
گیاهان دارویی، نسخه شفابخش اقتصاد نصف جهان؛ 

راه طوالنی اصفهان
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 نصف جهان رنگ و  بوی محرم به خود گرفت 
 بیرق های عزا برافراشته شد؛ 
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رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبرداد:
اختصاص چهار هزار و ۸۰۰ 

میلیارد ریال به سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان

وقتی بغض مدیر فوالد 
ترکید 

رییس مرکز بهداشت استان اصفهان:
تزریق واکسن کرونا در 
اصفهان به ۳۵ هزار دوز 

در روز رسید
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رییس پلیس راه استان اصفهان خبر داد:
 ثبات نسبی 

در آمار تصادفات جاده ای
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  دردسرهای کرونایی صنف سلمانی 
 در  گفت و گو با رییس اتحادیه آرایشگران 

مردانه اصفهان؛
تیغ کرونا بر سرِ سلمانی ها

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه 19 مرداد  14۰۰ 
 ۰1  محـرم  144۳ 

 1۰ آگوست 2۰21
 شماره ۳۳21

۸ صفحه
قیمت: 2۰۰۰ تومان

شهردار اصفهان 
تا 2 هفته 

دیگر مشخص 
می شود
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استارت یارانه 
با لیست 1۳۷ 
میلیون نفری!

یمنا
س: ا

عک

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی

شركت گاز استان اصفهان

شرکت گاز استان نوبت اول
اصفهان

م الف:1175635

شركت گازاستان اصفهان ، درنظر دارد جهت موضوع زیر :
موضوع: اجرای حدود ۸2۰ متر عملیات شبکه گذاری پراکنده  فوالدی )2 الی 4 اینچ( و پلی اتیلن )6۳  میلی متر(،  ساخت و نصب و جابجایی و جمع آوری ۵4۰ 

مورد انشعابات فوالدی، پلی اتیلن، پلی فوالدی در سطح منطقه ۵ و توابع
به شماره فراخوان )2000091138000091( مورخ )1400/05/13( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه 

را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53093437  مورخ 1400/05/13می باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه:  از ساعت13:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/05/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00روزسه شنبه تاریخ  1400/05/26می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19:00روز شنبه تاریخ 1400/06/06 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 00: 09 روزیکشنبه تاریخ 1400/06/07 می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 395,000,000 می باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن حداقل رتبه 5  تأسیسات و تجهیزات الزامی می باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در 
خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی 2466( 031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :   41934 - 021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir

 حمید رضا عظیمیان، مدیر عامل فوالد مبارکه به مناسبت روز خبرنگار پیامی را 
صادر کرد. در این پیام آمده است:»در جای جای تاریخ، شاهدیم که آنچه انسان 
را به تأمل، تعمق، رشد و تعالی دنیوی و اخروی نائل می کند، دانایی، خردورزی 
و اندیشه یابی در مسیر راستی و حقیقت است و این رسالت بر عهده پیامبرانی 
است که وظیفه تحریر، ثبت، نگارش و انتقال حقایق را بر عهده دارند. در جهان 
امروز نیز که گردش اطالعات به ســرعت و به وفور در جریان اســت، اصحاب 
رسانه به عنوان عامالن اجرای رکن چهارم دموکراسی، رسالت خطیری برعهده 

دارند و مسئولیت این قشر در قبال آنچه می نویسند و آنچه نمی نویسند بیش 
از هر زمان دیگری است.سالروز شهادت مظلومانه شهید صارمی که به درستی 
روز خبرنگار نامیده شده ، بهانه ای است برای قدردانی و البته توجه به رسالت 
سخت یک قشر سخت کوش، فرهیخته و توانمند در جامعه.کشور و جامعه ای 
که از خبرنگار و خبررسانی دقیق و شــفاف بهره ای نبرده باشد الجرم در مسیر 
شکســت قرار می گیرد. خبرنگار آینه ای اســت تمام نما از آنچه در حال وقوع 
است، خوب یا بد، با تمام نقاط ضعف و قوت.  اگر این آینه درست عمل نکند، 
نمی توان امیدی به پیشرفت، تعالی و بهبود نقاط ضعف داشت.هیچ مجموعه 
بزرگ و کوچکی نمی تواند بدون انعکاسی روشن، دقیق و شفاف از آنچه درون 
آن می گذرد در مسیر پیشرفت و تعالی قرار گیرد و 17 مردادماه تلنگری است تا 
دوباره این مسئله را به خود یادآوری کنیم.فوالد مبارکه همیشه به داشتن یاورانی 
که دلســوزانه برای این مجموعه قلم زده اند، افتخار می کند.  دوستانی که هم 
نقاط ضعف را به ما نشان داده اند و هم در بازنمایی نقاط قوت یاریگرمان بودند.

طی سال ها و ماه های اخیر ، اگر همکاری و همراهی خبرنگاران و رسانه ها نبود، 
مسلما اتفاقات بزرگ و غرورآفرینی که پیشران صنعت و اقتصاد کشور است، 
انعکاسی درست و شایسته نداشت و جوانه امید به آینده ای روشن که اکنون 
سبز شده است، بدون آبیاری و مراقبت شما عزیزان بی تردید پژمرده و بی جان 
می شد. در پایان بار دیگر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی عزیز، روز 
خبرنگار را به تمامی بزرگواران این عرصه تبریک عرض می کنم و از صمیم قلب از 

اینکه در کنار مجموعه بزرگ فوالد مبارکه هستید، به خود می بالم«.
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان با بیــان اینکه کارخانه های 
تولید شــکر اصفهان بیش از 20 درصد شــکر سفید مصرفی کشــور را تولید 
می کنند، گفت: تــا کنون حدود 20 هزار تن گندم با هزینــه حدود 100 میلیارد 
تومان از کشاورزان اصفهانی خریداری شده که 90 درصد هزینه آن پرداخت 

شده است.
محسن ضیایی روز گذشــته در نشســتی که با حضور خبرنگاران برگزار شد، 
اظهار کــرد: اداره غله زیر مجموعه شــرکت مادر تخصصــی بازرگانی دولتی 
کشور بوده که حدود 20 روز است زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی شده و 
تأمین نگهداری و توزیع کاالهای اســتراتژیک اساسی از جمله گندم، برنج، 
شکر و ذخیره ســازی روغن را انجام می دهند؛ البته حوزه کاری ادارات غله 
با وزارت صمت تناسب بیشــتری دارد اما امید است این تغییر نتیجه مثبتی 

داشته باشد. 
وی افزود: اصلی ترین وظیفه این نهاد در زمینه گندم، آرد و نان است. امسال 
دولت گندم را هر کیلو پنج هزار تومان از کشاورز خریداری می کند و برای نان 
به دو قیمت 665 تومان و 900 تومان ارائــه می دهد، بنابراین 50 هزار میلیارد 
تومان یارانه در زمینه آرد و نان پرداخت می شــود. مدیــرکل غله و خدمات 

بازرگانی استان اصفهان گفت: اســتان اصفهان برای تأمین آرد و نان، حدود 
600 هزار تن گندم نیاز دارد که در ســال های پر آبی 200 هزار تن آن در استان 
تولید شــده و مابقی از طریق سایر استان ها یا سایر کشــورها وارد می شود 
800 هزار تن فضای ذخیره سازی گندم در استان ایجاد شده و حدود 15 ماه 
ظرفیت ذخیره سازی در اصفهان وجود دارد که شامل ملکی دولتی و بخش 

خصوصی است. 
ضیایی اضافه کرد: حدود چهار هزار و 800 واحد نانوایی در استان فعال است 
که همه این واحدها در سامانه ثبت شده و یارانه بگیر هستند. پراکندگی این 
واحدها در کل استان مشخص است، برای تولید نشاسته، بیسکوئیت، رشته 
و ماکارونی نیز 300 هزار تن آرد در صنوف و صنعت اســتان مصرف می شود. 
وی تصریح کرد: در بخش تولید آرد، 20 واحد کارخانه تولید در اســتان وجود 
دارد که بنا بر تأیید دستگاه های ناظر از جمله کارخانه های برتر کشور بوده و به 
علم روز مجهز هستند و آرد تولیدی این کارخانه ها در کل کشور مشتری دارد. 
در سال یک میلیون و 200 هزار تن آرد در این کارخانه ها تولید می شود اکنون 
این کارخانه ها با 60 درصد ظرفیت فعال اســت که امــکان افزایش ظرفیت 

تولید را نیز دارد.

مدیر عامل فوالد مبارکه:
جامعه ای که از خبررسانی دقیق و شفاف بی بهره باشد در مسیر شکست قرار می گیرد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان خبر داد:
تولید ۲۰ درصد شکر کشور در اصفهان
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دولت بایدن خطاب به بولسونارو:

 انتخابات را زیر سوال نبر!
مشــاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا خطاب به ژائیر بولسونارو گفت که انتخابات برزیل را زیر 
سوال نبرد. »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی آمریکا، در سفری که به تازگی به عنوان فرستاده 
رییس جمهور آمریکا به برزیل داشت به »ژائیر بولسونارو« رییس جمهور برزیل گفت که انتخابات 
کشورش را زیر سوال نبرد. منبعی آگاه به این مسئله به خبرگزاری رویترز اعالم کرد: »مقامات دولت 
کنونی آمریکا به ریاست جمهوری جو بایدن پس از آنکه اظهارات بولسونارو درباره احتمال تقلب در 
سیستم رای گیری انتخابات برزیل و تهدید او به نپذیرفتن نتایج انتخابات را شنیدند، بسیار نگران 
شدند.« این منبع اعالم کرد که سالیوان در جریان این سفر به بولسونارو پیامی از طرف دولت بایدن 
داده وگفته است که انتخابات برزیل را زیر ســوال نبرد، به خصوص به این دلیل که هیچ شواهدی 

برای اثبات تقلب در انتخابات سال های قبل برزیل وجود ندارد.

»بولتون« از سیاست »بایدن« در قبال افغانستان انتقاد کرد
جان بولتون، مشاور امنیت ملی دولت سابق آمریکا از سیاست بایدن در قبال افغانستان انتقاد کرد.

این سیاستمدار آمریکایی یکشنبه شــب به وقت محلی با اشاره به اوضاع فعلی افغانستان گفت:  
طالبان در افغانستان، سه مرکز استان دیگر را تصرف کردند. مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ 
تصریح کرد: در حال حاضر این آخرین فرصت بایدن برای تغییر سیاست اشتباه خود و ترامپ برای 
خروج از افغانستان است. بولتون در حساب کاربری خود در توئیتر اضافه کرد که اگر طالبان پیروز 

شود، امنیت همه آمریکایی ها نیز به خطر می افتد.

میزان حمایت ها از »سوگا« به زیر 30 درصد رسید
بر اساس یک نظرسنجی، مشخص شد که میزان حمایت از نخست وزیر ژاپن برای نخستین بار از 
زمان روی کار آمدن به زیر ۳۰ درصد رسیده است. به نقل از خبرگزاری رویترز، این میزان حمایت از 
یوشیهیده سوگا، نخست وزیر ژاپن نشان می دهد که بازی های المپیک توکیو هم نتوانسته میزان 

محبوبیت سوگا را در میان افزایش شیوع و ابتال به کرونا تقویت کند. 
بر اساس نظرسنجی انجام شده توســط روزنامه آساهی، تقریبا یک ســوم از برگزاری بازی های 
المپیک توکیو ناراضی هستند که روز یکشنبه تمام شد و ۶۰ درصد هم گفتند که نمی خواهند سوگا 
نخست وزیر بماند. این آمار نشان دهنده روزهای تاریک برای حزب حاکم اوست که به دنبال شرکت 
در انتخابات پارلمانی در پایان سال جاری میالدی است. در این نظرسنجی همچنین مشخص شد، 
حمایت از سوگا به زیر ۳۰ درصد یعنی ۲۸ درصد رسیده که پایین ترین میزان از زمان روی کار آمدن 

در سپتامبر ۲۰۲۰ است.

 حمله هند به مراکز مرتبط با جماعت اسالمی
 در جامو و کشمیر

آژانس تحقیقات ملی هند اعالم کرد، در جریان پرونده به اصطالح تامین مالی تروریســم به ده ها 
مکان مرتبط با سازمان مذهبی »جماعت اسالمی« در منطقه جامو و کشمیر حمله کرده است.

به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت هند سازمان »جماعت اسالمی« را به حمایت از جدایی طلبی در 
منطقه کشمیر تحت کنترل هند که در قلب چندین دهه درگیری با پاکستان قرار دارد، متهم می کند.

آژانس تحقیقات ملی هند که اصلی ترین بازوی مقابله با تروریسم در این کشور محسوب می شود 
در بیانیه ای گفت: اعضای سازمان »جماعت اسالمی« پول هایی را در داخل و خارج از کشور از طریق 
کمک های اهدایی برای خیریه و فعالیت های رفاهی جمع آوری کرده اند؛ اما این پول ها در واقع برای 

فعالیت های خشونت آمیز و جدایی طلبی استفاده می شدند.

ورود موج تازه پناهندگان افغان به ایران؛ 

تهرانبهبحرانیجدینزدیکمیشود
مهسا مژدهی: با گسترش درگیری ها در افغانستان اوضاع رو به وخامت  
رفته و بسیاری از مردم این کشور ناچارند تا خانه هایشان را رها کرده و به 

مناطق امن تر پناه بیاورند.
نقشه درگیری ها در افغانستان از افزایش بحران در این کشور خبر می دهد. 
هر چند ایاالت متحده دست به حمله به گروه طالبان زده اما آنها کماکان به 
ایاالت شمالی و جنوبی کشور می تازند و مخالفان را از سر راه بر می دارند. 
آخرین تصاویر منتشر شده از شهرهای درگیر با گروه طالبان از به آتش 
کشیده شــدن خیابان ها و محل کســب مردم عادی حکایت می کند و 

غیرنظامیان کماکان کشته می شوند. 
به نظر می رســد که خروج ناگهانی آمریکا بدون پیش زمینه الزم فضا را 
برای جوالن طالبان فراهم کرده ، نزدیک شدن افغانستان به جنگ داخلی 
هم از همین نقطه آغاز شده اســت. اوضاع این کشور با دهه نود میالدی 
که طالبان توانســت به صورت کامل بر سراسر افغانســتان تسلط یابد 
تفاوت آشکاری کرده است. مردم در مرکز و شمال افغانستان با تجربه 
بیست سال گذشته حاضر به پذیرش ســلطه این گروه تندرو بر زندگی 
شان نیستند و در مقابل آن ایستادگی خواهند کرد. از سوی دیگر برخی از 
کارشناسان معتقدند که گروه های قومیتی در افغانستان ممکن است که 
علیه یکدیگر سالح به دست بگیرند. به ویژه آنکه احتمال صدور اسلحه از 
سوی کشورهای مانند پاکستان و تاجیکستان هم مطرح است. در چنین 
شرایطی می توان گفت که افغانستان در شرف یک جنگ داخلی قرار دارد 
که به نظر نمی آید مواجهه با آن برای کشورهای زیادی دارای اهمیت باشد. 
با همه اینها نگرانی بابت سرنوشت افغانستان حداقل برای کشورهایی که 
با آن مرز مشترک دارند ،حیاتی است. ایران،تاجیکستان، چین و روسیه 
و حتی هند مایلند تا وضعیت در افغانستان هر چه زودتر ثبات پیدا کند، 
چرا که این بی ثباتی می تواند به صورت مستقیم بر سرنوشت خود این 
کشورها هم موثر واقع شــود. با این حال فراتر از مرز ها کشورهای دیگر 
چندان نگران اوضاع افغانستان به نظر نمی رســند. بسیاری از کشورها 
شهروندان شان را فورا از خاک افغانستان خارج کرده اند و از دور به روند 
اوضاع نظارت می کنند و راه حلی برای بروز یک جنگ داخلی خون بار در 
افغانستان ندارند. کاربران افغان شبکه های اجتماعی از کشورهای دیگر 
گالیه می کنند که آنها را در مقابله با طالبان تنها گذاشته اند. حتی حمالت 
شنبه شب بمب افکن های آمریکایی که به کشته شدن دویست طالب 

انجامیده، هم کسی را راضی نکرده است.
از سوی دیگر کشورهای غربی طالبان را متهم می کنند که به تعهداتش به 
ایاالت متحده پشت کرده است. رسیدن به توافقی میان سران طالبان و 
دولت افغانستان کار ساده ای نیست و همین امر احتمال جنگ داخلی را 

افزایش می دهد. بسیاری نگران تجزیه افغانستان هستند که بعید نیست 
در صورت ادامه درگیری ها و جنگ طلبی های طالبان رخ دهد.

موج آوارگان، کشورهای همسایه را تهدید می کند
حضور طالبان در والیت های افغانســتان بســیاری از مردم را آواره کرده 
است. آنها مجبور به ترک خانه و کاشانه شان شده اند و تصاویر می گوید 
در جاده های خاکی بین شــهری به دنبال راه فــرار می گردند. در چنین 
شرایطی هر چقدر که طالبان به سمت شهرهای بزرگ تر به ویژه در شمال 
افغانستان برود، موج جدی تری از آوارگان به راه خواهد افتاد. طی چند 
روز گذشته، ویدئوهای بسیاری منتشر شد که در آن شهروندان افغانستان 
گروه گروه به سمت مرز با ایران راه افتاده اند. اوایل تیرماه و زمانی که هنوز 
جنگ به وضعیت فعلی هم نرسیده بود، دفتر هماهنگی امور کمک های 
بشری ســازمان ملل اعالم کرد که بر اثر تشدید ناامنی  و خشکسالی در 
افغانستان، شمار آوارگان داخلی این کشور به ۲۰۵ هزار نفر رسیده است. 
با سقوط مرکز والیت نیمروز، موج تازه حرکت آوارگان جنگ افغانستان 
به سمت ایران آغاز شده است. این نخستین بار است که در جنگ اخیر 
طالبان موفق شــده تا مرکز یک والیت را تصرف کند. برای آنها این یک 
پیروزی بزرگ و برای مردم افغانســتان فاجعه ای عظیم اســت.پایانه 
مرزی میلک بین دو کشور که بخشی از مرز وسیع بین ایران و افغانستان 

است مسیری به حســاب می آید که برای آوارگان راه نجات است.آب و 
برق روی شهروندان قطع شده و درگیری ها در داخل شهرها ادامه دارد. 
آنها که ســالح دارند مانده اند و بقیه راهی مرز با ایران شده اند تا خود را 
نجات دهند. اما برای ایران که بیشترین تعداد آوارگان افغان را در دهه های 
گذشته درخود جای داده،این اتفاق یک بحران به حساب می آید.تهران 
همواره تالش کرده تا بین طالبان و دولت مرکزی نوعی آشتی رخ دهد تا 
پیش از آنکه آتش جنگ سراسر افغانستان را بگیرد، راه حلی سیاسی پیدا 
شود . اما با وجود تالش ها چنین اتفاقی رخ نداد و حاال ایران که به دلیل 
تحریم و همه گیری کرونا، خود با مشکالت اقتصادی رو به روست، حضور 
پناهندگان تازه از راه رسیده می تواند وضعیت را در ایران پیچیده تر کند.این 
نگرانی در کشورهای دیگری مانند ترکیه هم وجود دارد.اما به نظرمی رسد 
که تنها راه حل جلوگیری از بحران های ناشی از حضور پناهندگان تالش 
به یافتن راهی جهت صلح در افغانســتان باشد. چرا که در صورت ایجاد 
یک جنگ داخلی یا افزایش قدرت طالبان در افغانستان، مردم بیشتری 
مجبورند تا دست از خانه و کاشانه خود بکشند و راهی کشورهایی شوند 
که امنیت جانی آنها را حفظ می کنند. از آنجایی که مرز با ایران از وسعت 
زیادی برخوردار است و دو ملت زبان مشــترکی دارند، حضور در ایران با 
استقبال بیشتری رو به رو خواهد شد و این برای ایران می تواند بحران 

تازه ای را ایجاد کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: ایران عمیقا 
نگران تحوالت در افغانستان است. سعید خطیب زاده 
در نشست هفتگی خود با تاکید بر این که ایران از تمام 
ظرفیت های خود در سطح منطقه ای و بین المللی برای 
تحقق صلح در افغانستان اســتفاده می کند، گفت: در 
مورد موضوع افغانستان آمادگی داشته و داریم که ابتکار 
صلح تهران را دنبال کنیم. وی همچنین در بخشی دیگر 

از صحبت های خود در ایــن ارتباط گفت:  ایران در طول 
چهار دهه گذشته میزبان برادران و خواهران افغانستانی 
خود بوده و نگاه خویشاوندی به مردم افغانستان داشته 
است و این نگاه انسانی وجود داشــته و ادامه خواهد 
داشــت . خطیب زاده در بخش دیگری از این نشست 
گفت: سفر وزیر خارجه ژاپن به ایران چند ماه است که 
در دستور کار قرار دارد و وقتی جزییات آن نهایی شد آن 

را اعالم می کنیم. سخنگوی وزارت خارجه همچنین از 
ســفر وزیر خارجه عراق به ایران خبر داد و گفت : انجام 

این سفر در دستور کار است و به زودی انجام می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 عمیقا نگران تحوالت در افغانستان هستیم

نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از بیانیه های کشورهای غربی درباره حمله به کشتی مرسر استریت استقبال کرد و خواستار اقدام عملی در این باره شد.
 بنت گفت اکنون زمان مبدل شدن بیانیه ها به عمل است، اسراییل در جبهه های متعدد به ایران پاســخ می دهد. در حمله چندی پیش به کشتی اسراییلی مرسر 
استریت، دو خدمه انگلیسی و رومانیایی کشتی کشته شدند. گفته می شــود این حمله با یک پهپاد صورت گرفته است.  اسراییل، آمریکا و انگلیس ایران را متهم 
می کنند که در این حمله نقش داشته است. نماینده انگلیس در شورای امنیت سازمان ملل مدعی شد که این حمله با استفاده از پهپاد ایرانی شاهد صورت گرفته 
است. هفت کشور صنعتی نیز در این رابطه بیانیه ای علیه ایران صادر کردند. روز جمعه انگلیس تالش کرد که در شورای امنیت، اجماعی علیه ایران ایجاد کند؛ اما موفق 
نشد.ایران این اتهامات و ادعاها را رد کرد و اسناد ارائه شده را »جعلی« دانست. در این رابطه اسراییل تالش می کند کشورهای غربی را همراه کرده و علیه ایران اقدام 
کند. از سوی دیگر آمریکا از اقدام »جمعی« حرف زده است؛ اما به نظر نمی رسد این اقدام جمعی نظامی باشد. در همین راستا نورنیوز، سایت نزدیک به شورای عالی 
امنیت ملی ایران به نقل از یک منبع مطلع  نوشت: »اخیرا انگلیس با واسطه تراشی پیغامی را به ایران منتقل کرده و طی آن تاکید کرده است: قصدی برای باال بردن 
تنش و درگیری و اقدام نظامی علیه ایران ندارد و تالش خواهد کرد که از مسیر اقدامات دیپلماتیک و ائتالف سازی علیه ایران موضوع را پیگیری کند. در این پیام به 
موضع مشترک واشنگتن و لندن نیز اشاره شده است.« هنوز منابع رسمی در این باره اظهار نظری نداشته اند و این پیام را تایید نکرده اند. همچنین برخی منابع گزارش 
داده اند نیروهای ویژه انگلیسی در یمن به دنبال شناسایی و دستگیری افرادی هستند که در حمله پهپادی که باعث کشته شدن یک نیروی امنیتی انگلیسی روی 

نفتکش مرسر استریت در خلیج عمان شد، دست داشته اند.

درخواست اسراییل برای اقدام علیه ایران و پیام انگلیس به تهران
نماینده مجلس:

 سیاست نزدیکی به شرق از 
راهبردهای جمهوری اسالمی 

بوده است 

خبر روز

شریعتمداری:

 رییسی الل ها را شفا می دهد!
مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی تحت عنوان »رییسی الل ها را شفا می دهد!«، اشاره اخیر 

شریعتمداری به اظهارات چند فعال سیاسی اصالح طلب درباره اوج گیری کروناست.
حسین شریعتمداری معتقد است این چهره های اصالح طلب تاکنون سکوت کرده بودند و حاال که 

چند روز از تحلیف ابراهیم رییسی می گذرد، انتقاد می کنند. 
مدیرمسئول کیهان به طور مشخص به انتقادات شــکوری راد،عباس عبدی و محمدعلی ابطحی 

اشاره کرده و به آنها حمله کرده است.
شریعتمداری نوشت: »آقای رییسی در همین فاصله ۴ روزه ریاست خود بر جمهوری اسالمی ایران، 
بسیاری از اصالحاتچی ها را که تا کنون زبان شان از انتقاد و اعتراض به پلشتی های ۲ ساله کرونا و ۸ 

ساله دولت آقای روحانی بسته بود، شفا داده و قفل زبان شان را باز کرده است!« 
محمد علی ابطحی  اخیرا در توئیتی نوشته بود: »مهمان بازی تحلیف تمام شد. به فکر مردم باشید. 
دارند می میرند هم وطنان مان.« عباس عبدی هم در توئیت نوشــته بود: »آقای رییســی! بیایید 

همین امروز یک کار قابل قبول انجام دهید. 
دستور بدهید آمار ثبت احوال را به روز منتشر کنند تا مردم و از آن مهم تر، مسئولین از جمله خودتان 
بدانید که مرگ و میر واقعی ۵ برابر بلکه بیشتر از آمار رســمی است. مسئله کرونا را کوچک کردند، 

حاال مردم هزینه اش را می دهند«!

عراق در تدارک دعوت از رییسی برای حضور در بغداد؛

ابراهیم رییسی به عراق می رود؟
منابع خبری از سفر آتی وزیر خارجه عراق به تهران برای دعوت از رییس جمهور اسالمی ایران جهت 
شرکت در نشستی امنیتی با حضور برخی کشور های منطقه از جمله عربستان سعودی خبر دادند.

به نوشته وبگاه »العربی«، »فواد حسین« وزیر خارجه عراق با سفر به تهران قصد دارد به طور رسمی 
»سید ابراهیم رییسی« رییس جمهور ایران را برای حضور در این نشست دعوت کند. 

وی قصد دارد حین دیدار با رییسی درباره روابط دوجانبه از جمله مسائل مرتبط با امور امنیتی عراق 
رایزنی کند. به نوشته این وبگاه، وزیر خارجه عراق از »رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه نیز 
برای شرکت در این نشســت مهم امنیتی با حضور مقام های عراق، ایران، ترکیه و عربستان دعوت 

به عمل آورده است.
این منبع خبری به نقل از یک مقام آگاه نوشــت که بغداد واکنش های مثبتی را در زمینه برگزاری 
این دیدار از سوی کشور های دعوت شده، دریافت کرده است. مقام های آگاه در وزارت خارجه عراق 
پیش تر گفته بودند که این نشست قرار است اواخر ماه جاری برای تنش زدایی در منطقه برگزار شود.

توصیه »جلیلی« به رییسی در آستانه تشکیل کابینه
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شخص محوری و تکیه بر افراد سیاسی یک آسیب 
است؛ باید تکیه حرکت گفتمانی در انقالب اسالمی بر محور والیت فقیه و حقانیت ارزش ها و اصول 

و آرمان های انقالب باشد.
سعید جلیلی در توئیتی نوشت: شخص محوری و تکیه بر افراد سیاسی یک آسیب است؛ باید تکیه 
حرکت گفتمانی در انقالب اســالمی بر محور والیت فقیه و حقانیت ارزش ها و اصول و آرمان های 
انقالب باشد. وی افزود: آنچه می تواند کشور را جهش دهد، همراهی و اعتماد مردم است که الزمه 
آن صداقت و کارآمدی مسئوالن اســت.جلیلی گفت: اگر برای نسل جوان دهه ۶۰، جنگ تحمیلی 
عرصه دفاع از انقالب اســالمی بود، امروز یکی از مهم ترین عرصه های دفاع از انقالب برای نســل 
کنونی، کمک به کارآمدی و کاهش فاصله بین مردم و نظام است و جوانان انقالبی نیز متناسب با 

این عرصه باید وارد میدان شوند.

کافه سیاست

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی بیان کرد: سیاســت نزدیکی به شرق 
از جمله راهبردهای جمهوری اســالمی بوده و 
باید تالش کنیم در دولت سیزدهم گسترده تر 
و کاربردی تر باشد. ابراهیم عزیزی با اشاره به 
اهمیت ارتباط ایران با چیــن و نگرانی غرب از 
این روابط، گفت: ارتباط با کشورهایی که دارای 
توانمندی هــای اقتصادی هســتند و در طول 
سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی رابطه 
خوب و همراه با تعامل با ایران اسالمی داشتند 
و از برخی سیاست های جمهوری اسالمی در 
حوزه منطقه و بین المللــی حمایت کرده اند، 
به عنوان یک ضرورت باید دنبال شود. نماینده 
مردم شیراز در مجلس ادامه داد: از جمله این 
کشورها چین اســت، باید تالش کنیم با کشور 
چین به عنــوان قطب بزرگ اقتصادی آســیا 
ارتباطات عمیق، گسترده و کاربردی برقرار کنیم. 
متاسفانه سیاســت های غلط دولت یازدهم و 
دوازدهم دوری از شــرق و نزدیکی به غرب بود 
و همین امر منجر به بروز مشکالت اقتصادی 
و معیشــتی برای مردم شــد. وی بیان کرد: 
سیاست نزدیکی به شرق از جمله راهبردهای 
جمهوری اســالمی بوده و باید تالش کنیم در 
دولت سیزدهم گسترده تر و کاربردی تر باشد 
هر چه با کشورهایی مثل چین و کشورهایی که 
دارای ظرفیت های خوب اقتصادی هستند، با 
حفظ عزت و منافع ملی ارتباط برقرار کنیم، قطعا 
در مسیر تحقق توسعه اقتصادی، رشد صنعتی 
و تکامل هر چه بیشــتر زیر ساخت های کشور 
می تواند موثر اســت. نایب رییس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار 
داشت: مجلس همیشه آمادگی دارد در راستای 
سیاست نزدیکی به شــرق با حفظ منافع ملی 
همراهی و همکاری داشته باشــد، متاسفانه 
تاکنون قراردادهایی در ارتباط با تفاهم ۲۵ ساله 
ایران و چین به مجلس نیامده است، اگر دولت 
آینده این توافق نامه را برای تصویب به مجلس 
بفرستد حتما می تواند مبدأ خوبی برای توافق 
همکاری با کشورهای شرقی به ویژه چین باشد.

بین الملل

آگهی دعوت از سهامداران محترم شرکت بین المللی خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی 
پرستیژ تور )سهامی خاص(

ثبت شده شماره ثبت 2082 و شناسه ملی 10260210143

بدینوسیله از کلیه ســهامداران محترم شــرکت یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده که در ساعت 1۰ صبح مورخ 1۴۰۰/۰۵/۳۰ در محل شــرکت به نشانی اصفهان میدان آزادی خیابان سعادت آباد  ساختمان 

شماره یک کدپستی ۸1۶۸۶۴۵۴۶1 برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
1- انتخاب مدیران 

۲- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی

۳- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت

۴- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عادی سالیانه می باشد.

هیـاتمدیره



سه شنبه 19 مرداد 1400 / 01 محــرم 1443 / 10 آگوست 2021 / شماره 3321
افزایش قیمت نان به دالیل اجباری؛

رییس اتحادیه نانوایان استان: نان چندان هم گران نیست!
رییس اتحادیه نانوایان اســتان اصفهان گفت: نان چندان هم گران نیست چراکه با در نظر گرفتن 
افزایش قیمت ها در سایر بخش ها، نان ارزان اســت. محمود پهلوان زاده با اشاره به گرانی قیمت 
نان، اظهار کرد: قیمت نان  ۲۰ تا ۲۸ درصدی افزایش پیدا کرده است، اما نان چندان هم گران نیست 
چراکه با در نظر گرفتن افزایش قیمت سایر بخش ها، ارزان است، نرخ نان به تنهایی افزایش پیدا  
نکرده و به تبع گران شدن عوامل و مواد اولیه نان نیز  با افزایش قیمت اجباری مواجه شده  است. 
رییس اتحادیه نانوایان اســتان اصفهان افزود: علت این افزایش قیمت نان افزایش هزینه های 
واحد نانوایی است که می توان به افزایش دستمزد کارگر، افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش 
قیمت مواد اولیه به غیر از آرد و افزایش اجاره بهای واحدهای نانوایی اشــاره کرد، زیرا آرد از طرف 
دولت سوبسید داده می شود و نرخ آن ثابت اســت و افزایش نمی یابد و کیفیت آرد هیچ تغییری 
نکرده است. وی ابراز داشت: کارشناسان اتحادیه نانوایان، خیلی کمتر از آنچه می شد افزایش قیمت 
نان را محاسبه کردند، چون آرد ما دولتی است.از اوایل سال جاری ۴۲ درصد هزینه بیمه افزایش 

پیدا کرده، با این حال افزایش قیمت نان از تاریخ ۲ مردادماه سال جاری به ما ابالغ شده است.

پرداخت حقوق بازنشستگان با استفاده از وام بانکی
براساس گزارش دیوان محاسبات، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی در دو 
ماه ابتدایی امسال برای تامین منابع مالی از جمله پرداخت حقوق بازنشستگان به ترتیب از تنخواه 
گردان خزانه و تسهیالت کوتاه مدت بانکی استفاده کرده اند. به دلیل عدم تحقق منابع موضوع بند 
»و« تبصره )۲( قانون بودجه سال 1۴۰۰ و کسری منابع صندوق بازنشستگی کشوری از یک سو و به 
منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین از سوی دیگر، مبلغ 56.9۸9.۰۰۰ میلیون ریال تنخواه 
گردان از طرف خزانه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شده است. براساس گزارش دیوان 
محاسبات، به دلیل کسری منابع صندوق بازنشستگی کشــوری، تا زمان تحریر این گزارش، مبلغ 
3.۸6۰.۲۰۲ میلیون ریال کسورات مرتبط با اقساط بازنشستگان به حساب دستگاه های اجرایی 
ذی ربط واریز نشده است. براساس این گزارش، سازمان تامین اجتماعی طی دو ماهه ابتدای سال 

بابت تامین منابع مالی سازمان اقدام به اخذ تسهیالت کوتاه مدت بانکی کرده است. 

استارت یارانه با لیست 13۷ میلیون نفری!
دولت سیزدهم در حالی به زودی اولین مرحله از یارانه نقدی را پرداخت خواهد کرد که در هر ماه باید 
پاسخگوی لیست حدود 13۷ میلیون نفری برای یارانه نقدی و معیشتی باشد که از دولت گذشته 
تحویل گرفته است. یکصدوبیست وششمین مرحله از یارانه نقدی ۴5 هزار و 5۰۰ تومانی ساعت ۲۴ 

چهارشنبه همزمان با ۲۰ مردادماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
پرداخت های یارانه نقدی که ادامه روند 1۰ سال گذشته  است، اکنون بعد از دولت دهم تا دوازدهم، 
به دولت سیزدهم نیز رسیده است. اما این که آیا دولت جدید به این رویه ادامه خواهد داد یا خیر 
و دســت به اصالحات جدی در این روند معیوب که سراسر هزینه برای دولت است و نتیجه مثبت 
آن چشمگیر نیست، هنوز در ابهام قرار دارد. به هر حال  در مواضع پیش از انتخابات رییسی و حتی 
بعد از آن، تاکید قابل توجهی به شیوه پرداخت یارانه در دولت وی نبوده و تا کنون برنامه مشخصی 
ارائه نکرده اســت، ولی در هر صورت آنچه که این دولت برای یارانه ها در دستور کار دارد دیر یا زود 

اعالم خواهد شد. 
دولت رییسی اکنون در بخش یارانه های نقدی لیست بالغ بر ۷۷ میلیون نفری یارانه بگیران نقدی 
۴5 هزار و 5۰۰ تومانی با هزینه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومانی در سال و همچنین لیست یارانه بگیران 
معیشتی با حدود 6۰ میلیون نفر و هزینه ساالنه 3۰ هزار میلیارد تومانی را تحویل گرفته است که در 

مجموع باید در ماه برای حدود 13۷ میلیون نفر یارانه تامین کند.

گیاهان دارویی، نسخه شفابخش اقتصاد نصف جهان؛ 

راه طوالنی اصفهان

اصفهان با داشتن بیشترین سطح زیر کشت گیاهان دارویی، در زمینه صادرات 
موفق بوده، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب راهی طوالنی در پیش دارد. گیاهان 
دارویی به گستره وسیعی از گیاهان اطالق می شود )بوته، درختچه و درخت( 
که در درمان و یا پیشــگیری از بروز بیماری ها مورد اســتفاده قرار می گیرد، 
این گیاهان در ســه گروه )عطری، ادویه ای و طبی( دسته بندی می شوند. 
کشت گیاهان دارویی به ویژه سیاه دانه و زیره سبز بیش از 1۰۰ سال پیش در 
شهرستان های سمیرم و مبارکه شروع شده است، با آغاز به کار کارخانه های 
گل دارو و باریج اســانس در شهرستان های اصفهان و کاشــان که در زمینه 
بسته بندی و فرآوری دارو های گیاهی فعالیت دارند، کشاورزان به کشت انواع 
گیاهان دارویی تشویق شــدند و حاال حدود ۴۰ سال است که کشت گیاهان 
دارویی در استان اصفهان رونق گرفته است. با راه اندازی کارخانه و واحد های 
بســته بندی، فرآوری و صادرات گیاهان دارویی عرصه هــای منابع طبیعی 
جوابگوی تامین منابع گیاهی نبودند و کشــت گیاهان دارویی به سرعت در 

اراضی زراعی توسعه یافت.

افزایش کشت و تولید گیاهان دارویی
کارشناس گیاهان دارویی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان، با اشاره به 
اهمیت فرآوری گیاهان دارویی، گفت: عالوه بر مصارف عادی گیاهان دارویی 
در قالب دمنوش، جوشانده، بخور، گالب و عرقیات و یا محصوالت کارخانه ای 
نظیر قرص، کپسول، آمپول، شربت، شــامپو و... به مصرف می رسند. آیت 
پارســاییان افزود: در حال حاضر بیش از 15۰۰ واحد سنتی و صنعتی در امر 
فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی در استان اصفهان مشغول به کار هستند. 
کارشناس گیاهان دارویی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: 

سطح زیر کشت گیاهان دارویی، ازجمله زعفران و گل محمدی در استان سال 
139۸ معادل ۸۲9۰ هکتار بوده که در سال 1399 به 9۰56 هکتار رسیده است، 
همچنین میزان تولید در سال 139۸ معادل 6۰ هزار تن بود که در سال 1399 
به 65 هزار تن افزایش یافت. پارساییان بیان کرد: شهرستان های اصفهان، 
کاشــان، آران وبیدگل، مبارکه، تیران وکرون، فریدون شهر، بویین میاندشت، 
ســمیرم، نطنز، نجف آبــاد و فالورجان به دلیل داشــتن اقلیم مناســب و 
کارخانه های ســنتی و صنعتی در تولید و فرآوری گیاهان دارویی پیشــرو 

هستند.

مشتریان گیاهان دارویی اصفهان، از شرق دور تا اروپا
وی گفت: ســالیانه به طور معمول برخــی از اقالم گیاهــان دارویی از قبیل: 
آویشن، کتیرا، موسیر، زعفران، گل محمدی، باریجه، پنیرک، زرشک و ترخون 
به کشور هایی از جمله کویت، اســپانیا، چین، هند، آلمان، انگلستان، کانادا، 
ژاپن و... صادر می شود. کارشــناس گیاهان دارویی سازمان جهادکشاورزی 
استان اصفهان گفت: در سال 1399 حدود ۴۲ هزار تن انواع گیاهان دارویی-

درمانی، گالب و عرقیات گیاهی، به ارزش 13 میلیون دالر صادر شد. پارساییان 
افزود: با برگزاری کالس های آموزشی، توسعه صادرات و ارزآوری، پرداخت 
تسهیالت کم بهره و یارانه کشت اســتقبال کشاورزان استان از کشت گیاهان 
دارویی افزایش یافته است. وی اضافه کرد: ایجاد مزارع الگویی و مجموعه 
گیاهان دارویی با بیش از ۲5۰ گونه گیاهی، ایجاد رشته های گیاهان دارویی 
در دانشگاه ها و مراکز تخصصی فنی وحرفه ای، برگزاری کالس ها، کارگاه ها و 
بازدید های علمی، اعطای تسهیالت کم بهره و یارانه ای، تشکیل ستاد گیاهان 
دارویی، راه اندازی مرکز تولید بذر و نشا نهال های گیاهان دارویی، فراهم کردن 

مقدمات بازار صادرات، توسعه کشت و برداشت مکانیزه و راه اندازی واحد های 
بســته بندی، مجموع اقدامات صورت گرفته به منظور توسعه کشت گیاهان 

دارویی در استان اصفهان است.

رتبه نخست اصفهان در کشت گیاهان دارویی
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به مزایای 
کشت های گلخانه ای گفت: کشــت های گلخانه ای با صرفه جویی در مصرف 
آب و نهاده های کشاورزی، اشــتغال دائم و پایدار و بهبود کیفیت تولید را به 
همراه دارد، همچنین با تولید محصوالت با کیفیت و صادراتی در نهایت منجر 
به ارزآوری و افزایش درآمد می شود. احمد رضا رییس زاده با بیان اینکه استان 
اصفهان با ۷ هزار و 5۰۰ هکتار سطح کشت گیاهان دارویی رتبه نخست کشور 
را دارد، بیان کرد: در سال گذشــته، 3۰۰ میلیارد ریال تسهیالت در این بخش 

پرداخت شد.

توقف طرح های توسعه کشت گیاهان دارویی به علت نبود بودجه
رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
گفت: در سال های گذشته به طور متوسط هزار هکتار توسعه سطح زیر کشت 
گیاهان دارویی داشــتیم، اما به دلیــل نبود اعتبار و خشکســالی در مراتع، 
برنامه ای برای توسعه کشت گیاهان دارویی در سال 1۴۰۰ در اصفهان نداریم. 
آبتین میرطالبی با اشاره به اینکه کشت و توسعه گیاهان دارویی در سال 99 
به دلیل شرایط مناسب و اختصاص بودجه دولتی به سه هزار هکتار در مراتع 
استان رسید، افزود: شاید امسال 5۰۰ هکتار طرح توسعه کشت گیاهان دارویی 
با سرمایه گذاری بهره برداران اجرا شود. رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اضافه کرد: برای این منظور بهره برداران 
باید در قالب طرح های اصالح و احیا سرمایه گذاری کنند و موظف به بذر پاشی 

و کپه کاری در عرصه های منابع طبیعی شوند.

کشت قراردادی، راهکاری برای کیفیت بخشی به محصول
مدیر مزرعه گیاهان دارویی اصفهان، با اشاره به ظرفیت استان در تولید گیاهان 
دارویی، گفت: با توجه به تنوع اقلیم در استان پهناور اصفهان از کوهستانی تا 
بیابانی، گستره متنوعی از گونه های گیاهی را می توان در اصفهان یافت. محمد 
تقی ابراهیمی افزود: امروزه در سراسر دنیا توجه ویژه ای به کشت قراردادی 
می شود، در کشورمان موج جدیدی از ثبت کشت قراردادی در مواد غذایی و 
مصرفی را می توانیم مشاهده کنیم، همچنین ما به عنوان بخش خصوصی 
یک سالی اســت که قرارداد های مربوط را تنظیم کردیم و در حال جمع آوری 
اطالعات کشاورزان در سراسر استان و همینطور استان های همجوار هستیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان گفت: 
سال گذشته در مجموع چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار برای اجرای ســامانه دوم آبرسانی به اصفهان 
اختصاص یافت. طرح سامانه دوم آبرسانی اصفهان 
با هدف آبرسانی به 1۴ شهرستان استان اصفهان )۷3 
شهر و ۷۸ دهستان( از سال ۸۸ آغاز شد و قرار است 
با اجرای آن، آب مورد نیاز اصفهان به طور مســتقیم از 
دریاچه ســد زاینده  رود در چادگان و از خروجی تونل 
در نزدیکی شهر تیران، منتقل و تامین شود.  نعمت ا... 

اکبری اظهار کرد: سال گذشته سه هزار میلیارد ریال از 
محل ریاست جمهوری و یک هزارو ۸۰۰ میلیارد ریال از 
محل منابع استانی برای اجرای سامانه دوم آبرسانی به 
اصفهان تامین شد. وی با بیان اینکه بحث تصفیه خانه 
و انتقال آب از محل تیران و کرون به سمت کالن شهر 
اصفهان از سال 9۸ شروع شــد، اظهار کرد: با تامین 
اعتبارات مالی مورد نیاز برای سامانه دوم آبرسانی به 
اصفهان  از محل استانی، ۲۷ کیلومتر تونل ایجاد شد.  
اکبری تاکید کرد: اعتبارات آبرسانی در اصفهان در چند 
ســال اخیر به طور کامل و حتی در برخی موارد بیش 
از مقدار تعیین شــده، تخصیص یافته است. رییس 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان با اشاره به 
طرح تونل و سد کوهرنگ سه نیز گفت: اعتبارات این 

طرح از ســال 96 تا 9۸ به صورت اســتانی و سال 99 
ملی بود. وی با بیان اینکه اعتبــارات طرح کوهرنگ 
سه زمانی که از محل اســتانی بود به میزان 1۰۰ درصد 
تخصیص یافت و برخی سال ها تخصیص آن بیش از 
1۰۰ درصد بود درحالی که نگرانی هایی بابت عدم جذب 
کامل آن وجود داشت، خاطرنشان کرد: پیشرفت این 
طرح از ۲۰ درصد در سال 96 به 6۰ درصد رسیده است.  
اکبری با اشاره به اینکه طی پنج سال حدود چهار هزار 
میلیارد ریال تامین اعتبار برای این طرح شده است، 
اضافه کرد: عالوه بر آن نزدیک به چهار هزار میلیارد ریال 
اعتبارات توسط شرکت فوالد مبارکه برای سد کوهرنگ 
سه از طرف دولت تضمین شده است تا شرکت مذکور 

این اعتبار را متناسب با پیشرفت کار تامین کند. 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان خبرداد:

اختصاص چهار هزار و ۸00 میلیارد ریال به سامانه دوم آبرسانی اصفهان

وزیر صمت:

مرغ ُپست می شود!

خبر روز

رییس اداره صمت اردستان خبر داد:

افزایش 30 درصدی قیمت نان در اردستان
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان گفت: افزایش قیمت 3۰ درصدی نان در اردستان از 
چند روز گذشته اعمال شده است. محمد رضا باقری اظهار داشت: قیمت انواع نان در نانوایی های 

یارانه ای و نیمه یارانه ای شهرستان اردستان ۲۸ تا 3۰ درصد افزایش یافت.
وی افزود: افزایش نرخ نان از روز چهارشــنبه 13 مردادماه در تمامی نانوایی های اردستان قابل 
اعمال است. باقری خاطرنشان کرد: افزایش قیمت نان با توجه به مصوبه کارگروه آرد و نان استان 
اصفهان و با توجه به افزایش حامل های انرژی، دستمزد کارگران و هزینه های جاری بوده که برای 

نانوایی های شهرستان مصوب و به آنها ابالغ شده است.
رییس اداره صمت اردستان با بیان اینکه تعداد ۸6 واحد نانوایی در سطح شهرستان مشغول به 
کار هستند، تصریح کرد: ماهانه 1۰ هزار و 5۰۰ کیسه آرد ۴۰ کیلویی بین نانوایان اردستانی تقسیم 
می شود. وی در خصوص تخلفات نانوایان، تاکید کرد: نانوایان که چندین مورد تخلف انجام داده و 
اقدام به کم فروشی، گران فروشی و عرضه نان بی کیفیت کنند با ارائه شکایات و پیگیری دستگاه 

نظارتی با کاهش و قطع سهمیه آرد، جریمه نقدی و یا پلمب مواجه می شوند.
باقری با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت نان به شکل سرزده از 1۲ واحد نانوایی سطح شهر 
اردستان بازدید کردیم، ابراز داشــت: از نزدیک وضعیت نانوایی های سطح شهر ازجمله چگونگی 

پخت نان، قیمت، ساعات پخت، رعایت بهداشت و کیفیت آرد و نان نانوایی ها را جویا شدیم.
وی تصریح کرد: پرونده دو واحد به دلیل تخلف کم فروشی و عدم درج قیمت به ارزش ۲۰ میلیون 
ریال تنظیم و برای رســیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد. رییس اداره صنعت معدن و 
تجارت اردستان خاطرنشان کرد: تحویل نان بی کیفیت به مردم قابل قبول نیست و همه نانوایی ها 
که از اقشار زحمتکش جامعه هستند نیز می بایست در قبال این موضوع مسئول و پاسخگو باشند.

 کم آبی، سه هزار هکتار از باغ های شهرستان نجف آباد را 
تهدید می کند

مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: خشکسالی و کمبود آب امسال سه هزار و ۲۰۰ هکتار باغ این 
شهرستان را تهدید می کند به گونه ای که به ناچار با تانکر به باغ ها آبرسانی می شود.

»حسن صالحی« زرد آلو، هلو، شلیل و گیالس را سه محصول اصلی باغ های شهرستان نجف آباد 
عنوان کرد و اظهار داشــت: به دلیل کمبود آب تولید محصوالت باغی در این منطقه کاهش یافته 

است و  پیش بینی می شود تا پایان امسال فقط ۲ هزار و ۲۰۰  تن محصول برداشت خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد همچنین با اشاره به برخورد با متخلفان ساخت و ساز  غیر مجاز در 
اراضی کشاورزی گفت: حفظ اراضی کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است و نباید بدون اخذ 

مجوز و ضوابط قانونی ساخت و ساز انجام شود.
صالحی با بیان اینکــه ارزش افزوده برای امالک بــا تغییر کاربری اراضی بــرای مالکان انجام 
می شود، تصریح کرد: برخی از افراد در قالب خرید و فروش باغ ها که شماری از آنان فاقد هویت 
شغلی هم هستند اراضی کشاورزان را در متراژ باال و به قیمت بســیار ناچیز خریداری می کنند و 

پس از تفکیک، پالک بندی و ایجاد برخی زیرساخت ها، به ده ها برابر قیمت اولیه می فروشند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان نجف آباد  تصریح کرد: حاشیه سود بســیار زیاد این کار باعث 
شــده که متخلفان خطر برخوردهای قانونی را هم پذیرفته و در بســیاری موارد با سوء استفاده 

از ضعف های قانونی و کمبود توان نظارتی دستگاه های متولی  و کاربری اراضی را تغییر دهند.
وی یادآورشد: امســال 3۰۰ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز در این منطقه تشکیل شده است که 
بر اساس حکم دادگاه قلع و قمع ســاختمان انجام و مجازات نقدی برای متخلفان پیش بینی 

می شود.

کافه اقتصاد

اخبار

این روزها کافی است سری به فضای مجازی بزنیم و از قیمت خودروهای تازه به دوران رسیده با خبر شویم، خودروهایی که در مقایسه با دیگر خودرو های خارجی کیفیت 
مطلوبی ندارند و هر روز شاهد گران تر شدن آنها هستیم. جالب توجه اینجاست که قیمت های بازار هم هیچ قاعده و قانونی ندارند و اگر به همین منوال پیش برویم، نرخ 
بخش زیادی از مدل های مختلف خودرو های چینی به زودی از مرز یک میلیارد تومان در بازار خواهد گذشت. این در حالی است که با یک حساب و کتاب سرانگشتی، 
می توان به این نتیجه رسید که نرخ خودرو های چینی در بازار برای مشتری بیش از حد گران تمام می شود. اما چند سوال این بین به وجود می آید، پس چه کسی مسئول 
نوسانات قیمت خودرو های چینی در بازار است و کدام نهاد ناظر بر عملکرد مونتاژ کنندگان خودرو نظارت می کند؟ دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با اشاره به چگونگی 
نحوه قیمت گذاری خودروهای خارجی در بازار، گفت: سازمان حمایت مسئول قیمت گذاری خودروهای چینی و روسی است، اما اگر خودرویی خارجی باشد، بازار قیمت 
آن را تعیین می کند و نهاد ناظری بر آن نظارت ندارد، اما سازمان حمایت نظارت ارشادی دارد. مهدی دادفر  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نحوه فروش خودروهای 
خارجی نسبت به ایرانی ها متفاوت است؟گفت: اکنون خودروسازان خارجی به این نحوه خودرو را می فروشند که در یک روز فرصت دارند ثبت نام کنند و همان روز باید 

مبلغ مورد نظر را بفروشند. تمام خودروهای وارداتی به صورت CKD با حداقل ۲۰ درصد داخلی سازی وارد می شود. 

فرمول قیمت گذاری خودروهای خارجی مشخص شد؛

جوالن خودروهای تازه به دوران رسیده!

»تاالب گاوخونی« 
یک قدم تا بیابان

برداشــت های بــی رویــه و 
غیرقانونــی در باالدســت، 
کاهــش آب ورودی، تغییــر 
اقلیم و خشکســالی و تامین 
نشــدن حقابه های طبیعی از 
جملــه چالش هایــی عنوان 
می شود که حیات این تاالب 
را به خطر انداختــه و بنابراین 
تامیــن حقابــه آن ضروری 

است.

وز عکس ر

وزیر ســازمان صنعت، معــدن و تجارت از 
همکاری وزارت صمت با اداره پســت برای 
توزیع مناسب مرغ در شبکه توزیع خبر داد.

علیرضا رزم حسینی در نشست ستاد تنظیم 
بازار درباره طرح رصد بازار مــرغ از تولید تا 
خرده فروشی اظهار کرد: این طرح آزمایشی 
از شهرستان قم آغاز و  در 31 استان اجرایی 
شــد. تمام تولید مرغ توسط شــبکه اداره 
پســت توزیع و توســط شــبکه هوشمند 
 مدیریت می شود. میزان تولید و توزیع کاال
  به تمــام جزئیــات تحت رصــد و پایش

 قرار می گیرد.
وی با تاکید بر همکاری وزارت جهاد، صمت 
و پســت گفت: هم اکنون مواد پتروشیمی 
را به عنوان هدف بعدی طــرح رصد بازار در 
نظر می گیریم. نیازی نیســت تمام کاال ها 
وارد این شــبکه شــوند، اما کاال های دارای 
محدودیت عرضه یا مشــمول یارانه از این 
طرح کنترل خواهند شد. شــبکه گسترده 
پست در سراسر کشور راهکار مناسبی برای 

این موضوع خواهد بود.
در این نشســت قائــم مقام وزیــر در امور 
بازرگانی داخلی بیان کــرد: یکی از نواقص 
شــبکه توزیع غیر قابل رصد بودن کاال بود، 
خیلی مهم اســت کــه بدانیم هــر کاالیی 
که از سیســتم های حمایتی بهره می برد، 
چطور در کشــور توزیع می شــود. هیچ گاه 
اعداد درستی از میزان تولید و توزیع وجود 
نداشت. با اجرای این طرح رصد که از طریق 
زیرساخت های شرکت پست اجرا می شود 
نظارت مناســبی بر رســیدن کاال به مقصد 

خواهیم داشت.
وی ادامه داد: این کار از مرغ آغاز شد چرا که 
نگرانی های زیادی نسبت به این بازار وجود 
داشــت و امروز مطمئن هستیم چه مقدار 
مرغ در حــال تولید و توزیع اســت. مفتح  
افزود: نکته حائز اهمیت غیر قابل انکار بودن 
اطالعات این سیســتم اســت و داده های 
خوبی در اختیار بخش های مختلف کشور 

قرار می گیرد.

عکس: باشاگه خبرناگران جوان
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری:

احداث ۲ نیروگاه خورشیدی توسط بخش خصوصی در دست اجراست

بی شک در آینده ای نه چندان دور انرژی های تجدیدپذیر جایگاه مهمی 
در زمینه برای تامین انرژی بشــر خواهند داشت. بحران های ناشی از 
مصرف بی رویه سوخت های فســیلی توجه به این مقوله را روز به روز 
با اهمیت تر می کند و از طرفی با توجه به اجباری که بشــر در حرکت به 
سمت انرژی های نو دارد می توان از این اجبار یک فرصت ساخت، زیرا 
انرژی های تجدیدپذیر بستر های مناسب شغلی و سرمایه گذاری ایجاد 
می کنند. منظور از انرژی های جایگزین انرژی هایی است که برای تولید 
شــان از منابع بدون کربن استفاده می شــود مثل انرژی خورشیدی، 
انرژی بادی، انــرژی دریایی، انرژی زمین گرمایــی، نیروگاه های آبی 
و ... که در این میان انرژی خورشــیدی یکی از مهم ترین و پاک ترین 
انواع انرژی های تجدیدپذیر در دنیاست.کشور ایران به دلیل موقعیت 
جغرافیایی اش قابلیت بیشــتری جهت دریافت انرژی خورشیدی را 
دارد. با این حال در ایران هنوز انرژی خورشیدی نتوانسته جایگاه اصلی 
و کاربرد زیادی به دست آورد و در حال حاضر نیز بیش از ۹۰ درصد از برق 
این کشور همچنان به وســیله نیروگاه هایی با سوخت فسیلی تامین 
می شود. ایران کشوری اســت که به گفته متخصصان با وجود ۳۰۰ روز 
آفتابی در بیش از دو ســوم آن و متوســط تابش ۵،۵ – ۴،۵ کیلووات 
ســاعت بر متر مربع در روز یکی از کشــور های با پتانسیل باال در زمینه 

انرژی خورشیدی معرفی شده است.  با مطالعه شاخص های مصرف 
انرژی در ایران و متوسط جهانی متوجه می شویم که در بازه زمانی ۱۹۹۰ 
تا ۲۰۱۷ رشد شدت مصرف انرژی )شــاخص کارایی انرژی در کشور( 
در ایران بیش از ۵۰ درصد رشد داشته ، باال بودن شدت مصرف انرژی 
در ایران بیانگر ۴۰ درصد مصرف بیشتر انرژی از میانگین جهانی برای 
تولید کاال و خدمات مشابه است. در حال حاضر در ایران سیستم های 
توان خورشیدی در مرحله غیر رقابتی قرار دارد و به اهداف خود در برنامه 
توسعه نیروگاه های تجدید پذیر یعنی رســیدن به عدد ۴۰۰۰ مگاوات، 
نرسیده و از میزان هدف قانونی )۵ درصد ظرفیت نیروگاهی در برنامه 
ششم توسعه( تنها حدود ۲۰ درصد محقق شده است. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیــاری گفت: در حال حاضر احداث 
۲ نیروگاه خورشیدی توسط بخش خصوصی در شهرستان شهرکرد به 
ظرفیت ۱۵۰۰ مگاوات در دست اجراست. مجید فرهزاد افزود: تاکنون 
دو هزار و ۵۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی در سطح استان احداث شده 
که شامل ۲۵ نیروگاه در حد انشعاب، یک مزرعه خورشیدی، نصب ۹ 
نیروگاه در سازمان ها و ادارات و پنل های خورشیدی خانگی )عشایر( 
است. فرهزاد با اشــاره به اقدامات و برنامه های امسال اضافه کرد: در 
حال حاضر احداث دو نیروگاه خورشــیدی توسط بخش خصوصی در 

شهرستان شــهرکرد به ظرفیت ۱۵۰۰ مگاوات در دســت اجراست و به 
صورت میانگین در احداث نیروگاه های خورشــیدی برای هر کیلووات 
انرژی بــرق ۱۰ میلیــون تومان هزینه می شــود. مدیرعامل شــرکت 
توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری بــا تاکید بر اینکه انرژی های 
تجدیدپذیر می تواند یک منبع درآمد برای اقشار مختلف جامعه از جمله 
غنی یا فقیر باشد، گفت: برق تولیدی توسط ســرمایه گذاران در بحث 
پنل های خورشیدی به صورت تضمینی و با قرارداد ۲۰ ساله خریداری 
می شود. وی در خصوص پنل های خورشیدی در چهارمحال و بختیاری، 
اظهار کرد: این پنل ها در دو قالب »در حد انشعاب« و مزرعه خورشیدی، 
برق تولید می کنند، در نوع اول این پنل ها محدود به انشعاب هستند و 
مشترکین تا دوبرابر ظرفیت خود تا سقف ۱۰۰ کیلووات می توانند در این 
زمینه ســرمایه گذاری کنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: توسعه انرژی های نو 
و بهره مندی از این ظرفیت در سرعت بخشی به روند پیشرفت همه جانبه 
باید در اولویت کاری مسئوالن مرتبط قرار گیرد. ا... کرم نصیری افزود: 
در همین راستا مسئوالن دستگاه های اجرایی مرتبط موظفند تا نسبت 
به جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در حوزه 

انرژی از منابع تجدیدپذیر و پاک پیگیری و اقدام کنند.

 تشکیل 30 پرونده برای تاالرهای متخلف 
در چهارمحال و بختیاری

 رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: در شهرستان های شهرکرد، بروجن و 
فارسان میزان موارد ابتال به کرونا نسبت به بقیه شهرســتان ها باالست و به همین علت در شرایط 

رنگ بندی قرمز تیره قرار گرفته است.
سید راشد جزایری افزود: ۱۱ تیم تخصصی و ۱۴ تیم مشترک با همکاری ادارات در استان تشکیل 
شد و از زمان اعمال محدودیت های کرونایی در استان تاکنون، ۵۵۰ بازدید نظارتی از اصناف انجام 

و ۱۲۰ اخطار برای صنوف متخلف صادر شده است.
جزایری اضافه کرد: ۳۰ پرونده طی چند روز گذشــته برای تاالرهای متخلف که دستورالعمل های 
مصوب بهداشتی را رعایت نکرده بودند، تشکیل و به مراجع قضایی ابالغ شد.وی ادامه داد: ۱۵ امکنه 
در ۷ گروه شغلی در استان پلمب شد چرا که فعالیت این اماکن در شرایط قرمز کرونایی ممنوع بود.

ایجاد 10 هزار فرصت شغلی در چهارمحال و بختیاری
 مدیر صندوق کارآفرینی امید چهارمحال و بختیاری در نشست با خبرنگاران این استان همزمان با 
۱۷ مرداد، روز خبرنگار اظهار داشت: از سال ۹۲ تاکنون ۱۰ هزار فرصت شغلی با اعطای ۱۸۶ میلیارد 

تومان تسهیالت از سوی این صندوق در استان ایجاد شده است.
حســین بیرانوند افزود: این میزان اعتبار در قالب هفت هزار و ۲۰۰ فقره تســهیالت به متقاضیان 
پرداخت شده که ۹۷ درصد آن در راستای طرح های هدف هزینه شده و میزان انحراف آن کمتر از سه 
درصد بوده است. بیرانوند اضافه کرد: طرح های برخوردار از تسهیالت اشتغال زایی این صندوق شامل 
طرح های بخش کشاورزی، صنعت، شیالت، صنایع دستی، بوم گردی، خدمات، تولید و بسته بندی 
محصوالت دامی و مشاغل شهری تحت حمایت کمیته امداد امام راحل، بنیاد شهید، فنی و حرفه ای، 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطالعات و سایر حوزه های دیگر است.
وی همچنین از پرداخت چهار هزار و ۸۰۰ فقره تسهیالت ضروری از سوی صندوق کارآفرینی امید در 
استان طی هشت سال اخیر خبر داد و گفت: در قالب این تسهیالت قرض الحسنه نیز ۲۸ میلیارد 

تومان به متقاضیان پرداخت شد.
بیرانوند خاطر نشان کرد: در مجموع از سال ۹۲ تاکنون ۱۲ هزار و ۱۷۶ فقره تسهیالت به ارزش ۲ هزار 

و ۱۴۰ میلیارد ریال در قالب طرح های اشتغالزا و ضروری در استان پرداخت شده است.

۵1 درصد کاهش بارش  در چهارمحال و بختیاری
 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری با تاکید بر بازنگری در ارزش گذاری بهای 
آب در بخش های مختلف کشور اظهار داشت: آب یک کاالی با ارزش است و باید ارزش واقعی آن 

را بیش از پیش بدانیم و مانع از هدررفت و مصرف نادرست آن شویم.
فردوس کریمی اضافه کرد: بسیاری از بحران های اجتماعی دنیا در حوزه آب است و اگر بخواهیم در 
این حوزه با مشکلی مواجه نشویم باید مصرف آب در تمامی بخش ها از جمله الگوی کشت بخش 

کشاورزی به نحو مناسب تری مدیریت شود.
وی با اشاره به وقوع خشکسالی های اخیر و کاهش شــدید بارش ها در استان در سال آبی جاری 
ادامه داد: در برخی نقاط استان تا ۵۱ درصد کاهش بارش  گزارش شده است که این موضوع تامین 
آب را با چالش جدی مواجه می کند از این رو باید با مدیریت صحیح منابع موجود از بروز مشکالت 

در سال های آینده جلوگیری کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری به روند اجرای طرح آبرسانی بن به بروجن 
اشــاره کرد و گفت: به جز آبگیر طرح که امنیت آن باید به طور کامل تامین شود، طرح در دیگر نقاط 
در حال اجراست. کریمی با بیان اینکه پارسال ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار به این طرح تخصیص داده 

شد، اظهار داشت: تمامی این اعتبار جذب شده است.

اخبار

در حال حاضر احداث دو نیروگاه خورشیدی توسط 
بخش خصوصی در شهرستان شهرکرد به ظرفیت 
۱۵۰۰ مگاوات در دست اجراست و به صورت میانگین 
در احداث نیروگاه های خورشیدی برای هر کیلووات 

انرژی برق ۱۰ میلیون تومان هزینه می شود

بام ایران

مفاد آراء
5/170 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 2300 مورخ 1400/02/28 هيات دوم خانم ويدا کريمی 
جونی به شناسنامه شماره 16742 کدملي 1292320249 صادره اصفهان فرزند 
مجيد در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 112/40 
متر مربع قسمتی از پالک شــماره 16 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مقدار 75 متــر مربع از مالکيت بهرام نصيری 
از سند شــماره 37658 مورخ 1357/2/24 دفترخانه شماره 103 اصفهان کسر 
و مقدار 47/40 متر مربع هم بعنوان مجهول المالــک طبق ماده 13 قانون فوق 

پذيرش ثبت صورت گيرد.
رديف 2- راي شماره 2299 مورخ 1400/02/28 هيات دوم آقای ياشار حيدری 
به شناسنامه شماره 1278155562 کدملي 1278155562 صادره اصفهان فرزند 
فرهاد در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 112/40 
متر مربع قسمتی از پالک شــماره 16 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مقدار 75 متــر  مربع از مالکيت بهرام نصيری 
از سند شــماره 37658 مورخ 1357/2/24 دفترخانه شماره 103 اصفهان کسر 
و مقدار 47/40 متر مربع هم بعنوان مجهول المالــک طبق ماده 13 قانون فوق 

پذيرش ثبت صورت گيرد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/19

م الف: 1168662 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/171 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 2285 مورخ 1400/02/28 هيات سوم آقای اصغر محمدی 
رنانی به شناسنامه شــماره 8838 کدملي 1283197693 صادره اصفهان فرزند 
حسين در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 207/95 متر مربع پالک شماره 
4004 فرعــي از 18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مورد ثبت صفحات 55 الی 64 دفتر 749 و صفحه 229 دفتر 380 امالک

رديف 2- راي شماره 2042 مورخ 1400/02/22 هيات چهارم آقای محمد رحيم 
زاده به شناســنامه شــماره 179 کدملي 1290739714 صادره اصفهان فرزند 
محمود در ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 114/40 متر مربع پالک 
شماره 2960 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی ربابه بيگم حســينی طبق صفحه 32 دفتر 

1079 امالک
رديف 3- راي شــماره 0857 مورخ 1400/01/29 هيــات دوم خانم معصومه 
صادقيان رنانی به شناســنامه شــماره 10151 کدملي 1283210851 صادره 
اصفهان فرزند اسماعيل در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 312/12 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 714 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت فاطمــه صغری صادقيان از مورد ثبت 

صفحه 227 دفتر 41 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/19

م الف: 1168639 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/172 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 5476 مــورخ 1400/04/28 هيات اول آقای ســيد 
حسن قاضی عســگر به شناسنامه شــماره 945 کدملي 1285631943 صادره 
اصفهان فرزند حســين در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب ساختمان به 
مســاحت 240 متر مربع قســمتی از پالک شــماره 32 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيــت عباس و بمانعلی مزروعی 
از ســند شــماره 47637 مــورخ 1349/9/14 دفترخانه شــماره 29 اصفهان 
 و با توجه به نامــه شــماره 16/1400/10507 مــورخ 1400/3/17 اداره کل

 راه و شهرسازی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/03

م الف: 1175060  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
5/173 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 

به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
 رديف 1- راي شــماره 5751 مــورخ 1400/05/04 هيات اول آقای رســول 
مير آبادی به شناسنامه شماره 2814 کدملي 1141230836 صادره خمينی شهر 
فرزند رضا در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 152/10 متر مربع پالک 
شــماره 66 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت حيدر ميرآبادی عاشق آبادی از سند 10344 مورخ 1350/10/1 دفترخانه 

95 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/03

م الف: 1175712  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
5/174 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
اصالحی

رديــف 1- راي شــماره 4706 مــورخ 1400/04/13 هيات چهارم مســاحت 
ششدانگ 201/50 متر مربع می باشد که در رای شماره 27068 -1399/11/20 
هيات چهارم آقای عباسعلی عابدينی گورتانی به شناســنامه شماره 12 کدملی 
1289857350 صادره فرزند ابوالقاسم در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
142/09 متر مربع پالک 464 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مــورد ثبت در صفحــه 230 و 233 دفتر 311 امالک 

آمده است. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/03

م الف: 1175706  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
5/175 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات/ هيات های موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی 
اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا 
مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضايی تقديم نمايند.
رديف 1- برابر رای شــماره 140060302023000517 مورخ 1400/05/16 
آقای مصطفی شمسی کمشچه به شماره شناسنامه 122 کدملی 1286400848 
صادره از اصفهان فرزند تقی نســبت به ششــدانگ يکباب ســاختمان تجاری 
به مســاحت 96/55 متر مربع مفــروزی از پالک شــماره 3760- اصلی واقع 
 در بخــش 3 ثبت اصفهان کــه در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه محرز

 گرديده است.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/03

م الف: 1175208  ابوالفضل ريحانی رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک 
مرکزی اصفهان   

تحدید حدود اختصاصی
5/176 چون تحديد حدود ششدانگ چهار باب بنای تحتانی و فوقانی پالک ثبتی 
1025 فرعی 5 اصلی واقع در  بخش 4 ثبت خوانســار به نام رمضانعلی عظيمی 
فرزند حسن در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده 
است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود پالک مرقوم در روز يکشنبه مورخ 1400/06/14 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 1175089 امير حسين مومنی 

رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

5/177 چون تحديد حدود ششــدانگ چهار باب خانه فوقانی روی داالن پالک 
ثبتی 1023 فرعی 5 اصلی واقع در  بخش 4 ثبت خوانسار به نام رمضانعلی عظيمی 
فرزند حسن در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده 
است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود پالک مرقوم در روز يکشنبه مورخ 1400/06/14 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 1175094 امير حسين مومنی 

رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

5/178 شــماره نامــه:140085602033001856-1400/05/13 چــون تمامی 
ششــدانگ قطعه زمين معروف وزن پالک ثبتی 553 مکرر فرعی که در راســتای 
استانداردسازی به پالک 2431 فرعی تبديل شده است از 100- اصلی واقع در روستای 
طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم مريم 
حاجی شمس فرزند فتح اله در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به 
عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/06/20  ساعت 10 صبح 
 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف:1175725 رحمت اله شاهدی سرپرست واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
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ابالغ
5/179 شماره پرونده: 139904002129000528/1 شماره بایگانی پرونده: 9900663 
شــماره آگهی ابالغیه: 140003802129000005 آقای ابراهیم هادی ورنامخواستی  
پالکهای ثبتی زیر متعلق به شــما در قبال بدهیتان به بانک کشاورزی شعبه زرین شهر 
بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای اسناد رسمی مراتب بشما اخطار می شود 
ضمنًا هر گونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر 
داده نمی شود.  1- پالک  ثبتی شماره 890 فرعی از 59 اصلی بخش 9 ثبت اصفهان،  2- 
پالک ثبتی شماره 1307 فرعی از 59 اصلی بخش 9 ثبت اصفهان  م الف: 1174830 

مصطفی شمسی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان )زرین شهر( 
اخطار اجرایی

5/180 شماره: 978/97 به موجب رای شماره 209 تاریخ 98/3/29 حوزه 2 شورای حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است محکوم علیه عبدالحمید شیخ میروند فرزند 
محمد علی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال 

بابت چک شماره 1437/3240272 اصل خواسته و پرداخت مبلغ 100/000 ریال هزینه 
دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر و تادیه از سررسید چک 95/4/30 لغایت زمان اجرای 
حکم و پرداخت نیم عشر اجرائیه در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له:  عبداله نقدی 
سده فرزند علی به نشانی سده لنجان خیابان امام خیابان دکتر امینی. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:1174810  محمدرضا ملت رئیس شورای 

حل اختالف شهرستان لنجان 
اخطار اجرایی

5/181 شماره: 976/97 به موجب رای شماره 208 تاریخ 98/3/29 حوزه 2 شورای حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است محکوم علیه فرزانه غالمی فرزند آیت 

اله  به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت چک 
شماره 132664 اصل خواسته و پرداخت مبلغ 137/500 ریال هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 91/9/20 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 
نیم عشر اجرائیه در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له:  عبداله نقدی سده فرزند 
علی به نشانی ســده لنجان خیابان امام خیابان دکتر امینی. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:1174812  محمدرضا ملت رئیس شورای حل 

اختالف شهرستان لنجان 
اخطار اجرایی

5/182 شماره: 977/97 به موجب رای شماره 210 تاریخ 98/3/29 حوزه 2 شورای حل 

اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه عادل صفری ده کهنه 
فرزند ماندی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال 
بابت  سه طغری سفته به شماره ســریال 578381 و 578382 و 578380 سری ت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 750/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه 
از تقدیم دادخواست 97/12/19  لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر اجرائیه در 
حق صندوق دولت. مشــخصات محکوم له:  عبداله نقدی سده فرزند علی به نشانی سده 
لنجان خیابان امام خیابان دکتر امینی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
 صریحًا اعالم نماید. م الف:1174808  محمدرضا ملت رئیس شورای حل اختالف

 شهرستان لنجان 

رییس پلیس راه استان اصفهان خبر داد:
ثبات نسبی در آمار تصادفات جاده ای

رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: تعداد تصادفات با توجه به آمار سال گذشته افزایش چندانی 
نداشته و می توان گفت که نسبتا به ثبات رســیده است.سرهنگ اصغر زارع، اظهار کرد: آمار تصادفات 
صرفا در فروردین ماه، به علت تردد زیادی که ناشی از بسته نشدن راه ها و عدم تعطیلی بود، زیاد شد، 
اما در ماه های بعد از آن، بار دیگر به ثبات رسید و نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری نداشت.

وی درباره محور های حادثه خیز اصفهان اضافه کرد: بیشترین تصادفات در محور های نجف آباد- داران 
و سمیرم- یاسوج اتفاق افتاده و به طور کل آمار تصادفات در غرب اصفهان بیشتر از مناطق دیگر بوده 
است. رییس پلیس راه استان اصفهان اظهار کرد: تعداد تصادفات در صحنه به ثبات تقریبی رسیده ، 
اما ممکن است آمار فوتی در پزشکی قانونی تفاوت داشته باشد.زارع همچنین بی احتیاطی رانندگان 
را از عوامل اصلی حوادث جاده ای بر شمرد و افزود: بی توجهی رانندگان، بخش عمده ای از تصادفات 

جاده ای را موجب شده است، اما نمی توان مشکالت جاده ها را نادیده گرفت.

زمین گیر شدن خودروی افیونی در اصفهان 
سرپرست معاونت عملیات فرماندهی انتظامی اســتان از توقیف یک دستگاه خودروی سواری پژو 
با 162 کیلو تریاک در عملیات ماموران یگان تکاوری این فرماندهی خبر داد. ســرهنگ محمد دالوند 
بیان داشــت: ماموران واحد رزمی یگان تکاوری فرماندهی انتظامی استان اصفهان حین گشت زنی 
هدفمند و هوشمند خود در جاده کویری شرق شهرستان اصفهان، یک دستگاه خودروی سواری پژو 
405 را مشاهده و برای بررسی های بیشتر به آن دســتور توقف دادند؛ اما راننده خودرو بدون توجه به 

ایست ماموران اقدام به فرار کرد.
وی افزود: ماموران بالفاصله به تعقیب خــودروی مذکور پرداخته و در یک اقدام ضربتی آن را متوقف 
کرده و طی بازرسی صورت گرفته 162 کیلو تریاک را کشف کردند.سرپرست معاونت عملیات فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه راننده خودرو در این عملیات دستگیر و به همراه پرونده به مرجع 
قضایی تحویل شد، گفت: ماموران یگان تکاوری این فرماندهی تمامی مناطق بیابانی و کویری استان 

را با دقت زیر نظر دارند و اجازه عرض اندام به سوداگران مرگ را نمی دهند.

 دستگيری سرکرده باند سرقت 30 میلیاردی
 از منازل جنوب شهر اصفهان 

 رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دستگیری سرکرده باند 3 نفره سارقانی که بالغ بر 30 
میلیارد ریال طال و جواهرات از منازل جنوب شهر اصفهان سرقت کرده بودند، خبر داد. سرهنگ حسین 
ترکیان بیان داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان جنوب شــهر اصفهان مبنی بر سرقت پول نقد، 
طال و جواهرات از منزل وی، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان 
پایگاه جنوب پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.وی افزود: کارآگاهان پس 
از بررسی علمی و تخصصی صحنه جرم و جمع آوری مدارک و مستندات الزم دریافتند که این سرقت 
توسط 3 نفر از افراد سابقه دار که با همدستی یکدیگر باند مجرمانه ای را تشکیل دادند، رخ داده است.

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: کارآگاهان پس از شناسایی 
هویت اصلی سرکرده این باند ســرقت، اقدامات الزم در خصوص دستگیری وی را انجام داده و طی 
هماهنگی با مقام قضایی این فرد را طی عملیاتی منسجم و ضربتی  در مخفیگاه خود دستگیر کردند .

سرهنگ ترکیان گفت: این سارق پس از دســتگیری در تحقیقات صورت گرفته با وجود  اینکه از بیان 
حقیقت خودداری می کرد؛ اما در نهایت پس از رویارویی با مدارک و مستندات وقوع سرقت ها  لب به 
اعتراف باز کرده و به 8 فقره سرقت منزل در محدوده جنوب شهر اصفهان اقرار کرد.این مقام انتظامی 
با اشاره به اینکه ارزش اموال به سرقت رفته توسط اعضای این باند توسط کارشناسان مربوطه بیش از 

30 میلیارد ریال برآورد شده است، از تحویل متهم به مرجع قضایی خبر داد.

 دردسرهای کرونایی صنف سلمانی در گفت و گو با رییس اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان؛

تیغ کرونا بر سِر سلمانی ها

ویــروس کرونا و اعمــال قوانینــی برای  حدیث زاهدی
جلوگیری و انتشار شیوع آن در کشور، منجر 
به تعطیلی های مداوم و پی درپی اصناف شــد.پرداخت وام به مشاغل، 
یکی از سیاســت های حمایتی دولت در دوره شــیوع ویروس کرونا و 
تعطیلی مشاغل بود. یکی از حرفه هایی که از ناحیه شیوع کرونا آسیب 
دید، صنف آرایشگاه های مردانه بود که به دلیل نزدیکی فاصله افراد در 
حین آرایشگری و ریسک باالی ابتالی بیماری، به صورت تعطیل درآمد 
و همین مسئله منجر به بروز خسارت به آرایشگران شد. رییس اتحادیه 
آرایشگران مردانه اصفهان در این باره می گوید : در اصفهان یک هزار و 2۹۷ 
واحد صنفی دارای مجوز و 4۷0 واحد در صف ثبت مجوز قرار دارد و با وجود 
پیگیری های صورت گرفته برای دریافت تسهیالت و با توجه به قرار گرفتن 
حرفه آرایشگری در رسته مشاغل پرخط،ر تنها چهار نفر در این زمینه موفق 
به دریافت امکانات شدندو بحران شیوع کرونا ضربه اقتصادی سنگینی 
به این واحدهــا متحمل کرد. این در حالی اســت که  تاکنــون ۷ نفر از 
آرایشگران اصفهان بر اثر ابتال  به کرونا جان خود را از دست داده اندو هیچ 
حمایتی حتی از مبتالیان کرونا در صنف آرایشگران صورت نگرفته است . 
سید مصطفی سلمانی می افزاید: آرایشگران مشمول سوبسید بیمه نمی 
شوند و با توجه به اینکه به شدت در معرض ابتال به کرونا هستند با وجود 

درخواست های مکرر ، هنوزدر نوبت واکسیناسیون قرار نگرفته اند.رییس 
اتحادیه آرایشــگران مردانه اصفهان از دیگر مشــکالتی که موجب شده 
نفس های این شغل به شماره بیفتد وتحمل ادامه این اوضاع  برای اعضا 
غیرممکن شود را نرخ اجاره بها برمی شمارد و اظهار می کند:بسياري از آن 
ها واحدهای اجاره ای را تحویل و به شغل دیگری روي آورده اند و تعدادی  

مجبور به اجاره کردن صندلی هستند.
ســلمانی همچنین اضافه می کند : طی چند ســال اخیــر تعرفه های 
آرایشــگران مردانه در اصفهان تغییری نداشته و نرخ های این صنف در 
چند سال گذشته مسکوت مانده است و همچنان اساس نرخ آرایشگاه 
های مردانه بسیار پایین است به نحوی که جوابگوی هزینه اجاره بها، آب 
و برق و … هم نیست که از اتاق اصناف درخواست شده اساس نرخ نامه 
آرایشگاه های مردانه را اصالح کند و سپس براساس آن ساالنه 20 درصد 

نرخ ها را افزایش دهد.
وی همچنین با بیان اینکه آنالیز نرخ آرایشگاه های مردانه از سوی اتاق 
اصناف و سازمان حمایت اصفهان مورد تایید قرار گرفته، اذعان می دارد: 
این نرخ نامه همچنان در انتظار تایید کمیسیون نظارت سازمان صمت و 
کمیته تطبیق است.سلمانی ادامه می دهد : اکنون استقبال از آرایشگاه 
های زیرزمینی مردانه زیاد شده است و آرایشگاه های مردانه زیرزمینی 

همانند قارچ، در حال رشد هستند و تا زمانی که وضعیت نرخ ها اصالح 
نشود، این شرایط ادامه خواهد داشــت. البته طی جلسات مختلف با 
بازرسی اصناف و اداره اماکن به دنبال برنامه ریزی برای رفع این چالش 
هســتیم و به طور قطع با اصالح نظام نرخ نامه آرایشــگاه های مردانه، 

فعالیت زیرزمینی آنها کم خواهد شد.
 رییس اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان با انتقاد از برداشته شدن قانون 
سقف و فاصله صنفی، می گوید: پیش تر محدودیت فاصله و سقف صنف 
و مغازه ها در صدور مجوز صنفی مطرح بود، اما با برداشته شدن این قانون 

مغازه ها همه در کنار هم می توانند مجوز دریافت کنند.
به گفته سلمانی؛  تفاهم نامه ای با ســازمان فنی و حرفه ای برای درجه 
بندی و سطح بندی آرایشگران مردانه در سه سطح منعقد شده که این 
تفاهم نامه در آنالیز و ســطح بندی و قیمت ها نیز متفاوت خواهد بود، 
البته در این مسیر آرایشگران باید مراحل مختلف آموزش و ارتقای حرفه 

ای را طی کنند.
رییس اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان  تاکید کرد: رشته آرایشگری و 
مراقبت زیبایی در دانشگاه علمی کاربردی در اصفهان از بهمن ماه، فضای 
فعالیت آکادمیک را برای فعاالن این حرفه مهیا خواهد کرد و آینده خوبی 

پیش روی این حرفه دیده می شود.

طی چند سال اخیر تعرفه های آرایشگران مردانه در اصفهان 
تغییری نداشته و نرخ های این صنف در چند سال گذشته 
مسکوت مانده است و همچنان اساس نرخ آرایشگاه های 
مردانه بسیار پایین است به نحوی که جوابگوی هزینه اجاره 
بها، آب و برق و … هم نیست که از اتاق اصناف درخواست 

شده اساس نرخ نامه آرایشگاه های مردانه را اصالح کند 

ناجا

مدیــرکل کمیته امــداد امام خمینی  )ره( اســتان 
اصفهان گفت: تســهیل ازدواج، فقرزدایی و تثبیت 
زندگی زناشویی با اجرای طرح کوثر محقق می شود.

کریم زارع اظهار کرد: پرداخت کمک هزینه جهیزیه 
به نوعروسان و هدیه ازدواج به فرزندان پسر، یکی 
از سر فصل های مهم حوزه حمایتی این نهاد در طرح 
کوثر اســت.وی افزود: برنامه وسیعی برای تامین 
بخشی از هزینه های ازدواج خانواده های نیازمند با 
رویکرد تحکیم و تقویت بنیان خانواده تدارک دیده 

شده است.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
عنوان کرد: اهدای جهیزیه در قالب تهیه کاال برای نو 
عروســان، پرداخت هزینه ازدواج به فرزندان پسر 
خانواده های تحت حمایت، اهدای جهیزیه به بانوان 
تحت حمایت کمتر از 50 ســال که اقدام به ازدواج 
مجدد می کنند و اهدای جهیزیه موردی به نیازمندان 

از جمله این برنامه هاست.
زارع با بیــان اینکه ســال گذشــته ازدواج 2624 
مددجوی تحت پوشش با ارائه کمک هزینه ازدواج 
تسهیل شــد، ادامه داد: پیش بینی می کنیم سال 
جدید حداقل معادل همین تعــداد از مددجویان 
به خانه بخت روانه شوند.وی افزود: در حال حاضر 
تعداد زیادی از دختران در شــرف ازدواج هستند و 

از ابتدای امسال تا کنون حدود 441 سری جهیزیه 
به ارزش بالغ بر 6 میلیــارد و415 میلیون تومان در 
قالب 5 قلم کاالی ضروری زندگی به نوعروسان و 
زنان سرپرست خانوار و نیز 15 کمک هزینه ازدواج 

به فرزندان پسر، مساعدت شده است.
مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهــان در پایان با اشــاره به اینکه طــرح کوثر با 
مشــارکت حامیان و خیران به منظور ترویج سنت 
حسنه ازدواج به سبک زندگی اسالمی برای کمک به 
خانواده های نیازمند اجرا می شود، گفت: مشارکت 
موسســات خیریه، حامیان و خیران برای کمک به 
جامعه تحت حمایــت این نهــاد در کاهش فقر و 

توانمند سازی آن ها تاثیر بسزایی دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی  )ره( استان اصفهان:

 بیش از دو هزارجوان با اجرای طرح »کوثر«
 به  خانه بخت رفتند

رییس مرکز بهداشت استان اصفهان:

تزریق واکسن کرونا در اصفهان به 3۵ هزار دوز در روز رسید
رییس مرکز بهداشــت اســتان اصفهان گفت:ســرعت واکسیناســیون در اصفهان در روز های 
اخیر افزایش یافته و به حدود 35 هزار دوز در روز رســیده اســت. کمال حیــدری اظهار کرد: با 
وجود اطالع رســانی و درخواست های 
زیاد هنوز شــاهد مراجعــه تعدادی از 
مردم بدون دریافت پیامــک به مراکز 
تجمیعی واکسیناســیون هســتیم که 
به ایجاد صف منجر می شــود.حیدری 
اضافه کرد: تعدادی از شهروندان به این 
مســائل و اخبار معتبر توجه نمی کنند و 
برخی از آن ها تحت تاثیر شایعه ها قرار 
می گیرند.رییس مرکز بهداشت استان 
اصفهان با بیان اینکه تاکنون حدود 30 
درصد از سالمندان باالی 60 سال استان برای دریافت واکسن کرونا مراجعه نکرده اند، گفت: در 
حال حاضر در اصفهان واکسیناســیون کرونا برای افراد متولد 134۷ و قبل از آن و در شــهر های 
کم جمعیت و روســتا ها افراد متولد 1350 و قبل از آن انجام می شــود.حیدری با تاکید بر اینکه 
پیام های زیادی از طرف مرکز واکسیناســیون برای ســالمندان به منظور مراجعه برای دریافت 
واکسن ارسال شده است، تصریح کرد: گونه های جهش یافته ویروس کرونا به شدت در جامعه 
در حال سرایت است و اگر این افراد برای دریافت واکسن مراجعه نکنند سالمت خود و دیگران 

را به خطر می اندازند.
وی درباره اینکه با وجود شــدت گرفتن موج پنجــم کرونا، آمار مرگ و میــر در اصفهان تاکنون 
افزایش زیادی نداشــته و حدود 30 نفر در روز اســت، توضیح داد: برخی از همکاران ما اعتقاد 
دارند که با وجود افزایش قابل توجه میزان مراجعات بیماران در موج پنجم کرونا در مقایســه با 
موج های قبلی، افزایش نیافتن زیاد آمار مرگ و میر ممکن اســت نتیجه ایمن سازی جمعی از 
مردم به دلیل دریافت واکسن باشد.رییس مرکز بهداشت اســتان اصفهان همچنین با تاکید بر 
اینکه هنوز بر تعطیلی اصفهان برای فروکش کردن موج پنجم کرونا مصر هستیم، افزود: تاکنون 
درخواست خود را در این زمینه چند بار مطرح کردیم و منتظر تصمیم ســتاد ملی مقابله با کرونا 

در دولت جدید هستیم.

خبر روزبا مسئولان

دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 
رشته معدن راه اندازی می کند

دانشــگاه آزاد اســالمی اصفهــان و گــروه 
ســرمایه گذاری صنعتــی معدنــی کیمیا در 
نشســتی که با محور راه اندازی رشــته معدن 
در دانشگاه آزاد اســالمی و با حضور مسئوالن 
هر دو نهاد برگزار شــد، تفاهم نامــه همکاری 
امضا کردند.رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان در این نشســت اظهار کرد: پیشــنهاد 
آغاز همکاری ها، فعالیت دانشکده ای با عنوان 
معدن و زمین شناسی بوده تا با تربیت نیروی 
متخصص در مقطع کارشناســی از ابتدای مهر 
ســال جاری و کارشناسی ارشــد و دکتری از 
ســال آینده و بازنگری سرفصل های آموزشی 
با توجه به نیاز روز جامعه معدنی کشور، بتوانیم 
در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سهیم 
باشــیم.پیام نجفی درباره راه اندازی کلینیک 
مشــاوره و روانشناسی با مشــارکت دوسویه 
عنوان کرد: با گسترش همکاری ها، می توان این 
نوید را داد که به زودی و تا شهریور سال جاری، 
این کلینیک به بهره برداری برسد.وی دانشگاه 
آزاد اسالمی اصفهان را موفق ترین دانشگاه آزاد 
اســالمی در حوزه پذیرش دانشجوی خارجی 
دانســت و افزود: برنامه ریــزی برای پذیرش 
دانشجویان خارجی در دانشــگاه آزاد اسالمی 
به ویژه از کشورهای عراق و افغانستان، حدود 

25 درصد کل دانشجویان بوده است.

پرداخت به روز مطالبات مراکز درمانی مجهز به طرح ملی نسخه الکترونیک
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: در حال حاضر همه مراکز طرف قرارداد به طرح ملی نسخه الکترونیک بیمه سالمت پیوسته اند و روزانه نسخه الکترونیک از 
پزشکان طرف قرارداد بیمه سالمت در استان اصفهان دریافت می شود. حسین بانک اظهار کرد: مطالبات موسساتی که تجویز بیماران را به صورت الکترونیک انجام داده 
اند تا خرداد ماه جاری پرداخت شده و تا هفته آتی پرداختی تیرماه هم اضافه خواهد شد.  به منظور تامین نقدینگی مراکز درمانی و تامین دارو و تجهیزات پزشکی بیماران 
در شرایط کنونی جامعه و اوج انتشار ویروس کرونا، مطالبات بخش خصوصی و دولتی نیز در سال گذشته تسویه شد.مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان ضمن قدردانی 
از همراهی پزشکان و مراکز درمانی دولتی و خصوصی در اجرای طرح نسخه الکترونیک افزود: موسســات درمانی طرف قرارداد در صورتی که اسناد خود را در زمان مقرر 
به صورت الکترونیک ارسال کنند، مطالبات خود را به روز دریافت می کنند.وی با اشاره به آخرین پرداخت مطالبات موسسات درمانی طرف قرارداد بیان کرد: با عنایت به 
تکالیف قانونی سازمان بیمه سالمت در اجرای طرح نسخه الکترونیک و الزامات قانونی برنامه ششم توسعه و شیوع ویروس کرونا ، انتظار می رود که پزشکان محترم ضمن 
فرهنگ سازی الزم در این خصوص ، این اداره کل را در مسیر تحقق اهداف کالن نظام سالمت کشور یاری رسانند.مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان در بخش دیگری از 
صحبت های خود گفت: استفاده از خدمات الکترونیک و ترویج این گونه خدمات به عنوان یک فرهنگ در جامعه گسترش یافته و سازمان بیمه سالمت نیز به منظور تکریم و 
حمایت از حقوق بیمه شدگان و با هدف کاهش مراجعات و تسریع در ارائه خدمات درمانی ، سامانه غیر حضوری شهروندی بیمه شدگان را آماده خدمت رسانی کرده است. 



پس از پایان رقابت های المپیک توکیو، فدراســیون جهانی والیبال جدیدترین رنکینگ تیم ها را اعالم کرد که بر اساس آن تیم ملی والیبال کشورمان در میدان 
المپیک با دو پیروزی و سه باخت در رده بندی جدید فدراسیون جهانی ســقوط کرد.در تازه ترین رنکینگ اعالم شده از سویFIVB  )فدراسیون والیبال جهانی(  
برزیل، لهستان و روسیه عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و تیم ملی والیبال ایران در جایگاه دوازدهم قرار گرفت.در قاره آسیا نیز تیم ملی والیبال ژاپن 
با نتایج خوبی که در مسابقات المپیک به دست آورد، باالتر از ایران و در رتبه یازدهم ایستاد تا بهترین تیم آسیایی باشد.این در حالی است که والیبال کشورمان 
پیش از مسابقات لیگ ملت ها در رده هشتم قرار داشــت و پس از ناکامی در آن مسابقات و سقوط در رنکینگ فدراســیون جهانی خیلی از کارشناسان اعتقاد 

داشتند که تیم ملی با درخشش در المپیک می تواند جایگاه خود را پس بگیرد که این اتفاق رخ نداد.

سقوط والیبال ایران؛ ژاپن بهترین تیم آسیایی

سه شنبه 19 مرداد 1400 / 1 محرم1443 / 10 آگوست 2021 / شماره 3321

»هری کین« به منچسترسیتی می رود؟
آینده هری کین در تاتنهام اکنون به مهم ترین موضوع پیش فصل لیگ برتر انگلیس بدل شــده 
است. ستاره تاتنهام خواهان رفتن است ولی نمی خواهد مقابل باشگاه قرار گیرد. به همین علت، 
در اندیشه این اســت که با توافق راهی منچسترسیتی شــود. تاتنهام در دیداری دوستانه مقابل 
آرسنال به برتری رسید و توانست پیش فصل خوبی را سپری کند. نونو اسپریتو سانتو در حاشیه 
این مسابقه دوستانه در خصوص آینده هری کین نیز صحبت کرد و به هواداران این تیم اطمینان 
داد که کاپیتان تیم ملی انگلیس در اســپرز می ماند.ســرمربی تاتنهام گفت: هری با ماست. او 

اکنون باید در قرنطینه باشد. 
با اینکه او در خانه اســت ولی تمرین را کنار نگذاشته و مشــغول آماده شدن است. او هم اکنون 
یکی از جلسات دانش ورزشی ما را نیز گذرانده و آماده بازی برای ماست. کین با ما می ماند.نونو 
اسپریتو سانتو در خصوص شــایعات انتقال الئوتارو مارتینز از اینترمیالن به تاتنهام نیز بیان کرد: 
من فقط در خصوص بازیکنان اســپرز صحبت می کنم.به گفته تایمز، الئوتارو مارتینز با تاتنهام به 
توافق رسیده است. البته اینترمیالن این موضوع را رد کرد و اعالم داشت با رفتن لوکاکو به چلسی، 
مارتینز جدا نخواهد شد. به نظر می رسد که اگر کین در تاتنهام ماندنی شود، این باشگاه برای خرید 
مارتینز تالشی نخواهد کرد. به همین دلیل انتظار می رود اگر کین به منچسترسیتی برود، ستاره 

آرژانتینی اینترمیالن نیز راهی جزیره شود.

رونمایی از جانشین »راموس« در رئال مادرید
تســاوی صفر بر صفر رئال مادرید و میالن در بازی دوستانه یک نکته ویژه داشت و آن هم انجام 
اولین بازی توسط داوید آالبا در ترکیب رئال مادرید بود.داوید آالبا که در این تابستان و با رسمی 
شدن انتقالش به عنوان یک بازیکن آزاد به رئال مادرید پیوسته است، شماره 4 رئال مادرید را در 
اختیار دارد، شماره چهاری که سالیان سال در اختیار سرخیو راموس بود و هواداران رئال مادرید 

عالقه ویژه ای به این شماره پیدا کرده بودند.
داوید آالبا از مدت ها قبل مد نظر رئال مادرید قرار داشــت و مدیران رئال مادرید توانسته بودند 
رضایت او را جلب کنند و این انتقال بــه رئال مادرید اتفاق افتاده بود و با باز شــدن پنجره نقل و 
انتقاالتی شکلی رسمی به خود پیدا کرد. از سویی با جدایی سرخیو راموس از رئال مادرید پس از 
اتمام قراردادش، شماره 4 این بازیکن که حالتی نمادین و اسطوره ای در رئال مادرید پیدا کرده 

بود، خالی ماند و در نهایت این شماره به داوید آالبا داده شد.
اکنون آالبا اولین بازی خود در رئال مادرید را طی یک بازی دوســتانه مقابل میالن انجام داد و 
بدین ترتیب شــماره 4 رئال مادرید را بر تن کرد و عملکرد نســبتا خوبی در خط دفاعی تیم کارلو 

آنچلوتی داشت.

مذاکرات لورکوزن و سردار به بن بست خورد
»نیکولو اســچیرا« خبرنگار حوزه نقل و انتقاالت فوتبال اعالم کرد مذاکرات باشگاه بایر لورکوزن 
آلمان با سردار آزمون به هم خورده است و مهاجم تیم ملی ایران راهی آلمان نخواهد شد.خبرنگار 
ایتالیایی افزود: »این مهاجم می تواند تابستان امسال زنیت را ترک کند. قرارداد او در سال ۲۰۲۲ 
به پایان می رسد و باشــگاه آ. اس رم هم هنوز به جذب او عالقه مند است.«آزمون در حالی مورد 
توجه باشگاه آ. اس رم قرار دارد که باشگاه زنیت مبلغی در حدود ۲۰ میلیون یورو برای فروش او 
در نظر گرفته است. آزمون با وجود پیشــنهاداتی که در هفته های اخیر داشته، به کارش در زنیت 

ادامه می دهد. 
او در بازی گذشته زنیت موفق شد دو گل به ثمر برساند. بعد از بازی زنیت با کراسنودار که به عنوان 
بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، در واکنش به پیشنهاداتی که از آلمان و ایتالیا دارد، گفت: همه 

چیز به تصمیم باشگاه زنیت بستگی دارد. تمرکز من روی بازی هایم است. 

حاال نوبت فتح لیگ برتر است؛

جواد نکونام، کی روش فوتبال ایران

عرفان حاج بابایی بازیکنان فعلی و همبازیان ســابقش می 
گویند رهبر بودن در ژن اوست. چه آن زمان 
که شماره 6 تیم ملی را می پوشید و بازوبند کاپیتانی را به بازو می بست و 
چه حاال که کنار خط با همان شور دوران بازی اش می ایستد و با چند فریاد، 
تیمش را هوشیار می کند و بهترین بازی را از بازیکنانش می گیرد.صحبت 
از جواد نکونام است. کسی که چه در دوران بازی و چه االن در زمان مربیگری 
اش، پله پله رشد کرده و پخته شده و در هر دو دوره، به بهترین شکل مزد 
صبر و تالشش را گرفته است. در دوران بازی راهی یکی از معتبرترین لیگ 
های اروپا شد و در اوساسونا درخشید و در تیم ملی هم رکورددار بازی ملی 

شد و حاال در فوالد مزد دو سال تالشش را با یک قهرمانی شیرین گرفت.

پیشرفت پله پله
نکونام پس از پایان دوران فوتبالش تصمیم گرفت کنار کی روش در تیم 
ملی قرار بگیرد تا الفبای مربی گری را از او بیاموزد. جایگاهی که بسیاری 
از مربی های ایرانی آن را رد کردند چون حاضر نبودند زیر سایه کی روش 
قرار بگیرند. بعد از این که مدتی را در تیم ملی ســپری کرد، بدون این که 
عجله ای برای حضور در لیگ برتر داشته باشد، راهی لیگ یک شد و ابتدا 
با خونه به خونه شروع کرد و سپس راهی نساجی مازندران شد تا کارگردان 

تاریخی ترین روز فوتبال قائمشهر باشد و این تیم را پس از ۲4 سال به 
لیگ برتر برگرداند. خود نکونام هم با نســاجی پا به لیگ برتر گذاشت و 
هرچند که حضورش در قائمشــهر چندان ادامه دار نبود؛ اما بزرگ ترین 
فایده اش این بود که توانست بقای این تیم در لیگ برتر را تثبیت  و کار را 

برای مربیان بعد از خود راحت کند.

مزد تالش
نکونام به گواه اطرافیانش بسیار تالش می کند و زحمت می کشد و در طول 
روز چندین ساعت را به کارش اختصاص می دهد و اساسا رمز موفقیتش 
در مربیگری همین است. موفقیتی که در فوالد به اوج خود رسید و او در 
اولین فصل حضورش در اهواز توانست با کسب رتبه سوم در لیگ برتر، 
تیمش را به پلی آف لیگ قهرمانان آسیا برساند و با برتری قاطع مقابل 
العین، راهی دور گروهی شــود. در دور گروهی هم اگر کمی شانس یار 
تیم نکونام بود، آن ها می توانستند به دور حذفی آسیا راه یابند؛ اما این 
طور نشد. حاال اما نکونام توانسته تیمش را یک بار دیگر و این بار به شکل 
مستقیم به لیگ قهرمانان آسیا برساند. آن ها با برتری مقابل استقالل در 
فینال جام حذفی و در مسابقه ای که در طول 1۲۰ دقیقه آن به مراتب بهتر 
از حریف قدرتمندشان عمل کردند، توانستند بر بام فوتبال ایران بایستند 

و افتخاری ارزشمند را برای باشگاه فوالد کسب کنند. حاال نکونام با این 
جام، وارد تاالر مربیان باافتخار فوتبال ایران شد و اگر فصل بعد در فوالد 
بماند و همین تیم را حفظ کند، می تواند حتی به قهرمانی در لیگ برتر هم 

بیندیشد. خیلی ها او را کی روش فوتبال ایران می نامند. 

آینده نکو؛ از ایران تا اسپانیا
نکونام قطعا آینده اش را باالتر از جایگاه فعلــی اش می بیند. او حاال با 
اثبات دانش و توانایی اش در فوالد، مــی تواند به موقعیت های بهتری 
هم فکر کند. احتماال طی سالیان آینده از گزینه های اصلی نیمکت تیم 
محبوبش، استقالل هم خواهد بود و در درازمدت طبعا می تواند به عنوان 
یکی از گزینه های جدی هدایت تیم ملی مطرح شــود. تیم ملی ای که 
سال ها در آن بازی کرده و تجربه بودن روی نیمکتش را هم تجربه کرده 
است.نکونام طی مدت اخیر حتی از باشگاه اوساسونا هم پیشنهاد داشته 
تا در تیم پایه هایش فعالیت کند؛ اما خودش ترجیح داده تا فعال در ایران 
بماند و تجربه اندوزی کند و هیچ بعید نیست که او در ادامه دوران حرفه 
ای اش، سر از اسپانیا هم دربیاورد و به یکی از معدود مربیان بین المللی 
فوتبال ما بدل شود. آینده ای که اصال برای شماره 6 سخت کوش فوتبال 

ایران دور از ذهن نیست.

خبر روز

محرومیت بی سابقه »امیر قلعه نویی« از فوتبال 
ســرمربی گل گهر به ســه ماه محرومیت از حضور در کلیه مســابقات فوتبال محکوم شد.دیدار 
اســتقالل و گل گهر در نیمه نهایی جام حذفی در شرایطی با شکســت آبی های سیرجانی خاتمه 
یافت که امیرقلعه نویی به شدت نسبت 
به تصمیمــات داور مســابقه که وحید 
کاظمی بــود، اعتراض داشــت و پس 
از مســابقه حرف های تنــدی به زبان 
آورد.چند روز پس از این مســابقه حاال 
سرمربی تیم فوتبال گل گهر که همچنان 
پرافتخارترین مربی تاریخ مســابقات 
به شــمار می رود، با محرومیتی مواجه 
شده که پیش تر تجربه اش نکرده و سه 
ماه از فصــل آینده بایــد از فوتبال دور 
باشد و 3۰۰ میلیون تومان هم جریمه نقدی بپردازد.در این حکم که توسط کمیته انضباطی صادر 
شده، اینطور در مورد امیرقلعه نویی و سعید الهویی دستیار او رای نوشته شده است:» امیر قلعه 
نویی با حکم کمیته انضباطی به سه ماه محرومیت از همراهی تیم خود در تمامی مسابقات رسمی 

فوتبال در فصل آتی و پرداخت سه میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.«
البته عالوه بر دستیار امیرقلعه نویی، باشــگاه گل گهر نیز از جریمه در امان نمانده است:»سعید 
الهویی مربی گل گهر سیرجان به دوماه محرومیت از تیم خود در تمامی مسابقات فوتبال در فصل 
آتی و پرداخت مبلغ 3۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و باشــگاه گل گهر ســیرجان نیز، با توجه به 
تعهد مســئولیت تضامنی موضوع 5۰ مقررات انضباطی به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال جریمه 

نقدی محکوم می شوند.«

چند ستاره در لیست »فرهاد مجیدی«
بعد از فینال جام حذفی، نقل و انتقاالت در حال حاضر اصلی ترین دغدغه آبی هاست.پس از برگزاری 
بازی فینال جام حذفی و دومین نایب قهرمانی متوالی اســتقالل تهران به همراه فرهاد مجیدی، 
لیگ بیستم به صورت رسمی برای آنها به پایان رسید و اکنون آبی ها به شکل جدی تر وارد بازار نقل 

و انتقاالت شده اند.
پیش از مســابقه یک چهارم نهایی در جام حذفی بود که فرهاد مجیدی در جمع خبرنگاران اعالم 
کرد برخی تیم ها فعالیت نقل و انتقاالتی خود را آغاز کرده اند و درخواست داشت تا برنامه های نقل 
و انتقاالت از سوی باشگاه جدی تر پیگیری شــود.در حالی که تمرکز اصلی سرمربی آبی پوشان، 
حفظ بازیکنان فعلی تیمش است و چندین مرتبه به این نکته اشاره کرده، او به تقویت و جذب چند 
بازیکن هم ابراز تمایل کرده است. مجیدی پس از بازی با گل گهر سیرجان مجددا با درخواست از 
مدیران باشگاه برای حفظ بازیکنان فعلی، مدعی شد که با جذب سه چهار بازیکن این تیم می تواند 
فصل آتی مدعی کسب عنوان قهرمانی باشد.از آنجایی که پیش از مسابقه فینال جام حذفی انتشار 
و بیان مذاکرات استقاللی ها با بازیکنان مدنظر در بازار نقل و انتقاالت تابستان باعث بروز شائباتی 
برای ایجاد حواشی می شد، اکنون طبق اعالم منابع ما مذاکراتی با چند گزینه مدنظر فرهاد مجیدی 

صورت گرفته است.
وحید محمد زاده از ذوب آهن، ابوالفضل جاللی از ســایپا، دانیال اسماعیلی فر از سپاهان و صابر 
حردانی از فوالد خوزستان چهار بازیکنی هســتند که در مقطع فعلی از سوی مجیدی با آنها ارتباط  
برقرار شده و این بازیکنانی متوجه شده اند که در لیست خریدهای تابستانی تیم سرمربی حضور 
دارند. در کنار این اسامی می توان نام امین قاسمی نژاد را هم در نظر گرفت که در زمستان گذشته در 
آستانه پیوستن به استقالل قرار داشت؛ اما مسائل مالی و عدم رضایت باشگاه پدیده موجب شد 

تا نتواند آبی پوش شود.

فوتبال جهان

وقتی بغض مدیر فوالد 
ترکید 

مدیرعامل فوالد که دو فصل ســخت را در این 
تیم پشت سر گذاشته است، پس از قهرمانی 
تیمش بــه گریــه افتاد.ســعید آذری یکی 
از مدیران موفــق فوتبال ایران اســت. دوران 
درخشان او در زمان تصدی مدیریت ذوب آهن 
رخ داد، جایی که این تیم اصفهانی سه عنوان 
قهرمانی جام حذفی و یک قهرمانی سوپرجام 
به همراه سه نایب قهرمانی لیگ برتر را کسب 
کرد.پس از جدایی او از ذوبی هــا بود که این 
تیم دچار بحران شــد و در لیگ قبل نیز تا روز 
آخر یکی از گزینه های سقوط به دسته پایین 
تر بود در حالی که فوالد طی مدیریت آذری در 
دو سال گذشته، دو بار سهمیه آسیایی را کسب 
کرده و اکنون نیز عنوان قهرمانی جام حذفی را 
به افتخارات خود اضافه کرده اســت.آذری که 
روزهای سختی را در فوالد پشت سر گذاشته و 
با این تیم درگیر پرونده بسته شدن پنجره نقل 
و انتقاالتی باشــگاه بود، پس از پایان بازی در 
آغوش بازیکنان تیمش گریه کرد. اشک هایی 
که از سر شوق بودند و مدیرعامل موفق اهوازی 
ها، حاال چهارمین عنوان قهرمانی جام حذفی را 
نیز به کارنامه اش اضافه کرد.این مدیر 53 ساله 
که دارای تحصیالت کارشناســی ارشد تربیت 
بدنی و علوم ورزشی است، در ابتدای دو فصل 
پیش یکی از گزینه های به عهده گرفتن سکان 
مدیریت استقالل بود و هواداران این تیم نیز 
عالقه زیادی به حضور آذری در تیم شان داشتند 
ولی در نهایت این اتفاق رخ نداد.او یکشــنبه 
شب جشن قهرمانی را با اشک هایش گرفت 
تا نشان دهد در این مدت زیر فشار زیادی بوده 
و مزد تالشش در ســاختن یک فوالد قوی و 

منسجم، به قهرمانی در جام حذفی ختم شد.

نکونام قطعا آینده اش را باالتر از جایگاه فعلی اش می 
بیند. او حاال با اثبات دانش و توانایی اش در فوالد، می 
تواند به موقعیت های بهتری هم فکر کند. احتماال طی 
سالیان آینده از گزینه های اصلی نیمکت تیم محبوبش، 
استقالل هم خواهد بود و در درازمدت طبعا می تواند به 
عنوان یکی از گزینه های جدی هدایت تیم ملی مطرح 

شود

فوتبال جهان

وز عکس ر

پرواز جت ها بر فراز برج 
ایفل به مناسبت انتقال 

پرچم المپیک
 بعد از چنــد روز برگــزاری رقابت های 
المپیک در توکیو این بازی ها به پایان 
رســید. پاریس اکنون میزبــان دوره 
بعدی این رقابت هاست که 3 سال دیگر 
برگزار می شود.به مناسبت انتقال پرچم 
المپیک به میزبان بعدی، جت ها بر فراز 
برج ایفل به گــردش درآمدند و پرچم 

فرانسه بر فراز آسمان ها حک شد.

سارا بهمنیار و حمیده عباســعلی، دو نماینده کاراته 
بانوان ایــران پس از حضور در رقابــت های متعدد 
بین المللی و صرف هزینه های هنگفت از ســوی 
فدراسیون کاراته، سرانجام موفق به کسب سهمیه 
المپیک شــدند.در شرایطی که بســیاری از مردم، 
مســئوالن و اهالی کاراته انتظار آن را داشــتند، دو 
کاراتــه کای تیم بانوان ایران با نمایشــی نه چندان 
خوب و بدون مــدال به کار خــود در المپیک توکیو 
پایان دادند.بدون شک ناکامی دو کاراته کای بانوی 
ایران در المپیک توکیو نتیجه عملکرد و توانایی فنی 
سمانه خوش قدم، سرمربی تیم ملی در این رقابت 
ها بود. عملکرد بهمنیار و عباسعلی در المپیک توکیو 
نشــان داد طی یکی، دو ســال اخیر با وجود بارها 
حضور در رویدادهای بیــن المللی، تکنیک و روش 
جدیدی به مبارزه دو کاراته کای بانوی ایران اضافه 
نشــده و بهمنیار و عباســعلی بر خالف سجاد گنج 

زاده از جســارت، جنگندگی و قابلیت های فنی باال 
برای کسب مدال در مهم ترین رویداد تاریخ کاراته 

برخوردار نیستند.
بهمنیار کــه حتی در واپســین روزهــای مانده به 
المپیک نیز حضور فعالی در فضای مجازی داشت، 
در المپیک توکیو نیز با ظاهری کامال متفاوت از دیگر 
رقبا پا به میدان گذاشت و در نهایت قدر این فرصت 
بزرگ را ندانست و در حالی که می توانست حداقل 

مدال برنز بگیرد، از دور رقابت ها کنار رفت.
عباســعلی نیز که با صرف هزینه های زیاد از جمله 
اقامت طوالنی مدت در آلمان به همراه خوش قدم 
برای انجام عمل جراحی، عازم توکیو شــده بود در 
نهایت بر خالف انتظارات جامعه کاراته بدون کسب 
مدال به کار خود پایان داد.در مقابل، ســید شهرام 
هروی، سرمربی تیم ملی کاراته مردان که با اقبال بد 
و از دست دادن بهمن عسگری، یکی از شانس های 

مسلم کسب مدال طالی المپیک، فقط با سجاد گنج 
زاده عازم توکیو شده بود با تمرکز و توانایی های فنی 
خود عامل مهم کســب مدال طالی المپیک توسط 

گنج زاده شناخته شد.
آرامش در زمان مبارزه، کارت کشیدن های به موقع، 
طرح ریزی بهترین استراتژی برای مبارزه مقابل رقبا 
و تجربه باالی هروی به همراه شایستگی و فرصت 
طلبی سجاد گنج زاده، باعث شد کاراته مردان ایران 
با یک نماینده خود شگفتی ساز شــود و یکی از 3 
مدال طالی کاروان ورزشی ایران را به ارمغان بیاورد.

کاراته بانوان با »خوش قدم« به جایی نرسید

رنا
 ای
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رییس شورای شهر:

شهردار اصفهان تا 2 هفته دیگر مشخص می شود
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در یک گفت وگوی تلویزیونی با اشاره به روزهای تغییر مدیریت 
شهری و استقرار شورا و شهردار جدید در اصفهان ، اظهار کرد: مردم انتظار تغییر در ابعاد مختلف را 

دارند و آنچه مربوط به مدیریت شهری 
در حوزه گردشگری، اجتماعی، ورزشی 
و شهرســازی می شــود باید با رویکرد 
جدیدی دنبال شــود.محمد نورصالحی 
با بیان اینکه به زحمات دوره های گذشته 
احترام گذاشــته و معتقدیم همه آن ها 
توســعه اصفهان را ارتقا بخشــیده اند، 
افزود: این اقدامات در شورای ششم با 
قوت بیشتر و رویکرد جدیدی ادامه پیدا 
می کند تا جایگاه اصفهــان بهتر از آنچه 

تاکنون بوده، شود.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به فرآیند انتخاب شهردار جدید 
اصفهان، تصریح کرد: ویژگی های شهردار را با مردم به اشتراک گذاشته و از آن ها نظرسنجی کردیم؛ 
مردم نیز مشارکت خوبی داشتند و ۵۰ شاخصه را برای انتخاب شهردار اعالم کردند.وی به ویژگی های 
مدنظر مردم اشاره کرد و ادامه داد: مردم تاکید داشتند که شهردار آینده از ساکنان اصفهان، نزدیک 
به مردم و نخبگان، پاکدست و مدیر آگاه به شهر و شهرداری باشد و افراد متخصص را به کار گیرد تا 

در مجموع بتواند شهر را در تراز مورد انتظار برساند.
نورصالحی تاکید کرد: عالوه بر انجام امور جاری، موضوع آب، محیط زیست و حل موضوع بی آبی 
در بستر زاینده رود نیز انتظار بزرگ مردم اســت؛ اگرچه مدیریت شهری مستقیم در این خصوص 

مسئولیت ندارد اما باید مطالبه گری در این زمینه توسط شورای شهر و شهردار آینده دنبال شود.
وی افزود: بدین سبب و با توجه به شــرایط روز شــهر و انتظار مردم برای توجه بیشتر به خشکی 
زاینده رود که همه ما از آن متاثر هستیم، کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار برای مطالبه بیشتر 

در این زمینه با حضور ۹ نفر از اعضا تشکیل شده که یک کمیسیون نوپا محسوب می شود.
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه یک ماه برای معرفی شهردار اصفهان فرصت 
داریم، گفت: حدود ۷۰ نفر برای تصدی شهرداری اصفهان توســط مردم معرفی و برخی افراد نیز 
توسط اعضای شورا به لیست نامزدها اضافه شدند که طی فرآیندهایی، این تعداد به ۱۱ نفر رسید و 
افرادی که شرایط انتخاب به عنوان شهردار کالن شهر اصفهان را نداشتند یا تمایلی برای حضور در 

این پست را ندارند، حذف شدند.
وی با تاکید بر اینکه امیدواریم تا دو هفته آینده بتوانیم به گزینه نهایی برســیم و برای تایید نهایی، 
شــهردار اصفهان را به وزارت کشــور معرفی کنیم، اضافه کرد: سرپرست شــهرداری در اولین روز 
مسئولیت شورای ششم معرفی شد و امور جاری شــهر بدون هیچ وقفه ای توسط او تا زمان تایید 
نهایی شهردار در حال انجام است.نورصالحی با تاکید بر لزوم تخصیص اعتبارات بیشتر برای توسعه 
مناطق کم برخوردار، افزود: این اقدام با هدف بهره مندی بیشتر مناطق مختلف شهر از امکانات انجام 
می شود.وی اضافه کرد: در ادوار مختلف به حوزه گردشگری توجه ویژه ای شده و به نظر می رسد در 
این دوره باید از مشارکت بیشتر دیگر نهادها و مردم در حوزه فکری و مالی استفاده کنیم تا امکانات 

نرم افزاری و سخت افزاری زیرساخت های گردشگری اصفهان را باال ببریم.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: مشوق هایی برای ایجاد جاذبه بیشتر برای احیای 

بافت های تاریخی باید انجام شود تا استقبال مردم برای حضور در این مناطق افزایش یابد.
وی گفت: صنعت گردشگری جهان در دو ســال اخیر متاثر از کرونا بوده و اصفهان نیز از این اتفاق 
بی نصیب نمانده است؛ بدین سبب امیدواریم با مدیریت شیوع کرونا گردشگری شهری بار دیگر 

رونق یابد.

بیرق های عزا برافراشته شد؛

 نصف جهان رنگ و  بوی محرم به خود گرفت

یکی مسجد را سیاه پوش می کند، یکی        نرگس طلوعی
پرچم ها را روی گنبدها و تیرهای برق و 
گلدسته ها نصب می کند، یکی لوازم صوتی می آورد و خالصه انگار 
عشــقی در خون همگی آن ها دویده اســت که ایــن چنین بدون 

خستگی خود را برای روزهای عزاداری آماده می کنند.
بیرق های عزای»یا حســین« بر ســردر خانه ها و مغازه ها و اماکن 
مختلف برافراشته شده و با دیدن آن ها دل ها هوایی می شوند. باز 
محرم رسید و لباس مشکی ها جهت به تن رفتن عاشقان و عزاداران 

امام حسین علیه السالم مهیا شده اند.
گوشی های همراهی که موسیقی های محرم و مرثیه ها و عزاداری ها 
را پخش می کنند و هر کدام در تکاپوی کاری هستند.بغض ها گلوی 
محبین حضرتش را می فشــارند و قلوب شــان تنگ و ناالن شده 
است و این نوا شــنیده می شود:»باز این چه شــورش است که در 

خلق عالم است«.
 این روزها حال و هوای شــهر هم حال و هوای محرم گرفته است و 
شهرداری اصفهان همچون سال گذشته بیرق و پرچم های سیاه را در 
سطح شهر برافراشته تا نصف جهان به میزبانی ماه سوگواری امام 

حسین علیه السالم برود.

معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان درباره اقدامات صورت 
گرفته درخصوص سیاه پوش کردن شــهر گفت: شهرداری اصفهان 
همچون سال های گذشته اقدامات الزم برای سیاه پوش کردن شهر 
و همکاری با سازمان تبلیغات اســالمی و هیئت های مذهبی شهر 
در قالب دستورالعمل های ابالغی ســتاد کرونا را در دستور کار خود 

قرار داده است.
حسین امیری در خصوص فضاسازی شهر با موضوع محرم افزود: 
اجرای طرح هــای فرهنگی و تبلیغات محیطی، ســیاه پوش کردن 
سطح شهر، نصب المان های موضوعی و نصب پرچم مشکی بخشی 
از اقدامات شــهرداری اصفهان در پاسداشت و بزرگداشت شهادت 
سرور شهیدان حضرت امام حسین )ع( است که با همکاری مناطق 
پانزده گانه و سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اجرایی می شود.

به گفته معاون خدمات شهری شهردار اصفهان، سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری با توجه به آغاز محرم و مراسم عزاداری 
حضرت اباعبدا... الحســین )ع( و به منظور ایمن ســازی محیط 
برای عزاداران حســینی در هیئت ها و تکایا، اقدامات الزم را اجرایی 

کرده است.
وی  با بیان اینکه کلیه ایستگاه های سازمان آتش نشانی در این ایام 

در حالت آماده باش کامل هســتند، اظهار کرد: اکیپ های عملیاتی 
این ســازمان در نقاط حادثه خیز و کانون تجمع عزاداران حســینی 

مستقر شده و در صورت نیاز به خدمات رسانی خواهند پرداخت.
 امیری ادامه داد: پیرو هماهنگی های صورت گرفته و دستورالعمل 
ارائه شده به ســازمان آتش نشــانی هیئت هایی که نیاز به کپسول 
آتش نشــانی دارند می توانند با مراجعه به ســازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی، کپسول را به صورت امانی دریافت کنند.
 وی افزود:  امســال به دلیل انتشــار ویروس کرونــا مجوز برپایی 
ایســتگاه های صلواتی و پذیرایی از عزاداران در شهر صادر نمی شود 
و به جای آن ایســتگاه های نما و نوا برپا خواهد شــد و شهروندان 

می توانند از طریق میز خدمت نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.
 معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان تاکید کــرد: یکی از 
اقدامات و تسهیالتی که شهرداری برای شهروندان در این زمینه قرار 
 My.isfahan.ir داده، فعال کردن میز خدمت الکترونیکی به نشانی
است که افراد با مراجعه به آن و به صورت الکترونیکی و در چارچوب 
مقررات درخواســت خــود را در خصوص مجوز نصب داربســت و 
ایســتگاه های نما و نوا اعالم کــرده و پس از بررســی مجوز صادر 

می شود و نتیجه آن به فرد متقاضی اعالم خواهد شد.

اســتادیار و عضو هیئــت علمی گروه شهرســازی 
دانشگاه یزد اظهار کرد: سیما و منظر هر شهر و آنچه 
به عنوان جنبه های کالبدی به دید شهروندان می آید، 
هویت شــهر را در ذهن آنها رقم می زنــد؛ البته این 
موضوع منحصر به شهروندان نیست و ممکن است 
گردشگران و سایر افراد بیرونی در اولین برخورد از 

طریق همین جلوه های کالبدی به شهر نگاه کنند.
محســن رفیعیان تصریح کرد: هر شهری در برآیند 
سیما و منظر خود هویتی کسب می کند و نمی توان 
گفت »بی هویت« هستیم، زیرا تمام شهرها دارای 
یک هویت هستند، اما از حدود یک صد سال پیش 
تاکنون که سبک های ساختمان سازی شهرها تحت 
تفکرات تکنولوژیک و مواجه های فرهنگی با بیرون 
اتفاق افتاده، چهره شهرها تغییر کرده و به نظر می رسد 
دچار بحران هویت شده است.استادیار و عضو هیئت 
علمی گروه شهرســازی دانشــگاه یزد با بیان اینکه 
در حال حاضر ساختمان شــهرها دچار سردرگمی و 
حیرانی شده و هر ساختمان با یک شکل و مصالح 
و موادی )آجری، شیشــه ای و …( خــود را عرضه 
می کند، گفت: شــهرها در نمای کلی دچار حیرت و 
سرگردانی شــده و بحران هویت را رقم زده اند البته 
متخصصان از ابتدا متوجه این موضوع شــده و طی 
چند دهه اخیر در تالش هســتند هویتــی که دچار 
بحران شده را در شهرها بازیابی کنند.وی ادامه داد: 
پیشــرفت های تکنولوژیک اتفاق افتــاده و مواد و 

مصالح و شیوه های ســاخت جدید به وجود آمده و 
همه باید در کنار هم دیده شود تا بتوان نسخه کلی در 
این زمینه پیچید؛ این موضوع بازیگران مختلفی دارد 
و متخصصان در تالش و تکاپو شدند، ذائقه مردم به 
نوعی تغییر کرده و دست اندرکاران مدیریت شهری 
نیز متوجه ایــن موضوع شده اند.اســتادیار و عضو 
هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه یزد اظهار کرد: 
مســئوالن دریافته اند که صالح مردم مطابق با نظر 
متخصصان اســت، اما نیروهای بازار، اقتصاد بساز 
و بفروش ها و آنچــه مد را حمایــت می کند، ذائقه 
مردم را شــکل می دهد.وی با بیــان اینکه در حال 
حاضر کش و قوس خواسته متخصصان و مردم و 
آنچه مسئوالن تصمیم گیری می کنند، مطرح بوده 

و به نظر می رســد کفه ترازو به سمت اقتصاد بازار به 
عنوان تشدید کننده بحران هویت، سنگینی می کند، 
افزود: برای رفع مشــکل اســتفاده از نماهای غیر 
اصیل باید اقدام ریشــه ای و منطبق بــا ذائقه های 
زیبایی شناسانه جامعه را انجام داد که این اقدامات 
از طریق آموزش های فراگیــر و همگانی، اقدامات 
رســانه ای و کار کردن روی جنبه های هنری مردم و 
در نهایت آموزش متخصصان و دســت اندرکاران و 
مدیران شهری کارساز خواهد بود.رفیعیان ادامه داد: 
سهم زیبایی شناسانه مردم باید تغییر کند بدان معنا 
که مردم به نیروی درونی مجهز شوند تا آن نیرو بگوید 
چه چیزی مبتنــی بر هویت آنها بــوده و چه چیزی 

تخریب کننده هویت آنهاست.

یک کارشناس مطرح کرد:

معیارهای زیبایی شناسی در نمای ساختمان های شهر لحاظ شود

امسال به دلیل انتشار ویروس کرونا مجوز برپایی 
ایستگاه های صلواتی و پذیرایی از عزاداران در شهر صادر 
نمی شود و به جای آن ایستگاه های نما و نوا برپا خواهد 
شد و شهروندان می توانند از طریق میز خدمت نسبت به 

دریافت مجوز اقدام کنند

احیای تئاتر کمدی اصفهان با جشنواره »خندستان«
دبیر جشنواره نمایشنامه نویسی خندستان، احیای تئاتر کمدی اصفهان و تثبیت در سطح ملی را مهم ترین 
هدف برگزاری جشنواره خندستان عنوان کرد.سعید امامی ، اصفهان را خواستگاه کمدی در کشور نامید 
و گفت: با توجه به شرایط کرونایی و اینکه 
پیش بینی می شد تا پایان سال، شرایط 
اجرای جشنواره به صورت حضوری فراهم 
نشــود، تصمیم گرفتیم امسال جشنواره 
نمایشنامه نویســی کمدی »خندستان« 
را برگزار کنیــم.وی  ادامه داد: جشــنواره 
خندســتان پیش تر در چهــار دوره برگزار 
شده که در دو دوره آن، مسابقه نمایشنامه 
نویسی نیز وجود داشته که به این واسطه در 
فراخوان جشنواره از عنوان سومین جایزه 
نمایشنامه نویسی استفاده شده است.امامی، مهم ترین پیامد جشنواره خندستان را تثبیت تئاتر کمدی 
در اصفهان عنوان کرد و گفت: کمدی را می توان خالق ترین صنعت اصفهان معرفی کرد که توانایی تولید 
ثروت برای شهر را دارد.مدیر تاالرهنر اصفهان با اشاره به اهمیت بحث پژوهش در کنار کمدی تصریح کرد: 
بخش جنبی جشنواره به مقوله پژوهش اختصاص دارد که در دو قسمت برگزار می شود که یک بخش آن 
به مقاله، جستار و تجربه نگاری با موضوع کمدی اختصاص داشته و بخش دیگر آن به مطالعه درباره زنده 
یاد مهدی ممیزان از بزرگ ترین کمدی نویسان استان و کشور به عنوان یک چهره شاخص تئاتر کمدی 
مربوط می شود.امامی خاطرنشان کرد: عالقه مندان به شرکت در این جشنواره تا ۱۵ مهرماه مهلت ارسال 
آثار دارند که برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت www. Khandestan-isf.ir مراجعه کنند. 

نام و ترکیب کمیسیون های شورای شهر اصفهان مشخص شد
اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان ، پس از تصویب نام کمیسیون های شورای شهر دوره ششم، اعضای 
آن را انتخاب کردند که به شرح زیر است:کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی: منوچهر مهروی پور، 
فرزانه کالهدوزان، علی صالحی، رســول میرباقری و محمدرضا فالح.کمیســیون هوشمندسازی و 
حمل ونقل شهری: محمدرضا فالح، سیدامیر سامع، ابوالفضل قربانی، غالمحسین صادقیان و مجید 
نادراالصلی.کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری: عباس حاج رسولی ها، مصطفی نباتی نژاد، مجید 
نادراالصلی، احمدرضا مصور و علی صالحی.کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی: رسول میرباقری، 
محمد نورصالحی، عباس حاج رســولی ها، ابوالفضل قربانی و مصطفی نباتی نژاد.کمیسیون سالمت، 
محیط زیست و خدمات شهری: سیدامیر سامع، احمدرضا مصور، منوچهر مهروی پور، فرزانه کالهدوزان 
و غالمحسین صادقیان.کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار: منوچهر مهروی پور، مصطفی نباتی نژاد، 
سیدامیر سامع، عباس حاج رسولی ها، غالمحسین صادقیان، علی صالحی، رسول میرباقری، احمدرضا 
مصور و مجید نادراالصلی.همچنین کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورا نیز تصویب و قرار شد 
اعضای آن از رؤسای دیگر کمیسیون های تخصصی پس از انتخابات درون کمیسیون ها انتخاب شوند.

معرفی اصفهان در لیست پرفروش ترین استان ها بر اساس 
تعداد کتاب

هجدهمین دوره طرح های توزیع یارانه کتاب از طریق کتاب فروشی ها )طرح های فصلی فروش کتاب( با عنوان 
»تابســتانه کتاب ۱۴۰۰« با فروش ۲۷۵ میلیارد ریالی کتاب و ثبت باالترین رکورد حضور کتاب فروشی ها در 
این طرح به پایان رسید.در »تابستانه کتاب ۱۴۰۰« ۹۹۷ کتاب فروشی از ۳۱ استان کشور ثبت نام کرده بودند که 
از مجموع کل آن، ثبت نام ۹۷۴ کتاب فروشی در این طرح تایید شد. از این تعداد، ۱۶۲ کتاب فروشی در استان 

تهران و ۸۱۲ کتاب فروشی در سایر استان ها کتاب ها را با یارانه ۲۰ درصدی در اختیار عموم مردم قرار دادند.

شورا

خبر روزخبرخوان

 مدیر عامل شرکت متروی منطقه 
اصفهان تشریح کرد:

اقدامات پیشگیرانه متروی 
اصفهان برای مقابله با 

ویروس کرونا
مدیرعامل شــرکت متروی منطقه اصفهان 
اظهار کرد: در حال حاضر مترو از ساعت شش 
صبح با سرفاصله زمانی ۱۵ دقیقه )در ساعات 
شــلوغ صبح و عصر( در حال سرویس دهی 
به شــهروندان بوده و زمان پایان فعالیت آن 
ساعت ۲۱ است.احمدرضا طحانیان با اشاره 
به اقدامات انجام شــده در متروی اصفهان 
برای پیشگیری از ابتالی مسافران به ویروس 
کووید ۱۹، گفت: با توجه به شــرایط ناشی از 
شیوع کرونا مباحث مختلفی در مترو در حال 
پیگیری است که از جمله آنها می توان به لزوم 
رعایت فاصله گــذاری اجتماعی و ضدعفونی 
کردن ایستگاه ها و قطارها و فروش ماسک 
در تمام ایســتگاه های خط یک مترو اشاره 
کرد.مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان 
با بیان اینکــه کابین، در و دســتگیره کابین، 
تجهیزات، پنل و گوشی تلفن داخل کابین در هر 
سفر و حین تعویض راهبر ضدعفونی می شود، 
تصریح کرد: عرضه نکردن بلیت تک سفره به 
شکل نقدی و حذف دریافت پول از گیشه های 
فروش بلیت و رعایت فاصله گذاری در مقابل 
گیشه ها، ســکوهای انتظار و داخل واگن ها 
از جمله اقدامات در حال انجام اســت.مدیر 
عامل شــرکت متروی منطقه اصفهان تاکید 
کرد: بر اساس مصوبه ســتاد ملی مقابله با 
شیوع ویروس کرونا اســتفاده از ماسک در 
مترو اجباری است و از سوار شدن افراد بدون 
ماســک جلوگیری می شــود.وی ادامه داد: 
تالش شــهرداری کاهش ســرفاصله زمانی 
مترو با هدف افزایش جذابیت استفاده از این 
وسیله حمل و نقل ایمن، ارزان و پاک است.

طحانیان خاطر نشان کرد: تاب آوری، پدافند 
غیرعامل و استفاده از سیســتم های ایمنی 
برای حفظ سالمت شهروندان تا حد امکان در 
ایستگاه های مترو فراهم و فعال شده است و 
با مانورهای متعدد آمادگی الزم برای شرایط 

خاص وجود دارد.

نمایشگاه عکس 
»نیمه پنهان«

نمایشگاه عکس »نیمه پنهان« 
با آثار برگزیده اولین جشــنواره 
ملی عکس »نیمــه پنهان« در 
حال برگزاری است.جشــنواره 
عکــس »نیمــه  پنهــان« بــا 
محوریت نشان دادن تخریب ها، 
نامالیمات، رفتار غیرمسئوالنه و 
اهمال در نگهــداری از عمارات 
و بناهــای تاریخــی و میــراث 

فرهنگی برگزار شد.

وز عکس ر

یمنا
س: ا
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برای این که به عادت هــای فوق العــاده کارآفرینان موفق 
پی ببریــم و بتوانیم انــرژی روزانه مــان را تامیــن کنیم، 
مصاحبه هایی با کارآفرینان جوان موفق توســط ســایت 
»ایمپکت شوکیس« )Empact Showcase( انجام شده 
است. این کارآفرینان جوان و بلندپرواز بدون هیچ خستگی، 
از صبح تا شب کار می کنند تا رویاهایشان را به واقعیت مبدل 
کنند.پیشنهاد می کنیم این عادات عجیب را در زندگی تان به 

کار بگیرید و انرژی تان را دو چندان کنید:

 باال و پایین بپرید
برای افزایش انرژی و قدرت ذهنی، باال و پایین بپرید. اروم 
تهیر )Irum Tahir(، فیزیوتراپ موفــق می گوید، برنامه  
روزانه  من باال و پایین پریدن اســت که فواید زیادی چون 
افزایش شفافیت ذهنی و فعال سازی سیستم لنفاوی بدن 
برای دفع سموم دارد. من هر روز صبح، 10 دقیقه باال و پایین 
می پرم و همین زمان کوتاه، باعث تولیدانرژی مثبت در تمام 
روزم می شود. در حین باال و پایین پریدن، جمالت مثبتی 
چون »من خوشبختم«، »من ثروتمندم«، »من قوی ام« 
و... را تکرار می کنم.کارآفرینــان موفقی چون آنتونی رابینز 
معتقدند باال و پایین پریدن سبب بهبود وضعیت مزاجی و 

افزایش ترشــح هورمون اندورفین در بدن می شود و از این 
تکنیک برای پیشبرد زندگی روزمره   خود استفاده می کنند. 
باال و پایین پریدن، برای ســالمت قلب و عروق مفید است 
و یک راه ایمن و کم خطر به حســاب می آید. جالب است 
بدانید، این حرکت همــان مقدار کالری را می ســوزاند که 

دویدن روی تردمیل مصرف می کند.

 کار خیرخواهانه ای انجام دهید
 ZinePak مدیرعامل شرکت ،)Kim Kaupe( کیم کاپ
می گوید: »انجام کارهای خیرخواهانــه و کمک به دیگران 
به من انــرژی مثبــت می دهد و ایــن را به عادتــی برای 
بعدازظهرهای خود تبدیل کرده ام؛ بــه طوری که هر روز 15 
دقیقه از وقتــم را به کمک به دیگــران اختصاص می دهم. 
زمانی را برای پیدا کردن انرژی مضاعف و دل مشغولی های 
غیرکاری کنار می گذارم. این شــامل هر کاری مانند بستن 
کفش یک فرد مسن، درســت کردن قهوه برای خانواده یا 
پاســخ دادن به ایمیلی از طرف یک دوســت می شود. در 
همین 15 دقیقه، دری را برای کسی باز می کنم، خریدهای 
شخصی را برایش می برم یا از یکی از دوستانم می پرسم نیاز 
به کمکی دارد یا نه؟ بدین صورت به دیگران کمک می کنم و 

انرژی ام مضاعف می شود. همیشه بعد از کمک به دیگران، 
احســاس رضایت خاطر می کنم و براساس قاعده جهانی 
کارما )Karma(، همین کارهای کوچــک در آینده به نفع 

مان خواهد بود.«

 به سراغ مدیتیشن بروید
گیلوم گاتــرو )Guillaume Gauthereau(، بنیان گذار 
شــرکت Sequoia Lab، عادت صبحگاهی مدیتیشن را 
در خود به وجود آورده و 20 دقیقه از وقت صبحگاهی خود را 
به این کار اختصاص می دهد و به افزایش انرژی روزانه اش 
کمک می کند. بهترین زمان برای مدیتیشن صبح زود و قبل 
از روشن کردن وســایل الکترونیکی مانند کامپیوتر و تلفن 
همراه اســت. برای این که مدیتیشن تاثیرگذاری بیشتری 
داشته باشد، با 5 دقیقه شــروع کنید و به تدریج این زمان 
را افزایش دهید. از هر روشی می توانید استفاده کنید، مهم 
این است هر روز تمرین کنید و زمان مدیتیشن را به حداقل 
20 دقیقه برســانید. در کمتر از 20 دقیقه، مغز انرژی الزم را 
دریافت نمی کند و نبایــد انتظار فواید قابــل توجهی چون 
کاهش اضطراب، کاهش احســاس خواب، تمرکز و توجه 

بیشتر در محل کار را داشته باشید. 

آشپزی

خوراک پیکادیلو
مواد الزم: سیر سه حبه،پیاز زرد نصف یک عدد،گوشت چرخ کرده 450 گرم، 

کشمش سیاه یک سوم فنجان،پونه پودر شده یک قاشق چای خوری، برگ بو دو 
عدد، پاپریکا یک قاشق چای خوری، فلفل کاین یک چهارم قاشق چای خوری،زیره یک 

قاشق چای خوری،فلفل دلمه ای یک عدد، فلفل قرمز تند یا فلفل هالوپینیو یک عدد،سس 
گوجه فرنگی  یک فنجان،رب گوجه فرنگی یک قاشق غذاخوری،سیب زمینی متوسط یک 

عدد،روغن زیتون یا روغن سبزیجات به مقدار الزم،گشنیز تازه نصف فنجان،نمک و فلفل به مقدار الزم
طرز تهیه:یک ماهیتابه بزرگ را روی حرارت متوسط بگذارید. به اندازه کافی روغن زیتون، روغن 

سبزیجات یا روغن معمولی درون آن بریزید تا سطح ماهیتابه با روغن پوشیده شود .زمانی که روغن 
داغ شد، دانه های زیره را اضافه کنید و اجازه دهید به مدت 30 ثانیه و تا زمانی که عطرشان در بیاید، روی 

حرارت بمانند. فلفل دلمه ای، سیب زمینی، فلفل قرمز تند، پیاز و سیر را اضافه کنید و به مدت پنج 
دقیقه و تا زمانی که پیاز نرم شود، آن ها را تفت دهید.گوشت چرخ کرده، کشمش، برگ بو، پونه 
پودر شده، پاپریکا و فلفل کاین را به ماهیتابه اضافه کرده و هم بزنید تا تکه های گوشت از هم 

جدا شوند. به جای گوشت گاو چرخ کرده در صورت تمایل می توانید از گوشت مرغ یا 
گوشت بوقلمون چرخ کرده نیز استفاده کنید. مواد را به مدت 10 دقیقه و تا زمانی 

که گوشت قهوه ای کمرنگ شود، تفت دهید. سس گوجه فرنگی 
و رب گوجه فرنگی را اضافه کنید و خوب هم بزنید تا 

همه مواد با هم مخلوط شوند. 

عادت های عجیبی که باعث می شود بمب انرژی شوید

 پخش سریال »سالم بمبئی« 
از نتفلیکس هند

مهدی کوشکی و لیندا کیانی به »پریسان« 
پیوستند

  سریال »سالم بمبئی« که اولین سریال مشترک ایران و هند است و در 
دو فصل و 22 قسمت و به زبان های انگلیسی و فارسی برای پلتفرم 
های ایران و هند تولید می شود.   Tutu Sharma و کمپانی بالیوودی 
Echelon که تهیه کنندگی این سریال را در هند برعهده دارد خبر از پخش 
این سریال از نتفلیکس هند داده اند. با توجه به جمعیت یک و نیم میلیاردی 
هند نتفلیکس طی یک سال گذشته تولیدات زیادی در هند داشته است.

پیش تولید فیلم سینمایی »پریسان« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
کامبیز بابایی به تازگی آغاز شده و گروه در حال حاضر مشغول 
انتخاب بازیگران و عوامل پشت دوربین هستند. تاکنون از میان 
بازیگران حضور مهدی کوشکی و لیندا کیانی در این فیلم قطعی شده 
است و اسامی سایر بازیگران نیز به زودی اعالم خواهد شد.»پریسان« 
به نویسندگی علی مقدم و کامبیز بابایی مضمونی اجتماعی دارد. 

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

فرمانده سپاه ناحیه لنجان در جلسه شورای فرماندهی حوزه مقاومت بسیج 
شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان ضمن اشــاره به فعالیت های فرهنگی و 
جهادی بسیج ذوب آهن اصفهان و نقش ارزشــمند آنها در مقابله با کرونا و 
ترغیب کارکنان و مردم جهت حضور در انتخابات گفت: در شرایط فعلی نقش 
بســیج در صنعت و فعالیت های جهادی بیش از گذشــته است و راه برون 
رفت در شرایط سخت امروز، توکل به خدا، مجاهدت و تکیه بر مردم ساالری 

واقعی است. 
سرهنگ محمدی، نهضت مطالبه گری و روشنگری در عرصه های مختلف را 
مهم دانست و تصریح کرد: این موضوع باید در دولت جدید هم ادامه داشته 
باشد.در ادامه این جلسه سرهنگ محمدی به اتفاق فرمانده و اعضای شورای 
فرماندهی بسیج  شــرکت، از کارگاه های 48،47،و،46) تراشکاری، ریخته 
گری و مدل ســازی و آهنگری( بازدید کردند.در این بازدید،مهندس یزدان 
پناه مدیر مهندســی برنامه ریزی و نظارت بر تعمیرات مکانیک،  گزارشی از 

فعالیت های جهادی همکاران در این مدیریت و بومی ســازی های صورت 
گرفته، ارائــه داد. در ادامه ســرهنگ محمدی ،به طور جداگانــه با معاونان 
بهره برداری، ســرمایه های انسانی و توســعه مدیریت و مدیرعامل شرکت 

پاالیشگاه قطران دیدار و گفت وگو کرد.

هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه به مناسبت روز خبرنگار 
پیامی را صادر کرد. در این پیام آمده است:»جهان کنونی، دنیای توسعه و 
تکامل در مسیر ارتباطات، تعامل و همگرایی است و بهره گیری از زیرساخت 
ارتباطات فردی، انسانی و اجتماعی و رسانه ای، دریچه موفقیت در زندگی 

امروز است.
 رســانه های جمعی و ابزارهــای ارتباطی همچون شــبکه های اجتماعی، 
بزرگ ترین بستر ارتباطی بین فردی و انســانی به شمار می آیند که ضمن 
تســهیل گری در ارتباطات، فرصت مغتنم و مناســبی برای اطالع رسانی، 
شفاف ســازی، بیان حقایــق و واقعیــات و تاثیرگذاری بــر رفتار، منش 
و جهت دهــی به افــکار عمومی هســتند و در ایــن میان نویســندگان و 
تولیدکنندگان محتوا به عنوان تاثیرگــذاران و تامین کنندگان اصلی جریان 

اطالعات، نقش کارساز و تعیین کننده ای بر عهده دارند.
 قداست و حرمت قلم بر کسی پوشیده نیست و خداوند در قرآن کریم، بر 
قداست آن قسم یادکرده اســت، آنچه مصداق این تقدس است، اهمیت 
تاثیر قلم بر دانایی، خردورزی و اندیشه گرایی است و به راستی آنچه باعث 
رشد، تکامل و پیشرفت جامعه انسانی است، تحریر، ثبت، نگارش و انتقال 
دانــش، تجربه و حقایق بر اســاس اخالق مداری، وجــدان حقیقت جو و 
شرافت حرفه ای اســت که این وظیفه در دنیای کنونی بر دوش خبرنگاران 

نهاده شده است.
اصحاب قلــم، روزنامه نگاران و خبرنگاران به عنــوان راویان صدیق جریان 
اطالعات و دانش و قاصدان امین رویدادها و اخبار، تجسم امانت، تعهد و 
دلسوزی و مسئولیت پذیری در جامعه هستند که رسالت خطیر و سنگین 
بیان واقعیت و تصویرگری حقیقی از گفتارهــا و دیده ها را بر عهده دارند و 
در حقیقت، ســالمت فکری، روحی و اجتماعی جامعــه، درگرو و مرهون 
تالش های متعهدانه خبرنگاران اســت. همچنین با توجه به تذکرات اخیر 
رهبر معظم انقالب مبنی برتالش دشمنان برای تاثیرگذاری و مسلط شدن بر 
افکارعمومی کشورها از جمله مردم ایران از طریق جنگ نرم و جنگ تبلیغاتی 

و رسانه ای، اهمیت وظایف خطیر خبرنگاران بیش از پیش آشکار می شود. 
افزون بر این با توجه به اینکه نقش کنونی صنعت در شرایط اقتصادی کشور 
نقش ویژه ای است، انتظار می رود خبرنگاران دستاوردهای این حوزه را به 

جهت امیدآفرینی در جامعه به صورت ویژه مورد پوشش قرار دهند .
پاسداشــت حرمت قلم، اهتمام به حقوق فردی و اجتماعی افراد، رعایت 
حریم خصوصی افراد، بیان صادقانه، بــدون پیش داوری و جانب داری از 
فکر و جریان خاص، شرافتمندی و رعایت اصل انصاف در نشر و انعکاس 
اخبار و ارائه تصویــر صحیح و واقع بینانه و تزریــق روحیه خدمت، تقویت 
اعتمادبه نفس، ترویج روحیه خودباوری، امیدآفرینی و نشــاط در جامعه 
است که خبرنگاران را روایتگران و یکی از مهم ترین حمایت گران پیشرفت 
همه جانبه در کشور می سازد.17 مرداد، سالروز شهادت یکی از خبرنگاران 
گران قدر ایران اسالمی اســت که به روز گرامیداشــت خبرنگار نام گذاری 
شــده و به طور یقین خدمات ارزنده ایشان در شــغل پرمخاطره و پرتنش 
روزنامه نگاری، شایســته تکریم و تحسین اســت.آنچه مسلم است این 
است که بخشی از مسئولیت اطالع رســانی و ارتباط با افکار عمومی، نشر و 
اطالع رسانی خدمات، فعالیت ها، تالش ها و برنامه های شرکت فوالد مبارکه 
بر عهده خبرنگاران است و از همین رو، شرکت فوالد مبارکه ضمن قدردانی از 
تالش های خبرنگاران معزز، همراهی با رسانه های گروهی در انجام وظیفه و 
رسالت حقیقی و پیامبرگونه انتقال حقایق و پیام و واقعیات به افکار عمومی 
را مسئولیت اجتماعی خود می داند و تالش می کند ضمن برقراری تعامل 
سازنده و مداوم با اصحاب فرهنگ و رسانه، به رسالت های اجتماعی خود 

در راستای منافع ملی و سازمانی اهتمام ورزد.
در پایان وظیفه خود می دانم که روز خبرنگار را بــه تمام فعاالن این عرصه 
تبریک عرض کنم و امیدوارم که دست در دست یکدیگر بتوانیم وظیفه خطیر 

آگاهی بخشی و اطالع رسانی را به بهترین نحو به انجام برسانیم«.

هادی نباتی نژاد،مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه

بازدید فرمانده سپاه ناحیه لنجان از کارخانه ذوب آهن

 انتقال حقایق و اطالع رسانی شفاف؛ مرهون تالش های
 متعهدانه خبرنگاران

معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفای اســتان اصفهــان از تالش های 
خبرنگاران در جهت ارتقای سواد آبی شــهروندان و گذر از تنش آبی تابستان 

1400 تجلیل کرد.
سید محسن صالح که به مناســبت فرا رســیدن 17 مرداد ، روز خبرنگار در 
معاونت خبر صدا و ســیما  و دفاتر جراید، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 
مســتقر در مجتمع مطبوعاتی اصفهــان حضور یافته بود، در نشســت های 
جداگانه با مدیران و خبرنگاران رســانه ها یاد و خاطره شــهیدان عرصه خبر 
و اطالع رســانی به ویژه خبرنگار شــهید محمود صارمی را گرامی داشت و از 
کوشش و مساعی متعهدانه خبرنگاران فهیم، آگاه و مسئول با شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان قدردانی کرد. وی با بیان این که خبرنگاران  در اجرای 
رسالتی که بر عهده دارند، واقعیت ها را به صورت شفاف در اختیار جامعه قرار 
می دهند، گفت: طی چند سال اخیر یکی از دغدغه های اصلی کشور و استان 
مسئله تامین آب بوده است و خوشبختانه خبرنگاران به صورت شفاف و دقیق 

تبعات ناشی از خشکسالی را برای مردم تشریح کرده اند.  
صالح با اشاره به کاهش بی ســابقه بارندگی ها در سال آبی جاری نسبت به 
نیم قرن گذشته گفت: تابستان امسال سال بسیار سختی برای آبفای استان 
اصفهان بود زیرا شیوع بیماری کرونا و گرمای زودرس باعث افزایش مصرف 
مشترکین تحت پوشش شد به گونه ای که در ســاعات اوج مصرف با کمبود 
4300 لیتری آب در شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ مواجه  بودیم. وی افزود: در 
شرایطی که چاه های فلمن به کلی خشک شده و این شرکت برای تامین آب 
شرب و بهداشت مردم با چالش مواجه بود، شوربختانه شاهد انتشار مطالب 
کذب و خالف واقع بسیاری در فضای مجازی بودیم که آرامش روانی جامعه 
را هدف گرفته بود. معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان 

گفت: با وجود این خبرنگاران متعهد و رســانه های منصف با تهیه و انتشــار 
خبرهای امیدبخش و گفت وگو با صاحب نظــران و متخصصان حوزه آب و 
بهداشت، گام بزرگی در جهت ارتقای سواد آبی شهروندان و گذر از تنش آبی 

تابستان 1400 برداشتند که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی با بیان این که از ابتدای تنش آبی امســال تاکنون با بهره گیری از 5500 
تانکر ســیار در حدود 60 میلیون لیتر آب بین مشــترکین این شرکت توزیع 
شده است، گفت: سالمت مردم خط قرمز آبفای استان اصفهان است و تمام 
تالش سقایان این شرکت تامین آب شرب پایدار و سالم برای شهروندان و 

روستاییان عزیز است.

تجلیل معاون خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان از خبرنگاران؛
خبرنگاران متعهد با تهیه خبرهای امیدبخش، گام بزرگی در گذر از تنش آبی 

تابستان 1400 برداشتند
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