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 بحران کمبود آب آشامیدنی در نصف جهان 
 دوماه آبرسانی به ساکنان کالن شهر اصفهان با تانکر؛ 
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رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز در 
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قدرت خرید مردم خیلی کم 
شده است
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چهار محال و بختیاری در 

حال شکستن است
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همکاری فوالد مبارکه در 
کاهش اعمال محدودیت به 

برق خانگی
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 سخنگوی ستاد مقابله با کرونا 
در استان اصفهان:

جزئیات برگزاری مراسم 
محرم در اصفهان اعالم شد
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فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان مطرح کرد: 

خبرنگاران نقش موثری در 
پیشگیری و کنترل جرائم 

دارند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
گزارشی از یک نشست صمیمانه در روز خبرنگار؛قیمت: 2000 تومان

7وقتی خاطرات دفاع مقدس زنده می شود
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آگهیتجدیدمناقصهعمومی-نوبتدوم

احمدرضاپریتبار-سرپرستشهرداریشاهینشهر مالف:1174795

شهرداری شاهین شهر در راستای اجرای مصوبه شماره 1281 مورخ 1399/06/24 شورای اسالمی شاهین شهر در نظر دارد عملیات اجرائی 
بازسازی 30 دستگاه اتوبوس شــهری را از طریق مناقصه عمومی و از ردیف اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 )از محل اخذ وام از صندوق 
کار آفرینی امید و آورده شهرداری( طبق اسناد مندرج در آگهی با برآورد اولیه به مبلغ 29/700/000/000 ریال به افراد حقیقی و حقوقی واجد 

شرایط واگذار نماید. 
بنابراین متقاضیان می بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به واحد مالی شهرداری واقع در شاهین شهر، بلوار امام خمینی میدان 
فاطمیه مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/06/08 به حراست شهرداری شاهین شهر اقدام نمایند. 
پیشنهادات رسیده راس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/06/09 با حضور اعضا کمیسیون عالی معامالت شهرداری باز و قرائت خواهد شد.

سایر شرایط:
1- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 1/485/000/000 ریال )معادل 5 درصد برآورد اولیه( است که می تواند بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر 
با سررسید سه ماهه یا واریز آن به حساب 0105052929007 بنام شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی شعبه مرکزی شاهین شهر ارائه شود.

2- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهی مناقصه مندرج است.

چاپ اول
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ترامپ: اصالحات »بایدن« یک رسوایی است 
دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین آمریکا در مخالفت با الیحه در دست تصویب بایدن، آن را یک رسوایی 
قلمداد کرد.به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ بار دیگر میچ مک کانل، رهبر اقلیت سنای آمریکا را به باد 
انتقاد گرفت. لیز هرینگتون، سخنگوی ترامپ سخنان ترامپ را در حساب توئیتر خود به اشتراک گذاشت. 
در این ســخنان ترامپ اعالم کرد همچنان با الیحه اصالحات زیر ساختی موسوم به »زیرساخت های 
اجتماعی« مخالفت دارد.مک کانل یکی از ۱۷ جمهوری خواهی است که در تاریخ ۲۸ ژوئن به تصویب 
این الیجه رای مثبت داده است. گفته می شود این الیحه به احتمال زیاد تصویب خواهد شد.در این بیانیه 
ترامپ گفته است: الیحه اصالحات زیرساختی جو بایدن یک رسوایی است! اگر میچ مک کانل هوشی 
داشت، که ما هیچ اثری از آن نمی بینیم، می توانســت از گزینه سقف بدهی استفاده کند.سقف بدهی 

اصطالحا به قانونی گفته می شود که در آن کنگره باید با افزایش بدهی ملی دولت آمریکا موافقت کند.

االخبار: فتح مأرب، حتمی است
االخبار در گزارشی درباره مأرب یمن آورده است: هر آنچه ائتالف سعودی مورد حمایت آمریکا و انگلیس 
می تواند در نبرد مأرب انجام دهد، به تعویق انداختن سقوط آن است؛ اما به هیچ عنوان نمی تواند مانع از 
سقوط آن شود و فتح آن به دست نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن حتمی است.این رسانه در 
ادامه می نویسد: نکته دیگر شکست سعودی در جنگ یمن است که همگان منتظر اعالم این شکست 

هستند. گواه این شکست هم تکاپوی ریاض برای خروج از باتالقی است که در آن گرفتار شده است.

مرگ مقام جمهوری خواه که مخالف جدی ماسک و واکسن بود!
مقام جمهوری خواه آمریکا که ماسک و واکسن را مسخره می کرد، بر اثر ابتال به کرونا جان باخت. به نقل 
از شبکه تلویزیونی سی ان ان، اسکات اپلی مقام جمهوری خواه تگزاس که از منتقدان جدی ماسک و 
واکسن بود، بر اثر ابتال به کرونا در بیمارســتان جان باخت.وی با شیوع کرونا به منتقد جدی استفاده از 
ماسک و تبلیغات برای واکسن زدن تبدیل شد و افرادی که آن ها را تبلیغ می کردند، دشمن آزادی مردم 
خواند. ادعا می کرد که واکسن به هیچ وجه موثر نیست. اما  بعد از انتشار این مطلب به علت ابتال به کرونا 

در بیمارستان بستری شد و روز سه شنبه از دنیا رفت.

کاهش محبوبیت نخست  وزیر انگلیس
یافته های جدیدترین یک نظرسنجی نشــان می دهد که محبوبیت بوریس جانسون به کمترین 
سطح خود از آغاز نخست  وزیری تنزل کرده اســت.به گزارش روزنامه گاردین، در حال حاضر ۳۴ 
درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی موسســه اپینیوم  که در روزنامه آبزرور منتشر شده از عملکرد 
جانسون رضایت داشته و ۴۹ درصد ناراضی اند که این نارضایتی نسبت به نظرسنجی پیش ۲ درصد 
بیشتر شده است.نتایج این نظرسنجی نشان دهنده آن است که محبوبیت رهبر حزب کارگر و رهبر 
مخالفان جانسون نیز به کمترین میزان رسیده و تنها ۲۸ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی 

از عملکرد وی رضایت دارند.

حمله تخم مرغی به نخست وزیر جمهوری چک
سخنگوی پلیس جمهوری چک گفت، یکی از حضار در مراسم رونمایی از کتاب جدید نخست وزیر به 
وی تخم مرغ پرتاب کرد.سخنگوی پلیس جمهوری چک گفت: روز شنبه، در حومه پراگ، آندری بابیش، 
نخست وزیر مراسم رونمایی از کتاب جدیدش را به همراه یک کارزار برای انتخابات برگزار کرده بود. در 
جریان این مراسم بود که یکی از حضار نخست وزیر را با تخم مرغ هدف حمله قرار داد. دو تن به ظن بر 

هم زدن نظم عمومی بازداشت شده اند.

تحلیل آسیا تایمز از سمت و سوی سیاست خارجی دولت ابراهیم رییسی؛

سیاست جدید ایران
فرارو- پایگاه خبری »آسیاتایمز« در گزارشــی، سمت و سوی سیاست 
خارجی دولت جدید ایران به ریاست جمهوری ابراهیم رییسی را تحلیل کرده 
و به طور خاص به این مسئله اشاره کرده که احتماال در دوران رییسی، ایران با 
تکیه بر ریشه های تاریخی و تمدنی خود، نوع جدیدی از سیاست خارجی را با 
یک سوگیری مشخص، دنبال خواهد کرد.آسیاتایمز در این رابطه می نویسد: 
»ابراهیم رییسی به عنوان هشتمین رییس جمهور ایران، روز پنجشنبه )۱۴ 
مردادماه(، سوگند ریاســت جمهوری خود را ادا کرد و مراسم تحلیف وی 
نیز برگزار شد. در مراســم تحلیف ابراهیم رییسی: »برهم صالح«رییس 
جمهور عراق، و دیگر رهبران و وزرای خارجه دولت ها به همراه نمایندگانی از 
سازمان ملل متحد، اوپک، اتحادیه اروپا، اتحادیه همکاری های اقتصادی 
اوراسیا، و سازمان کنفرانس اسالمی، شرکت داشتند.بسیاری از ناظران و 
تحلیلگران بر این باورند که جمهوری اسالمی ایران، همزمان با روی کار آمدن 
ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور جدید این کشور، به دالیل گوناگونی، 
وارد عصر جدیدی شــده اســت. عصری که آیت ا...خامنه ای رهبر انقالب 
اسالمی ایران، در جریان سخنرانی اخیر، تا حدی به آن اشاره کردند. البته 
که آیت ا... خامنه ای پیشتر و در جریان مذاکراتی که ختم به انعقاد توافق 
برجام شد نیز به کرات بر این مســئله تاکید داشتند که غربی ها به وعده ها 
و تعهدات خود عمل نمی کنند. ایشان در ادامه می گویند که »تجربه تعامل 
با غرب نشان می دهد که این مسئله )تعامل با غرب(، سمی مهلکی برای 
ماست«. آیت ا... خامنه ای اخیرا نیز در جریان سخنرانی خود تاکید کرد که 

»برای ما روشن شده که اعتماد به غرب، راهگشا نیست«.
بســیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که رویکرد جدید سیاســت 
خارجی ایران در دولت جدید این کشــور، تا حد زیادی روشــن اســت: 
»ایران نقطه تاکید بسیار کمتری را بر کشور های غربی خواهد گذاشت. در 
عوض، تهران تالش زیادی خواهد کرد تا پیوند های عمیق و گسترده ای را با 
کشور های جنوب جهانی )کشور های در حال توسعه(، کشور های همسایه 
خود و همچنین چین روسیه، تعریف کند«.البته که این بدان معنا نیست 
که ایرانی ها قصــد دارند به اروپا در صورتی که آن هــا تصمیم بگیرند که به 
توافق برجام بازگرداند، کامال بی اعتنایی کننــد. بدون تردید اگر اروپایی ها 
شروط ایران جهت احیای برجام را بپذیرند، ایران نیز به آن ها توجه خواهد 
کرد. با این حال حداقل تاکنون، هنوز هیچ نشانه ای دال بر این مسئله، قابل 
مشاهده نیست.با این همه باید توجه داشــت که مهم ترین چالش های 
ابراهیم رییسی، صرفا در حوزه سیاست خارجی قرار ندارند. دولت رییسی 
در مورد مسائل داخلی نیز با توجه به اینکه هنوز تحریم های گسترده ای علیه 

ایران برقرار هستند، با چالش های فراوانی رو به رو است.
در این راستا، تحلیلگران معتقدند دولت ابراهیم رییسی در مسئله اقتصاد، 

بیش از همه بر عدالت اجتماعی تاکید دارد و سعی خواهد کرد تا از اقتصاد 
نئولیبرالیستی فاصله بگیرد. از سویی، دولت رییسی تا جای ممکن بر آن 
خواهد بود تا برای محرومان و اقشار آســیب پذیر در جامعه ایران، حریم 
امنی را ایجاد کند و به آن ها خدمت رسانی داشته باشد.بسیاری از ناظران بر 
این باورند که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، دولت ایران عمده 
تالش های خود را در مورد مسئله برجام و لغو تحریم ها علیه ایران معطوف 
کرد. این رویکرد بر خالف توصیه های مکرر آیت ا... خامنه ای مبنی بر عدم 
اعتماد به غرب، در پیش گرفته شــد. در نهایت نیز شاهد بودیم که نتیجه 
این رویکرد، ایجاد بدترین شرایط اقتصادی برای ایران ظرف ۵۰ سال اخیر 
بود. امری که به طور خاص در دیدار اخیر رهبر جمهوری اسالمی با اعضای 
دولت حسن روحانی نیز از جانب رهبری ایران مورد اشاره قرار گرفت.البته 
که این رویکرد رهبر انقالب ایران به معنی این نیست که ایشان مخالف با 
روح دیپلماسی است بلکه بر عکس، به زعم بســیاری ازسیاستگذاران و 
دیپلمات های ایرانی، آیت ا... خامنه ای معتقد به دیپلماسی پویاست. حتی 
در مورد آمریکا نیز ایشــان در چند نوبت گفته اند که »اگر آمریکا با ایران، با 

احترام برخورد کند، تعامل با این کشور هم مشکلی ندارد«.

سفر در زمان
هیچ تردیدی در تهران وجود ندارد که دولت رییسی نیز همچون دولت حسن 

روحانی، هدف کارزار »فشار حداکثری« دولت آمریکا و غرب خواهد گرفت 
و حتی باید با تاکتیک های جنگ هیبریدی و ترکیبی که از جانب آمریکا و 
ناتو و همچنین شمار دیگری از کشور ها علیه آن مدیریت می شود، مقابله 
کند. با این همه، باید توجه داشت که همه این مسائل، در عرصه آنچه که در 
زمینه معادالت جنوب غرب آســیا از اهمیت برخوردار هستند، بی اهمیت 

تلقی می شوند.
»رنه گروست« تاریخ نگار فرانسوی در اثر کالسیک خود به نام »امپراتوری 
صحرانوردان« )۱۹۵۱(، به این نکته می پردازد کــه چگونه ایران خود را به 
مدت ۵۰ قرن، مدام تجدید می کند و به نحو شگفت انگیزی شاهد نوعی 
تداوم تاریخی در این کشــور هســتیم. وی در این رابطه می گوید که دلیل 
اصلی این مسئله، قدرت و تمدن ایران است. درست به همین دلیل است که 
ایران در گذر سال ها توانسته تمام خارجی هایی را که در قالب های مختلف 
با آن تعامل داشته اند را در خود و فرهنگش، جذب کند. چین نیز وضعیتی 
شبیه به ایران داشته است.در شرایط کنونی، اینطور به نظر می رسد که ایران 
قصد دارد رنسانس تاریخی خود را با توجه به برخی پیوند هایی که با منطقه 
اوراسیا دارد، احیا کند و از این طریق، با آینده جدید و چند قطبی جهان، رو به 
رو شود. نباید فراموش کرد که کلیت تاریخی و تمدنی ایران، همواره نقش 
مهمی در ثبات و امنیت این کشور داشته است و به طورکلی باید ایران را نه 

یک کشور، بلکه کلیتی تاریخی و تمدنی ارزیابی کرد.

رییس جامعه مدرســین حوزه علمیه قــم اظهار کرد: 
مبلغان نبایــد از فضای مجازی غافل باشــند؛ چرا که 
دشمنان در این عرصه کار می کنند و مخاطبان ما از این 
فضا استفاده می کنند.باید مالحظه شود که بین سالمت 
مردم و عزاداری دوگانه سازی ایجاد نشود، بلکه در عین 
حفظ سالمت و بهداشت، عزاداری ها هم برپا شود.آیت 
ا... سید هاشم حسینی بوشهری گفت: از گذشته وقتی 
یک روحانی رفتاری را در جامعه انجام می داد، این رفتار 
برای مردم سندیت داشت؛ حتی مبلغان دیگر ادیان هم 
روحانیت را با این نقش و نفوذ می شناسند.وی ادامه 
داد: بعد از پیروزی انقالب روحانیون ما دوستان انقالب را 
هم خود می شناسند و هم به جامعه می شناسانند. آیت 
ا... حسینی بوشهری خاطرنشان کرد: شیوه نامه های 
بهداشــتی در کار های تبلیغی هم از طرف مبلغان و هم 
از جانب مردم باید رعایت شود.وی مطرح کرد: مبلغان 

ما باید کیفیت گرا باشند، نه کمیت گرا. مسئله دیگر این 
است که یک شــخص مبلغ نباید از دشنام دشمنان و 
انتقاد منتقدان بهراسد، پیامبر گرامی اسالم هم دشنام 
شنیدند و حتی از اهل بیت )ع( انتقام گرفته شد و هر 
کدام از آن بزرگواران به شیوه های مختلف شهید شدند.

رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز کرد: مبلغان 
باید از شیوه های درست تبلیغ استفاده کنند؛ رفتار مبلغان 
در تبلیغ باید بهترین تاثیرگذاری را داشته و تطابق در رفتار 
و گفتار باید وجود داشته باشد.وی اظهار داشت: مبلغان 
نباید از فضای مجازی غافل باشند؛ چرا که دشمنان در 
این عرصه کار می کنند و مخاطبان ما از این فضا استفاده 
می کنند؛ بنابراین اگر مبلغ از فضای مجازی غافل باشد 
ناموفق خواهد بود. آیت ا... حسینی بوشهری تصریح 
کرد: راه موفقیــت رقبای خودمان در تبلیــغ را نیز باید 
مورد توجه قرار دهیم، اگر راهی رفته اند که موفق شده 

اند، باید در چارچوب شریعت استفاده کنند.وی اضافه 
کرد: همانطور که ما از مردم می خواهیم کم توقع باشند، 
از مبلغان نیز می خواهیم از مردم توقعات زیاد نداشته 
باشند.رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور 
شد: ما از مردم انتظار داریم که درخواست ها و توقعات 
بیجا از انقالب نداشته باشند و خود را با وضعیت فعلی 
و تالش مســئوالن ســازگار و هماهنگ کنند.کسی که 
دلداده به اهل بیت )ع( است، دلداده خداوند نیز هست؛ 
کسی که در عزای حسین بن علی )ع( شرکت می کند، 

گناهانش بخشیده می شود.

رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

مردم درخواست ها و توقعات بیجا از انقالب نداشته باشند

به گزارش مهر ؛ نایب رییس مجلس گفت: دولت به هر کمیسیون چند گزینه به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کرد و نمایندگان در قالب خوب، متوسط، ضعیف نظرات شان 
را اعالم کردند.علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شنبه شب )۱۶ مرداد( در برنامه نگاه یک صدا و سیما گفت: مراسم تحلیف، آبرو و عزت برای جمهوری اسالمی ایران است.

وی تاکید کرد: ۲۰۰ مهمان از مقامات کشورهای خارجی در مراسم تحلیف حضور یافتند. اگر کرونا وجود نداشت ، مراسم تحلیف با حضور مقامات بیشتری برگزار می شد 
اما نسبت به مراسم رؤسای جمهور گذشته مراسم به خوبی و آبرومند برگزار شد. در حاشیه این مراسم دیدارهایی بین رییس مجلس، رییس جمهور و مقامات خارجی 
حاضر در جلسه تحلیف برگزار شد.نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: مقامات خارجی امیدوار بودند، دولت جدید ایران در کنار تعامل با دنیا اولویت خود را بر تعامل با ۱۵ 
کشور همسایه قرار دهد، بر خالف دولت گذشته که روابطش منحصر به چند کشور اروپایی بود. این کشور از گروه های دوستی و پارلمانی انتظار داشتند برنامه هایی را برای 
ارتقای روابط دو جانبه ارائه دهند.نایب رییس مجلس گفت: بعد از مراسم تحلیف رییس جمهور دو هفته فرصت دارد که وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند، 

کمیسیون ها یک هفته فرصت دارند تا صالحیت وزرای پیشنهادی را بررسی کنند و پس از آن رییس جمهور باید در صحن علنی مجلس از وزرایش دفاع کند. 

خبر روزپاسخ »نیکزاد« به خبر حضورش در دولت رییسی

وز عکس ر

در حاشیه جلسه 
علنی مجلس 
شورای اسالمی

نظر »ترقی« درباره چهره کلی دولت سیزدهم
فعال سیاســی اصولگرا درباره برخی موضوعات مربوط به دولت سیزدهم توضیح داد. حمیدرضا 
ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با اشاره به برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور 
در مجلس شورای اسالمی گفت: حضور کشورها یک حضور کم سابقه از نظر جمعیت و تنوع بود که 
اهمیت تحوالت ایران برای کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکای التین و محور مقاومت را نشان 
می داد. وی ادامه داد: پیام این حضور این بود کــه تحوالت ایران تاثیرات قابل توجهی بر معادالت 
بین المللی و معادالت سیاسی آسیا و سطح جهان دارد، معتقدم که اهمیت این تغییر در جمهوری 
اسالمی برای جهان یک موضوع بسیار مهم بوده است.ترقی، درباره چهره کلی دولت سیزدهم هم 
بیان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری توصیه کردند و خود سید ابراهیم رییسی هم بر این مهم 
تاکید داشت این دولت مظهر وفاق و مردمی خواهد بود و این ویژگی ها بسیار پررنگ است. به طور 
کلی حجت االسالم و المسلمین  رییسی در تالش است تا با ایجاد انسجام در بین قوای سه گانه و 
همه ظرفیت های کشوری، همه را در حل مشکالت کشور سهیم کرده و میدان را برای انجام وظیفه 

همه نیروها فراهم کند.

 ادعایی درباره دلیل ارسال نشدن لیست کابینه
 رییسی به مجلس

دیده بان ایران در ادعایی از دلیل تاخیر در اعالم لیست نهایی دولت رییسی گزارش داد. دیده بان ایران 
مدعی شد: اخبار موثق نشان می دهد پس از تغییرات دقیقه ۹۰ رییسی در لیست وزرای اقتصادی 
که بدون هماهنگی مخبر انجام شــده بود، قرار بود ۱۰ صبح لیست کابینه به مجلس ارائه شود؛ اما با 
مقاومت آقای مخبر خصوصا در مخالفت با وزیر اقتصاد پیشنهادی یعنی آقای زاهدی وفا و رییس 
سازمان برنامه و بانک مرکزی که نیاز به تایید مجلس ندارند، ارسال لیست کابینه به تاخیر افتاده است.

حتی مخبر با انتشار حکم معاون اولی خودش هم مخالفت کرده و اعالم کرده که با این افراد نمی شود 
اقتصاد کشور را در شرایط بحرانی فعلی مدیریت کرد.گزینه مخبر برای وزارت اقتصاد، محمدرضا فرزین 
بود که برعکس گزینه آقای رییسی مورد قبول اقتصاددانان است و کارنامه علمی و اجرایی قابل دفاعی 
دارد. اما اطرافیان آقای رییسی با بهانه های واهی فرزین را از لیست کنار گذاشتند. این درحالی است 

که برنامه اقتصادی دولت رییسی را هم محمدرضا فرزین نوشته بود!

دست رد »حناچی« به درخواست »چمران«
رییس شورای اسالمی شهر تهران گفت: حناچی با فعالیت تا زمان انتخاب شهردار جدید مخالفت کرد.

مهدی چمران پیش از آغاز جلسه شورای اسالمی شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تصمیم ما 
این بود که اگر آمدن شهردار جدید به طول نینجامد، آقای حناچی می تواند به کارش ادامه دهد اما خود 

ایشان گفتند که »اگر حضور شهردار به طول بینجامد، مشکل برایم ایجاد می شود.«
وی افزود: با دوستان مشورت کردیم و گفتیم مشخص نیست که چقدر طول بکشد که زاکانی از مجلس 

رای بگیرد و به وزارت کشور برود و تایید شود، بنابراین تصمیم بر این شد که سرپرست گذاشته شود.

انتقاد شدید »مطهری« از »کدخدایی«
نماینده تهران در مجلس دهم، خطاب به کدخدایی سخنگوی پیشین شورای نگهبان نوشت: جنابعالی 

در ایجاد انحراف از جمهوری اسالمی مورد نظر امام )ره( و شهید مطهری نقش اساسی داشته اید.
علی مطهری نوشت: »آقای کدخدایی گفته اند من، هم سخنگو بودم و هم سخن نگو. می گویم همان 
قسمتی که سخن نگو بودید از عواملی است که جمهوری بودن نظام را در انتخابات مجلس یازدهم و 
ریاست جمهوری از صحنه خارج کرد. جنابعالی در ایجاد این انحراف از جمهوری اسالمی مورد نظر امام 

)ره( و شهید مطهری نقش اساسی داشته اید.«

کافه سیاست

کارشناس مسائل غرب آسیا: 

هدف اتهام زنی 
صهیونیست ها، تحریک 

تهران است
کارشناس مسائل غرب آســیا، ایران را پایه 
و اســاس امنیت در خلیج فــارس و دریای 
عمان عنــوان کــرد و دربــاره اتهام زنی های 
اخیر علیه کشــورمان، گفت: به نظر می رسد 
صهیونیست ها در پی تحریک تهران هستند 
تا ایران را عنصر و عامل ناامنی در منطقه جلوه 
دهند.»حســن هانی زاده« دربــاره تحوالت 
اخیر منطقه خلیج فــارس و ادعای آمریکا، 
انگلیس و رژیم صهیونیســتی علیــه ایران، 
گفت: تحوالت منطقه سرعت و شتاب شدیدی 
به خود گرفته و شــاهد وقوع تحوالت پشت 
سر هم هســتیم. با خروج نیروهای نظامی 
آمریکا از افغانســتان، احتمال خروج کامل 
ارتش آمریکا از عراق نیز قوت یافته اســت.

این کارشناس مسائل غرب آسیا به شکست 
نظامی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی 
اشاره کرد و افزود: در هفته های گذشته شاهد 
شکست های اخیر رژیم صهیونیستی از نظر 
سیاسی و نظامی در ســرزمین های اشغالی 
هستیم که آســیب پذیری آنها را به نمایش 
گذاشــت و نشــان داد که صهیونیست ها با 
بحران سیاسی و نظامی روبه رو هستند.وی 
با اشــاره به تالش های رژیم صهیونیســتی 
برای توســعه نفوذ خود در منطقه غرب آسیا 
ادامه داد: صهیونیســت ها در حالی درصدد 
افزایش نفوذ خود در منطقه بــه ویژه خلیج 
فارس هستند که از قدرت ایران در این منطقه 
و توانمندی ایران در خلیج فارس نگرانی های 
شدیدی دارند.هانی زاده با تاکید بر اینکه توالی 
اتفاقات و نوع اتهام زنی ها به گونه ای اســت 
که می توان گفت اتفاقات اخیر سازمان یافته 
و از پیش  طراحی شده  هستند، خاطرنشان 
کرد: هنوز هیچ کشــوری نتوانسته ثابت کند 
چه کسی در پشــت حمالت به نفت کش ها 
و کشــتی های تجاری قرار دارد. تالش برای 
ربودن کشــتی های تجاری در بندر الفجیره 
امارات و حمله به نفت کش اسراییلی در دریای 

عمان مشکوک است.

بین الملل

عکس: میزان
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رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز در اصفهان:

قدرت خرید مردم خیلی کم شده است
رییس شورای تامین دام کشــور گفته به طور معمول میزان مصرف گوشــت قرمز در کشور یک 
میلیون تن و میزان تولید ۸۸۰ هزار تن اســت، اما اکنون میزان مصــرف به نصف یعنی ۵۰۰ هزار 

تن کاهش یافتــه و تولید بیش از ۸۸۰ 
هزار تن است، به عبارت دیگر در نتیجه 
رکود در بازار با ۳۸۰ هزار تن گوشت قرمز 
تولیدی بدون مشتری مواجه  هستیم. 
گوشــت دام مولد ارزان تــر و به دلیل 
شــرایط بد اقتصادی مردم بیشتر مورد 
اقبال بوده و این امر موجب ادامه ذبح 

آن ها شده است.
فروشــندگان  اتحادیــه  رییــس 
در  اصفهــان  در  قرمــز  گوشــت 

این رابطه مــی گوید: متاســفانه روز به روز قدرت گوشــت قرمز از ســوی مــردم رو به کاهش 
اســت و اگر شــرایط اقتصادی ســخت تر از امروز شــود به طور قطع قدرت خرید مردم دوباره 
کمتر خواهد شــد. اصغــر پورباطنــی اضافه کــرد: متاســفانه امروز هــر نفر بایــد در روز ۷۵ 
 گرم گوشــت مصرف کند که بــه دلیل شــرایط اقتصــادی ، اصفهانی هــا از این میــزان کمتر

 مصرف می کنند.
متولیان صنعت تولید گوشت قرمز از کاهش مصرف سرانه گوشت و در عین حال افت کیفیت آن 
به دلیل خشکســالی خبر داده اند. منصور پوریان، رییس شورای تامین دام ایران گفته: »به طور 
معمول میزان مصرف گوشت قرمز در کشور یک میلیون تن و میزان تولید ۸۸۰ هزار تن است، اما 
اکنون میزان مصرف به نصف یعنی ۵۰۰ هزار تن کاهش یافته و تولید بیش از ۸۸۰ هزار تن است.«

 
سخنگوی صنعت برق استان اعالم کرد:

صرفه جویی درمصرف برق برای کاهش خاموشی ها
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان در ارتباط اینترنتی با خبر ساعت ۲۰ شبکه اصفهان با اشاره 
به افزایش یک و نیم درجه دمای هوا در کشور گفت: با افزایش دما میزان مصرف برق دو هزار و 

۳۰۰ مگاوات افزایش یافته است.
ســید محمدرضا نوحی با بیان اینکه ۷ هزار مگاوات نیروگاه های بــرق آبی هم در مدار نبوده اند، 
افزود: با افزایش دو تا سه درجه ای دما مصرف برق نیز در این هفته و هفته آینده افزایش می یابد.

وی از مشــترکان خواســت برای مدیریت صحیح مصرف بــرق و جلوگیری از خاموشــی های 
ناخواسته در مصرف برق صرفه جویی کنند.

بدون اخذ مجوز از مراجع ذی ربط؛

خروج کاالهای اساسی از استان اصفهان ممنوع شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان به شــرکت های حمل و نقل اســتان 
 اعالم کــرد: جابه جایــی و خروج کاالهــای اساســی و ضروری از اســتان بدون اخــذ مجوز، 

ممنوع است.
مهدی خضری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در نامه ای به تشکل های 
صنفی و شــرکت های حمل و نقل کاالی این اســتان اعالم کرد: به منظور پیشگیری از خروج و 
قاچاق کاالهای اساسی و ضروری از استان اصفهان، حمل این کاالها به خارج از استان از تاریخ 

۲۷ تیر ماه بدون اخذ مجوز از مراجع ذی ربط ممنوع است.

دوماه آبرسانی به ساکنان کالن شهر اصفهان با تانکر؛

 بحران کمبود آب آشامیدنی در نصف جهان

تابســتان گرم تر از هر ســال و کمبود منابع آب آشــامیدنی ســبب شد تا 
نیمه تابستان آب آشــامیدنی مناطق قابل توجهی از کالن شهر اصفهان با 
تانکر تامین شــود.از خرداد که هوا گرم و گرم تر شــد و به گفته کارشناسان 
هواشناسی، روز هایی گرم تر از سال های پیش را گذراندیم کمبود منابع آبی 
هم در اصفهان خودنمایی کرد؛ مشکل آنقدر شدت یافت که ساکنان مناطقی 
از کالن شهر اصفهان و شهر های همجوار، ساعت ها آبی برای مصرف نداشتند 
و یا با افت جدی فشار آب مواجه شدند، چالشی که مسئوالن چاره آن را در 
آبرسانی سیار یافتند تا شاید با افت دمای هوا و نگاه آسمان گره کار باز شود 

و این روز های سخت بی آبی بگذرد.

آژیر خطر کم آبی در اصفهان، سال هاست به صدا در آمده است
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهــان گفت: متاســفانه حدود 
۹۸ درصد اســتان اصفهان با خشکســالی شــدید مواجه و در بقیه آن هم 
خشکسالی متوســط حاکم اســت.منصور شیشــه فروش اظهار کرد: از 
پیامد های خشکسالی می توان به فرونشست چاه ها در دشت های مختلف 
استان اشاره کرد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: علت 
اصلی کمبود آب را می توان به گرمای شدید هوا و کاهش بارندگی ها در طول 
ســال مرتبط دانست.شیشــه فروش با بیان اینکه اکنون حدود ۵۰ ناحیه 

شهر اصفهان با کمبود و قطعی آب مواجه است، گفت: ۵۳ تانکر آبرسان آب 
آشامیدنی ساکنان مناطق مختلف اصفهان را تامین می کنند.وی بیان کرد: 
متاســفانه اســتان اصفهان با کمبود ۴.۳ متر مکعب آب در طرح آبرسانی 
اصفهان بزرگ مواجه است که برای حل این مشکل باید وزارت نیرو تدبیر کند.

کسری 4 هزار لیتر بر ثانیه آب آشامیدنی
سخنگوی شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: متاسفانه امسال 
اصفهان با ۳۲۰۰ تا ۴۳۰۰ لیتر در ثانیه با کســری آب روبه رو است.مهرداد 
خورســندی افزود: علت اصلی کمبود آب، هوای گرم اســت که هرچه هوا 
گرم تر شود مصرف آب باالتر می رود و با کمبود و افت فشار روبه رو می شویم.

سخنگوی شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان بیان کرد: شرایط از نیمه 
خرداد با آبرسانی سیار در اصفهان آغاز شد و تاکنون با ۱۵۰۵ تانکر به شهر ها و 
روستا های استان اصفهان آبرسانی شده است.خورسندی ادامه داد: در این 
مدت مناطق ۴ و ۵ شــهر اصفهان و خیابان هایی همچون رباط اول، شهید 
شیرازی، ۲۲ بهمن، مهران و مولوی بیشترین افت فشار و کمبود آب را داشته 
اند.وی بیان کرد: شــهروندانی که با کمبود و قطعی آب مواجه می شوند با 
سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند و یا به نشانی www.abfaesfahan.ir مراجعه 
و مشکل خود را مطرح کنند تا تانکر های سیار به محل سکونت آن ها اعزام 

شوند.سخنگوی شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه ۳۰۵ 
روستای استان درگیر تنش آبی و نیازمند آبرسانی سیار است، تاکید کرد: 
تنها سامانه آبرسانی استان، جوابگوی تامین آب مورد نیاز جمعیت بیش از 

پنج میلیون نفر نیست.

 پمپ های غیرمستقیم و برداشت های بی رویه، عامل تشدید افت 
فشار آب

مدیر دفتر خدمات مشترکین شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با 
تمجید از اصفهانی ها بابت مدیریت مصرف آب گفت: با این حال متاسفانه 
با قطعی یا کم فشــاری آب در برخی از محالت اصفهان مواجه هستیم که 
علت آن خشکسالی بی سابقه و کاهش شدید منابع آبی است.میثم اعالیی 
خاطرنشان کرد: اگر سرانه مصرف آب مشترکان فقط ۱۵ لیتر کاهش یابد 
می توانیم از این روز ها و شــرایط بحرانی نیز به خوبی گذر کنیم.مدیر دفتر 
خدمات مشترکین شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در خصوص 
کم فشــاری و یا قطع آب در بعضی محالت اصفهان، توضیح داد: به یقین 
می گوییم که تا کنون هیچ انشعابی از طرف شــرکت آب و فاضالب استان 
قطع نشده است؛ اگر آب مصرفی مشترکان قطع یا کم فشار است به دلیل 
استفاده از پمپ های غیرمستقیم یا برداشت های بی رویه و بیش از حد از 

شبکه آبرسانی است.

 سامانه دوم آبرسانی و انتظار مداوم برای تکمیل آن
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: بیشتر آب آشامیدنی 
مورد نیاز مردم استان اکنون از تصفیه خانه اول )باباشیخعلی( و چاه های 
فلمن تامین می شــود و در واقع این تصفیه خانه آب آشامیدنی ۵۶ شهر و 
۳۰۰ روستای استان اصفهان را تامین می کند.حجت ا... غالمی با اشاره به 
طرح احداث سامانه دوم آبرســانی به اصفهان بزرگ گفت: برای این طرح 
تاکنون ۴۶ کیلومتر لوله گذاری شده و قرار بود خط اضطرار آن در تیر ماه به بهره 
برداری برسد که به دلیل پاره ای از مشکالت بهره برداری از آن به تاخیر افتاد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان اظهار کرد: خط اضطراری 
ســامانه دوم آبرســانی ظرفیت انتقال هزار و ۸۰۰ لیتر در ثانیه آب را دارد و 

بخشی از مشکل کمبود آب در شهر های بزرگ استان را رفع می کند.

خرداد گرم امسال و افزایش درخواست مردم برای آبرسانی
مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: از ۱۵ خرداد  که دمای هوا به طور محسوسی افزایش یافت، با افت فشار 

رو به رو شدیم و تصمیم گرفتیم با تانکر، به مردم آبرسانی کنیم.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: قطعی 
برق در اصفهان خارج از برنامه زمان بندی برق بوده 
است و به علت کمبود تولید و افزایش گرما در هفته 
جاری است و اگر همکاری شرکت فوالدمبارکه نبود 
با چالش های بسیاری در بخش خانگی مواجه می 
شــدیم.محمدرضا نوحی درباره حیره بندی مجدد 
بخش خانگی در اصفهان اظهار کرد: خاموشی های 

برق به علت این اســت که محدودیت های اعمال 
شده در بخش صنعت کفاف کمبود تولید برق را نمی 
دهد.وی یکی دیگر از دالیل اعمال محدودیت برق در 
بخش خانگی را افزایش دما در هفته جاری دانست و 
توضیح داد: با توجه به افزایش دمای هوا و جلوگیری 
از فروپاشی شبکه، رله های فرکانسی وارد مدار شده 
و برق از شبکه سراســری برق قطع می شود.نوحی 
گفت: اگر همکاری صنایع فوالدی به ویژه شــرکت 
فوالد مبارکه نبود قطعا با مسائل عدیده ای مواجه می 
شدیم. این شــرکت در روز ۲۵ درصد  و از ۱۲ شب تا 
۷ صبح هم ۵۰درصد برق دیماندی را مصرف می کند 

و با تمام محدودیت های برق در راستای مسئولیت 
های اجتماعی پلنت های اکسیژن ساز را از مدار خارج 
نکرده تا مبادا تامین اکسیژن رایگان مراکز درمانگر در 
شرایط وخیم امروزه به خطر بیفتد.سخنگوی صنعت 
برق اســتان اصفهان گفــت: مقرر شــده که صنایع 
فوالدی در سطح کشور بالغ بر ۱۱هزار مگاوات نیروگاه 
احداث کنند و شــرکت فوالد مبارکه هم متعهد شده 
اســت که ۱۵۰۰ مگاوات برق تولید کند. از آنجایی که 
استان اصفهان ۲ هزار مگاوات کمبود تولید دارد این 
اقدام شرکت فوالد مبارکه می تواند در عبور از بحران 

کمبود تولید موثر باشد.

سخنگوی صنعت برق استان مطرح کرد:

همکاری فوالد مبارکه در کاهش اعمال محدودیت به برق خانگی

خبر روز

تولیدکنندگان روغن خودرو چگونه مجوز گرانی ۴۱درصدی گرفتند؟

پشت پرده گرانی خودرو 
قیمت روغن خودرو طی روزهای اخیر بیش از ۴۰ درصد گران شده است. مجوز این گرانی در پی 
احتکار و ایجاد کمبود مصنوعی توســط تولیدکنندگان رخ داد، این در حالی است که سود امسال 
تولیدکنندگان روغن خودرو حتی بدون 
این افزایش هم دوبرابر ســال گذشته 

است.
تقریبا از یک ماه گذشته تولیدکنندگان 
روانکار و روغن خودرو با احتکار و ایجاد 
کمبود مصنوعــی مجــوز افزایش ۴۱ 
درصدی روغن و روانکار را از ســازمان 
حمایــت از تولیدکننــدگان و مصــرف 
کننــدگان گرفتند. این در حالی اســت 
که نرخ مــواد اولیه و نــرخ ارز نیمایی 
مبنای قیمت گذاری محصوالت پاالیشی و روغنی افزایشی نداشته و رشد ۳۹ درصدی دستمزد 
امسال کمتر از ۱۰ درصد در بهای تمام شده محصول تاثیرگذار است و نباید بیش از ۴ درصد قیمت 

محصوالت گران شود.
بنابراین افزایش ۴۱درصدی با مجوز ســازمان حمایت از مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان هیچ 
توجیهی ندارد و قیمت محصول نباید بیش از ۴ درصد باال می رفت، اما فشار سهامداران عمده این 
کارخانجات از قبیل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مســتضعفان، صندوق بازنشستگی کارکنان 
نفت و... به افزایش ۴۱ درصدی قیمت در شرایط گرانی و کرونا و ... مردم منتهی شد و صدایی از 

هیچ شخص و نهاد ی بلند شد.
جالب تر ایــن که ایــن افزایش نرخ فقــط و فقط برای رشــد ســود شــرکت های تولیدکننده 
روغن و روانــکار انجام شــده و هیچ دلیل روشــن و قانــع کننــده و زمینه منطقی نــدارد و به 
 جــای همراهی با مردم در شــرایط تورم به کوچک شــدن ســفره آن ها و تشــدید فشــار های 

اقتصادی می انجامد.

سودهای نجومی شرکت های تولید روغن
با این افزایش، نرخ سود های نجومی و هنگفت شرکت های تولید روغن و روانکار نسبت به سال 
۹۹ حداقل ۲ برابر خواهد شــد در حالی که حتی بدون این افزایش ۴۱ درصدی هم شــرکت ها 
سود های کالنی داشتند و می شد بدون این افزایش نرخ از فشار بر مردم و کسب و کار ها خصوصا 
ماشین آالت کشاورزی همچون کمباین و تراکتور درفصل برداشت و کاشت کم کرد، اما برعکس 

فشار قیمت ها بر ماشین آالت کشاورزی با این افزایش نرخ چند برابر شد.
نفت بهران متعلق به بنیاد مســتضعفان ســود ۳ماهه ســال ۱۴۰۰ قبــل از افزایش ۴۱ درصدی 
نــرخ؛ از ۱۵۵ میلیارد تومان پارســال به ۳۴۶میلیــارد تومان باال رفتــه و افزایش ۱۲۳درصدی 
 در نرخ محصوالت روانــکار و افزایش نــرخ میانگین محصوالت بیــش از ۱۰۰ درصدی افزایش

 داشته است.
سود سال ۹۹ نفت بهران معادل ۱۶هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال بوده و با حاشیه سود ۲۶ درصدی از 
فروش ۶۰ هزار و ۹۸۹ میلیارد ریال این سود کسب شده و پیش بینی می شود سود امسال حداقل 

۳۲ هزار میلیارد ریال باشد.
طی ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰شــرکت نفت پارس وابسته به ســتاد اجرایی فرمان امام از فروش 
۱۵هــزار و ۸۱ میلیارد ریالی محصــوالت خود به ســود ۲۸۲۳ میلیارد ریال رســیده که بیش از 
 ۳.۵ برابر مدت مشــابه سال قبل اســت که با افزایش ۴۱ درصدی نرخ این ســود چندین برابر 

خواهد شد.

کافه اقتصاد

اخبار

نماینده مردم اصفهان در مجلس  گفت: پیش بینی شــده با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در اصفهان برای تعدادی بالغ بر ۳ هزار نیروی تحصیلکرده و جوان 
اشتغال زایی صورت گیرد که در پی آن تحوالت شگرفی را شاهد خواهیم بود.حسینعلی حاجی دلیگانی پیرامون جزئیات تصویب طرح دومین منطقه ویژه اقتصادی 
در استان اصفهان اظهار داشت: نزدیک ۹ سال گذشته تاکنون با توجه به ظرفیت های دو شهرستان شاهین شهر و میمه، برای ایجاد ۳ منطقه ویژه اقتصادی تقاضا 

داشتیم که یکی از این مناطق در حوزه شاهین شهر بود که در نهایت از سوی دولت پذیرفته شد و الیحه آن در اواخر دولت دهم به مجلس شورای اسالمی آمد.
وی افزود: دولت یازدهم و دوازدهم مجددا نیز همان الیحه ای را که مربوط به ایجاد ۱۱ منطقه ویژه اقتصادی و چندین منطقه آزاد بود را بار دیگر به مجلس ارسال 
و در پی آن مجلس شورای اسالمی چندین بار این الیحه را مصوب کرد، همچنین چندین مرتبه در مجلس دهم به تصویب رسید و به دنبال آن به شورای نگهبان 
ارسال شد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان آنکه شــورای نگهبان به این طرح تصویب شده ایراد قانونی وارد کرده، ادامه داد: در نهایت با 
اصرار مجلس در مصوبه ای که خودش داشت، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که در آنجا بعد از بررسی های صورت گرفته و جلسه ای که 
توانستیم با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کنیم، ایشان به منطقه تیمی را اعزام کردند که آن هیئت در بازدید خود ظرفیت های منطقه و زیرساخت های 

موجود را مورد توجه قرار دادند.

اشتغال زایی برای 3 هزار نیروی تحصیلکرده با راه اندازی دومین منطقه ویژه اقتصادی در اصفهان 

 دبیر کل اوپک 
 در دیدار با 

رییس جمهور

وز عکس ر

تعطیلی آرایشگاه های 
مردانه اصفهان به دلیل 

افزایش اجاره بها
رییس اتحادیــه آرایشــگران مردانه اصفهان 
گفت: بسیاری از آرایشگاه های مردانه به دلیل 

افزایش اجاره بها تعطیل شده است.
سید مصطفی سلمانی با اشــاره به اینکه طی 
چند سال اخیر تعرفه های آرایشگران مردانه در 
اصفهان تغییری نداشته است، اظهار داشت: 
در حال حاضر نرخ مصوب کوتاهی مو ۲۵ هزار 
تومان اســت و این در حالی است که آنالیز ما 
نرخ ۵۵ هزار تومان اســت کــه باید مصوب و 
ابالغ شــود.وی به امضای تفاهم نامه با اداره 
کل فنی و حرفه ای استان اصفهان برای سطح 
بندی آرایشــگران مردانه گفــت: تاکنون این 
سطح بندی انجام نشده و در صدد تحقق این 
امر هستیم.رییس اتحادیه آرایشگران مردانه 
اصفهان بــا بیان اینکه با اعمال ســطح بندی 
آرایشگران می توان ســاماندهی بیشتری را 
برای تعیین تعرفه داشــت، اضافه کرد: با این 
اقدام بازگشت سرمایه اولیه نیز سرعت خواهد 
گرفت.وی با بیان اینکه در اصفهان یک هزار و 
۳۰۰ واحد صنفی دارای مجــوز و ۵۰۰ واحد در 
صف ثبت مجوز در اصفهان وجــود دارد، ابراز 
داشت: در بحران شیوع کرونا ضربه اقتصادی 
ســنگینی به این واحدهــا وارد شــد و هیچ 
خدماتی به این افراد ارائه نشد.سلمانی با بیان 
اینکه در دوران شیوع کرونا به رغم پیگیری های 
صورت گرفته برای دریافت تســهیالت در نظر 
گرفته شده برای مشاغل پر خطر، باز هم اتفاق 
خاصی صورت نگرفت، گفت: تنها چهار نفر در 
این زمینه موفق به دریافت تسهیالت شدند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۶ نفر از آرایشــگران 
اصفهان بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست 
داده اند، اضافه کرد: این در حالی است که هیچ 
حمایتی حتی از مبتالیان بــه این بیماری در 
صنف آرایشگران صورت نگرفته است.رییس 
اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان با بیان اینکه 
عمده آرایشگران اصفهان تحصیالت دانشگاهی 
ندارند، ابراز داشت: در این زمینه رشته مرتبط در 
دانشگاه علمی کاربردی دیده شده و اتحادیه 

برای معرفی اساتید آمادگی الزم را دارند.

یمنا
س: ا

عک
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رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد هشدار داد:

سد کادر بهداشت و درمان چهار محال و بختیاری در حال شکستن است

»امکان شکستن سد کادر بهداشت و درمان در چهارمحال و بختیاری وجود 
دارد« این هشدار رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در آخرین جلسه 
ستاد استانی بیماری کرونا بود. بیمارستان ها و مراکز درمانی چهارمحال و 
بختیاری مملو از جمعیت بیماران مشکوک و مبتال به کروناست و دیگر تخت 

خالی برای بستری بیماران در برخی از مراکز درمانی وجود ندارد.
 پیک پنجم در کمال ناباوری در کشور با ورود سویه دلتا به کشور آغاز شد، 
در حالی که هنوز پیک چهارم کرونا به طور کامل تمام نشده بود، بسیاری از 
کارشناسان حوزه سالمت معتقد بودند با تســریع در روند واکسیناسیون 
شاهد پیک بعدی کرونا نخواهیم بود، اما کاهش شدید رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کشور و بالتبع آن در چهارمحال و بختیاری موجب شد که کشور 

وارد پیک بعدی کرونا شود.
ظرفیت بیمارستان های چهارمحال و بختیاری یکی پس از دیگری در حال 
تکمیل است، بسیاری از بخش های بیمارستانی به پذیرش بیماران کرونایی 
اختصاص پیدا کرده و اگر شــرایط به همین منوال ادامــه پیدا کند، قطعا 

روزهای سختی پیش روی کادر بهداشت و درمان خواهد بود.
اما از آن سو بخش زیادی از مردم بی توجه به هشدارها در تجمعات، مهمانی، 
مراسمات شادی و عزا شرکت می کنند و رعایت پروتکل های بهداشتی به 
پایین تر حد خود رسیده است. به گفته مســئوالن دانشگاه علوم پزشکی، 

برای گذر از پیک پنجم باید رعایت پروتکل های بهداشتی به باالی ۸۵ درصد 
برسد، در حالی که رعایت پروتکل های بهداشتی در حال حاضر در چهارمحال 

و بختیاری حدود ۵۰ درصد برآورد شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در خصوص وضعیت شیوع وضعیت 
کرونا در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: هم اکنون حدود  ۵۰۰ تا ۶۰۰ بیمار 
بستری در بخش های کرونایی بیمارستان های چهارمحال و بختیاری تحت 
مراقبت هســتند و به همین تعداد بیمار خدمات بستری موقت دریافت 
می کنند، همچنین تمام نیروی انســانی اعم از پزشــکان، متخصصان و 

پرستاران با حداکثر ظرفیت مشغول به خدمات رسانی هستند.
مجید شــیرانی افزود: ۷۰ تا۸۰ درصد بیماران بســتری در بیمارستان ها و 
دوسوم بیماران بخش های سرپایی بر اثر بی مباالتی، شرکت در مراسمات 

و گردهمایی ها و عدم رعایت نکات بهداشتی به کرونا مبتال شده اند.
شــیرانی تاکید کرد: امروز تنها راه نجات از شرایط بحرانی کنونی، کم شدن 
ورود بیمار به بیمارستان هاست، ظرفیت های بیمارستانی پر شده و به لحاظ 
تجهیزات و نیروی متخصص با کمبود مواجه هستیم، چنانچه مردم رعایت 
نکنند شرایط از وضعیت کنونی، بحرانی تر خواهد شد.رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی شــهرکرد با اشــاره به اینکه  مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری 
روزهای شلوغ و پرترافیکی را طی می کنند، خاطرنشان کرد: تست درصد 

باالیی از بیماران مشــکوک به کرونا و مراجعه کننده به مراکز بهداشــتی و 
درمانی و بیمارستان های استان مثبت قطعی اعالم می شود.

وی تاکید کرد: در صورت تداوم همیــن روال و افزایش مراجعان به مراکز 
درمانی، مجبور به ارائه خدمات به بیماران در خارج از فضاهای بیمارستانی 

هستیم که دارای شرایط استاندارد و الزم نیستند.
شــیرانی با بیان اینکه هم اکنون ۵۱ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی 
نسبتا بد در بخش های مراقبت ویژه مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری 
تحت مراقبت و درمان هســتند، عنوان کرد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا 
تاکنون ۱۶۳ هــزار و ۸۳۰ نمونه گیری از بیماران مشــکوک به کرونا انجام 

شده که از این تعداد ابتالی ۵۸ هزار و ۱۸۴ نفر به کرونا قطعی شده است.
همچنین چند روز پیــش دکتر علی ضامن صالحی فرد، معاون توســعه 
مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: بیش از 
۱۰۰ نیرو در گروه پرستاری نیاز فوری بیمارستان های چهارمحال و بختیاری 

برای مقابله با بحران کنونی شیوع بیماری در پیک پنجم کروناست.
براساس آخرین اعالم وزارت بهداشت و درمان هم اکنون شهرستان های 
بروجن، شهرکرد، فارسان،  کیار و اردل در لیست شهرستان های با وضعیت 
قرمز به لحاظ شیوع بیماری کرونا و شهرستان های لردگان و سامان، بن، 

کوهرنگ و خانمیرزا در وضعیت نارنجی قرار گرفته اند.

استخراج بیش از یک میلیون تن مواد معدنی از معادن 
چهارمحال و بختیاری

 معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: در سه ماه نخست 
امســال یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن مواد معدنی از ۱۱۲ معدن استان استخراج شد.مهرداد قاسمی 
افزود: از این معادن سنگ تزئینی، سنگ الشه، خاک نسوز، سنگ گچ، سیلیس، مواد اولیه سیمان 
و سنگ آهک استخراج می شود.قاسمی با بیان اینکه پارسال از معادن فعال در استان پنج میلیون 
و ۲۰۰ هزار تن ماده استخراج شد، اضافه کرد: معادن فعال فروش داخلی داشته و ارز آوری ندارند.

وی ادامه داد: ۱۶۸ معدن دارای پروانه بهره برداری در اســتان وجود دارد که از این تعداد ۱۱۲ مورد 
فعال و مابقی غیرفعال است.

خرید بیش از 14 هزار تن گندم از کشاورزان چهارمحال 
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای تیرماه تاکنون حدود ۱۴ هزار 
و ۶۶۴ تن گندم به صورت تضمینی و توافقی از کشاورزان استان خریداری شده است.کیقباد قنبری 
با اشاره به اینکه خرید تضمینی و توافقی گندم از ابتدای تیرماه در چهارمحال و بختیاری خریداری 
شــده اســت، افزود: در مجموع ۱۴ هزار و ۶۶۴ تن گندم به صورت تضمینی و توافقی از کشاورزان 
استان خریداری شــده که از این میزان ۱۳ هزار و ۴۷۲ تن تضمینی و ۱۱۹۲ تن توافقی بوده است.

قنبری اضافه کرد: خرید تضمینی و توافقی گندم تا پایان شهریورماه در استان ادامه دارد.وی با بیان 
اینکه پیش   بینی می شود حدود ۲۰ هزار تن گندم از کشاورزان گندم کار در چهارمحال و بختیاری به 
صورت تضمینی و توافقی خریداری شود، ادامه داد: نیاز ماهانه استان به گندم حدود ۱۱ هزار تن است 

که این میزان گندم خریداری شده تنها جوابگوی نیاز دوماه استان خواهد بود.

رشد 2 درصدی صدمات ناشی از نزاع در چهارمحال 
مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری گفت: در سه ماهه نخست امسال دو هزار و ۲۳۸ نفر 
به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل دو درصد افزایش یافته است.ســامان پور افزود: از کل مراجعان نزاع در 
سه ماهه نخست امسال ۶۲۳ نفر زن و هزار و ۶۹۵ نفر مرد بودند.وی خاطرنشان کرد: این در حالی 
است که طی سه ماهه نخست پارسال، ۲ هزار و ۲۶۹ نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان 

مراجعه کردند که از این تعداد، ۴۹۰ نفر زن و هزار و ۷۷۹ نفر مرد بودند.

درخشش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرکرد در کشور
مدیرکل پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد گفت: اعضای هیئت علمی گروه دامپزشکی 
این دانشگاه رتبه های برتر سامانه علم ســنجی کشور را کســب کردند.هاله فاضل افزود: ابراهیم 
رحیمی، رییس دانشــگاه آزاد اســالمی چهارمحال و بختیاری و عضو هیئت علمی گروه بهداشت 
و کنترل کیفی مواد غذایی این دانشگاه رتبه نخســت سرآمدان علمی گروه دامپزشکی کشور را در 

سامانه علم سنجی این دانشگاه به خود اختصاص داد.
فاضل اضافه کرد: بر اساس سامانه مدیریت دانشــی کتابخانه مرکزی، اسناد علمی و علم سنجی 
دانشگاه آزاد اسالمی و طبق پایگاه اسکوپوس، نفرات برتر سرآمدان علمی گروه دامپزشکی کشور از 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد هستند.فاضل تصریح کرد: مجید غالمی آهنگران، مهدی رییسی 
و امیر شاکریان نیز به ترتیب در رتبه های ششم، چهاردهم و پانزدهم، میان ۱۱۵ عضو هیئت علمی 

ثبت شده در گروه دامپزشکی قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: پارسال، ابراهیم رحیمی و حسن ممتاز جزو دو درصد دانشمندان برتر جهان 

قرار گرفتند.

اخبار

ظرفیت بیمارستان های چهارمحال و بختیاری یکی 
پس از دیگری در حال تکمیل است، بسیاری از 
بخش های بیمارستانی به پذیرش بیماران کرونایی 
گر شرایط به همین منوال  اختصاص پیدا کرده و ا
ادامه پیدا کند، قطعا روزهای سختی پیش روی کادر 

بهداشت و درمان خواهد بود

بام ایران
یکشنبه 18 مرداد 1400 / 29 ذی الحجه 1442 / 09 آگوست 2021 / شماره 3320

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
5/162 آگهی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 29161-1399/12/26 هیات چهارم آقاي عبدالحمید سفاري 
الفتي به شناسنامه شــماره 141 کدملي 3459712414 صادره قشم فرزند 
احمد در ششــدانگ مغازه  به مســاحت 52.78مترمربع پالک شماره 2894 
فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

طبق سند 34493 مورخ 97/8/24 دفترخانه 375 اصفهان
2- رای شــماره2282-1400/02/28 هیات دوم آقاي نعمت اله ســهرابي 
رناني به شناسنامه شماره 216 کدملي 1290202249 صادره اصفهان فرزند 
صفرعلي در  ششدانگ یک باب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به 
مساحت 202.27 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3237 فرعی از 18 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان    از مالکیت احمد 

علی جانی   از مورد ثبت صفحه 588  دفتر 449 امالک
3- رای شماره 2286-1400/02/28 هیات دوم آقاي اصغر سهرابي رناني به 
شناسنامه شماره 342 کدملي 1290741344 صادره اصفهان فرزند نعت اهلل 
در ششدانگ یک باب  مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 35.87 
مترمربع  قسمتی از پالک شــماره 3237 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    از مالکیت احمد علی جانی   از مورد 

ثبت صفحه 588  دفتر 449 امالک
4- رای شــماره 2281-1400/02/28 هیات دوم آقاي غالم سهرابي رناني 
به شناسنامه شماره 5716 کدملي 1293183555 صادره اصفهان فرزند نعت 
اله در ششدانگ یک باب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن   به مساحت 
27.84 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 3237 فرعی از 18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت احمد علی جانی   

از مورد ثبت صفحه 588  دفتر 449 امالک
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشند.

بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/03

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/05/18 
م الف: 1168470 ابوالفضل شــهریاری نائینی رئیس منطقه ثبت اسناد 

وامالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/163 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات 

متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 3996 مورخ 1400/03/30 هیات ســوم آقای ناصر 
مسماریان به شناسنامه شماره 171 کدملي 1287524001 صادره اصفهان 
فرزند یداله در ششدانگ یکباب به مســاحت 87/78 متر مربع پالک شماره 
9799 فرعی از 12 اصلی  واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 47 دفتر 157 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18

م الف: 1167992  شــهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
5/164 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 1427 مورخ 1400/02/11 هیات دوم آقای حسین 
محمد شریفی رنانی به شناسنامه شماره 8565 کدملي 1283194929 صادره 
اصفهان فرزند کریم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 154/39 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 4048 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 449 دفتر 863 امالک

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18

م الف: 1168143  شــهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
5/165 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایي تقدیم نماید. 

ردیف 1- راي شماره 3716 مورخ 1400/03/26 هیات اول آقای محمد علی 
مهدویان پور به شناسنامه شماره 242 کدملي 1290438471 صادره اصفهان 
فرزند عبدالرحیم در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 140/54 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 3504 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مهین کبیری و عزت افتخاری 
رنانی و محمد حســن افتخاری رنانی و کریم افتخــاری از مورد ثبت صفحه 

596 دفتر 73 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18

م الف: 1168163  شــهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
5/166 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 2290 مورخ 1400/02/28 هیــات دوم آقای بهرام 
رضائی آدریانی به شناســنامه شــماره 11 کدملــي 1142065650 صادره 
اصفهان فرزند نادعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 107/88 
متر مربع قسمتی از پالک شــماره 161 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیــت زهرا برف مال از مورد 

ثبت صفحه 358 دفتر 170 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18

م الف: 1168515  شــهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
5/167 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 817 مورخ 1400/3/11 هیــات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در 
واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی، مالکیت آقای علیرضا قاسمی به شناســنامه شماره 1804 کدملی 
1288874170 صادره اصفهان فرزند قدرت اله بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 139/38 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 967 فرعی از 4348 
اصلی واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان در ازای 
مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18

م الف: 1168096  اداره  ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/168 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 3781 مورخ 1400/03/27 هیات سوم آقاي حسین 
گرامی به شناســنامه شــماره 42 کدملي 6229978350 صادره میمه فرزند 
حسینقلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 149/79 متر مربع پالک 
32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
بتول صالحی از سند شماره 15130 مورخ 1344/7/29 دفترخانه شماره 47 

اصفهان دفترخانه 29 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/02

م الف: 1174844  شــهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان 

فقدان سند مالکیت
5/169 شماره نامه: 140085602011001046-1400/05/05 نظر به اینکه 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی شماره 318 فرعی از 
3  اصلی واقع در بخش 2 خوانسار ذیل ثبت 189 در صفحه 339 دفتر امالک 
جلد 2 به نام حسین میر شــفیعی تحت شماره چاپی مسلسل 064585 ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده فوت و طبق گواهی حصر وراثت 
احدی از ورثه به نام عباسعلی میر شــفیعی با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 140021702011002329 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شماره 140002155864000228 به گواهی دفترخانه 25 
خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده اســت و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1174672 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوانسار
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جزئیات برگزاری مراسم محرم در اصفهان اعالم شد
مراسم دهه محرم در استان اصفهان با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار خواهد شد. سخنگوی ستاد 
مقابله با کرونا در استان اصفهان  گفت: مصوبه برگزاری مراسم عاشورای حسینی امسال همانند سال گذشته 
اجرایی خواهد شد. حجت ا... غالمی ادامه داد: برگزاری مراسم محرم در فضای باز با رعایت فاصله های 
اجتماعی حدود ۴ متر صورت می گیرد.سخنگوی ستاد مقابله با کرونا استان اصفهان بیان کرد: مکان هایی که 
مقدور به برگزاری مراسم در فضای باز نیستند می توانند با حضور یک چهارم از شهروندان مراسم دهه نخست 
محرم را برگزار کنند.غالمی خاطر نشان کرد: محدودیت های شبانه با قدرت بیشتری در این ایام اجرا خواهد 
شد و از تمامی شهروندان متقاضی برای برگزاری مراسم خواهشمندیم تا قبل از اعمال محدودیت ها مراسم 
خود را  به اتمام برسانند. وی افزود: مسئوالن برگزاری مراسم باید از سازمان تحقیقات و ارشاداسالمی استان 
اصفهان مجوزهای الزم را کسب کنند.سخنگوی ستاد اســتانی مقابله با کرونا بیان کرد: همچنین امسال 

همانند سال گذشته مراسم ایام محرم محدودیت زمانی دارد و نباید بیش از دو ساعت به طول بیانجامد.

»توت فرهنگی« برای اوقات فراغت دانش آموزان اصفهان
توت فرهنگی، نام جشنواره ای است که برای اوقات فراغت دانش آموزان اصفهانی در تابستان در نظر گرفته 
شده است. رییس اداره فرهنگی، هنری آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر اهمیت غنی سازی 
اوقات فراغت ویژه دانش آموزان با توجه به شرایط کرونا گفت: طبق برنامه ریزی ها در ۴۱ منطقه آموزش و 
پرورش استان اصفهان حدود هزار و ۱۰۰ پایگاه اعم از مدارس، پایگاه های اوقات فراغت، کانون های فرهنگی 
و تربیتی، مدارس قرآنی، کانون های ورزشی و پژوهش ســرای دانش آموزی به صورت حضوری، نیمه 
حضوری و مجازی در نظر گرفته شده است. مرتضی شکری افزود: برنامه اوقات فراغت دانش آموزان استان 
اصفهان در تابستان امسال در قالب جشنواره توت فرهنگی که ترکیبی از تابستان، تربیت و برنامه فرهنگی 
است، برگزار می شــود.رییس اداره فرهنگی، هنری آموزش و پرورش استان اصفهان بیان کرد: جشنواره 
توت فرهنگی در چند محور آموزشی، تفریحی و سرگرمی در نظر گرفته شده است و به صورت مجازی برگزار 
می شود.وی محور دوم جشنواره توت فرهنگی که بحث تفریح و ســرگرمی اوقات فراغت است را شامل 
تمامی کالس های هنری، ادبی و خالقیتی اعالم کــرد و گفت: در این بخش نیز کلیپ های چند دقیقه ای 
تهیه و هر روز در شبکه شاد بارگذاری می شود.شکری افزود: پیش بینی می شود تا پایان تابستان امسال 

بیش از ۱۰۰ هزار دانش آموز اصفهانی در قالب جشنواره اوقات فراغت در رشته های متعدد آموزش ببینند.

افتتاح هفتمین دوره ملی جشنواره نوجوان خوارزمی در اصفهان
افتتاحیه مرحله کشوری هفتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی به میزبانی استان اصفهان و به صورت 
مجازی برگزار شد.این مرحله در قالب رویداد علمی فناوری از ۱6 مرداد لغایت 26 مرداد در شش محور 
ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، دست ســازه ها، پژوهش، فعالیت های آزمایشــگاهی و بازارچه های 
کسب وکار برگزار می شود.دانش آموزان منتخب هر اســتان در محورهای مختلف در طول این رویداد 
همراه با آموزش های تخصصی به ارائه طرح های خود نیز می پردازند.الزم به ذکر اســت آیین اختتامیه 
این جشنواره در روز 3۱ مردادماه با حضور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش و مدیران کل 

استان ها به میزبانی اصفهان و به صورت ویدئوکنفرانس برگزار می شود.

اورژانس اصفهان با کمبود 300 نیروی انسانی مواجه است
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از کمبود نیروی اورژانس پیش بیمارستانی 
خبر داد و گفت: طبق استاندارد هر پایگاه ۹ نفر نیروی اورژانس نیاز دارد و نسبت به استاندارد 3۰۰ نیرو 
کمبود داریم که با اضافه کاری جبران می شود.محمدرضا رضایتمند با اشــاره به اینکه روزانه ۱۵ پایگاه 
اورژانس در اصفهان تعطیل است، گفت: طبق اطالعی که از همکاران اورژانس پیش بیمارستانی گرفتم 

تعطیلی دائم این تعداد پایگاه را تایید نمی کنم.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان مطرح کرد: 

خبرنگاران نقش موثری درپیشگیری وکنترل جرائم دارند

 فرمانده نیروی انتظامی اســتان اصفهــان همزمان با 
روزخبرنگار، میزبان اصحاب رسانه شد تا ضمن تجلیل 
از تالش های خبرنگاران گزارشــی از فعالیت نیروی انتظامی در چند ماه 
گذشته ارائه کند. گزیده صحبت های سردار محمدرضا میرحیدری در این 

جلسه در ادامه می آید:
 امروز با وجود تمام تالش ها و دسیسه های دشمن کشور ما امن ترین 
کشور منطقه است و دشمنان برنامه هایی که برای ناامنی دنبال می کردند 

به نتیجه نرسیده که این به غیرت مردم باز می گردد.
همه وظیفه داریم که برای حفظ ارزش ها و آرمان های انقالب تالش 
کنیم؛ امــروز با کمک مردم، نیــروی انتظامی به رغم همه مشــکالت با 
مشــارکت مردم، دســتگاه های مختلف و خبرنگاران ماموریت خود را  
مسئوالنه دنبال می کند و در برقراری و پایداری امنیت با قوت توانسته این 

رسالت را تا به حال  انجام دهد.
 اخبار آگاهی بخش خبرنگاران در ارتباط با پلیس های تخصصی، نقش 

مهم و موثری در پیشگیری و کنترل جرائم در استان دارد.
با وجود مشــکالت در اصفهان، نسبت به اســتان های دیگر وضعیت 
مطلوبی را شاهد هســتیم و آمارها نیز از بهبود وضعیت نسبت به گذشته 
حکایت دارد، در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته زنگ خوردن 
فوریت های ۱۱۰، ۱2 درصد کاهش داشته است و تماس پاسخ داده شده 

شش درصد رشــد و قطع تماس توسط شــهروندان 27 درصد کاهش و 
اشغالی خطوط ۹7 درصد کاهش داشته است.

در این ماه روزانه به صورت میانگین چهار هزار و 6۱8 مورد تماس وجود 
داشته که در هر ســاعت ۱۹2 مورد فوریت ۱۱۰ تماس دارد که از این میزان 
تماس 22 درصد مربوط بــه درگیری ها، ۱۵ درصــد تصادفات، ۱۰ درصد 
سرقت، ۱۱ درصد مزاحمت، 3 درصد مواد مخدر و یک درصد هم در حوزه 
سایبر و یک درصد هم در اختالفات، در حوزه اقتصادی و سایر نیز 37 درصد 

بوده است.
 کل ورودی های سامانه مختار ۱۱ درصد در تیر ماه امسال نسبت به تیر 
ماه گذشته رشد داشته که ۴۰ درصد راهنمایی و مشاوره و 6۰ درصد عملیاتی 

شده است.
 در پنج جرم اول استان، تصادفات ۴۴ درصد، سرقت 3۵ درصد، نزاع و 
درگیری ۱2 درصد، جرائم مالی ۵ درصد و مفاسد اجتماعی ۴ درصد از آمار 

را به خود اختصاص داده اند.
  در ارتباط با سرقت ها، در تیرماه امسال نسبت به تیرماه گذشته 7 درصد 
کاهش سرقت داشتیم؛ سرقت به عنف 66 درصد کاهش داشته و  جرائم 
خشن نیز ۵۹ درصد کاهش و تجاوز به عنف 6۰ درصد کاهش داشته است.

سرقت ها در مغازه ۴۴ درصد کاهش، سرقت در منزل 3۱ درصد کاهش، 
ســرقت اتومبیل 2۱ درصد کاهش، سرقت احشــام 33 درصدکاهش و 

ســرقت قطعات اتومبیلی ۱3 درصد کاهش داشته اســت.اما متاسفانه 
سرقت در اماکن مانند مدارس و مساجد 8 درصد رشد را نشان می دهد و 
این روند در حال رشد است همچنین جیب بری نیز با افزایش رو به رو بوده 

است.
کشفیات نسبت به تیر ماه سال گذشته 8 درصد رشد داشته به این معنی 
که از کل سرقت هایی که انجام شده ۵6 درصد کشف شده است.در تعداد 
پرونده ها در جعل 3۹ درصد کاهش، کالهبــرداری ۱6 درصد کاهش؛ اما 
جرائم یارانه ای 3 درصد رشد داشته است؛ در حوزه مواد مخدر در این زمان 

۱6 درصد کاهش کشفیات داشتیم.
 دستگیری های تعداد باند منهدم شــده در حوزه مواد مخدر ۱۱ درصد 
رشد، تعداد قاچاقچیان ۱8 درصد رشد، معتادان جمع آوری شده 67 درصد 

رشد و دستگیری تعداد خرده فروشان 26 درصد رشد داشته است.
 در قاچاق کاال در تیر ماه امسال نسبت به تیرماه گذشته ارزش ریالی ۱۵۰ 
درصد رشد داشــته است؛ در ســالح جنگی ۱۱7 درصد افزایش کشفیات 

داشتیم؛ اما سالح شکاری ۱۹ درصد کاهش داشته است.
 در تصادفات فوتی در این زمان در سر صحنه 7 درصد کاهش داشته ، در 
برون شهری ۱6 درصد کاهش و در درون شــهری ۱8 درصد کاهش دارد؛ 
تصادفات جرحی 3 درصد کاهش اما کل تصادفات ۵ درصد افزایش داشته 

است.
 در این مدت نزاع فردی ۱2 درصد کاهش و نزاع جمعی 3۱ درصد کاهش 
داشته است،در شهرســتان ها جرائم در۹ شهرســتان افزایشی و مابقی 
کاهشی است؛ در  شهرستان ها فریدون شهر ۹3 درصد افزایش سرقت، 
فریدن ۴۴ درصد افزایش سرقت، برخوار 3۵ درصد افزایش سرقت، بوئین 
و میان دشت 27 درصد افزایش سرقت، مبارکه ۱8 درصد، لنجان ۱۵ درصد، 
گلپایگان 8 درصد، چادگان ۵ و خوانسار ۴ درصد افزایش سرقت در این 

مدت اتفاق افتاده است.
 در کشف سرقت ها 6 درصد افزایش کشفیات بوده و در کنترل سارقان 
غیر بومی با غیرت همکاران شرایط بسیار خوبی برقرار شده است. وضعیت 
استان اصفهان با همکاری و همت جمعی دستگاه های امنیتی ،قضایی و 
انتظامی و بسیج خوب است و جا دارد که در رابطه با فعال و هدفمند شدن 
گشت های رضویون بسیج تشکر کنم که در این زمینه اقدامات خوبی در 

حال انجام است.
 پلیس الکترونیک در حال دنبال شــدن اســت و پرونده های جدید 

تاسیس این موضوع در دستور کار است.
 کالنتری 2۴ در شأن و منزلت یک شهروند اصفهانی نیست و با پیگیری 
های که صورت گرفت، مدرسه ای از آموزش پرورش تحویل گرفته شد که 

به صورت موقت کالنتری در این مکان مستقر شود.

فراخوان جامعه

فرمانده نیــروی زمینی ارتش، دســتور راه اندازی 
دومین بیمارستان مجهز تنفسی ارتش در اصفهان 
را صادر کرد.امیر سرتیپ کیومرث حیدری که برای 
بازدیــد از آمادگی رزمی یگان هــای نیروی زمینی 
ارتش و نیز آمادگی ارتش اصفهــان برای میزبانی 
مســابقات ارتش هــای جهــان و مردم یاری های 
نزاجا به اصفهان ســفر کــرده اســت در بازدید از 
مرکز واکسیناســیون ارتش در بیمارســتان یکصد 
تختخوابی صحرایی اصفهان اظهار داشت: با توجه 
به درخواست ستاد ملی مبارزه با کرونا تا کنون عالوه 
بر دو بیمارستان صحرایی و مرکز واکسیناسیون در 
اصفهان و تهران، در زاهدان و خاش بیمارستان های 

دائمی تنفســی را احــداث کرده ایــم.وی افزود: 
همچنین با توجه به درخواســت استاندار و رییس 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان مبنی بر احداث 
یک بیمارستان مجهز تنفسی در اصفهان مراتب به 
عرض فرمانده کل ارتش، امیر سرلشــکر موسوی 
رسید و دســتور فرمانده کل ارتش بر این شد که در 
این سفر مقدمات و دستور احداث این بیمارستان 
را در اصفهان صــادر کنیم.فرمانــده نیروی زمینی 
ارتش گفت: در حوزه مردم یاری در ســطح کشور و 
آبرسانی به مناطق مورد نیاز تانکرهای آبرسانی نزاجا 
در سطح کشور اقدام به آبرسانی گسترده می کنند، 
همچنین به صورت زیر بنایی نیز وارد عمل شــده و 
مســیر ۹۰ کیلومتری لوله کشی آب را در شهرستان 
زابل آغاز کرده ایم، در خوزســتان نیز اقدامات مان 
در حال اجراســت.وی تصریح کرد: در حوزه مبارزه 
با کرونا 28 بیمارســتان نیروی زمینــی با ۱2 هزار 

کادر درمانی در حال کمک به مــردم و مبارزه با این 
ویروس منحوس اســت.رییس دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان نیز در این بازدید ضمن تقدیر از 
فعالیت های ارتش در استان اصفهان و ایجاد مراکز 
قرنطینه و واکسیناسیون گفت: تا کنون هزاران نفر در 
مرکز واکسیناسیون مجهز نزاجا در اصفهان واکسینه 
شده اند و اکنون که ما درخواست احداث یک مرکز 
تنفســی در کنار اورژانس بیمارســتان الزهرا برای 
پذیرش بیشتر بیماران تنفسی را داشتیم تا به عنوان 

بخش تنفسی حاد استفاده شود.
طاهره چنگیز اضافه کرد: نیروی زمینی ارتش این 
درخواست ما را در کمترین زمان ممکن اجابت کرد 
که اوال جــا دارد از این نیرو تقدیر و تشــکر ویژه ای 
داشته باشــیم و امیدوارم اســتمرار این کمک ها 
و تحقق شــعار ارتش فــدای ملت به آینــده بهتر 

کشورمان کمک شایانی کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

دومین بیمارستان مجهز تنفسی ارتش در اصفهان راه اندازی شود

دستیابی به دانش 
فنی ساخت پرینتر 
سه بعدی قطعات 

پزشکی
صنعتگران یک شرکت دانش 
بنیان مستقر در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان ،دستگاه 
پرینتر ســه بعــدی قطعات 
پزشــکی را طراحی کــرده و 

ساخته اند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری :

شهرداری مکلف به تهیه مطالعات جامع دشت اصفهان است
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: به علــت کاهش بارش اصفهان وارد شــرایط 
خشکسالی شدید شده و وزارت نیرو مکلف به اجرای طرح های تعادل بخشی و تامین آب برای حوزه 
و احیای زاینده رود اســت. فرونشست 
زمین در اصفهان معضلی شده و مسئوالن 
کمبــود آب را از دالیل اصلــی آن و البته 
براساس قانون وزارت نیرو مسئولیت این 
پدیده را دارد. اما آیا چه فعالیت هایی برای 
برطرف شــدن این معضل در نظر گرفته 
شده است؟منصور شیشه فروش در این 
باره با اشاره اینکه در قانون ذکر شده وزارت 
نیرو مسئولیت فرونشست زمین است، 
گفت: شورایی با عنوان حفاظت از منابع 
آب و کارگروهی با نام سازگاری با کم آبی محوریت آن را دارد که دبیرخانه آن در شرکت آب منطقه ای 
است.وی افزود: جلسات متعددی را در طول سال با حضور اعضا و مقامات قضایی برای برخورد الزم 
برگزار می کنند و طرح هایی برای تعادل بخشی منابع آب که مصوب شــورای عالی آب است را اجرا 
می کنند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه تداوم کم آبی و بارندگی سبب شده 
استان اصفهان در ردیف پنجم استان های کم آب و پنجم خشکسالی کشور قرار بگیرد، گفت: به علت 
کاهش بارش طی ۵ساله گذشته، طی ۱۰  ساله اخیر استان اصفهان وارد شرایط خشکسالی شدید 
شده و وزارت نیرو مکلف به اجرای طرح های تعادل بخشــی و تامین آب برای حوزه و احیای زاینده 
رود است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشــاره به اقدامات انجام شده در راستای 
جلوگیری از فرونشســت زمین، اظهار داشــت: اجرای طرح احیای زاینده رود که وزارت نیرو مکلف 
است طبق مصوبات شورای آب، تامین آب برای این حوزه را انجام بدهد و جلوگیری از برداشت های 
غیرمجاز و تعریف نشده حوزه زاینده رود، تامین آب برای حوزه های مختلف دیگر که تحت تاثیر قرار 
گرفته، تسریع در اجرای طرح های آبخیزداری و اجرای طرح های الگوی کشت  از دیگر اقدامات است.

وی افزود: شهرداری اصفهان مکلف به تهیه مطالعات جامع دشت اصفهان و سازمان زمین شناسی 
مکلف به پایش دشت ها و تهیه اطلس فرونشست با کاهش اثرات این پدیده روی استان شدند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان خبر داد:

ارائه 1۶ خدمت تامین اجتماعی به بیمه شدگان
مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان از ارائه ۱6 نوع خدمات این سازمان به افراد تحت پوشش 
خبر داد.محسن ریاضی در خصوص ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: در استان اصفهان 
حدود یک میلیون و ۱62 هزار بیمه شــده از آمار ۱۴ میلیون بیمه شده سطح کشور، قریب به 368 هزار 
مستمری بگیر از حدود سه میلیون و 6۰۰ مستمری بگیر کشور و حدود ۱2۰ هزار کارفرما از بین یک میلیون 
و 3۰۰ هزار کارفرمای کشور فعال هستند و به حدود 2۰ هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت می شود و حدود سه 
هزار و 6۰۰ نفر از اتباع خارجی نیز تحت پوشش این سازمان در استان هستند.وی افزود: در سطح استان 
اصفهان در سال ۹۹ قریب به ۱۱2 هزار پرداخت کمک هزینه کوتاه مدت داشتیم و با سه گروه در سازمان 
تامین اجتماعی مواجه هستیم، یکی بیمه شدگان )کارکنان شرکت ها و موسسات(، مستمری بگیران که 
حق بیمه ها را در شرایط قانونی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کردند و پس از دوران کاری از سازمان 
مستمری دریافت می کنند که همان بازنشسته های سازمان هستند و گروه دوم از کارافتاده ها هستند که 
بیمه شده تامین اجتماعی بودند که توانایی انجام کار را ندارند و مانند بازنشسته ها مستمری می گیرند و 
گروه سوم بازماندگان خانواده بیمه شدگان یا بازنشستگانی هستند که سرپرست خانوار آنها فوت شده و 

اعضای خانواده به نیابت از بیمه شده اصلی از سازمان تامین اجتماعی خدمات می گیرند.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

مسئول بیماری های واگیر مرکز 
بهداشت استان اصفهان:

۵ درصد جمعیت استان دو دوز 
واکسن کرونا را دریافت کرده اند

مســئول بیماری هــای واگیر مرکز بهداشــت 
اســتان اصفهان پیرامون روند واکسیناســیون 
در اســتان اصفهان، اظهار کرد: واکسیناســیون 
کرونا در اســتان اصفهان به روزانه 3۵ هزار دوز 
رسیده اســت. در حال حاضر افراد متولد ۱3۴7 
و مســن تر، همچنین برخی گروه های شغلی 
که از طرف وزارت بهداشــت اعالم شده در حال 
دریافت واکسن در مراکز تجمیعی واکسیناسیون 
هســتند.رضا فدایی با بیان اینکه درحال حاضر 
7۵۰ هزار نفــر یک دوز و حــدود 2۰۰ هزار نفر دو 
دوز واکســن کرونا را دریافت کــرده اند، گفت: 
دریافت کنندگان یــک دوز واکســن کرونا 3۰ 
درصد و دریافت کنندگان دو دوز واکسن ۵ درصد 
جمعیت استان هستند.مســئول بیماری های 
واگیر مرکز بهداشــت اســتان اصفهان با بیان 
اینکه تاکنون عارضه جدی برای افراد واکســینه 
شــده به وجود نیامده اســت، افزود: رانندگان 
تاکسی، اساتید دانشگاه، فرهنگیان، خبرنگاران 
و کارمندان بانک ها از گروه های شــغلی هستند 
که واکسیناســیون آنها درحال انجام است.وی 
خاطرنشان کرد: واکسن هایی که هم اکنون تزریق 
می شود عمدتا سینوفارم و مقداری برکت است، 
همچنین مقداری واکسن آســترازنکا موجود 
است که بیشتر صرف تزریق دوز دوم واکسن می 
شود.فدایی در مورد عوارض واکسن آسترازنکا 
اظهار کرد: عوارض این واکســن معموال عوارض 
نادری اســت که کمابیش از قبل هــم در برخی 
افراد وجود داشته است.مســئول بیماری های 
واگیر مرکز بهداشت استان در مورد شلوغی مراکز 
واکسیناسیون در اصفهان، تاکید کرد: تا زمانی که 
مردم نوبت دهی را رعایت نکنند، هرچقدر تعداد 
مراکز بیشتر شود بی تاثیر است. ما نزدیک به پنج 
میلیون جمعیت در استان داریم که به مرور به آنها 
پیامک می دهیم تا برای تزریق واکسن مراجعه 
کنند، درحالی که بیشتر افراد بدون نوبت به مراکز 
واکسیناســیون مراجعه کــرده و باعث ازدحام 
جمعیت و از بین رفتن حق کسانی می شود که در 

زمان نوبت خودشان مراجعه کرده اند.

رییس پلیس راهور استان اصفهان اظهار کرد: متاسفانه در کل کشور با توجه به اعالم محدودیت ها شاهد زیاد شدن دستکاری در پالک بودیم که این اتفاق باعث شده 
برای برخی از شهروندان پیامکی ارسال شود که البته شایان ذکر است پیامک های در دست بررسی به معنای جریمه نبوده و به صورت دقیق بررسی خواهد شد.محمد 
رضا محمدی گفت: دستکاری در پالک از اعالم محدودیت ها یکی از دغدغه های ما بوده است که در ابتدای کار در شهر اصفهان به وفور دیده می شد که با یک اقدام سریع 
عملیاتی این موضوع جمع شد و در این زمینه بیش از ۹۰۰ خودرو با پالک مخدوش توقیف و بیش از ۱3 هزار خودرو با پالک مخدوش جریمه شدند.وی با بیان اینکه عالوه 
بر جریمه برای پالک های غیر بومی که محدودیت ها را رعایت نمی کنند توقیف سیستمی نیز می شوند، ادامه داد: امکان تعویض پالک اینترنتی به زودی در اصفهان و 
بعد از تهران ایجاد خواهد شد.محمدی بیان کرد: در زمینه طرح فوق العاده ترخیص فوق العاده،  ۱۱۰۰ دستگاه خودرو و ۱8 هزار دستگاه موتور سیکلت ترخیص شده است.

تعویض پالک اینترنتی به زودی در اصفهان



المونت مارسل جاکوبز، یکی از ســتاره های غیرمنتظره بازی های توکیو و اولین ایتالیایی تاریخ لقب گرفت که در مســابقات المپیک در سرعت 100 متر قهرمان 
شده است. او با ثبت رکورد 9.80 ثانیه و در شرایطی که کمتر کسی انتظارش را داشت به این موفقیت دست یافت.اما در ماه های اخیر اتهاماتی در مورد استفاده از 
مواد دوپینگ زا توسط جیاکومو اسپاتزینی، متخصص تغذیه که در گذشته با جاکوبز کار می کرده وارد شده و از سوی برخی رسانه ها موفقیت بزرگ این ورزشکار 
زیر سوال رفته است.به همین دلیل برخی مدعی شدند شاید جاکوبز نیز دوپینگ کرده و اینگونه موفق به کسب مدال طالی المپیک شده است. اما در مصاحبه 
ای مدعی شد وقتی شنیده که عماکرد جیاکومو اسپاتزینی به دلیل اســتفاده از مواد دوپینگ زا مورد تحقیقات قرار گرفته، رابطه اش را با این متخصص تغذیه 
قطع کرده است. مارسل جاکوبز گفت: »صادقانه می گویم که من درگیر این موضوع نیســتم، زیرا از همان اولین لحظه ای که ما در مورد این اتفاق مطلع شدیم، 
همکاری خود با جیاکومو اسپاتزینی را متوقف کردیم. اما ما نگران نیســتیم، در واقع فرد در شرایطی قرار داشت که خودش مقصر نبود. در پایان هم اسپاتزینی 

مجرم شناخته نشد و ما در این رابطه آرامش داریم.«

واکنش سریع ترین مرد جهان به شایعه دوپینگ
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»آگوئرو« از بارسلونا جدا می شود؟!
در حالی که شایعاتی مبنی بر احتمال جدایی سرخیو آگوئرو از بارسلونا مطرح شده، حاال نشریه 
اســپانیایی »مارکا« خبر می دهد که این مهاجم آرژانتینی قصد تــرک نوکمپ را ندارد. مهاجم 
پیشین منچسترسیتی امیدوار بود که با لیونل مسی هموطن و دوست صمیمی خود هم بازی 
شود، اما قطعی شدن جدایی برنده ۶ توپ طال از جمع کاتاالن ها تغییری در برنامه های آگوئرو 

ایجاد نمی کند.
پیش از این برخی رسانه های اسپانیایی مدعی شده بودند، آگوئرو از مدیران باشگاه به خاطر 
ناتوانی در حفظ مسی بسیار خشمگین اســت، آنقدر که تنها دو ماه پس از پیوستن به این تیم 
درخواســت جدایی کرده و به آنها هم گفته که تنها دلیلی که پیشــنهاد بازی در بارسلونا را قبول 

کرده، هم تیمی شدن با مسی بوده است.
آگوئرو که در این تابستان سرانجام به یک دهه حضورش در منچسترسیتی پایان داد ، با امضای 
قراردادی دو ساله به بارسلونا پیوست و خود را تا سال ۲0۲۳ به کاتاالن ها متعهد کرد. این مهاجم 
آرژانتینی که از سال ۲011 در عضویت منچسترسیتی بود، در ۳90 بازی آمار ۲۶0 گل زده را از خود 
با پیراهن این تیم انگلیسی به ثبت رســاند.بهترین گلزن تاریخ باشگاه منچسترسیتی به این 
تیم برای کســب 1۴ جام مختلف از جمله پنج قهرمانی در لیگ برتر انگلیس و یک قهرمانی در 

جام حذفی انگلیس کمک کرد.

ترفند پاریسن ژرمن برای حفظ »امباپه«
باشگاه پاریســن ژرمن قصد دارد هر طور که شده مهاجم فرانســوی خود را حفظ کند.باشگاه 
پاریسن ژرمن که گفته می شود در آستانه به خدمت گرفتن لیونل مسی است، قصد دارد کیلیان 
امباپه را هم حفظ کند تا خط حمله ای متشکل از او، نیمار و مسی داشته باشد.نشریه فرانسوی 
»Le10Sport« حاال خبر می دهد که ســران باشگاه پاریســن ژرمن قصد دارند دستمزد این 

مهاجم فرانسوی را افزایش دهند تا او را برای ماندن در جمع پاریسی ها متقاعد کنند.
امباپه که تا ســال ۲0۲۲ با پاری سن ژرمن قرارداد دارد، شــایعه جدایی اش از جمع پاریسی ها 
در تابستان پیش رو مطرح است و گفته می شــود رئال مادرید مقصد بعدی او خواهد بود.این 
مهاجم ۲۲ ساله فصل اخیر در ۴۷ بازی پاری سن ژرمن را همراهی کرد و در کنار ۴۲ گل زده، 11 

پاس گل هم برای هم تیمی هایش ساخت.

ستاره 100 میلیون پوندی بی اثر بود!
اولین خاطره جک گریلیش، ســتاره جوان و جدید منچسترســیتی در این تیم هرگز شیرین 
نبود.درخشــش در ترکیب آســتون ویال و در ادامه تیم ملی انگلیس باعث شد منچسترسیتی 
سیتی دست به قماری بزرگ زده و با پرداخت رقم هنگفت 100 میلیون پوند، گران قیمت انتقال 
تاریخ باشــگاه خود و فوتبال انگلیس را با خرید جک گریلیش از آســتون ویال رقم بزند.جک 
گریلیش  قرارداد جدید خود را با منچسترسیتی امضا کرد و پپ گواردیوال تصمیم گرفت در دیدار 
جام خیریه برابر لسترسیتی به این بازیکن جوان نیز میدان بدهد. سیتی در این دیدار عملکرد 
ضعیفی از خود ارائه داد و به همین دلیل سرمربی اسپانیایی این تیم ریسک کرده و خیلی زود 

از جک گریلیش استفاده کرد.
اما در نهایت این تغییر از سوی گواردیوال نیز اثربخش نبود و لسترسیتی با گلزنی کیلی ایهیناچیو 
در دقایق پایانی و از روی نقطه پنالتی موفق شد در این دیدار به برتری رسیده و عنوان قهرمانی 
را از آن خود کند. جک گریلیــش نیز در طول ۳5 دقیقه حضور خــود در میدان تاثیر خاصی در 
جریان مسابقه نگذاشت و نتوانست توانایی های خود را نشان دهد. البته با توجه به اینکه جک 
گریلیش هنوز در کنار دیگر بازیکنان سیتی و زیر نظر گواردیوال تمرین نکرده، چنین عملکردی 

دور از ذهن نیز نبود.

مروری بر کارنامه کاروان ایران در بازی های توکیو 2020؛

آغاز و پایانی دلچسب همراه با تاریخ سازی کاراته

کاروان ایــران در ســی و دومیــن دوره  مرتضی رضایی
بازی هــای المپیک، به مقام بیســت و 
هفتم جدول توزیع مدال ها دست یافت.نمایندگان ایران در این دوره 
از بازی ها با ۶۶ ورزشکار در 1۶ رشته در حالی به توکیو اعزام شدند که 
در چهار رشته تیراندازی و کشتی و وزنه برداری و کاراته مدال گرفتند. 
کاراته در نخســتین حضور تاریخی خود در المپیک حماسه ساز شد و 
سجاد گنج زاده، سومین نشان طالیی کاروان ایران و نخستین طالی 
کاراته در المپیک را در تاتامی شکار کرد.رشته ای که انتظار مدال آوری 
در آن متصور نبود، طالیی شد و گنج زاده گنج خود را در توکیو برداشت. 
با این مدال طال، کاروان ورزشــی ایران با قرار گرفتن در رده بیست و 
هفتم جدول توزیع مدال ها به کار خــود در رقابت های المپیک ۲0۲0 
خاتمه داد. جواد فروغی در دومین روز بازی ها غیرمنتظره ترین مدال 
طال را برای ایران گرفت و با ۴۲ ســال، مسن ترین مدال آور ایرانی در 
تاریخ المپیک شد.فروغی برای نخستین بار هم تیراندازی را در تاریخ 

المپیک صاحب مدال کرد.
محمدرضــا گرایی، دومین طالیی ایران و نخســتین طالیی کشــتی 

فرنگی در وزن ۶۷ کیلوگرم بود که با هوش و ذکاوت مثال زدنی و باج 
ندادن به حریفان ریز و درشت، به روی سکوی نخست رفت.

علی داوودی جوان، اول وزنه برداری ایران با ثبت رکورد مجموع ۴۴1 
کیلوگرم و ضرب نخســتین مدال نقره در المپیــک توکیو به یک دهه 

ناکامی ایران در دسته فوق سنگین پایان داد.
اما دومیــن نقره کاروان و نخســتین نقره در کشــتی آزاد را حســن 
یزدانی آزادکار وزن 8۶ کیلوگرم کشــورمان در مبــارزه فینال این وزن 
در بازی های المپیک توکیو با شکست برابر »دیوید تیلور« آمریکایی 

کسب کرد.
محمدهادی ســاروی، فرنگی کار وزن 9۷ کیلوگرم ایــران در مبارزه 
رده بندی در بازی های المپیــک توکیو با پیروزی مقابل کشــتی گیر 
فنالندی بــه مدال برنز دســت یافت؛ این نخســتین مدال کشــتی 
کشــورمان در المپیــک ۲0۲0 بود.دیگر مــدال کاروان ایران توســط 
امیرحسین زارع آزادکار وزن 1۲5 کیلوگرم کشورمان با پیروزی مقابل 

نماینده چین، به دست آمد که جنس آن از برنز بود.
در این رویداد ١٠ زن ورزشــکار ایرانی در حالی عازم المپیک شــدند 

که بهترین جایگاه در قایقرانی کسب شــد. نازیین مالیی که با نایب 
قهرمانی در مسابقات گزینشــی ژاپن توانسته بود ســهمیه روئینگ 
ایران را قطعی کند، نخســتین ورزشــکار ایرانی بود کــه در توکیو  به 
مصاف حریفان خود رفت و با عملکرد مناســب خود موجب  شــد تا 
رکورد بهترین نتیجه یک پاروزن ایرانی در ادوار المپیک به ثبت برسد. 
پیش از این بهترین عنوان یک قایقران زن ایران بیست و پنجمی بود. 
مالیی در این دوره از بازی های المپیک موفق شــد در جایگاه یازدهم 

قرار گیرد.
در المپیک توکیو یک هزار و 58 مدال طال، نقره و برنز توزیع می شود که 
از بین مجموع مدال ها ۳۳9 مدال طال، ۳۳9 نقره و ۳80 برنز اســت. 
همچنین در آستانه اتمام مسابقات، تیم های چین، آمریکا و ژاپن در 

جدول توزیع مدال ها به ترتیب اول تا سوم هستند.
ایران در المپیک ریو ۲01۶ با کسب ســه طال و یک نقره و چهار برنز در 
وزنه برداری، تکواندو، کشتی در جایگاه بیست و پنجم ایستاد.این دوره 
از بازی های المپیک  که از اول مردادماه امسال به میزبانی توکیو آغاز 

شد،دیروز با برگزاری آیین اختتامیه به کار خود پایان  داد.

خبر روز

تازه های نقل و انتقاالتی سپاهان؛ 

مهاجم سابق بارسلونا در راه اصفهان؟
مهاجم سابق بارسلونا و میالن در رادار تیم فوتبال سپاهان قرار دارد.تیم فوتبال سپاهان برای تقویت 
ترکیب خود در فصل بیســت ویکم لیگ برتر و حضور در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا به دنبال جذب 
چند ستاره است. زردپوشــان اصفهانی نیاز مبرمی به یک دروازه بان نامی و باکیفیت دارند تا جای 
خالی پیام نیازمند را برای آن ها پر کند.سپاهانی ها مذاکراتی با رشید مظاهری دروازه بان پرحاشیه 
این فصل استقالل داشــته اند. مظاهری هفته ها به دلیل عدم دریافت مطالباتش در استقالل بی 
انگیزه بود و برای باشگاه اخطار جدایی فرستاده بود. گزینه دیگر سپاهان همچنان محمدرضا اخباری 
از تراکتور است. اخباری با توجه به اوضاع مالی نامطلوب تراکتور و مشکالت مدیریتی در این تیم، 
احتمال دارد از جمع تبریزی ها جدا شده و شاگرد محرم نویدکیا شود.در خط هافبک هم مذاکرات 
با مسعود ریگی، هافبک دفاعی استقالل ادامه دارد و او گزینه اصلی سپاهانی هاست.چندی پیش 
شایعاتی مبنی بر مذاکره سپاهان با بویان کرکیچ مهاجم سابق بارسلونا شنیده شد و به تازگی این 
مذاکرات قوت گرفته تا این بازیکن جانشین کی روش استنلی در تیم اصفهانی شود. باید دید این 

خبر تا چه حد صحت دارد و آیا این بازیکن مجاب به حضور در لیگ ایران خواهد شد یا خیر.

تغییرات در هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن
دو عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان تغییر کردند و رسول کربکندی و مهدی بهرامی جای 
خود را به بهزاد کرمی و مرتضی یزدخواستی دادند. مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب 
آهن از جابه جایی دو عضو هیئت مدیره این باشــگاه خبرداد و گفت: در جلسه  اخیر هیئت مدیره 
باشگاه ذوب آهن اصفهان از دو عضو هیئت مدیره باشگاه تکریم کردند و دو عضو جدید این هیئت 

مدیره معرفی شدند. 
محمدمهدی رمضانی افزود: با جدایی رسول کربکندی و مهدی بهرامی از هیئت مدیره باشگاه ذوب 
آهن، منصور یزدی زاده در احکامی، مرتضی یزدخواستی عضو موظف هیئت مدیره شرکت سهامی 
ذوب آهن و بهزاد کرمی معاون بازاریابی و فروش کارخانه ذوب آهن را به عنوان اعضای جدید هیئت 
مدیره باشــگاه معرفی و منصوب کرد. مرتضی یزدخواستی پیش از این سابقه مدیرعاملی و نایب 
رییس هیئت مدیره شــرکت صبا فوالد خلیج فارس، عضویت در هیئت مدیره شرکت های فوالد 
تکنیک، قائم رضا، متک، نصب قائم، مهندسی و مشاور بیدک، فوالد اکسین و همچنین مدیرعامل 
و رییس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان را در کارنامه کاری خود دارد.بهزاد 
کرمی نیز ریاست هیئت مدیره شرکت تارابگین و فوالد راوند خاورمیانه و همچنین عضویت در هیئت 

مدیره شرکت بورس کاالی ایران را در کارنامه خود دارد.

بازیکن  تیم نفت مسجد سلیمان:  

نفت در نیم فصل اول متمرکز و عالی بود
بازیکن جوان و با انگیزه نفت مسجد سلیمان که عملکرد تاثیر گذاری در تیمش داشت از تجاربش 
در لیگ بیستم و برنامه ریزی اش برای آینده می گوید.نفت مسجدسلیمان فصل پر فراز و نشیبی 
را همراه با تغییرات زیاد در کادر پشت سر گذاشت و در نهایت لیگ بیستم را با رتبه سیزدهمی تمام 
کرد. محمد مهدی محبی که در نونهاالن و نوجوانان در استقالل توپ می زد و در جوانان به تیم نفت 
رفت و بعد هم به امیدهای سایپا پیوست و خدمت سربازی را در مقاومت گذراند در  خصوص شرایط 
نفت  گفت: ما نیم فصل اول نتایج خوبی گرفتیم چون تیم همدلی بودیم و آقای مجتبی حسینی 
روی کارش خیلی تمرکز داشت و زحمت کشید و مدیریت خیلی خوب به ما رسیدگی می کرد و از نظر 
امکاناتی همه چیز خوب بود و در نیم فصل دوم آقای داریوش یزدی و بعد هم آقای فکری اضافه 
شدند و تقریبا داشتیم خوب نتیجه می گرفتیم ولی بی برنامگی  زیاد شد و به ما پول نمی دادند و 

تمام این مسائل روی تمرکز بازیکنان تاثیر گذاشت.

مستطیل سبز

معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس:

 بازیکنان ما وعده دادند که 
تمدید می کنند

معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس از تالش برای 
خرید بازیکنان جدید و حفظ دیگر بازیکنان خبر 
داد.ابراهیم شکوری در خصوص شرایط فعلی 
سرخ پوشان پایتخت اظهار داشت: اعضای تیم 
مشغول استراحت هســتند زیرا ما یک فصل 
بسیار طوالنی و سنگین را پشت سر گذاشته ایم. 
فصلی که اتفاقات زیادی را در آن تجربه کردیم 
اما قهرمانی هــای لذتبخش در ســوپرجام و 
لیگ برتر باعث شــد کام همه پرسپولیسی ها 
شیرین شود. ســخنگوی باشگاه پرسپولیس 
اضافه کرد: این روزها در ســکوت کامل خبری، 
مشغول فعالیت های مربوط به نقل و انتقاالت 
هستیم. حضور در نقل و انتقاالت، یک پروسه 
طوالنی اســت که باید با دقت نظــر فراوانی آن 
را ادامه داد. مــا در نیم فصل، بــدون توجه به 
جنجال های پیرامون تیم و شــایعاتی که به راه 
افتاده بود، بــه اذعان هــواداران و آمار موجود، 
بهترین خریدها به لحاظ اقتصــادی و فنی را 
انجام دادیم. حاال هم با توجه به لیست یحیی 
گل محمــدی، تالش می کنیم بدون حاشــیه، 
خریدهایی داشته باشــیم که به کار تیم بیاید و 
هم سطح تیم پرســتاره خودمان باشد. معاون 
اجرایی و ورزشی سرخ پوشان ادامه داد: در بازار 
جذب بازیکن باید باهوش باشیم و از تجربیات 
و دانش خود اســتفاده کنیم. ما اهل سروصدا 
نیستیم و به شایعات توجهی نداریم. قصدمان 
این است که بهترین تیم ممکن را داشته باشیم. 
با توجه به ارتباط نزدیکی که بین تیم و باشگاه 
وجود دارد، با بازیکنانی که قراردادشان به پایان 
رسیده، مذاکرات خوبی داشتیم و قول گرفته ایم 
که به زودی قراردادشــان را نهایــی کنیم. همه 
بازیکنانی که قراردادشان به اتمام رسیده به ما 
قول دادند که در پرسپولیس می مانند ؛اما برای 
تمدیدقرارداد نیاز به جمع بندی در زمان مناسب 
داریم. شکوری گفت: در بحث جذب بازیکنان 
نیز، قدم هایی برداشته شده اما فعال تا زمانی که 
اتفاقی رخ ندهد، آن را رسانه ای نمی کنیم. هر 
خریدی که داشته باشیم، بعد از امضای قرارداد 
به صورت شــفاف از طریق رســانه های رسمی 

باشگاه اعالم خواهیم کرد. 

دومین نقره کاروان و نخستین نقره در کشتی آزاد را 
حسن یزدانی آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم کشورمان در 
مبارزه فینال این وزن در بازی های المپیک توکیو با 

شکست برابر »دیوید تیلور« آمریکایی کسب کرد

فوتبال جهان

وز عکس ر

اولین بازی حاج صفی 
برای »آ.اک«

تیم فوتبــال آ. اک یونان در دیداری 
تدارکاتی به مصــاف آپولون رفت و 
موفق شــد با نتیجه ۲ بر صفر پیروز 
شود.در این بازی احسان حاج صفی 
برای نخســتین بار بــرای آ. اک به 
میدان رفت .حاج صفی فصل گذشته 
در تیم ســپاهان حضور داشت و به 
تازگی با ســفر به یونان به تیم آ.ا.ک 

پیوسته است.

شــناگر آمریکایی، صاحب بیشــترین مدال طالی 
المپیک توکیو شد و شناگر اســترالیایی، بیشترین 
تعداد مدال را به خود اختصاص داد.المپیک توکیو 
هم با تمام فراز و نشیب هایش به اتمام رسید و 1080 
مدال بین ورزشکاران کشورهای مختلف توزیع شد 
که در این میان کاروان ورزشــی آمریکا رتبه نخست 
را به خود اختصــاص داد.ورزشــکارانی هم در این 
بین بودند که توانستند در المپیک توکیو درخشش 
ویژه ای داشــته و عملکرد خیره کننده ای را بر جای 
بگذارند. کائیلیب درسل، شناگر ۲۴ ساله آمریکایی 
موفق شد در این دوره از مسابقات به تنهایی پنج مدال 
طال را به خود اختصاص دهد و بیشترین مدال طالی 
المپیک در این دوره را به دست بیاورد. این ورزشکار 
مســتعد ایاالت متحده اگر به تنهایــی در المپیک 

شــرکت می کرد با این پنج مدال طال در رده هفدهم 
جدول توزیع مدال ها قرار می گرفت.اما مک کئون، 
شناگر ۲۷ ساله استرالیایی دیگر تاریخ ساز المپیک 
۲0۲1 بود. وی موفق شد بیشترین مدال را در مجموع 
به دست بیاورد و هفت گردن آویز را به خود اختصاص 
دهد. مک کئون، صاحب چهار مدال طال و سه مدال 
برنز شــد. وی 15 درصد مدال های کاروان ورزشی 
اســترالیا را به خود اختصاص داد و به اندازه کاروان 
ورزشــی ایران صاحب مدال شــد و البته طالهای 
بیشتری را به دست آورد.کایلی مک کئون، یک شناگر 
دیگر استرالیایی در بخش زنان بود که موفق شد در 
المپیک توکیو بدرخشد. وی نیز سه طال و یک برنز را به 
دست آورد. به جز این شناگر استرالیایی سان آن)کره 
جنوبی-تیروکمــان(، لیســا کارینگتون)نیوزلند-

قایقرانی( و الین تامپسون)جامائیکا-دوومیدانی( 
سه ورزشکار دیگری بودند که در ژاپن سه مدال طال 
را از آن خود کردند.در مجموع 180 ورزشــکار در این 
دوره از مســابقات صاحب حداقل ۲ مدال شدند و 
برای کشورهایشان تاریخ سازی کردند. در این میان 
لیلی کینگ)شنا-آمریکا(، کیلی ماسه)کانادا-شنا( 
و رگان اسمیت)شنا-آمریکا( سه ورزشکار خانمی 
بودند که در المپیک سه مدال گرفتند؛ اما هیچ یک از 

این مدال ها طال نبود.

استخراج بیشترین طال و مدال از دل آب



دوشنبه 18 مرداد 1400 / 29 ذی الحجه 1442 / 09 آگوست 2021 / شماره 3320
رییس شورای شهر:

دولت به مشکالت ویژه اصفهان رسیدگی کند
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان  با بیان اینکه خبرنگاران تالش ها و فرصت های دستگاه ها 
و مردم را منتشــر می کنند، یاد و خاطره شهیدان خبرنگار و شــهدای حرم را گرامی داشت.محمد 
نورصالحی با اشاره به روز گرامیداشت شهدای مدافع حرم، افزود: شهدای مدافع حرم در مظلومیت 
با ایمان و اعتقاد از حریم کشور اســالمی دفاع کردند و اگر اکنون امنیت در این کشور حاکم است 
مدیون ایثار این شهیدان و در رأس آن ها سردار شهید حاج قاسم ســلیمانی است و امیدوارم راه 

آن ها سرلوحه ما باشد.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: دولت منتخب از هفته گذشته کار خود را آغاز کرد و 
می دانیم که راه سختی پیش رو دارد، برای موفقیت این دولت دعا می کنیم تا با سرعت بر معضالت 
کشور که اقتصاد و اشتغال مهم ترین آن اســت، فائق آید.وی از دولت سیزدهم درخواست کرد که 
رسیدگی به مشکالت ویژه شــهر و استان اصفهان را ســرلوحه اقدامات خود قرار دهد و ادامه داد: 
تامین آب شرب و کشاورزی، استمرار جریان آب در زاینده رود و احیای تاالب گاوخونی به رغم وعده 

دولت های گذشته هنوز محقق نشده است که انتظار داریم در دولت کنونی تحقق یابد.
نورصالحی خاطرنشان کرد: دولت ســیزدهم قوی و پابرجا بوده و امیدواریم در کنار توجه به سایر 
مســائل در کنار مردم اصفهان باشد. وی با اشــاره به آغاز ماه محرم از روز سه شــنبه، تاکید کرد: 
مراســم دهه اول محرم را در نهایت خلوص و عشــق به ائمه طاهرین همزمان با دومین سالی که 
محدودیت های کرونایی حاکم اســت برگزار می کنیم، اما با توجه به موج پنجم کرونا و مشکالت 

مربوط به آن، نیاز است برگزاری این مراسم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی باشد. 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: خود را موظف به شــرکت در مراسم عزاداری با رعایت 
پروتکل های بهداشتی می دانیم؛ شهرداری نیز باید در جهت کمک به مردم، قوی و محکم در صحنه 
حضور داشته باشــد. وی با تقدیر از مجموعه بهداشــت و درمان برای انجام واکسیناسیون به نحو 
مطلوب در روزهای اخیر، پیشنهاد داد: با همکاری بسیج مردمی، دانشگاه علوم پزشکی و خیران 

حوزه سالمت، »کمیته مراقبت از بیماران در خانه« تشکیل شود. 
نورصالحی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد با توجه به اینکه اکنون ظرفیت بیمارستان ها تکمیل شده 
اســت، می تواند برای بیمارانی که نیاز به حضور در بیمارســتان ندارند، اما جنبه های روانی ایجاب 
می کند که مراقبت ویژه از آن ها شود، مفید باشد. وی گفت: سرپرست شهرداری که از پنجشنبه هفته 
گذشته مستقر شده اســت، فعالیت خود را از همان روز با سرکشی به مناطق و سازمان ها آغاز کرد 
و امیدواریم در ادامه نیز با تمام قوا و ظرفیت در جهت خدمت رســانی به مردم گام بردارد؛ شایسته 
است در این مســیر وقفه ای پیش نیاید و مشــکالت مردم و اموری که به عهده شهرداری است با 

سرعت پیش برود.

عضو شورای شهر:

فرآیند انتقال موفق امور شهری اصفهان ضروری است
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با توجه به پایان دوره پنجم شورای اسالمی شهر اصفهان و 
آغاز فعالیت دوره ششم همکاری و هماهنگی همه ارکان مدیریت شهری برای انجام فرآیند انتقال 
موفق امور نیازی ضروری است. سیدامیر سامع در سومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: از خداوند مسئلت دارم که همه ما را در مسیر اعتالی نظام، انقالب و کشور عزیزمان ایران 
و خدمت رسانی به مردم در اقصی نقاط و گوشه و کنار شهر ثابت قدم بدارد.وی افزود: روز خبرنگار 
که یادآور شهادت محمود صارمی خبرنگار جمهوری اســالمی ایران به همراه هشت نفر از اعضای 
کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان و به دست گروهک التقاطی و تروریستی طالبان است 

را به خبرنگاران و دست اندرکاران، فعاالن و مدیران رسانه تبریک می گویم.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: امیدوارم که شورای شهر با همکاری فعاالن رسانه 

بتواند فضای پاسخگویی و مطالبه و تبیین صریح نیازهای خادمان شهر را فراهم کند.

گزارشی از یک نشست صمیمانه در روز خبرنگار؛

وقتیخاطراتدفاعمقدسزندهمیشود

        سمیه مصور برای مــن که ســال ها در زمینــه ایثار و 
شهادت قلم زده ام، حضور در هرجایی که 
بتواند خاطرات ســال های عشــق و آتش و خون را تداعی کند لذت 
خاصی دارد، حتی اگر بارها به آن جا قدم گذاشــته  باشم. حضور در 
جایی که سال های نه چندان دور محل اعزام نیروها به جبهه های حق 
علیه باطل بوده و حاال نیز عرصه دیگری برای خدمت رســانی است، 

شوقی دو چندان دارد.
ساعت 9 صبح، ســتاد فرماندهی ســپاه صاحب الزمان)عج(، زمان 
و مکان برگزاری مراســم تجلیل از خبرنگارانی است که در یک سال 
گذشته فعالیت های سپاه و بســیج را منعکس کرده و در معرض دید 

عموم قرار داده اند. 
هنوز مراسم آغاز نشــده که به محل نشست می رسم، مکانی که دور تا 
دور آن به عکس سرداران شــهید دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم 
مزین شده است؛ شهدایی که با ایثار جان شان نگذاشته اند کسی نگاه 
چپ به این خاک کند و هر کدام ســتاره هایی در آسمان نصف جهان 
شده اند که تا همیشه تاریخ می درخشند. مراسم با کمی تاخیر شروع 
می شود و فرصت خوبی برای من فراهم شد که تمثال تک تک شهدا را 
از زیر نظر بگذرانم. سرهنگ پاسدار علی قمیان، مسئول روابط عمومی 

و تبلیغات سپاه صاحب الزمان)عج( که روابط حسنه  ای با خبرنگاران 
دارد و همیشه با روی باز پاسخگوی آنها بوده است به تالوت آیاتی از 
کالم ا... مجید همه مدعوین را میهمان می کند تا جلســه رسما آغاز 
شود.  فرا رسیدن 17 مرداد ماه، سالروز آسمانی شدن شهید محمود 
صارمی که روز خبرنگار نامیده شــده، باعث می شود که آیاتی از قرآن 
در وصف خبر رسانی و رسالت خبرنگاری، محور صحبت های  نماینده 

ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان)عج( در این جلسه باشد. 
حجت االسالم رحمت ا...صادقی با اشاره آیات 20 تا 25 سوره نمل که 
در ارتباط با ماجرای حضرت سلیمان علیه السالم و هدهد بیان شده، 
می گوید: اولین ویژگی خبرنگار که می توان از آیات قرآن برداشت کرد 
در تراز یک خبرنگار انقالبی، ذوق، اســتعداد، عشــق و عالقه است که 
فقدان این امر در رساندن خبر سبب کاستی می شود. ویژگی سرعت 
در انعکاس خبر از دیگر ویژگی هاســت و حتی زمان و مکان برای یک 
خبرنگار مطرح نیســت چراکه در آیات قرآن اشــاره شــده هدهد از 

فلسطین به یمن می رفت و خبر دریافت می کرد.
حق طلبی، تالش برای جذب مخاطب، تبلور جلوه های اسالمی ایرانی 
نیز از سایر ویژگی های خبرنگار است که نمادهایی از تواضع ، ادب و … 

را از جلوه های مسلمان و شیعه انقالبی به نمایش گذارند.

نماینده ولی فقیه در ســپاه صاحــب الزمان)عج( اشــاره ای نیز به 
رســالت های خبرنگاری دارد. وی در این باره می گوید:مســئولیت، 
روشــنگری، هدایتگری، بصیرت افزایی از جمله این رسالت هاســت 
که نمونه آن در انتخابات نمود پیدا کرد. زیرا یک انتخاب هوشمندانه 
تبدیل به حماســه شــد و این امر با همت و تالش خبرنگاران تحقق 
یافت.میل به واقعیات و بیان حقیقت، برخورداری از هنر انتقاد کردن، 
دخالت ندادن عواطف، عدالت رســانه ای، بیان حرفه ای در گزارش ها 
و احترام به ســالیق مردم از دیگر رســالت های خبرنگاری است چرا 
که خبرنگاران چشــم جامعه هســتند و درواقع می توانند جزو افراد 

اطالعاتی باشند.
ســرتیپ دوم پاســدار علی مقواســاز که چند روزی اســت از سوی 
فرماندهی کل قوا مفتخر به نشــان ســرداری شــده ، دیگر سخنران 
این نشست است که به بیان گوشــه ای از فعالیت های شبانه روزی 
بسیجیان استان اصفهان در دوران شــیوع کرونا می پردازد و از ایثار و 
رشادت های زنان و مردانی سخن می گوید که خاطرات دفاع مقدس 
را زنده کرده اند. به گفته جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
اســتان،  بســیاری از بســیجیان از جیب خود برای تبلیغات بسیج 
استفاده می کردند و در این مدت 150 نفر زندانی آزاد و ۳00 خانه تعمیر 
و چندین هزار بسته معیشــتی و جهیزیه داده شد که با کمک بسیج و 
طرح کمک مومنانه محقق و در واقع روی دیگــر جان نثاری در دفاع 

مقدس به نمایش گذاشته شد.
 سردار مقواساز می گوید:  همه بدنه بسیج وارد طرح شهید سلیمانی و 
میدان عمل شدن که حتی به گفته دکتر نمکی نظیر آن تاکنون مشاهده 
نشده بود که افراد سپاه و بسیج اینگونه در مبارزه با کرونا و غربالگری 

و در اوج خطر در میدان باشند.
اشــاره به صحبت های رهبر معظم انقالب مبنی بر معرفی هنرمندانه 
عرصه های مختلف بسیج و این که بســیج یک حرکت مردمی، برای 
مردم و از دل مردم است و کسی که قلبش برای نظام، رهبر و انقالب 
بتپد بسیجی است،  بخش دیگری از  صحبت های جانشین فرمانده 

سپاه صاحب الزمان)عج( در این جلسه است.  
سردار مقواساز  همچنین به آماده سازی بســته های معیشتی  برای 
توزیع میان نیازمندان در دهه اول محرم اشــاره کــرده و می گوید: با 
کمک استانداری و فرمانداری حدود ۶ میلیارد تومان بسته معیشتی 
آماده کردیم که به مناطق محروم ارسال می شود. تجلیل از خبرنگاران 
وعکاسان خبری و گرفتن عکس یادگاری حسن ختام این جلسه دو 

ساعته بود که در فضایی صمیمانه برگزار شد.

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان گفت: با توجه به 
اینکه 70 درصد لوله های آبرسانی تحت فشار منطقه 
چهار شهرداری به طول هفت هزار متر فرسوده شده بود، 
نوسازی آن ها در دستور کار قرار گرفت. رضا اخوان اظهار 
کرد: تاکنون 25 درصد از نوســازی لوله های آبرسانی 
تحت فشــار انجام شــده همچنین توسعه سیستم 
آبیاری قطره ای با هزینه دو میلیارد تومان انجام شده و 
در این راستا ۴0 کیلومتر طول در سایزهای مختلف لوله 
گذاری شده است. وی افزود: در حوزه فضای سبز عالوه 
بر حفظ فضای ســبز موجود منطقه، 50 هکتار فضای 
سبز با اســتفاده از گیاهان کم نیاز آبی توسعه دادیم 

و در کوه نخودی نیز با اســتفاده از فناوری واترباکس 
کاشت درختان انجام شده اســت.مدیر منطقه چهار 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: از دیگر اقدامات در 
منطقه راه اندازی، سیستم مانیتورینگ و کنترل از راه 
دور هوشمند منبع فیزادان  برای کنترل آبیاری فضای 
سبز، روشن کردن موتور آالت و بررسی وضعیت سطح 
مخزن بوده است. وی با اشاره به تعدادی از پروژه های 
اجرا شده در این منطقه، خاطرنشــان کرد: منبع آب 
ژئوممبران شرق و برکه غدیر نوسازی اساسی شده و 
برای آن یک میلیارد تومان هزینه شده است، همچنین 
تعداد دو سرویس بهداشتی با 2۴ چشمه، جنب باغ 
گل ها احداث شــده که 12 چشــمه آن برای استفاده 
عمومی و 12 چشمه دیگر به سمت باغ گل ها قرار دارد. 
اخوان ادامه داد: یک سرویس بهداشتی در کردآباد با 
هشت چشمه با صرف هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 700 

میلیون تومان اجرا شد.وی گفت: اجرای خط کلکتور 
حمزه- الهور با صرف هزینه 10 میلیارد و 500 میلیون 
تومان، زیرسازی و بازسازی مسیر خط »بی. آر. تی« 
خیابان بزرگمهر حد فاصل میــدان بزرگمهر تا میدان 
احمدآباد با حدود یک و نیم میلیــارد تومان هزینه و 
ایستگاه پمپاژ پســاب فیزادان با هزینه چهار میلیارد 
تومان لوله گذاری آبرســانی فضای سبز انجام شده 
است. مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
یکی از پروژه هایی که در مناطق 15 گانه شهرداری آغاز 
شد »پیرایش شهری« بود که در این راستا در خیابان 
عالمه امینی با صرف هزینــه ای معادل یک میلیارد و 
۸۸0 میلیون تومان به طول یک هزار و 17۴ متر انجام 
شــد و در واقع اصالح تابلوها، رفع زائده های شهری و 
یکسان سازی تابلوهای مغازه های یک طرف خیابان 

عالمه امینی رو به روی باغ غدیر انجام شده است.

مدیر منطقه ۴ شهرداری اعالم کرد:

نوسازی 2۵ درصد لوله های آبرسانی تحت فشار در منطقه 4

اثربخشی فضاسازی بر بهبود کیفیت زندگی شهری
به جرأت می توان ادعا کرد که فضاسازی شهری مهم ترین بخش در طراحی یک شهر به حساب 

می آید که می تواند در افزایش یا کاهش کیفیت زندگی سهیم باشد. 
البته بسیاری از مدیران شــهری این واقعیت را به دقت مورد توجه قرار نمی دهند و همین امر به 
ایجاد شهرهایی با کمترین رضایت شــهروندی منجر می شود این در حالی است که برخی، توجه 
به جزئیات را در اولویت طراحی های شهری خود قرار می دهند و حتی مکان نصب سیستم های 
روشنایی، رنگ سنگفرش ها، انواع آثار هنری، گونه های درختان و نحوه تردد مردم در داخل شهر 
را نه تنها از دید خود پنهان نمی دارند بلکــه در رأس اهداف خود نیز قرار می دهند. برای این افراد، 
فضاســازی اصل مهم طراحی شهری به شــمار می رود که می تواند آینده پایدار را برای مناطق به 

ارمغان آورد.
امروزه بسیاری از مدیران در شهرهای بزرگ جهان به زیبایی تمام دست به فضاسازی شهری زده 
و مناطقی به وجود آورده اند که با طراحی خاص خود، رونق اقتصادی برای شهر در پی داشته است 
به عنوان مثال پروژه روپونگی هیلز در توکیوی ژاپن، مجتمعی شهری با آسمان خراشی 5۴ طبقه 
محسوب می شود که با طراحی و فضاســازی منحصر به فرد خود، هویتی دوباره به پایتخت ژاپن 

بخشیده و به مرکزی برای جذب گردشگران تبدیل شده است. 
کینگزکراس لندن نیز قطب اصلی راه آهن پایتخت انگلســتان به شمار می رود که در منطقه احیا 
شــده »ریجنتس کانال« قرار گرفته و ســاختمان های اداری، پیاده روهای زیبا و رستوران های 
هوشــمند متعددی را در اطراف خود گرد هم آورده است و نمونه ای موفق از فضاسازی شهری در 

جهان به حساب می آید.
برنامه ریزان برای فضاسازی شهری موفق باید تمام جنبه های توسعه ای را با دقت مورد توجه قرار 
دهند تا مکانی با بیشــترین کارایی را به وجود آورند. مشارکت سرمایه گذاران نیز می تواند در این 

زمینه موثر واقع شود و آن ها را در پیاده سازی راحت تر پروژه ها سهیم کند.
امروزه پایدارسازی یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران به شمار می رود که در تالشند از طریق 
 One Taikoo تلفیق نوآوری و و اصول طراحی شهری به این مهم دست یابند. مرکز کسب و کار
Place در هنگ کنگ به عنوان یکی از موفق ترین فضاســازی های پایدار جهان شناخته شده که 
در آن، تیمی از متخصصان حرفه ای به بهبود ویژگی های پایدار سازه های قدیمی منطقه پرداخته 
و بیش از ۸9 درصد منطقه را به ســاختمان های ســبز مجهز کرده اند که البته پیدایش اغلب این 

سازه ها به دهه 1970 باز می گردد.
مدیران در بســیاری از نقاط دنیا، اهداف بلندمدت کربن صفر را در پیش گرفته و همسو با توافق 
پاریس و طرح توسعه پایدار 20۳0، هر دو مبتنی بر کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای، اقدامات 

متعددی اعمال کرده اند.
به عنوان مثال در بعضی از نقاط جهان، کاهش مصرف انرژی الکتریسیته شبکه شهری رویکردی 
بســیار موفق در ذخیره نیرو بوده که کاهش قابل توجه آلودگی هوا را نیز در پی داشته است. این 
دستاورد تا حد زیادی از طریق فضاسازی شهری و تغییر زیرساخت ها محقق و در نهایت به کاهش 

مصرف انرژی شهری منجر شده است.
بدیهی است که تنها ســرمایه گذاری و بهره گیری از فناوری نمی تواند اهداف پایداری را برای یک 
شهر به ارمغان آورد بلکه مشــارکت نهادهای مختلف ضرورت دارد تا ایده های خالقانه متفاوتی 

ارائه شود و در نهایت تحلیل داده ها با قدرت بیشتری انجام شود. 
در این راستا بسیاری از برنامه ریزان شهری به همکاری با نهادهای آموزشی مختلف پرداخته و از 
این طریق، تحلیل کالن داده ها را با موفقیت بیشتری انجام داده و بهینه سازی انرژی را برای یک 

منطقه یا شهر به ارمغان آورده اند.
مؤلفه مهم دیگری که باید مورد توجه مدیران در فضاسازی شهری قرار گیرد، افزایش مسیرهای 
پیاده روی و دوچرخه سواری است که بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایت شهروندی را در پی 

دارد .

شــورا

گزارش

راه اندازی 31 کارگاه طرح 
شمیم خدمت در امامزادگان 

اصفهان

خبر روز

معاون امــور فرهنگی و اجتماعــی اداره کل 
اوقــاف و امــور خیریه اســتان اصفهــان از 
راه انــدازی ۳1 کارگاه در قالب طرح شــمیم 
خدمت در امامزادگان استان اصفهان خبر داد. 
حجت االسالم ولی ا... روان گفت: طرح شمیم 
خدمت یکی از کار های ویژه سازمان اوقاف و 
امور خیریه است که با شــعار »هر خانه، یک 
کارخانه« طرح توانمندسازی تولید را در جوار 
بقاع متبرکه دنبــال می کند.وی با بیان اینکه 
با اجرای این طرح، کارآفرینی برای افراد کم 
برخوردار در دستور کار قرار گرفته است، تصریح 
کرد: این طرح سال گذشــته در 22 امامزاده 
اســتان اجرایی شــد.معاون امور فرهنگی و 
اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
افزود: در راستای اجرای این طرح، کارگاه های 
تولید ماسک، مواد غذایی خانگی، قالی بافی، 
تجویز و مشاوره طب سنتی، فرآوری انار و میوه 
و درختکاری در جوار امامزادگان دایر می شود 
که اشتغال زایی مطلوبی را هم به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: با احتساب این کارگاه ها، 
مجموع مراکز فعال طرح شــمیم خدمت در 
اســتان به 5۳ مرکز می رسد. حجت االسالم 
روان با بیان اینکه برای تسریع در اجرای این 
طرح رایزنی هایی با نهاد های مختلف دارای 
مجوز برای اشــتغالزایی صورت گرفته است، 
گفت: در این راستا تسهیالتی از سوی متولیان 
امامزادگان در اختیــار متقاضیان کارآفرینی 
و تولید قرار داده می شــود.وی با بیان اینکه 
آموزش، اشــتغال زایی و کمک بــه بازاریابی 
برای فــروش تولیدات را در طرح »شــمیم 
خدمت« در دســتور کار داریــم، اضافه کرد: 
برای برپایی بازارچه ها نیز امکان اســتفاده از 
فضا های امامزادگان در دستور کار ماست. در 
استان اصفهان 71۸ امامزاده و 15 هزار و 200 
موقوفه وجود دارد که از این تعداد پنج هزار و 
۳1۶ مسجد، 9۸0 حســینه، حدود 150 حوزه 
علمیه و مابقی موقوفات منفعتی اســت که 
این موقوفات حدود ۴5 هزار رقبه را شــامل 

می شود.

به همت اداره کل کتابخانه های عمومی استان:

مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر در اصفهان برگزار می شود
همزمان با دهه والیت و امامت مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر با محوریت کتاب »بچه ای که نمی خواست آدم باشد!« به قلم زهرا موسوی و تصویرگری فاطمه 
زمان رو، به همت اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان برگزار می شود.این مسابقه با هدف ارتقای سطح آگاهی شهروندان، ترویج فرهنگ کتابخوانی و 
آشنایی با فرهنگ والیت و واقعه غدیر از تاریخ ۶ مرداد لغایت ۶ شهریور ماه برگزار می شود. عالقه مندان برای شرکت در این مسابقه می توانند نسخه الکترونیک 
 www.samakpl.ir  کتاب »بچه ای که نمی خواست آدم باشد!« را از سامانه مســابقات الکترونیک کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به نشانی
دریافت کنند. به نفرات برگزیده به قید قرعه جوایز نقدی اهدا خواهد شد.گفتنی است کتاب »بچه ای که نمی خواست آدم باشد! « داستان کودکانه و جذابی 
است که کودکان را به دنیای خیال می برد و درون مایه دینی دارد و کودکان را هم با تاریخ اسالم آشنا می کند و هم کمک می کند تا خالقیت شان تقویت شود و 

روایتی از واقعه  عظیم غدیر را هم روایت می کند.

بی خیالی در دوران 
جوالن کرونا

در شــرایطی که وضعیت شهر 
اصفهان فــوق بحرانی گزارش 
شــده اســت، بســیاری از 
شهروندان بی تفاوت به شیوع 
بیماری کرونا در ســطح شهر 
رفت و آمــد می کنند و رعایت 
پروتکل های بهداشتی بسیار 

پایین است.

وز عکس ر

عکس: تسنیم
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شاید بی خیالی باعث آرامش شود. گاهی به قدری همه چیز 
را جدی می گیریم که انگار تا ابد در این دنیا هستیم؛ اما در 
پایان به جای این که در دنیــای بهتری زندگی کنیم، چیزی 
جز نگرانی و اضطراب نصیب مان نمی شود. اگر می خواهید 
به آرامش برسید و شاد باشــید باید زندگی را کمی راحت تر 

بگیرید، بی خیال باشید و به خیلی چیزها اصال فکر نکنید.
آن چه دیگران در مورد ما فکر می کنند: شــاید دیوانه به نظر 
برســید، اما اصال مهم نیســت کاری که باید انجام دهید را 
انجام دهید و به حرف مــردم هیچ اهمیتــی ندهید. باید 
اهمیت ندادن بــه حرف مردم را تمرین کنیــد. این زندگی 
شماست و انتخاب ها و تصمیمات شما به خودتان مربوط 
است. خیلی ها از قضاوت کردن و اظهار نظرهای بیهوده لذت 
می برند، شــما چرا به این موضوع اهمیت می دهید؟ شما 
خودتان می دانید در کجای این دنیا هســتید؛ اگر بقیه فکر 
می کنند افکار و حرف هایشان تعریف هویت شماست، اجازه 
دهید به حال خودشان بمانند. اگر خیلی به آن چه دیگران 
فکر می کنند و می گویند اهمیت دهید باید برای آن ها زندگی 
کنید نه برای خودتان.پس هر طور می خواهید باشید، هر چه 
دوست دارید بپوشید و هر جور دل تان می خواهد رفتار کنید.

تمرکز روی اشتباهات گذشــته: همه ممکن است مرتکب 

اشتباه شوند. زندگی بدون اشــتباه که زندگی نیست، پس 
خیلی به خودتان ســخت نگیرید و دست از سرزنش خود 
بکشید. قبول کنید اشــتباه کردن  بخشی از طبیعت انسان 
است. خود را از فرصت های دوباره محروم نکنید. یاد بگیرید 

خودتان را ببخشید.
ترس از شکست: شکست نباید باعث ترس و دلهره تان شود. 
نوع برخورد با شکست به تفکرتان وابسته است. اگر شکست 
را عالمت کامل نبودن بدانید، همیشــه احســاس بدبختی 
خواهید کرد. معنای واقعی شکســت دســت برداشتن از 
تالش است. اگر دســت از تالش برنداشتید پس شکست 
نخورده اید. شکســت را ابزاری برای یادگیری بدانید؛ یک 
فرآیند آزمون و خطا. شکست دوست شماست، تا خودتان 

اجازه ندهید مشکل ساز نخواهد بود.
نداشــته ها در زندگی: انســان به طور طبیعی کمبود را نقص 
می داند، امــا چنین باوری نســبت به فراوانی نــدارد؛ این 
مانعی برای بی خیالی و ساده گیری اســت. ما با تمرکز بر 
نداشــته هایمان، احســاس کمبود می کنیم. اما این تفکر 
چه فایــده ای برای مان دارد؟ بهتر اســت بــه نکات مثبت 
داشته هایتان و نکات منفی نداشــته هایتان فکر کنید.چرا 
فکر کردن به نداشته ها باعث ناراحتی تان می شود؟ چنین 

تفکری هیچ کمکی به بهره وری و کارایی شما نخواهد کرد. 
لیســتی از تمام چیزهایی که در زندگی برای تان ارزشــمند 
است تهیه کنید. همیشــه برخی ها بیشتر از شــما دارند و 

برخی ها کمتر. پس به آن چه دارید راضی باشید.
شــایدها و احتماالت: اغلب با فکر و خیــال در مورد آینده 
خود را اذیت می کنیم. هیچ کســی از آینده خبر ندارد. پس 
نباید خودتان را با نگرانی درباره  چیزهایی که رخ دادن شان 
معلوم نیست، ناراحت کنید. به خودتان بگویید این نگرانی 
و اضطراب، تنها انرژی تان را از بین می برد و شما را از مسیر 
منحرف خواهد کــرد. اتفاقات و مخاطــرات احتمالی را در 
نظر بگیرید؛ اگر اکنــون می توانید اقدامی بــرای مقابله با 
آن ها انجام دهید، حتما این کار را بکنید، وگرنه الزم نیست 

ذهن تان را درگیر کنید.
»وقتی ... شد، خوشحال می شوم«: اگر به این باور برسید 
که شادی تان در زندگی در گرو برخی رخدادهاست، انتظار 
برای آن رخداد، شادی را از شــما می گیرد. لحظات زندگی 
را هدر ندهید و قدردان آن باشــید و کمتر به چیزهایی که در 
آینده باعث شادی تان می شــود، فکر کنید. تصمیم بگیرید 
که همین حاال شــاد زندگــی کنید. همیشــه مقصد باعث 

خوشحالی نیست، بلکه مسیر آن مهم است.

آشپزی

کوکو باقال سبز 
مواد الزم برای 4 نفر: باقالی300 گرم، تره دو دسته کوچک، 

شوید یک دسته کوچک، جعفری یک دسته کوچک، پیاز رنده شده 
آب گرفته یک عدد کوچک،تخم مرغ4 تا 5 عدد، سیر رنده شده3 حبه

طرز تهیه: برای تهیه کوکوی خوشمزه و مخصوص شمالی با باقال سبز در ابتدای کار، 
باقالی ها را با مقداری آب درون یک قابلمه می ریزیم و روی حرارت قرار می دهیم تا پخته 

شود. سپس آنها را درون آبکش می ریزیم.نکته  مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این 
است که باقالی ها باید بدون پوست باشد. سپس درون یک کاسه ریخته و با گوشت کوب برقی یا 

دستی باقالی ها را به خوبی له می کنیم. سبزی ها را شسته و خرد می کنیم.حاال سیر رنده شده را به 
همراه سبزی های خرد شده به باقالی ها اضافه می کنیم. در ادامه پیاز را شسته و پوست گرفته و رنده 
می کنیم. سپس آب آن را با دست می گیریم و پیاز را به باقالی ها اضافه می کنیم.در این مرحله تخم 

مرغ را هم اضافه کرده و به مقدار دلخواه نمک و فلفل سیاه می ریزیم و با هم به خوبی مخلوط 
می کنیم تا مواد کامال یکدست شوند. تابه را با مقداری روغن روی حرارت قرار می دهیم تا 
داغ شود. با قاشق از مواد بر می داریم و با کمی فاصله از هم درون تابه می ریزیم و روی 

حرارت مالیم قرار می دهیم تا کوکو ها سرخ شود. پس از اینکه یک سمت کوکوها 
سرخ شد، آنها را به آرامی بر می گردانیم تا سمت دیگرشان نیز سرخ شود.

در صورت تمایل می توانیم برای زیباتر شدن ظاهر کوکوها 
از قالب های فلزی استفاده کنیم. 

برای زندگی شادتر بی خیال این  موارد شوید

آلن دلون ستاره دار می شود هنرنمایی افسانه بایگان در فیلم »سیاه باز«
با اعالم فیگارو، آلن دلون ستاره 85 ساله فرانسوی پس از مدت ها در 
پیاده روی مشاهیر هالیوود صاحب ستاره خواهد شد. گفته می شود 
فرآیند دریافت ستاره توسط او چندین ماه پیش مطرح شده، اما به 
دلیل مشکالت شخصی دلون و همینطور پاندمی کرونا این مسئله به 
تعویق افتاده بود.به این ترتیب نام آلن دلون نیز در کنار دیگر ستارگان 
سینما مثل چارلی چاپلین، مارلون براندو، گری کوپر، اینگمار برگمان، 
استیون اسپیلبرگ، تام کروز صاحب ستاره خواهد شد. 

فیلم سینمایی »سیاه باز« با کارگردانی حمید همتی و تهیه کنندگی 
علی قائم مقامی، اکران خود را از  اول مرداد آغاز کرد.فیلم »سیاه باز« 
روایتگر ماجرای آدم هایی است که در زندگی شخصی دچار 
مشکالتی می شوند ولی برای فرار از تصمیم گیری دست به دامان 
اتفاقات دیگری می شوند. آتیال پسیانی، مهدی کوشکی، سام 
قریبیان، افسانه بایگان، شاهد احمدلو، المیرا دهقانی، علی رهبری، 
حامد بیسادی و  پیمان صفا بازیگران این سریال هستند. 

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

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت روز خبرنگار پیامی صادر کرد. در 
این پیام آمده اســت:» 17مرداد ، روز ارج نهادن به تالشگران عرصه رسانه 
است که با آگاهی و قلم خود ، همچون چشــم و گوش جامعه عمل کرده و 
مردم ساالری را تضمین می کنند. خبرنگاران در سال جاری که به تدبیر مقام 
معظم رهبری با نام تولید ، پشــتیبانی ها ، مانع زدایی ها نامگذاری شده و 
همچنین در سال های اخیر که عرصه تولید ، محور اصلی فعالیت های کشور 
بوده اســت ، همچون دیده بانان تولید ملی بوده و هر جــا که زنجیره تولید 
کشور با مشکلی مواجه اســت ، قلم خبرنگاران در مقام پشتیبان وارد عمل 
می شود و با بیان مشکالت و آسیب ها و با مطالبه گری ، مسئولین را در مقام 
پاسخگویی به افکار عمومی می نشاند تا گزندی به عرصه حیاتی تولید وارد 
نشود .  اصحاب رســانه هوشمند و متعهد کشــور ، عالوه بر بیان انتقادات و 
مطالبه گری ، به خوبی دستاوردها و نتایج مهم بخش صنعت و اقتصاد کشور 
را نیز منعکس می ســازند تا  فعاالن عرصه صنعت را دلگرم ساخته و  نشاط 

و امید را به جامعه تزریق کنند. 

در شــرایط کنونی که با تحریم هــای ظالمانه مواجه هســتیم و صنعتگران 
کشــور با الهام از اقتصاد مقاومتی ، تمام تالش خود را برای بی اثر ساختن 
توطئه های دشمنان در عرصه های اقتصادی  می کنند ، هیچ ارگانی همچون 
رسانه نمی تواند حامی دلسوز این پیکار و جهاد اقتصادی باشد . خبرنگاران 
با روایت گری این مقاومت جانانه که در دل خود دستاوردهای مهم همچون 
بومی سازی ، اتکا به جوانان ، رونق تولید ملی و ... را به همراه داشته است 
، این دستاوردها و میراث گرانبها را که رنگ حماسه دارد ، به نسل های آینده 
منتقل می سازند تا آنها نیز بدانند که هیچ دســتاورد مهم و پایداری حاصل 

نمی شود مگر با اتکا به بازوی توانمند جوانان ایرانی . 
در این روز گرامی ، یاد شــهدای خبرنگار به ویژه شــهید محمود صارمی را 
گرامی می داریم و تالش بــی وقفه همه اصحاب رســانه را ارج می نهیم .با 
تبریک این روز خجسته به همه کنشگران عرصه رســانه، توفیق روز افزون 

آن ها را آرزومندم .
منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

از ابتدای ســال تاکنون بیش از یک میلیارد و 833میلیــون متر مکعب 
گاز طبیعی در سطح شهرســتان مبارکه به مصرف رسیده است.به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، شهرستان مبارکه با داشتن123 
مشترک عمده صنعتی یکی از مصرف کنندگان بزرگ گاز طبیعی در سطح 
استان است  که طی 4ماهه سال جاری حدود دو میلیارد متر مکعب گاز  در 

این شهرستان به مصرف رسیده است .
ســید مصطفی علوی، مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، در این 
خصوص، گفت: حدود 60 هزار مشــترک شــامل؛50 هزار و 381مشترک 
شهری وبیش از 9هزار مشترک روستایی در شهرستان مبارکه از نعمت گاز 
طبیعی برخوردار هســتند و در حال حاضر 33هزار انشعاب در این شبکه 

نصب شده است.
وی، مصرف گاز در شــهرهای مبارکه را بیش از یک میلیارد و 827میلیون 
متر مکعب و مصرف گاز در روستاهای تابعه این شهرستان را 494 میلیون 
متر مکعب از ابتدای سال جاری تا کنون عنوان کرد و گفت: متراژ کل شبکه 
تغذیه و توزیع این شهرســتان 944 کیلومتر است که شامل 546 کیلومتر 

شبکه فلزی و 398 کیلومتر شبکه پلی اتیلن می شود.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، همچنین تعداد ایســتگاه های 
گازرسانی مســتقر در این شهرســتان را  103 ایستگاه برشــمرد و افزود: 
مجموعه ایستگاه های فوالد مبارکه ، ایســتگاه 600 هزاری رینگ اصفهان 
بزرگ و ایستگاه 320 هزاری نیروگاه چهلستون از مهم ترین ایستگاه های 

گازرسانی این شهرستان هستند.
مهندس علوی، بیان داشت: گازرسانی مستمر و پایدار به شهرستان مبارکه 
به دلیل وجود صنایع بزرگ و استراتژیک بســیار مهم است و این شرکت 
با وجود برخی مشکالت که در فصول سرد ســال به علت افت فشار گاز و 
برودت هوا ایجاد می شود، گازرسانی مســتمر به این شهرستان و به ویژه 

صنایع آن را انجام داده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با ذکر مطالب فوق در مراسم تودیع و 
معارفه رییس اداره گاز شهرستان مبارکه از زحمات آقای وحید بهفر، رییس 
ســابق این اداره تقدیر و آقای مجید ضیافت را به عنوان سرپرست جدید 
این اداره معرفی کرد و در پایان نیز از ایســتگاه 200 هزار مترمکعبی مبارکه 
بازدید به عمل آورد و ضمن تشــکر از ســیناگرجی، رییس تعمیرات این 
اداره در راستای پیگیری  و نظارت مستقیم بر فرآیند عملیات اجرایی این 
ایستگاه خواستار رفع هرچه سریع تر موانع و مشکالت راه اندازی آن شد.

آبفای استان اصفهان بیشترین جوایز سومین جشنواره ارزیابی روابط 
عمومی های صنعت آب و برق کشور را به خود اختصاص داد. 

در این جشنواره که با هدف ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت 
آب و برق در ســال 1399 و با حضور 127 شــرکت تابعه وزارت نیرو 
برگزار شد، 2995 اثر ارســالی به دبیرخانه، در سه مرحله مورد داوری 
قرار گرفت که در نهایت آثار 68 شرکت در 14 محور حائز رتبه های برتر 

شدند. 
بر همین اساس روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با کسب دو رتبه نخســت و سه رتبه دوم موفق شــد بیشترین تعداد 

عناوین برتر را به خود اختصاص دهد. 
کسب رتبه نخست در رشته های »جشنواره و نمایشگاه«، »پژوهش 
و افکار سنجی« و رتبه دوم در بخش های »مدیریت و برنامه ریزی«، 
»انتشارات و مستند سازی«و »ارتباط با رادیو و تلویزیون اینترنتی«، 
افتخاراتی بود که با تالش کارکنان روابــط عمومی و آموزش همگانی 
شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ســومین جشنواره ارزیابی 

روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور به دست آمد. 
اضافه می شود مراســم پایانی این جشــنواره به علت شرایط خاص 

ناشی از شیوع ویروس کرونا به صورت ویدئو کنفرانس و همزمان در 
سراسر کشور برگزار شد و جوایز آن در اصفهان توسط مهندس حمید 
عالقمندان، مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان و رییس 
شورای انســجام بخشــی صنعت آب و برق اصفهان به مدیر روابط 

عمومی آبفای استان اصفهان اهدا شد.

امور آب و فاضالب منطقه مهردشــت به عنوان سی و هشــتمین آبفای 
خودگردان استان اصفهان تشکیل شد و مدیر آن آغاز به کار کرد. در اجرای 
نمودار سازمانی جدید آبفای استان اصفهان، منطقه مهردشت شامل دو 
شهر دهق و علویجه و 9 روستای حســین آباد، هسنیجه، خونداب، علی 
آب، کوه لطف، خیرآباد، گلدره، اشــن و دماب از آبفــای منطقه نجف آباد 
منتزع و به عنــوان یک منطقه خودگردان آغاز بــه کار کرد. فرماندار نجف 
آباد در مراسم معارفه نخستین مدیر آبفای منطقه مهردشت که روز شنبه 

16 مرداد ماه جاری برگزار شــد از مکاتبات اســتانداری اصفهان با وزارت 
کشور مبنی بر تشکیل شهرستان جدید مهردشت خبر داد و گفت: با توجه 
به پهنه وسیع جغرافیایی منطقه مهردشت، همه دستگاه های اداری باید 
از هم اکنون به منظور اســتقرار ادارات مستقل و خودگردان در این منطقه 
اقدام کنند. مجتبی راعی به فعالیت دو شــهرک و چهــار ناحیه صنعتی 
بزرگ در منطقه مهردشت اشاره کرد و گفت: وجود جمعیت 27 هزار نفری 
و فعالیت هزاران کارگر در 500 واحد صنعتی بزرگ در منطقه مهردشــت، 
بیانگر ضرورت تامین زیرساخت های الزم از جمله خدمات آب و فاضالب 

در این منطقه است.
 معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان نیز در این مراســم گفت: تا کنون 12 هزار و 400 انشعاب آب با 13 
هزار و 800 آحاد در شهرها و روســتاهای تحت پوشش آبفای مهردشت 
نصب شده است. کاظم جعفری افزود: از 9 روســتای تحت پوشش، 4 
روستا به شبکه آبرسانی پایدار وصل شده و از آب تصفیه شده بهره مندند 
و آب ساکنان 5 روستا نیز از منابع آبی محلی تامین می شود.وی در عین 
حال ابراز امیدواری کرد، طرح فاضالب شهرهای دهق و علویجه نیز هرچه 
زودتر اجرایی شده و به بهره برداری برســد. اضافه می شود در پایان این 
مراسم، حسین محمدیان به عنوان نخستین مدیر آبفای منطقه مهردشت 

معرفی شد.

خبرنگاران؛ دیده بانان تولید ملی

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:
مصرف حدود دو میلیاردمتر مکعب گاز طبیعی در شهرستان صنعتی مبارکه

افتخاری دیگر برای آبفای استان اصفهان رقم خورد؛
 کسب 2 عنوان نخست و 3 عنوان دوم در سومین جشنواره ارزیابی

روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور

آغاز به کار سی و هشتمین آبفای خودگردان در استان اصفهان
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