداد تا 
پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه سال جاری از ساعت ۱۱ صبح برگزار می شود  که طالب، دانشجویان و عموم 

عالقه مندان می توانند از طریق نشانی dte.bz/224  در این جلسه شرکت کنند.

وز عکس ر

خبر  روزخبر خوان

آغاز واکسیناسیون 
رانندگان تاکسی پالک 

»ت« اصفهان
ســازمان مدیریت و نظــارت بر تاکســیرانی 
شــهرداری اصفهان گفــت: بــا پیگیری های 
صورت گرفته واکسیناسیون رانندگان تاکسی، 
سرویس مدارس و آژانس های شهر اصفهان 
آغاز شد.هادی منوچهری اظهار کرد: به دنبال 
پیگیری های صورت گرفته، رانندگان فعال در 
ناوگان حمــل و نقل عمومی بر اســاس اعالم 
وزارت بهداشت در اولویت سوم دریافت واکسن 
کرونا قرار گرفته اند.وی افزود: با توجه به روند 
صعودی ابتالی راننــدگان در موج پنجم کرونا 
و همچنین موافقت ریاســت جمهوری با آغاز 
واکسیناسیون رانندگان این حوزه و نظر به اتمام 
اولویت دوم در شهر اصفهان، واکسیناسیون ۲۱ 
هزار راننده انجام می شود.مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری 
اصفهان در رابطه با اعالم اســامی رانندگان به 
وزارت بهداشت، گفت: فهرست رانندگان دارای 
پروانه فعالیت معتبر و کارکنــان این حوزه در 
هر شهر توسط ســازمان های تاکســیرانی یا 
شــهرداری ها به مدیریت بهداشــت هر شهر 
تحویــل می شــود.وی خاطرنشــان کــرد: 
مجموعه وزارت کشــور این اعالم آمادگی را به 
وزارت بهداشــت کرده تا در صورت نیاز اسامی 
رانندگان فعال را به صورت سیستمی و از طریق 
سامانه های مرجع وزارت کشور در اختیار وزارت 
بهداشــت یا ســتاد کرونا قرار دهد.منوچهری 
در خصوص تعداد رانندگان تاکســی مشمول 
واکسیناســیون خاطرنشــان کرد: هر راننده 
تاکسی که دارای پروانه فعالیت باشد مشمول 
دریافت واکسن کرونا خواهد بود و با احتساب 
راننده های کمکی حدود ۲۱ هزار راننده تاکسی، 
آژانس و ســرویس مدارس مشمول دریافت 
واکسن کرونا در محل ورزشگاه گل نرگس واقع 
در پل تمدن انجام خواهند شــد.وی در رابطه 
با بازگشــایی مدارس گفت: طبق اعالم وزارت 
بهداشت رانندگان سرویس مدارس و آژانس 
دارای کارت شهری معتبر بعد از دریافت واکسن 
رانندگان تاکســی پالک ت در اولویت تزریق 

واکسن قرار خواهند گرفت.

جوانان هالل احمر اصفهانی به قرار مهربانی رسیدند؛

اجرای »پویش اهدای خون عید تا عید« در اصفهان
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان با اشاره به شیوع موج پنجم کرونا و کاهش ذخایر خونی، گفت: طرح ملی »قرار مهربانی« در قالب پویش اهدای خون »عید 
تا عید« به منظور توسعه مشارکت جوانان در فعالیت های عام المنفعه و تحقق اهداف بشردوستانه جمعیت هالل احمر در راستای حمایت از زندگی و سالمت انسان ها و 
ترویج فرهنگ نوع دوستی اجرا شد.شهریار انصاری به نیاز مبرم بیماران به خون و فرآورده های خونی سالم تاکید کرد و افزود: همزمان با روز جهانی اهدای خون جوانان 
نوع دوست اصفهانی با شعار اهدای خون هدیه ای برای نجات جان انسان ها در این پویش مشارکت کردند.گفتنی است مدیر روابط عمومی جمعیت استان، رییس هالل 
احمر شهرستان و پرسنل این جمعیت همراه با اعضا در این طرح شرکت داشته و خون اهدا کردند که با استقبال مدیرکل سازمان انتقال خون اصفهان از ایشان همراه بود.

سنا
 ای

س:
عک



پریا شهریاری به عنوان ناظر بازی های مرحله نیمه نهایی مســابقات فوتبال آقایان و بانوان در المپیک ۲۰۲۰ توکیو انتخاب شد.بازی های فوتبال المپیک توکیو 
در حال پیگیری است و نماینده فوتبال کشورمان در این مسابقات مشغول نظارت رقابت ها به عنوان عضوی از برد اجرایی فدراسیون جهانی فوتبال در هر دو رده 
آقایان و بانوان است.پریا شهریاری تاکنون مسابقات جذابی از این تورنمنت را نظارت کرده است که در بخش بانوان بازی های سوئد - آمریکا، استرالیا - نیوزیلند، 
سوئد - استرالیا، نیوزیلند - آمریکا، برزیل - زامبیا و سوئد - ژاپن بوده است.در بخش آقایان نیز مسابقات ژاپن - آفریقای جنوبی، مکزیک - فرانسه، فرانسه 
- آفریقای جنوبی، ژاپن - مکزیک، عربستان - برزیل، اسپانیا - آرژانتین و برزیل - مصر بر عهده وی بوده است.اکنون با آغاز مسابقات مرحله نیمه نهایی، دو 
بازی از این مرحله نیز طبق ابالغ فیفا توسط شهریاری نظارت می شود.بازی مرحله نیمه نهایی در بخش بانوان بین تیم های آمریکا و کانادا و همچنین در بخش 

آقایان از همین مرحله نیز  مسابقه بین تیم های مکزیک و برزیل تحت نظارت شهریاری برگزار می شود.

بانوی ایرانی در المپیک ناظر فوتبال آقایان شد

سه شنبه 12 مرداد 1400 / 03 آگوست  1442 / 23 ذی الحجه  2021 / شماره 3316

طالی شنا به امید اتحاد دوباره مردم ژاپن 
با کســب دو مدال طال در 4۰۰ متر مختلط انفــرادی و ۲۰۰ متر مختلط انفرادی، یویی اوهاشــی 
تبدیل به اولین زن ژاپنی شد که توانسته در یک دوره المپیک دو مدال طال به دست بیاورد.یویی 
اوهاشی، شناگر ژاپنی، امیدوار اســت که مدال های طالی میزبان المپیک بتواند به بهبود اوضاع 
این کشور که دچار چند دستگی شده اســت، کمک کند.هنگامی که یویی اوهاشی چهارشنبه در 
ماده ۲۰۰ متر مختلط زنان به مدال طال دست یافت، هم یک موفقیت شخصی و هم یک پیروزی 

تاریخی را از آن خود کرد.
پس از آنکه هفته قبل مدال 4۰۰ متر مختلط انفرادی را نیز کســب کرد، اوهاشــی با کســب این 
پیروزی تبدیل به اولین زن ژاپنی شــد که توانســته در یک دوره المپیک دو مدال طال به دست 

بیاورد.
دو مدال طالی اوهاشــی المپیک توکیو ۲۰۲۰ را به هفتمین المپیک پیاپــی تبدیل کرد که برنده 
مدال طالی ماده ۲۰۰ متر و 4۰۰ متر انفرادی مختلط زنان یک نفر بوده است. اوهاشی گفت: »به 
نظر غیرواقعی می آید و باورکردنی نیست. من از بسیاری از مردم شنیده ام که می گویند با دیدن 
بردن مدال های طال و دیگر مدال ها توسط ورزشــکاران و تالش زیادی که ورزشکاران می کنند، 

تحت تاثیر قرار گرفته اند. من از این بابت بسیار خوشحالم.«

ورزشکاری که مدال طال را مدیون خنده است
مته گازوز، ورزشکار تیر و کمان ترکیه یکی از چهره های شــناخته شده در المپیک توکیو بود و آن 
هم نه به خاطر درخشش و حتی کســب مدال طال بلکه خنده ها و چهره بشاش او که باعث شد 
به شخصیت محبوبی تبدیل شــود.او به رویترز گفت: تصور کنید در فینال المپیک هستید، کمان 
خود را کشیده اید و یک نفر پشت سر شــما از گوش به گوش می خندد. من ۸۰ درصد این مدال 

را مدیون لبخند هستم.
طالی گازوز برای اولین بار در تیراندازی با کمان ترکیه بود، ورزشــی که در آن تمرکز شــدید کلمه 
کلیدی است و مردم کره جنوبی معموال این عناوین را در انحصار خود دارند.وی توضیح داد: در این 
ســطح، عمال هیچ تفاوتی بین کمانداران از نظر توانایی های فنی وجود ندارد. همه چیز به دوام و 

برتری ذهنی برمی گردد.همه ورزشکاران از تاکتیک های مختلفی استفاده می کنند. 
برخی دوست دارند فریاد بزنند، برخی دوست دارند تا پایان زمان مجاز منتظر بمانند و رقیب خود 
را در حاشیه نگه دارند. مال من خوشحال بودن است و نشان می دهد که چقدر راحت هستم.روز 
شنبه، گازوز در فینال با مائورو نسپولی قهرمان المپیک تیمی سابق ایتالیا روبه رو شد و با نتیجه 
۶-4 پیروز شــد و تنها قهرمان تیراندازی با کمان غیر کره جنوبی در بازی های توکیو لقب گرفت.
ترکیه با یک طال و ۲ برنز در رده 4۲ بازی های المپیک قرار دارد و این ورزشکار تیر و کمان تاکنون 

تنها طالیی کاروان ترکیه بوده است.

گرمازدگی در المپیک توکیو
دمای 4۰ درجه ای و رطوبت کشــور ژاپن، باعــث گرمازدگی ۳۰ نفر در المپیک توکیو شد.ماســا 
تاکایا، ســخنگوی المپیک ۲۰۲۰ در یک نشســت خبری گفــت: حداقل ۳۰ نفــر در بازی های 
المپیک دچار گرمازدگی شــده اند کــه فقط عالئم خفیفی داشــتند و پس از کمی اســتراحت 
بهبــود یافته اند.توشــیرو موتــو، رییــس کمیته برگــزاری المپیــک توکیو در ایــن خصوص 
گفت: بیشــتر کســانی که آســیب دیده اند پیمانکاران، داوطلبان و کارکنان هســتند و سازمان 
دهندگان اقدامات مناســب را برای به حداقل رســاندن تاثیــر گرما در بازی ها انجــام داده اند.

تصاویر نشــان می دهند که میزان حرارت باالســت و دماســنج کنــار زمین در یک ورزشــگاه 
 دو و میدانی در توکیو، نشــان داد که دمــا به 4۰ درجه ســانتیگراد هم )۱۰4 درجــه فارنهایت( 

رسیده است.

مروری بر عملکرد سبزپوشان در لیگ بیستم؛

تیمی که در حد و اندازه ذوب آهن نبود

 سمیه مصور بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور در شرایطی جمعه شب 
با قهرمانی تیم پرسپولیس به پایان رسید که تیم ذوب آهن به لطف برتری 
تیم تراکتورسازی مقابل تیم سایپا در رقابت های لیگ برتر ماندنی شــد تا کابوس تلخ سقوط برای 

سبزپوشان و فوتبال دوستان اصفهانی به پایان برسد.
ذوب آهن لیگ بیستم را در شرایطی آغاز کرد که کوچ هم زمان ســتاره ها و خروج ۱۱ بازیکن 
اصلی پیش از شروع فصل، شرایط ذوب آهن را نامطمئن نشان داده و نشان از یک فصل 
سخت برای این تیم بود و در ادامه نیز نتایج ضعیف ذوب آهن در طول نیم فصل نخست 
باعث شد تا رحمان رضایی در پایان هفته چهاردهم از این تیم جدا شده و جای خود را به 

حسینی دهد.
تغییرات مکرر در ذوب آهن تنها به کادر فنی این تیم محدود نشده و مدیریت این باشگاه 
نیز در طول فصل دست خوش تغییر شد. مدیریت باشگاه ذوب آهن پیش از شروع فصل بر 
عهده جواد محمدی بود اما با آغاز رقابت های لیگ بیستم، محمدی از سمت خود برکنار شده 
و جای خود را به مجتبی فریدونی داد.در واقع می توان گفت یکی از اصلی ترین دالیل نتایج ضعیف و 
سینوسی ذوب آهن در طول فصل، تغییرات گسترده در پیکره ترکیب تیم و کوچ گسترده بازیکنان این 
تیم در ابتدای فصل و ضعف در یارگیری ذوبی هاست که باعث از بین رفتن ثبات تیمی ذوب آهن شده 
و در ادامه نیز مربیان این تیم مهره های الزم برای تغییر در روند نتایج ذوب آهن را نداشــتند. مجموع 
عوامل فوق در کنار اشتباهات داوری، افت و مصدومیت چند مهره اصلی تیم، باعث شد ذوب آهن با 
وجود داشتن شایستگی های بسیار نتایج ضعیفی را کسب کند و به یکی از گزینه های سقوط تبدیل 
شود. ذوب آهن فصل را  هم با شکست خاتمه داد تا روند ناکامی های این تیم در لیگ بیستم تکمیل 
شود. سبزپوشان اصفهانی در شرایطی مقابل مس رفسنجان قرار گرفته  بودند که برای فرار از احتمال 
سقوط چاره ای جز پیروزی در این دیدار نداشتند. ذوب آهن در حالی میزبان شاگردان ربیعی بود که 
با ســایپا هم امتیاز بوده و تنها با اتکا به تفاضل گل بهتر جایگاه بهتری داشت و برای بقا در لیگ باید از 
سد مس می گذشت؛ شاگردان حســینی در بازی آخر خود نیز نتوانستند طعم پیروزی را بچشند اما 
شکست سنگین سایپا مقابل تراکتور به کمک این تیم آمده و ذوبی ها با خوش شانسی از سقوط فرار 
کردند و در لیگ باقی ماندند.ذوب آهن با این نتیجه ۲۶ امتیازی باقی مانده و با کسب 5 برد، ۱۱ تساوی 
و ۱4 شکست در رده چهاردهم جدول قرار گرفت. این برای چهارمین بار در ادوار مختلف لیگ برتر است 
که ذوب آهن فصل را با جایگاهی دو رقمی به پایان رسانده و در نیمه دوم جدول قرار گرفته است.لیگ 
بیستم را می توان یک کابوس تمام عیار برای ذوب آهن دانست. تغییرات گسترده در ترکیب بازیکنان، 
تغییرات کادرفنی و مدیریتی این تیم باعث شده بود تا ذوبی ها روند متزلزلی را در طول فصل طی کنند 
و خبری از ثبات تاکتیکی و تیمی در اردوگاه سبزپوشان نباشد.در شرایطی ذوبی ها در این فصل نیز هم 
چون فصل گذشته با خطر سقوط به دسته پایین تر دست و پنجه نرم می کردند که آنها زمانی تا فینال 
لیگ قهرمانان آسیا نیز پیش رفته بودند و همین موضوع بر عمق تلخی نتایج ضعیف سبزپوشان در 

این فصل می افزود. 

مدافع مس رفسنجان تاکید کرد حتی یک درصد به 
دنبال شکست مقابل ذوب آهن نبودند و می خواستند 
سه امتیاز را بگیرند.مسیح زاهدی که فصل خوبی را 
در مس رفسنجان سپری کرد و نمایش مطمئنی در 
خط دفاعی این تیم داشت، درباره آخرین بازی فصل 
مقابل ذوب آهن و پیروزی یک بر صفر تیمش عنوان 
کرد: به خاطر حساســیت زیادی که در پایین جدول 
بود و چشــم ســایر تیم ها به ما بود، نمی خواستیم 
در این بازی بازنده شــویم و از طــرف دیگر به دنبال 
این بودیم پایان خوبی در این فصل داشــته باشــیم 
که خدا را شکر به برد رســیدیم.این مدافع که یکی از 
عوامل بســته ماندن دروازه مــس مقابل ذوب آهن 
بود و عملکــرد خوبی در این بازی داشــت، ابراز کرد: 
ذوب آهن حمالت خطرناکی داشــت و فشار زیادی 
وارد کرد ولی ما ذهنیت برنده شدن داشتیم و هر طور 

بود، نمی خواستیم بازنده شویم. آقای ربیعی نکات 
فنی الزم را به ما گفته بودند و با آگاهی ذهنی باالیی در 
مسابقه حاضر شدیم و اجازه ندادیم ذوب به گل برسد.

زاهدی یادآور شد: متاسفانه قبل از بازی برخی سعی 
کردند با دادن بیانیــه و زدن اتهامات مختلف بگویند 
مس و ذوب آهن بــه خاطر اینکه صنعتی هســتند، 
به یکدیگر کمــک می کنند، اما دیدیــد که مجموعه 
مس و بازیکنان تیم شــرافت خــود را حفظ کردند و 
فوتبال جوانمردانه ای به نمایش گذاشــتیم تا جواب 
محکمی برای آنها باشــد. این آدم ها منتظر بودند ما 
مساوی کنیم و شروع به انتقاد کنند ولی خوشبختانه 
بهانه ای به آنها ندادیم.مدافع مس رفسنجان با اشاره 
به جایگاه هشتم تیمش در پایان فصل عنوان کرد: به 
نظرم برای باشگاهی که نخستین سال حضورش در 
لیگ برتر را تجربه می کــرد، نتیجه فوق العاده ای بود 

و این عملکرد با تالش مدیریــت و عوامل تیم مس 
رفسنجان، تدابیر آقای ربیعی و تالش تمام بازیکنان 
اتفاق افتاد. تیم ما با رتبه چهارم فقط ۶ امتیاز فاصله 
داشت و در مجموع نتیجه خوبی به دست آمد.زاهدی 
در خصوص ادامه یا قطع همکاری با مس رفسنجان 
گفت: قراردادم با مس تمام شده و هنوز برای آینده ام 
تصمیم نگرفتــه ام. فصل طوالنی و خیلی ســختی 
داشــتیم. فعال به پیشنهاداتم پاســخی نداده ام و به 
خاطر فشردگی بازی های آخر فصل، االن در استراحت 
هستم، اما سعی می کنم مثل انتخاب مس تصمیم 

درستی بگیرم تا پیشرفت کنم.

مدافع مس رفسنجان: 

جواب محکمی به بیانیه ها دادیم

خبر روز

بازگشت غیرمنتظره »کرار جاسم« به تراکتور
وب ســایت عراقی العالم الجدید در خبری مدعی شد که کرار جاســم قصد دارد به فوتبال ایران و 
تراکتور بازگردد.چند روز پیش و پس از جدایی فیروز کریمی از هدایــت تراکتور، مدیران این تیم 
تبریزی تصمیم گرفتنــد تا یک بار دیگر 
سکان هدایت تیم شان را به فراز کمالوند 
بسپارند. در نخســتین روزهای حضور 
تراکتور پس از بازگشــت بــه لیگ برتر 
فوتبال ایران، کمالوند جوان هدایت این 
تیم را به عهده گرفت و توانســت نتایج 
خوبی با پرشورها کسب کند.در روزهایی 
که کمالونــد هدایت تراکتــور را برعهده 
داشت، او کرار جاسم را از الوکره به تبریز 
آورد و ســتاره تیم ملی عراق نیز در این 
تیم درخشــید و به یکی از مهره های اصلی و تاثیرگذار این تیم تبدیل شــد. اما حاشــیه های این 
بازیکن تکنیکی باعث جدایی او از جمع تبریزی ها شد.کرار پس از جدایی از تراکتور، راهی استقالل 
و شــاهین و همچنین لیگ عراق شد و در بازگشتی که در لیگ شــانزدهم به تبریز داشت، فروغ و 

درخشش همیشگی را نداشت. 
این بازیکن که فصل گذشته در تیم نفت الوسط عراق بازی می کرد، مدعی شده که از تراکتور پیشنهاد 
دارد.وب سایت العالم الجدید در گفت وگویی کوتاه که با این بازیکن داشته، از دریافت دو پیشنهاد 
لیگ برتری برای کرار جاسم خبر داده و مدعی شده در مذاکرات پیشرفت حاصل شده است. بازیکن 
سابق تیم ملی عراق در این زمینه گفت: من دو پیشنهاد از لیگ ایران از جمله تراکتور دریافت کرده ام 
که روند مذاکرات با این تیم مراحل پیشرفته ای را طی می کند ضمن اینکه سابقه بازی در این تیم 
را نیز دارم.به هر حال پس از بازگشت کمالوند به تبریز، او قصد دارد یک بار دیگر با شاگرد سابقش 
همکاری کند و کرار جاسم که اکنون ۳4 سال سن دارد و آخرین دوران حضورش در فوتبال ایران به 
زمان بازی در صنعت نفت آبادان بازمی گردد، ممکن است در لیگ بیست و یکم پیراهن تراکتور را بر 

تن کند. باید دید در روزهای آتی چه اتفاقاتی رخ می دهد.

تالش باشگاه نفت برای تمدید قرارداد »فکری« 
محمود فکری در فصلی که گذشت موفق به حفظ ســهمیه نفت مسجد سلیمان در لیگ برتر شد و 
پیش تر هم به همراه این تیم به مقام قهرمانی در لیگ یک دســت یافته بود و با اقبال عمومی در 
مسجد سلیمان برای ادامه همکاری مواجه است؛ اما فعال قراردادی در این زمینه به امضای طرفین 

نرسیده است.
 محمود فکری برای ادامه همکاری با نفت مســجد سلیمان خواســتار رفع مشکالت مالی تیم و 
هم چنین تخصیص ردیف بودجه مشــخص برای تیم در ابتدای فصل شــده است؛ مشکالتی که 
از زمان حضور نفت مســجد ســلیمان در لیگ برتر تیم با آن درگیر بوده و فصل گذشته هم موجب 
جدایی مجتبی حســینی ازاین تیم در میانه های راه شــد. در حالی که سرمربی ذوب آهن شروع 
بســیار خوبی به همراه این تیم داشت و حتی موفق به شکســت تیم هایی چون فوالد و سپاهان 
 شده بود، اما در ادامه عدم اجرای تعهدات نســبت به بازیکنان از سوی باشگاه موجب شد تا راهی 
ذوب آهن شــود.  محمود فکری در پایان بازی با آلومینیوم در اراک که با برد نفت مسجد سلیمان 
همراه بود و در کنفرانس خبری به این نکته اشاره کرد که باز هم دوست دارد به نفت کمک کند؛ اما به 
نظر می رسد در صورتی که باشگاه نتواند بر مشکالت مالی فایق آید راهی یک تیم جدید خواهد شد 
به خصوص که مشکالت مالی او را هم مثل مجتبی حسینی آزار داد و در هفته های پایانی لیگ برتر 

موجب از دست دادن امتیازات حساسی شد. 

مستطیل سبز

 کشتی فرنگی ایران 
در حسرت فینال ماند

نماینــده وزن ۹۷ کیلوگرم ایران با شکســت 
مقابل دارنــده مدال طالی المپیــک ریو، از 
رســیدن به فینال بازماند تا همچنان کشتی 
فرنگی ایران در حسرت فینال باقی بماند.در 
ادامه رقابت های کشتی فرنگی المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو، محمدهادی ساروی دارنده مدال برنز 
امیدهای جهان، در مرحلــه نیمه نهایی وزن 
۹۷ کیلوگرم مقابل آرتور الکســانیان، دارنده 
مدال طالی جهان و المپیک از ارمنســتان به 
روی تشک رفت و در پایان با نتیجه 4 بر یک 
شکست خورد و از رســیدن به فینال بازماند.

ســاروی پیش از این در دور نخســت مقابل 
آدم بودجملین از الجزایر با نتیجه قاطع ۹ بر 
صفر به برتری رسید و در دومین مبارزه نیز برابر 
کریل میلوف، دارنده مدال نقره ۲۰۱۸ جهان از 
بلغارستان با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید و 
راهی نیمه نهایی شد.محمدعلی گرایی، دیگر 
نماینده ایران در روز دوم این رقابت ها بود که 
در دیــدار نیمه نهایی مقابــل تاماش لورینچ 
دارنده مدال طالی جهان از مجارستان در یک 
مبارزه سخت با نتیجه ۶ بر 5 شکست خورد و 
از رسیدن به فینال بازماند. گرایی برای کسب 
مدال برنــز به مصاف شــوهی یابیکو از ژاپن 
می رود.علیرضا نجاتی در وزن ۶۰ کیلوگرم نیز 
در روز نخست این رقابت ها با شکست مقابل 
حریفی از ارمنستان حذف شد.با این حساب 
ایران در 4 وزن از 5 وزن، هیچ فینالیســتی 
ندارد و سه  ملی پوش برای مدال برنز مبارزه 

خواهند کرد.

کوتتاه از  توکیو 2020

وز عکس ر

اولین جلسه 
 »اسکوچیچ«

 در تهران
نشســت ســرمربی تیم ملی با 
سرپرســت دبیرکلی فدراسیون 
فوتبال برگزار شــد. این نشست 
با حضــور حســن کامرانی فر، 
سرپرســت دبیرکلــی، دراگان 
اســکوچیچ، وحید هاشمیان و 
بقیه اعضــای کادر فنی در دفتر 

سرپرست دبیرکلی برگزار شد. 
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مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری خبر داد:

 سرمایه گذاری بیش از 1۸ هزار میلیارد ریال 
در پروژه های مشارکتی اصفهان

مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری اصفهان گفت: ارزش ریالی 
پروژه های مشارکتی شــهر اصفهان در این دوره مدیریت شــهری یک هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان 
است که آورده سرمایه گذاران دو برابر آورده شــهرداری بوده است.شهرام رییسی اظهار کرد: از نظر 
حجم ارزش کل سرمایه گذاری، ۱۸ هزار میلیارد ریال در حوزه قراردادهای منعقد شده در سازمان 
ســرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شــهرداری سرمایه گذاری شده اســت.وی تصریح کرد: 
محورهای پروژه های مشــارکتی چهار ســال اخیر که منتج به عقد قرارداد شده در بخش تجاری، 
اداری و مسکونی، فرهنگی، ورزشــی و تفریحی، در بخش خدمات عمومی، حمل و نقل و محیط 

زیست بوده است.
مدیر عامل سازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شــهرداری اصفهان با بیان این که در 
حوزه های فرهنگی، ورزشی و تفریحی احداث و بهینه ســازی و تجهیز اماکن ورزشی انجام شده 
است، افزود: در حوزه فرهنگی نیز مرمت و احیای حمام تاریخی رهنان به بخش خصوصی واگذار 
شد.وی با بیان این که دو سینما در مناطق ۱۵ و ۱۱ با مشارکت بخش خصوصی احداث شده است، 
خاطرنشان کرد: در بخش خدمات عمومی فضای بالاستفاده بخش زیرین میدان امام علی )ع( 
در قالب قرارداد مشارکتی به فروشگاه زنجیره ای رفاه واگذار شد.رییسی ادامه داد: در حوزه حمل و 
نقل و محیط زیست، تجهیز ناوگان اتوبوسرانی به سیستم هوشمند AVL و AFC و ایجاد اپلیکیشن 
هوشمند ناوگان بار، تصفیه خانه هایی در منطقه ۱۲ و در حوزه پسماند برای اولین بار پروژه پیرولیز 

اجرا شد.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان:

 پروژه های بازآفرینی بافت تاریخی شهر اصفهان 
افتتاح می شود

مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان گفت: پروژه های بازآفرینی بافت تاریخی شــهر اصفهان با 
هزینه ای بالغ بــر دو هزار و ۲۲۴ میلیارد ریال افتتاح می شود. حســین کارگر اظهــار کرد: از جمله 
پروژه های بازآفرینی بافت تاریخی شهر اصفهان، ساماندهی میدان امام حسین )ع( شامل محور 

میانی و ضلع شرقی است.
وی افزود: ساماندهی پیاده راه، پیاده رو شرق و محور میانی چهارباغ عباسی حد فاصل میدان امام 
حسین )ع( تا میدان انقالب از دیگر پروژه های آماده بهره برداری است.مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان از مرمت و بازســازی موزه میدان امام علی )ع( )ســرای خیار( خبر داد و گفت: مرمت و 
بازسازی موزه امام علی )ع( )سرای خیار( با مساحت سه هزار مترمربع با صرف هزینه ۲۲۰ میلیارد 

ریال انجام شده است.
وی با تاکید بر این که قدمت سرای خیار به احتمال قوی زمان صفویه بوده، اما به دلیل این که هیچ 
گونه اثری از صفویه و قاجاریه در آن مشخص نیست و تحت تاثیر تغییرات زمان قرار گرفته، احتمال 
قدمت این بنا به زمان صفویه نزدیک تر است، خاطرنشــان کرد: مرمت قسمت قدیمی و نوسازی 

قسمت های آزاد سازی شده این موزه انجام شده و آماده بهره برداری است.
کارگر ادامه داد: تملک میدان جلوخان میدان امام علی )ع( و آغاز عملیات اجرایی مجتمع مشارکتی 

مسکونی تجاری خیابان مدرس از دیگر پروژه هایی است که مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی با بیان این که برای تملک، آزادسازی و ساماندهی جلوخان میدان امام علی )ع( ۱۵۰ میلیارد 
تومان هزینه شده است، افزود: جلوخان مســجد جامع از فاز سوم پروژه میدان امام علی بوده که 
عالوه بر میدان جلوخان بازارهای غاز، مســجد جامع، ریســمان و نظامیه همچنین سرای خیار و 

مدرسه کاسه گران را نیز شامل می شود.

فاز اول و دوم مرکز همایش های بین المللی اصفهان با دستور رییس جمهور افتتاح شد؛

روحانی: سالن بین المللی در خور  شهر اصفهان است

سالن اجالس ســران و فاز اول و دوم مرکز همایش های بین المللی 
اصفهان در قالب یکصدمین افتتاحیه شــهرداری اصفهان، با دســتور 
رییس جمهور و با حضور امام جمعه اصفهان، استاندار، شهردار، رییس 

شورای شهر و سایر مقامات استانی و شهری افتتاح شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، حجت االسالم 
حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان در ارتباط ویدئو کنفرانسی برای 
افتتاح مرکز همایش های بین المللی اصفهان ضمن صدور دســتور 
افتتاح این مرکز، اظهار کرد: تعامل سازنده مدیران مختلف در استان 
اصفهان را به فال نیک می گیریم، ما در سال 9۲ کار را با تعامل سازنده 
آغاز کردیم و با افتتاح ســاختمانی )مرکز همایــش های بین المللی 
اصفهان( که به تعامل سازنده مربوط می شود، روزهای پایانی )دولت( 
را می گذرانیم.وی با بیان اینکه مرکز همایش های بین المللی اصفهان 
یک ساختمان ارزنده و بسیار زیباســت، گفت: چند سال قبل در نظر 
داشتیم اجالســی چندجانبه را در اصفهان و در این سالن برگزار کنیم 
اما هنوز این ساختمان آماده نشده بود و من فیلم و عکس های زیبای 
این مجموعه را دیده بودم.رییس جمهــور افزود: اصفهان همه آثارش 

زیباست و درخور چنین سالن بین المللی بود.
وی با بیان اینکه دست همه طراحان، مهندســان و کارگران این پروژه 

را می بوسم، ادامه داد: کار بسیار ارزشــمندی در این طرح انجام شده 
و بســیار کار بزرگی اســت که امیدواریم اجالس های متعدد خارجی 
و داخلی در این مکان برگزار شــود.روحانی با تاکیــد بر اینکه هیچ جا 
به زیبایی اصفهان نیســت، اضافه کرد: این اقدامــات کار دولت و فرد 
نیست کار ملت است و مردم در مقاطع مختلف تاریخی این کار را انجام 

می دهند چراکه این ملت، ملت بزرگی است.

  مرکز همایش ها نقطه ای برای تعامل سازنده با جهان است
در ادامه، قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان با بیــان اینکه در آخرین 
هفته کاری مدیریت شهری، یکصدمین افتتاحیه در چهار سال گذشته 
با حضور رییس جمهور برگزار می  شــود، اظهار کــرد: اصفهان به عنوان 
پایتخت فرهنگ و تمدن افتخار دارد یکی دیگر از دستاوردهای با ارزش 
خود را به عنــوان یک ظرفیت ملی به مردم تقدیــم کند.وی ادامه داد: 
ســاخت پروژه بزرگ مرکز همایش  های بین  المللی سال ۸9 با هدف 
برگزاری اجالس سران کشورهای غیرمتعهد در اصفهان آغاز شد و قرار 
بود در مدت کوتاهی افتتاح شود، هر چند افتتاح آن به تعویق افتاد، اما 
شهرداری اصفهان با هدف ایجاد زیر ســاخت ارزشمند بین المللی در 
این دوره مدیریت شهری با بودجه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی فاز اول و دوم 

این پروژه را به پایان رساند.شــهردار اصفهان با بیان اینکه فاز نخست 
این طرح، شامل تملک، شبکه معابر آب، برق، گاز و فاضالب، خدمات 
زیربنایی و روبنایی و ۸ ویال برای ســران کشورهاست، افزود: فاز دوم 
شامل ساختمان ها به ویژه سالن اصلی همایش  ها و فاز سوم شامل 
تجهیزات مورد نیاز بهره بردار که در آینده تکمیل می شــود، است.وی 
موقعیت جغرافیایی این مرکز را مناسب و معماری آن را ویژه توصیف 
کرد و گفت: با فراهم شدن همه امکانات الزم برای مذاکرات هیئت های 
مختلف، امکان برگزاری یک اجالس بین المللی در اصفهان در نزدیکی 
فرودگاه و نمایشگاه بین المللی این شــهر فراهم شده است. نوروزی 
مرکز همایش ها را مرکزی برای تعامل سازنده با جهان توصیف کرد و 

گفت: این مکان یک زیرساخت با ارزش بین المللی به شمار می رود.

    تامین زیرســاخت کافی برای راه اندازی منطقه دیپلماتیک در 
مرکز همایش ها

وی بیان کرد: پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان در زمینی 7۲ 
هکتاری به مثابه یک شهرک ۱۰ هزار نفری به گونه ای ساخته شده است 
که دارای زیرساخت قابل توسعه و دو نقطه برای منطقه دیپلماتیک در 
راستای احداث کنسولگری های مختلف و مرکز تجاری اتاق بازرگانی 
است که در این زمینه شــهرداری مذاکراتی با وزارت امور خارجه و اتاق 
بازرگانی استان اصفهان انجام داده است.شهردار اصفهان افزود: در این 
دوره مدیریت شهری شــهر اصفهان صاحب بسیاری از امکانات مانند 
خط اول مترو، خط دوم در حال اجرا، تکمیل نیم رخ شرق رینگ چهارم 

۸۰ کیلومتری و زیرساخت های مهم فرهنگی شده است.

    درخواست شــهردار اصفهان از رییس جمهور برای توجه به حیات 
زاینده رود

وی خطاب بــه رییس جمهور با بیان اینکه از شــما یک تشــکر و یک 
خواهش دارم، اظهار کرد: از همه همکاری دولت برای حل مشــکالت 
اصفهان به ویژه با دستوراتی که از سوی استاندار اصفهان ابالغ می شد، 
قدردانی می کنم؛ تعامل دولت با شــهرداری اصفهان برای اختصاص 
اوراق سه هزار میلیارد تومانی برای ساخت مترو قابل تقدیر است.وی 
ادامه داد: خواهش من در خصوص نگاه محیط زیستی و استراتژیک 
به حیات زاینده رود به عنوان یک حق بشــری است چراکه زاینده رود 
شاهرگ حیاتی است که زندگی کشــاورزان و همه مردم اصفهان را به 
خطر انداخته است و آثار میراثی و فرونشســت زمین، شهر اصفهان را 

تهدید می کند.

اولین دوره جامع آموزشــی و توانمندسازی جوانان 
با عنوان »بازنویســی داســتان زندگی« از ســوی 
فرهنگسرای پرسش وابســته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان آغاز شده و 
تا پایان شــهریورماه ادامه دارد.شــاهین فرهنگ، 
پژوهشگر حوزه روانشناسی در نخستین کارگاه این 
دوره که به موضوع »زندگــی هدفمند« اختصاص 
داشت، اظهار کرد: بسیاری از انسان ها در دوراهی ها 
یا چندراهی های زندگی نمی دانند بایــد کدام راه را 
انتخاب کنند. حضرت علی)ع( می فرمایند کســی 
که نمی داند از زندگی خود چــه می خواهد به جایی 
هم نمی رســد.وی گفت: انســان ها در دنیا مسابقه 
می دهند که از یکدیگر سبقت بگیرند، اما باید بیاموزیم 
از خودمان سبقت بگیریم و مِن امروزمان بهتر از مِن 
دیروزمان باشد. بنابراین در زندگی هیچ گاه به دنبال 
سبقت گرفتن از دیگران نباشید چون کسی درست 
زندگی می کند که همواره از خودش سبقت بگیرد.این 
پژوهشگر حوزه روانشناسی با اشاره به بررسی های 
انجام شده و اینکه 97 درصد مردم دنیا در زندگی خود 
هدف ندارند، ادامه داد: گاهی نوشتن اهداف مان طول 
می کشد چون تا به حال به این موضوع فکر نکرده ایم 
و یا نمی دانیم مهم ترین اهداف ما بر اساس اولویت 
چیست.فرهنگ افزود: ما خیلی خوب می دانیم از 
زندگی مان چه نمی خواهیم اما نمی دانیم از زندگی 
چه می خواهیم. 97 درصد مردم دنیا به جای اینکه 
راننده ماشین زندگی خود باشــند، فقط سرنشین 

آن هستند.

  مقصد همان خواسته های ماست
وی با بیان اینکه در زندگی باید مقصد، ارزش و هدف 
خود را دنبال کنیم، تصریح کرد: مقصد همان خواسته 
ماست که معموال در یک کلمه توصیف می شود؛ مانند 
موفقیت، خوشبختی، رضایت، آگاهی، سعادت، رشد 
و کمال. مقصد به خودی خود دست یافتنی نیست و با 
حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی شود.وی با انتقاد 
از برخی اســاتید دوره های انگیزشی که بدون علم و 
تجربه اطالعات غلط به مردم می دهند، اضافه کرد: 
زمانی که زمینه های رسیدن به مقصد را فراهم کنیم 
مقصد تبدیل به ارزش می شود. ارزش ها، آرزوها و 
رویاهای ما هستند که معموال دست نیافتنی است و در 
حد رویا باقی می ماند، بنابراین باید ارزش ها و آرزوها 

را به هدف تبدیل کنیم.
این پژوهشگر حوزه روانشناسی درباره تعریف هدف 
گفت: هدف خواســته دقیق و روشــنی است که به 

محض اعالم و بارها پس از آن ذهن را درگیر می کند 
تا احتمال رسیدن به خواسته بیشتر شود. این درست 
نیست اگر انسان به هر چه خواست می رسد؛ اما اگر 
زندگی هدفمند داشته باشد شاید به هدف خود برسد، 
شاید هم نه.این مدرس کارگاه زندگی هدفمند تاکید 
کرد: هدف باید دو ویژگی داشته باشد؛ نخست اینکه 
دقیقا بدانیم چه می خواهیم و دوم اینکه زمان رسیدن 
به هدف نیز مشخص باشد. برای مثال اگر هدف مان 
ادامــه تحصیل اســت بدانیم هدف مــان تحصیل 
در مقطع دکترای دانشــگاه تربیت مدرس اســت و 

می خواهیم در سال ۱۴۰۴ به این هدف برسیم.

  بر خواسته های خود تمرکز کنید نه بر داشته ها
به گفته فرهنگ، انســان های ناموفق بر داشته های 
خود تمرکز می کنند، در حالی که انســان های موفق 
بر خواســته های خود متمرکز می شوند. همچنین 
انسان موفق کسی نیســت که امکانات زیادی دارد 
بلکه کسی اســت که از امکانات کمی که دارد خوب 
اســتفاده کند.وی با بیان اینکه شــکر نعمت باعث 
افزون شدن نعمت ها می شود، گفت: با شکر کردن 
موافقم اما با راضی بودن به آب باریکه ها خیر، چون 
انسان به هر چیزی راضی شود در آن متوقف می شود. 
انسان هایی که خواسته های کوچک دارند، یافته های 

کوچک هم دارند.
این پژوهشــگر حوزه روانشناســی افزود: تک تک 
انســان ها ارزشمند هســتند، بنابراین باید به دنبال 
اهدافی باشند که به اندازه خودشان ارزشمند است.  
فرهنگ با اشاره به لزوم پرداختن به لذت های مادی 
و دنیوی در کنار لذت های معنوی ادامه داد: اهداف 
ما در زندگی باید مادی و معنوی، زمینی و آسمانی و 

مربوط به خودمان و دیگران باشد.وی تاکید کرد: نه 
باید دنیاپرست باشــیم و نه دنیاگریز؛ همان طور که 
حضرت علی)ع( می فرمایند برای دنیای خود آن گونه 
زندگی کنید که انگار هرگــز نمی میرید و برای آخرت 

خود آن گونه زندگی کنید که انگار فردا خواهید مرد.

 اهداف خود را روی کاغذ بنویسید
این پژوهشگر حوزه روانشناسی گفت: از امروز برای 
خود اهداف یک ماهه تعیین کنید، آنها را روی کاغذ 
بنویسید و در معرض دید خود قرار دهید. هر روز که 
به زمان تعیین شده نزدیک شدید جدول اهداف خود 
را بررسی کرده و ســرعت خود را افزایش دهید. اگر 
به هدف یک ماهه خود نرســیدید امید خود را برای 
رسیدن به اهداف بزرگ از دست ندهید.فرهنگ تاکید 
کرد: باید همیشه این نکته را به یاد داشته باشیم که 
انسان های موفق همواره بیشتر از انسان ها ناموفق 
شکســت می خورند. برای مثال توماس ادیســون 
9۳۱ بار تــالش کرد المپ را اختراع کند و شکســت 
خورد و در نهصد و سی و دومین بار موفق شد. تفاوت 
آدم های موفق و ناموفق این اســت کــه ناموفق ها 
زمین گیر می شوند و موفق ها بلند می شوند و به راه 
خود ادامه می دهند. حضــرت علی)ع( می فرمایند 
اگر می خواهید در زندگی به اوج برسید دست به عمل 
بزنید.به گزارش سازمان فرهنگی تفریحی ورزشی 
شهرداری اصفهان، انتخاب بهترین مسیر تحصیلی 
و شغلی، انتخاب همسر شایسته و خودشفابخشی 
زخم های عاطفی دیگر موضوعات کارگاه های اولین 
دوره جامع آموزشی و توانمندسازی جوانان با عنوان 
»بازنویسی داســتان زندگی« اســت که به صورت 

آنالین برگزار می شود.

در اولین دوره جامع شناسی و توانمند سازی جوانان مطرح شد:

چطور آرزوهای خود را به هدف تبدیل کنیم؟
چهارمین ضیافت شعر غدیر در اصفهان برگزار شد

چهارمین کنگره بین المللی »ضیافت شاعرانه غدیر«، کنگره بین المللی ضیافت شاعرانه غدیر با 
پیام آیت ا... گلپایگانی آغاز به کار کرد و شاعران مختلف  با موضوع غدیر به شعر خوانی پرداختند 
و برگزیدگان مورد تقدیر قرار گرفتند.این کنگره ادبی که پس از وقفه چهار ســاله به همت حجت 
االسالم شریعت فرزند مرحوم آیت ا... شریعت موسوی و به صورت کامال مردمی دو روز پس از 
عید غدیر در سالن اجتماعات اهل البیت اصفهان برپا شــد، با حضور جمعی از شاعران  و قرائت 
پیام آیت ا... گلپایگانی مرجع بزرگ شیعیان و آیت ا...علوی بروجردی اصفهان برگزار شد.در این 
مراســم دکتر رضا بیات، محقق برجسته کشور و رییس موسســه ادب پژوهی شیعی به تشریح 
ایهامات قرآن کریم در رابطه با امام علی )علیه السالم( پرداخت و نکات حائز اهمیتی از اشارات 

قرآن به امیرالمومنین را برای شرکت کنندگان مطرح کرد.
 دکتر رضا بیات با بیان اینکه ایهام شناسی قرآن رشته جدیدی اســت که تا کنون به آن پرداخته 
نشده است، گفت: آنچه امروز در این فرصت کوتاه درباره آن سخن می گویم در واقع یک کارگاه 6 
ساعته و مفصل است که نکات جالبی از قرآن کریم به مخاطب می گشاید.وی با اشاره به آیات و 
روایات و جایگاه قرار گرفتن جمله »علی صراط المستقیم« در این سخنرانی به همراه پاورپوینت 
به اثبات این موضوع که منظور خداوند در قرآن، امام علی)ع( بوده است نیز پرداخت و افزود: ۱9 
روش در اثبات امام علی)ع( در قرآن وجود دارد که ایهام یکی از این روش هاست و دانشگاه های 

مختلف کشور در حال حاضر به صورت علمی در حال کار روی آن هستند.
در ادامه برخی شاعران از جمله اســتاد خروش )عباس شاهزیدی ( و اســتاد شهیر اصفهانی، 
استاد محسن ناصحی و... به شــعر خوانی در مدح امام علی)علیه السالم( پرداختند.همچنین 
در پایان از برگزیدگان این کنگره شــاعرانه غدیر تقدیر به عمل آمد و نیز حاج رضا رضازاده و حاج 
جواد رضوی از مداحان قدیمی و پیشکســوت اصفهان به نقل خاطراتی از مرحوم صغیر اصفهانی 
پرداختند.گفتنی است؛ در این مراسم از حجت االسالم شهاب مرادی، محسن درویش، موحد، 
علی ثلیمیان، مریم بسحاق، زهرا ســرامی، محمدرضا قناعتی و دکتر قربان ولی که از برگزیدگان 

چهارمین کنگره بودند، تقدیر به عمل آمد.

مدیریت دور ریختنی ها با ایده های دانش آموزان
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان از همکاری این ســازمان با مجتمع 
آموزشی مدارس دانشــگاه صنعتی اصفهان در زمینه برگزاری رویدادهای خالقیت محور از جمله 
طرح »ایده شو« خبر داد.رحیم محمدی اظهار کرد: پیرو تفاهم نامه صورت گرفته میان سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان و مجتمع آموزشی مدارس دانشگاه صنعتی، رویداد ایده شوی 
دانش آموزی و دانشــجویی یادبود شــهید محســن فخری زاده در چهار بخش مختلف شامل 
دغدغه ها، ایده پردازی کســب و کار در حوزه مدیریت پسماند، بهینه ســازی و ارتقای سامانه ها 
و مراحل مختلف بازیافت دورریختنی ها و پســماندهای شهری آغاز شــد.وی با بیان این که به 
دلیل شرایط ناشی از پاندمی کرونا بخش های مختلف این رویداد از جمله سمینارهای آموزشی 
و توجیهی به صورت مجازی برگزار شــده، افزود: در پایان نیز داوری ایده های دریافتی به صورت 
وبیناری برگزار شد و ایده های منتخب حوزه پسماند شــامل طرح تفکیک در چهار دسته، راهکار 
جلوگیری از ورود شیرابه به منابع زیرزمینی و طرح تفکیک بارکدی پالستیک ها به عنوان ایده های 
برتر انتخاب شدند.مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان به دیگر برنامه  مشترک 
سازمان با مجتمع آموزشی مدارس دانشگاه صنعتی اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: برگزاری اولین 
جشنواره پاک یاران، هنر و خالقیت نیز دیگر رخداد حاصل از مشارکت سازمان با مجتمع مدارس 
دانشگاه صنعتی بوده که منجر به دریافت ده ها اثر دانش آموزی در رشته های نقاشی، کاردستی، 
فیلم کوتاه، ویدئو کست، پادکست، داستان و دست سازه شده تا ضمن انتخاب برگزیدگان، دانش 

آموزان را نسبت به مباحث مربوط به مدیریت پسماند کنجکاو و حساس کنند.

با مسئولان

خبر  روزخبر خوان

رونمایی پالک های جدید 
و کدپستی هوشمند شهری 

در اصفهان
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان 
اصفهــان از رونمایی و آغاز نصــب پالک های 
جدید و کدپستی هوشمند شــهری در منطقه 
۸ شــهرداری اصفهان خبــر داد. جعفر مطلب 
زاده، با اشاره به اینکه مطابق برنامه ریزی سال 
جاری پالک  کد هوشمند شهری برای همسان 
شدن پالک ها در مناطق شش، هفت، هشت، 
۱۰، ۱۲و  ۱۴ شــهرداری اصفهان در دســتور کار 
قرار گرفته است، گفت: آیین رونمایی از پالک 
های جدید و کدپستی هوشــمند در منطقه ۸ 
شهرداری اصفهان شروع شد.مدیرکل ارتباطات 
و فناوری اطالعات استان اصفهان افزود: پالک 
 QR( های هوشمند مجهز به بارکدهای پستی
code(  هســتند که به صورت بر خط اطالعات 
خواســته شــده را در اختیار کاربر مــی گذارد؛ 
به طور مثال اطالعات ساختمانی از قیبل تعداد 
واحد، سال ســاخت و تمام جزئیات مربوط به 
ساختمان داده می شود. مطلب زاده گفت: پالک 
های هوشمند قابلیت به روزرسانی دارند و نیازی 
به تعویض فیزیکی پالک نصب شده نیست و 
نمایش آدرس پستی صحیح ملک، بر اساس 
آخرین وضعیت بانک اطالعاتی معابر و اطالعات 
توصیفی اداره پست است و در کلیه سامانه هایی 
که به نحوی از طریــق موقعیت های مکانی در 
حال سرویس دهی به شــهروندان است قابل 
اســتفاده خواهد بود. وی در ادامه تصریح کرد: 
مکان محور بودن، کاهش هزینه های اجرایی، 
افزایش کارایی و دقت، داده های قابل اطمینان، 
امکان بارگذاری تمامی اطالعات اماکن، حذف 
بازدید فیزیکی ادارات و ســازمان ها و استفاده 
سریع در خدمات اورژانسی و حوادث از جمله 
مزایای پالک های هوشــمند اســت.مدیر کل 
ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان بیان 
کرد: یک میلیون و ۴۵۰ هزار مکان شناسنامه دار 
کالن شهر اصفهان شامل واحدهای مسکونی، 
تجاری و اداری در پروژه ملی جی نف، دارای 
کد پستی ۱۰ رقمی هستند که مطابق برنامه 
ریزی امســال حدود ۳۵۰ هزار پالک جدید 

هوشمند نصب خواهد شد.
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برای همه مان پیش آمده که گاهی آرزو کرده ایم که کاش می 
توانستیم ذهن دیگران را بخوانیم و بفهمیم به چه فکر می کنند، 
انگار که از قدرتی جادویی برخوردار باشیم. اما اگر به شما بگوییم 
که می توانید تنها با دقت به زبان بدن آدم ها واقعا ذهن شان را 
بخوانید چه؟گاهی ممکن است به خاطر اشتباه بودن حرکت 
بدنی، از کلمــات – با همه قدرت زیادی که دارند – برداشــت 
دیگری شود. با این حال، بیشــتر زبان بدن ما به ناخودآگاه 
ما مربوط می شود و ما به خود می آییم و می بینیم دست به 
کارهایی زده ایم که به قدری ناخــودآگاه صورت گرفته اند که 
تازه بعد از انجام شان به آن ها پی بردیم.در ادامه ترفندهایی 
 به شــما یاد خواهیم داد که با آن ها دست کمی از یک پیشگو 

نخواهید داشت.
 به چشــم هایش دقت کنید : نگاه کردن به ســمت راســت 
و بــاال نشــانه دروغگویــی اســت چون بــا ایــن کار تخیل 
فــرد فعال مــی شــود. اما نــگاه به ســمت چــپ و پایین 
هنــگام صحبت کــردن نشــان می دهــد که آن شــخص 
 یــا در حال بــه یــاد آوردن چیــزی اســت یــا دارد فکرش

 را جمع می کند.
 اگر زیاد سر تکان می داد : گاهی وقتی مشغول صحبت درباره 
چیزی هستیم که شــخص مقابل مان عالقه ای به آن ندارد، 

ممکن است آن شخص شروع کند به پشت هم و بیش از حد 
تکان دادن سر خود. اگر در حال توضیح موضوعی برای کسی 
بودید و دیدید بیش از حد سر خود را تکان می دهد یعنی شک 
دارد که بتواند طبق توضیحات شما عمل کند. به همین دلیل باید 
حواس خود را جمع کنید و اگر متوجه این حرکت در شخص 

مقابل تان شدید، شمرده تر صحبت کنید و سعی کنید آن را به 
شکل دیگری بیان کنید تا متوجه توضیحات شما شود.

 ادای خندیدن را در می آورد: بیشتر ما از چین و چروک هایی 
که زودتر از موعد سر و کله شــان دور چشم هایمان پیدا شده 
دل خوشی نداریم. اما چیزی که نمی دانیم این است که همین 

چین و چروک ها مــی توانند بگویند که خنده یک شــخص 
واقعی است یا ساختگی. چون خنده ساختگی مسری نیست 

و بنابراین چشم ها هم همراه لب ها نمی خندند.
 فک خود را فشــار مــی دهــد : فشــار دادن فک نشــانه 
اضطــراب اســت. اگــر متوجــه شــدید شــخص مقابل 
تان فک خــود را فشــار مــی دهــد، معنایش این اســت 
که دارد بــه چیز اضطــراب آوری فکر می کند. ایــن اتفاق به 
 طور ناخودآگاه می افتد، چه آن شــخص خــود متوجه اش 

باشد و چه نه.
 از کجا بفهمیم احساسش ساختگی نیست؟: بلند کردن دست 
به طور کامل و با یک حالت راحت، تصویر قدرتمند و مسلطی به 
شخص می دهد. برعکس، باال آوردن دست تا پایین سر نشان 

دهنده نداشتن حس امنیت روانی و خجالتی بودن است.
 از کف دست هایش چشم برندارید :بســیاری از حالت های 
دست می توانند معنی یا معانی ای داشــته باشند. دو مورد 
از آن ها هســت که مــی خواهیم درمــوردش صحبت کنیم. 
اگر کف دســت هایتان رو به بــاال بود یعنی داریــد چیزی را 
پیشنهاد می دهید یا سوال می کنید. اما اگر کف دست هایتان 
 رو به پاییــن بود یعنی دارید چیزی را دســتور مــی دهید یا 

تقاضا می کنید.

آشپزی

خورشت مرغ و بامیه 
مواد الزم : مرغ هشت تکه، بامیه پاک شده یا حلقه شده نیم 

کیلو، سیر کوبیده سه حبه، گوجه فرنگی پوست کنده و خرد شده 
4 عدد،آب لیمو سه قاشق غذاخوری،رب گوجه فرنگی سه یا چهار قاشق 
غذاخوری،فلفل قرمز تازه هشت عدد،روغن،نمک و فلفل به مقدار الزم

طرز تهیه :ابتدا باید مرغ را با دو پیمانه آب در قابلمه ریخته و بعد از اضافه کردن کمی نمک 
و فلفل، روی اجاق بگذارید. بعد از حدود 20 دقیقه، مرغ تا اندازه ای می پزد و می توانید سیر، 
گوجه فرنگی و بامیه را اضافه کنید. 20 دقیقه دیگر قابلمه را روی اجاق بگذارید تا مواد اضافه 
شده هم بپزند. اگر الزم شد در جریان پخت مقداری آب به مواد اضافه کنید. در پایان پخت 

مرغ باید دو پیمانه آب داشته باشد.پنج یا شش قاشق روغن در یک تابه بریزید و روی حرارت 
مالیم روغن را داغ کنید. فلفل قرمز را برای دو دقیقه تفت دهید و سپس کنار بگذارید.

رب گوجه فرنگی را با آب لیمو در تابه بریزید و سه-چهار دقیقه تفت دهید. حاال آب مرغ را 
اضافه کنید و مواد را هم بزنید. فلفل قرمز را روی سس بگذارید و در تابه را ببندید. بعد 

از حدود 10 دقیقه، سس شما روی حرارت مالیم جا می افتد. اگر نیاز بود در میانه 
کار به سس کمی آب اضافه کنید.مرغ و بامیه و گوجه فرنگی را روی دیس 

چلوی ساده بگذارید و فلفل قرمز را روی آن بچینید. تابه سس را 
در ظرف جداگانه کنار دیس چلو و مرغ قرار دهید.

با این ترفندهای روانشناسی ذهن دیگران را بخوانید

آغاز تصویربرداری مسابقه تلویزیونی »کارویا« »گربه ها« به جشنواره آمریکایی راه پیدا کرد
تصویربرداری مسابقه تلویزیونی »کارویا« با هدف شناسایی و معرفی 
شرکت های برتر حوزه دانش بنیان آغاز شد. مسابقه »کارویا« با 
محوریت ارائه های آسانسوری )بسیار کوتاه( درصدد است تا با 
شناساندن ایده ها و طرح هایی که به محصول یا خدمات رسیده اند، 
عالوه بر حمایت مالی از آنها، فرصت سرمایه گذاری مردمی را نیز 
فراهم کند. محمدرضا نوروزی، روزنامه نگار و مروج علم نیز در  این برنامه 
به عنوان مربی و راهنمای گروه های شرکت کننده حضور خواهد داشت.

 فیلم کوتاه »گربه ها« به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی محمد 
رسولی در اولین حضور جهانی خود به بیست و پنجمین دوره جشنواره 
 »Flickers' Rhode Island International Film Festival«
آمریکا 2021 راه پیدا کرد. این جشنواره که بیست و پنجمین دوره 
خود را به صورت آنالین و فیزیکی تجربه خواهد کرد، از جشنواره های 
مورد تایید آکادمی اسکار و جوایز بفتاست. این جشنواره در تاریخ ۹ تا 
15 آگوست 2021 مصادف با 18 تا 24 مرداد ماه 1400 برگزار می شود.

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

نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای اسالمی از ســرمایه گذاری 41۹ 
میلیارد تومانی شــرکت ذوب آهن اصفهان برای احداث و جمع آوری شبکه 
فاضالب ایمانشــهر و 25 روستای شهرســتان فالورجان خبر داد. سید ناصر 
موســوی الرگانی با بیان این که یکی از مصوبات شــورای عالــی آب مبنی بر 
استفاده از پساب در صنایع است، افزود: ذوب آهن اصفهان به منظور حفظ و 
احیای زاینده رود، حفاظت از محیط زیســت و تامین آب پایدار برای صنعت 
اقدام به ســرمایه گذاری برای جمع آوری، تصفیه و انتقال پساب روستاهای 
شهرستان فالورجان به این شرکت کرده است. وی به امضای نخستین قرارداد 
بیع متقابل بین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و ذوب آهن برای اجرای 
تاسیسات فاضالب شهر ایمانشهر و 11 روستای فالورجان در مرداد 13۹7 اشاره 
کرد و افزود: خوشبختانه پس از گذشت سه ســال از این قرارداد، کار احداث 
شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب در بسیاری از این روستاها به پایان رسیده 
اســت. مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان نیز در خصوص اجرای تاسیسات 
فاضالب در روســتاهای فالورجان افزود: با انعقاد قرارداد سرمایه گذاری بیع 
متقابل در مرداد ســال  13۹7و الحاقی آن در اســفند 13۹۹  با شرکت ذوب 
آهن اصفهان، مقرر شد اجرای تاسیســات فاضالب در روستاهای فالورجان 
)شــرودان، کروچ، خیرآباد، دشتلو، بندارت، دارافشــان، قلعه میر، اسفهران، 
کارویه، طاد، ســهروفیروزان، نرگان، کاویان، مهرنجان اتراک، قلعه مهرنجان، 
جیالب، محمدیه، زفره، بوســتان، بجگرد، شــمس الدین، اردال و صفی آباد، 
فیلورجان، چمرود( عملیاتی شــود. هاشم امینی، اجرای تاسیسات فاضالب 
در روســتاها را عاملی در کاهش آالینده های زیست محیطی برشمرد و اظهار 
داشــت: برای اولین بار در کشــور اجرای تاسیســات فاضالب 25 روستا در 
فالورجان به منظور ارتقای سطح سالمت و بهداشــت عمومی و حفظ محیط 
زیست از آلودگی عملیاتی شد.وی  با بیان این که به دلیل مجاورت فالورجان 
با رودخانه زاینده رود، احداث تاسیســات فاضالب در روستاهای آن ضروری 

است، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی 
تاسیسات فاضالب در روستاهای فالورجان در دستور کار قرارگرفت که این مهم 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی امکان پذیر شــد.مدیرعامل آبفای استان 
اصفهان گفــت: در حال حاضر از ۹7 کیلومتر شــبکه فاضالب در روســتاهای  
شرودان، کروچ، خیرآباد، دشــتلو، بندارت، دارافشــان، قلعه میر، اسفهران، 
کارویه، طاد، ســهروفیروزان، بیش از 53 کیلومتر آن اجرا شده و به پیشرفت 
فیزیکی 55 درصدی رسیده است.وی افزود: در آینده اجرای شبکه فاضالب در 
بقیه روستاها در فالورجان عملیاتی می شود و همچنین به دنبال آن هستیم تا 
با اخذ مجوز برای ردیف دار کردن شبکه فاضالب شهرهای کلیشاد، سودرجان، 

پیربکران و قهدریجان از اعتبارات دولتی اقدام کنیم. 
امینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹5 درصدی 
شبکه فاضالب در ایمانشهر افزود: با اجرای 6 کیلومتر شبکه جمع آوری و انتقال 
فاضالب در مینادشت و اشترجان، نصب انشعابات فاضالب برای متقاضیان 

این منطقه در دستور کار قرار گرفته است. 

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در جلسه کمیته راهبردی تحقیقات بر ضرورت 
تعامل دانشــگاه و صنعت آبفا تاکید کرد. هاشم امینی در این جلسه با بیان این 
که دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر است،  گفت: اگر این 
نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را در عرصه تولید و صنعت به 
کار ببرد، موجب پیشرفت کشور  خواهد شد .وی افزود: ارتباط صنعت و دانشگاه در 
هر کشوری می تواند تاثیری تعیین کننده در رشد اقتصادی داشته باشد و بر این 
اساس، آبفای استان اصفهان برای به روز نگه داشتن صنعت، از ظرفیت علمی و 
تحقیقی دانشگاه استفاده  می کند .امینی اعالم کرد: طی سال های اخیر ارتباط 
مستمر صنعت آبفا و دانشگاه در اصفهان بسیار خوب بوده و از طریق آن، بهره وری 

در صنعت افزایش یافته است. مدیرعامل آبفای استان اصفهان به ضرورت انجام 
تحقیقات در صنعت آبفا اشاره کرد و اظهار داشت : با استفاده از روش های علمی، 
چالش هایی که در زمینه تامین و توزیــع عادالنه آب و جمع آوری، انتقال و دفع 
فاضالب وجود دارد باید مورد بررسی قرار گیرد، تا شاهد ارتقای خدمات رسانی به 
مردم باشیم. شایان ذکر است، در این جلسه با حضور اساتید دانشگاه و صنعت، 
طرح های بررسی امکان هوشمندسازی شبکه آب با الگوریتم Deep Learning؛ 
ارتقای سواد آبی مبتنی بر رویکرد تلفیقی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات؛ 
نسخه نهایی کتاب اصول بهره برداری و نگهداری در تصفیه خانه های آب با معرفی 

فرآیندهای تصفیه خانه آب اصفهان ، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. 

مدیرعامل آبفای استان اصفهان از انتصاب مشاور ویژه پیمانکاران در آینده ای 
نزدیک خبر داد.هاشــم امینی در جمع گروهی از پیمانکاران حوزه های آب، 
فاضالب و مشــترکین گفت: به منظور ارتبــاط موثر با پیمانــکاران، کاهش 
بروکراسی اداری و سرعت بخشیدن به اجرای طرح ها، به زودی مشاور ویژه 
پیمانکاران در شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان منصوب و آغاز به کار 
می کند.وی، پیمانکاران را بازوی اجرایی شــرکت در خدمت رسانی به مردم 
دانســت و گفت: وظیفه اصلی مدیران، کارکنان و پیمانــکاران صنعت آب و 

فاضالب ، ارائه خدمات پایدار و با کیفیت به مشترکین است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در عین حال به مشکالت 
اقتصادی، اداری و اجرایی پیمانکاران اشاره کرد و گفت: باید قبل از برگزاری 
هر مناقصه، جلسات توجیهی با پیمانکاران برگزار شود تا شرکت آبفا به عنوان 
کارفرما خواسته ها، انتظارات، توانمندی ها و محدودیت های خود در اجرای 

طرح ها را به اطالع پیمانکاران برساند.
وی گفت: این کار باعث می شود پیمانکاران با توجه به واقعیت های موجود 
و اطالع از سختی های کار در مناقصه ها شــرکت کرده و پس از عقد قرارداد، 
پاسخگوی تعهداتی که متقبل می شوند، باشند.در ادامه این نشست مدیران 
و نمایندگان 23 شرکت پیمانکار موجود در جلسه در سخنان جداگانه ای به 

ارائه دیدگاه ها و خواسته های خود برای ادامه همکاری بهتر با آبفای استان 
اصفهان پرداختند.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان،گفت: منطقه چهار اصفهان با وسعت 
جغرافیایی 8هزار و 340 کیلومتر شــامل 7 منطقه و شــهر  )خوراســگان، 
سجزی، كوهپايه، ورزنه، هرند، تودشك، قهجاورستان( و 201 روستا یکی از 

وسیع ترین و صنعتی ترین مناطق گازرسانی اصفهان است .
سید مصطفی علوی، مدیرعامل این شرکت با بیان این مطلب افزود: توسعه 

گاز در روســتاها  همواره مد نظر بوده و درحال حاضر تعداد 43 هزار و585 
مشترک روستایی در این منطقه تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.

وی، با اشــاره به اینکه از تعداد یک هزار و 237 روستای مشمول گاز رسانی 
در سطح استان هم اکنون 1066 روستا از نعمت گاز بهره مند هستند، تصریح 
کرد: 12۹ هزار و 84۹ مشــترک مربوط به منطقه 4 اصفهان اســت که از این 
تعداد 86 هزار و 264 مشترک شهری و 43 هزار و 585 مشترک روستایی 

هستند.
 CGSعلوی، گفت: در این منطقه 405 ایستگاه گازرسانی شامل 8 ایستگاه
 155 ، MRS150 ایستگاه ، TBS42 ایســتگاه ، CGS/TBSو 4 ایستگاه
ایســتگاهMS ، 28 ایســتگاه  CPS و18 جایگاه CNG  مستقر شده و طی 
4ماهه گذشته امســال بیش از231میلیون و 757هزار متر مکعب مصرف 
شده است.مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، از اجرای 2هزار و486 
کیلومترشــبکه و نصب 85 هزار و 851 عدد علمک در ایــن منطقه خبرداد و 
افزود: در این منطقه 518 مشترک عمده و 7 شهرک صنعتی از گاز طبیعی به 

عنوان سوخت خود استفاده می کنند.
وی در پایان گفت :ماموریت اصلی شــرکت گاز جلب رضایت مردم اســت و 
این کار با همدلی و همکاری کارکنان شرکت گاز و همه سازمان ها و نهادهای 

استانی میسر خواهد شد.

در بازدید نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی از اجرای تاسیسات فاضالب اعالم شد:

 سرمایه گذاری 419 میلیارد تومانی ذوب آهن 
در احداث  تاسیسات فاضالب روستایی

در جلسه کمیته راهبردی تحقیقات آبفای اصفهان تاکید شد:

ضرورت تعامل دانشگاه با صنعت آبفا 

مدیرعامل آبفای استان خبر داد:

انتصاب مشاور ویژه پیمانکاران در آبفای استان اصفهان

مدیر عامل شرکت گاز استان:

201 روستا در منطقه 4 شهرستان اصفهان بهره مند از گاز طبیعی هستند
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