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آمادگی مسکو برای مذاکره با واشنگتن درباره سوریه 
معاون وزیر خارجه روســیه اعالم کرد، مســکو آماده انجام مذاکره با واشنگتن حول محور سوریه 
است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روســیه در اظهاراتی گفت: ســاز و کارهای مذاکره با 

آمریکا را در صورت ابراز تمایل واشنگتن 
و خواســتش در این زمینه گســترش 
خواهیم داد. ما به نوبه خود آماده مذاکره 
هســتیم.به گفته ریابکوف، روســیه با 
آمریکا از طریــق کانال های نظامی وارد 
مذاکره عمیقی شده و ســازوکار »منع 
برخورد« در ســوریه در حال اجراست، 
این آزمایش مثبتی است که برای امکان 
اجرای آن در موارد دیگر روی آن حساب 
باز می کنیم.این دیپلمات روس تاکید 

کرد: به بهبود توافق نامه دوجانبه با آمریکا به خصوص در زمینــه منع اقدامات نظامی خطرناک و 
تفاهم حول منع وقوع حوادث نظامی خطرناک با تکیه بر تجربه ســوریه توجه داریم.پیش از این 
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روســیه تاکید کرده بود، مســکو با آمریکا درباره سوریه مذاکره 
می کند و هماهنگی خوبی برای انجام تدابیر مقابله با تروریسم وجود دارد و همچنان این هماهنگی 

در برخی مناطق پابرجاست.

»ترامپ« همچنان در سراشیی است
نظرسنجی انجام شده توســط پایگاه خبری هیل و موسسه هریس ایکس درباره انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۰ نشان داد که جو بایدن، معاون رییس جمهور سابق آمریکا با اختالف ۱۰ درصد از دونالد 
ترامپ، رییس جمهور کنونی این کشور پیشتاز است.بر اساس نظرسنجی پایگاه خبری هیل و موسسه 
هریس ایکس، ۴۷ درصد از شرکت کنندگان گفتند که اگر انتخابات امروز برگزار شود به جو بایدن رای 
خواهند داد؛ آماری که بیانگر افزایش پنج درصدی میزان حمایت ها از بایدن نسبت به نظرسنجی ماه 
مه است.این در حالی است که ۳۷ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که در انتخابات 
۲۰۲۰ به ترامپ رای می دهند؛ آماری که بیانگر کاهش چهار درصدی میزان حمایت ها از ترامپ نسبت 
به نظرسنجی ماه مه است.چهار درصد از شــرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که فرد دیگری را 
ترجیح می دهند که نسبت به نظرسنجی ماه گذشته یک درصد کاهش داشته است.چهار درصد دیگر 
از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که قصد ندارند در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ شرکت 

کنند و ۹ درصد گفتند که همچنان مطمئن نیستند که به کدام یک از نامزدهای انتخاباتی رای  دهند.

 آلمان، محدودیت سفر شهروندانش به 1۶0 کشور را
 تمدید می کند

دولت آلمان با توجه به همه گیری کرونا، تصمیم دارد محدودیت ســفر شــهروندان این کشور به 

بیش از ۱۶۰ کشور جهان را تا ۱۰ شهریورماه امســال تمدید کند.براساس این تصمیم که مورد تایید 

اکثریت قاطع کابینه »آنگال مرکل« است، محدودیت سفر آلمانی ها به این کشورها تا ۳۱ آگوست 

)۱۰ شهریور( تمدید می شود. هر چند امکان دارد در نشست اخیر  کابینه، برخی از این کشورها استثنا 

شوند که در این زمینه میزان همه گیری بیماری، عملکرد سیستم بهداشتی و میزان قابل اعتماد بودن 

آن کشور برای سفر، تعیین کننده خواهد بود.هفته گذشته دولت آلمان تصمیم گرفت هشدار سفر 

شهروندان خود به ۳۱ کشــور اروپایی را لغو کند که در بین آنها ۲۶ کشور هم پیمان آلمان در اتحادیه 

اروپا و نیز انگلیس خارج شده از اتحادیه قرار دارند.

آیا روسیه و چین می توانند در برابر فشارهای آمریکا مبنی بر تصویب قطعنامه علیه ایران مقاومت کنند؟

سرشاخ شدن قدرت ها بر سر ایران

زمزمه های آمریــکا مبنی بر عــدم تمدید  علیرضا کریمیان
معافیت هــای تحریمی ایران در شــورای 
امنیت با ارائه پیش نویس آن به این نهــاد، کم کم رنگ و بوی واقعی تری 
گرفته اســت؛ هر چند درابتدا تصور می شــد این موضوع بلوفی از سوی 
آمریکایی ها برای عقب نشــینی ایران باشــد؛ اما به نظر می رسد ایاالت 
متحده با چراغ سبز اروپایی ها در حال پیش بردن این هدف از طریق شورای 
امنیت باشد. در این میان همچنان روسیه و چین مخالف  جدی این اقدام 
آمریکا هستند و با توجه به اختالفات سیاسی جدی آمریکا با این دو کشور، 
به نظر می رسد دولت ترامپ راه دشواری برای همراهی این دو قدرت با طرح 
های پیش نهادی خود علیه ایران در ســازمان ملل داشته باشد. شاید به 
همین دلیل باشد که رییس جمهور از این دو کشور خواست تا در برابر خواسته 
آمریکا ایستادگی کنند. روحانی با اشاره به تاریخ اتمام تحریم تسلیحاتی 
ایران طبق قطنامه ۲۲۳۱ گفت: آمریکایی ها از االن عصبانی هستند، ناراحت 
هستند و می خواهند این موضوع را به شورای امنیت ببرند. ما از ۴ کشور دائم 
می خواهیم در برابر آمریکا به خاطر منافع دنیا بایستند.مخصوصا از دو کشور 
دوست مان روسیه و چین توقع داریم در برابر این توطئه ایستادگی کنند. هر 
چند این دو کشور بارها نشان داده اند در صورت تحت فشار قرار گرفتن به 
راحتی حاضر به همراهــی با آمریکا در ازای گرفتــن امتیازات اقتصادی و 

سیاسی خواهند بود؛ اما مقامات کشورمان فعال امیدوارند این اتفاق در این 
مورد صادق نباشد و چین و روسیه قطعنامه آمریکا در شورای امنیت را وتو 
کنند.  در روزهای اخیر چین و روسیه هم البته تمایلی برای همراهی با آمریکا 
نشان نداده اند و در عوض تقاضای آمریکایی ها مبنی بر همراهی با برنامه 
های مبارزه با ایران با ارســال نامه هایی به اعضای شورای امنیت سازمان 
ملل، تالش های آمریکا برای سوءاستفاده از ایران جهت احیای تحریم ها 
علیه ایران و همچنین نابود کردن برجام هشدار دادند.به نوشته خبرگزاری 
رویترز، با نزدیک شدن به موعد انقضای تحریم تسلیحاتی ایران در شورای 
امنیت )هجدم اکتبر، بیست وهفتم مهر( و افزایش تالش های آمریکا برای 
تمدید این تحریم یا بازگرداندن تحریم های قبلی ســازمان ملل، روسیه و 
چین نیز وارد عمل شده تا با استفاده از یک دیدگاه حقوقی ۵۰ ساله، مانع 
موفقیت واشنگتن در این موضوع شوند. »وانگ یی« وزیر خارجه چین و 
»سرگئی الوروف« همتای روسی او در نامه هایی جداگانه به ۱۵ کشور عضو 
شــورای امنیت و همچنین »آنتونیو گوتــرش« دبیر کل ســازمان ملل، 
تالش های آمریکا علیه ایران را به دلیل خروج یکجانبه این کشور از توافق 
هسته ای و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت مردود و غیرقابل قبول 
دانستند. وانگ در این نامه که به تاریخ هفتم ژوئن نوشته شده، تصریح کرد: 
ایاالت متحــده بعد از کنار کشــیدن، دیگر عضوی از برنامــه جامع اقدام 

مشترک )توافق هسته ای( نیست و هیچ حقی برای درخواست از شورای 
امنیت جهت فعال سازی ]مکانیسم[ بازگشت ]تحریم ها[ ندارد. 

بر این اســاس، الوروف نیز با بیــان اینکه برجام و قطعنامــه ۲۲۳۱، یک 
موجودیت واحد را تشکیل می دهند و نمی توان آنها را جداگانه در نظر گرفت، 
تاکید کرد ایاالت متحده به صورت یکجانبه از توافق هسته ای ایران و شش 
قدرت جهانی خارج شد و اکنون هیچ حق قانونی برای تالش جهت استفاده 
از قطعنامه ۲۲۳۱ برای تداوم نامحدود تحریم تســلحیاتی ایران ندارد. در 
حالی كه به نظر می  رسد سه كشور اروپايی حاضر در برجام متوجه تبعات 
قرار نگرفتن روســيه و چين در كنار خود در پرونده فعال سازی مكانيسم 
حل و فصل اختالف شده اند، تشديد تنش در رابطه چين و اياالت متحده 
به خصوص در نتيجه شيوع ويروس كوويد ۱۹ و حمالت بی  سابقه دولت 
اياالت متحده به چين به عنوان مقصر اصلی شــيوع اين اپيدمی، به برگ 
برنده ای برای ايران تبديل شده است. حتی برخی از کارشناسان از احتمال 
اتحاد سه جانبه روسیه ،چین و ایران  علیه آمریکا سخن گفته اند. حال باید 
دید آیا این دو کشور قادر خواهند بود در برابر فشار آمریکا مبنی بر همراهی 
 با قطعنامه ضد ایرانی مقاومتکنند یا بازی سیاسی این دو کشور با آمریکا 
بار دیگر به ضرر کشــورمان و اعتماد سیاســی دولت به این دو کشور تمام 

خواهد شد!

در جلســه علنی اخیر مجلس شــورای اســالمی 
اعتبارنامه ســید کاظم دلخوش از حــوزه انتخابیه 
صومعه سرا و حسین محمدصالحی از حوزه انتخابیه 
فریدن تایید شــد؛ امــا اعتبارنامه تاجگــردون به 
کمیسیون تحقیق ارجاع  شد.نمایندگان در نشست 
علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی در پی 
اخطار قانون اساســی علیرضــا زاکانی درخصوص 
اعتبارنامــه غالمرضــا تاجگــردون، منتخب مردم 
گچساران در مجلس شورای اســالمی، با ۱۵۹ رای 
موافق، ۷۰ رای مخالــف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع 
۲۵۴ نماینده حاضر در صحن، بــا ارجاع اعتبارنامه 
منتخب گچســاران به کمیســیون تحقیق موافقت 

کردند.در همین رابطه، غالمرضا تاجگردون منتخب 
مردم گچساران در مجلس شورای اسالمی در صحن 
علنی و بعد از قرائت شعبه ۱۲۱ خطاب به محمدباقر 
قالیباف اظهار داشت: در انصاف وعدالت شما و هیئت 
رییسه شکی ندارم ولی تذکراتی هم دارم.وی افزود: 
انتظار داشــتم که قبل از رای گیری عنایتی داشــته 
باشید؛ اما اراده شما به رای گذاشتن اخطار بود که این 
موضوع برخالف اظهارنظر سخنگوی هیئت رییسه 
بوده اســت؛ اما تا امروز توکل به خدا کردم و حرفی 
نزدم.وی افزود: برخالف قوانین و آیین نامه شعبه و با 
گذشت تمامی زمان ها نایب رییس مجلس نامه ای 
را به شورای نگهبان نوشــته و در شعبه با وجود  آنکه 

قانون و آیین نامه اجازه نمی داد بر اســاس آن عمل 
شد؛ اما مشخص نیست بر اساس چه چیزی امروز 
شــما رویکرد دیگری دارید.وی خطاب به قالیباف 
گفت: شما وظیفه دارید قانون و آیین نامه را رعایت 
کنید.قالیباف رییس مجلس در پاسخ به تاجگرون 
گفت: من و هیئت رییسه قســم یاد کرده ایم ضمن 
اینکه از شما هم می خواهم آیین نامه و قانون اساسی 

را رعایت کند.

تایید اعتبارنامه دو نماینده؛

 گذر »تاجگردون« به کمیسیون تحقیق افتاد!

رییس جمهور آمریکا در نامه ای به مجلس نمایندگان این کشور با مطرح کردن ادعاهایی درباره نقش ایران در منطقه، از اقدام تروریستی  به شهادت رساندن سردار 
شهید قاسم سلیمانی دفاع کرد.دونالد ترامپ در بخشی از نامه  خود به رییس مجلس نمایندگان آمریکا پیرامون فعالیت نظامیان آمریکایی در مناطق مختلف، 
با مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران، از اقدام تروریستی اش در به شهادت رساندن سردار شــهید قاسم سلیمانی در عراق دفاع کرده و نوشت: همان طور که در ماه 
ژانویه گزارش شد، من در واکنش به شمار رو به افزایش حمالت از جانب ایران و شبه نظامیان تحت حمایت ایران علیه نظامیان آمریکایی و منافع آمریکا در منطقه 
خاورمیانه دستور حمله ای در عراق علیه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران را صادر کردم.ترامپ در ادامه اظهار کرد: من برای حمایت 
از کارکنان نظامی آمریکا، بازداشتن ایران از انجام دادن یا پشتیبانی حمالتی بیشــتر علیه نظامیان و منافع آمریکا، پایین آوردن توان ایران و شبه نظامیان تحت 
حمایت نیروهای قدس برای انجام دادن حمالت و پایان دادن به گسترش راهبردی حمالت و تهدیدهای ایران علیه منافع آمریکا دستور این اقدام را صادر کردم.

رییس جمهور آمریکا در ادامه درباره اعزام نظامیان آمریکایی به عربستان ســعودی در این نامه ادعاهایی دیگر علیه ایران مطرح کرده و گفت: نیروهای مسلح 
آمریکا برای حفاظت از نظامیان و منافع آمریکا در منطقه در برابر عملکرد خصومت آمیز ایران و گروه های تحت حمایت آن به عربستان سعودی اعزام شده اند. 

نقل قول روز»ترامپ«، ادعاهای خود درباره ترور سردار سلیمانی را تکرار کرد

وز عکس ر

تصویر »جورج فلوید« 
روی دیوار حائل در 
جنوب کرانه باختری 

یک نقاش فلسطینی، تصویر جورج 
فلوید را به عنوان نمــاد مبارزه با نژاد 
پرســتی روی دیوار حائل در جنوب 

کرانه باختری ترسیم کرد.

 هیئت رییسه مجلس امتیاز مسکن و خودرو را 
از برخی نمایندگان گرفت

عضو هیئت رییسه مجلس از تصمیم این هیئت درباره ودیعه مسکن و خودروی نمایندگان خبرداد.
حجت االسالم علیرضا ســلیمی از مصوبه جدید این هیئت درباره حق مســکن و اعطای خودرو به 
نمایندگان خبر داد و گفت: طبق مصوبه هیئت رییسه قرار بر این شــده تا به نمایندگانی که در تهران 
خانه دارند و یا اینکه نمایندگانی که خودرو دارند مبالغی برای اجاره خانه و یا خرید خودرو داده نشود.

نماینده مردم محالت در مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور در شرایط مالی سختی قرار دارد 
نباید به نمایندگانی که خودرو و خانه دارند این امتیازات داده شود.

»ظریف« به زودی به دو کشور همسایه سفر می کند
سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر وزیر امور خارجه به دو کشور همسایه و منطقه در آینده ای نزدیک 
خبر داد.سیدعباس موسوی با اشاره به ویروس کرونا و کاهش ســفر و رفت و آمدها میان مقامات 
ایرانی و خارجی، اظهار داشت: شرایط کشور به دلیل وجود کرونا، رفت و آمدهای دیپلماسی را تحت 
تاثیر قرار داد و بسیاری از دیدارها و مالقات ها مانند جلسات داخلی در بخش بین الملل و دیپلماسی 
و سیاست خارجی از طریق فضای مجازی انجام شد.وی افزود: در شرایط فعلی، بنا بر ضرورت برخی 
از سفرها مانند سفر به کشور سوریه توسط وزیر امور خارجه و برخی از مقامات این وزارتخانه به کشور 
افغانستان در دستور کار قرار گرفت.سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت: در صورتی که شرایط 
مهیا شود، وزیر امور خارجه به دو کشور همسایه و منطقه سفر خواهد کرد و با مقامات این کشور دیدار 
و گفت وگو انجام خواهد داد که پس از نهایی شدن جزییات آن اعالم خواهد شد.موسوی با بیان اینکه 
تحریم هایی که از سوی آمریکا اعالم می شود همان تحریم های گذشته است، گفت: مقامات آمریکایی 
تحریم ها را جز به جز دســته بندی و طبقه بندی می کنند و تنها خودشــان را بــه زحمت می اندازند، 

جمهوری اسالمی ایران با اینگونه تحریم ها و فشارها تسلیم نمی شود.

»ذوالنور«، رییس فراکسیون دفاع ملی مجلس یازدهم شد
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی، رییس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس یازدهم 
شد.انتخابات هیئت رییسه فراکســیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شــورای اسالمی برگزار شد و 
حجت االسالم مجتبی ذوالنور به عنوان رییس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس یازدهم انتخاب 

شد.جوکار و سعادتی نیز به عنوان نواب رییس اول و دوم انتخاب شدند.

قاضی فراری به سفارت ایران در آلمان نرفت!
یک منبع آگاه در ســفارت ایران در آلمان ادعا هــای غالمرضا منصــوری را رد کرد.یک روز پس از 
برگزاری نخستین جلسه دادگاه طبری و ۲۱ متهم دیگر، سیدابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی 
قوه قضاییه به دادستان کل  کشور و معاون بین الملل قوه قضاییه دستور داد که »استرداد متهمان 
متواری پرونده های مفاسد اقتصادی« را پیگیری کنند و ســاعاتی پس از انتشار خبر این دستور 
رییس دستگاه قضایی، بازپرس منصوری با انتشار ویدئویی مدعی شد که برای دفاع از خود به ایران 
بازمی گردد.این بازپرس خبرساز در این ویدئو گفت که تنها چند روز پیش از صدور کیفرخواست، از 
اتهامات علیه خود مطلع شده و پس از آن، از وکیلش خواسته تا با مراجعه به دادگاه اعالم کند که با 

باز شدن مرزها به کشور بازمی گردد.
یک منبع آگاه گفته اســت که غالمرضا منصوری در طول چند روز گذشــته نه به سفارت آمده و نه 
تماسی با آنها برقرار کرده است.بر این اساس و با توجه به اینکه ایران با هیچ یک از کشورهای اروپایی 
توافق نامه استرداد مجرمان ندارد، به نظر می رسد بازگرداندن متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری به 

این سادگی میسر نخواهد بود.

کافه سیاست

نماینده همدان:

گرفتار مدیران تاریخ 
مصرف گذشته شده ایم

نماینده مــردم همــدان در مجلس گفت: 
ایران امروز گرفتــار مدیران لیبرال ناکارآمد 
و تاریخ مصرف گذشــته شــده که با تمام 
ادعاهای پــوچ و توخالی شــعار مذاکره و 
غــرب گرایــی، حاصلی جــز تــورم و رکود 
نداشتند.احمدحســین فالحــی اظهــار 
داشــت: سال هاســت که کشــور عزیزمان 
ایران با دو گفتمان مقابــل هم مواجه بوده 
اســت؛  گفتمان نخســت گفتمان سازش و 
غرب گرایی و گفتمان دوم گفتمان مقاومت 
و دین باوری است.وی افزود:  گفتمان غرب 
گرایی در طول ســالیان گذشــته بیشترین 
خدمت را           به غرب داشــته و تقریبا در هیچ 
زمانــی پرونده موفــق و پیروزی نداشــته 
اســت. از عهدنامه هــای ترکمانچــای و 
گلســتان تا برجام، FATF و ســی اف تی 
همواره پس روی و از دست دادن دستاورد 
این کشور بوده اســت. اگر غیر از این است 
محققان منصــف تاریخ را           بــه قضاوت فرا 
می خوانیم تا مطالعه کنند.فالحی به ارسال 
بنزین به کشورهای آمریکای التین اشاره و 
تصریح کرد: در این شــرایط تحریم و کرونا 
کشتی های جنگی سپاه و ارتش در آب های 
آزاد جهان در حال گشــت زنی هســتند و با 
شکستن هیمنه استکبار، نفت و بنزین را           تا 
حیاط خلوت آمریکا            صادر می کنند. کشوری 
که روزگاری محل تاخت و تاز ابرقدرت های 
شرق و غرب بود و کسی برای ورود به خاک 
آن اجــازه نمی گرفت امروز کســی جرأت 
کج نگاه کردن به حریــم و مرزهای و آبی و 
خاکی اش را           ندارد.وی با تاکید بر اینکه ایران 
اسالمی با قدرت موشــکی و پهپادی توازن 
قــوا را           در منطقه به هم زده اســت، تصریح 
کرد: متاســفانه ایران امروز گرفتار مدیران 
لیبرال ناکارآمد و تاریخ مصرف گذشته که با 
تمام ادعاهای پوچ و توخالی شعار مذاکره 
و غرب گرایی روزها بلکــه ماه ها در یک میز 
با کدخدای پوشالی عالم آمریکا نشستند و 

مذاکره کردند که حاصلی نداشت.

آمریکایی ها از االن عصبانی هستند، ناراحت هستند و 
می خواهند این موضوع را به شورای امنیت ببرند. ما از 
۴ کشور دائم می خواهیم در برابر آمریکا به خاطر منافع 
دنیا بایستند.مخصوصا از دو کشور دوست مان روسیه و 

چین توقع داریم در برابر این توطئه ایستادگی کنند

بین الملل
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رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان:

کمبود در بازار تلفن همراه جبران می شود
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان گفت: چند شرکت  فروش خود را با قیمت مورد نظر 
سازمان آغاز کرده اند و اگر هفته آتی افزایش قیمت دالر نداشته باشیم، امکان کاهش قیمت تلفن 
همراه در بازار  وجود دارد.حسن میرشمشــیری در رابطه با وضعیت بازار تلفن همراه اظهار داشت: 
قیمت ها در ســال ۹۹ افزایش قابل توجهی را تجربه کرد؛ اما در حال حاضر به ثبات رسیده، قیمت 
فعلی حباب نیست و بخشی از باال بودن قیمت به دلیل رشد دالر است.رییس اتحادیه فروشندگان 
تلفن همراه اصفهان با بیان این که خبرها حکایت از سرعت پیدا کردن واردات دارد و فکر می کنم تا 
هفته آینده کمبود بازار برطرف می شود، ادامه داد: اگر عرضه افزایش یابد باز هم امکان کاهش وجود 
دارد.وی در خصوص عدم دسترســی به برخی از مدل های تلفن همراه در بازارهای اصفهان عنوان 
کرد: بعضی از نمایندگی ها برندهای گران قیمت را نمی آورد، گوشــی های باالی ۱۰ میلیون تومان را 
همه فروشندگان نمی آورند و مشتری خاص دارد، دلیل دیگری که بعضی از مدل های تلفن همراه 

در بازار نیست، میزان خرابی باالی آن هاست.

رییس اتاق اصناف اصفهان:
سقف درآمد مردم با سقف افزایش قیمت ها  مطابقت ندارد

رییس اتاق اصناف اصفهان گفت:سقف درآمد مردم با سقف افزایش قیمت ها مطابقت ندارد؛اما 
این مهم است که دولت به اقشار آسیب پذیر جامعه توجه کند و بسته  حمایتی را از کاالهای اساسی 
حذف نکند.رسول جهانگیری با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی در بازار اظهار داشت: در بازار مواد 
غذایی مواردی که حمایت های دولتی از آن ها برداشته شده، شاهد افزایش قیمت بوده ایم؛ چراکه 
خیلی از کاال ها قبال با ارز دولتی وارد می شد، اما اکنون حمایت ارز دولتی از آن ها برداشته شده و با 

ارز نیمایی وارد می شوند.
وی افــزود: ارز نیمایی هم اکنون بــا ارز آزاد تقریبا برابری می کند و همین ســبب افزایش برخی 
قیمت ها در سطح بازار شده است.جهانگیری ادامه داد: در این وضعیتی که قیمت همه چیز افزایش 
داشته است دولت باید از کاال های اساسی و حتی برخی کاال ها که در اولویت دوم قرار دارند حمایت 
کند؛ چراکه بسیاری از بازارها، نوسانات خیلی عجیب و هیجانی پیدا کرده اند که خیلی از قیمت ها 
هم در آن ها واقعی نیست و این نوسانات بر سبد هزینه های خانوار هم اثر می گذارد.جهانگیری با 
بیان اینکه سقف درآمد مردم با سقف افزایش قیمت ها مطابقت ندارد، تصریح کرد: کمبودی از لحاظ 
کاال های اساسی در بازار وجود ندارد؛ اما این مهم است که دولت به اقشار آسیب پذیر جامعه توجه 

کند و بسته حمایتی را از کاال های اساسی حذف نکند.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خبر داد:
سند دار شدن 194 هزار و ۷00 هکتار از اراضی منابع طبیعی استان

بیش از ۱۹۴ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی اســتان اصفهان امسال حد نگاری و سند دار 
شــد.معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با بیان اینکه امسال 
این میزان سند برای اراضی شهرستان  های اصفهان، سمیرم، اردستان، نایین و فریدون شهر صادر 
شده است، پیش بینی کرد  تا پایان سال ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی استان سند دار شود.

داریوش سعیدی گفت: امکان برنامه ریزی های صحیح فنی، اشتغال زایی و ایجاد درآمد مستمر، 
افزایش کارایی طرح های عمرانی، کاهش جعل و افزایش انگیزه ســرمایه گذاری از جمله اهداف 
اجرای طرح کاداستر در اراضی منابع طبیعی است.وی افزود: در حال حاضر ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار 
هکتار از اراضی منابع طبیعی استان سند دار شده که از این تعداد برای یک میلیون و ۷۱۴ هزار هکتار 
سند کاداستر صادر شده است.استان اصفهان با مســاحتی معادل ۱۰ و هفت دهم میلیون هکتار ، 

بیش از ۹۰ درصد آن را عرصه های منابع طبیعی تشکیل می دهد.

بنابر اعالم مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در صورت عدم صرفه جویی، خاموشی ها اعمال خواهد شد؛

سایه خاموشی بر سر اصفهان

شــدت یافتن مصرف برق در هفته های  مرضیه محب رسول
اخیر به خصوص با گرم شدن ناگهانی هوا 
باز هم نگرانی از کمبود برق در سراســر کشور و به خصوص اصفهان را 
تشدید کرده است. بر اساس اعالم وزارت نیرو، وقوع گرمای زودرس 
در کشور موجب شده تا اوایل هفته جاری رکورد پیک مصرف ۵۳ هزار 
و ۶۳۰ مگاوات به ثبت برســد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته بیش از ۱۱ درصد افزایش داشته است. همچنین پیش بینی 
می شود پیک مصرف برق در هفته آینده به حدود ۵۶ هزار مگاوات در 
کل کشور خواهد رسید و بر اساس اعالم وزیر نیرو از این مقدار حدود 

۲۱ هزار مگاوات صرف دستگاه های سرمایشی می شود.
 این مسئله نقش مهم مصارف خانگی در طول ماه های گرم را نشان 
می دهد؛ هر چند سال گذشته به دلیل بارندگی های خوب و پر شدن 
سدها و رودخانه ها میزان تولید برق در کشور به حدی بود که خاموشی 
در ماه های تابستان نداشته باشیم؛ اما امسال به دلیل آغاز زودهنگام 
گرما و پایداری آن شرایط متفاوت شده و مصرف افزایش چشمگیری 
یافته است به همین دلیل بار دیگر هشدارها برای لزوم صرفه جویی و 
امکان بروز خاموشی ها اعالم شد. اصفهان هم از جمله مناطقی است 

که به دلیل خشــکی هوا و گرمای کویری در بخش های وســیعی در 
استان در خطر خاموشی برق در تابستان قرار دارد. مدیر دفتر مدیریت 
مصرف شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان گفته است اگر مردم 
با رعایت الگوی مصرف تا پایان شــهریور در ســاعات تعیین شده در 
مصرف برق صرفه جویی نکنند این شرکت مجبور به اعمال خاموشی 
دو ساعته در اصفهان خواهد شد. مرســل صالحی افزود: استفاده از 
ســایبان برای کولر، سرویس کولر ها با اســتفاده از متخصصان برق، 
تنظیم درجه ۲۴ تا ۲۶ درجه بــرای کولر های گازی واســتفاده از نور 
آفتاب طبیعی ســاختمان از راه های کاهش مصرف برق اســت.وی 
اضافه کرد: مصرف برق در ادارات شهرستان اصفهان که از ساعت ۱۴ تا 
۱۶ فعالیت دارند باید دست کم ۲۰ درصد کاهش یابد و اداراتی هم که 
در ساعات پیک تعطیل می شوند باید مصرف خود را ۸۰درصد کاهش 
دهند در غیر این صورت برق ادارات پر مصرف قطع می شود.مدیر دفتر 
مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان تاکید کرد: 
سهمیه امسال بخش های مختلف در زمینه مدیریت مصرف، صنعتی 
۶۷ مگاوات، کشاورزی ۲۵، تجاری  ،سه مگاوات، اداری و در بخش 
سی ان جی ۱۰ مگاوات، دیزل ها ۱۰ مگاوات و در مجموع کاهش ۱۱۵ 

مگاوات برق در همه بخش هاست. در روزهای اخیر بارها شرکت برق 
کشور نسبت به افزایش ناگهانی و بیشتر مصرف برق در کشور هشدار 
داده است آن هم در شرایطی که به گفته مسئوالن مصرف برق در اغلب 
نقاط دنیا با روندی کاهشی روبه رو بوده؛ اما در ایران رکورد زده است. 
گفته می شود شاخص جهانی به دلیل گسترش بیماری کرونا کاهش 

یافته و حتی از مصرف معمول هم کمتر شده است. 
به نظر می رســد افزایش تولید برق در کشور از روند پر شتاب مصرف 
عقب مانده است. هفته گذشته سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه 
برای تابستان امسال یک هزار و ۴۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار 
شده است، گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این رقم تا پایان 
تابســتان با افتتاح واحدهای جدید حرارتــی، تجدیدپذیر و مقیاس 
کوچک به حدود سه هزار مگاوات افزایش خواهد یافت؛ اما همچنان 
خطر  کاهش از سر مشــتریان برق ایران کم نشده است این وضعیت 
در حالی اســت که وزارت نیرو به تازگی تعهدات خود با عراق مبنی بر 
صادرات برق به این کشور را برای دو سال آینده تمدید کرد و مشخص 
نیســت در صورت بروز کمبودها چطور قرار اســت نیازهای داخلی و 

تعهدات خارجی از سوی وزارت نیرو تامین شود.

 رییس اتحادیه فروشندگان فرش استان اصفهان، 
در رابطه با شرایط فرش دستباف و ضرورت این گونه 
حمایت ها می گوید: بازار فرش دســتباف در ســال 
گذشــته به دالیلی چون تحریم، نوســانات ارزی و 
عدم توانایی خرید مردم در شــرایط رکود قرار داشت 
و با شیوع این ویروس شــرایط ناخوش تر هم شد. 
به طوری که در آخر سال، فعاالن این صنف نتوانستند 
فروشی داشته باشند درصورتی که هرساله در این ایام 

تعداد فروش ها باال می رفت. رحمت ا...تجدد، درباره 
مشکالت و موانع پیش روی فعاالن فرش می افزاید: 
کاهش فروش فرش به دلیل مشــکالتی است که 
برای همه کشورهای جهان به وجود آمده و همچنین 
موانعی برای صادرات فرش اســت. این فعال حوزه 
فرش توضیح می دهد: کشــورهایی که در گذشته از 
خریداران اصلی فرش ایران بودند امروز با شرایطی 
اقتصادی و سیاسی مواجه هستند که باعث کاهش 
خرید آنها شــده اســت. درواقع تحریم ها از دالیل 
اصلی ســقوط صادرات فرش و پس ازآن هم شیوع 
کرونا و بسته شدن مرزها مزید بر علت این مشکالت 
پیش آمده در حوزه صادرات فرش دستباف شد. وی 

بیان می کند: اما گذشته از موانع ذکرشده برای تجارت 
فرش، چالشــی که برای تولیدکننــدگان وجود دارد 
نوسانات ارز و تغییر قیمت ابریشم است که مسئوالن 
می توانند باثبات در قیمت ابریشــم و تخصیص ارز 
دولتی و نظارت بر توزیع، در این زمینه ثبات نرخی را 
به وجود آورند.تجدد خاطرنشان می کند: با تخصیص 
وام هــای کم بهره به تولیدکننــدگان، کمک بزرگی به 
تولیدکنندگان می شود. مسئله دیگر این است که با 
ارائه وام های بلندمدت با بهره های اندک برای خرید 
فرش به افرادی که دارای قدرت خرید اندکی هستند، 
استقبال مردم نسبت به خرید فرش دستباف بیشتر 

خواهد شد. 

رییس اتحادیه فروشندگان فرش استان اصفهان:

وام های کم بهره، کمک بزرگی به تولید کنندگان فرش است

خبر روز

 مصرف برق در ادارات شهرستان اصفهان که از ساعت ۱۴ 
تا ۱۶ فعالیت دارند باید دست کم ۲۰ درصد کاهش یابد 
و اداراتی هم که در ساعات پیک تعطیل می شوند باید 
مصرف خود را ۸۰درصد کاهش دهند در غیر این صورت 

برق ادارات پر مصرف قطع می شود

دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان مطرح کرد:

احتمال کاهش تولید مرغ به دلیل نایابی نهاده ها
دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان با اشاره به آینده تاریک صنعت مرغداری، گفت: به دلیل کمبود 
و نبود نهاده ها، احتمال کاهش جوجه ریزی و تولید مرغ در کشور وجود دارد.بهرام پاکزاد با اشاره به 
اینکه طی یک هفته گذشته تاکنون مرغ به قیمت واقعی خود نزدیک شده است، گفت: بعد از شیوع 
کرونا و کاهش تقاضا قیمت مرغ رو به کاهش رفت، اما طی چند روز گذشته مرغ به قیمت واقعی 
خود نزدیک شده است.وی با اشاره به اینکه در ماه های آینده احتمال کاهش تولید مرغ وجود دارد، 
گفت: در ماه های فروردین و اردیبهشــت بین ۶.۵ تا ۷.۵ میلیون جوجه ریزی در استان اصفهان 
انجام داده شد، اما احتمال می رود در خرداد ماه به دلیل نبود نهاده ها کاهش جوجه ریزی داشته 
باشیم.وی با انتقاد از نبودن نهاده هایی همچون ذرت و سویا، افزود: تحریم ها از یک سو و همچنین 
تامین نشدن ارز مورد نیاز برای واردات نهاده ها موجب نایاب شدن آن در بازار شده است.وی با تاکید 
بر اینکه متاسفانه هیچ زمانی در توزیع نهاده های دام و طیور در کشور موفق نبوده ایم، تصریح کرد: 
برای رفع این مشکل دولت طی چند ماه اخیر از ذخایر استراتژیک خود برای تامین نهاده ها استفاده 

کرده است، البته نظارت مناسبی بر سیستم توزیع نهاده ها وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

مالیات، سراغ بورس نمی رود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفــت: وزارت اقتصاد هیچ برنامه ای برای وضــع مالیات بر عایدی 
در بازار ســرمایه ندارد.فرهاد دژپســند ادامه داد: از فرصت دادن و امهال مالیاتی یک گام جلوتر 
رفتیم و توافق کردیم برای پذیرش شــرکت ها در بــورس راهکاری منظور شــود، مبنی بر اینکه 
شرکت هایی که در سال ۹۹ پذیرش می شــوند برای دریافت مالیات از آن ها به سنوات گذشته بر 
نمی گردیم و تنها صورت مالی سال ۹۸ آن ها مالک قرار می گیرد. وی، عمق بخشیدن و پایداری 
در بازار ســرمایه را به عنوان هدف اصلی عنوان کرد و گفت: وضع امروز اقتصاد به هیچ وجه دلیل 
نمی شود که دولت برای تامین درآمد خود به سوی فشــارهای مالیاتی سوق پیدا کند. وزیر امور 
اقتصادی و دارایی گفــت: وزارت اقتصاد هیچ برنامــه ای برای وضع مالیات بــر عایدی در بازار 
سرمایه ندارد.رییس شــورای گفت وگو با بیان این مطلب که در مورد انتشار اوراق نیز باید با تامل 
بیشتری جلو برویم، افزود: موضوعی که به شدت دنبال می کنیم، کوچک شدن دولت است. به 
 نظر می رسد امروز به دلیل شــرایط حاکم بر اقتصاد، فرصت خوبی برای تحقق این هدف دیرینه 

پیدا شده است.

قبض کاغذی گاز  حذف شد
به گفته ســخنگوی شــرکت ملی گاز،  در حال حاضر قبــوض کاغذی برای مشــترکان گاز حذف 
شــده و تنها در موارد خاص و با درخواست مشترکان قبض چاپ می شــود.حذف قبوض کاغذی 
از چند ســال پیش در کشور آغاز شــد. شــرکت برق البته در این راه پیشــگام بود و قبض برق از 
سال گذشــته به طور کامل حذف شد.بعد از آن شــرکت گاز نیز اقدامات الزم را برای حذف قبوض 
کاغذی انجام داد. این موضوع حاال به نتیجه رســیده و قبوض کاغذی گاز مشــترکان حذف شده 
اســت.در این رابطه »محمد عسگری« ســخنگوی شــرکت ملی گاز ایران گفته که قبض کاغذی 
به طور رســمی حذف شــده و تنها در موارد خاص و بنا به درخواست مشــترکین چاپ می شود.

وی ادامه داد: اکنون حدود ۲۴ میلیون نفر مشــترک گاز در کشــور وجود دارد کــه ۲۱.۵ میلیون 
نفر شــماره همراه شــان ثبت شــده و مابقی به دالیل مختلف از جمله نبود امکانــات مخابرات، 
 نداشتن تلفن همراه و یا نداشــتن علم استفاده از امکانات تلفن همراه، شــماره همراه شان ثبت

 نشده است.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال فیبر نوری مخابرات منطقه اصفهان از تجهیز شدن بیش از ۹۵درصد از مجتمع های جدید مسکونی - تجاری به 
امکانات FTTH در استان اصفهان خبر داد.ولی ا... امیری با بیان اینکه استفاده از فیبرنوری در شهر اصفهان و شهرستان های استان روند صعودی داشته است، 
اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد مجتمع های که در یکی دو سال اخیر ساخته شده اند به تجهیزات FTTH تجهیز می شوند و این روند در سال ۹۹ با رشد بیشتری 
همراه خواهد بود.امیری با اشاره به اینکه نگهداری و پشتیبانی تمام فیبرهایی که در گستره استان اصفهان وجود دارد در این اداره انجام می شود، تصریح کرد: اداره 
نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال فیبر نوری، وظیفه دارد نسبت به رفع قطعی و خرابی فیبری که در سطح استان اتفاق می افتد در کمترین زمان ممکن اقدام و 
ارتباط را برقرار کند.وی افزود: یکی دیگر از وظایف این اداره برقراری ارتباط اولیه برای مشترکین است که شامل نصب تجهیزات فیبرنوری در بخش های زیادی 
در ساختار مخابراتی است.رییس اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال تاکید کرد: با توجه به سیاست شرکت مخابرات ایران -منطقه اصفهان توانسته ایم به 
منظور ارائه خدمات بیشتر و گسترش این سرویس در سطح استان و همچنین رفع خرابی ها در کمترین زمان ممکن، گروه های فیبرنوری در شهرستان های 

بزرگ استان مانند کاشان، داران و گلپایگان را مهیا کنیم.

دسترسی به امکانات FTTH در 9۵ درصد مجتمع های استان اصفهان

جادوی رنگ و 
چوب و پارچه

همراهــی جادویــی رنگ و 
پارچــه و چــوب کــه از زمان 
صفــوی در اصفهان مرســوم 
بوده، هنری مــی آفریند، به 
نام قلمــکار. جنــس پارچه 
قلمکار کتان است که هنوزم به 
صورت ســنتی در کارگاه های 
 کوچک در شهر خورزوق بافته

 می شود.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان:

 جریان »دائمی« 
زاینده رود خواسته مردم و 
کشاورزان اصفهانی است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: ســتاد احیای زاینده رود 
وظیفه داشــته با تامین منابع آبی جدید و 
مدیریت مصرف، جریان دائمی زاینده رود 
را رقم بزند که خواســته مردم و کشاورزان 
اصفهان است مهدی طغیانی اظهار داشت: 
مشــکلی که در خصوص زاینده رود وجود 
دارد این است که هر زمان بارش ها کاهش 
می یابــد و موضوع آب بحرانی می شــود، 
مسئوالن برای حل بحران جلسه می گذارند 
و وعده می دهند؛ اما به محض گذر از شرایط 
بحرانی با افزایــش بارندگــی، زاینده رود 
فراموش می شــود.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شــورای اســالمی ادامــه داد: 
ســتاد احیای زاینده رود وظیفه داشــته با 
تامین منابع آبی جدید و مدیریت مصرف، 
جریان دائمــی زاینده رود را رقــم بزند که 
خواسته مردم و کشاورزان اصفهان است.

وی افزود: بررســی های ما مشخص کرده 
که از خرداد ســال گذشته ســتاد احیای 
زاینده رود تشــکیل جلسه نداده و تعطیلی 
ســتاد احیای زاینــده رود بــه منزله عدم 
پیگیری مصوبات است؛ اگر قرار بود مشکل 
زاینده رود بر اســاس روال معمول انجام 
شــود که نیاز به ســتاد نبود، ستاد تشکیل 
شده که فراســازمانی یا حتی فراقوه ای به 
این مسئله مورد نظر رسیدگی کند.طغیانی 
با تاکید بر پیگیری ها جهت تشکیل ستاد 
احیای زاینده رود، عنوان کرد: قصد داشتم 
این موضوع را هفته گذشته تذکر بدهم، از 
خود صنف کشــاورزان اعالم کردند که فعال 
دســت نگه داریم تا جمع بندی مســائل 
مربوط بــه آب یکجا و جامع بیان شــود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی خاطرنشــان کرد: موضوع آب از 
اولویت های اصلــی نمایندگان اصفهان در 

دوره جدید مجلس خواهد بود.
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نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

نقش نهاد کتابخانه های عمومی کشور در عمق بخشی به فرهنگ 

فرهاد خلیل مقدم، مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان به همراه 
جمعی از کتــاب داران و اعضای ســتاد برگزاری دهمین جشــنواره 
کتاب خوانی رضوی با حجت االســام و المســلمین نکونام، نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه شــهرکرد دیدار و گفت وگو کردند.در 
ابتدای جلسه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ضمن ارائه گزارشی 
از اقدامات کتابخانه های عمومی به تشــریح منابع و شــیوه برگزاری 
دهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی و تاش های صورت گرفته توسط 
کتابداران و اعضای این ستاد جهت برگزاری شایسته این جشنواره در 

شرایط شیوع ویروس کرونا پرداخت.
ســپس نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه شــهرکرد ضمن 
ارزشــمند خوانــدن جشــنواره کتاب خوانــی رضوی بیان داشــت: 
جشــنواره کتاب خوانــی رضــوی کار زیبــا و ارزشــمند و حرکــت 
مبارکی اســت که در اســتان و کشــور چند ســالی اســت آغاز شده 
و خوشــبختانه ادامه دارد و اســتقبال بســیار زیاد از این جشــنواره 
نشــان می دهد مردم آمــاده اســتقبال از کارهای خوب و ارزشــی 
هســتند.وی افــزود: ما در شــرایط کرونا هســتیم که این شــرایط 

اقتضائات خود را دارد و از جمله اقتضائات آن این اســت که دســت 
 روی دســت نگذاریم و با اســتفاده از فضای مجازی رسالت خود را 

انجام دهیم.
نکونام به انجام برنامه های مختلف کتاب محور توسط کتابخانه های 
عمومی اشاره و اذعان داشت: حرکت نهاد کتابخانه ها به سوی ترویج 
فرهنگ نماز، عفاف و حجاب ، ایثار و شــهادت، توجــه به مناطق کم 
برخوردار و مناطق عشایر نشین نشان می دهد که مجموعه، مجموعه 
فعالی است که با انگیزه کار و تاش می کند و این تاش، تاشی قابل 
تقدیر و ستایش اســت ولی برگزاری جشــنواره کتاب خوانی رضوی 
جای تقدیر دارد. همه کارهای نهاد در جای خودش ارزشــمند اســت 
اما جشــنواره کتاب خوانی رضوی به دلیل پیونــد عمیقش به معرفی 
منش و سیره آقا علی بن موسی الرضا)ع( و در سایه الطاف این امام 
بزرگوار و معرفی دیگر ائمه اطهار)ع( به افکار عمومی و افزایش اقبال 
به کتاب و کتاب خوانی در جایگاه بســیار واالیی قــرار دارد و برگزاری 
 جشــنواره های این چنین از جمله اقداماتی اســت که جامعه بدان

 نیازمند است.

وی افزود: کار فرهنگی حد ندارد و نباید به کارهای انجام شــده قانع 
باشیم و آن را کافی بدانیم، فرهنگ در ظرف دین، وحی، انسان و جهان 
پیرامون آن چنان گسترده است که هر چقدر در این خصوص کار شود 
به مثابه قطره ای از دریاســت؛ کار فرهنگی خســتگی ناپذیر است و 
یأس و سســتی در آن معنا ندارد، کتاب از جمله مقوله های فرهنگ 
ساز است بنابراین نهاد کتابخانه های عمومی کشور بیشترین رسالت 
را در عمق بخشــی به فرهنگ دارد.نماینده ولی فقیه در چهارمحال و 
بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: نوآوری و خاقیت در ارتباط دادن 
جامعه و کتاب مهم است و باید به نوآوران در این عرصه بها دهیم و از 
ذهن خاق جامعه جهت رشــد فرهنگ کتاب و کتاب خوانی استفاده 
کنیم و با راهکارهای نو زمینه انس افراد با کتاب و کتابخوانی را بیش 

از پیش فراهم آوریم.
وی ادامــه داد: یکی از آرزوهــای بلند مقام معظــم رهبری)مدظله 
العالی( ارتباط عمیق آحاد مردم با کتاب اســت و ان شاء ا... حاصل 
زحمات تمامی تاشــگران عرصــه کتاب و کتاب خوانــی تحقق آمال 

حضرت آقا )مدظله العالی( باشد.

علت توقف حکم تخریب ویالهای غیرمجاز در منطقه بیرگان 
چهارمحال و بختیاری مشخص شد

حکم تخریب ویاهای غیرمجاز چهارمحال و بختیاری در منطقه بیرگان بر اساس دستور قضایی صادر 
شد، این ویاها به صورت غیرمجاز و تغییر کاربری احداث شده بودند که پس از صدور  رای قلع و قمع 
تعداد دو  ویا تخریب شد و برای تخریب مابقی ویاها مهلت حدود دو هفته ای به صاحبان برای تخلیه 
داده شد؛ اما پس از مهلت تعیین شده اجرای حکم به تعویق افتاد.عبدالرضا علیمحمدی، دادستان 
عمومی و انقاب شــهرکرد گفت:از تعداد ویاهای غیرمجاز حدود دو مورد تخریب و 9 ویا هم چنان 
منتظر رای دیوان عالی است، توقف در اجرای حکم به دلیل درخواســت اعاده دادرسی از سوی آب 

منطقه ای استان اصفهان است؛ اما پیگیری ها برای اجرای حکم در حال انجام است.

 فرصت یک ماهه برای تعیین تکلیف پروژه شهرک 
بازیافت شهرکرد

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: در کارگروه پسماند استان که به مناسبت 
هفته محیط زیست در استانداری برگزار شده بود، برای تعیین تکلیف پروژه شهرک بازیافت زباله 
شهرکرد مهلت یک ماهه تعیین شد.شــهرام احمدی افزود: به بخش خصوصی مجری احداث و 
راه اندازی شهرک بازیافت زباله شهرکرد، مهلتی یک ماهه داده شد تا نسبت به نحوه تکمیل احداث 
و عملیاتی شدن این شهرک اقدام کند.احمدی، حل مسائل مربوط به پسماند در کشور و استان را از 
سیاست های سازمان حفاظت محیط زیست اعام و اضافه کرد: در استان چهارمحال و بختیاری به 

دلیل ساختار عوارض طبیعی و توپوگرافی، مدیریت پسماند اهمیت زیادی دارد.

اقدام به موقع پليس، مانع از آتش سوزی خودرو شد
فرمانده انتظامی شهرستان فارسان گفت: عکس العمل سریع مامور وظیفه شناس پلیس فارسان از 
سوختن خودروی تصادفی در حاشیه جاده جلوگیری كرد.سرهنگ غامعلی شكری اظهار داشت: در 
پی اعام مركز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر وقوع یك فقره واژگونی خودرو در مسیر عیسی آباد به 
فیل آباد در شهرستان فارسان، سریعا واحد گشــت فرماندهی انتظامی بخش باباحیدر به محل اعزام 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان فارسان افزود: ماموران به محض حضور در صحنه مشاهده كردند كه یك 
دستگاه خودرو حین تردد در مسیر فوق به دلیل نامعلومی از مسیر منحرف و واژگون شده است.وی ادامه 
داد: با تاش ماموران وظیفه شناس، سرنشینان سریعا از خودرو خارج و با مشاهده جرقه هایی در موتور 
خودرو به خطر آتش سوزی خودرو پی برده و بدون فوت وقت با استفاده از کپسول آتش نشانی، حریق را 
خاموش كردند.سرهنگ شكری بیان داشت: این اقدام به موقع ماموران ضمن ایجاد حس رضایت مندی 

در سرنشینان خودرو، تشویق و تحسین افراد حاضر در صحنه را به همراه داشت.

چهارمحال و بختیاری توان تبدیل شدن به قطب پرورش 
اسب کشور را دارد

رییس فدراسیون سوارکاری جمهوری اسامی ایران با اشاره به اقلیم و آب های معتدل در چهارمحال 
و بختیاری گفت:این استان توان تبدیل شــدن به قطب پرورش اسب کشور را دارد.مسعود خلیلی در 
انتخابات رییس هیئت سوارکاری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این استان به لحاظ میزان بارش و 
ارتفاع باال، ظرفیت قابل توجهی در پرورش اسب دارد.وی افزود: فدراسیون سوارکاری توسعه رشته های 
استقامت در مسیرهای طوالنی، هنرهای رزمی روی اسب و اسب دوانی در چهارمحال و بختیاری را در 
دستور کار قرار داده است.در این آیین محمد محمد علیزاده با کسب 1۲ رای از مجموع 1۷ رای به مدت 

چهار سال به عنوان رییس هیئت سوارکاری چهارمحال و بختیاری انتخاب شد.

اخبار

کتاب از جمله مقوله های فرهنگ ساز است  بنابراین 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور بیشترین رسالت را در 

عمق بخشی به فرهنگ دارد

بام ایران

ابالغ اجرائیه
3/97 شــماره پرونده: 139404002003001101/2 شماره بایگانی پرونده: 9500008 
شــماره آگهی ابالغیه: 139903802135000001 بدینوســیله به آقایــان علی بیگی 
میالجردی فرزند سلیمان به شماره ملی 1239819277 و مرتضی حدادپور نطنزی فرزند 
محمد به شماره ملی 1239505256 و حســین فرازنده خالدی فرزند علی به شماره ملی 
1239063830 و مهدی عزیز گل فرزند محمد به شــماره ملی 1239062117 و محمد 
بیکی میالجردی فرزند سلیمان به شماره ملی 1239063040 و علی اصغر مال فرزند علی 
اکبر به شماره ملی 2229870947 بدهکاران پرونده شماره 139404002003001101/2 
که برابر گزارش مامور ابالغ آدرس ایشان شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر 
سند اجاره شماره 142779 مورخ 1376/06/26 بین شما و وزارت جهاد کشاورزی موجر 
)وزارت جهاد کشاورزی( به دلیل عدم انجام تعهد از جانب شما درخواست صدور اجرائیه 
مبنی بر خلع ید و تخلیه مورد اجاره به مساحت ســی هزار مترمربع از اراضی ملی پالک 
شماره 134 و 211 واقع در حل آباد از توابع شهرستان نطنز را نموده که پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محســوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رودچاپ درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت 20 روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام و در غیر این صورت 
 بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف: 872209 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی نطنز
حصر وراثت

3/92 آقا/خانم  صدیقه خلجی  به شماره شناسنامه شــماره   56   به شرح دادخواست به 
کالسه   331/99   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احمد خلجی  به شماره شناسنامه  32246  درتاریخ  84/8/26  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اکبر خلجی فرزند 
احمد به ش ش 453 ، 2- حســین خلجی فرزند احمد بــه ش ش 159 ، 3- علی خلجی 
فرزند احمد به ش ش 1072 ، 4- عباس خلجی فرزند احمد به ش ش 41369 ، 5- مهدی 
خلجی فرزند احمد بــه ش ش 312 ، 6- فاطمه صغرا خلجی فرزند احمد به ش ش 693،  
7- صدیقه خلجی فرزند احمــد به ش ش 56 ، 8- مریم خلجــی فرزند احمد به ش ش 
1207فرزندان متوفی و الغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک 
نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی/ متوفیه 
نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:870157  قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان
حصر وراثت

3/93 آقا/خانم  صدیقه خلجی  به شماره شناسنامه شــماره   56   به شرح دادخواست به 
کالسه   330/99   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  زهرا سربندی به شماره شناسنامه  182 درتاریخ  83/2/21  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمد خلجی فرزند 

علی محمد به ش ش 33246 همسر متوفی، 2- اکبر خلجی فرزند احمد به ش ش 453 ، 
3- حسین خلجی فرزند احمد به ش ش 159، 4- علی خلجی فرزند احمد به ش ش 1072،  
5- عباس خلجی فرزند احمد به ش ش 41369 ، 6- مهدی خلجی فرزند احمد به ش ش 
312 ، 7- فاطمه صغرا خلجی فرزند احمد به ش ش 693 ، 8- صدیقه خلجی فرزند احمد 
به ش ش 56 ، 9- مریم خلجی فرزند احمد به ش ش 1207فرزندان متوفیو الغیر . اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:870158  قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان
حصر وراثت

3/94 آقا/خانم   بتول رصاف برزکی  به شماره شناسنامه شماره   38   به شرح دادخواست 
به کالسه   436/99   از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فاطمه مصالئی برزکی  به شماره شناسنامه  1902  درتاریخ  98/11/28  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- بتول رصاف برزکی فرزنــد علی به ش ش 38 فرزند متوفی والغیــر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:870168 قاضی شعبه ششم 

شورای حل اختالف کاشان
ابالغ وقت رسیدگی

3/98 نظر به اینکه خواهان فرزانه بختیاریان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
6/400/000  به طرفیت علیرضا زیباســاز نیکنام به مجتمع شورای حل اختالف  کاشان 
تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم دادحقوق شورای حل اختالف به کالسه9900228 
ثبت و برای تاریخ 1399/04/22  ســاعت10 صبح وقت رســیدگی تعیین گردید از آنجا 
که خوانده فوق الذکر مجهول المــکان بوده  لذا به تجویز ماده 73قانون آئین دادرســی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ میگردد که در وقت مقرر 
در جلسه دادرسی حاضر شــوند. ضمنا نامبردگان میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به 
منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور دادگاه  تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف :861364 مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف کاشان  
حصر وراثت

3/99 آقا/خانم  حمید کاظمی لتحری  به شناسنامه شماره  2666  به شرح دادخواست به 
کالسه 514/99    از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان   اصغر کاضمی لتحری به شماره شناسنامه  10  در تاریخ  1398/12/06 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-کبری 
شریف زاده لتحری فرزند حسن به ش ش 51همسر متوفی، 2-امید کاظمی لتحری  به 
ش ش 12 ، 2-محمد علی کاظمی  لتحری بــه ش ش648 ، 4-جمیله کاظم لتحری به 

ش ش 16 ، 5-حمید کاظمی لتحری بــه  ش ش2666 ، 6-فاطمه کاظمی لتحری به 
ش ش 167 ، 7-مریم کاظمی لتحری بــه ش ش 17 ، 8-طیبه کاظمی لتحری به ش 
ش237 ، 9-لیال کاظمی لتحری به ش ش 54 ، 10-زهرا کاظمی لتحری به ش ش1962 
فرزندان متوفی والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف :871798  قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان
حصر وراثت

3/100 آقا/خانم حسن سرنجی بارونقی  به شناسنامه شــماره  5  به شرح دادخواست به 
کالسه   463/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان     حسین سرنجی بارونقی به شماره شناسنامه  171 در تاریخ80/06/17  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-خانم آغا 
رضایی رونقی فرزند نصراله به شش 140متوفی، 2-عباس سرنجی بارونقی فرزند حسین 
به ش ش9 ، 3-زهرا سرنجی بارونقی فرزند فرزند حسین به ش ش2 ، 4-مریم سرنجی 
بارونقی فرزند حسین به  ش ش 10 ، 5-فاطمه سرنجی بارونقی فرزند حسین به ش ش3 ، 
6-حسین سرنجی بارونقی فرزند حسین به ش ش5 فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف:871786  قاضی شعبه ششم 

شورای حل اختالف کاشان
فقدان سند مالکیت

3/95 شماره نامه: 139985602025002317- 1399/03/13 نظر به اینکه آقای کریم 
علی نقیان با تسلیم درخواست شــماره 25007414 مورخ 99/3/11 و دو برگ استشهاد 
شهود به شــماره 109515 مورخ 97/6/12 دفترخانه 167 اصفهان،  مدعی مفقود شدن 
سند مالکیت )به علت ســهل انگاری( ششدانگ پالک شــماره 2842 فرعی از 3 اصلی 
بخش 14 ثبت اصفهان اســت و متقاضی صدور ســند مالکیت المثنی می باشد پالک 
 مزبور در صفحه 344 دفتر 1114 امالک ذیل شــماره ثبت 246551 تحت شماره چاپی
 439597 د 93 سابقه ثبت دارد و به موجب ســند رهنی به شماره 142624-142626-

142627 مورخ 93/9/11 دفتر شماره 3 اصفهان در رهن بانک مسکن قرار دارد. لذا مراتب  
 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 873610  اداره ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان

فقدان سند مالکیت
3/96 شماره نامه: 139985602024000975-1399/02/15 نظر به اینکه سند مالکیت 
دو دانگ مشاع از  ششدانگ آپارتمان پالک ثبتی 2331 فرعی از 4793 اصلی در صفحه 
403 دفتر 909 ذیل ثبت 166925 به نام ناهید لقمانی خوزانی که باســتناد مشــخصات 
 ســجلی نام خانوادگی به لقمانی تغییر یافته اســت سند تحت شــماره چاپی 883620 
دفترچه ای طی سند انتقال 81880 مورخ 71/8/18 دفتر 31 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 139821702024041796 مورخ 
1398/12/05 به انضمام  دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل  شناسه یکتا 
139802157025001987 و رمز تصدیق به شــماره 439842 مورخ 1398/12/04 به 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی 174 اصفهان رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنی سند مالکیت ملک 
فوق را نموده است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 871747  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
حصر وراثت

3/101 آقای جالل بیاتی به شماره شناســنامه 201 با استناد شهادتنامه و گواهی فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستی بشماره 99 / 221 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان محمد قربان بیاتی خنوزینی فرزند صادق  بشناسنامه شماره 1 در 
تاریخ 22 / 6 / 1393 درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از1 - جالل بیاتی 
نام پدر محمد قربان شماره شناسنامه 201 نســبت با متوفی فرزند2- جعفر بیاتی نام پدر 
محمد قربان  شماره شناسنامه 13 نســبت با متوفی فرزند3- فریده بیاتی  نام پدر محمد 
قربان شماره شناسنامه 17 نســبت با متوفی فرزند4- مهدی بیاتی  نام پدر محمد قربان 
شماره شناســنامه 79 نســبت با متوفی فرزند5- میثم بیاتی  نام پدر محمد قربان شماره 
شناسنامه 6170002204 نسبت با متوفی فرزند6- جواد بیاتی  نام پدر محمد قربان شماره 
شناسنامه 7 نســبت با متوفی فرزند7- پری بیاتی نام پدر محمد قربان شماره شناسنامه 
171 نسبت با متوفی فرزند8- ناهید بیاتی نام پدر محمد قربان شماره شناسنامه 6 نسبت 
با متوفی فرزند9- پری بیاتی نام پدر محمد قربان شماره شناسنامه 202نسبت با متوفی 
فرزند10- ملوک مرادی نام پدر محمد شماره شناسنامه 386 نسبت با متوفی همسراینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف 
 مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 872826 

شاه نظری. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر 

رییس ســتاد اقامــه نمــاز چهارمحال وبختیــاری از برگزاری »نخســتین جشــنواره نقش نمــاز در دفــاع مقــدس« چهارمحال وبختیــاری در فضای 
مجــازی خبــر داد.حجت االسام والمســلمین محمد کریمــی با اشــاره به برگزاری »نخســتین جشــنواره نقــش نماز در دفــاع مقدس« در آســتانه 
چهلمین ســالگرد دفاع مقــدس، اظهار کــرد: پیش از این و در ســال 9۳، همایــش ملی نقش نمــاز در دفاع مقــدس در چهارمحال و بختیــاری برگزار 
شــده بود و امســال با توجه به شــیوع ویروس کرونا، این برنامه ارزشــی در قالــب یک جشــنواره مجازی برگــزار خواهد شــد. وی در خصوص اهداف 
این جشــنواره، گفــت: تبیین لحظات نــاب دعا و نماز شــهدا و رزمنــدگان برای نســل جــوان و نوجوان، زنده نگه داشــتن ســال های حماســه و ایثار 
رزمندگان و شــهدا، جمــع آوری آثار رزمندگان و خانوده شــهدا از جملــه مهم ترین اهداف برگزاری جشــنواره است.حجت االســام کریمــی تصریح کرد: 
 دبیرخانه »نخســتین جشــنواره نقش نماز در دفــاع مقدس« در ســتاد اقامه نمــاز در ۵ کمیته اطاع رســانی، علمی، پشــتیبانی، اجرایــی و هماهنگی

 تشکیل شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات چهارمحال و بختیاری گفت: پهنای باند اینترنت در استان با شیوع ویروس کرونا از ۴0 به 101 گیگابایت افزایش یافت.مرتضی 
بالی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی این استان افزود: این بستر برای 1۷۳ هزار دانش آموز امکان برقراری ارتباط در شبکه شاد را فراهم 
کرد.وی ادامه داد: هم اینک ۷۴۷ هزار مشــترک اینترنت در استان وجود دارد که پوشش شهری در اولویت نخســت و سپس پوشش جاده ای و روستایی در 
اولویت بعدی قرار دارد.بالی، با بیان اینکه مجوز ایجاد ۸1 سایت BTS برای استان گرفته شده است، تصریح کرد: به سبب مشکات اجتماعی و برخی مشکات 
دولتی هنوز این سایت ها اجرا نشده است.مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات چهارمحال و بختیاری، برخی مشکات اجتماعی و چالش های جانمایی را مانع 
توسعه زیرساخت های ارتباطی در استان دانست و گفت: اگر این چالش ها و مشکات برطرف شود می توان بستر مناسبی برای توسعه زیرساخت ها در استان 
فراهم کرد.بالی، با بیان اینکه تشعشعات سایت های BTS برای سامتی مردم ضرری ندارد، اظهار داشت: در پایش ها و اندازه گیری های سازمان انرژی اتمی 

و سازمان تنظیم مقررات میزان تشعشعات این سایت ها اندازه گیری شد که میزان آن هیچ مشکلی برای سامتی مردم ندارد.

برگزاری نخستین جشنواره» نقش نماز در دفاع مقدس« در چهارمحال  و بختیاری  پهنای باند اینترنت در چهارمحال و بختیاری به 101 گیگابایت افزایش یافت
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 اقدام قوه قضاییه در شفافیت مالی
 باید در همه دستگاه ها تسری یابد

نماینده فریدن، فریدون شــهر، چادگان و بویین میاندشــت گفت: گزارش ریاســت قوه قضاییه 
در اعالم سودحساب های ســپرده دستگاه قضا در ســال ۹۸ اقدامی مثبت است که با صراحت و 

شفافیت اعالم شــده که امیدواریم در 
همه دســتگاه ها تســری یابد.حسین 
محمدصالحی  با اشــاره بــه صراحت و 
شــفافیت قوه قضاییه در اعالم ســود 
حساب های سپرده دستگاه قضا در سال 
۹۸ این عمل را اقدامی مثبت دانســت 
و اظهار امیدواری کرد  همه دســتگاه ها 
بتواننــد اینگونه عمل کننــد و عملکرد و 
برنامه هایشان با شــفافیت کامل برای 
مردم باشد.وی گفت: نمایندگان مردم 

در مجلس یازدهم طرحی ارائه کرده اند که شــفافیت در آرا ، کار و برنامه هایشان برای مردم اعالم 
شود .نماینده فریدن، فریدون شــهر، چادگان و بویین میاندشــت در ادامه عنوان کرد: ملت بزرگ 
و همیشه در صحنه با مشــکالت معیشــتی که امروز گریبان گیرشان است، از مســئوالن انتظار 
دارند که شــفافیت الزم در کارها و برنامه هایشان داشته باشــند. محمد  صالحی این اقدام قوه 
 قضاییه را  کاری پسندیده و خوب دانست و گفت: ان شاءا... این اقدام در همه دستگاه ها تسری

 داشته باشد.

حمایت از 9۷2 طرح صنایع دستی مددجویان اصفهانی
از ۹۷۲ طرح صنایع دســتی مددجویان اصفهانی حمایت شده اســت.مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان اصفهان گفت: این نهاد برای حمایت از اجرای این طرح ها در قالب راه اندازی 
کارگاه، حدود ۹۶ میلیارد ریال تســهیالت قرض الحســنه پرداخت کرده اســت.کریم زارع، سهم 
صنایع دســتی از مجموع طرح های اشتغال ایجاد شده سال گذشــته با حمایت این نهادرا حدود 
۱۵ درصد اعالم کرد و افزود: اســتان اصفهان یکی از قطب های مهم صنایع دســتی کشور است و 
امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی و رونق بازار صنایع دستی و ترویج و توسعه صنعت گردشگری، 
شاهد افزایش قابل توجه این ســهم باشــیم.وی با بیان اینکه بازاریابی و فروش محصوالت در 
بازار رقابتی صنایع دســتی یکی از مشــکالت رایج مددجویان مجری طرح های اشــتغال کمیته 
امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان اســت، اضافه کرد: ۳۰ نفر از مجریــان طرح های صنایع 
 دســتی این نهاد در دوره های تخصصی و حرفه ای بازاریابی و فروش محصوالت صنایع دســتی

 شرکت کردند.

اختصاص 80 درصد از زکات استان برای معیشت نیازمندان
بیش از ۸۰ درصد زکات جمع آوری شده سال گذشته استان اصفهان برای معیشت نیازمندان استان 
هزینه شد.رییس ستاد زکات استان در  برخوار گفت: پارســال ۳۲۰ میلیارد ریال زکات در استان 
جمع آوری شد که ۸۰ درصد آن برای حمایت از معیشت محرومان و نیازمندان و ۲۰ درصد آن نیز در 
طرح های عمرانی هزینه شد.حجت االسالم غالمحسین رنجبر با بیان اینکه زکات  جمع آوری شده 
شامل واجب و مستحبی است، افزود: این میزان زکات صرف کمک به فقرا در زمینه های مسکن، 
جهیزیه، درمان، تحصیل و معیشت شد.وی با پیش بینی اینکه امسال ۵۰۰ میلیارد ریال زکات در 
استان اصفهان جمع آوری می شود ،گفت: سال گذشته بیش از ده میلیارد ریال زکات در شهرستان 

برخوار جمع آوری شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مطرح کرد:

عقب ماندگی محیط زیست از صنعت در اصفهان

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان  حدیث زاهدی
اصفهان در نشستی آنالین به مناسبت روز 
جهانی محیط زیست به بررسی و ارائه لیستی از دستاوردها و چالش ها 
از محیط زیست استان اصفهان پرداخت؛ حیطه ای که این روزها حال و 
روز چندان خوشی ندارد و گرفتار در منگنه صنعت از سویی و آلودگی های 
هوا و زیســت محیطی از ســوی دیگر شده اســت. موضوعی که ایرج 
حشمتی نیز به آن اذعان کرده و همچون سال گذشته اصفهان را به عنوان 
آلوده ترین کالن شهر  کشور معرفی کرد. وی همچنین تاکید کرد که محیط 
زیست اصفهان از صنعت عقب مانده اســت .مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان ادامه داد: از نظر اخالقی موظف هستیم از محیط 
زیست حفاظت کنیم و این گونه اقدامات و تغییرات اکوسیستمی یکی از 
بزرگ ترین مشکالت در کشور، استان و شهر اصفهان است. خشک شدن 
زاینــده رود، به وجود آمــدن کانون هــای ریزگرد در اطــراف اصفهان و 
برداشت های غیرمجاز و غیرمنطقی از منابع در سال های گذشته باعث 
شده اصفهان شهری آلوده شود به طوری که در سال ۹۸ با ۹۹ روز ناسالم 
و آلوده، اصفهان آلوده ترین کالن شهر کشور بود و در بهار سال ۹۹ و تا ششم 
خردادماه کمتر از 4 روز هوای پاک داشــته کــه پایین ترین رتبه در بین 
کالن شهرهاست.وی بیان کرد: اصفهان به عنوان یک کالن شهر با وجود 
تمام پیشرفت های اقتصادی در دهه های گذشته و اینکه بیش از ۱۰ هزار 
صنعت، بیش از ۲ هزار واحد سنگ بری، رتبه اول قطعه سازی و نساجی و 

سهم بسزا در تولید فوالد را دارد؛  اما در عرصه حفظ محیط زیست از صنعت 
عقب مانده است. در استان اصفهان باید نسبت به آمایش سرزمین برای 
بارگذاری صنعت فکر و برای تحقق حقابه تاالب گاوخونی تالش می شده 
که این اقدامات صورت نگرفته است. بیشتر هم وطنان در کنار زاینده رود 
عکس یادگاری دارند و این رودخانه هویت شهر اصفهان است. بیشتر 
مسافران و توریست ها به خاطر دیدن زاینده رود به اصفهان می آیند، اما 
اشــتباهات دهه های قبل وضعیت فعلی را برای این رودخانه رقم زده 
است.حشــمتی، درباره فعالیت های اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان در سال ۹۸ تصریح کرد: در حوزه معاونت انسانی، برای 
افزایش بارگذاری صنعتی ۶ هزار و ۹۰۷ مورد استعالم صورت گرفته که با 
۸۸ درصد آنهــا موافقت کردیم و برای بهره برداری نیــز با ۸۵ درصد این 
استعالم ها موافقت شده است. همچنین ۱۰ هزار و ۷۷۶  پایش روزانه و ۲ 
هزار و 4۵۱ مورد پایش شبانه انجام شده است. در سال ۹۸، ۳ هزار و ۲۳۰ 
مورد اخطار برای صنایع صادر کردیم و یک هزار و ۲۸۱ شــکواییه تنظیم 
شده است.وی اضافه کرد: در ســال گذشته 4۶4 مورد پیگیری قضایی 
درباره تخلفات صنایع انجام دادیم که در ۱۷۱ مورد به صدور رای انجامید. 
همچنین ۷۰ واحد صنعتی را به دلیل آلوده کردن محیط پلمپ کردیم.وی 
اظهار داشت: در سال گذشته با ۵۶4 مورد انتقال پسماندهای صنعتی و 
ویژه موافقت شد و ۳ هزار و ۵۹۳ بازدید از محل های دفن زباله شهری، 
روســتایی، کارخانه های کمپوســت، مراکز درمانی و مدیریت پسماند 

واحدهای صنعتــی انجام گرفت. در این مدت یک هــزار و 44۷ اخطار 
زیست محیطی جهت مدیریت غیراصولی پسماند صادر کردیم و ۲۳۲ 
بازدید از نحوه بارگیری پسماندهای صنعتی و ویژه به عمل آمد. البته به 
 رغم تمام فعالیت هایی که در حوزه انســانی انجــام دادیم، معتقدم که 
می توانستیم بهتر نیز عمل کنیم.وی با اشاره به یک هزار و ۹۹4 مورد صدور 
دفترچه شکار پرنده در سال ۹۸ ادامه داد: سال گذشته ۳۲ اسلحه قاچاق 
و متاسفانه ۵ قبضه اســلحه جنگی نیز در استان کشــف و ضبط شد. 
همچنین در بخش شکار غیرمجاز، ۷4 رأس الشه پستانداران و ۹۵ الشه 
پرنده کشف شد و ۳۳۷ قطعه پرنده زنده نیز که قصد حمل یا قاچاق آنها 
را داشتند ضبط کردیم و ۲۱۳ نفر هم به عنوان متخلف دستگیر و به مراجع 
قضایی تحویل دادیــم.وی تصریح کرد: در گذشــته تمام مبلغ عوارض 
آالیندگی در شــهرها به شــهرداری ها اختصاص پیدا می کرد که پس از 
پیگیری های صورت گرفته، در قانون بودجه امســال ۳۵ درصد عوارض 
آالیندگی همه شهرها برای نخســتین بار به صندوق ملی محیط زیست 
پرداخت می شود. در همین راستا یکصد میلیارد تومان پروژه برای سال 
۹۹ تعریف کردیم که اگر در سازمان محیط زیست تصویب شود، می توانیم 
بخشی از مشکالت صنایع آالینده استان را رفع کنیم.وی بیان داشت: در 
بخش بهینه سازی سوخت اقدامات خوبی در چهارچوب قانون هوای پاک 
انجام شده؛ اما با اینکه سوخت یورو 4 در کشور تولید می شود خودروی 
یورو 4 تولید نمی شود. ۶۰۰ هزار موتورسیکلت بیشترین آلودگی را در شهر 
اصفهان تولید می کنند؛ اما هیچ مرکز معاینه فنی موتورسیکلت نداریم. 
حشــمتی گفت: در ســال ۱۳۹۰ اعتباری از صندوق توسعه ملی محیط 
زیست برای مهار کانون های ریزگرد به استان اصفهان اختصاص نیافته 
بود که پس از پیگیری های فراوان، سال گذشته ۱۷ میلیارد تومان اعتبار 
برای اداره کل جنگل ها و مراتع استان جذب کردیم و 4 میلیارد تومان نیز 
برای تاالب گاوخونی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اختصاص 
یافت. سال گذشته تعداد ایستگاه های ســنجش آلودگی هوا در شهر 
اصفهان ۵ ایستگاه بود که پس از تفاهم با شهرداری اصفهان، ۱۱ ایستگاه 
شهرداری نیز به سامانه پایش کیفی اضافه شد که باعث می شود اعداد 
منطقی شده و از برخی اشتباهات در سنجش هوا جلوگیری به عمل آید.

وی تاکید کرد: سهم حقابه تاالب گاوخونی و زاینده رود بر اساس منابع و 
مصارف در وزارت نیرو ۱۷۶ میلیون مترمکعب درج شــده بود که پس از 
پیگیری و بحث های کارشناسی، آن را به رقم واقعی یعنی ۳۱۳ میلیون 
مترمکعب رساندیم. اگرچه به خاطر بارش های کم سال گذشته آبی در 
تاالب وجود ندارد؛ اما دلیل نمی شود از رقم واقعی حقابه تاالب گاوخونی 

گذشت کنیم.

دبیر ســتاد ثبت نــام و رییــس ارزیابــی عملکرد 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اصفهــان از ثبت نام 
دانش آموزان اســتان برای ســال تحصیلی آتی به 
صورت غیرحضوری به دلیل شیوع بیماری کرونا از 
یکم تیر خبر داد.علیرضا محمودی افزود: خانواده ها 
برای ثبت نام به سامانه »Erp.ir/sabt۹۹«  مراجعه 
و با تکمیل مشــخصات دانش آموز به همراه گزینه 
محدوده ســکونت و کدپســتی اقدام به ثبت نام 

فرزندان خود کنند.وی ادامه داد: بر این اساس تنها 
یک بار و آن هم در حد تحویل مدارک دانش آموز نیاز 
به مراجعه حضوری به مدرسه اعالم شده است.دبیر 
ســتاد ثبت نام اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
افزود: امکان ثبت نام غیرحضوری به صورت پایلوت 
در شــهر اصفهان و به دلیل گستردگی آن با داشتن 
۶ ناحیه آموزشــی صورت می گیرد؛ امــا به ادارات 
آموزش و پرورش شهرســتان ها نیز اعالم شــده 
که در صورت تمایل، درخواســت خود را اعالم کنند.

وی با تاکید بر شعار»بهترین مدرسه، نزدیک ترین 
مدرســه به محل ســکونت« برای تحصیل دانش 
آموزان گفت: به دلیل ادامه داشتن احتمالی شیوع 
بیماری کرونا، این مهم امسال با تاکید بر ثبت نام در 

محدوده ســکونت دانش آموزان بیشتر مدنظر قرار 
دارد. محمودی با اشــاره به تاکید بر رعایت پروتکل 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برای استفاده از 
سرویس های مدارس گفت: بر این اساس رانندگان 
تنها مجاز به سوارکردن سه دانش آموز خواهند بود 
که این امر هزینه بیشــتری را به خانواده ها تحمیل 
می کند و بر این اســاس تحصیــل در نزدیک ترین 
مدرسه به ســکونت این دغدغه را کاهش می دهد. 
وی به آمادگی کامل مدارس برای بازگشایی در اول 
مهرماه و یا در صورت آغاز زودهنگام در تابستان بنا 
به دستور ســتاد ملی کرونا اشــاره کرد و گفت: این 
آمادگی حتی بــرای آموزش غیرحضــوری نیز در 

استان وجود دارد.

ثبت نام دانش آموزان در اصفهان غیرحضوری است

تغییر سبک زندگی 
علیه طبیعت

رواج زندگــی شهرنشــینی و 
پیشــرفت امکانات شــهری 
 موجــب شــده تــا طبیعت 
روز به روز بیشتر تخریب شود.

اسامی دانش آموزان مبتال به کرونا اعالم شده است
معاون سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: اسامی دانش آموزان مبتال به کرونا 
کامال محرمانه به تفکیک به مناطق آموزش و پرورش اعالم شــد و بهبودیافتگان با داشتن گواهی 
سالمت، مجاز به شرکت در امتحانات نهایی خرداد ماه هستند.عبدالرضا رییسی با اشاره به نظارت 
و بازرسی دقیق از حوزه های امتحانات نهایی، اظهار داشت: خوشبختانه براساس گزارش بازرسان 
تا کنون هیچ گونه مــورد تخلف در رعایت پروتکل های بهداشــتی در حوزه هــای امتحانی گزارش 
نشده است.وی افزود: ارزیابان و ناظران بهداشتی در 4۱ ناحیه و منطقه آموزش و پرورش در ایام 
برگزاری امتحانات نهایی فعالیت می کنند و با توجه به جمعیت هر منطقه تعداد ناظران و ارزیابان 
متغیر است.معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه 
گروه های ارزیاب تا پایان امتحانات در حال رصد حوزه های امتحانی هستند، گفت: روزانه ۵ اکیپ از 
اداره کل آموزش و پرورش استان به غیر از بازرسان نواحی به مدارس و حوزه های امتحانی مراجعه 
می کنند.وی تصریح کرد: تا کنون ۲۰ حوزه امتحان نهایی توسط اکیپ نظارت اداره کل بازدید شدند 
که خوشبختانه تمامی حوزه ها پروتکل های بهداشــتی را به صورت کامل رعایت کرده بودند و هیچ 

اعتراض یا شکایت حضوری و غیر حضوری از سوی والدین گزارش نشده است.         

94 بیمار بهبود یافته از کرونا، پالسمای خون خود  را اهدا کردند
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از اهدای پالســمای خون ۹4 بیمار بهبود یافته از کرونا خبر داد و 
گفت: حدود ۶۰ درصد پالسماهای دریافتی قابلیت استفاده برای بیماران کرونایی را دارد.مجید زینلی با 
اشاره به اهدای پالسمای بهبود یافتگان کرونا، اظهار داشت: پروژه جمع آوری اهدای پالسما برای بیماران 
کرونایی به طور آزمایشی در فروردین ماه انجام و سپس به طور رسمی در اردیبهشت ماه آغاز شد.وی 
افزود: از افراد مبتال به کرونا که یک ماه از بهبودی و ترخیص شان از بیمارستان گذشته بود، خواسته شد 

تا به مراکز انتقال خون برای اهدای پالسما مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه اســتفاده از پالسمای بهبودیافتگان کرونا یک روش 
درمانی برای بعضی از بیماران کرونایی است، گفت: پالسمای دریافت شده برای همه بیماران مبتال به 
کرونا امکان پذیر نیست و فقط بیمارانی که دارای شــرایطی باشند می تواند برای دریافت پالسما مفید 
واقع شود و به درمان کمک کنند.وی تصریح کرد: همچنان جمع آوری پالسما ادامه دارد و تا کنون ۹4 نفر 
به شکرانه بهبودی شان از کرونا، موفق به اهدای پالسما شدند تا بتوانند به افراد دیگر مبتال که دریافت 
پالسما می تواند در درمان شان تاثیرگذار باشد، کمک کنند.زینلی ادامه داد: بعد از دریافت پالسما از بهبود 
یافتگان کرونا، آزمایشاتی روی پالسما انجام می شــود تا متوجه بشویم این پالسما تا چه میزان برای 

درمان بیماران خاص کرونایی اثر بخش است.

کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط اصفهان:

سم پاشی درختان توت، ویروس کرونا را از بین نمی برد
کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط اصفهان گفت: سم پاشی درختان نمی تواند ویروس کرونا 
را از بین ببرد، زیرا این ســموم برای از بین بردن آفت ها به کار می روند، نه ویروس ها و باکتری ها.

شهرام احتشامی با بیان اینکه میوه توت در ارتفاع قرار دارد و احتمال اینکه ویروس از افراد بیمار و 
مبتال در میوه توت اثر کرده باشد، بسیار پایین است، اظهار کرد: احتمال اینکه ویروس کرونا به باالی 
درخت توت رسیده و در میوه توت اثر کرده باشد، بسیار کم است، مگر اینکه توسط باد، ویروس در 
هوا معلق شده و خودش را به باالی درخت برســاند و در میوه توت اثر کند. احتشامی با بیان اینکه 
توت میوه ای است که ارزش های غذایی خاصی دارد و مصرف آن با رعایت نکات بهداشتی بالمانع 
است، گفت: بعید است ویروس کرونا به میوه توت با وجود پوسته نازک در ارتفاعات اثر کرده باشد، 
اما تاکید می کنم حتما موارد بهداشتی و فاصله های اجتماعی رعایت شود و اینکه میوه توت هم از 

چه محلی باشد، مهم است و اگر از محل آلوده نباشد بهتر است.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: مهر

خبر روزاخبار

اعالم آمادگی 200 مددکار 
برای مشارکت در سامانه 

مشاوره کرونا
مسـئول انجمن مددکاران اجتماعی ایران 
در اسـتان اصفهان گفت: سـامانه مشـاوره 
رایـگان پیرامـون کرونـا بـا ۲4 مشـاور از 
اسـفندماه سـال گذشـته آغاز بـه کار کرد و 

همچنـان فعال اسـت.
بتـول امین جعفـری دربـاره راه انـدازی 
سـامانه مشـاوره رایـگان پیرامـون کرونـا 
اظهـار داشـت: اواخـر اسـفندماه سـال 
گذشـته ایـده راه اندازی سـامانه مشـاوره 
۲4 سـاعته رایـگان تلفنـی کرونـا را بـه 
سازمان بهزیسـتی و همزمان به شهرداری 
و شـورای شـهر اصفهـان ارائـه دادیـم کـه 
رییـس  اسـتقبال  مـورد  خوشـبختانه 
کمیسـیون اجتماعـی شـورای شـهر واقع 
شد و زیرسـاخت های آن توسـط مدیریت 

شـهری فراهـم آمـد.
وی افـزود: پـس از راه انـدازی خـط 
تلفـن مشـاوره رایـگان ۱۳۷ فراخوانـی 
منتشـر کردیـم کـه در کمتـر از ۲4 سـاعت 
بیـش از ۲۰۰ مـددکار اجتماعـی و مشـاور 
بـرای مشـارکت رایـگان در ایـن طـرح 
اعـالم آمادگـی کردنـد و ایـن سـامانه 
 بـا ۲4 مشـاور و بـه صـورت ۲4 سـاعته

 راه اندازی شد.
ایـن مـددکار اجتماعـی ادامـه داد: ایـن 
مشـاوران بـه جـز مباحـث مربـوط بـه 
بیمـاری کرونـا دربـاره مسـائلی ماننـد 
ازدواج و تعارضاتـی کـه در خانواده هـا بـه 
وجود آمده بود نیز به شـهروندان مشـاوره 
دادنـد و خوشـبختانه عـالوه بـر اصفهـان 
تماس هایـی از هم وطنـان سراسـر کشـور 
نیز داشـته ایم.مسـئول انجمن مـددکاران 
اجتماعـی ایـران در اسـتان اصفهـان 
اظهـار کـرد: ایـن سـامانه همچنـان فعال 
اسـت و افـرد می تواننـد بـا شـماره هایی 
سـایت در  سـامانه  پوسـتر  در   کـه 

 esfahanfarhang.ir وجـود دارد و یـا 
با سـامانه ۱۳۷ تمـاس گرفته و بـه صورت 

رایـگان مشـاوره دریافـت کنند.

بیش از ۳۱ درصد حقابه تاالب بین المللی گاوخونی اصفهان از سد رودشتین تامین شده است.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تامین 
حقابه این تاالب از سد رودشتین را از پارسال تا سیزدهم فروردین حدود ۵۵ میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت: در این مدت، ۳۱ و ۱۵ صدم درصد حقابه تاالب 
گاوخونی از سد رودشتین تامین شده است.حسن ساسانی با اشاره به پایان توزیع آب کشاورزی گفت: با حضور جمعی از کشاورزان، دریچه های سد رودشتین 
در هفدهم خردادبا دبی ۱۲ مترمکعب بازگشایی و در روز نوزدهم خرداد از بند شانزده ده، با ســرریز، آب به سمت تاالب گاو خونی روانه شد.وی به تامین حقابه 
 تاالب بین المللی گاوخونی از ۲۲ اســفند تا ۱۳ فرودین اشــاره کرد و افزود: دراین بازه زمانی هم بیش از ۶ میلیون مترمکعب آب از سد رودشتین روانه تاالب 

شد.
ساسانی اضافه کرد: پارسال هم از سد رودشتین، ۵ تا ۱۱ فروردین ماه ۱۲ میلیون مترمکعب، ۱۱ مهر تا ۲۲ آبان، ۱۶ و سه دهم میلیون، ۱۶ آذر تا ۸ بهمن، ۱۱ و شش 
میلیون و از ۸ بهمن تا ۲ اسفند، ۶ میلیون مترمکعب آب از سد رودشــتین روانه تاالب بین المللی گاوخونی شده است..حقابه تاالب بین المللی گاوخونی ۱۷۶ 

میلیون مترمکعب آب در سال است.تا حدود ۲۰ سال پیش ساالنه حدود دو میلیارد مترمکعب آب از زاینده رود به این تاالب جریان داشت.

تامین بیش از 31 درصد حقابه تاالب بین المللی گاوخونی از سد رودشتین



سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان:

ممکن است باشگاه های ورزشی دوباره تعطیل شوند
شیوع ویروس کرونا خیلی زود در اماکن ورزشی را روی ورزشکاران بست؛ درهایی که تا چند وقت پیش هم خبری از بازگشایی شان نبود تا ضرر هنگفتی را به مالکان 
خصوصی این اماکن بزند. در این شرایط وزارت ورزش و جوانان و اداره کل و ورزش و جوانان استان اصفهان بارها اعالم کرده است که مشکالت باشگاه های بدنسازی 
و سایر رشته ها را در اثر این تعطیلی اجباری پیگیری خواهند کرد.در همین خصوص محمد طباطبایی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان  اظهار 
کرد: در خصوص بحث اماکن ورزشی دولتی، با اعالم مقام عالی وزرات آقای سلطانی فر، باشگاه های دولتی از پرداخت اجاره بها در شرایط کنونی معاف شدند و یا 
مدت زمان اجاره آن ها اضافه شد.طباطبایی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به افزایش مجدد آمار مبتالیان به بیماری کووید -۱۹ باشگاه های ورزشی تعطیل 
خواهند شد یا خیر، خاطرنشان کرد: تابع تصمیم ستاد مقابله با ویروس کرونا هستیم. اگر وارد پیک دوم شویم و وضعیت قرمز اعالم شود، احتمال اینکه اماکن 

ورزشی دوباره تعطیل شود وجود دارد. حتی این احتمال وجود دارد که قرنطینه انجام شود، البته هنوز در این باره صحبتی نشده است.
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سرپرست باشگاه سپاهان اصفهان:

»نورافکن« هم چنان کرونا دارد
سرپرست باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، پروتکل بهداشتی سازمان لیگ برتر فوتبال را برای شروع 
تمرینات تیم ها، پروتکل کامل دانست و اظهار داشت: باشگاه فوالد مبارکه سپاهان هم این پروتکل 
را به طور کامل در تمرینات به اجرا گذاشته، هر روز مســئولین و ناظرین مربوطه اوضاع تمرینات را 
بررسی می کنند، ما تقریبا هفتگی از بازیکنان تیم فوتبال باشــگاه تست کرونا می گیریم و  موارد 
فاصله ها در تمرینات گروهی نیز رعایت می شود.منوچهر نیکفر  ادامه داد: تست چهارم روز شنبه 
گذشته از اعضای تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان گرفته شد و به استثنای دو بازیکن که در قرنطینه 
به سر می برند، خوشبختانه تست بقیه اعضای تیم منفی بود که این دو بازیکن باید تا روز پنجشنبه 
)امروز(در قرنطینه باشند.سرپرست باشگاه ســپاهان تاکید کرد: در برخی خبرها آمده بود، امید 
نورافکن که به کرونا مبتال شده بوده تست آخرش منفی شده است.منوچهر نیکفر در این زمینه گفت: 
تست امید نورافکن کماکان مثبت است و باید روند قرنطینه خود را طی کند، ما تاکنون چهار مرتبه 
از اعضای تیم فوتبال سپاهان تســت کرونا گرفته ایم و با موازین بهداشتی پیش می رویم چراکه 

سالمت افراد تیم برای ما بسیار اهمیت دارد.

پاداش کدام شاهکار را می خواهی آقای بیرو؟
علیرضا بیرانوند باز هم دلخور اســت: »ناراحتم و دلیلش را هم آقای رســول پناه می داند.« بیرو 
شبیه این جمالت را چند  ماه پیش هم به زبان آورده بود. کال ما تا جایی که یادمان می آید بیرانوند 
معموال ناراحت بوده، این بار هم ظاهرا مســئله مالی اســت. گویا اگر او االن پرسپولیس را ترک 
کند و راهی تیم بلژیکی شــود، باشگاه حاضر نیست آپشــن های موجود در قراردادش را مثال در 
مورد قهرمانی لیگ به وی بپردازد. حاال کاری به شکل حقوقی ماجرا نداریم و نمی دانیم آیا انتظار 
بیرانوند در این مورد وجاهت قانونی دارد یا نه؛ اما خداوکیلی بیرو برای کدام شــاهکار امسالش 
پاداش می خواهد؟ شما غیر از مهار پنالتی علی کریمی در داربی، چه گلی به سر پرسپولیس زدی 
که االن پول اضافه هــم می خواهی؟ نکند بابت خمیازه های روی نیمکت یا قهر از وســط تمرین 

دستخوش می خواهی برادر؟

انصاری فرد به پرسپولیس بازمی گردد؟
کریم انصاری فرد، مهاجم ایرانی تیم فوتبال الســیلیه در نیم فصل نخســت لیگ ســتارگان قطر 
عملکرد خوبی در این تیم داشت، اما در نیم فصل دوم به خاطر آسیب دیدگی چند بازی را از دست 
داد.بعد از تعطیلی مسابقات به دلیل شــیوع ویروس کرونا، سرنوشت مهاجم ملی پوش السیلیه 
هم برای فصل بعد در هاله ای از ابهام قرار گرفته بود، اما چندی پیش اعالم شــد او شانس ماندن 
در این تیم را دارد. یکی از روزنامه های قطری هفته گذشته اعالم کرد که انصاری فرد فصل بعد هم 
در این تیم بازی خواهد کرد و در تابستان جدا نمی شــود. این در حالی است که در ایران شایعاتی 
مبنی بر بازگشت دوباره کریم به پرسپولیس شنیده می شود.در ســوی دیگر، گفته می شود مهند 
علی ستاره عراقی تیم فوتبال الدحیل قطر، مورد توجه السیلیه قرار گرفته و اگر این باشگاه مهاجم 
عراقی را به خدمت بگیرد، شــانس حضور انصاری فرد در ترکیب اصلی این تیم کمتر می شــود و 
شاید مهاجم تیم ملی ایران را به فکر جدایی از لیگ ســتارگان قطر بیندازد.البته انصاری فرد هنوز 
هیچ اظهــار نظری مبنی بر احتمــال جدایی از این تیم نکــرده و حتی چندی پیــش به هواداران 
تیمش قول داد که ســهمیه لیگ قهرمانان آســیا را به دســت بیاورند. به هر حال با توجه به افت 
نسبی این بازیکن به دلیل مصدومیت، باید دید آینده او در تابســتان پیش رو چگونه رقم خواهد 
خورد.به هر حال این روز ها به خصوص در میان شــایعات، موضوع احتمال بازگشت انصاری فرد 
 به پرســپولیس را زیاد می شــنویم که این اتفاق شــاید به خاطر رابطه صمیمانه او کریم با یحیی 

گل محمدی باشد.

سایه آغاز پیک دوم شیوع بیماری کرونا بر سر رقابت های لیگ برتر؛

روزهای سرنوشت ساز

در حالــی سرنوشــت فصــل جــاری 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور به 
گفته وزیر ورزش و جوانان به فاصله زمانی 20 تا 25 خرداد ماه گره 
خورده است که در روزهای گذشته بار دیگر شاهد افزایش مبتالیان 
به بیماری کرونا و آغاز مجدد پیک دوم شیوع این بیماری در کشور 
بوده ایم، موضوعی که می تواند به تعطیلی این دوره از مســابقات 

کشور بینجامد.
 با وجود مشخص شدن اعالم از ســرگیری رقابت های لیگ برتر 
از ســوی ســازمان لیگ، تصمیم گیری نهایی در مورد سرنوشــت 
برگزاری مسابقات لیگ برتر و سایر مسابقات فوتبال ایران در سطح 
لیگ های مختلف از ســوی وزیر ورزش و جوانان به روزهای آینده 

موکول شد.
در جلســه  ســتاد ملی مقابله با کرونا که با حضور رییس جمهور در 
تاریخ 2۷ اردیبهشت  ســال جاری برگزار شد،   مسعود سلطانی فر، 
وزیر ورزش و جوانان با اشــاره به اینکه می توان تقریبا در شش یا 
هفت هفته به صورت پنج روز یک بار مســابقات فوتبال در ســطح 
لیگ برتر را برگزار کــرد، گفت: قطعا همه مســابقات بدون حضور 
تماشــاگران و با رعایت  کامل پروتکل های بهداشتی و نظارت کامل 

برگزار می شود.
وی ادامه داد: اگر در بــازه زمانی 20 تا 25 خردادماه ســال جاری 
خدای ناکرده مشــکل خاصی داشــتیم دو مرتبه ایــن موضوع را 

متوقف می کنیم.
این درحالی اســت که در نامه حیدر بهاروند، رییس سازمان لیگ 
فوتبال ایران به مدیران باشگاه ها و روسای هیات های فوتبال لیگ 
برتری که ۱۸ خرداد ماه ســال جاری رسانه ای شــد، آمده است: 
نظر به برگزاری جلســه ویدئو کنفرانس نمایندگان سازمان لیگ و 
فدراسیون فوتبال با مسئوالن مسابقات AFC و لیگ قهرمانان آسیا 
و با عنایت به موارد مطروح شده در این جلسه، به اطالع می رساند 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظر دارد دیدارهای باقی مانده مرحله 
مقدماتی و یک شــانزدهم نهایی لیگ قهرمانان را با تاخیر نسبت 
به برنامه قبلی برگزار کند، به این ترتیب بــا توجه به فرصت ایجاد 
شده و به منظور افزایش زمان آماده ســازی باشگاه ها وهمچنین 
بهبود شرایط جسمانی بازیکنان که سرمایه های اصلی باشگاه ها و 
فوتبال ملی هستند، ســازمان لیگ نیز دیدارهای باقی مانده لیگ 
نوزدهم را با یک هفته تاخیر نسبت به تاریخ قبلی پیش بینی شده 

آغاز می کند.

در ادامه این نامه اعالم شده بود که دیدار معوقه فوالد خوزستان و 
استقالل تهران روز چهارشنبه مورخ چهارم تیرماه برگزار می شود و 
سپس مسابقات هفته بیســت و دوم از روز یکشنبه هشتم تیرماه 

آغاز خواهد شد.
همچنین ۱5 خردادماه ســال جاری فدراســیون پزشکی ورزشی 
برگزاری دیدارهای تدارکاتی بــرای تیم های فوتبال را بالمانع اعالم 
کرد. در نهایت اما باید منتظر ماند و دید روند شیوع ویروس کرونا 
طی پنج روز اخیر و نیز وضعیت مبتالیان در باشــگاه های مختلف 
لیگ برتری چگونه گزارش خواهد شــد و در نهایت چه تصمیمی در 
مورد از ســرگیری نهایی لیگ برتر یا توقف آن از ســوی ستاد ملی 
مقابله با گســترش کرونــا در ورزش،  وزارت ورزش و جوانان و نیز 
فدراســیون فوتبال به عنوان تصمیم گیرنده نهایی اتخاذ می شود. 
فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور در حالی اسفند ماه 
سال گذشته به دلیل شــیوع بیماری کرونا به حالت تعطیل در آمد 
که در فاصله ۹ هفته مانده به پایان این رقابت ها، تیم پرسپولیس 
تهران با کســب 4۷ امتیاز در رده اول و تیم های سپاهان، تراکتور و 
استقالل با 3۷ و 36 امتیاز رده های دوم تا چهارم جدول رده بندی 

را به خود اختصاص داده اند.

بعد از چنــد ماه انتظار بــرای ازســرگیری لیگ برتر 
تکواندو، در نهایت فدراســیون و ســازمان لیگ این 
رشــته به خاطر عدم صدور مجوز برای فعالیت رشته 
های رزمی از جمله تکواندو، مجبور شــدند لیگ برتر 
تکواندو در بخش مردان و زنان را مختومه اعالم کنند.

مسئوالن فدراسیون تکواندو تصمیم گرفتند با اعالم 
پایان لیگ، تیم های قهرمان را هم معرفی کنند که این 
موضوع با ابهاماتی همراه بــود و اعتراضاتی را به ویژه 
در بخش لیگ بانوان به همراه داشت.حسن تمجید، 
رییس ســازمان لیگ تکواندو  در ابتــدا درباره  نحوه 
رده بندی تیم ها در لیگ مردان و چگونگی اعالم نام 
شهرداری ورامین و لوازم خانگی کن به عنوان قهرمانان 
مشــترک توضیح داد و گفت: شــهرداری ورامین به 
عنوان صدرنشین یک بازی بیشتر از تیم لوازم خانگی 

کن داشت. تیم کن که قطعا بازی عقب افتاده خود را 
مقابل پاس برنده می شد، به یک امتیازی شهرداری 
ورامین می رسید و این دو تیم یک بازی رودرروی هم 
داشــتند. از آنجایی که ما  امکان برگزاری حتی یک 
مسابقه را هم نداشتیم، تصمیم به معرفی این دو تیم 
به عنوان قهرمان مشترک گرفتیم.وی افزود: تصمیمی 
گرفتیم که همه تیم ها از جلســه راضی بیرون رفتند. 
شخصا اصرار داشتم که لیگ ادامه پیدا کند، اما بیشتر 
از این نمی شد منتظر ماند. باالخره باید تکلیف قهرمان 
لیگ مشخص می شد چون باشگاه های خصوصی و 
دولتی باید در پایان هر فصل به مدیران ارشد آن نهاد 
نتیجه را اعالم کنند. نتایــج نزدیک و میلی متری بود 
و ســعی کردیم حق هیچ تیمی ضایع نشود.رییس 
سازمان لیگ تکواندو در پاسخ به این سوال که اگر جام 

باشگاه های آسیا برگزار شود، چطور تیم سوم معرفی 
می شــود، گفت: اگر قرار به برگزاری این مســابقات 
باشد، تیم پاس قوامین و دانشــگاه آزاد که مشترکا 
دوم شدند، در صورت امکان به همراه دو تیم قهرمان 
در جام باشگاه های آســیا حاضر می شوند و اگر هم 
امکانش نباشد، همان موقع تصمیم دیگری خواهیم 
گرفت.تمجید در توضیح چگونگــی معرفی قهرمان 
لیگ برتر بانوان و اعتراض تیم اسپریچو گفت: لیگ 
بانوان پیچیدگی بیشتری داشت چون برخی از تیم ها 

بازی های عقب افتاده داشتند. 

رییس سازمان لیگ تکواندو تشریح کرد:

پاسخ به ابهامات تعیین قهرمان لیگ تکواندو

خبر روز

بایرن درمورد »سوله« ریسک نمی کند!
نیکالس سوله، مدافع آلمانی بایرن مونیخ امسال در رقابت های داخلی بازی نخواهد کرد.  سوله 
مدافع باکیفیت و جوان بایرن مونیخ در همان روزهای ابتدایی فصل دچار مصدومیت شــدیدی 
شد و نتوانست تیمش را در ادامه فصل 
همراهی کند. به نظر می رسید نیکالس 
ســوله تا پایان فصل غایب خواهد بود و 
حتی اخبار زیادی در مورد احتمال غیبت 
او در رقابت های یورو نیز منتشــر شد، 
اما تغییر شرایط به ســود او بود.شیوع 
ویروس کرونا باعث تعویق یک ســاله 
رقابت های یورو شــد تــا مدافع جوان 
بایرن شــانس حضور در این تورنمنت 
معتبــر را پیــدا کند. حــاال مصدومیت 
نیکالس سوله برطرف شده و او مدتی اســت در تمرینات بایرن مونیخ شرکت می کند؛ اما نشریه 
کیکر مدعی شد کادر فنی این باشگاه قصد ندارد در مورد این بازیکن ریسک کند و خبری از حضور 
نیکالس سوله در ادامه فصل بوندسلیگا و بازی های دی اف بی پوکال نخواهد بود.با توجه به اینکه 
لیگ قهرمانان در اواسط تابستان برگزار خواهد شد، احتماال این مدافع جوان قادر به همراهی تیمش 
بعد از حدود یک ســال دوری از میادین خواهد بود. بایرن مونیخ فاصله چندانی تا فتح این فصل 

بوندسلیگا ندارد و در دیدار نیمه نهایی جام حذفی نیز باید به مصاف فرانکفورت برود.

یوونتوس و تالش برای پاتک بزرگ به اینتر
ساندرو تونالی که بسیاری به او لقب آندره پیرلوی آینده فوتبال ایتالیا را داده اند، مورد توجه بسیاری 
از باشگاه های بزرگ اروپایی از جمله بارسلونا قرار گرفته است. اما مدیران برشا چندی قبل مدعی 
شــدند خود این بازیکن عالقه مند اســت فوتبالش را در ایتالیا ادامه دهد و یکــی از بین اینتر یا 
یوونتوس مقصد بعدی او خواهد بود.در روزهای اخبر اخبار زیادی در مورد توافق باشگاه اینتر با برشا 
بر سر انتقال ساندرو تونالی شنیده شده و به نظر سن سیرو مقصد بعدی او خواهد بود. این هافبک 
2۱ ساله به ایده های آنتونیو کونته عالقه پیدا کرده و مجاب به انتقال به اینتر شده است، اما اسکای 
اسپورتس مدعی شد یوونتوس همچنان برای خرید ساندرو تونالی و راضی کردن برشا در لحظات 
آخر تالش می کند.برای مدیران برشا، سود حداکثری از فروش ساندرو تونالی بیشترین اهمیت را 
دارد و به همین دلیل یوونتوس می خواهد با افزایش رقم پیشنهادی مانع از انتقال این بازیکن به 
اینتر شود. برشا، قیمت فروش ساندرو تونالی را 50 میلیون یورو اعالم کرده، اما احتمال دارد با گزینه 
پول نقد به عالوه انتقال قرضی یک بازیکن جوان نیز موافقت کند. بدین ترتیب به نظر می رسد هنوز 

انتقال ساندرو تونالی به اینتر قطعی نشده و یوونتوس نیز در کورس قرار دارد.

»ژاوی «تنها مشتری جدی داوید سیلوا در قطر
در هفته های اخیر شایعات زیادی پیرامون حضور داوید سیلوا هافبک خوش تکنیک اسپانیایی در 
تیم های قطری به گوش می رسید و از الدحیل و السد به عنوان مشتریان جدی او نام برده می شد؛ 
اما حاال باشگاه سرخ پوش قطری، به صورت رسمی این خبر را تکذیب کرده است.در بیانیه باشگاه 
الدحیل آمده که آن ها هیچ تمایلی به خرید این ستاره اســپانیایی ندارند و به هیچ وجه با او وارد 
مذاکره نشده اند.بنابراین حاال احتماال الســد با هدایت ژاوی هرناندز تنها مشتری جدی سیلوا در 
قطر خواهد بود چرا که دیگر تیم ها توان پرداخت حقوق وی را هم نخواهند داشت.سیلوای 34 ساله 
با ارزش ۱2 میلیون یورو، در صورتی که به السد قطر یا هر تیم آسیایی دیگر ملحق شود، بدون شک 

رکورد نقل و انتقاالت در این منطقه را خواهد شکست.

فوتبال جهان

سخنگوی باشگاه ذوب آهن: 

 »رادولوویچ« موظف است 
به تعهداتش عمل کند

ســخنگوی باشــگاه ذوب آهن بــا تاکید بر 
اینکــه ســرمربی مونته نگرویــی ذوب آهن 
باید به تعهداتش پایبند باشــد، اظهار داشت: 
رادولوویچ به مدت یک  فصل و نیم به باشگاه 
ذوب آهن متعهد اســت و باید به تعهداتش 
عمل کند. باشگاه به تعهداتی که به رادولوویچ 
داشته عمل کرده و وی مبلغی که باید در این 
مدت می گرفت را دریافت کرده اســت.احمد 
جمشیدی افزود: زمانی که بحث کرونا پیش 
آمد رادولوویچ از باشگاه درخواست مرخصی 
کرد و گفت باید نزد خانواده اش بازگردد. وقتی 
با درخواست رادولوویچ موافقت شد، مدیریت 
و اعضای هیئت مدیره باشگاه عالوه بر تعهدات 
مندرج در قراردادش، از وی تعهد گرفتند که به 
محض صدور مجوز برای شــروع تمرینات و 
آغاز مسابقات باید به ایران بازگردد. از طرفی 
همان طور که اطالع داریــد، در مونته نگرو هم 
کرونا شیوع پیدا کرده و رادولوویچ هم می گوید 
مدتی اســت در قرنطینه به سر می برد. با این 
حال ما برای رادولوویچ بلیت تهیه  و به او اعالم 
کرد ه ایم که باید بازگردد.ســخنگوی باشگاه 
ذوب آهن خاطرنشان کرد: به رادولوویچ ایمیل 
فرستاده ایم که باید نسبت به تعهداتش پایبند 
بوده و بازگــردد و در تمرینات حضــور یابد و 
مســابقات را ادامه دهد، چون طبــق قرارداد 
یک فصل و نیم با ذوب آهن قرارداد دارد.وی 
سخنان رادولوویچ با رسانه ها را فاقد سندیت 
خواند و گفت: مصاحبه رادولوویچ با رسانه ها 
برای باشگاه سندیت ندارد و او باید به باشگاه 
پاسخگو بوده و خواســته هایش را به صورت 
مکتوب اعالم کنــد. رادولوویچ تاکنون چیزی 
درباره قطع همکاری به باشگاه اعالم نکرده و ما 
منتظر بازگشت او هستیم.جمشیدی در پاسخ 
به اینکه واکنش باشگاه ذوب آهن در صورت 
پایبند نبــودن رادولوویچ بــه تعهداتش چه 
خواهد بود، گفت: هیئت مدیره باشگاه نهایتا 
تا روز پیجشنبه)امروز( تشکیل جلسه خواهد 
داد و اگر رادولوویچ تا آن زمان بازنگردد، درباره 

او تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. 

 با وجود مشخص شدن اعالم از سرگیری رقابت های لیگ 
برتر از سوی سازمان لیگ، تصمیم گیری نهایی در مورد 
سرنوشت برگزاری مسابقات لیگ برتر و سایر مسابقات 
فوتبال ایران در سطح لیگ های مختلف از سوی وزیر 

ورزش و جوانان به روزهای آینده موکول شد

مستطیل سبز
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رونمایی از بازوبند 
پهلوانی تختی

همزمان بــا ۱۷ شــوال، روز 
فرهنــگ پهلوانــی و ورزش 
زورخانه ای از بازوبند پهلوانی 
تختی در موزه آســتان قدس 

رضوی رونمایی شد.

 سمیه مصور



پنجشنبه 22 خرداد  1399 / 19 شوال 11/1441 ژوئن 2020/ شماره 2993
مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان:

نماز جمعه این هفته در مصالی اصفهان اقامه می شود
مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه اســتان اصفهان گفت: نماز عبادی سیاسی این هفته 
اصفهان در مصالی اصفهان اقامه خواهد شد.حجت االسالم و المسلمین محمدرضا صالحیان در 
خصوص وضعیت برگزاری نماز جمعه این هفته در استان اصفهان، اظهار کرد: نماز جمعه این هفته 
در استان اصفهان در تمام شهرهای استان به جز فریدون شهر برگزار می شود.وی با بیان اینکه تمام 
نمازگزاران از قبل باید وضو گرفته باشند، افزود: در شهر اصفهان نیز نماز جمعه این هفته در مصلی 
اقامه خواهد شــد و نمازگزاران باید تمام پروتکل های بهداشــتی را رعایت کنند و با مهر و سجاده 

شخصی وارد مصلی شوند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

 درآمد هزار میلیارد تومانی مناطق شهرداری
 از بسته ساخت وساز

رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان در یک برنامه زنده رادیویی با بیان اینکه سال گذشته ۹۶ 
درصد بودجه چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی شــهرداری اصفهان محقق شد، اظهار کرد: بهمن ماه 
سال گذشته بودجه سال ۹۹ به ارزش شــش هزار میلیارد تومان به تصویب شورای شهر رسید و 
برای تحقق آن برنامه مدیران مناطق و چگونگی تحقق آن بررسی شــد.علیرضا نصر اصفهانی با 
تاکید بر لزوم توجه به مشارکت ســرمایه گذاران در تعریف پروژه های در دست احداث مدیریت 
شهری، افزود: در شرایطی که با افزایش چشمگیر هزینه ها روبه رو هستیم، برآورد شورای شهر این 
بود که با تسهیل شرایط برای حضور سرمایه گذاران و برای اداره مطلوب تر شهر، الزم است بودجه ای 
به میزان شش هزار میلیارد تومان تصویب شود.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
مردم انتظار باالیی برای کیفیت زندگی در اصفهان داشته و به دنبال مسیر تعالی هستند، تصریح 
کرد: در وهله اول این شهروندان هستند که برای ارتقای سطح زندگی در شهر نقش آفرینی می کنند 
و در بخش دیگر باید منابعی به سمت شهر سرازیر شــود که تحقق پذیری بودجه شهرداری را به 
بیشترین حد ممکن برســاند.وی اضافه کرد: اگر مردم را با افزایش قیمت پروانه ساختمانی به 
زحمت انداختیم دلیل آن وجود تورم و رکود ناشی از شیوع کرونا در شهر بود بنابراین یکی از تدابیر 
مالی مدیریت شهری در این شــرایط اقتصادی، وضع بسته های تشویقی ساخت وساز بود که به 
تصویب اعضای شورای شهر رسید.نصراصفهانی خاطرنشــان کرد: بر اساس این بسته تشویقی 
در دو ماهه ابتدایی اجرای طــرح، ۱۰۰ درصد و دو ماه بعد ۵۰ درصد تخفیف اعمال می شــود و تا 
پایان سال ۱۰ درصد با بازه های زمانی دو ماهه از میزان این تخفیف کاسته خواهد شد؛ البته اگر 
مردم هزینه خود را به طور نقدی پرداخت کنند ۲۰ درصد دیگر نیــز تخفیف می گیرند.وی با بیان 
اینکه اعمال تخفیف ۱۰۰ درصدی برای افرادی بود که روزهای پایانی سال گذشته به دلیل شیوع 
کرونا، امکان مراجعه به شــهرداری را نداشــتند، ادامه داد: این سیاست تشــویقی موجب شد 
بسته های ساخت وساز برخالف سال های گذشته عمل کرده و هر شهروندی زودتر به شهرداری ها 
مراجعه کند از تشویق بیشتری برخوردار می شود.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
آغاز دوره جدید اعمال بسته تشویقی ساخت وساز که شــامل ۵۰ درصد تخفیف می شود، گفت: 
تا پایان دوره بســته تشــویقی ۱۰۰ درصدی، ۳۵ درصد بودجه مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان 
محقق شــده به عبارتی یک هزار میلیارد تومان از این طریق درآمد کسب شده است که این عدد 
اقدامی هنرمندانه در شرایط اقتصادی سال جاری محسوب می شــود.وی با تاکید بر اینکه این 
بسته تشویقی باعث ایجاد جریان اقتصادی در دل شهر خواهد شد زیرا با رونق ساختمان سازی 
بســیاری از مشــاغل رونق مجدد می گیرند، ادامه داد: افزایش قیمتی که ذکر شد بیشتر شامل 
 انبوه سازان اســت که این افزایش مشــکلی را از نظر هزینه ساخت و ســاز برای آن ها به وجود

 نخواهد آورد.

شهردار اصفهان خبر داد:

احداث بزرگ ترین میدان در نصف جهان

شهردار اصفهان در حاشیه جلسه بررســی روند پیشرفت پروژه های 
عمرانی شهر اظهار کرد: جلسات عمرانی هر ۱۵ روز یک بار چهارشنبه ها 
با حضور مســئوالن، مدیران پروژه ها و پیمانکاران تشــکیل می شود 
که برگزاری این برنامــه نتایج خوبی همراه دارد.قــدرت ا... نوروزی 
افزود: در جلسه اخیر مباحث متعددی مطرح شد و گزارشی از پروژه 
پل آفتاب ارائه و مقرر شد طرح های مربوط به معماری، زیباسازی و 
نورپردازی همچنین فضای ســبز لوپ های احداث شده آن در اولین 
فرصت انجام شود.شهردار اصفهان از پیشرفت ۵۹.۴ درصدی پروژه 
مجموعه پل های ســردار شهید ســپهبد قاسم ســلیمانی خبر داد و 
تصریح کرد: طرح معماری و المان های این پــروژه همچنین نصب 
نمادی از سردار شهید سلیمانی از دیگر مواردی بود که در جلسه مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت.نوروزی با اشاره به بررسی پروژه های منطقه 
پنج گفت: موضوع مهم این جلسه در ارتباط با پروژه های منطقه پنج 

شهرداری بود که در این رابطه موضوعاتی مطرح شد.

احداث پارک 22 هکتاری در منطقه پنج

وی با بیــان اینکه امکان احــداث پارک ۲۲ هکتــاری در منطقه پنج 
شهرداری بررســی و قرار شد مراحل اداری آن طی شــود، افزود: در 
این منطقه موضوع احــداث بزرگ ترین میدان جهان مطرح اســت 
و در آینده بــه جزییات طرح این پروژه اشــاره خواهیــم کرد.وی با 
بیان اینکه در این جلســه در ارتباط با ســاماندهی چهارباغ عباســی 
تصمیمات خوبی گرفته شــد، تصریــح کرد: برای ســنگفرش ادامه 
چهارباغ عباســی در میدان امام حســین )ع( تا اتصــال به خیابان 
ســپه زمان بندی الزم انجام شــد.نوروزی از نصــب تلویزیون بزرگ 
شــهری در میدان امام حســین )ع( برای انعکاس اخبار و اطالعات 
شــهر به عابران پیاده خبر داد و اظهار کرد: در این جلســه قرار شــد 
 برای مکان یابــی آن در اولین فرصت بررســی الزم در کمیته مربوطه

 انجام شود.

ساماندهی مسیرهای دسترسی به چهارباغ عباسی
شهردار اصفهان با اشاره به ساماندهی مسیرهای دسترسی به چهارباغ 
عباســی، تصریح کرد: در ارتباط با چند کوچه ای که برای دسترسی به 

چهارباغ دچار مشکل شــده بود، تصمیم گیری و مقرر شد بودجه مورد 
نیاز تامین اعتبار شــود.وی با اشاره به مســیر دوچرخه ایجاد شده در 
خیابان عباس آباد، گفت: نارضایتی ســاکنان و شهروندان در ارتباط با 
ایجاد این مســیر خیابان عباس آباد باید مورد بررسی، نظر سنجی و 
تحلیل علمی درست قرار گیرد و به نتایج حاصل از بررسی ها عمل شود.

پروژه مجموعه پل های سردار شهید سپهبد 
سلیمانی آذرماه به بهره برداری می رسد

معاون عمران شهری شهردار اصفهان نیز در این جلسه گفت: در حال 
حاضر ۳۰ درصد پل های پروژه مجموعه پل های ســردار شهید سپهبد 
سلیمانی بتن ریزی و اجرا شده است.ایرج مظفر با بیان اینکه در حال 
حاضر حدود ۵۳ درصد پروژه شامل بخش پل سازی است، تصریح 
کرد: ۲۶ درصد این پروژه راه ســازی و ۱۶ درصد مربوط به دیوار و کوله 
است.معاون عمران شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در بخش 
اصلی عملیات راه ســازی پیشــرفت ۴۴.۳ درصدی پروژه را شاهد 
هســتیم.وی از پیشــرفت ۸۵.۳ درصدی بخش دیوار و کوله پروژه 
مجموعه پل های سردار شهید سپهبد سلیمانی خبر داد و تصریح کرد: 
در بخش پل سازی نیز ۶۱.۰۳ درصد پیشرفت داشته ایم.مظفر با بیان 
اینکه پروژه مجموعه پل های سردار شــهید سپهبد سلیمانی به لحاظ 
زمانی ۶۷.۰۸ درصد پیشرفت داشته، خاطرنشان کرد: پیشرفت واقعی 
پروژه در حال حاضر ۵۹.۴ درصد است.وی اظهار کرد: ۷۰ درصد برآورد 
ریالی پروژه انجام شده و بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان 
آذرماه امســال مورد بهره برداری قرار می گیرد.معاون عمران شهری 
شــهردار اصفهان با بیان اینکه پروژه شهید ســپهبد قاسم سلیمانی 
شامل پنج پل می شود که طول پل اول ۴۹۵ متر و طول پل های دوم، 
ســوم، چهارم ۵۰۰ متر و طول پل پنجم ۱۳۰ متر بوده، گفت: مساحت 
کلی پروژه ۲۶۰ هزار متر مربع است.وی تصریح کرد: پروژه مجموعه 
پل ها و تقاطع غیر همسطح شهید ســپهبد قاسم سلیمانی یک و نیم 
کیلومتر از حلقه ترافیکی شهر اصفهان است که عامل مهمی در توسعه 
منطقه ۱۵ به شمار می رود.مظفر با اشاره به پروژه های عمرانی منطقه 
پنج گفــت: این منطقه یکی از مناطق بزرگ شــهر اصفهان به شــمار 
می رود که بودجه قابل توجهی دارد، اما به دلیل برخی مســائل سال 
گذشته موفق به اجرای پروژه های بزرگ نشد.وی افزود: سال گذشته 
بودجه منطقه پنج ۲۵۳ میلیارد تومان بود که ۳۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
تومان مربوط به بخش جــاری و ۲۲۱ میلیارد تومان مربوط به بخش 

عمرانی منطقه بوده که در قالب ۱۵۳ پروژه تعریف شده است.

مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: پس از اجرای قســمت مرکزی 
)فاز نخست( میدان امام حسین )ع(، ساماندهی 
گذرهای سواره و پیاده این میدان با مساحتی بالغ بر 
۵۵۰۰ متر مربع با اعتبار ۴.۶ میلیارد تومان در دستور 
کار شهرداری قرار گرفت.محمد فیض با بیان اینکه 
مراحل اجرایی این پــروژه از دو گذر شــرق و غرب 
ابتدای چهارباغ عباسی )قسمت باقی مانده از پروژه 

پیــاده راه( و همچنین پیاده راه جلوی ســاختمان 
شهرداری مرکزی توسط سازمان نوسازی و بهسازی 
آغاز شده است، افزود: مدت اجرای این پروژه پنج 
ماه در نظر گرفته شده و پیش بینی می شود زودتر 
از موعد به اتمام برسد. مدیرعامل سازمان نوسازی 
و بهسازی شهرداری اصفهان از ساماندهی گذرهای 
منتهی به چهارباغ عباسی خبر داد و تصریح کرد: با 
توجه به پایان یافتن پروژه پیاده راه چهار باغ عباسی، 
شــهرداری در نظر دارد گذرهای منتهــی به چهارباغ 
عباسی که آن را به خیابان های مجاور در شرق و غرب 
متصل می کند را نیز ســاماندهی کند.وی ادامه داد: 
خیابان های عباس آباد و شــیخ بهایی )حد فاصل 

چهار باغ عباسی تا شمس آبادی( در اولویت نخست 
اجرایی قرار داشــته و هرکدام به ترتیب ۱۸۹ و ۲۲۲ 
متر طول دارند.فیض خاطرنشان کرد: ۶۰ متر طول از 
خیابان شیخ بهایی با عرض ۲۲ متر و ۳۵ متر طول از 
خیابان عباس آباد با عرض ۱۶ متر به سبک کف سازی 
چهارباغ عباســی و مابقی به صورتی متفاوت اجرا 
می شــود که اعتبار در نظر گرفته شده جهت اجرای 
ساماندهی این دو خیابان ۱.۵ میلیارد تومان است.

وی اظهار کرد: ساماندهی خیابان های سید علیخان 
و آمادگاه نیز که چهارباغ را به خیابان باغ گلدســته 
می رسانند  در اولویت بعدی و در سال جاری توسط 

این سازمان اجرا خواهد شد.

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی ساماندهی میدان امام حسین )ع(
پیشرفت ۷۷ درصدی آزادسازی فاز دوم خیابان دستگرد

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان اظهار کرد: محله دستگرد یکی از محالت بومی و قدیمی در منطقه 
۱۳ است که بافت محلی و قدیمی دارد.محمد شرفا افزود: در راستای توسعه امکانات شهرنشینی 
و شهروندی یکی از محالت مستعد برخورداری از امکانات محله دستگرد است از این رو مدیریت 
شهری اصفهان تصمیم بر آزادسازی خیابان دســتگرد گرفت.مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه پروژه آزادسازی خیابان دستگرد به طول یک کیلومتر و عرض ۱۸ متر در حال اجراست، 
تصریح کرد: فاز نخست این پروژه به طول ۵۰۰ متر در ســال ۹۵ آزادسازی و مورد بهره برداری قرار 
گرفت.وی ادامه داد: فاز دوم آزادسازی خیابان دستگرد از سال ۹۵ در حال انجام است، اما به دلیل 
حضور ساکنان بومی و اینکه این محل جزو بافت فرسوده به شمار می آید همچنین تراکم پالک های 
مسکونی زیاد بوده و از نظر شهرسازی کد ارتفاعی پایین دارد، توافق با ساکنان به کندی صورت گرفته 
است.شرفا خاطرنشان کرد:با وجود  مشکالت موجود با همکاری مردم محله دستگرد تاکنون ۷۷ 
درصد از فاز دوم این خیابان آزادسازی شده است.وی اظهار امیدواری کرد: با همراهی شهروندان 
ساکن محله دستگرد تا پایان سال ۹۹ شاهد آزادسازی بخش باقی مانده و اتصال خیابان دستگرد 

به خیابان قائمیه باشیم چرا که گامی موثر در توسعه و رونق محله دستگرد است.

از جشنواره »حسنات« چه خبر؟
دبیر اجرایی جشنواره ملی فیلم کوتاه حســنات اعالم کرد: برگزاری اختتامیه هشتمین دوره این 
جشنواره منوط به بهتر شــدن شرایط ناشی از شــیوع ویروس کرونا و همچنین حمایت مسئوالن 
است.امیرحسین عشاقی اظهار کرد: هفتمین دوره جشــنواره حسنات سال ۱۳۹۶ برگزار شد و ما 
فراخوان هشــتمین دوره را مردادماه ۱۳۹۷ منتشــر کردیم. پس از دریافت آثار رسیده نیز منتظر 
حمایت نهادهای مرتبط برای برگزاری جشــنواره بودیم که به هر دلیلی میسر نشد.وی ادامه داد: 
در نهایت سال ۱۳۹۸ تصمیم گرفتیم با تکیه بر توان مجموعه »حســنات« را برگزار کنیم و حتی تا 
مرحله انتخاب داوران نیز پیش رفتیم؛ اما یک باره با شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم و برای حفظ 

سالمتی همراهان و هنرمندان کار را متوقف کردیم.
دبیر اجرایی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات تصریح کرد: البته به رسول صدر عاملی و دیگر اعضای 
شورای سیاست گذاری جشــنواره، یکی دو پیشنهاد برای برگزاری جشــنواره به صورت آنالین و... 
داده ایم که در حال بررسی است و هنوز نتیجه قطعی آن به ما اعالم نشده، همان طور که تکلیف سایر 
جشنواره ها نیز  فعال مشخص نیست.عشاقی ابراز امیدواری کرد که با کوچ کرونا و حمایت مسئوالن 
ذی ربط، طی ماه های آینده بتوانیم شاهد برگزاری این جشنواره که میراث »زاون قوکاسیان« برای 

اصفهان است، باشیم.

ارائه آموزش غیر حضوری 10 ساعته در موسسه قرآنی بینه
دوره های آموزش قرائت قرآن به صورت غیر حضوری در ۱۰ ســاعت آموزشــی از ســوی موسسه 
قــرآن و عترت بینه اصفهــان برگزار می شــود. ثبت نام دوره هــای آموزش غیر حضــوری قرائت 
قرآن از سوی موسســه قرآن و عترت بینه ویژه پســران ۷ تا ۱۴ سال آغاز شــد.محمد كريميان، 
مدیر روابط عمومی موسســه فرهنگی قرآن و عترت بینه اصفهان گفت: شــرکت کنندگان پس از 
گذراندن یک دوره آموزشــی ۱۰ســاعته، می توانند تالوت تقلیدی برخی از آیات را به سبک اساتید 
مشــهور مصری فرا بگیرند.افراد موفق در این ۱۰ ســاعت، امکان حضور در دوره پیشــرفته قرائت 
قرآن به صورت حضوری را خواهند داشت.همچنین موسســه در دوره پیشرفته، برنامه اردو های 
تفریحی، ورزشی، کارگاه های آموزشی و مسابقات را نیز در نظر خواهد گرفت.عالقه مندان به نشانی 
 اصفهان، خیابان احمدآباد، ابتدای خیابان گلزار شــمالی مراجعه و یا با شــماره ۳۲۲۵۰۴۲۴ ۰۳۱

 تماس بگیرند.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

مدیر عامل سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری خبر داد:

جایگاه سوخت پایانه صفه 
آماده بهره برداری است

مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری 
شــهرداری اصفهان گفت: جایگاه ســوخت 
پایانه صفه آماده افتتاح و بهره برداری است.

عباس محبوبی اظهار کرد:»هر یکشنبه یک 
افتتاحیه« شعاری است که به همت شهردار 
اصفهان محقق شد و ســازمان پایانه ها نیز 
در راستای تکمیل سیاســت خود که بر مدار 
توســعه پایانه های اصفهان بنا نهاده شده، 
جایــگاه اختصاصی ســوخت گازوئیل را در 
پایانه صفه راه اندازی و آمــاده بهره برداری 

کرده است.
وی با بیان اینکه از جایگاه سوخت پایانه صفه 
تا چند هفته آینده با حضور شــهردار اصفهان 
بهره برداری می شــود، افــزود: از این پس 
رانندگان ناوگان حمل و نقل برون شــهری 
که قصد عزیمت به شهرهای جنوبی کشور را 
دارند و یا از شهرهای جنوبی وارد پایانه صفه 
می شوند، می توانند با خاطری آسوده و راحت 
در کمترین زمان نســبت به ســوخت گیری 

اقدام کنند.
مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: این امر باعث 
می شود که از رفت و آمد اضافه به پایانه کاوه 
و یا محله های مرغ و قلعه شــور جلوگیری 
شده و خود باعث رفع آلودگی هوا می شود.

وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی این جایگاه 
زمان اســتراحت رانندگان در اســتراحتگاه 
مجهز پایانــه افزایش یافته اســت چرا که 
پیش از این بــرای امر ســوخت گیری باید 
ســاعت ها در صــف منتظر می ماندنــد و با 
حذف این رویــه می توانند زمان بیشــتری 
استراحت کنند و سفر ایمنی را داشته باشند.

محبوبی اظهار کرد: جایگاه ســوخت صفه با 
بهره گیری از مخازنی با گنجایش ۹۰ هزار لیتر 
و دیسپنسرهای چهار نازله این امکان را دارد 
که به صورت همزمان چهار دستگاه اتوبوس 

سوخت گیری کنند.

حضور مدیران 
شهری یزد در 

اصفهان
رییــس و اعضــای شــورای 
شــهر یزد به همراه جمعی از 
مدیران شــهری در ســفر به 
اصفهــان از کارخانــه و مرکز 
پــردازش ســازمان مدیریت 
 پسماند شــهرداری اصفهان

 بازدید کردند. 

وز عکس ر

عکس: ایمنا

شــهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شــماره ۴۱۴ مورخ 
۱۳۹۹/۳/۱۸ شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به اجاره بهای ۶۵ عدد 
استند، ۱۱ عدد بیلبورد و ۱۳ بیلبورد در محل پل عابر پیاده )رفت و برگشت در 

بلوار دکتر حسین عظیمی( در سطح شهر از طریق مزایده عمومی به شرح:
اجاره بهای ۶۵ عدد استند ماهیانه به مبلغ ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال سالیانه جمعا به 

مبلغ ۲/۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
اجاره بهای ۱۱ عدد بیلبورد ماهیانه به مبلغ ۹۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال سالیانه جمعا به 

مبلغ ۱/۱۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

اجاره بهای ۱۳ عدد بیلبورد در محــل پل عابر پیاده ماهیانه به مبلغ 
۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال سالیانه جمعا به مبلغ ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت بعمل می آید جهت اطالع از 
شــرایط، اخذ مدارک و شــرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ 

انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 

)کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد(

آگهی مزایده )مرحله اول(

احسان کوزه گر- شهردار آران و بیدگلم الف:874907

نوبت اول
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یکی از رایج ترین افسانه های مردم در مورد غذاهای خارجی 
این است که همه آنها تازه و سالم هستند؛ اما با نگاه کردن 
به لیســت زیر می توانید ببینیــد که بســیاری از غذاهای 

بین المللی واقعا برای مردم محلی مشکل ساز بوده است.
پاکستان،کمبود ســبزیجات در رژیم غذایی: به گفته یکی 
از مصرف کنندگان کورا )Quora(، فقدان ســبزیجات در 
میانگین رژیم غذایی پاکستان، آن را به یکی از ناسالم ترین 
رژیم های غذایی جهان تبدیل کرده  اســت. در این کشــور 
معموال، نان برای صبحانه با نخود خورده می شود. وعده های 
غذایی محبوبی که برای ناهار و شــام سرو می شوند، اغلب 
روی گوشت، گوشــت گاو و یا گوشــت بز متمرکز هستند. 
هم چنین در وعده های غذایی پاکســتانی ها سطح باالیی 
از کربوهیدرات ها وجود دارد زیــرا تمام وعده های غذایی با 
برنج یا نان همراه هستند.ساالدها به عنوان غذاهای جانبی 
برای ناهار و شام خورده می شــوند که گاهی اوقات با خامه 
سرو می  شــوند که این امر باعث می شــود به رژیم غذایی 
آنها کالری نیز اضافه شــود. با وجود این واقعیت که غذای 
پاکســتانی قطعا یکی از غذاهایی دوست داشــتنی برای 
گیاه خواران و وگان ها نیســت، اما هنوز در مقایسه با سایر 

کشورها از جمله ایاالت  متحده، سطح چاقی باالیی ندارد.
ازبکستان،جایی که دســر قبل از غذا سرو می شود!: مجله 
The week تایید کرد که کشــور آســیای میانه ازبکستان 
یکی از خوشمزه ترین و ناســالم ترین رژیم های غذایی در 
جهان را دارد. میانگین رژیم غذایی تحت تاثیر ســنت های 
آشپزی است که در طول تاریخ کشــور به تصویب رسیده و 
بســیاری از وعده های غذایی هنوز هم بر پایه شیر، گوشت 
و ســایر چربی های حیوانــی طبخ می گردنــد. همچنین 
در ازبکســتان معمول اســت که پیش از شــام، شیرینی 
سرو شود. عالوه بر خربزه، دســرهای پخته شده نیز سرو 
می شــوند.صبحانه، ناهار و شــام مانند بســیاری دیگر از 
غذاهای آسیایی همراه با برنج یا نان هستند. گوشتی که به 
 صورت روزانه مصرف می شود معموال مرغ، گوشت گاو و یا

 اسب است.
مصر، عالقه به نان و نوشیدنی مالت: میانگین رژیم غذایی 
مصر سرشار از کربوهیدرات است که احتماال همین امر باعث 
شد نیمی از جمعیت این کشور جزو طبقه اضافه وزن داران 
یا افراد چاق دسته بندی شوند. مصریان برای صبحانه، ناهار 
و شام از حبوبات سالم اســتفاده می کنند که همراه با برنج 

و نان است.غذای معمول نهار و شام شــامل کوفته، کباب 
بره، مرغ کباب شده و مرغ پخته است که نشان می دهد که 
رژیم غذایی این کشور غنی از گوشت است.مصریان هنگام 
خوردن ناهار غذاهای خیابانی مانند فالفل را انتخاب می کنند 
و هیچ غذایی بدون دسر برای شان کامل نمی شود. نوشیدنی 
مالت یک ماده اصلی است که اغلب با شام سرو می شود و 
ممکن است یک عامل موثر در افزایش درصد جمعیت مبتال 

به دیابت نیز باشد.
تونگ، نرخ چاقی 90 %: تونــگا با نرخ چاقــی ۹0 % یکی از 
ناسالم ترین کشــورهای جهان اســت و یک رژیم غذایی 
دارد که سرشــار از چربی است. بیشتر گوشــت ها در یک 
قوطی قرار می گیرند و با ســدیم پر می شوند.یک صبحانه 
معمول تونگا شامل نان ســفید با کره یا مربا و یا پیراشکی 
شیرین اســت. ناهار و شام اغلب شــامل کنسرو گوشت 
گاو یا ماهی یا گوشــت گوسفند یا گوشــت گوساله یا مرغ 
اســت. ســایر غذاهای رایج شــامل برنج سرخ شــده و 
محصوالت پخته هســتند که ســبزیجات اصلی موجود در 
 رژیم غذایی، برگ های تارو )taro( و یک گیاه سبز به نام پل

 )pele( است.

آشپزی

مربای گیالس بهاری 
یکی از مرباهای خوشمزه و دوست داشتنی، مربای گیالس است 

که هم می توان در صبحانه از آن استفاده کرد و هم در تهیه دسر و شیرینی.
بهتر است از میوه گیالس، تازه تازه و پس از چیده شده از درخت استفاده کرد.

مواد الزم: گیالس قرمز یا سیاه  یک  کیلوگرم، شکر 7 لیوان، اسانس وانیل چند قطره
طرز تهیه: گیالس های رسیده را تمیز و برگ هایش را جدا کنید و بعد با چاقو یا هسته 
گیر هسته های گیالس را بیرون بیاورید.البه الی گیالس هسته گرفته شکر بریزید و به 
مدت 12 ساعت در یخچال قرار دهید تا شکر حل شود و گیالس ها آب بیندازند.گیالس 
ها را داخل قابلمه ای بریزید و روی حرارت مالیم قرار دهید و صبر کنید تا  آنها بجوشند.
هنگام جوشیدن مربا روی آن کف می نشیند که بهتر است آنها را از روی مربا بردارید تا 

رنگ مربا براق تر شود.پس از اینکه مربا غلیظ شد به آن وانیل اضافه کنید و بعد از 
حرارت، زیر مربا را خاموش کنید.اجازه دهید تا مربا کامال خنک شود.سپس آن 

را داخل شیشه یا ظرف تمیز و خشک بیزید و در یخچال نگهداری کنید.
 نکته: اگر شکر شما کم باشد و یا مربا قوام نیامده باشد و یا کامال پخته نشده باشد، 

مربا کپک خواهد زد.اگر هم شیره مربا بیش از حد بجوشد و یا شیرینی 
اش کم باشد مربا شکرک خواهد زد و برای رفع این مشکل باید 

داخل مربا کمی آب جوش و مقداری آبلیمو بریزید 
و بگذارید تا جوش بزند .

این کشورها ناسالم ترین رژیم های غذایی را دارند

 سریال جدید کارگردان »ستایش«
 محرمی شد

بازیگران فیلم جدید شهاب حسینی 
مشخص شدند

قرار است سریال »بوم و بانو« به کارگردانی سعید سلطانی و تهیه کنندگی 
آرمان زرین کوب، در ماه محرم از شبکه دو سیما پخش شود.این سریال 
در لوکیشن های شهرک سینمایی، زندان قصر و ... مقابل دوربین رفته 
و بیش از 70 درصد آن تصویربرداری شده است .»بوم و بانو« به قلم شعله 
شریعتی و اعظم بهروز ، عاشقانه ای در هزار توی تاریخ است که در 35 قسمت 
برای پخش از شبکه دو سیما تولید خواهد شد.

رضا کیانیان، ستاره پسیانی و یسنا میرطهماسب در فیلم »بعد از اتفاق« 
به تهیه کنندگی شهاب حسینی و کارگردانی پوریا حیدری اوره به ایفای 
نقــش می پردازند.پوریا حیدری پیش از ایــن در عرصه تهیه کنندگی و 
ساخت فیلم های مســتند داخلی و خارجی فعال بوده و شهاب حسینی 
نیز یکی از شرکای اصلی در کمپانی پل مدیا آمریکاست که از تهیه کنندگان 
فیلم خواهد بود.

مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان در جمـع معاونیـن 
و مدیـران ایـن شـرکت بـر ضـرورت ارتقـای وضعیـت ارائـه خدمـات 
کیـد کـرد. هاشـم امینـی ضمـن  در سـطح اسـتانداردهای جهانـی تا
اشـاره بـه بيـش از نيـم قـرن سـابقه و پيشـتازی شـركت آبفـای اسـتان 
اصفهـان در امـر خدمـت رسـانی،عنوان کـرد: اسـتفاده از فنـاوری هـای 
نویـن، بازنگـری در شـیوه ارائـه خدمـات و تغییـر روش هـای سـنتی بـه 
مـدرن، تغییـر فرآینـد بـه منظـور سـرعت بخشـی بـه خدمـات و تجهیـز 
لزامـات ایـن شـرکت  پیشـرفته واحدهـای عملیاتـی رفـع حـوادث، از ا

 است.
 رییـس هیئـت مدیـره شـرکت آبفـای اسـتان اصفهـان بـر لـزوم تدویـن 
برنامه زمان بندی شـده بـرای ارتقا و بازسـازی تصفیه خانه هـای فاضالب 
تاکیـد کرد و افـزود: تاسیسـات فاضـالب برخی شـهرهای بزرگ اسـتان از 
جملـه اصفهـان، خمینی شـهر و شـاهین شـهر بـه دلیـل قدمتی کـه دارند، 
در اولویـت قرار مـی گیرنـد. وی در ادامه بـر لـزوم ارتقای سـطح توانمندي 

و دانـش كاركنـان به عنـوان اصلی تريـن كليـد بهبـود و بهره وری سـازمان 
تاکیـد کرد و گفت: اسـتفاده از سـايت آموزشـی مهارت محور بختياردشـت 
به طور جـدی در دسـتور كار قـرار دارد. امینی در این جلسـه عنـوان کرد: در 
اين حـوزه، نيـاز بهره بـرداری بايـد محور توسـعه قرارگيـرد و فلسـفه تغيير 

سـاختار سـازمانی به شـيوه كنونی همين شـعار اسـت. 

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان با اشــاره به افزایش دما در فصل 
تابستان گفت: در حال حاضر آب شرب سالم و بهداشتی حدود 308 روستا 
در اســتان اصفهان  با جمعیتی بالغ بر47 هزار نفر از طریق تانکر تامین می 
شود.هاشم امینی با بیان اینکه آبرســانی به صورت سیار در روستاهای 22 
شهرستان انجام می گیرد، اعالم کرد: منابع محدود منجر شده که آب شرب 
برخی از روستاها به صورت سیار تامین شــود، این در حالیست که درصدد 
هستیم با راه اندازی مجتمع های آبرســانی در نقاط مختلف استان بستر 
تامین پایدار آب شرب همه روستاییان مهیا شود. وی با تاکید بر تامین پایدار 
آب شرب روستاییان خاطر نشان ســاخت: هم اکنون بیش از۹27 روستا 
تحت پوشش شرکت آبفای استان اصفهان قرار دارد که از این رقم 300 روستا 
تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار گرفته و آب شرب بیش از 
627 روستا از طریق  منابع داخلی که در مجموع شامل 535 فقره چاه ،77 
چشمه و35 قنات است، تامین می شــود .مدیرعامل شرکت آبفای استان 
اصفهان با اشاره به اقلیم آب و هوایی شرق اســتان تصریح کرد: منابع آبی 
بسیار محدود در شرق استان موجب شده است که آب شرب 74 روستا در 
اردستان و 87 روستا در نایین به صورت ســیار تامین  شود.امینی، احداث 
مجتمع های آبرســانی را یکی از راه های تامین پایدار آب شرب روستاییان 
برشمرد و خاطرنشان ساخت: مطالعه و اجرای  مجتمع آبرسانی کوهستان 
بهارستان با 18 روســتا، مجتمع آبرسانی الی ســیاه با 51 روستا در نایین، 
مجتمع آبرســانی برزاوند با 18 روســتا، مجتمع همبرات با  26 روســتا در 
اردستان، مجتمع آبرسانی کوهپایه با 2۹ روستا، مجتمع وردشت سمیرم با 

52 روستا ، مجتمع آبرسانی 10 روستایی نخلستان خور و مجتمع آبرسانی 
60 روستایی چشمه لنگان غرب استان و مجتمع آبرسانی 5 روستایی  علی 
عرب در چادگان با هدف تامین پایدار آب شرب روســتاییان در دستور کار 

قرار دارد. 
وی در پایان خاطر نشــان ســاخت: در روستاهای اســتان 846 مخزن با 
ظرفیــت 128 هزار و 756 مترمکعب جهت تامین آب شــرب روســتاییان 
احداث شــده و هم اکنون 231 هزار و 500 انشــعاب آب  به مشــترکین در 

روستاها واگذار شده است.

جهت تســریع در اجرای طرح اقدام ملی تفاهم نامه مشارکت ساخت واحد 
مسکونی در شهر جدید بهارستان با سازمان توسعه مسکن ایران منعقد شد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، در جلســه ای که به ریاست 
علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و با حضور مهندس 
سعیدی کیا، رییس هیئت مدیره سازمان توسعه مسکن ایران برگزار شد، نحوه 

تسریع اجرای طرح اقدام ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت. 
علیرضا قــاری قرآن با بیان اینکه اســتان اصفهــان با دارا بودن 10۹ شــهر از 
بزرگ ترین نظام سکونتگاه شهری در بین اســتان های کشور برخوردار است، 
گفت: همواره شــاهد حجم باالی درخواست مسکن در اســتان هستیم و به 
دلیل اینکه سرریز جمعیت کالن شهرها قرار اســت به سمت شهرهای جدید 
سوق داده شود ،تمرکز عمده شهر اصفهان روی شهر جدید بهارستان  است که 
از لحاظ سکونت موقعیت مناســب و اهمیت ویژه ای دارد.  وی افزود: برنامه 
طرح اقدام ملی اســتان اصفهان 70 هزار و 780 واحد است که حدود 40 هزار 
واحد در شهرهای جدید اســتان و مابقی در دیگر شهرها ساخته می شود و از 
این میزان تعداد 22هزار و 500 واحد مربوط به شهر جدید بهارستان است.  وی 
خاطرنشان کرد: بیش از 65 هزار نفر در مراحل دوگانه طرح اقدام ملی مسکن 
ثبت نام کردند؛ اما در صورتی که هنوز متقاضی واجد شرایط وجود داشته باشد 
امکان افزایش ظرفیت نیز وجود دارد.قاری قرآن با اشاره به اینکه طرح جامع 
شهر بهارستان آماده ارسال به شورای عالی شهرسازی و معماری است،  تشریح 
کرد: طرح های اراضی 185 هکتاری شرق بهارستان موسوم به اراضی اقدام ملی 
مسکن، باغ هزارجریب بهارستان و محور میانی پردیس در شورای برنامه ریزی 

و توسعه استان مصوب شد.
  مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان کرد:  برای شناسایی انبوه سازانی 
که بتوانند تعهدات مرتبط با ایــن طرح اقدام ملی را به خوبــی اجرایی کنند، 
پیگیری های زیادی صورت گرفت و اکنون مشارکت با شرکت توسعه مسکن 
نویدی است که واحدهای طرح اقدام ملی به نحو احسن و با سرعت باالتری 
ساخته شوند؛ چرا که یکی از اهداف این اداره کل در طرح اقدام ملی مسکن، 
قیمت تمام شده پایین و کیفیت باالست.  وی با اشاره به اینکه در صدد هستیم 
مسکن با کیفیت در شــهر جدید بهارستان ساخته شــود ،گفت: تفاهم نامه 
احداث 3هزار واحد مسکونی در شهر جدید بهارستان با مشارکت شرکت عمران 
بهارستان و شرکت توسعه مسکن ایران منعقد شد  که امید است این واحدها 

به دست مصرف کنندگان واقعی و باالخص خانه اولی ها برسد.

مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان، از فعالیت های شــاخص و 
اثربخش شــرکت گاز اســتان  اصفهان در حوزه های پیشــگیری، آمادگی، 
مقابله و بازیابی مدیریت بحران، با اهدای لــوح تقدیر از زحمات مدیرعامل 
وکارکنان  این شرکت تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان، 
منصور شیشــه فروش، با اشــاره به انجام اقدامات منطبق با اصول علمی و 
خالقانه همراه با پیگیری اجرای طرح ها و برنامه های پیشــگیرانه مرتبط به 
تاب آوری جامعه در برابر حوادث و مخاطرات، از همکاری شرکت گاز استان 
با ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و 
شهرستان ها و اجرایی کردن وظایف مندرج در قانون مدیریت بحران مصوب 
مجلس شورای اسالمی در سال 13۹8 که منجر به کاهش حوادث  شد، تشکر 

و قدردانی به عمل آورد.
الزم به ذکر است، شرکت گاز استان اصفهان با انجام اقدامات متنوع در زمینه 
اجرای طرح»شهروند آماده شــرایط بحرانی« در قالب ارائه بیش از 50 هزار 

نفر ســاعت آموزش های مصرف ایمن و بهینه گاز در ســطح استان، اجرای 
طرح های کاهش آسیب پذیری زیرساخت های گازرسانی، توسعه مطالعات 
علمی و کاربردی مدیریت بحران، ســاخت مجهزترین ایســوزوی مدیریت 
بحران گازرسانی کشــور، برگزاری مانور های اثربخش مشــتمل بر 51 مانور 
اصلی و 40 زیر مانور، اجرای مانور مدیریت و محدودیت مصرف گاز به عنوان 
تنها شرکت گاز استانی اجرا کننده مانور در کشور، برگزاری بیش از 25 عنوان 
دوره آموزشی، اقدامات موثر در مقابله با شیوع ویروس کووید-1۹، اقدامات 
اثربخش در مقابله با سیل سال ۹8، مشارکت در مانور کشوری استان سمنان، 
سناریو نویسی برای دو مانور بزرگ استانی، بازدید مستمر از واحدهای امداد 
و اتاق های بحران ادارات گاز و ... در زمینه ارتقای سطح آمادگی سازمان اقدام 
کرده است.همچنین شرکت گاز استان اصفهان طی 5 سال اخیر، همواره به 
عنوان سازمان منتخب تقدیر شــده مدیریت بحران استان بوده که نشان از 

تداوم و پایداری فعالیت های شرکت گاز استان در این زمینه  است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان مطرح کرد:

ضرورت ارائه خدمات در سطح استانداردهای جهانی

 مدیر عامل شرکت آبفای استان  خبر داد:

آبرسانی سیار  به 308 روستا در استان اصفهان

 مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان:
 همکاری برای تسریع ساخت مسکن اقدام ملی

 شهر جدید  بهارستان آغاز شد

 تقدیر مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان
 از شرکت گاز استان
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