
کاسبی با جان بیمار در بازار آشفته داروهای کرونایی؛

»بی وجدان« نام دیگر من است!
3

 نه گران بفروشید، نه ارزان 
 ذره بین بازرسان اصفهانی بر قیمت میوه و سبزی؛ 

3

 اجرای طرح تحول تکنولوژی 
در فوالد مبارکه

اصفهان؛ دوبلور نابینا تربیت می کند

روشنایی های شهر

 به همت بسیجیان شرکت ذوب آهن 
صورت گرفت؛

 نذر نفس، 
احیای دوباره زندگی

8

8

5 7

تکمیل کیلومتر ۴ تا ۷ حلقه 
 حفاظتی شهر اصفهان 

تا نیمه دوم مهرماه

5

روند کاهشی تلفات 
غرق شدگی طی ۴ ماهه اول 

امسال در استان اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 13 شهریور  1۴00 
 26  محـــرم  1۴۴3 

 0۴ سپتامبر 2021
 شماره 333۷

8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

ثبت بیش از 
یک هزار مورد 

تست مولکولی 
تشخیص کرونا 
در چهارمحال و 

4بختیاری

۵8 شهرک 
صنعتی در 
اصفهان از 
نعمت گاز 

بهره مند شدند

بازار لوازم التحریر در آستانه سال تحصیلی جدید، درگیر رکود و بالتکلیفی است؛

مشِق ابهام و انتظار!
3

7

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان
 جهاد کشاورزی استان اصفهان:

فروش مرغ باالی ۳۰ هزار 
تومان تخلف است

 آغاز رقابت های مرحله دوم مقدماتی
 جام جهانی قطر؛

ایران- سوریه در آزادی

 ۳۶۴  نفر از نیروهای
  اورژانس اصفهان به
 کرونا مبتال شدند

3

5

6 5

دستور تخلیه ۱٠٠ مدرسه 
خطرآفرین در اصفهان

4

 قدمت 9۰۰ ساله گره چینی
 در چهارمحال و بختیاری

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی   

چهار شنبه ۱۰ شهریور  ۱۴۰۰ 
2۳  محــرم ۱۴۴۳

 ۰۱ سپتامبر 2۰2۱
 شماره ۳۳۳5

8 صفحه
قیمت: 2۰۰۰ تومان

کارگران اصفهانی 
در انتظار واکسن 

کرونا

مدیران توانمند، 
پاکدست و جهادی 

را حفظ کنید 37

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

       نام روزنامه: زاینده رود

       تاِريخ انتشار: 1400/06/10

چاپ اول

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از 
طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

مرمت گنبد مسجد امام)ره( تا پایان تابستان خاتمه می یابد؛

نگران نباشید،اصولی مرمت می کنند!

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

400-2-105/3
عملیات بهره برداری و تعمیر 
و نگهداری تاسیسات تصفیه 

خانه آب گلپایگان
7.706.973.793361.209.000جاری

400-2-110/3
عملیات مدیریت بهره برداری 

شبکه فاضالب و نگهداری تصفیه 
خانه فاضالب منطقه فریدن

18.503.208.969685.096.000جاری

400-2-131
عملیات مدیریت بهره برداری 
شبکه فاضالب منطقه مبارکه

13.879.435.080546.383.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 
۱۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/27

 تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه
 به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/28

در يافت اسناد : سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir   شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  ۳۶۶8۰۰۳۰-8- ۰۳۱

)  داخلی ۳8۴  (
  

-اصفهان -

چاپ دوم

تاریخ انتشار:  1400/06/13

وقتی هویج از موز هم گران تر می شود؛

پای دالر وسط نیست!
3

 مهمان پذیران اصفهان
 در آستانه ورشکستگی

 دردسر سه گانه سیل، ویروس و خشکسالی؛

3

 سردار سالمی در جلسه ستاد کرونای
 استان اصفهان:

 سپاه، همه بضاعتش را 
 درگیر مسئله مبارزه با کرونا 

خواهد کرد

رییس اتحادیه پوشاک اصفهان خبر داد:
جمع آوری پوشاک 

نامتعارف از فروشگاه ها

 مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد
 استان:

اصفهان از بودجه ملی 
بی نصیب ماند

5

7

5 7

 سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی
 استان اصفهان:

کتابخانه ها هنوز تعطیل  هستند

3

 18 ماه بی رونقی، مصیبتی
 برای باشگاه داران اصفهانی؛

بیش از 1000نفر بیکارشده اند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه 02 شهریور 1400 
 15  محـــرم  1443 

 24 آگوست 2021
 شماره 3328

8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

8

تشریح اقدامات 
 ذوب آهن 
اصفهان در 
8دوران کرونا

قدردانی 
مدیرکل 

دفتر بازرسی 
 استانداری 

ازآبفای استان 
اصفهان

   آگهی مزایده فروش امالک و مستغالت نوبت دوم

حسین علی محمدی رزوه- شهردار گوگد م الف:1179795

شهرداری گوگد به اســتناد صورتجلسه شــماره 142 مورخ 1400/3/12 شــورای محترم اسالمی شــهر و نظریه کارشناسی شــماره ک / 429-400 مورخ 1400/4/29 در 
 نظر دارد تعدادی از امالک واقع در کوچه شــهید بقائی را جهت آزاد ســازی خیابان حافظ با مشــخصات و شــرایط ذیل از طریق مزایده واگذار نماید متقاضیان محترم

 می توانند پیشنهادات خود را تا تاریخ 1400/6/22 به دبیرخانه شهرداری ارائه و رسید دریافت نمایند.

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

آدرسجمع کلمبلغ پایه هر متر مربع )ریال(کاربریمساحت متر مربعشماره پالکردیف

1A 006200خیابان  امام خمینی )ره( انتهای کوچه 16/500/0003/300/000/000مسکونی
شهید بقائی،  ضمنًا قطعات فوق همگی 

مفروز و مجزی از پالک ثبتی شماره 
461 فرعی از 5 اصلی بخش 4 ثبت 

گلپایگان بوده که پس از مشخص شدن 
برنده مزایده شهرداری اقدام به اخذ سند 

ششدانگ بنام همان شخص خواهد 
نمود. همچنین در صورت نقشه برداری 
اگر متراژ زمین کم یا زیاد گردد بر اساس 

قیمت پیشنهادی عمل خواهد شد .

2A 00720016/500/0003/300/000/000مسکونی

3A 00820016/500/0003/300/000/000مسکونی

4A 00920015/000/0003/000/000/000مسکونی

5A 001020015/000/0003/000/000/000مسکونی

6A 001120015/000/0003/000/000/000مسکونی

7A 001220015/000/0003/000/000/000مسکونی

8A 001320015/000/0003/000/000/000مسکونی

1- واریز مبلغ 5 درصد کل مزایده به حساب ســیبای شماره 0107391071003 نزد 
بانک ملی شعبه گوگد بابت سپرده شرکت در مزایده الزامی می باشد.

2- کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی و غیره بعهده برنده مزایده خواهد بود.
3- محل و مهلت دریافت اســناد و تحویل پاکت: متقاضیان می توانند حداکثر تا 
ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/6/22 نسبت به دریافت اسناد مزایده و تحویل 

آن به دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.

4- کمیسیون عالی معامالت برای امر فوق )بازگشائی پاکتها( راس ساعت 12 روز 
سه شنبه 1400/06/23 در محل شهرداری برگزار و برنده مزایده اعالم می گردد .

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و سایر شرایط شرکت 
در مزایده با واحد شهرسازی شهرداری یا با تماس با تلفنهای 57330020 الی 22 

اطالعات بیشتر کسب نمایند.

چاپ دومچاپ اول

آگهی مناقصه نوبت اول )چاپ اول(

محمدرضا شفیعی- شهردار وزوان م الف:1184815

شهرداری وزوان به استناد ردیف بودجه ای سال 1400و تائید شورای محترم اسالمی شهر وزوان در نظر دارد نسبت به بهسازی معابر در قالب خرید 
آسفالت و MC و پخش و حمل آن به شرح ذیل از طریق آگهی مناقصه کتبی واگذار نماید متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به 

مدت 10 روزجهت دریافت شرایط شرکت در مزایده بصورت حضوری به امور مالی شهرداری و یا جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری به 

آدرس www.vazvan.ir مراجعه نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی و ... به عهه برنه مزایده می باشد.

آدرس اجرای پروژهمبلغ اعتبار مناقصهشرح مناقصهردیف

1

بهســازی معابر در قالب خرید آسفالت و MC و 

پخش و حمل آن از کارخانه تا محل اجرای پروژه 

که قیر مورد نظر آن به عهده شهرداری می باشد
8/000/000/000

وزوان سطح شهر و 

معابر تائید شده 

8
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در مصاحبه الجزیره؛

طالبان: هیچ مشکلی با زنان نداریم
مولوی رحمت ا...گلزار، رییس سازمان هواپیمایی مدنی افغانستان در گروه طالبان در مصاحبه با 
شبکه خبری الجزیره گفت: بار دیگر می گویم و تاکید می کنم که من به کادر زنان اجازه دادم کار خود 

را از سر بگیرند، زیرا ما به آن ها احتیاج داریم.
رییس این سازمان اعالم کرد، ســربازان آمریکایی پیش از ترک افغانستان ۷۰ درصد از تجهیزات 

فرودگاه بین المللی حامد کرزای در کابل را تخریب کردند.
مولوی رحمت ا... گلزار گفت: وضعیت هواپیمایی مدنی افغانســتان در طول ۲۰ ســال گذشته در 
مقایسه با اواخر حکومت اول طالبان در سال ۲۰۰۱ بدتر شده و افغانستان اکنون تنها چهار هواپیما 

دارد که تا دو سال دیگر عمر مصرفی آن ها تمام می شود.

کاخ سفید:

 کاهش تحریم ها علیه طالبان در دستور کار نیست
جن ساکی، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید گفت: ما قرار است طالبان را با عمل شان قضاوت کنیم. اکنون 

به صورت همزمان می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که برای مردم افغانستان کمک وجود دارد.
کاخ سفید به دفاع از خط مشی محتاطانه خود در قبال طالبان بعد از همکاری با آنها در جریان خروج 
اخیر نظامیان آمریکایی از افغانستان ادامه داده و اعالم کرد که کاهش تحریم ها علیه حکومت جدید 

طالبان در دست بحث نیست.
منتقدان به دولت بایدن گفتند که جو بایدن، رییس جمهور آمریکا به تایید طالبان برای محافظت از 

آمریکایی ها و افغان های هم پیمان جا مانده در این کشور اعتماد کرده است.
جن ســاکی، در تالش برای رد این انتقاد ها به خبرنگاران در نشستی گفت: هیچ کس در خصوص 

کاهش تحریم ها علیه طالبان بحث نمی کند.
وی ادامه داد: ما قرار است طالبان را با عمل شان قضاوت کنیم. اکنون به صورت همزمان می خواهیم 

اطمینان حاصل کنیم که برای مردم افغانستان کمک وجود دارد.

»نفتالی بنت« رییس شاباک را تغییر داد
»نفتالی بنت« نخست وزیر دوره ای رژیم صهیونیستی ، طی حکمی رییس جدید دستگاه امنیت 
داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به شاباک را معرفی کرد. »نفتالی بنت« روز چهارشنبه جانشین 
رییس کنونی دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به شــاباک را به عنوان جایگزین 
»نداف آرگمن« رییس کنونی معرفی کرد. این شــخص که نام او هنوز کامل منتشــر نشده، با نام 

اختصاری »آر« معرفی شده روز ۱3 اکتبر ۲۰۲۱ جایگزین »نداف آرگمن« خواهد شد.

نخست وزیر ژاپن کناره گیری می کند
نخســت وزیر ژاپن قصد دارد از رقابت برای رهبری حزب سیاســی متبوع خود در ماه ســپتامبر 
کناره گیری کند. به نقل از رویترز، در حالی که تنها یک سال از نخست وزیری یوشیهیده سوگا گذشته 
است ولی مقام های رسمی اعالم کردند که او قصد دارد از رقابت برای رهبری حزب سیاسی اش در 

ماه سپتامبر کناره گیری کند تا مسیر برای انتخاب و معرفی نخست وزیر جدید ژاپن هموار شود.
بر اساس این گزارش سوگا که سپتامبر سال گذشته جانشین آبه شینزو شده است، با افت متوالی 
و شدید میزان محبوبیتش در بین مردم ژاپن روبه رو شده و میزان رضایت شهروندان ژاپنی از وی 

به کمتر از 3۰ درصد رسیده است.
این در شرایطی است که ژاپن در آستانه انتخابات سراسری با بدترین موج از شیوع ویروس کرونا 

روبه رو شده است.

در پنجشیر چه خبر است؟ پیشروی نیروی مقاومت یا طالبان

سد سخت طالبان در برابر یادگار شیِر دره پنجشیر

فرارو- جبهه مقاومت افغانســتان به رهبری احمدمسعود اعالم کرده 
است که در منطقه خاواک در شمال استان پنجشیر و هم مرز با استان 
بغالن چندین ســنگر طالبان را تصرف کرده و تلفات سنگینی به آن ها 
وارد کرده اند. این جبهه همچنین اعالم کرده است که شهر چاریکار مرکز 
استان پروان در شمال کابل را نیز از گروه طالبان باز پس گرفته و صد ها 

تن از افراد این گروه در این جنگ کشته و یا زخمی شده اند.
منابع وابسته به جبهه مقاومت گفته اند که به بزرگان محلی اجازه داده 
اند که اجساد گروه طالبان را از کوه ها پایین آورده و به این گروه تحویل 
دهند. علی میثم نظری، سخنگوی جبهه مقاومت به رسانه ها گفت که 
طی درگیری های چند شب گذشته 3۰۰ تن از افراد گروه طالبان کشته و 
بیش از ۲۰۰ تن دیگر زخمی و همچنین دها نفر از آن ها هم دستگیر شده 
اند. وی گفت که افراد جبهه مقاومت موفق به پیشروی شده اند و گروه 

طالبان هیچ شانسی برای پیروزی در پنجشیر ندارد.
برخی منابع دیگر گفته اند، حال که گروه طالبان جنگ را انتخاب کرده 
اند، به زودی مقاومت در چندین شهرســتان و اســتان دیگر نیز فعال 

خواهد شد و مقاومت در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.
اما در مقابل، ســخنگویان گــروه طالبان هــم مدعی شــده اند که از 
مسیر های اســتان های نورســتان، بغالن، پروان و بدخشان به طرف 
چهار شهرستان در پنجشیر پیشروی داشته و تلفاتی هم به افراد جبهه 
مقاومت وارد کرده اند. چند روز پیش امیرخان متقی، مســئول کمیته 

تبلیغ گروه طالبان اعالم کرد که گفت وگو با بزرگان پنجشیر به شکست 
انجامیده و اکنون نیرو هــای آن ها برای تصرف نظامی آماده شــده و 
در اطراف پنجشــیر تجمع کرده اند. در روزهای اخیر ویدئو هایی که در 
صفحات اجتماعی منتشر شده است، نشان می دهد درگیری شدیدی 
در این منطقه ادامه دارد. براســاس گزارش ها، گــروه طالبان اینترنت 
استان پنجشــیر را قطع کرده تا افراد جبهه مقاومت نتوانند به مردم در 
سراسر این کشــور وصل و وضعیت را به بیرون گزارش دهند، اما برخی 
سخنگویان آن از طریق تلفن با رسانه ها در ارتباط هستند. روز پنجشنبه 
هم علی مثیم نظری؛ به رسانه های داخلی و بین المللی گفت که طالبان 
هرگز موافق نخواهند شــد تا پنجشــیر را از طریق جنگ تصرف کنند و 

نیرو های مقاومت پیروز جنگ خواهند بود.
وی با اعالم اینکــه نیرو های مقاومت نه تنها برای پنجشــیر بلکه برای 
آزادی افغانســتان مقاومت و جنگ می کنند، افــزود که محاصره این 
اســتان تاثیری بر نیرو های مقاومت نخواهد داشت. سخنگوی جبهه 
مقاومت در ادامه گفته بود که بیش از  ۷۲ ســاعت می شود که طالبان 
حمالت خود را به این استان آغاز کرده، اما هیچ پیشرفتی نداشته و این 

حمالت آن ها با دادن تلفات شکست خورده است.
عالوه بر این امرا... صالح، معاون ســابق ریاست جمهوری افغانستان 
هم در توئیتی نوشت که پنجشیر نماینده تمام مردم افغانستان هستند، 
چون در این شــهر همه نیرو های مقاومت از مناطــق مختلف و اقوام 

مختلف افغانستان گردهم آمده اند.
صالح نوشته بود که مردم پنجشیر هرگز تسلیم طالبان نمی شوند و برای 

تامین دولت ملی، فراگیر و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند.
روز چهارشــنبه یک منبع در طالبان به خبرگزاری نووستی گفته است 
درخواست های احمد مسعود، رهبر مقاومت دره پنجشیر از جمله اینکه 
گفته پنجشیر باید منطقه امن اعالم شــود و طالبان در امور آن مداخله 

نکنند، غیرقابل قبول است.
پیشتر طلوع نیوز هم گزارش داده بود، امیر خان متقی، یکی از رهبران 
طالبان پیام ضبط شــده ای خطاب به ســاکنان پنجشیر تحت کنترل 
جبهه مقاومت ملی افغان به رهبری احمد مسعود، منتشر کرده و گفته 
بود، مذاکرات برای حل مشکالت پنجشیر انجام شد اما تاکنون به هیچ 
نتیجه ای نرسیده است. متقی از ســاکنان پنجشیر خواسته به امارت 
اســالمی مورد نظر طالبان بپیوندند. او تمایل جنبــش طالبان در حل 

مشکل این منطقه به شکل مسالمت آمیز را اعالم کرد.
این رهبر طالبان نســبت به اینکه افرادی در پنجشــیر در تالش برای 
درگیری و جنگ هستند، هشدار داد و ساکنان این والیت خواست آنها را 
به راه حل مسالمت آمیز متقاعد کنند. این اظهارات نمایندگان طالبان در 
سایه هفته ها مذاکره بین نیروهای مقاومت پنجشیر و طالبان و اخبار 
ضد و نقیض از نتایج آن مطرح می شود. همزمان دو طرف برای مقابله 

میدانی هم اعالم آمادگی کرده اند.

ســخنگوی جبهه اصالحات ایــران ضمن اشــاره به 
سرانجام FATF در دولت رییسی، گفت: در واقع انگار 
قرار نبود، در دولــت یازدهم و  دوازدهــم این لوایح به 
نتیجه برســد و  حاال باید دید با یکدست شدن قوا چه 
سرنوشــتی پیدا می کنند. آذر منصــوری در خصوص 
به سرانجام رسیدن FATF در دولت سیزدهم، اظهار 
کرد: موضوع FATF موضوعی نیســت کــه دولت به 
تنهایی قادر به حل آن باشــد. این لوایح بعد از رفت و  
برگشــت های متعدد بین دولت و مجلس و شورای 
نگهبان و عدم نتیجه، در مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام معطل مانده اســت. به نظر من این مسئله نیز 
سیاسی است و ناشی از فشارهایی است که از بیرون بر 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال می شود. 
این مســئله را حدودا یک یا دو ســال گذشته اعضای 
مجمع رسما در رسانه ها اعالم کردند. در واقع انگار قرار 

نبود، در دولت یازدهــم و  دوازدهم این لوایح به نتیجه 
برســد و  حاال باید دید با یکدست شدن حاکمیت چه 
سرنوشتی پیدا می کنند. وی افزود: پر واضح است که 
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان  همکاری 
بین کشورهاست که برای مقابله با پولشویی و مبارزه با 
تروریسم شکل گرفته است. در حال حاضر 3۴ کشور 
به همراه ۲ ســازمان اتحادیه اروپا و شورای همکاری 
کشــورهای عرب خلیج فارس، جــزو قلمرو قضایی 
این سازمان محسوب می شــوند. این فعال سیاسی 
اصالح طلب بیان کرد: در حالی کــه FATF در تیر ماه 
سال ۱3۹۵ اطالعیه ای صادر کرد که بر اساس آن، اعالم 
شــده بود محدودیت های نظام پولی و مالی ایران به 
مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده و چند بار نیز این 
مهلت تمدید شده است، اما در همه این مراحل، به ایران 
توصیه شده که آنها را به عنوان اصالحات مدنظر گروه 

اقدام مالی به انجام رساند. در واقع آنچه FATF از ایران 
می خواهد، اطالعات بانکی نیست بلکه آنها می خواهند 
سیستم بانکی ایران نرم افزاری داشته  باشد که تخلفات 
و معامالت مشکوک را شناسایی کند که همه این ها در 
برنامه اقدام پیش بینی شده  اســت. منصوری ادامه 
داد: روشن است که از ســال ۲۰۰۹ جمهوری اسالمی 
ایران به ناحق و با انگیزه های سیاسی ولی با بهانه های 
فنی، در صدر لیست کشورهای غیرهمکار و کشورهای 
تامین کننده مالی تروریســم قرار گرفت، ایران در کنار 
کره شمالی، مشمول اقدامات مقابله ای شد، اقداماتی 

که آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ایران داشت.

سخنگوی جبهه اصالحات ایران: 

قرار نبود، در دولت یازدهم و  دوازدهم FATF به نتیجه برسد

منابع لبنانی با اعالم اینکه اطالعاتی درباره نوع سوخت اعم از بنزین و یا گازوییل بودن محموله در دست نیست، تاکید کردند که احتمال راهی شدن کشتی چهارم ایرانی 
در آینده ای نزدیک به لبنان وجود دارد. یک کشتی ایرانی حامل سوخت که سید حسن نصرا...، دبیرکل حزب ا... لبنان در روز عاشورا بدان اشاره و تاکید کرد که راهی این 
کشور شده است، به تازگی وارد آب های سرزمینی سوریه شد. به گزارش ایرنا به نقل از االخبار، قرار است محموله سوخت کشتی ایرانی که روز چهارشنبه وارد آب های 
سرزمینی شد، با تانکر به لبنان منتقل شود. بنا بر این گزارش، بخشی از محموله را حزب ا... لبنان به عنوان هدیه به بیمارستان ها و خانه سالمندان اهدا می کند. االخبار در 
ادامه گزارش داد که قرار است یک شرکت خصوصی راهکار فروش محموله نفتی به موسسات خصوصی و تولیدکنندگان و ژنراتورهای برق را برعهده بگیرد. منابع لبنانی 
اعالم کردند که محوله سوخت دو کشتی دیگر ایرانی هم با همین سازوکار به لبنان انتقال یابد. منابع لبنانی با اعالم اینکه اطالعاتی درباره نوع سوخت اعم از بنزین و یا 
گازوییل بودن محموله در دست نیست، تاکید کردند که احتمال راهی شدن کشتی چهارم ایرانی در آینده ای نزدیک به لبنان وجود دارد. دبیرکل حزب ا... لبنان در سخنرانی 
خود به مناسبت یوم ا... عاشورای حسینی با اعالم خبر حرکت کشتی های حامل سوخت از ایران به سمت لبنان، نسبت به هرگونه تعرض به آنها شدیدا هشدار داده بود.

ورود کشتی ایرانی به سوریه و انتقال سوخت با تانکر به لبنان
 »زاکانی« رسما شهردار 

تهران شد

خبر روز

وز عکس ر

سرلشکر »فیروزآبادی« درگذشت
رییس سابق ستاد کل نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران، به دیدار معبود شتافت.

سردار سرلشکر سیدحســن فیروزآبادی، رییس سابق ســتاد کل نیرو های مسلح و مشاور عالی 
نظامی فرماندهی کل قوا، پس از مدتی بیماری، به دیدار معبود شتافت.

سرلشکر فیروزآبادی از سال ۱3۶۸ تا ۱3۹۵ به مدت ۲۷ سال با حکم رهبر معظم انقالب، به عنوان 
رییس ستاد کل نیرو های مسلح مشــغول به خدمت بود و پس از آن، از ســوی حضرت آیت ا... 
خامنه ای به عنوان مشــاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا منصوب شد. وی در دوره اخیر فعالیت 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز، با حکم مقام معظم رهبری، بــه عنوان عضو حقیقی مجمع 

منصوب شده بود.

 روایت رسانه آمریکایی از تصمیم جدید »بایدن« 
درخصوص ایران

نشریه واشنگتن فری بیکن گزارش داد که درست چند روز پس از درخواست نفتالی بنت، نخست 
وزیر اسراییل از جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا برای توقف مذاکرات، تعداد اعضای تیم مذاکره 

کننده بایدن در امور برجام در حال افزایش است.
به گزارش نشریه آمریکایی واشنگتن فری بیکن، یک مقام وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که دن 
شپیرو ســفیر دولت باراک اوباما در اسراییل اکنون به عنوان یک مشــاور در مسئله ایران فعالیت 
می کند. این مقام آمریکایی گفت که شپیرو، اولین عضو از گروه کوچک مشاوران نیمه وقت است 

که روی یک توافق هسته ای جدید کار می کند.
بر اساس این گزارش، این اقدام نشانه تعهد آمریکا به پیشرفت مذاکرات است در حالی که ایران 
خواستار رفع تمامی تحریم ها شده است. استخدام شپیرو نشان می دهد که دولت هیچ اعتنایی 
به هشدار اسراییل نمی کند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی آگاه از دیدار بایدن و بنت، مقام های  
ارشد دولت بایدن در جریان اولین سفر بنت به آمریکا به او گفتند که آنها از تالش برای مذاکره جهت 

بازگشت به برجام دست بر نمی دارند.

توصیه یک فعال سیاسی اصولگرا به دولت درباره احزاب
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت که به نظر من دولت باید از ظرفیت احزاب که در چارچوب نظام بوده 

و زبان گویای مردم هستند و کسانی که دارای تجربه هستند، استفاده کند.
»الله افتخاری« طی گفت و گویی در خصوص سفرهای استانی رییس جمهور اظهار کرد: مسئوالن 
باید در جمع مردم حضور داشته باشند و از نزدیک ببینند که مردم چه وضعیتی دارند تا مردم بدانند 
که مسئولین در بین آنها و همراه آنها و همدردشان هستند البته این یک ریسک هم هست؛ اما کمک 

می کند که کارها پیش برود و مشکالت حل شود.
وی افزود: اینکه  دولت دیپلماسی فعالی با حفظ عزت، قدرت و استقالل داشته باشد، اینها می تواند 
تاثیرگذار باشد که دولتی پای کار آمده که کاربلد است و به همسایگان توجه دارد و طبق شعار روز اول 

آقای رییسی با دنیا تعامل خواهد داشت، تعاملی که طبق اصول و حفظ جایگاه ما باشد.

هشدار عضو مجمع تشخیص درباره وعده بزرگ »رییسی«
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره »عبور از تقاضای واقعی« در سیاست »ساخت یک 
میلیون مسکن« هشدار داد. علی آقامحمدی،  در همایش بانکداری اسالمی، درباره اشکال اصلی 
سیاست گذاری در بخش مسکن تصریح کرد: هر نوع ساخت وساز باید متناسب با تقاضا باشد؛ اما 
در طرح »مسکن ملی« سراغ متقاضی نرفتیم. آقامحمدی اشکال دیگر را »غفلت از بحران امالک 

بالاستفاده« عنوان کرد و افزود: هم اکنون شاهد جوالن خانه های خالی هستیم.

کافه سیاست

علیرضا زاکانــی که درمــورد قانونــی بودن 
یا نبــودن انتخاب او به عنوان شــهردار تهران 
شبهاتی مطرح شده بود، با حکم وزیر کشور 
دولت رییسی، به صورت رسمی کار خود را در 
شهرداری تهران آغاز کرد. دکتر احمد وحیدی، 
وزیر کشور حکم انتصاب پانزدهمین شهردار 
تهران بدون احتساب سرپرستان و با احتساب 
آنها بیست و سومین شهردار پس از پیروزی 
انقالب اسالمی را صادر کرد تا علیرضا زاکانی 
از این پس بر کرســی مدیریت پایتخت در 
خیابان بهشت تکیه بزند. زاکانی پس از روی 
کار آمدن شورای شهر ششم، در دومین جلسه 
پس از ارائه برنامه های خود، با حداکثر آرا به 
عنوان شهردار تهران انتخاب شد در حالی که 
در همان روزها به عنوان نماینده مردم قم در 
مجلس شورای اسالمی بر صندلی خانه ملت 
تکیه داشت. پس از رای اعتماد اعضای شورای 
ششم شهر به زاکانی، وی درخواست استعفا 
از نمایندگی مــردم را تقدیم هیئت رییســه 
مجلس کرد تا به این طریق روند قانونی برای 
انتصاب زاکانی ۵۶ ساله بر مسند شهرداری 
تهران آغاز شــود. آغاز رونــد قانونی انتصاب 
زاکانی، همزمان با تغییر و تحوالت در هیئت 
دولت و درگیری مجلس با بررسی صالحیت 
افراد معرفی شده برای وزارتخانه های مختلف 
در دولت سیزدهم بود و البته با طوالنی شدن 
روند بررسی شــرایط انتصال زاکانی، صدور 
حکم شــهرداری وی به دســت وزیر کشور 
دولت دوازدهــم رخ نداد و به دســت احمد 
وحیدی، وزیر کشــور دولت ســیزدهم رقم 
خورد. اما انتصاب زاکانی که پیش از این سابقه 
نمایندگی مجلس در دوره های هفتم تا یازدهم 
مجلس شورای اسالمی را در کارنامه خود به 
ثبت رسانده است، به ســادگی انجام نشد و 
فراز و نشــیب های کالنی را طی کرد. همزمان 
با فرآیند انتخاب شــهردار تهران، اعالم شــد 
سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای خطاب به 
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران تاکید 
کرده، انتخاب شــهردار تهران باید بر اساس 
ضوابط و مقــررات مربوطــه از جمله مدرک 
تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط انجام شود.

گروه طالبان اینترنت استان پنجشیر را قطع کرده تا 
افراد جبهه مقاومت نتوانند به مردم در سراسر این 
کشور وصل و وضعیت را به بیرون گزارش دهند، اما 
برخی سخنگویان آن از طریق تلفن با رسانه ها در 

ارتباط هستند

بین الملل

تمرینات نیروهای 
مقاومت مردمی 

افغانستان در پنجشیر 
علیه طالبان

در این تصاویر احتمــاال نیروهای ویژه 
ســابق افغانســتان مســلح به M4 و 
 M203 تعدادی هــم به نارنجک انــداز
 Type۶۹ مجهز هستند.در یک تصویر هم
نمونه چینی RPG-۷ با راکت ایرانی نادر 
دیده می شــودو در تصویر دیگر زاستاوا 
 PKM که نمونه ساخت یوگسالوی M84

است قابل رویت است.
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پیش بینی کاهش قیمت مسکن در کشور؛ 

 شایان: ساخت و ساز مسکن رونق می گیرد
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به رکود غیرتورمی بازار مسکن، گفت: در شرایط رکود، ساخت و ساز رونق 
می گیرد و بخشی از مشکالت بازار مسکن حل خواهد شد. محمود شایان با اشاره به برنامه ساخت یک 
میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم، اظهار کرد: در دولت  های اول معموال با توجه به سیاست های 
موجود به سمت رکود حرکت می کرده  اســت؛ به عبارت دیگر اگر 4 سال فعالیت دولت ها را بررسی 
کنیم می بینیم که بازار مسکن وارد رکود می شود. وی ادامه داد: به نظر می رسد وقتی مسکن در رکود 
قرار می گیرد، بخش ساخت و ساز وارد رونق می شود. در واقع سازندگان و انبوه سازان از فرصت رکود 
استفاده کرده و به سمت ساخت وساز مسکن می روند تا بتوانند در شرایط رونق آنها را به بازار عرضه کنند. 
مدیرعامل بانک مسکن افزود: پیش بینی این است که اگر مسکن وارد رکود شود و بخش ساخت و 

ساز هم رونق بگیرد بخشی از مشکالت مسکن در کشور حل خواهد شد.

علت افزایش قیمت خودرو در بازار چیست؟
یک کارشناس صنعت خودرو  با اشاره به علت گرانی خودرو در بازار آزاد، گفت: گرانی در بازار خودرو به 
چند علت بستگی دارد. یکی از علت ها برآورد هیجانی نســبت به قیمت دالر در روز های آینده است. 
همانطور که اکنون شاهد استقرار دولت جدید هستیم و خیلی ها گمانه زنی می کردند پس از روی کار 

آمدن دولت جدید،  قیمت دالر افت می کند و وضعیت سرو سامان بگیرد و قیمت کاال ها کم شود.
رو ح ا... طالبی افزود: این انتظار مستقر شدن دولت جدید باعث شد بازار خودرو از اول سال تاکنون 
در رکود رود و خریداران صبر کردند، دولت جدید مستقر شــود و از طرفی وضعیت دولت مشخص 
شود و اینکه عده ای چشم به برجام دوخته بودند که این موضوع مطرح شد که شاید برجام در کوتاه 
مدت پاسخگو نباشد.  این کارشناس صنعت خودرو افزود: اکنون تحریم ها به قوت خود باقی است 
و طبیعتا انتظاراتی که در ۶ ماه اول سال بود مبنی بر اینکه وضعیت دالر سرو سامان می گیرد و کاال های 
اساسی تا حد امکان بتواند با قیمت نسبتا متعادل تری به بازار عرضه شود، از بین رفته است.  وی با 
بیان اینکه بحث ممنوعیت توقف واردات نیز باعث افزایش قیمت ها در بازار شد، گفت: در این وضعیت 
اگر بخواهیم بحث واردات را کامل ببندیم باعث می شود قیمت خودرو های داخلی تورمی افزایش یابد. 
دولت هم باید فکری برای تعرفه واردات کند و در داخل نیز حمایت از مصرف کننده را داشته باشد، اگر 
چه شرکت های خودروسازی هم همیشه از سوی دولتی ها حمایت می شدند. طالبی گفت: باید از روند 

رشد قیمت ها در بازار به شکل روانی جلوگیری کرد و از  هیجانات کاذب جلوگیری کنیم.

پاییز کم بارشی پیش رو خواهد بود؛

 کشاورزان در دیم زارها حداکثر کشت را انجام ندهند
رییس مرکز خشکسالی گفت: در سال زراعی جدید به احتمال ۶۰ درصد بارش ها کمتر از نرمال است 
و سال خشک و کم بارشــی پیش رو خواهد بود. احد وظیفه با اشاره به اینکه ۶۰ درصد آب مورد نیاز 
کشور از بارش ها تامین شده است، اظهار کرد: با توجه به شرایط خشکسالی و بارش، 4۰ درصد کسری 
در تامین آب مورد نیاز داریم که به دلیل آنکه زمان زیادی تا پایان ســال باقی نمانده، ممکن است با 
تغییرات یک تا ۲ درصدی، کمبود تامین به ۳۸ تا ۳۹ درصد برسد. وی با اشاره به کمبود بارش و دمای 
باالتر از نرمال در فصل پاییز گفت: کمبود بارش و دمای باالتر از نرمال بدان معنا نیســت که با فصل 
تابستان اختالف نداریم و هوا خیلی گرم خواهد بود. به عنوان مثال دمای نرمال پاییز ۱۳ و دمای پیش 
بینی شده برای امســال یک درجه باالتر از نرمال خواهد بود. وظیفه ادامه داد: گرچه برآورد می شود 
که دمای پاییز خنک می شود، اما مفهوم آن نیست که هوا سرد و به کمتر از نرمال برسد. رییس مرکز 
خشکسالی در توصیه ای به کشاورزان بیان کرد: با توجه به احتمال کم بارشی، دمای باالتر از نرمال و 
خشکسالی نسبی در غرب و جنوب غرب توصیه می شود که کشاورزان بهتر است در دیم زارها حداکثر 

سطح زیرکشت را به کار نگیرند و سطح کشت را توسعه ندهند .

کاسبی با جان بیمار در بازار آشفته داروهای کرونایی؛

»بی وجدان« نام دیگر من است!

طــی روز هایی که تعــداد بســتری ها و  اسما جابری
فوتی های کرونایی در اصفهان چندین بار 
رکــورد زد، نابســامانی در توزیــع دارو، صف هــای طوالنــی مقابل 
داروخانه های مرجع و سردرگمی خانواده ها برای تهیه دارو برای بیماران 
شان رنجی مضاعف است و این در حالی است که معاون غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان، این آشــفته بازار دارویی را تکذیب 

می کند.
مشاهدات عینی و گزارشــات میدانی اما نشان می دهد وضعیت بازار 
داروهای کرونایی به شدت آشفته اســت. در روزهای اخیر که مشکل 
کمبود سرم تزریقی به وجود آمد،  برخی بیماران سرم های تزریقی را از 
بازار آزاد با قیمت های بسیار گزاف چند صد هزار تومانی و داروهای کرونا 

را به قیمت چند میلیونی تهیه کردند ) و تهیه می کنند(
در عین حال بازار سیاه دارو هم شــکل گرفته و از زمان ظهور ویروس 
کرونا، دالالن در ایــن بازارها بــی رحمانه جــوالن می دهند و مدعی 
فروش واکسن های معتبر دنیا هستند و این واکسن ها و داروها را به 

قیمت های چندده میلیونی به مردم می فروشند. 

داروفروشــی مجازی هم شــکل دیگری از این بی وجدانی است که 
داروی چندهزارتومانی را به قیمت گاهی تا ۳۰ برابر نرخ رســمی آن به 

مردم می فروشند! 
یکی از شــهروندان اصفهانی که در جســت و جوی داروی کرونا برای 
دخترش بود ،گفت: نبود دارو در داروخانه ها موجب شده تا دارو های 

مورد نیاز را از بازار سیاه و با چند برابر قیمت بخرم.
شهروندی دیگر گفت: پدرم به کرونا مبتال شده و مدتی در خانه بستری 
است و مجبور هستیم هر روز برای دریافت سرم به بیمارستان نزدیک 
منزل مراجعه کنیم که این رفت و آمد و انتظار حال پدرم را بدتر می کند.

وی اضافه کرد: روزانه حدود ۶۰۰ هزار تا یــک میلیون تومان باید برای 
خرید داروی کرونا هزینه کنیم و چندین بار هم مجبور به خرید دارو از 

بازار سیاه شدیم.

چالش دارو
یکی دیگر از شهروندان اصفهانی هم گفت: چند روزی می شود که پسرم 
در بیمارستان امام حسین)ع( بستری است، نرخ دولتی داروی کرونا 

یک میلیون تومان است و بعد از ثبت نام که حدود ۱۰ روز طول می کشد 
تحویل داده می شود، اما پسر من حال مساعدی ندارد و ناچارم با حقوق 

کارگری هشت میلیون تومان هزینه و دارو را خریداری کنم.

اصفهان با کمبود دارو های کرونا مواجه نیست
 معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان  اما می گوید: 
در حــال حاضر مشــکل خاصی برای تامیــن دارو هــای کرونا مانند 
»رمدســیویر« در اســتان وجود ندارد و تاکنون بازار آزاد در این زمینه 

نداشتیم.
ابوالفضل اصالنی افزود: صنعت داروســازی کشــور توانست داروی 

رمدسیویر مورد نیاز کشور را تامین کند که هر روز توزیع می شود.
اصالنی با بیان اینکه این دارو به طور فراوان در مراکز درمان سرپایی و 
داروخانه امام سجاد )ع( اصفهان موجود است، بیان کرد: قیمت هر 

ویال  ۷۰۰ هزار تومان است که بیمه ۹۰ درصد آن را می پردازد.
وی با اشــاره به اینکــه داروی »فاویپیراویــر« به مقدار فــراوان در 
داروخانه های منتخب استان موجود است و مشکلی برای تامین آن 
نداریم، گفت: سهمیه داروی دیگر درمان کرونا یعنی »تمزیوا« محدود 
و در بیمارستان ها و داروخانه امام سجاد)ع( به قیمت ۲ میلیون و ۲4۰ 

هزار تومان موجود است و در حال تامین مقادیر بیشتر آن هستیم.

حل مشکل کمبود دارو با پیگیری دولت جدید و مجلس
نماینده مردم مبارکه و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اســالمی در در بازدید از برخی داروخانه ها گفت: به دلیل گران تر بودن 
دارو ها در کشور های همسایه، با رانت و مافیا در کشورمان، شاهد قاچاق 
این دارو ها هستیم که مهم ترین اولویت دولت جدید و دستگاه های 

امنیتی شناسایی متخلفان و جلوگیری از این امر است.
پروین صالحی افزود: تاخیر در تخصیــص ارز دولتی به وارد کنندگان 
مواد اولیه تولید دارو، از دیگر از علل بروز مشــکالت در این حوزه است 
که با پیگیری های کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس، این مشکل 

رفع می شود.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شــورای اسالمی گفت: 
ســامانه تی تک که چندماه پیش به منظور جلوگیری از سوء استفاده 
افراد سودجو در توزیع و فروش دارو های خاص برای بیماران در کشور 
راه اندازی شده، در حال تقویت اســت و با ردیابی دارو از زمان تولید یا 
ورود به کشــور، تا زمان توزیع با کد دارو و نام بیمار، مشکالت بیماران 

خاص نیز حل می شود.

رییس شــورای تامین کنندگان دام کشــور از رکود 
بازار گوشــت خبر داد و گفت: هم اکنــون ۶ میلیون 
رأس دام ســبک و ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار رأس گوســاله 
در واحدهای دامداری انباشــت شده است. منصور 
پوریان افزود: با توجه به انباشــت دام در واحدهای 
دامداری، سرمایه های ملی در معرض است چرا که 
رفع بحران فعلی دامدار نیاز به خرید و کشتار روز دام 
دارد. پوریان، صادرات دام را راه حل خروج از بحران 
دانســت و گفت: تا پایان مهر برای تنفس تولید باید 
مقادیر محدودی دام صادر شود. این مقام مسئول 

ادامــه داد: صنعــت دام در بخش کشــاورزی یک 
مزیت به شــمار می رود که متاســفانه تاکنون نگاه 
واقعی به صنعت دامپروری نداشــتیم، در حالی که 
به عنوان پتانسیل تولید باید به این صنعت نگاه کرد. 
وی با اشاره به اینکه گرانی گوشت ارتباطی به دامدار 
ندارد، بیان کرد: دامدار در بــازار داخل و خارج هیچ 
دخل و تصرفی ندارد که با این وجود نوســان قیمت 
در بازار خرده فروشــی ناشی از ســودجویی عوامل 
واسطه و دالل است. رییس شورای تامین کنندگان 
دام با بیان اینکه در شــرایط کنونی صادرات دام یک 
ضرورت به شمار می رود، گفت: با مقوله صادرات به 
درستی برخورد نشده و مسئوالن به جای حل مشکل 
تولید، واردات انجام می دهند، درحالی که ممنوعیت 
صادرات به قیمت سرکوبی و نابودی تولید داخل تمام 
می شود  چرا که در شرایط فعلی نه تنها تولیدکنندگان 

خرده پا، بلکه تولیدکنندگان پروار هم با مشکل جدی 
روبه رو هســتند. وی، مجموع نیاز سالیانه گوشت 
کشــور را یک میلیون تن اعالم کرد و گفت: بنابر آمار 
سالیانه ۸۸۰ هزار تن گوشت در داخل تولید و مابقی 
نیاز حدود ۱۰ درصد از مبادی خارج تامین می شد که با 
شیوع ویروس کرونا و کاهش ۵۰ درصدی مصرف، نه 
تنها نیازی به واردات نداریم، بلکه ۳۷۰ هزار تن گوشت 
در سال تقاضا ندارد که این موضوع آسیب جدی به 
صنعت دامپروری وارد کرده اســت. رییس شورای 
تامین کنندگام دام کشور خرید تضمینی و صادرات 
دام را راهکار مناسب حمایت از دامدار دانست و گفت: 
خرید تضمینی گوشت گوساله نر با قیمت مناسب به 
منظور ذخایر راهبردی و صادرات دام در شرایط فعلی 
خشکسالی و آسیب های ناشی از کرونا تا حدودی 

می تواند مشکالت دامداران را مرتفع کند.

خرید تضمینی و صادرات دام؛ راهی برای نجات صنعت دامپروری

خبر روز

صادرات 222 هزار و 700 تن کاال از کاشان به بیش از 20 کشور
مسئول واحد ارزیابی گمرک استان اصفهان مستقر در کاشــان گفت: ۲۲۲ هزار و ۷۰۰ تن کاالی 
واحدهای تولیدی شهرســتان کاشــان به ارزش ۱۹۱ میلیون و ۹۵۰ هزار دالر در پنج ماه نخست 
امسال به بیش از ۲۰ کشور حوزه خلیج 

فارس و اروپا صادر شد.
علی مــراد نــوروزی اظهار کــرد: ۲۲۲ 
هزارو ۷۰۰ تن کاال به ترتیب بیشــترین 
رقم صادر شده شــامل فوالد، میلگرد، 
فرش ماشینی، مواد شــوینده، گالب، 
عرقیات گیاهی و اسانس، سیم، ظروف 
آشــپزخانه، لنــت ترمــز، گالب، لوازم 
بهداشــتی، کولر آبی، مس، محصوالت 

شیمیایی غیر آلی و آلومینیوم است.
وی با اشاره به صادرات بیش از ۵۰ نوع محصول تولیدی از کاشــان به خارج از کشور گفت: این 
کاال ها به ترتیب به کشور های همسایه، حوزه شمالی ایران، کشور های عربی حوزه خلیج فارس و 
اروپایی از جمله عراق، افغانستان پاکستان، قزاقستان، آذربایجان ارمنستان، روسیه، بالروس، 
اوکراین، ژاپن، چین، امارات و بحرین و کشــور های اروپایی اســپانیا، انگلیس، ســوئد، کانادا، 
استرالیا، آلمان، برزیل، بلغارســتان، اتریش، هلند، آفریقای جنوبی، لیتوانی، مالزی و اندونزی 

صادر شده است.
مسئول واحد ارزیابی گمرک اســتان اصفهان مستقر در کاشــان با تاکید بر رشد وزنی و ارزشی 
صادرات طی پنج ماه نخســت امسال نسبت به مدت مشابه آن در ســال گذشته گفت: صادرات 
کاال از کاشان در این مدت از لحاظ وزنی رشــد 4۳ درصدی و از نظر ارزشی افزایش ۱۱۲ درصدی 

داشته است.

توقیف بیش از ۵ تن مرغ زنده در گلپایگان
بیش از ۵ تن مــرغ زنده که بــدون مجوز های قانونی با دو دســتگاه کامیــون در حال خروج از 
گلپایگان بود، توقیف شــد. فرمانده انتظامی شهرســتان گلپایگان گفت: مامــوران فرماندهی 
انتظامی شهرســتان گلپایگان حین کنترل خودرو های عبوری به ۲ دســتگاه کامیون حامل مرغ 

زنده مشکوک و آن ها را برای بررسی های بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ علی سبحانی با بیان اینکه این دو محموله بدون مدارک و مجوز های قانونی بود،افزود: 
در مجموع ۵ تن و ۹۵۵ کیلو مرغ زنده از این دو خودرو کشــف و برای توزیع در بازار به کشتارگاه 

انتقال داده شد.
وی گفت: دو راننده دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

آغاز برداشت سنجد در خور و بیابانک
برداشت سنجد از دو هزار و ۸۰۰ هکتار باغ در شهرستان خوروبیابانک آغاز شد.

مدیر جهاد کشــاورزی خوروبیابانک گفت: بیش از ۱۰ هکتار از باغ های شهرســتان خوروبیابانک 
به کشت درخت سنجد اختصاص دارد. سید حکمت موســوی افزود: از هر اصله درخت بین ۱۰۰ 
تا۲۰۰ کیلوگرم سنجد برداشت می شود. موسوی گفت: برداشت سنجد از نیمه دوم شهریور با ارقام 

خرمایی، شیرین و بومی از باغ های این شهرستان آغاز و تا نیمه مهر ادامه دارد.
مدیر جهاد کشــاورزی خوروبیابانک خاطرنشــان کرد: وســعت زمین های کشــاورزی و باغی 

شهرستان خور و بیابانک ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار است.

کافه اقتصاد

شهرستان ها

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: براساس مصوب اخیر جلسه ستاد تنظیم بازار استان طی چند روز کاری آینده، سازمان جهادکشاورزی 
اصفهان باید وضعیت قیمت تمام شده شیرخام را تعیین تکلیف کند. اسماعیل نادری درباره نوسانات قیمتی بازار محصوالت لبنی طی روزهای اخیر، اظهار داشت: در ماه های 
گذشته با تعیین قیمت شیرخام متاسفانه یک سری مباحثی در کشور مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد که بعد از آن تصمیمات با عقب نشینی ها، ستاد تنظیم بازار کشوری به 
صورت دقیق و مشخص قیمت تمام شده شیرخام را اعالم نکرد. وی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی با توجه به وظایف قانونی محول شده به این وزارتخانه براساس 
قانون انتزاع در تصمیم گیری  دخیل است، افزود: این دوگانگی تصمیم گیری ها و یا مباحث حمایت جهادکشاورزی از دامداران و یا در حقیقت قیمت تمام شده نهاده ها برای 
دامداری ها که طی خشکسالی ها افزایش یافته بود همانند پازلی در کنار یکدیگر سبب رشد قیمت شیرخام شده است. معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان با بیان اینکه شیرخام مواد اولیه اصلی واحدهای صنعتی لبنی را تشکیل می دهد و به تبع تغییر و افزایش نرخ این کاال بی تاثیر بر قیمت محصوالت لبنیات نیست، 
تصریح کرد: این اثرپذیری قیمت شیرخام بر نرخ انواع شیر، پنیر، ماست کم چرب و پرچرب و دیگر کاالهای لبنی سبب به هم ریختگی بازار لبنیات شده است. وی با تاکید بر 
اینکه براساس مصوب اخیر جلسه ستاد تنظیم بازار استان اصفهان مقرر شده سازمان جهاد کشاورزی استان قیمت تمام شده شیرخام را تعیین تکلیف کند، خاطرنشان کرد: در 
این مدت جهادکشاورزی یا از طریق کمک وزارتخانه و یا داخل استانی باید نرخ شیرخام را تعیین کند زیرا با اعالم نهایی، طبیعتا بهای محصوالت لبنی هم مشخص خواهد شد.

جهاد کشاورزی اصفهان مکلف به تعیین نرخ شیرخام شد

برداشت خرما در 
نخلستان های بافق

ســابقه نخل کاری شهرستان 
بافق به بیش از دو هزار ســال 
قبل می رســد. بافــق، قطب 
تولید خرما در اســتان یزد به 
شمار می رود و توانسته در کنار 
استان های کرمان، سیستان 
و بلوچســتان، خوزســتان و 
... در زمینــه تولیــد محصول 

قدم هایی بردارد.

وز عکس ر

ذره بین بازرسان اصفهانی بر قیمت 
میوه و سبزی؛

نه گران بفروشید، نه ارزان
رییــس انجمن حمایــت از حقــوق مصرف 
کنندگان اســتان اصفهان گفت: 4۰ شــکایت 
مردمــی از گران فروشــی بــه اتحادیه خرده 
فروشان میوه و سبزی در ســال ۱4۰۰ ارسال 
شده است. مجتبی برزگر اظهار کرد: به دنبال 
گزارش هایی مبنی بر این که واحد های خرده 
فروشی میوه و سبزی در  شهر اصفهان مصوبات 
قیمت هارا رعایت نمی کنند،  بــه همراه نایب 
رییس  و بازرس اتحادیه خرده فروشان میوه و 
سبزی اصفهان در بازدید میدانی از برخی میوه 
فروشی های شــهر اصفهان، این موضوع را به 
طور کامل بررسی کردیم. وی با اشاره به این که 
هدف از این بازرسی مشخص شدن علت گران 
فروشی میوه بود، افزود: در بازرسی های انجام 
شده مشاهده شد که، فروشندگان قیمت ها را 
طبق نرخ مصوب به خریداران عرضه می کنند، 
فقط یک مورد تخلف در قیمت وجود داشت که 
با بررسی فاکتور فروش روز قبل، این مورد نیز 
اصالح شــد. رییس انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان استان اصفهان گفت: در این 
بازرسی پروانه کسب واحد های صنفی بررسی 
شد، که اکثر واحد ها پروانه کسب خود را روی 
دیوار نصب کرده بودنــد. یک مورد عدم نصب 
پروانه کسب داشــتیم که فروشنده نسبت به 
نصب آن اقدام کرد. برزگر خاطرنشان کرد: 4۰ 
شکایت مردمی از گران فروشــی به اتحادیه 
خرده فروشــان میوه و ســبزی در سال ۱4۰۰ 
همراه با نتیجه بازرسی ها به ۱۰۰ مورد مهر و موم 

واحد های متخلف منجر شده است.

مغازه داران، گران فروشــی در میادین را 
اطالع دهند

رییس اتحادیه میوه و تره بار شهرستان اصفهان 
در این خصوص گفت: در میدان میوه و تره بار، 
هیچ باری بدون فاکتور بــه فروش نمی رود و 
هیچ کسی حق اضافه فروش ندارد. ناصر اطرج 
ادامه داد: بازرسان، همه روزه در میدان حضور 
دارند و مغــازه داران می توانند هــر گونه گران 

فروشی را با بازرسان در میان بگذارند. 

عکس: ایسنا
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پیرغار؛ جاذبه ای که به دل تاریخ راه دارد

در ایران باستان، تاریخ نگاری به آن شیوه ای که در یونان و روم یا ایران پس 
از اسالم سراغ داریم، معمول نبود و شاهان با استبداد بی حد و حصری که 
داشتند، ترجیح می دادند که خود رسما رویداد های زمان خویش را روایت 
کنند و چون مایل بودند که این روایت از گزند حوادث ایام به دور باشــد، 
دستور می دادند آن را بر سینه ستبر کوه ها نقش کنند؛ یا به صورت نگاره یا 
در قالب کتیبه یا به هر دو شکل. این شیوه از تاریخ نگاری، میراث هنری 
جالب توجهی را برای ما ایرانیان به یادگار گذاشته که یکی از این میراث های 
فرهنگی و هنری سنگ نبشته پیرغار است. مجموعه گردشگری پیرغار در 
چهارمحال و بختیاری، نمود بارز پیوند تاریخ با طبیعت است تا ثابت کند 
این استان عالوه بر طبیعت بکر دارای ظرفیت های فرهنگی و یادمان های 
تاریخی ارزشمندی اســت. چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران 
زمین، با وجود بیش از ۸۰۰ جاذبه و بیش از ۱۰۰ کانون گردشــگری باعث 
شده تا این اســتان به یکی از مقاصد گردشگری کشــور به ویژه در فصل 
تابستان تبدیل شــود. یکی از مهم ترین جاذبه های استان چهارمحال و 
بختیاری که پیوند تاریخ با طبیعت در آن به خوبی مشهود است، منطقه 
پیرغار در روستای ده چشمه شهرستان فارسان است که به سبب کتیبه 
تاریخی برجای مانده از دوران مشــروطیت اهمیت باالیی دارد.  نام این 
منطقه گردشگری، از غاری آهکی با طول عمر طوالنی برگرفته شده است. 
چندین چشمه چوشان از این غار سرازیر است که برای اهالی این منطقه 
بسیار محترم اســت چرا که تمامی کشتزارهایشان از این منطقه سیراب 

می شود. به گفته بسیاری از اهالی قدیمی که در پیرغار زندگی می کردند، 
این منطقه در گذشته های دور عبادتگاه مردم محسوب می شد و دلیلش 
هم همین آبی بوده که از این غار جاری است. درحال حاضر گردشگرانی 
که برای بازدید از این منطقه به پیرغار می روند به داخل غار رفته و شــمع 
روشن می کنند؛ روشن کردن شــمع به ویژه در مناسبت هایی مثل عید 
نوروز بیشتر است. اهالی روستای ده چشــمه قبل از تحویل سال شمع 
روشــن کرده و ســبزه های خود را نیز برای تبرک در غار قرار می دهند. به 
نظر می رسد اهالی روســتا با این عمل، از طریق متبرک کردن سبزه های 
خود، داشتن سالی نیک و سالمت آرزو می کنند. مجموعه سنگ نوشته 
پیرغار مشــتمل بر چهار قطعه روی سنگ سیلیســی به خط نستعلیق 
نگارش شده و بیانگر عدالت خواهی مردم این استان و اعاده مشروطه 
دوم و متعلق به ۱۰۰ ســال پیش است. رییس بنیاد ایران شناسی شعبه 
چهارمحال و بختیاری گفت: از دوران قدیم مردم به کوه نگاری، برد نوشته 
و گرم نوشته ها عادت داشتند و به علت اینکه تاریخ خود را ثبت کنند روی 
سنگ ها آن ها را نگاشته اند. عباس قنبری افزود: خط زیبای نستعلیق در 
این کتیبه ها و کوه نگاره ها نشان از اهتمام، تالش و همت اساتیدی دارد که 
در استان چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از خواستگاه های حجاری 
مد نظر اســت. قنبری: روایت تاریخ و اینکه در حداقل کلمات بیشترین 
مطالب انتقال داده شده، یکی از هنر های دیگری است که در کتیبه های 
پیرغار به آن ها توجه شایانی شده است. یک باستان شناس چهارمحال 

و بختیاری نیز گفت: قطعا تنها کتیبه سنگی مربوط به دوره مشروطیت، 
کتیبه پیرغار است که نه تنها در استان چهارمحال و بختیاری بلکه در کل 
ایران حک شده است. اردشیر آخوندی افزود: ۱۰۶ سال از تاریخ حک این 
خطوط می گذرد. با توجه به این که ســال های زیادی از نوشته شدن این 
کتیبه می گذرد، مرمت های زیادی روی این کتیبه ها انجام شــده است. 
آخوندی اظهار داشت: باز سازی این کتیبه ها در دومرحله طی سال های 
۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶ انجام شده است. وی تصریح کرد: بازسازی مرحله اول 
در سال ۱۳۷۵ شامل جلوگیری از ورود آب به شکاف های داخلی کتیبه ها 
و مرحله دوم در سال ۱۳۷۶ شامل احداث محافظ برای سنگ نوشته ها و 
رنگ آمیزی آن هاست. آخوندی درپایان گفت: همچنین عملیات مرمت 
کتیبه های مشروطیت شامل دفع و حذف عوامل آسیب زا، دفع رطوبت، 
الیه برداری، حذف گل سنگ و آســیب های بیولوژیکی و منظری و خوانا 
سازی کتیبه های تاریخی در مجموعه گردشــگری پیرغار در حال انجام 
است. یک قطعه سنگ که به شیرســنگی معروف است نیز در کنار درب 
ورودی مجموعه تفریحی پیرغار قرار گرفته کــه از دوران قاجاریه تاکنون 
در این منطقه باقی مانده است. کتیبه های مشروطیت پیر غار در هشتم 
اسفندماه ۱۳۷۷ با شماره ثبت دو هزار و ۲۷۹ در فهرست آثار ملی ایران به 
ثبت رسیدند. بنا ها و محوطه های تاریخی متعلق به یک کشور یا مرز و بوم 
خاص نیست؛ بلکه متعلق به همه جهان است بنابراین حفاظت و نگهداری 

از آن ها وظیفه مشترک همه ماست.

ثبت بیش از یک هزار مورد تست مولکولی تشخیص کرونا در 
چهارمحال و بختیاری

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری گفت: مراکز درمانی 
استان دارای هفت دستگاه سی تی اسکن است که استفاده از این دستگاه ها در دوران شیوع کرونا 
به شدت افزایش یافته است. مجید شیرانی افزود: بیمارستان های هاجر و کاشانی شهرکرد هر یک 
دارای دو دستگاه سی تی اسکن هســتند که از آن در دوران شیوع کرونا به شدت استفاده می شود 
به طوری که در برخی روز ها انجام سی تی اسکن در شهرکرد به بیش از ۴۰۰ مورد می رسد. شیرانی 
اضافه کرد: همچنین هر یک از بیمارستان های بروجن، فارسان و لردگان دارای یک دستگاه سی تی 
اسکن هستند که برخی از این دستگاه ها فرسوده شــده و نیاز به تامین دستگاه جدید است که در 
این خصوص بنا داریم تا طی مذاکره با مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعتباری 
برای تامین این دستگاه ها به استان اختصاص داده شود. وی اظهار داشت: در مجموع در دوران اوج 
شیوع کرونا روزانه در حدود یک هزار مورد سی تی اسکن در استان انجام می گیرد. شیرانی تصریح 
کرد: طی سال های اخیر دو دستگاه سی تی اسکن به تجهیزات اســتان اضافه شده و دو دستگاه 
ماموگرافی دیجیتال نیز تحویل بیمارستان های بروجن و لردگان شده است. وی گفت: روزانه یک 
هزار و ۵۰۰ مورد تست مولکولی تشخیص کرونا »PCR« در استان ثبت می شود و عالوه بر آن برای 
مردم مناطق دوردست استان که دسترسی مناسبی به مراکز درمانی ندارند روزانه ۲۰۰ تست سریع 
انجام می شود. شیرانی ادامه داد: از ابتدای شیوع کرونا تا ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰، ۱۹۵ هزار و ۳۵۲ مورد 
نمونه گیری تست ملکولی تشخیص کرونا در چهارمحال و بختیاری انجام شده که بر اساس آن ۷۰ 

هزار و ۵۰۴ بیمار مبتال به بیماری کووید ۱۹ شناسایی شده است.

 پیش بینی برداشت 40 هزار تن هلو از باغات 
چهارمحال و بختیاری

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: سطح زیر کشت 
هلو در استان ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار است که ۳۰۰ هکتار آن نهال و ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار دیگر مثمر است.

ابراهیم شــیرانی افزود: امسال ۴۰ هزار تن هلو در استان برداشت می شــود که سرمازدگی بهاره و 
خشکسالی سبب کاهش ۳۰ درصدی برداشت این محصول شده است. شیرانی با اشاره به اینکه 
رقم های هلو در سه دسته زودرس، میان رس و دیر رس تقسیم می شود، اضافه کرد: بیشترین سطح 
زیرکشت در استان دیررس و کالی است که برداشــت محصول زودرس از اواخر خرداد و دیررس 
از نیمه شهریورماه آغاز می شــود و محصول میان رس اکنون در حال برداشت است. وی ادامه داد: 
غالب محصوالت استان به استان های اصفهان، فارس، تهران و خوزستان صادر و بیشتر به صورت 
تازه خوری مصرف می شوند. شیرانی گفت: متاسفانه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان کم است 
و تنها در قالب کارگاه های کوچک طی بازه زمانی ۲ ماه فعالیت می کنند که مهم ترین آســیب این 
بخش کشاورزی محسوب می شــود و صنایع این محصول به صورت پوره و لواشک مورد استفاده 

قرار می گیرد.

 توزیع 101 هزار وعده غذای گرم میان نیازمندان 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای ماه محرم تاکنون ۱۰۱ هزار و ۷۴۴ وعده 
غذای گرم میان خانواده های نیازمند استان توزیع شده است.

جاســم محمدی فارســانی افزود: این میزان غذا با هزینه ۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان تهیه و با 
اولویت مناطق محروم و روســتایی میان خانواده های نیازمند تحت حمایت و غیر تحت در قالب 

پویش اطعام حسینی حمایت توزیع شده است.

کافه سیاست

عملیات مرمت کتیبه های مشروطیت شامل دفع 
و حذف عوامل آسیب زا، دفع رطوبت، الیه برداری، 
حذف گل سنگ و آسیب های بیولوژیکی و منظری 
مجموعه  در  تاریخی  ی  سازی کتیبه ها نا  خوا و 

گردشگری پیرغار در حال انجام است
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مفاد آراء
6/86 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 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 5688 - 1400/05/03 هيــات چهــارم آقــای 
رسول نصر اصفهانی به شناســنامه شــماره 8  کدملی 1290414661 صادره 
اصفهان فرزند غالمعلی در نســبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب 
ســاختمان به مســاحت 210/90 متر مربع از پالک 269 فرعی از 7 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از متقاضی و رســول 
 نصر اصفهانــی طبق ســند انتقالــی 49097 مــورخ 1397/07/07 دفترخانه

 137 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 5685 - 1400/05/03 هيات چهارم خانم معصومه زارع 
چاوشی ککنانی به شناسنامه شماره 563  کدملی 1141944340 صادره خمينی 
شهر فرزند مرتضی در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 210/90 متر مربع از پالک 269 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از متقاضی و رســول نصر اصفهانی طبق سند 

انتقالی 49097 مورخ 1397/07/07 دفترخانه 137 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/28

م الف: 1184163  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
6/87 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 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 4699 - 1400/04/12 هيات اول آقای اميد کدخدايی 
اليادرانی به شناسنامه شــماره 1270523430  کدملی 1270523430 صادره 
اصفهان فرزند امير مسعود در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 121/20 
متر مربع قسمتی از پالک شماره 444 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 266 دفتر 455 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/28

م الف: 1184131  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
6/88 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 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 سند رســمي 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 شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5666 - 1400/05/03 هيات اول آقای مجيد باباشاهی 
کوهانســتانی  به شناسنامه شــماره 13  کدملی 1290217904 صادره اصفهان 
فرزند اکبر در 33/89 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يک باب ســاختمان به 
مســاحت 424/80 متر مربع قسمتی  از پالک  شــماره 382 فرعی از 25 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 11233 
مورخ 1397/11/28 دفترخانه 335 اصفهان و سند 11221 مورخ 1397/11/15 

دفترخانه شماره 335 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 5667 - 1400/05/03 هيات اول آقای رضا باباشــاهی 
به شناســنامه شــماره 1270959301  کدملی 1270959301  صادره اصفهان 
فرزند مجيد در 38/11 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يک باب ساختمان به 
مســاحت 424/80 متر مربع قسمتی  از پالک  شــماره 382 فرعی از 25 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 11233 
مورخ 1397/11/28 دفترخانه 335 اصفهان و سند 11221 مورخ 1397/11/15 

دفترخانه شماره 335 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/28

م الف: 1184129  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/89 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايی قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صــادره هيئت موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضيان 
وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه های تعيين شده توسط ارشاد آگهی ميشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت 2 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. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- رای شــماره 140060302015001160 مــورخ 1400/05/31 خانم ليال 
حسينی فرزند سيد فضل اله نســبت به ششدانگ يک قطعه زمين محصور جهت 
الحاق به پالک 335/4 به مساحت 131/43 متر مربع مفروز از پالک 335- اصلی 
واقع در مزرعه پادگان مديسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از 

مالک رسمی قباد بهادرانی باغبادرانی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/27 
م الف: 1183656 مصطفی شمسی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

تحدید حدود اختصاصی
6/90 شــماره نامه : 140085602024006380-1400/06/04 نظر به اينکه 
به موجب رای شــماره 140060302024000346 مورخ 1400/02/05 هيات 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 75/54 متر مربع تحت شماره فرعی 4861 از 
اصلی 4483 مفروز و مجزی شده از شــماره 131 فرعی از اصلی مزبور  واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت خانم گيتا انصاری فرزند غالمحســين  مستقر 
گرديد و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحديد حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذيل 
ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1400/07/07 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و 
ســاعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورت مجلس تحديد حــدود و فقط تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ 
تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يکماه دادخواســت خود را به مرجع ذيصالح 
قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، 
درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد.
 م الف: 1181742 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
6/91 آقای مهدی عشــوری مهرنجانی فرزنــد عبدالخالق به اســتناد 2 برگ 
استشهاديه محلی که هويت وامضاء شهود رسماگواهی گرديده مدعی است که 

سند مالکيت ششدانگ يک باب خانه به پالک ثبتی 210 فرعی از 397 اصلی واقع 
در مهرنجان بخش 9 ثبت اصفهان به شــماره سريال 568372 – 88 /الف / 16 
مورد ثبت صفحه383 دفتر 375 ذيل ثبت 54499 بنام نامبرده ثبت وسندمالکيت 
 صادر وتسليم گرديده است وســپس مفقود شده اســت . بنابراين چون نامبرده 
درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی ميشود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مزبور و يا وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا  
10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت 
و سند معامله تســليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سندمالکيت به ارائه 
دهنده مسترد گردد. ودر صورت  انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و 
يا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکيت المثنی سند مالکيت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسليم خواهد شــد . م الف: 1184310 حسين زمانی علويجه 

رئيس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان 

آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه مسکن مهر محلی 
پنجاه و دو اصفهان شرکت تعاونی به شماره ثبت 32467 

و شناسه ملی 10260530044 
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 1400/02/25 و به استناد نامه شماره 
9968 مورخ 1400/3/26 اداره تعاون شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : جواد اکبری به شماره ملی 128203027 به سمت رئیس حسن دانش پژوه 
به شماره ملی 4622523590 به سمت نائب رئیس شهاب اشرف پور به شماره 
ملی1971494941 به سمت منشی هیأت تصفیه برای مدت دوسال انتخاب 
شدند. کلیه اسناد و اوراق مالی وتعهد آور وقراردادها با امضاء آقای شهاب اشرف 
پور )مدیرتصفیه( و جواد اکبری نیسیانی )رئیس هیأت تصفیه( ودر غیاب رئیس، 
با امضای حســن دانش پزوه )ســمت نایب رئیس هیئت تصفیه ( ومهر هیأت 
تصفیه معتبر می باشــد. اوراق ونامه های عادی با امضای اقای شهاب اشرف 
پور )مدیرتصفیه( ومهر هیأت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1184644(

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی منحله در حال تصفیه مسکن 
مهر محلی شماره هشتاد و پنج اصفهان به شماره ثبت 32197 

و شناسه ملی 10260527411 
به اســتناد صورتجلســه هیئت تصفیه مورخ 1400/02/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - جواد اکبری نیسیانی به شــماره ملی 1287203027 به سمت 
رئیس هیئت تصفیه، حسن دانش پژوه به شماره ملی 4622523590 به سمت 
نایب رئیس هیئت تصفیه و شهاب اشرف پور به شماره ملی 1971494941 
به ســمت منشــی هیئت تصفیه و مدیرتصفیه برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اسناد و اوراق مالی وتعهد آور و قراردادها با امضای شهاب اشرف 
پور )مدیرتصفیه( و جواد اکبری نیســیانی )رئیس هیئت تصفیه( و در غیاب 
رئیس، با امضای حسن دانش پژوه )نایب رئیس هیئت تصفیه( و با مهر هیئت 
تصفیه معتبر می باشــد. اوراق و نامه های عادی با امضای شهاب اشرف پور 
)مدیرتصفیه( و با مهر هیئت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1184643(

آگهی تغییرات شرکت مروارید دانه سپاهان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 89 

و شناسه ملی 10980171676 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/26 
تراز مالی منتهی به ســال 1399 تصویب شــد اداره کل ثبت اسناد و 
امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زواره )1184628(

آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه مسکن مهر محلی 
هشتاد و هفت اصفهان شرکت تعاونی به شماره ثبت 32667 

و شناسه ملی 10260532027 
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 1400/02/25 و به استناد نامه شماره 
9969 مورخ 1400/3/26 اداره تعاون شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : جواد اکبری به شماره ملی 128203027 به سمت رئیس حسن دانش پژوه 
به شماره ملی 4622523590 به سمت نائب رئیس و شهاب اشرف پور به شماره 
ملی 1971494941 به سمت منشی هیأت تصفیه برای مدت دوسال انتخاب 
شدند. کلیه اسناد و اوراق مالی وتعهد آور وقراردادها با امضاء آقای شهاب اشرف 
پور )مدیرتصفیه( و آقای/خانم اقای جواد اکبری نیسیانی )رئیس هیأت تصفیه( 
ودر غیاب رئیس، با امضای آقای حسن دانش پزوه )سمت نایب رئیس هیئت 
تصفیه ( ومهر هیأت تصفیه معتبر می باشد. اوراق ونامه های عادی با امضای 
اقای شهاب اشــرف پور )مدیرتصفیه( ومهر هیأت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )1184645(
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به نیابت از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت؛

اجرای پویش اطعام و احسان حسینی
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره(استان اصفهان در پویش اطعام و احسان حسینی به نیابت از 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که با حضور سردار فدا فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان، 
سرهنگ شفیعی رییس بسیج ادارات، سرهنگ عجمی رییس بسیج سازندگی برگزار شد، اظهار 
داشت: لبیک به ندای رهبری درخصوص کمک به خانواده های نیازمند، با تالش و مشارکت نهادها، 
بسیج، نیروهای جهادی، مردم و مراکز نیکوکاری در قالب طرح اطعام و احسان حسینی اجرا شد.

کریم زارع در این برنامه با تاکید به اینکه مرحله جدید پویش اطعام و احسان حسینی با نام مبارک 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مسیر تازه ای به خود گرفته است، ادامه داد: این طرح با همکاری 
و تفاهم کمیته امداد و بســیج مســتضعفان و گروه های جهادی در حال اجراست و تا کنون 213 
آشپزخانه و مرکز اطعام راه اندازی شده است .مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان، ضمن تقدیر از 
نقش فعال بسیج در خدمت رسانی به مردم و محرومیت زدایی، افزود: همزمان با ایام ماه محرم 
تا کنون در طرح اطعام و احسان حسینی یک میلیون و 800 هزار پرس غذای گرم با اعتباری بیش 

از 44 میلیارد تومان بین مددجویان و نیازمندان استان توزیع شده است.
وی گفت: همچنین 112 هزار بســته معیشــتی به ارزشــی بالغ بر 22 میلیارد تومان با مشــارکت 
پایگاه های بسیج و گروه های جهادی به نیابت از سردار سرافراز شــهید سلیمانی به خانواده های 
محروم اهدا شده است. فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان در این همایش اظهار داشت: 
پیوند بسیج و کمیته امداد در راستای محرومیت زدایی در باالترین سطح خود قرار دارد و نمونه ای 

از یک عملیات برای کمک به خانواده های نیازمند است.
ســردار مجتبی فدا با اعالم آمادگی پایگاه های مقاومت، اقشار بســیج و گروه های جهادی برای 
رفع آســیب های اجتماعی و کمک به نیازمندان، افزود: ســپاه در همکاری با این نهاد تا کنون در 
پویش های ایران همدل، ایران مهربان و ساخت مسکن محرومان و اشتغال، تمام توان خود را در 
میدان عمل به کار گرفته است.گفتنی است؛ در پایان این همایش تفاهم نامه همکاری میان کمیته 
امداد و بسیج مستضعفان به منظور جذب کمک های مومنانه خیران و نیکوکاران و اجرای طرح »نذر 
شهید حاج قاسم سلیمانی« با مشارکت 55 هزار پایگاه بســیج و گروه های جهادی محله محور، 
به امضای سیدمرتضی بختیاری، رییس کمیته امداد و ســردار غالمرضا سلیمانی، رییس بسیج 

مستضعفان رسید.

اهدای نفس به بیماران درگیر کرونا
مسئول کانون محله ای شمس الشموس اصفهان گفت: کانون محله ای شمس الشموس با شرکت 
در پویش نفس، تعداد هفت کپســول به همراه دو دستگاه اکســیژن در جهت بهبود حال بیماران 
کرونایی تهیه کرد.»مجید حمیدی منش« ادامه داد: کپسول های اکسیژن به خانه های نیازمندان 
منطقه یک و اطراف به صورت امانی توزیع می شــود. همچنین طی مراسمی همراه با خادمیاران 
رضوی به مراکز واکسیناسیون  رفته وخدمت رسانی آب و غذای گرم داشته ایم.مسئول کانون محله 
ای شمس الشــموس اصفهان اذعان کرد: از دیگر برنامه های کانون تولید ماسک و ایجاد اشتغال 

زایی برای نیازمندان و اهدای آن به نیازمندان نابینای بهزیستی است.
این فعال فرهنگی تصریح کرد: در تمام مراحــل بیماری کرونا در کنار نیازمنــدان کرونایی بوده و 
هستیم و ماسک های تهیه شده را بین نیازمندان در خانه های خارج از شهر اصفهان اهدا می کنیم.

وی افزود: همچنین برای بیماران، ویلچر حمام و تخت های بیمارســتانی تهیه کرده ایم و آنها را به 
صورت امانی به بیماران نیازمند تحویل می دهیم.

حمیدی منش از حمایت کانون از زنان باردار زندان خبر داد و گفت: به همت کانون شمس الشموس 
برای زنان باردار زندانی مواد غذایی مقوی و لباس ویژه خود و نوزادان شان تهیه شد و این مادران 
به منظور حفظ آرامش و تامین نیازهای عاطفی نوزادان خود می توانند تا دوسالگی فرزندان شان را 

در کنار خود نگهداری کنند.

اصفهان؛دوبلورنابیناتربیتمیکند

روشنایی های شهر

موسسه »نما آوای جام جم« اصفهان، در یک اقدام 
تازه، امکان دوبله فیلم  و انیمیشــن را برای نابینایان 
فراهم کرده اســت. شــماری از نابینایان اصفهان پــس از فرا گرفتن 
گویندگی و دوبلوری در یکی از آموزشــگاه های این شهر، برای اجرای 

هنر صداپیشگی به کار گرفته شده اند.
جواد بدیع صنایع، تهیه کننده ســابق صداوسیما اصفهان که مدیر این 
مجموعه بوده و خود از نعمت بینایی بی بهره است، درباره فعالیت این 
مجموعه گفت: همیشه تالش کرده ام تسهیل در امور را برای جوانان در 
اولویت فعالیت ها قرار دهم تا اســتعدادی به خاطر نداشتن امکانات 
از بین نرود به همین منظور استفاده از اســاتید درجه یک کشور برای 
هنرجویان را مدنظر داشته ام. به جای اینکه هنرجو مجبور به مهاجرت 
به شهرهای دیگر برای دســتیابی به اســاتید حرفه ای باشد، اساتید 
صاحب نام را بــه اصفهان دعــوت کرده ایم تا به راحتــی از اطالعات و 

تجارب آن ها بهره مند شوند. 
این تهیه کننده سابق صداوسیما عنوان می کند: در کالس های آموزشی 
میان افراد دارای معلولیت و ســایرین محدودیتی لحاظ نمی شــد و 
همین موضوع باعث شــد برخی از جوانان که دارای معلولیت بودند و 
دوره های آموزشی و هنری را پشت سر گذاشــتند به این باور برسند 

که می توانند هنرهایی فراتــر از فعالیت های روزانــه را تجربه کنند و 
شروع کننده حرکتی نو باشند. 

وی اضافه می کند: چندی پیش گروهــی در اصفهان در جهت ایجاد 
اشــتغال برای نابینایان شــروع به کارکردند و چند کارگاه آموزشــی 
نیز برگزار کردند و این موضوع باعث شــد جرقــه ای در ذهن یکی از 
هنرجویان روشن شود و طرح برگزاری کالس های دوبله برای نابینایان 
را مطرح کرد. بدیع صنایع می گوید: این طرح با اســاتید صاحب نظر 
کشوری به مشورت گذاشته شد و نهایتا با استفاده از تجربیات مشابه 
صحنه خوانی که در تهران انجام می شد پایه های دوبله توسط جوانان 

نابینا پی ریزی شد. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر نابینایان از این حرفه درآمدی ندارند، 
گفت: باکمی برنامه ریزی و ایجاد خالقیت و بررســی زوایای مثبت و 
منفی بدون شــک می توان برای آن ها درآمدزایی داشــت مثل تمام 

هنرمندان در حوزه دوبله. 
فرزاد نوابی فر، مســئول آموزش دوبله به نابینایــان در این مجموعه 
فرهنگی هنری نیز در این باره گفت: نخستین گام برای انتخاب هنرجو 
عالقه و پس ازآن جنس صدا و گرفتن تست از آن ها بود که هنرجویانی 
که دوره هــای فن بیان و هنری دیگر را پشــت ســر گذاشــته بودند 

توانستند به دوره آموزشی ورود داشته باشند. برای پیشبرد هرچه بهتر 
امر آموزش، سکانس های کوتاه و خاصی از فیلم ها را انتخاب کردیم 
و با تمرین و آموزش نکات خاص آن ها توانستند به سرعت با نقش ها 

ارتباط برقرار کنند. 

قول اشتغال مدیرکل به هنرجویان نابینای اصفهانی
و اما ولی ا... نصر اصفهانی، مدیر کل بهزیستی اصفهان استان اصفهان 
در حاشیه بازدید از مجموعه هنری جام جم اظهار داشت: این مجموعه 

به همت جواد بدیع صنایع تاسیس شده و شروع به کار کرده است .
نصر ، نابینایــی مدیر مرکز جام جــم را  از مزیت هــای این مجموعه 
برشــمرد و ادامه داد : هنرجویان این مرکز را ترکیبــی از نابینایان، کم 
بینایان تشکیل داده که توانسته اند در سال جاری کارهای ارزشمندی 

انجام دهند.
وی افزود: این آموزشــگاه  در رشــته های دوبله فیلم های سینمایی، 
نریشن ها یا داســتان ها، گروه های تئاتر و موســیقی با آموزش های 

خاص  فعالیت می کند.
مدیر کل بهزیستی اصفهان اســتان اصفهان با اشــاره به  هنرنمایی 
تعدادی ازدختران نابینای این مرکز تصریح کرد: توانایی ذهنی باال و 
خالقیت این عزیزان  تعجب آور و شگفت انگیز بود به طوری که تمامی 
کارشناســان حوزه دوبله، اعتقاد دارند، هنرمندی این عزیزان نه تنها 
کمتر از افراد عادی  نیســت بلکه در بعضی از جهات با توجه به تمرکز 
بیشــتری که دارند به خوبی از عهده دوبلــوری و فعالیت های هنری 

خود برآمده اند.
نصر ضمن تشــکر  از مســئوالن موسســه جام جم  اعالم داشت:در 
هزینه های جاری، جمعی، کمک آموزشی و ایاب و ذهاب هنرجویان 

این مرکز مساعدت الزم را خواهد داشت.
وی با امید اینکه هنرجویان این مرکز بتوانند بــرای 23 مهر ماه، روز 
جهانی عصای ســفید، فعالیت های هنری خــود را در مجموعه های 
فرهنگی، شــبکه های اجتماعی و صدا و ســیما در معرض دید عموم 
قرار دهند، گفــت: مردم باید ببینندکه نابینایان اســتان از چه ظرفیت 

،پتانسیل باالی تخصصی و علمی برخوردار هستند.
مدیر کل بهزیستی اصفهان اســتان اصفهان خاطر نشان کرد: یکی از 
مهم ترین آیتم های توانمندسازی، بحث اشــتغال مددجویان است 
و بهزیستی اســتان اصفهان متعهد می شــود ، این مجموعه هنری را 
به ســایر مراکز هنری معرفی کند تا موجب درآمد زایــی پایدار برای 

مددجویان شود.

خبر خوان جامعه

رییس گروه خانواده و جمعیت معاونت بهداشــت 
استان اصفهان در رابطه با ابتالی مادران باردار به کرونا 
اظهار کرد: ابتالی مادران باردار به کرونا مانند جمعیت 
عموم مردم  است و خیلی تفاوت چندانی با جمعیت 
عادی ندارند، اما موضوعی که خیلی مهم است شدت 
بیماری در این موارد است، چراکه اگر مادر بارداری به 
بیماری کرونا مبتال شود، دچار فرم شدیدتر از بیماری 
خواهد بود و در معرض خطر است. فرزانه السادات 
فرود در رابطه با واکسیناسیون مادران باردار افزود: 
متاسفانه موارد قابل توجه مرگ و میر مادران باردار را از 

اول سال جاری شاهد بودیم و همچنین سال  گذشته 
به وضوح افزایش مرگ مادران باردار را داشــتیم و 
بیشترین علت ابتال به بیماری کووید بود، کرونا از انواع 
مختلف منجر به مرگ مادران باردار شــده است، به 
همین علت واکسیناسیون مادران باردار  را مانند دیگر 
کشورها دنیا که واکسیناسیون مادران باردار آغاز کردند 
در دستور کار قرار گرفت، برای واکسیناسیون مادران 
باردار واکسن ســینوفارم را توصیه کردیم. وی ابراز 
داشت: در حال حاضر واکسن سینوفارم را به مادران 
باردار توصیه می کنیم؛ اما با یکسری شرایط متفاوت 
از جمله اینکه اکنون چه کسانی واجد شرایط تزریق 
واکسن هستند، مادرانی که باردارند و سن های باالی 
35 سال دارند، افرادی که در بخش های بهداشت و 
درمان شاغلند، حتی اگر سن شان زیر 35 سال باشد، 
کسانی که شوهرشــان در  بخش های کووید شاغل 

هستند و همشر شــان باردارند، این گروه ها افرادی 
هســتند که طبق دســتورات به آنها واکسن تزریق 
می کنیم. فــرود بیان کرد: طبــق گروه های اولویت 
واکسن که اعالم شده است، اگر خانم بارداری هم در 
آن گروه ها باشد، واکسن دریافت می کند و در سایر 
گروه ها اگر خانم ها باالی 35 ســال  چاقی اضافه 
دارند در گروه واکسیناســیون قرار می گیرند. عالقه 
مند هستیم سایر مادران باردار را هم در  این گروه قرار 
دهیم در این رابطه با وزارتخانه مکاتبه کردیم و منتظر 
پاسخ آنها هستیم،  اگر مادری بیماری خاص داشته 
باشد مشمول دریافت واکسن می شود . خطرناک 
ترین گروه ها را انتخــاب کردیم و واکســن تزریق 
می کنیم و همچنین دقیقا مانند گروه های دیگر اگر 
مادری زیر 18 ســال باردار باشد واکسینه نمی کنیم 

چرا که ممنوع است.

مادران باردار چه واکسنی تزریق کنند؟

مهار حریق نیمه 
گسترده در سوله های 

نمدبافی اصفهان
 به دنبال حریق نیمه سنگین در 
دو سوله نمدبافی در دولت آباد، 
نیروهای آتش نشان از اصفهان 
به همــراه 6 دســتگاه اطفاییه 
سنگین و فوق سنگین و خودروی 
حامل دســتگاه های تنفسی به 
این منطقه اعزام شدند که پس 
از دوســاعت تــالش بــی وقفه 

توانستند آتش را مهار کنند.

 دستگیری 2 سارق حرفه ای محموله روغن صنعتی
در اصفهان

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان از دستگیری 2 ســارق حرفه ای محموله روغن صنعتی در 
اصفهان توسط نیروی انتظامی خبر داد. ســرهنگ حسین ترکیان گفت: در پی اعالم شکایت یکی 
از موسسات حمل و نقل مبنی اینکه 3 دستگاه تریلر حامل محموله روغن های صنعتی که متعلق 
به یکی از شــرکت هایی صنعتی فعال در استان اصفهان در جاده مورد ســرقت قرار گرفته 2 سارق 
حرفه ای که اقدام به سرقت محموله ای از روغن های صنعتی به ارزش 9 میلیارد ریال کرده بودند، 
شناسایی و دستگیر شدند.وی افزود: پس از انجام تحقیقات گسترده توسط کارآگاهان و رد یابی 
هوشمندانه خودروها و استعالم های صورت گرفته، سرانجام یکی از تریلر ها در یکی از مناطق شمالی 
شهر اصفهان که در این مکان رها شده بود، کشف شد.این مقام انتظامی با بیان اینکه سارقان پیش 
از رسیدن ماموران با یک دستگاه خودروی پژو 405 از محل متواری شده بودند، گفت: در بازرسی از 
خودروی مذکور عالوه بر کشف 26 تن روغن صنعتی یک جفت برچسب شبیه پالک ،6 عدد پلمب 
بارهای مسروقه قبلی ، یک عدد پالک جعلی و تعدادی برچسب ارقام مخصوص تغییر و جعل پالک 
کشف شد.سرهنگ ترکیان خاطر نشان کرد: در ادامه کارآگاهان خودروی پژو 405 را مورد رد یابی 
هوشمندانه قرار داده و با اجرای طرح مهار و مسدود کردن راه های ورودی و خروجی شهرستان در 
کمترین زمان ممکن خودرو را شناسایی و 2 سارق حرفه ای محموله را دستگیر و به یگان انتظامی 
منتقل کردند.رییس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه ارزش کل روغن های صنعتی مسروقه برابر 
اعالم کارشناسان مربوطه بالغ بر 9 میلیارد ریال است ،اظهار داشت: متهمان دستگیر شده برای انجام 
اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدند؛ اما تحقیقات در خصوص کشف محموله های مسروقه 

دیگر و دستگیری همدستان سارقان همچنان ادامه دارد.

توقیف ۹۹0 دستگاه خودرو با پالک مخدوش در اصفهان
رییس پلیس راهور استان  اصفهان با بیان اینکه دستکاری در پالک خودرو جرم است، اظهار داشت: از 
18 فروردین ماه تاکنون در راستای اجرای طرح محدودیت های کرونایی 990 دستگاه خودرو با پالک 
مخدوش در اصفهان توقیف شده است.محمدرضا محمدی گفت: در همین مدت بیش از 13 هزار 
خودروی پالک مخدوش جریمه شدند و بیش از هزار و 600 خودرو به همین علت توسط دوربین ها 
و ماموران پلیس شناسایی، احضار و توقیف سیستمی شدند.وی بیان کرد: دستکاری و مخدوش 
کردن پالک ها، این رفتار غیراخالقی از نظر قانونی جرم محسوب می شود، چرا که باعث تضییع حقوق 
شهروندی خواهد شد.محمدی با تاکید بر اینکه شهروندان در برخورد با این رفتار غیراخالقی تذکر 
دهند، گفت: نمونه ای از مجازات های اعمال شده برای پالک های مخدوش، 60 ضربه شالق، توقیف 

3 ماه کامیون، توقیف 6 ماه سواری پژو 405 و محرومیت از رانندگی به مدت 3ماه بوده است.

محموله میلیاردی به مقصد نرسید 
فرمانده انتظامی شهرســتان نايين از کشــف محموله ای کاالی قاچاق به ارزش 5 ميليارد و 400 
ميليون ريال خبر داد.  سرگردهادی کيان مهر  بيان داشت: ماموران انتظامی ايستگاه بازرسی شهيد 
شرافت حين انجام ماموريت به يک دســتگاه کاميونت مشکوک و آن را متوقف کردند.وی افزود: 
پس از بازرســی دقيق از اين خودرو 3 يخچال ، 23 دوچرخه ، 11 حلقه الستيک کاميون ، 67 ثوب 
لباس ، 47 کيلو پارچه ، 450 عينک ، 9 کولر گازی ، 3 ماشين لباسشویی و 36 تکه ظروف آشپزخانه 
فاقد مدارک گمرکی و قانونی کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان نایین ادامه داد: ارزش محموله 
کشف شده توسط کارشناسان مربوطه 5 میلیارد و 400 میلیون ریال اعالم شده است.سرگرد کیان 
مهر با اشــاره به 2 نفر در اين رابطه و تحويل آنها به مراجع قضایی خاطر نشان کرد: قاچاق کاال و ارز 
به توليدات داخلی كشــور ضربه مســتقيم می زند که پليس با تمام توان در برابر اين پديده شوم 

اقتصادی ايستاده است.

وز عکس ر

ناجا

روند کاهشی تلفات 
غرق شدگی طی 4 ماهه اول 

امسال در استان اصفهان

خبر روز

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اظهار 
کرد: در 4 ماهه نخست ســال جاری 10 نفر 
به دلیل مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در 
استان جان خود را از دســت دادند؛ این رقم 
در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل، بدون 
تغییر بوده اســت.علی ســلیمان پور با بیان 
اینکه طی 4 ماهه اول ســال جــاری از کل 
تلفات مســمومیت با گاز منوکسیدکربن در 
اســتان 7 نفر مرد و 3 نفر زن بودند، افزود: 
تعداد افراد فوت شده بر اثر مسمومیت با گاز 
منوکســیدکربن در تیر ماه امسال 2 نفر ثبت 
شده که نســبت به تیر ماه سال گذشته که 3 
نفر بوده، کاهش داشته است.وی با اشاره به 
اینکه آمار تلفات غرق شــدگی در استان طی 
4 ماهه نخست سال جاری با کاهش مواجه 
بوده و در تمامی ماه ها روند کاهشــی داشته 
است، گفت: طی 4 ماهه اول سال جاری آمار 
تلفات غرق شدگی تعداد 12 نفر بوده است، 
این آمار در مدت مشابه ســال قبل 28 نفر 
گزارش شده بود.ســلیمان پور با بیان اینکه 
تعداد مردان فوت شــده بر اثر غرق شــدگی 
در 4 ماهه امســال 8 نفر و تعداد زنان 4 نفر 
ثبت شــده اســت، مطرح کرد: آمار تلفات 
غرق شدگی طی 4 ماهه اول سال جاری در 
اســتخر کشــاورزی 8 نفر، رودخانه 2 نفر و 

دریاچه مصنوعی و سد نیز 2 نفر بوده است.
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان 
اضافه کرد: شــمار جان باختگان ناشــی از 
غرق شــدگی در تیرماه سال جاری نیز 7 نفر 
بوده که نســبت به تیرماه سال قبل که 11 نفر 

بوده، کاهش داشته است.
وی همچنین بیان کرد: آمــار مراجعان نزاع 
به مراکز پزشکی قانونی اســتان در 4 ماهه 
نخســت امســال با افزایش 12.5 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به 15 هزار و 
413 نفر رسیده است.سلیمان پور ادامه داد: 
از کل مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی 
استان در 4 ماهه نخســت امسال، 5 هزار و 
430 نفر زن و 9 هزار و 983 نفر مرد بوده اند.

 سخنگوی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان گفت: تماس با این مرکز در یک ماه اخیر و با بیشتر شدن شمار مبتالیان به کووید-19 در موج پنجم 
کرونا بالغ بر 25 درصد افزایش داشته اســت .عباس عابدی افزود: طی روزهای عادی به طور تقریبی ســه هزار تماس با مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی این استان برقرار می شد؛ اما این رقم اکنون به افزون بر چهار هزار تماس رسیده است. وی ادامه داد: 75 درصد از این تماس ها برای موارد غیر اورژانسی 
مانند پرسش های پزشکی و مباحث بهداشتی درباره ویروس کرونا، شماره گیری اشتباه یا مزاحمت است و تنها 25 درصد به امدادخواهی فوری اختصاص دارد. 
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان اظهار داشت: شماره های 3113 و 4030 برای خدمت رسانی و پاسخگویی به پرسش های شهروندان درباره کروناست 
اما باز هم شماره های اورژانس برای این موضوع اشغال می شود. عابدی تصریح کرد: فشار کاری و روحی کارکنان مرکز اورژانس به ویژه در بخش پاسخگویی به 
تماس در این مدت بیش از 2 برابر شده است. وی خاطرنشان کرد: چنانچه هم استانی ها تماس های غیر مرتبط به ویژه در موضوع کرونا را با این مرکز برقرار نکنند 

وضعیت امدادرسانی به حادثه دیدگان و دیگر بیماران بهبود می یابد و امدادخواهان با سرعت بیشتری به مراکز درمانی انتقال می یابند.

افزایش 25 درصدی تماس با اورژانس اصفهان در یک ماه اخیر



رییس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس اســتان اصفهان گفت: چهار وسیله مورد نیاز رشته ورزشــی بولینگ و بولس)پتانک( در استان بومی سازی شده است. 
امیرحسین صمدانی اظهار کرد: پین، غلطک خط و چرخ دنده مورد استفاده در رشته بولینگ و توپ فلزی رشته بولس پیش تر وارداتی بود، اما اکنون در اصفهان 
تولید و عرضه می شود.وی با تاکید بر اینکه توانمندی تولید محصوالت ورزشی در کشــور و به خصوص در اصفهان وجود دارد، ادامه داد: این اقالم با یک چهارم 
قیمت تولید انواع خارجی ساخته می شود و نشان می دهد که می توانیم در سایر تولیدات نیز به توان داخلی اعتماد کنیم.رییس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس 
استان اصفهان اضافه کرد: برای سایر ملزومات رشته های زیرمجموعه هیئت اقداماتی داشــتیم تا بتوان تولید داخل را جایگزین واردات کرد.صمدانی با اشاره 
به فعال سازی رشته بولس در این هیئت تصریح کرد: با راه اندازی کمیته این ورزش در روز های گذشته می توان شاهد برگزاری دوره های آموزشی و مربیگری و 
رونق آن در آینده باشیم.وی با بیان اینکه مجموعه های ورزشی بدون مجوز بولینگ و بیلیارد باید برای اخذ مجوز اقدام کنند، گفت: این موضوع فعالیت ها را سر 

و سامان می دهد و به توسعه رشته ها می انجامد.

بومی سازی چهار وسیله مورد نیاز رشته بولینگ و بولس در اصفهان
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شماره پیراهن رونالدو در یونایتد؛ همان همیشگی
شاید مهم ترین اتفاقی که در نقل و انتقاالت تابستانی 2021 رخ داد به کریستیانو رونالدو مربوط 
می شد؛ جایی که فوق ستاره پرتغالی بعد از سه فصل حضور در یوونتوس خواهان جدایی از این 
تیم شد و در حالی که گفته می شد به حضور در منچستر ســیتی نزدیک شده، نهایتا بازگشت به 
تیم سابق خود یعنی منچستریونایتد را انتخاب کرد.بعد از انتقال کریستیانو رونالدو به منچستر 
یونایتد شایعات زیادی در رابطه با شــماره پیراهن او در این تیم مطرح شد، اما این باشگاه تایید 
کرد که برنده پنج باره توپ طال مانند دوره اول حضور خود در جمع شــیاطین ســرخ با شــماره 
محبوبش یعنی 7 به میدان خواهد رفت.همانطور که گفته شــد پیراهن شــماره 7 برای رونالدو 
بسیار محبوب است. او همچنین در یوونتوس و رئال مادرید نیز پیراهن شماره 7 را بر تن می کرد. 
این پیراهن در حالی به فوق ســتاره پرتغالی رسید که فصل پیش ادینســون کاوانی آن را بر تن 
می کرد و حاال باشگاه منچستریونایتد تایید کرده که ستاره اروگوئه ای در فصل پیش رو پیراهن 

شماره 21 را بر تن خواهد کرد.

شانس پیوستن »هالند« به بایرن مونیخ از نگاه »رومنیگه«
مدیراجرایی پیشین باشگاه بایرن مونیخ درباره احتمال دست به کار شدن این باشگاه برای خرید 
ستاره ای دیگر از رقیب اصلی  اش در بوندس لیگا توضیح داد.کارل هاینتس رومنیگه، مدیراجرایی 
پیشــین باشــگاه بایرن مونیخ می  گوید شــانس کمی وجود دارد که تیم های بوندس لیگایی و 
حتی بایرن بتوانند ارلینگ هالنــد را در لیگ آلمان نگه دارند.هالنــد و امباپه در حال حاضر جزو 
پرطرفدارترین مهاجمان جوان فوتبال اروپا هستند که باشگاه های قاره سبز آماده پرداخت ارقامی 
نجومی برای خریدشان را دارند. هالند امســال هم تصمیم گرفت در بوروسیا دورتموند بماند؛ اما 
سال آینده احتمال جدایی او از زردپوشان وستفالن بســیار زیاد است به خصوص که بند فسخ 
قراردادش به 75 تا 80 میلیون یورو کاهش پیدا می کند. با این حال مدیراجرایی ســابق بایرن 
مونیخ برای این تیم شــانس زیادی جهت عقد قرارداد با ســتاره نروژی دورتموند قائل نیست.

رومنیگه در گفت و گو با نشــریه بیلد آلمان، در خصوص احتمال دســت به کار شدن بایرن برای 
خرید هالند در فصل آینده گفت: هالند حاال به یک چهره کامال شــناخته شده و مطرح در لیگ ما 
تبدیل شده است اما من نگرانم که او در بوندس لیگا نماند. در واقع اعداد و ارقامی که برای خرید 
بازیکنان ثبت می شود آنقدر باالست که ماندن هالند در آلمان را بسیار بعید جلوه می دهند. به نظر 
من آینده هالند خارج از آلمان است.باشگاه پاری سن ژرمن اخیرا تالش کرد که با پیشنهادی 200 
میلیون یورویی در آخرین روزهای بازار نقل و انتقاالت هالند را از دورتموند بخرد ؛اما باشگاه آلمانی 

با پاسخی جالب از فروش ستاره اش خودداری کرد.

 وعده  تهدیدآمیز »پروتی« پس از فسخ قراردادش
با فنرباغچه

رابطه میان تیم فوتبال فنرباغچه و بال آرژانتینی اش دیه گو پروتی به بهترین شکل ممکن پایان 
نیافت.باشگاه ترکیه ای با انتشــار پیامی در اینستاگرام اعالم کرد قرارداد بازیکن 33 ساله ای که 
تابستان سال 2020 وارد استانبول شد را فسخ کرده و پروتی زیر همان پیام جمالتی را نوشت که 
به مذاق مدیران باشگاه خوش نیامد.پروتی در پاسخ به پیام فنرباغچه ای ها نوشت: حاال آزادم تا 
حقایق را درباره همه چیز بگویم.بازیکن آرژانتینی سپس در یک استوری در صفحه شخصی اش 
پیامی دیگر با این مضمون نوشــت: به زودی حقایق را درباره همه چیز آشکار خواهم کرد.به نظر 
می رسد که بازیکن سابق رم قصد دارد چیزهایی که مربوط به قراردادش با فنرباغچه و فسخ آن 
می شود را به زبان آورد.پروتی در تمام مدت همکاری اش با فنرباغچه تنها 192 دقیقه در 4 بازی 

به میدان رفت و سه گل هم زد.

برتری ملی پوشان ایرانی در اولین گام؛

سه امتیاز ارزشمند اما نگران کننده

تیم ملی ایران در اولین گام از ماراتن ده   سمیه مصور
مســابقه ای خود در راه جام جهانی قطر 
موفق به کسب سه امتیاز ارزشمند شد تا با توجه به توقف کره جنوبی 

مقابل عراق، با سه امتیاز به صدر جدول گروه صعود کند.
مرحله نهایی رقابت های انتخابی جام جهانی 2022 قطر روز پنجشنبه 
در شرایطی اســتارت خورد که شــاگردان دراگان اسکوچیچ در اولین 
دیدار در مقابل تیم ملی سوریه قرار گرفتند، دیداری که پس از مدت ها 
در ورزشگاه آزادی برگزار شد تا ملی پوشان ایرانی از امتیاز میزبانی در 

این رقابت برخوردار باشند.
تیم ملی ایران در این دیدار نمایش پر فروغی نداشت ولی توانست با 
گل علیرضا جهانبخش در دقیقه 56 مقابل تیم ملی سوریه به یک برد 
شیرین دست یافته و اولین سه امتیاز خود در این مسابقات را کسب 
کند، سه امتیاز ارزشمندی که مطمئنا در مســیر رسیدن ملی پوشان 

ایرانی به جام جهانی کمک زیادی به آنها خواهد کرد.
همان طور که انتظار می رفت، دیدار مقابل ســوریه مســابقه سخت و 

سنگین و فشــرده ای از کار درآمد، دیداری که خواسته یا ناخواسته، 
تحت تاثیر برتری عمان برابر ژاپن و تســاوی کره جنوبی و عراق قرار 
گرفته بود تا نگرانی از عدم نتیجه گیری در دیدار نخست، مقابل یکی 
از رقبای درجه ســه گروه به ما هم ســرایت کند. اما مانند ثبت نتیجه 
تســاوی در دو بازی دیگر گروه، بخت با ما یار بود تا در مسابقه ای که 

از نظر فنی نکات انتقادی بیشتر از تشویقی بود، به برتری برسیم. 
نداشتن یک ایده شفاف و مشــخص برای بازی،مهم ترین موضوعی 
بود که در دیدار با تیم ملی سوریه به چشم آمد، مسئله ای که در ادامه 
این رقابت ها گریبان تیم ملی کشورمان را خواهد گرفت. کسب این سه 
امتیاز با این سبک بازی،  بسیار نگران کننده است چرا که رقبای حرفه 
ای تر و خطرناکی مثل کره جنوبی، عراق و امارات در پیش هســتند و 
کوچک ترین لغزشی می تواند به قیمت از دســت دادن جام جهانی 
2022 قطر شــود. هرچند دلبستگی به درخشش ســتاره هایی چون 
طارمی، آزمون و بیرانوند، جهانبخش و ســایر ملی پوشــان همچنان 
امیدمان را به موفقیت در این راه در باالترین سطح نگه خواهد داشت.

 پیروزی تیم ملی ایران مقابل تیم ملی سوریه در شرایطی  یک رکورد 
ویژه در کارنامه دراگان اســکوچیچ به جا گذاشت که این مربی در این 
دیدار  به دلیل ابتال به کرونا روی نیمکت ایران حضور نداشت. دراگان 
اســکوچیچ، اولین مربی تاریخ فوتبال ایران اســت که طی هشــت 
مســابقه ابتدایی موفق به کسب هشت پیروزی شــده است. پیش 
از دراگان اســکوچیچ ، فرانک اوفارل که ســرمربی منچستریونایتد 
انگلیس بــود و از بازی های آســیایی 1974 )1353( تهران هدایت 
تیم ملی فوتبال ایران را به عهده داشــت، با پیروزی در تمام 7 دیدار 
بازی های آسیایی، رکورد 7 پیروزی پیاپی را ثبت کرد و تیم ملی ایران 
به قهرمانی رســاند. 7 دیداری که به ترتیب مقابل تیم های پاکستان، 
برمه، بحرین، مالزی، کره جنوبی، عراق و رژیم صهیونیستی در تهران 
برگزار شد و حاال در تاریخ 11 شــهریور 1400 و پس از سال ها رکورد او 

توسط مربی ای به مراتب کم نام و نشان تر اما کاربلد شکسته شد.
تیم ملی در دومین دیدار خود در مرحله نهایی رقابت های انتخابی جام 

جهانی قطر روز سه شنبه مقابل تیم ملی عراق قرار می گیرد.

خبر روز

جدایی »فراز« از تراکتور تکذیب شد 
در روزهای گذشته شایعات بسیاری پیرامون اســتعفای فراز کمالوند از تراکتور و جدایی او از جمع 

سرخ پوشان تبریزی مطرح شده بود که حاال با واکنش باشگاه تراکتور همراه شده است.
تی تی ها در صفحه توئیتر خود با تکذیب این موضوع نوشــتند که طرفین بر ادامه همکاری تاکید 
دارند و مسئله جدایی کمالوند به هیچ عنوان مطرح نیست.این در شــرایطی است که در روزهای 
اخیر باشگاه تراکتور فضایی بسیار ملتهب را سپری کرده و حاال باید دید در روزهای آینده چه اتفاقی 

رخ می دهد.

پیشنهاد جالب »مجیدی« به هافبک پرسپولیس
سعید حســین پور، هافبک جوان و آینده دار باشگاه پرســپولیس که به تازگی قراردادش را با این 
باشگاه فسخ کرد؛ با پیشنهاد یکی از مدیران استقالل برای حضور در جمع آبی ها مواجه شده است. 
سعید که از تیم های پایه پرسپولیس رشد و در زمان برانکو به تیم اصلی رسید در فصل قبل توسط 
یحیی گل محمدی اکثرا روی نیمکت قرار می گرفت و همین موضوع باعث شد در نیم فصل سال 

قبل راهی ماشین سازی شود.
بعد از پایان فصل هم حسین پور با وجود داشتن قرارداد با پرسپولیس ، بعد از صحبت با مدیران و 
اعضای کادر فنی این تیم تصمیم گرفت قراردادش را فسخ کند. حاال با توجه به اینکه سعید بازیکن 
آزاد است؛ یکی از مدیران باشگاه استقالل پیشنهاد حضور در این تیم را به سعید داد ولی حسین پور 
ترجیح داد فعال به این پیشنهاد پاسخی ندهد. قرار است طی چند روز آینده این بازیکن جوان بعد 

از مشورت با چند نفر پاسخ قطعی خود را به استقاللی ها بدهد.

مدافع تیم سپاهان:

خوشحالم که امکان ادامه حضورم در سپاهان فراهم شد
محمدرضا مهدی زاده، مدافع میانی تیم سپاهان یکی از بازیکنانی بود که با وجود در اختیار داشتن 
پیشنهاداتی، بار دیگر ترجیح داد به کار در اصفهان ادامه دهد. مهدی زاده درباره شرایط این تیم در 
فصلی که پشت سر گذاشتند، گفت: یک فصل سخت و طوالنی را پشت سر گذاشتیم و تالش زیادی 

برای رسیدن به اهداف مان داشتیم که متاسفانه میسر نشد. 
ما با پرسپولیس تا هفته آخر لیگ در کورس قهرمانی بودیم و کســب 65 امتیاز در لیگ واقعا کار 
راحتی نیست و از طرفی در جام حذفی هم تالش زیادی برای قهرمانی داشتیم ولی اتفاقات فوتبالی 

باعث شد نتیجه نگیریم و حذف شویم. 
فکر می کنم استحقاق ما در فصل گذشته حداقل یک جام بود که به آن نرسیدیم.مدافع فوالد مبارکه 
سپاهان پیرامون اینکه در مرحله اول مذاکرات با سپاهان به نتیجه نرسید و در دور دوم توافق کردند و 
قراردادش تمدید شد توضیح داد: در مرحله اول مذاکرات یک سری سوءتفاهم  پیش آمد که منجر 
به توافق نشد و نتوانستیم به جمع بندی برسیم ولی بعد از اینکه مستقیم با آقای نویدکیا صحبت 
کردم این سوء تفاهم برطرف شد و بدون هیچ مشکلی قراردادم را تمدید کردم و خوشحالم که امکان 

ادامه حضورم در سپاهان فراهم شده است. 
اینکه می گویند مشکل بر سر زمان قرارداد و اختالف بین یک سال و دو سال بود، صحت ندارد و ما 
بر سر دو ســال توافق کرده بودیم و اصال چنین موضوعی صحت نداشت. به هر حال خوشحالم که 

در سپاهان هستم.
وی در مورد نقل و انتقاالت این باشگاه تا این لحظه گفت: ما چند بازیکن خوب مان را متاسفانه از 
دست دادیم، همبازی هایم که لژیونر شــدند و برای آنها آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم هرجا 
هســتند بدرخشــند، از طرفی بازیکنان خوبی هم به خدمت گرفتیم و نفراتی که اضافه شــدند از 
مهره های خوب و کلیدی فوتبال ایران هستند، امیدوارم عملکرد خوبی در ترکیب تیم داشته باشند 

و فصل آینده حتی قدرتمندتر از گذشته در رقابت ها حاضر شویم.

مستطیل سبز

دبیر کانون کارآفرینان اصفهان:

تعطیلی باشگاه های ورزشی 
توام با اقدامات حمایتی 

باشد
دبیــر کانــون کارآفرینــان اصفهــان گفت: 
تعطیلی باشگاه های ورزشی در دوران شیوع 
ویروس کرونا باید توام بــا اقدامات حمایتی 
باشــد.فرهاد رحیمی افزود: ارائه تســهیالت 
و بســته های حمایتی به فعاالن ورزشــی و 
افرادی کــه از این راه امــرار معاش می کردند 
ضروری اســت. وی اضافه کــرد: بالغ بر 30 
هزار نفر در اســتان اصفهان در امور ورزشــی 
فعال بودند و پس از شــیوع ویروس کرونا و 
تعطیلی باشــگاه ها بیکار شــدند و روز به روز 
به مشکالت معیشــتی آنان افزوده شد. دبیر 
کانون کارآفرینان اصفهان با اشــاره به اینکه 
حمایت از مشاغل آسیب دیده در کشورهای 
دیگر در همه صنوف وجود دارد، اظهار داشت: 
مشاغل خدماتی بیشترین ضربه را در دوران 
همه گیری کووید-19 متحمل شدند و ورزش 
نیز به عنوان یک مقولــه خدماتی ضرر و زیان 
جدی دید. رحیمی با بیان اینکه یک هزار و 700 
باشگاه ورزشی در استان اصفهان وجود دارد، 
تصریح کرد: نه تنها کارمنــدان و مربیان بلکه 
کارآفرینان و کارفرمایــان این بخش نیازمند 
حمایت هستند. وی خاطرنشان کرد: در اوایل 
تعطیلی باشگاه ها، رقمی برای حمایت در نظر 
گرفته شد؛ اما این عدد بسیار کم و ناچیز بود 
و مشکلی را حل نمی کرد بنابراین امیدواریم 
دولت برنامه عاجــل و جامع برای بهبود وضع 
معیشتی همه بخش ها بویژه ورزش اتخاذ کند. 
دبیر کانون کارآفرینان اصفهــان با بیان اینکه 
ادامه تعطیلی باشگاه ها روز به روز به مشکالت 
اقتصادی آنها می افزاید، گفت: می توان با اتخاذ 
تدابیری برای آغاز بکار بســیاری از رشــته ها 
اقدام کرد.بر اساس اعالم سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اصفهان، میزان اشتغال از دست 
رفته در اســتان طی سال گذشــته در بخش 
خدمــات از جملــه ورزش 58 درصدی بود.
استان اصفهان با جمعیت بیش از پنج میلیون 
نفر در 28 شهرســتان دارای حدود 375 هزار 

ورزشکار سازمان یافته است.

کسب این سه امتیاز با این سبک بازی،  بسیار نگران 
کننده است چرا که رقبای حرفه ای تر و خطرناکی مثل 
کره جنوبی، عراق و امارات در پیش هستند و کوچک 
ترین لغزشی می تواند به قیمت از دست دادن جام 

جهانی ۲۰۲۲ قطر شود

فوتبال جهان

وز عکس ر

استقبال از نایب  
قهرمان پارالمپیک 

2020 توکیو در اصفهان 
مراسم استقبال و تجلیل از علیرضا 
مختــاری همامــی، نایب قهرمــان 
مســابقات پرتاب وزنــه پارالمپیک 
2020 توکیو صبح پنجشنبه با حضور 
مسئوالن ورزش استان در گلستان 

شهدای اصفهان برگزار شد.

رییس فدراســیون هندبال دربــاره گرفتن میزبانی 
هندبال آســیا از ایران، عنوان کرد: یــک ماه پیش 
فدراسیون هندبال آســیا به ما اعالم کرد بر اساس 
آمار سازمان بهداشــت جهانی و سایر سازمان ها در 
خصوص ویروس کرونا کشور ما در وضعیت نامطلوبی 
قرار دارد و می خواهند میزبانی را از ما بگیرند.علیرضا 
پاکدل افزود: برای میزبانی مســابقات بزرگساالن 
باید از چند ماه قبل کشور میزبان شرایط الزم را فراهم 
کند به همین دلیل با توجه به این شــرایط تقاضای 
جلسه داشتیم. به همین دلیل در دفتر معاون وزیر 
جلسه، ویدئو کنفرانسی با مســئوالن کنفدراسیون 
آسیا برگزار کردیم.وی با اشــاره به صحبت های رد 
و بدل شده با مقامات آسیایی، عنوان کرد: صحبت 
کردیم که وضعیت کشــور ما بهتر خواهد شد، چون 

آقای علی نژاد پزشک است تحلیل هایی داشت مبنی 
بر اینکه با توجه به تجربیات گذشته پیک های کرونا 
ممکن اســت بعد از یک ماه نزول کند. چون ما االن 
در پیک هستیم و احتماال تا یک ماه آینده ریزش ها 
شروع می شود به ما یک ماه فرصت دهند. مقامات 
آسیایی در ابتدا نپذیرفتند و گفتند 2 هفته اما با اصرار 
ما موافقت کردند که آخرین فرصت سه شنبه می شد.

پاکدل با بیان اینکــه افزایش کرونا باعث شــده تا 
میزبانی مردان آسیا از ایران گرفته شود، خاطرنشان 
کرد: کرونای المبدا بر خالف تمامی پیک ها که بعد از 
یک ماه فروکش می کرد نه تنها کم نشد بلکه در روزی 
که جلسه داشتیم تعداد فوتی ها افزایش یافت که این 
اتفاق آنها را ترساند. به ما گفتند خیلی از کشورهای 
آســیایی به خاطر این وضعیت حاضر نیســتند به 

ایران بیایند و گفتند مشکلی با میزبانی ما ندارند؛ اما 
وضعیت کشور خوب نیست.

وی افزود: این فرصت یک ماهه به پایان رسید و روز 
پنجشنبه در ایمیلی گفتند وضعیت ایران وخیم است 
و بیشترین فوتی را در دنیا دارید. این وضعیت برای 
ما قابل قبول نیست و در بین رشته های توپی هندبال 
چلنج زیــادی دارد. گفتند ایران کشــور مهمی برای 
ماســت و در دیگر رویدادها جبران خواهیم کرد و در 

نهایت میزبانی را به عربستان دادند.

ایران چگونه میزبانی هندبال را از دست داد؟

عکس: تسنیم
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رونمایی از دیوارنگاری های منطقه 1۵
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: هنرهای عمومی مانند نقاشی دیواری با بسیاری 
از مسائل شهری در ارتباط است و در راستای بهسازی و حفظ هویت شهری و با توجه به فرهنگ 
غنی خوراسگان این کار در ۱۰ منطقه مختلف شهر انجام و پس از تکمیل رونمایی شده، در حالی 
که سال های مدیدی بود برای زیبا سازی همچنین اســتفاده از سطوح ناکارآمد منطقه، این کار 

انجام نشده بود.
مسعود قاســمی تصریح کرد: نقاشی دیواری در ارتباط با ســه عامل مخاطب، معماری و محیط 
پدید می آید که از میان این عوامل، محیط نقش اساســی در خلق این آثار دارد؛ چرا که مهم ترین 
وجه تمایز نقاشی دیواری از دیگر انواعش، شکل یافتن آن تحت تاثیر شرایط و ویژگی های محیط 
اســت.مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان ادامه داد: این هنر رســانه  دیداری می تواند ساحت 
کالبدی و دیداری منظر شهری را متاثر سازد و در ایجاد فضاهای سرزنده و با نشاط موثر باشد؛ از 
مهم ترین اهداف هنر »دیوارنگاری« زیبا سازی، بازپیرایی و تلطیف فضاها و منظر شهری است.

وی با بیان اینکه مردم خوراسگان والیت مدار و شهیدپرور هســتند، تصریح کرد: برجسته ترین 
دیوارنگاری های اخیر در ارتباط با زنده نگه داشتن یاد شهدا و به خصوص شهیدان گرانقدر منطقه 
از جمله سردار شهید احمد ربانی، اولین فرمانده بسیج خوراسگان بود که در عملیات خرمشهر به 

درجه واالی شهادت رسید.
قاسمی گفت: از دیگر شهدای هشت سال دفاع مقدس که تمثال آنها زینت بخش شهر شده است 
می توان به دیوارنگاری شــهید محمدرضا تورجی زاده، شهیدان اکبر و رضا تورجی زاده در ورودی 
محله جی شیر و همچنین تصویر شــهید مهدی حبیب الهی در محله راران اشاره کرد. وی افزود: 
اجرای این عملیات در داخل محالت نیز انجام شــده، به طوری که در محله اندوان دو مورد و در 
محله راران نیز دو مورد دیوارنگاره اجرا و رونمایی شده است. مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: مساحت این دیوارنگاری ها حدود ۵۰۰ متر مربع است که با هزینه ای بالغ بر یک 

میلیارد ریال به اتمام رسیده و رونمایی شده است.

 رویکرد شورای ششم، ارتقای کیفیت خدمات
در اصفهان است

رییس کمیســیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شــهر اصفهان  با بیان اینکه 
شهرداری ۳۷۰ وظیفه قانونی در قبال شهروندان دارد، اظهار کرد: اکنون که شهردار آینده اصفهان 
انتخاب شده است باید سعی کنیم به عنوان اعضای شورا بر عملکرد شهرداری در انجام این وظایف 
نظارت داشته باشــیم.عباس حاج رســولیها با تاکید بر اینکه ارائه خدمات مدیریت شهری ۲۴ 
ساعتی بوده و تعطیلی ندارد، افزود: بیش از هر چیز باید خدمت رسانی به مردم در اولویت باشد و 

این خدمت رسانی زمانی قابل ارزش است که همراه با تکریم مردم انجام شود.
رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: یکی 
از اقدامات شورای اسالمی در دوره اول ریل گذاری مناسبی بود که انجام داد؛ انجام کارهای شهر 
بر اساس برنامه اصفهان ۱۴۱۴ که استراتژی مدیریت شهری را مشخص می کرد و تدوین برنامه 

اصفهان ۱۴۰۴ باعث شد توسعه اصفهان تاکنون بر اساس برنامه ریزی پیش برود.
وی ادامه داد: در شورای ششــم اولویت بر اجرای پروژه های عمرانی است که دچار وقفه شده یا 
باید مسیر توسعه آن ادامه یابد؛ یکی از پروژه هایی که باید در چهار سال آینده تکمیل شود، رینگ 
چهارم حفاظتی اســت که امیدواریم بتوانیم در این دوره قســمتی که مربوط به اصفهان است را 
بهره برداری کنیم. رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: در مالقات مردمی و بازدید از مناطق مشــاهده کردیم که بیش از ۹۵ درصد بازگشــایی ها 
و احداث خیابان ها که مورد نیاز بوده انجام شــده و باید طی چهار ســال آینده در ارتقای کیفیت 

خدمات نظارت کافی داشته باشیم.

در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی مطرح شد؛

تکمیل کیلومتر ۴ تا ۷ حلقه حفاظتی شهر اصفهان تا نیمه دوم مهرماه

جلسه بررسی مشکالت و آخرین وضعیت پروژه های عمرانی شهرداری 
اصفهان در محل پــروژه حلقه چهارم حفاظتی شــهر اصفهان با حضور 
سرپرست شــهرداری و مدیران شهری برگزار شــد. علیرضا بوژمهرانی، 
سرپرســت شــهرداری اصفهان در حاشــیه بازدید از آخرین وضعیت 
پروژه های عمرانی شــهرداری که در محل پروژه حلقه چهارم حفاظتی 
شهر اصفهان )پل زیرگذر قهجاورستان( برگزار شد، با بیان اینکه اجرای 
پروژه های بزرگ شهری با چالش های بزرگ مواجه است، گفت: به منظور 
حل سریع تر این مشــکالت و چالش ها نیاز است، هماهنگی های الزم 
میان بخش های مختلف شهرداری برای سرعت در اجرای این پروژه ها و 

به منظور طراحی، آزادسازی، اجرا، توافق با مردم و … انجام شود.

رضایت مردمی در اجرای پروژه های عمرانی بسیار مهم است
وی، رضایت مردمی در اجرای پروژه های عمرانی شهرداری را بسیار مهم 
ذکر کرد و افزود: تصمیمات خوبی برای ادامه احداث پروژه حلقه چهارم 
حفاظتی شهر اصفهان گرفته شد تا با سرعت در امور اجرایی این پل و ادامه 
مسیر حلقه حفاظتی هرچه سریع تر این بخش از پروژه نیز در اختیار مردم 
قرار گیرد.سرپرست شهرداری اصفهان با بیان اینکه حلقه چهارم حفاظتی 
شهر اصفهان کار بسیار بزرگی است که طی سالیان گذشته کار احداث آن 
توسط شهرداری آغاز شده است، بیان کرد: با ادامه احداث این پروژه در 

کیلومتر ۲.۵ تا هفت کامیون های سنگینی که قصد عبور از شهر را دارند هر 
چه بیشتر می توانند از مسیر حلقه چهارم حفاظتی استفاده کنند و مقدار 
مساحتی که زیر بار ترافیکی می رود بیشتر می شود.بوژمهرانی تاکید کرد: 
به دنبال تامین منابع الزم هستیم و تالش می شــود زندگی و کار مردم 

کمترین تاثیر را از اجرای این پروژه داشته باشد.

تکمیل کیلومتر 4 تا 7 حلقه حفاظتی شهر اصفهان تا نیمه دوم مهرماه
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان نیز در حاشیه این بازدید گفت: 
پروژه حلقه حفاظتی یکی از پروژه های مهم شهرداری محسوب می شود 
و قرار شد آزادسازی های مربوط به کیلومتر چهار تا هفت هر چه سریع تر 
انجام شود. ایرج مظفر ضمن ابراز امیدواری برای به پایان رساندن کیلومتر 
چهار تا هفت حلقه حفاظتی در نیمه دوم مهرماه سال جاری، تصریح کرد: 
شروع عملیات کیلومتر ۲.۷۰۰ تا چهار نیز در دستور کار قرار گرفت که روند 

اجرایی آن انجام می شود.

پیشرفت ۸0 درصدی کیلومتر 4 تا 7
وی با بیان اینکه کیلومتر چهار تا هفت حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است، اضافه کرد: همچنین در خصوص تامین اعتبار و آزادسازی 
کیلومتر ۶۰۰ تا ۲.۷۰۰ تصمیم گیری شد و امیدوارم بتوانیم عملیات اجرایی 

این مسیر را نیز هر چه ســریع تر به پایان برسانیم.معاون عمران شهری 
شهرداری اصفهان گفت: قرار شد منطقه ۱۵ شهرداری تا حدود یک ماه 

آینده کل آزادسازی های کیلومتر چهار تا هفت را انجام دهد.

با تکمیل حلقه حفاظتی در منطقه 1۵ ورود کامیون به شهر اصفهان 
ممنوع می شود

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان هم در خصوص کیلومتر چهار تا هفت 
حلقه حفاظتی شهر اصفهان، گفت: ۹۸ درصد یعنی ۱۵۷ هزار متر از مسیر 
۱۶۰ هزار متری آزادسازی شده که به معنای آزادسازی ۹۸ درصدی است، 
معادل ســه هزار متر آن باقی مانده که برای باالی دو هزار و ۵۰۰ متر آن 
توافق های الزم صورت گرفته و برای مابقی آن با توجه به تغییر قیمت ها با 
یکسری مشکالت مواجه بوده ایم. مسعود قاسمی ادامه داد: امیدوارم تا 
اواخر مهر بتوانیم کیلومتر چهار تا هفت را به پایان رسانده و در اختیار مردم 
قرار دهیم. با افتتاح این سه کیلومتر از پل آفتاب تا سه راه بهاران، حلقه 
حفاظتی در شرق اصفهان کامل می شود. وی با بیان اینکه هفت کیلومتر 
رینگ در منطقه ۱۵ باقی مانده است، افزود: حدود ۵۰۰ هزار متر این مسیر 
آزادسازی نیاز داشت که آزادسازی های حدود ۴۰۰ هزار متر آن انجام شده 
و امیدوارم با تکمیل ساخت این مسیر، ورود کامیون به اصفهان ممنوع 

شده و مردم احساس آرامش بیشتری داشته باشند

معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شــهرداری اصفهــان با اشــاره به طــرح تجمیع، 
یکپارچه سازی و طبقه بندی اطالعات در شهرداری 
اصفهان، اظهار کرد: امــروزه ارزش و اهمیت وجود 
اطالعاتی که کامال درست، قابل اتکا و استناد باشد 
برای همه بســیار واضح اســت زیرا تصمیم گیری 
بر اســاس اطالعات غلط موجب انجــام اقدامات 
اشــتباه خواهد شــد و هزینه هایی را به دنبال دارد 
که گاهی غیرقابل جبران اســت.علیرضا صادقیان 
با تاکید بر اینکه در شــهرداری بر اساس اطالعات 
تصمیم گیری هــا انجام و اجرایی شــده تا شــهر 

به صورت مطلــوب در جهت جلــب رضایت مردم 
اداره شــود، افزود: با اســتفاده از طــرح تجمیع و 
یکپارچه ســازی اطالعات انتظار می رود اطالعات 
کلیدی مورد نیــاز مدیران در بســتر یکپارچه جمع 
آوری شده، سپس انتشار یابد. معاون برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه یکی از مهم ترین سیاســت های شهرداری، 
رویکرد برقراری شفافیت بین شهروندان و مدیریت 
شهری است که خوشبختانه در این راستا گام های 
بلندی برداشته شده است، خاطرنشان کرد: طرح 
تجمیع، یکپارچه سازی و طبقه بندی اطالعات شامل 
بخش های اصلی استانداردسازی، یکپارچه سازی 
و انتشار اطالعات در شهرداری اصفهان است که دو 
مورد نخست در سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات 
)ســیما( و مورد ســوم در ســامانه رصد اطالعات 

)رصا( انجام شــده اســت.وی افزود: در ســایت 
my.isfahan.ir و درگاه الکترونیکی شهرداری به 
نشــانیisfahan.ir ، اطالعات در قالب سامانه ها 
برای مدیــران در داشــبورد رصا، آمارنامه ســاالنه 
برای شــهروندان و یک سامانه شــفافیت بودجه 
بارگذاری شده است.صادقیان گفت: طرح تجمیع 
اطالعات شهرداری ســال ۸۹ در قالب نظام جامع 
آماری اجرا شد، اما سامانه پشتیبان وجود نداشت 
که طی دو سال اخیر دو ســامانه سیما و رصا کمک 
کرد تا مطالب جمع آوری شده قابلیت بارگذاری در 
سامانه و استفاده را داشته باشد. وی ادامه داد: یکی 
از گام ها برای مشارکت دادن شهروندان، اشتراک 
اطالعات بین مدیریت شهری و شهروندان است که 
در این راستا سامانه »سیما« کمک می کند در لحظه 

اطالعات خوبی داشته باشیم.

معاون برنامه ریزی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

اشتراک اطالعات بین مدیریت شهری و شهروندان

امیدوارم تا اواخر مهر بتوانیم کیلومتر چهار تا هفت را به 
پایان رسانده و در اختیار مردم قرار دهیم. با افتتاح این 
سه کیلومتر از پل آفتاب تا سه راه بهاران، حلقه حفاظتی 

در شرق اصفهان کامل می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

برگزاری دوره آموزشی مبانی حقوقی ویژه ناظران و عوامل 
اجرایی شرکت های پیمانکار

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری دوره آموزشی مبانی حقوقی 
و قوانین مدیریت پسماند و رعایت حقوق شهروندی ویژه ناظران و عوامل اجرایی شرکت های 

پیمانکار این سازمان خبر داد.
رحیم محمدی با اعالم این خبــر توضیح داد: با توجه به اهمیت اشــراف کلیه عوامل مدیریت 
پســماند به مباحث قانونی در این زمینه و به منظور تشخیص تخلفات و آگاهی از نحوه برخورد 
صحیح با متخلفان، ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اقدام به برگزاری جلسات 
آموزش های حقوقی ویژه عوامل اجرایی شرکت های پیمانکار در زمینه مدیریت پسماند خشک 

کرده است.
وی ادامه داد: این برنامه آموزشی طی جلسات مســتمر ماهیانه برگزار می شود و موضوعاتی 
شــامل آموزش مبانی حقوقی، قوانین و مقررات، نحوه برخورد با متخلفین در زمینه مدیریت 
پســماند، رعایت حقوق شــهروندان و مباحث مرتبط با کودکان کار به ناظرین و عوامل اجرایی 

شرکت های پیمانکار ارائه می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان این که تالش بخش های مختلف 
ســازمان، متمرکز بر اجرای صحیح و قانونی فرآیندهای جمع آوری و پردازش پسماند است، 
اضافه کرد: برخورد با تخلف ها در زمینه مدیریت پسماند، پیشگیری از شیوع پدیده دوره گردی 
و زباله گردی و نظارت بر فرآیند جمع آوری پســماندها در قالــب فعالیت عوامل مجاز از جمله 
اقداماتی است که سازمان در قالب همکاری با شرکت پیمانکار بر اجرای صحیح آن تاکید دارد و 

آموزش های قانونی و حقوقی نیز در راستای بهینه سازی اجرای این موارد است.
محمدی بخش زیادی از این قانونمنداری را هم متوجه شــهروندان دانسته و تصریح کرد: اگر 
شهروندان در زمینه تحویل پسماند خشک تنها با عوامل مجاز در قالب ایستگاه های بازیافت و 
خودروهای جمع آوری مربوط به طرح تفکیک از مبدأ و تحت نظر پیمانکاران سازمان همکاری 
کنند و در زمینه مدیریت سایر انواع پســماند از جمله پسماند تر و پســماند خطرناک خانگی 
مطابق دستورالعمل سازمان اقدام کنند، به تدریج تخلفات و به تبع نیاز به اعمال برخورد قانونی 

با متخطیان کاهش می یابد.

 افتتاح نمایشگاه پرده های خیالی نگاری عاشورا 
در اصفهان

نمایشگاه »پرده های خیالی نگاری عاشــورا« از روز یکشنبه ۱۴ شــهریورماه به مناسبت ایام 
سوگواری شهادت حضرت اباعبدا... الحســین )ع( در عمارت تاریخی سعدی اصفهان افتتاح 

می شود و تا هشتم مهر ماه ادامه خواهد داشت.
در طول این نمایشگاه تعداد پنج پرده خیالی نگاری از استاد عباس گیاهی در گالری گلستان و 
بوستان به نمایش در می آید، دو پرده از این تعداد از مجموعه شخصی علیرضا بطالنی و مهندس 
عطریان هستند و سه پرده دیگر از گنجینه موزه هنرهای اصفهان ارائه شده اند که برای نخستین 

بار است که به نمایش در می آیند.
همراه با این نمایشگاه فیلمی با موضوع »مروری بر زندگی استاد عباس گیاهی« به کارگردانی 
مصطفی حیدری پخش می شود و یک تابلو نیز از داوود زندیان متعلق به گنجینه موزه هنرهای 

معاصر اصفهان در گالری »نقطه« یا تک اثر به نمایش در خواهد آمد.
آثار این نمایشــگاه همراه با پرده خوانی مرشــد ناصحی افتتاح می شــود؛ ســاعات بازدید از 
این نمایشــگاه همه روزه به جز روزهای تعطیل از ســاعت ۱۶ الی ۲۰ خواهد بود و عالقه مندان 

می توانند به بازدید از این آثار در گالری های گلستان و بوستان بپردازند.

با مسئولان

خبر خوان

راه اندازی 3 مرکز جدید 
 معاینه فنی خودرو 

تا پایان سال

خبر روز

مدیرعامل ســازمان حمل و نقل بــار و کاالی 
شهرداری اصفهان با اشــاره به فعالیت مراکز 
معاینه فنی خودرو و کیفیــت ارائه خدمات، 
اظهار کرد: در حال حاضــر مراکز معاینه فنی 
خودرو باز اســت و انتظار می رود شهروندان 
برنامه ریزی الزم را با توجه به در پیش رو بودن 
فصل سرد سال و مواجهه با پدیده وارونگی هوا 
برای مراجعه به این مراکــز و دریافت گواهی 
انجام دهند.مجید طهماســبی تصریح کرد: 
با توجه به شــرایط کرونایی، آدرس اینترنتی 
FANI.HAMLEBAR.COM جهت دریافت 
نوبت بر خط و مراجعه با کمترین زمان انتظار 
به مراکز معاینه فنی نزدیک به محل سکونت 
در دسترس شهروندان قرار گرفته است.مدیر 
عامل سازمان حمل و نقل بار و کاالی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: شــهروندان بایــد قبل از 
مراجعه به مراکز معاینــه فنی عیوب ظاهری 
خودرو را برطرف کنند تا در شــرایط کرونایی 
نیاز به مراجعه مجدد نداشــته باشند و شاهد 
ایجاد ایمنی در رفت و آمد شهروندان و رعایت 
حقوق همه آن ها باشــیم.وی با بیان اینکه در 
حال حاضر هفت مرکز معاینه فنی خودروهای 
سبک شهر با ۱۱ خط مکانیزه آماده ارائه خدمات 
به شهروندان است، خاطرنشان کرد: در شیفت 
بعد از ظهر مراکز معاینه فنی جی، تاکسیرانی و 
معاینه فنی خودروهای نیمه سنگین و سنگین 
فعال نیستند.طهماســبی گفت: مرکز معاینه 
فنی خودروهای نیمه سنگین و سنگین در بلوار 
فرزانگان روبه روی بوستان فدک نیز همه روزه 
آماده ارائه خدمات اســت و این مرکز قابلیت 
ارائه گواهینامه فنی به خودروهای درون و برون 
شهری را دارد.وی ادامه داد: تا قبل از پایان سال 
سه مرکز معاینه فنی جدید با اولویت غرب و 
جنوب غرب اصفهان برای ارتقای کیفیت ارائه 
خدمات به شــهروندان راه اندازی خواهد شد 
البته یک مرکز نیز از سوی شهرداری به انجمن 
حمایت از زندانیان واگذار شده تا عالوه بر ارائه 
خدمات به شهروندان، درآمد آن برای کمک به 

خانواده زندانیان صرف شود.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: دوره تربیت مربی نهج البالغه ویژه بانوان طلبه به مدت یک سال و با هدف آشنایی و انس اساتید و طالب با 
این گنجینه ارزشمند  در شهر اصفهان برگزار می شود. حجت االسالم والمسلمین غالمرضا بهرامی،  ادامه داد: تعداد ۶۰ نفر از طالب و اساتید عالقه مند به نهج 
البالغه پژوهی در این دوره شرکت کرده اند.وی، شرایط شــرکت در دوره  را اشتغال در سطح دو حوزه و  گذراندن دوره به مدت یک سال اعالم کرد.مدیر حوزه 
علمیه خواهران استان اصفهان، امتیازات شرکت در دوره تخصصی تربیت مربی نهج البالغه را برخورداری از اعزام های تبلیغی و اعطای گواهی نامه پایان دوره 

و برگزاری جلسات آموزشی نهج البالغه پژوهی در مدارس علمیه خواهران اصفهان بیان کرد.

برگزاری دوره تخصصی تربیت مربی نهج البالغه در اصفهان 

بازدید سرپرست 
شهرداری اصفهان از 
ایستگاه آتش نشانی  

علیرضا بوژمهرانی، سرپرست 
شهرداری اصفهان از ایستگاه 
در حال ســاخت شــماره ۲۷ 
آتش نشــانی اصفهان بازدید 

کرد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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تقریبا در هر صنعتی نه تنها توجه کافی به کار زنان نمی شود بلکه 
از آن ها قدردانی نیز به عمل نمی آید. این امر در علم نیز صادق 
است. با این حال تعداد قابل توجهی از دانشمندان زن در حال 
پیشرفت در حوزه هایی که اکثرا در ســلطه مردان است، قرار 
دارند.در این خبر قصد داریم چهار دانشمند زن تاثیرگذار که با 

علم خود در حال متحول کردن جهان هستند را معرفی کنیم.
ســینتیا کنیون: آیا تا به حال دل تان خواسته که بتوانید 
همیشه زندگی کنید و به نوعی عمر طوالنی داشته باشید؟ اگر 
به این موضوع فکر کرده اید ممکن است پاسخ سوال شما در 
دستان »ســینتیا کنیون« )Cynthia Kenyon(، زیست 
شناس مولکولی مشهور باشد.گرچه این موضوع آنچنان که 
بیان شده ساده و راحت نیست، اما نتایج مطالعات ژنتیکی 
کنیون در مورد پیری کرم های الگانس نشان داده که ممکن 
است بتوان عمر موجودات را طوالنی تر کرد.او در مطالعات خود 
دریافت که جهش گیرنده هورمــون »daf 2« بدون آنکه بر 
کیفیت زندگی این کرم تاثیر بگذارد طول عمر کرم را دو برابر 
می کند. قابل توجه ترین بخش مطالعات کنیون این است که 
وقتی این آزمایشــات روی موش ها تکرار شد نیز همان اثر 
مشاهده شــد. از آنجا که موش ها جزو پستانداران هستند، 
ممکن است محققان همان تاثیر را در انسان نیز مشاهده کنند.

 )Jennifer Doudna( »جنیفر دودنا: »جنیفر دودنــا
فردی است که در ســال 2020 به همراه »امانوئل شارپنتیر« 
برای توسعه روشی برای ویرایش ژنوم موفق به دریافت نوبل 
شیمی شد. امانوئل شارپنتیر و جنیفر دودنا، دو بانوی برنده 
نوبل رشته شیمی در سال 2020، یکی از تیزترین ابزار ویرایش 
ژن را که یک قیچی ژنتیکی»کریسپر/َکس۹« است، کشف 
کردند.محققان با اســتفاده از این ابزار می توانند دی. ان. ای 
حیوانات، گیاهان و ریزموجودات یا میکروارگانیسم ها را با دقت 
 cas/بســیار باالیی تغییر دهند. قیچی ژنتیکی »کریســپر
۹«انقالبی در علوم زندگی مولکولی ایجاد کرده است. این ابزار 
به دانشمندان اجازه می دهد تا تغییرات بسیار دقیقی در دی. 
ان. ای سلول ها ایجاد کنند. عالوه بر آن به توسعه درمان های 
نوآورانه ســرطان کمک می کند و ممکن است رویای درمان 

بیماری های ارثی را نیز به واقعیت تبدیل کند.
نینا تاندون: »نینا تاندون« )Nina Tandon( یک مهندس 
زیست پزشکی است که در حال تغییر جهان علم سلول هاست. 
او موســس و مدیرعامــل شــرکت »EpiBone« اســت. 
»EpiBone« شرکتی اســت که اســتخوان ها را به منظور 
بازسازی اسکلت پرورش می  دهد. این امر به محققان اجازه 
می دهد تا نقایص استخوانی در افراد را در محیط آزمایشگاه و 

با استفاده از سلول های بنیادی بیمار و تحریک آن ها به رشد 
استخوان های سالم جدید، ترمیم کنند.تاندون همچنین به 
ایجاد قلب های تپنده با استفاده از همین روش شناخته شده 
است. همچنین مجله فارین پالیسی در ســال 2015 از او با 
عنوان یکی از متفکران جهانی یاد کرده است. در کاری که نینا 
تاندون در حوزه علم انجام می دهد، بسیار شگفت انگیز است 
و می تواند تاثیر بسزایی در حفظ سالمت جامعه جهانی چه در 

حال حال و چه در آینده داشته باشد.
 Sunetra( »سونترا گاپتا: می توان گفت »سونترا گاپتا
Gupta( همه چیز دان حال حاضر اســت. این دانشــمند 
متولد کلکته و مقیــم بریتانیا نه تنها اســتاد اپیدمیولوژی 
نظری دانشگاه آکسفورد بلکه نویسنده رمان و مترجم اشعار 
رابیندرانات تاگور نیز هست؛ اما شــاید بپرسید نقش او در 
پیشرفت علم چه بوده است؟سونترا گوپتا به مطالعه عوامل 
بیماری های عفونی که سبب بیماری HIV، ماالریا، مننژیت 
باکتریایی و آنفوالنزا می شود، عالقه دارد. او در سال 200۹ به 
دلیل آنکه تمرکز خود را بر بررســی موضوع تکامل تنوع در 
عوامل بیماری زا معطوف کرده بود و به نتایج مهمی دســت 
یافته بود، موفق به دریافت جایزه روزالیند فرانکلین انجمن 

سلطنتی شد.

آشپزی

املت لوبیا
مواد الزم: تخم مرغ درشت2 عدد، رب گوجه فرنگی 2 قاشق 

غذاخوری،روغن مایع 4 قاشق غذاخوری،کنسرو خوراک لوبیا چیتی 
یک عدد،نمک و فلفل سیاه به میزان الزم،روغن زیتون وآب نارنج به دلخواه

 طرز تهیه: ابتدا روغن را داخل ماهی تابه بریزید. شعله اجاق را زیاد کنید تا روغن داغ شود. 
رب گوجه فرنگی را داخل روغن داغ بریزید و خیلی سریع هم بزنید تا رب نسوزد. حدود یک 

دقیقه رب را هم بزنید؛ سپس تخم مرغ ها را توی ماهی تابه بشکنید. توجه داشته باشید که زرده تخم 
مرغ را هم نزنید و فقط سفیده های تخم مرغ را با رب هم بزنید تا خوب مخلوط شود و شکل املت به 
خود بگیرد و زرده ها درسته باقی بمانند. حاال خوراک لوبیا را در یک صافی بریزد تا آبش گرفته شود.

 املت داخل ماهی تابه را کنار بزنید و کمی جا باز کنید. حاال خوراک لوبیا را در ماهی تابه بریزید. 
همچنین می توانید املت را وسط ماهی تابه جمع کنید و خوراک لوبیا را اطراف املت بریزید. 

در این مرحله نمک و فلفل سیاه را روی املت و خوراک لوبیا بپاشید. اگر به طعم روغن 
زیتون عالقه دارید، می توانید یک قاشق روغن زیتون و یک قاشق آب نارنج روی 

خوراک لوبیا بریزید و اجاق گاز را خاموش کنید. حاال املت لوبیا شاپوری شما 
آماده است که می توانید با نان بربری تازه و سبزی خوردن میل کنید.
سعی کنید برای تهیه این املت از ماهی تابه روی یا مسی استفاده 

کنید؛ زیرا حرارت را بهتر به رب و تخم مرغ منتقل می کند 
و املت شما خوشمزه تر خواهد شد.

با 4 دانشمند زن تاثیرگذار عصر حاضر آشنا شوید

نمایش »رنگ خدا« در بخش ویژه جشنواره 
مونترال کانادا

رونمایی از سریال شبکه خانگی برای 
کودکان با بازی »شبنم قلی خانی«

فیلم سینمایی »رنگ خدا« به کارگردانی مجید مجیدی که در سال 
1۹۹۹ میالدی برنده جایزه بزرگ و نامزد جایزه بهترین فیلم از نگاه 
مردمی در این رویداد شده بود، یکی از 20 فیلم برگزیده ای است که 
به همت بنیاد سینمایی فارابی در حاشیه جشنواره مونترال به نمایش 
در می آید.جشنواره بین المللی فیلم مونترال از سال آینده میالدی با نام 
جشنواره جهانی فیلم مونترال با مدیریتی جدید به راه خود ادامه خواهد داد.

شبنم قلی خانی، بهنوش بختیاری، حسین رفیعی، سارا روستاپور، ترنم 
کاظمی، مانی آخشی، رهام حیدرعلی و با هنرمندی مهدی فقیه، معرفی 
بخش نخست بازیگران سریال »نارگیل« به کارگردانی سیدابراهیم 
عامریان و حمزه صالحی هستند.این سریال در فضایی خانوادگی ساخته 
شده است و سه عروسک جدید را برای مخاطبان رونمایی می کند.داستان 
این سریال به قلم حمزه صالحی نوشته شده است.

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

مدیرعامل شرگت گاز استان اصفهان با اشــاره به نهضت گازرسانی به واحدهای 
صنعتی در این خطه گفت: تاکنون ٥٨ شهرک صنعتی استان از نعمت گاز بهره مند 
شده اند.  سید مصطفی علوی روز پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی ایستگاه 
تقلیل فشار گاز شهرک صنعتی بادرود افزود: اصالح و تقویت شبکه های موجود 
گازدار به منظور پایداری و استمرار جریان گازرسانی از جمله برنامه های سال جاری 
شرکت گاز اصفهان است.وی خاطر نشان کرد: طی پنج سال اخیر یک هزار و 2۹6 
واحد صنعتی در اصفهان گازرسانی شده، 530 واحدصنعتی نیز در برنامه امسال 
قرار گرفته و پیش بینی شده ســایر واحدهای صنعتی تا پایان سال 1402 از این 
نعمت برخوردار شوند. مدیرعامل شرکت گاز اصفهان با بیان اینکه خط اصلی انتقال 
گاز در شهرک صنعتی بادرود به طول ۹ کیلومتر است، اظهار داشت: ظرفیت گازدهی 
این شهرک 10 هزار مترمکعب بوده و زیرساخت های آن نیز فراهم  شده است.وی با 
اشاره به شبکه گازرسانی به مناطق روستایی نطنز ادامه داد: در بحث توسعه شبکه 
گازرسانی در این شهرستان، فقط سه روستا و یک مزرعه گازرسانی نشده و علت 
آن  هم بعد مسافت بوده و قصد داریم در نخستین فرصت این کار را انجام دهیم. 
علوی درباره مقدار مصرف گاز طبیعی گفت: برای زمستان سال جاری حدود 25 
میلیون مترمکعب کسری گاز داریم که اگر مردم در مصرف گاز صرفه جویی نکنند 
در سال های آینده مانند آب و برق، قطعی گاز نیز خواهیم داشت.به گفته وی، با 
گازرسانی به 530 واحد صنعتی در سال جاری، گاز طبیعی جایگزین بیش از 45 
میلیون لیتر سوخت فسیلی و مایع خواهد شد. قرار است ایستگاه تقلیل فشار 

گاز شهرک صنعتی بادرود با هزینه ای افزون بر یک میلیارد و 700 میلیون تومان و 
ظرفیت ١٠ هزار متر مکعب، در مدت هشت ماه از سوی شرکت شهرک های صنعتی 
اصفهان به بهره برداری برسد. 76 شهرک صنعتی مصوب در استان اصفهان وجود 
دارد که از این تعداد 70 شهرک صنعتی عملیاتی و در حال واگذاری است، همچنین 
50 درصد از شهرک های استان به ظرفیت نهایی خود رسیده اند.  این استان از نظر 
تعداد شهرک ها ونواحی صنعتی رتبه اول کشــور را دارد و بیش از 140 هزار نفر در 

شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب و فعال این استان مشغول کار هستند.

بنیانگذار صنعت آب و فاضالب کشــور با صدور پیامی کسب موفقیت های 
آبفای استان اصفهان در تامین نیازهای مرتبط با سالمت و بهداشت مردم و 

جلب رضایت آنها را تبریک گفت.
مهندس امیرســعید موســوی حجازی در این پیام که به مناسبت پنجاه و 
پنجمین سالگرد تاسیس شرکت آب و فاضالب استان اصفهان صادر کرده، 
آورده است:» خوشــحال و مفتخرم که در سالیان گذشــته با یاری خداوند 
متعال و همکاری صمیمانه مردم هوشمند و با ذوق اصفهان، بنیادی را برای 
نظام بخشیدن به مسئله آب و فاضالب در این شــهر تاریخی بنا نهادیم که 
امروز پس از گذشت بیش از 55 سال؛ هم چنان فعال، رو به رشد و گسترش 

و مایه سرافرازی همه ماست«.
وی که بــه مــدت 11 ســال و 25 روز)از 1345/2/28 تــا 1356/3/22( 
مسئولیت مدیر عاملی ســازمان آب و فاضالب اصفهان به عنوان نخستین 
سازمان آب و فاضالب در کشور را برعهده داشت، خطاب به مهندس هاشم 
امینی، مدیرعامل فعلی این شرکت آورده اســت:» مدیریت و هدایت این 
بنیاد که در طول تاریخ خود از زمان تاســیس همواره با چالش های فراوانی 
روبه رو بوده، بیش از یک دهه است که در دســت های توانمند جناب عالی 
قرار دارد و در این مدت با درایت، آینده نگری و پشتکار خود و همکاران، در 
تامین نیازهای مرتبط با سالمت و بهداشــت مردم شهر و استان اصفهان و 

جلب رضایت آن ها موفق بوده اید.«
مهندس حجازی در پایان پیام خود ابراز امیدواری کرده است »در این ایام 
که تغییرات اقلیمی؛ گرمای زمین و کاهش آب از یک ســو و از سوی دیگر 
تنوع مصرف و ناتوانی طبیعت در پاالیش آب، مدیریت و اداره ســازمان را 
با چالش هایی به مراتب وســیع تر روبه رو ساخته اســت بتوانید با تکیه بر 
تجربه های علمی و عملی خود، هم چنان از همراهی کارشناسان و کارگران 
دلســوز و وظیفه شــناس ســازمان و از حمایت بی دریغ مردم قدرشناس 

اصفهان برخوردار و برقرار باشید.«

اضافه می شــود پس از مهندس حجازی تاکنون 14 نفر در 18 مقطع زمانی 
مختلف به عنوان مدیرعامل یا سرپرســت آبفای اســتان اصفهان منصوب 
شده اند که مهندس هاشم امینی از تاریخ 12 مرداد 138۹ این مسئولیت را 
بر عهده دارد و از نظر مدت زمان مدیریت با مهندس حجازی برابری می کند.

آقایان تقی گرجی، حســن عبودیت، ســید کمال رضوی، حسن درخشنده 
پور، حســین برزو، جواد شــعربافچی زاده، غالمرضا منوچهری، قنبرعلی 
رجبی، مســعود ابکا، محمود دادگو، پرویز ابراهیمی، عبدالجواد زعفرانی و 
سید محمدرضا فخرایی دیگر مدیران عامل سازمان / شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان بوده اند که بین ســال های 1356 تا 138۹ این مسئولیت را 

برعهده داشته اند.
  همزمان با اقدامات همه جانبه و پیشــگیرانه مبارزه با ویــروس کرونا در ذوب 
آهن اصفهان ،بسیجیان این شــرکت نیز در یک حرکت ارزشمند نسبت به تهیه 
کپسول های اکسیژن پزشکی رایگان با عنوان » نذر نفس« جهت بیماران کرونایی 
اقدام کردند. سرهنگ مختاری، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان  به 
اتفاق معاون روابط عمومی شــرکت ضمن بازدید از محل نگهداری کپسول های 
اکسیژن پزشکی )حوزه مقامت بسیج امام علی )ع( لنجان(، با اشاره به اهمیت 
این حرکت انسان دوستانه گفت: خوشبختانه ذوب آهن اصفهان به عنوان خط 
اول جبهه صنعت تا کنون، در خصوص مبارزه با کرونا، اقدامات گسترده پیشگیری 
و درمان را در سطح شرکت و منطقه با اهتمام و جدیت ویژه ای دنبال کرده است. 
ســرهنگ مختاری گفت : هم اکنون با مســاعدت مدیریت این شرکت به ویژه 
مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت، کپسول اکسیژن پزشکی تهیه و در صورت 
نیاز به صورت رایگان در اختیار بیماران کرونایی نیازمند به اکسیژن قرار می گیرد. 
وی افزود: در این طرح )نذر نفس(امکان افزایش بیشتر این تعداد کپسول ها هم 
وجود دارد. مهندس نقدی پور، مسئول کانون بسیج مهندسین صنعت شهرستان 
لنجان نیز گفت: با توجه به مشکالت مالی تعدادی از بیماران کرونایی در تامین 
کپسول اکسیژن پزشکی، با مســاعدت مدیریت های حراست و انرژی وبهینه 
سازی سوخت ذوب آهن اصفهان و همکاری حوزه های مقاومت، شهید تندگویان 

و امام علی)ع( شهرستان لنجان، هم اکنون امکان استفاده رایگان از این امکان 
فراهم شده اســت. وی گفت: با توجه به حساسیت حمل و چگونگی استفاده از 
این کپسول ها، عالوه بر تهیه »بروشور« ایمنی و توضیحات، یکی از کارشناسان 
مدیریت انرژی وبهینه سازی سوخت شرکت نیز برای راهنمایی های الزم، در محل 
حضور دارد. مهندس نقدی پور که خود از  همکاران مدیریت انرژی وبهینه سازی 
سوخت شرکت است، یاد آور شد: با هماهنگی های به عمل آمده پس از تامین نیاز 
کارخانه ، ظرفیت شارژ روزانه تعداد 150 کپسول اکسیژن در این شرکت وجود دارد.

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان گفت: طرح تحول دیجیتال در انقالب 
صنعتی چهارم، از سه سال قبل شروع شد اما این طرح از اردیبهشت 13۹۹ به 
طور عملی در کارخانه فوالدمبارکه صورت گرفت.سید مهدی نقیبی اظهار کرد: 
در تشریح طرح هوشمندســازی تحول دیجیتال، می توان به ارتباط ماشین 
آالت و تجهیزات به صورت اینترنتی اشاره کرد، یا استفاده از داده های بزرگ 

که دنیای امروزی بر مبنای داده کنترل می شود.
وی افزود: برای اجرای طرح هوشمندســازی تحول دیجیتال باید در مرحله 
نخست افراد آشنا به مباحث دیجیتال که نوظهور هستند را شناسایی کنیم تا 
بتوانند برای هوشمند سازی به ما کمک کنند، از همین رو برای افرادی که در  
فوالد مبارکه شاغل هستند، چند برنامه تدارک دیدیم و از طریق استادان به نام 

ایران به این افراد آموزش های الزم را ارائه دادیم.

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه عنوان کرد: در مرحله دوم باید تمام افرادی که 
در مجموعه فوالد مبارکه مشغول به فعالیت هستند را با طرح تحول دیجیتال 
آشنا می کردیم به همین علت برنامه ای راه اندازی کردیم به نامه »فوالدینو« 
تا افراد بتوانند با این صنعت آشنا شوند. نقیبی گفت: برنامه تحول دیجیتالی 
یک پروژه نیست بلکه یک راه است که ما در کارخانه فوالد مبارکه در آن قدم 
گذاشتیم و برای سال 1404 برنامه ریزی کردیم تا بتوانیم به باشگاه فانوس 
دریایی وارد شویم.وی خاطرنشان کرد: باشگاه فانوس دریایی از سوی مجمع 

اقتصاد جهانی در سوئیس تاسیس شده است.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه گفت: شرکت هایی که بتوانند در تحول دیجیتال 
گام بردارند، از سوی مجمع اقتصاد جهانی ارزیابی می شوند و اگر بتوانند در 

این راه موفق باشند، عضو باشگاه فانوس دریایی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز:
۵۸ شهرک صنعتی در اصفهان از نعمت گاز بهره مند شدند

پیام تبریک بنیانگذار صنعت آبفای کشور در سالگرد تاسیس؛
آبفای اصفهان پس از گذشت ۵۵ سال همچنان فعال، رو به رشد و مایه سرافرازی همه ماست

به همت بسیجیان شرکت ذوب آهن صورت گرفت؛
نذر نفس، احیای دوباره زندگی

اجرای طرح تحول تکنولوژی در فوالد مبارکه
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