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دولت اسرائیل در دوراهی تصویب بودجه یا انحالل
دولت ائتالفی رژیم صهیونیستی به دلیل اختالف بر سر بودجه اکنون بر سر یک دو راهی یعنی تصویب 
بودجه یک ساله و یا انحالل و رفتن به سوی برگزاری چهارمین انتخابات پارلمانی قرار گرفته است.طبق 
گزارش شبکه عبری زبان»اخبار ۱۳«، این بر خالف موضع بنی گانتس، وزیر جنگ اسرائیل و شریک 
ائتالفی نتانیاهو است که طبق توافق دوطرف خواستار تصویب بودجه دو ساله است.طبق این گزارش، 
گزینه دوم در مقابل گانتس برگزاری انتخابات سراسری برای چهارمین بار است.این شبکه گزارش داد، 
نتانیاهو در جریان گفت وگوهای مذکور تاکید کرده که همچنان بر موضعش در قبال بودجه اصرار دارد و 
در غیر این صورت اسرائیل باید برای دور جدید انتخابات پارلمانی آماده شود.نتانیاهو همچنین به افراد 

نزدیک به خود گفته است که خودش به شخصه نیز تمایلی به برگزاری انتخابات ندارد.

 توطئه پشت پرده امارات و عربستان
 برای کنار زدن »منصورهادی«

یک منبع سیاسی از مقدمه چینی امارات و عربســتان برای کنار گذاشتن رییس جمهور مستعفی 
یمن پرده برداشــت.یک منبع سیاســی عالی رتبه به روزنامه عربی۲۱ گفت: ابوظبی در دوره اخیر 
از تالش های عربســتان برای اجرای توافق ریاض حمایت کرده و به هم پیمانش شورای انتقالی 
جنوب یمن موافقت خود را با مکانیزم پیشنهادی ریاض، اعالم کرده است.به گفته این منبع عنوان 
استراتژی جدید امارات "بستن صفحه عبدربه منصورهادی، رئیس جمهور مستعفی یمن" و انتقال 
به دولتی که شورای انتقالی جنوب در آن چهار پست وزارتی داشــته باشد، است.این منبع افزود: 
هدف مقدمه چینی امارات تغییر معادله و سلب مشروعیت از عبدربه منصورهادی است. نظر امارات 

و عربستان یکی است و آن این است که دولت مستعفی یمن باری سنگین بر دوش آن هاست.

ترکیه به دنبال احداث پایگاه نظامی در عمان
یک منبع آگاه از مذاکرات نظامی پیشــرفته میان ترکیه و عمان و احتمــال احداث پایگاه نظامی 
دریایی ترکیه در عمــان خبر داد.یک منبع آگاه در گفت وگو با »الخلیــج الجدید« گفت، مذاکرات 
میان دو طرف در حال انجام است؛ اما تا این لحظه توافقی حاصل نشده است.این منبع که خواست 
نامش فاش نشود، با بیان اینکه هنوز معلوم نیست این توافق همکاری نظامی، احداث پایگاه نظامی 
دریایی آنکارا در عمان را شامل شود یا خیر، گفت، در هر صورت این یک تحول بسیار بزرگ در نقشه 
ژئوپلتیکی  شبه جزیره عرب است.در همین راستا، ابراهیم کاراگول، سردبیر روزنامه »ینی شفق« 
نزدیک به منابع سیاسی ترکیه، این مذاکرات را اقدامی بزرگ خواند و گفت: ما پس از قطر در عمان 
خواهیم بود.گفته می شود، اظهارات اخیر کاراگول به تاسیس پایگاه نظامی ترکیه در عمان اشاره 

دارد پس از آنکه ترکیه در سال ۲۰۱۷ چنین پایگاهی را در قطر تاسیس کرد.

واکنش تیک تاک به تهدید ترامپ
اپلیکیشن تیک تاک به اظهارات جنجالی اخیر دونالد ترامپ درخصوص ممنوع کردن فعالیت این 
اپلیکیشن ویدئویی تحت مالکیت چینی ها در آمریکا واکنش نشان داده و تاکید کرد، این شرکت هیچ 
برنامه ای برای متوقف کردن فعالیت هایش ندارد.یک سخنگوی اپلیکیشن تیک تاک در بیانیه ای 
اعالم کرد، این اپلیکیشن به میلیون ها آمریکایی خدمات  ســرگرمی و تماس در طول دوران شیوع 
کروناویروس ارائه کرده و در عین حال انتقادها درخصوص اینکه مالک چینی آن اطالعات را در اختیار 
پکن قرار می دهد، رد کرد.این سخنگو خاطرنشان کرد: داده های کاربران آمریکایی تیک تاک در داخل 
آمریکا ذخیره می شوند و کنترل های سفت و سختی بر دسترسی کارمندان اعمال می شود. ما متعهد 
به حفظ امنیت و حریم شخصی کاربران بوده و به کارمان در راستای شادی بخشیدن به خانواده ها و 

ارائه شغل های معنادار به کسانی که در پلتفورم ما خالقیت داشته باشند، ادامه می دهیم.

کشمکش ها میان مجلس و دولت بر سر معرفی کاندیدای وزارت صمت ادامه دارد؛

گرو کشی از وزیر صمت
در حالی که روحانی به امید تصویب طرح  علیرضا کریمیان
تفکیک وزارت صمــت و تبدیل آن به دو 
وزارتخانه، پروســه معرفی وزیر جدید را به تاخیر انداخته اســت؛ اما 
مجلسی ها ظاهرا تمایلی برای اجرایی کردن این پیشنهاد دولت ندارند 
و به همین دلیل در روزهای باقی مانده تا مهلت رســمی معرفی وزیر 
صمت انتقادات از دولت و فشــار برای معرفی گزینه ریاســت بر این 
وزارتخانه شدت گرفته است. به نظر می رســد برخی از نمایندگان به 
شــدت در تالش هســتند تا روحانی را وادار به معرفی یــک وزیر به 
مجلس کنند. در همین زمینه سخنگوی کمیسیون صنایع از جمع آوری 
امضا برای مسکوت ماندن تفکیک وزارت بازرگانی به مدت یک سال 
خبر داد تا دولت در موعد قانونی وزیر صمت را معرفی کند.حجت ا...  
فیروزی افــزود: مدرس خیابانی سرپرســت فعلــی وزرات صمت، 
اسماعیلی معاون وزیر صمت و و رزم حسینی استاندار فعلی خراسان 
رضوی به عنوان گزینه های مطرح برای تصدی وزرات صمت هستند و 
پیش بینی می شود رییس جمهوری از میان این افراد وزیر پیشنهادی 
خود را به مجلس معرفی کند.فیروزی تصریح کرد: با توجه به وضعیت 
بازار خودرو و دیگر اقالم مورد نیاز مردم انتطار می رود  که آقای روحانی 
هرچه زودتر گزینه پیشــنهادی خود برای تصــدی وزارت صمت را به 
مجلس معرفی کند. این انتظار ، از سوی قالیباف هم از تریبون رسمی 
مجلس به عنوان شد و حاال باید دید آیا دولت تسلیم این خواسته می 
شود یا به هر طریق تالش دارد تا برنامه های خود برای این وزارتخانه  
را تا پایان عمر این دولت عملی کند. مشــکل اما تنها همین مســئله 
نیست؛ به نظر می رســد اختالف نظر در مورد معرفی وزیر جدید هم 
میان اعضای کابینه از دیگر موانع معرفی کاندیدای دولت برای وزارت 
صمت تا زمان حاضر بوده اســت. برخی رســانه ها مدعی شــده اند 
اختالف میان جهانگیری و واعظی در مورد کاندیدای معرفی شــده به 
مجلس این مســئله را تا کنون معطل کرده اســت. در برخی محافل 
رسانه ای مطرح شده که استاندار فعلی خراســان رضوی مورد تاکید 
اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور قرار گرفته اســت؛ اما 
پیشــنهاد او با مخالفت محمود واعظی رییس دفتــر رییس جمهور 
مواجه شــده و تاکید او بر معرفی مدرس خیابانی سرپرســت فعلی 
وزارت صمت است. به نظر می رسد دخالت های دنباله دار واعظی در 
این وزارت خانه ادامه دار است؛ نقش او پیش از این در برکناری وزیر 
پیشین صمت نیز مطرح شد و حاال دوباره از وی به عنوان یکی از موانع 
معرفی کاندیدای این وزارتخانه صحبت می شود. با این حال، به نظر 
می رسد، خود روحانی هم نظر مساعدی نســبت به مدرس خیابانی 

دارد. روایت برخی از منابع در داخل دولت حکایت از این دارد که دولت 
به مجلس پیغام داده که گزینه مطلوب قوه مجریه برای وزارت صمت، 
مدرس خیابانی اســت و به احتمــال فراوان وی گزینــه نهایی برای 
پیشــنهاد به قوه مجریه است و از نمایندگان خواســته شده که برای 

گزینه دیگری البی صورت نگیرد.
 این در صورتی اســت که دولت نتواند موافقت مجلس برای تفکیک 
وزارتخانه را بگیرد؛ اما اگر خواســت دولت از سوی مجلس و شورای 
نگهبان برای تشــکیل دو وزارتخانه »صنعت و معدن« و »توســعه و 
بازرگانی« عملی شود»علیرضا رزم حسینی« استاندار فعلی خراسان 
رضوی به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت صمت و »حسین مدرس 
خیابانی« سرپرست فعلی وزارتخانه صمت به عنوان گزینه پیشنهادی 
دولت برای تصدی کرسی وزارت توسعه و بازرگانی به مجلس معرفی 
خواهند شــد. در این میان ســناریوی دیگری نیز مطرح می شود که 
پیش تر برخی جراید نیــز به آن پرداخته بودنــد و آن اینکه در صورت 

اجرایی نشدن طرح تفکیک دولت سعی دارد تا شاکله وزارت صمت را 
بدون تغییر حفظ و اقدام به تشکیل معاونت در نهاد ریاست جمهوری 
کند. بر این اساس با توجه به تجربه مدرس خیابانی در حوزه بازرگانی، 
سرپرســت فعلی وزارتخانه به عنوان معاون به نهاد ریاست جمهوری 
می رود و نظارت بر تمام امور بازرگانی و بازار بــه این معاونت واگذار 
خواهد شد و رزم حســینی نیز به عنوان وزیر جدید به مجلس معرفی 
می شود تا به این طریق هم تکلیف وزارت صمت مشخص شود، هم 
دولت بتواند نظارت بر بخش بازار و بازرگانــی را از این وزارتخانه جدا 

کرده و به این طریق بتواند کنترل بیشتری بر بازار داشته باشد. 
حال باید دیــد دولت روحانی که همواره ادعای عمــل به برنامه های 
متقن و از پیــش برنامه ریزی شــده را دارد تا چه حــد در چارچوب 
اصول قانونی قدم بر خواهد داشــت و یا اینکه راه دولت پیشــین را 
 پیگیری می کند و از اختیارات قانونی برای نظارت های فراقانونی بهره 

خواهد برد.

جاناتان فولتون در یادداشــتی که وب ســایت شورای 
آتالنتیک آمریکا آن را منتشــر کرد، نوشــت: ایران در 
شــراکت با چین ایران تنها بازیگر خاورمیانه نیست. 
عربستان و امارات هم دارای توافق مشارکت راهبردی 
با چین بوده و پارامتر های این توافق ها در کمیته های 
مشترک متشکل از مقامات رســمی در حال مذاکره 
است، چون چین به رغم سودمندی مشارکت با ایران 
می خواهــد رویکرد متوازن خود در خلیــج ]فارس[ را 
ادامه دهد.اگرچه شکی نیست که چین و ایران در قبال 
یکدیگر و در پیشبرد شراکت جامع راهبردی خود جدی 
هستند، اما سودمندی این شراکت برای تهران به قیمت 
دیگر شرکای چین در خلیج ]فارس[ تمام نخواهد شد 
بلکه چین در این منطقه رویکردی متعادل بر اساس 

منافع، در دستور کار قرار خواهد داد.با این حال، گزارش 
ها و تحلیل ها حاکی از آن است که برخی بازیگران از 
جمله عربستان، امارات و اســرائیل در حال البی برای 
برهم زدن ســند همکاری میان ایران و چین هستند.

در این رابطه، »جاشــوا رابین مارکس« ستون نویس 
روزنامه »جروزالم پســت« در یادداشــتی به بررسی 
تحلیل های شــماری از اقتصاددانان و سیاستمداران 
درباره توافق ۲۵ ســاله میان ایران و چین پرداخت و 
به نقل از »هاوارد شــاتز« اقتصادان شرکت آمریکایی 
»RAND« نوشت: »چین تمایل دارد روابط خوب خود 
با همه طرف ها در خاورمیانه را حفظ کند، در ســرمایه 
گذاری، ایجاد یا تقویت زیرســاخت های این کشورها 
ســهیم باشــد و بیش از پیش به خاورمیانه به عنوان 

محلی برای استقرار زیرســاخت های ارتباطی خود و 
ایجاد یک جاده ابریشــم دیجیتال می نگرد«.ممکن 
است تنظیم یا تحمل فشار اسرائیل ، عربستان سعودی 
و امارات برای چین دشوار باشد. این کشورها در حال 
البی کردن برای تضعیف، کند کردن و به نوعی تخریب 
توافق ]با ایران[ هستند.»کشورهای عرب حاشیه خلیج 
شرکای تجاری مطمئن تری نسبت به ایران هستند و 
چین نیز قرار نیست اثرگذاری خود بر منطقه را فقط به 

خاطر انداختن قایق نجات برای ایران به خطر اندازد«.

پای عربستان، امارات و اسرائیل به توافق ایران و چین باز شد؛

البی گسترده برای تضعیف روابط پکن-تهران

خبرگزاری یونهاپ به نقل یک منبع مطلع مدعی شــد که ایران و کره جنوبی برای راه اندازی کارگروهی جهت توسعه تجارت بشردوستانه بین دو کشور به توافق 
رسیده اند.بعد از کشمکش های اخیر بین سئول و تهران بر سر پول های بلوکه شــده به دلیل تحریم های آمریکا و نیاز ایران به تجهیزات پزشکی و دارویی برای 
مقابله با ویروس »کووید۱۹«، اکنون خبرها از توافق دو طرف درباره یک سازوکار تجاری انســانی حکایت دارد.به نوشته خبرگزاری »یونهاپ«، یک منبع مطلع 
از این موضوع گفت که کره جنوبی و ایران توافق کرده اند که برای توسعه تجارت بشردوستانه به عنوان بخشی از تالش ها جهت حفظ همکاری های دوجانبه ذیل 
معافیت های تحریمی آمریکا، کارگروه مشترکی ایجاد کنند.این منبع می گوید که مباحثات بین دو کشور در سطح مدیران کل، با هدف بررسی منظم چگونگی 
همسان سازی درخواست ایران برای دارو و تجهیزات پزشــکی با چیزی که صادرکنندگان کره جنوبی می توانند ارائه دهند، انجام می شود.بر این اساس، اولین 
گفت وگوهای کارگروه مذکور بین دو کشور در اوایل ماه آینده میالدی )سپتامبر( برگزار خواهد شد.یونهاپ به نقل از این منبع - که نامش را فاش نکرد - نوشت: 
»دو طرف در زمان مباحثات ویدئوکنفرانسی سطح باال، که در هفته قبل برگزار شد - به این توافق رسیده اند. در این گفت وگوها طرف ایرانی تمایل خود برای خرید 
چند صد میلیون دالر از محصوالت کره جنوبی را ابراز کرد«.این خبرگزاری اذعان کرد که دارایی ایران در دو بانک کره جنوبی مجموعا به ارزش ۷ میلیارد دالر از ماه 

سپتامبر سال ۲۰۱۹ به بهانه تحریم های آمریکا بر واردات نفت ایران توسط سئول، بلوکه شده است.

نقل قول روزادعای یونهاپ درباره توافق ایران و کره جنوبی

وز عکس ر

هدیه ویژه رییس 
 دومای  روسیه 

به قالیباف
رییــس مجلــس شــورای 
اســالمی از اهــدای تابلوی 
منقش به تصویــر رهبری  از 
سوی فرستاده  رییس دومای 

 روسیه به خود خبر داد.

 دیوان محاسبات شرط سنی برای انتصاب مدیران
 را ملغی کرد

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات در پاسخ به مکاتبه ای 
که درباره غیر قانونی بودن تعیین سقف ســنی برای انتصاب مدیران، داشتیم، این سقف را ملغی 
و غیر قانونی اعالم کرد.حمیدرضا حاجی بابایی خاطرنشــان کــرد: وزارت آموزش و پرورش طی 
دستورالعملی برای انتصاب مدیران ســقف سنی ۴۵ ســال را تعیین کرده بود، که مخالف قانون 
مدیریت خدمات کشــوری بود . حاجی بابایی افزود: به دنبال دریافــت اعتراضات فرهنگیان طی 
مکاتبه ای با معاون رییس جمهور ورییس امور استخدامی و اداری کشور، موضوع غیر قانونی بودن 
مصوبه مذکور را اعالم و درخواست اصالح این مورد را داشــتیم.رییس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس به کارمندان این اطمینان را داد که مجلس در مقابل مصوبات خالف قوانین و اسناد فرادستی 
می ایستد و برای اجرای قوانینی که پشــتیبان منافع حرفه ای فرهنگیان و کارکنان کشوری است، 

مجددانه پیگیر  خواهد بود.

اردکانیان و زنگنه به مجلس می روند
ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس از حضور وزرای نفت و نیــرو در این کمیســیون به منظور 
پاسخگویی به سواالت نمایندگان خبر داد.مالک شریعتی نیاسر  افزود: بیژن زنگنه وزیر نفت برای 
پاسخگویی به سؤاالت ابراهیم رضایی نماینده دشتستان، سید محسن دهنوی نماینده تهران، ری، 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس، غالمعلی کوهساری نماینده رامیان و آزادشهر به کمیسیون دعوت 
شده است.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به دستورکار روز سه شنبه کمیسیون، اظهار 
داشت: روز سه شنبه رضا اردکانیان وزیر نیرو جهت پاســخگویی به سواالت جعفر قادری نماینده 
شیراز و زرقان )دو فقره( محمد حسن آصفری، نماینده اراک، کمیجان و خنداب، حبیب ا... دهمرده، 

نماینده زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون به کمیسیون انرژی می آید.

واکنش ظریف به دستگیری جمشید شارمهد
وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتی نوشت: غرب باید از حمایت مالی و پناه دادن به تروریست ها 
دست بکشــد.محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان در توئیتی نوشــت: »غرب باید از 
حمایت مالی و پناه دادن به تروریست ها دست بکشد. آن ها از مامن  امن شان در اروپا و آمریکا به 
نفرت پراکنی، تحریک، برنامه ریزی برای قتل و آشوب مشــغول  می شوند و به طرز بی شرمانه ای 
مسئولیت قتل شهروندان بی گناه ایرانی را گردن می گیرند. حیله و فریبکاری نمی تواند این ریاکاری 

را الپوشانی کند.«

دادگاه الهه برای شکایات ایران از آمریکا جلسه برگزار می کند
دیوان داوری الهه قصــد دارد طی روزهای آتی درباره شــکایت ایران از آمریــکا درباره »عهدنامه 
مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنســولی بین ایران و آمریکا« مجددا تشــکیل جلســه دهد.

این جلســات  از  امروز  به مدت یــک هفته در »پیس پــالس« در الهه واقع در هلنــد برگزار می 
شــود.با توجه به بیماری کووید-۱۹ ، جلســات دادرســی از طریق مجازی با حضــور نمایندگان  
دو کشــور برگزار خواهد شد.جلســه قبلی این نهــاد حقوقی بیــن المللی و رای صــادره از آن با 
مخالفت آمریکا مواجه شــد. دیــوان بین المللی دادگســتری الهه در نشســت قبلی بخشــی 
از تدابیر درخواســتی ایــران را پذیرفتــه و آمریــکا را به رفــع محدودیت های انسان دوســتانه، 
 کشــاورزی و هوانوردی ملزم و طرفین را از اقداماتی که می تواند به تشــدید مناقشه منجر شوند، 

منع کرد.

کافه سیاست

نماینده مجلس: 

 مشکل ما»هوک« های 
داخلی است

نماینده گرمســار در مجلس گفت: شاید 
۱۰ درصد مشــکالت ما ناشــی از تحریم 
باشد، اما ۹۰ درصد آنها مربوط به مدیریت 
خودمان است؛ برخی قوانین، مدیریت و 
عملکرد ما »برایان هوک« گونه است، بعد 
فکر می کنیم هوک آمریکایی کار را سخت 
کرده است.اردشیر مطهری در ادامه اظهار 
داشت: فرمایشات رهبری مسئولیت ما را 
دو چندان کرده است و ناچاریم تعارف را 
کنار بگذاریم. باید اعتراف کنم آن یک نفر 
برایان هوک کــه در وزارت خارجه آمریکا 
نشســته، اینقدری اثر ندارد که ما صدها 
و شــاید هزاران برایان هوک در ادارات و 
ســازمان های دولتی خودمان کاشته ایم 
که همگی هم موثرند. برایان هوک های ما 
همان مدیرانی هستند که برای راه اندازی 
یک کســب و کار هزار و یــک مانع ایجاد 
می کنند و تولیدکننده و کارآفرین را خسته 

و نا امید به خانه می فرستند.
 هوک هــای داخلی موانــع اصلی جهش 
تولیــد هســتند؛ هوک هــای داخلــی 
مانــع اصلی اجــرای عدالت در کشــور و 
پیشرفت ملت ما هســتند. نماینده مردم 
گرمســار در مجلس یازدهم با اشــاره به 
وضعیــت مدیریتی دولــت فعلی گفت: 
اصال گیریم کــه تحریم ها برطرف شــد، 
به عنــوان نمونــه وضعیــت وزارت جهاد 
کشــاورزی مــا را چــه کســی درســت 
می کند؟ کــدام راهبرد اساســی در حوزه  
کشاورزی ما حاکم است؟ در کدام شهر 
ما بر اســاس آنالیز خــاک، آنالیز آب و 
اقلیم منطقــه ای الگوی کشــت داریم؟ 
کدام نهاد به کشــاورز ما کمــک فکری و 
مشــورتی می کند کــه چه بــکارد، چطور 
بکارد، چطور برداشت کند و ...کشاورزی 
ما یک نمونه از رهاشــدگی اســت. یک 
 نمونــه از اســارت توســط هوک هــای

 داخلی است. 

بین الملل
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مدیر آب و خاک و امور باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان:

 نیمی از اراضی کشاورزی اصفهان 
مجهز به سیستم های مدرن آبیاری است

مدیر آب و خاک وامور باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان گفت: در نیمی از اراضی کشاورزی استان 
اصفهان از سیستم های مدرن آبیاری استفاده می شــود که این مهم باعث افزایش محصول و 

تقویت اقتصاد ملی است.مجید امینی 
با اشــاره به اســتفاده از سیستم های 
مدرن آبیاری در عرصه های کشاورزی 
اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: در 
نیمــی از اراضی کشــاورزی اســتان 
اصفهان از سیســتم های مدرن آبیاری 
استفاده می شــود.وی افزود: توسعه 
سیستم های نوین آبیاری در سطح ۱۲۳ 
هزار هکتار از اراضی کشــاورزی استان 
اصفهــان از اهم فعالیت هــای صورت 

گرفته تا پایان سال گذشته بوده و به قوت در حال اجراست.
مدیر آب و خاک و امور باغبانی جهاد کشــاورزی اصفهان به احداث کانــال های آبیاری عمومی 
در اراضی کشــاورزی اســتان اصفهان هم اشــاره ای داشــت و گفــت: احیا و مرمــت قنوات و 
 توســعه طرح های کوچک تامیــن آب از اقدامات مهم دیگر در ســازگاری با کم آبی در اســتان

 اصفهان است.

تخفیف ۵0 درصدی مخابرات برای فیبر نوری
دوربین های پایش تصویری با تخفیف ۵۰ درصدی به فیبر نوری مجهز می شود.سرپرست مخابرات 
منطقه اصفهان در جلســه بررسی مشکالت مخابرات شــهرضا گفت: ۱۵ دوربین پایش تصویری 
شــهرضا و شــبکه دولت در ادارات، با تخفیف ۵۰ درصدی هزینه های اجرایی به فیبر نوری مجهز 
می شود.ناصر مشایخی با بیان اینکه روســتای یحیی آباد که تنها روستای بدون پوشش اینترنت 
۳G است نیز با تخفیف ۵۰ درصدی به این شبکه متصل می شــود، افزود: در صورت تامین برق و 
جاده، مخابرات آمادگی راه اندازی سایت و اینترنت مناطق عشایری این شهرستان را دارد.در حال 
 حاضر ۶۸ هزار تلفن ثابت در شهرستان شهرضا فعال است که از این تعداد ۶۰۰ مشترک به فیبر نوری 

متصل هستند.

صادرات شمش های آلیاژی از گلپایگان به اروپا و آسیا
شمش های تولیدی شــرکت فناوری ذوب گلپایگان، قابلیت صادرات به اروپا و دیگر کشور ها از 
جمله عراق، چین و هند را دارد.مدیرعامل شرکت فناوری ذوب گلپایگان، کیفیت محصوالت این 
شرکت را مطابق با استاندارد های جهانی دانســت و گفت: تجربه در این زمینه به افزایش سطح 
کیفی محصوالت آلومینیومی کمک کرده به گونه ای که شمش های تولیدی این شرکت ، قابلیت 

صادرات به اروپا و دیگر کشور ها از جمله عراق، چین و هند را داراست.
امیرعبــاس مهــدوی افــزود: این شــرکت مفتخر بــه کســب عنوان واحــد نمونــه صنعتی 
ســال های ۸۸ و ۸۹ گواهینامــه برنــد برتــر اســتان اصفهــان در ســال ۸۹ اســت کــه 
توانســته ظرفیــت تولید شــمش های آلیــاژی پایــه آلومینیوم، مــس، نیکل، سیلیســیم و 
 انواع آلیاژ هــای زاماک را بــا توجه به درخواســت و نیاز مشــتریان بــه ۲۴ هزار تن در ســال 

افزایش دهد.

رییس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی اصفهان می گوید دالیل پیشروی بیابان در دشت سگزی فعالیت کوره های گچ است؛

بحران بیابان!

پیشروی بیابان ها در منطقه کویری استان  مرضیه محب رسول
اصفهان یکی از جــدی ترین خطرات برای 
محیط زیست و زندگی مردم به شمار می رود. مطابق آمارهای رسمی ۱۰ 
درصد اراضی خشک دنیا بیابانی است که این آمار در ایران ۲۰ درصد و در 
استان اصفهان ۳۰ درصد است، همچنین کل مساحت اراضی بیابانی کشور 
۳۲.۵ میلیون هکتار است که ۱۰ درصد آن در استان اصفهان واقع شده و با 
توجه به وجود ۲۲ استان بیابانی کشور، این نسبت قابل توجه است.بنابر 
اعالم اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار 
مناطق بیابانی استان اصفهان، یک میلیون و ۹۲ هزار هکتار آن کانون های 
بحران فرسایش بادی است که در زمان طوفان بادی، خسارت زیادی به 
منابع زیستی و اقتصادی استان وارد می شــود.هر چند بیش از دو دهه 
است که فعالیت هایی تحت عنوان بیابان زدایی در استان صورت می گیرد 
اما این دست از اقدامات نتوانسته رشد بیابان ها را متوقف کند. واقعیت 
ماجرا این است که وقتی ما از بیابان زایی سخن می گوییم منظور آن فقط 
مقابله با پیشروی شن های روان نیست. این تصور اغلب مردم است که 
بیابان زایی را به معنای پیشروی فیزیکی چشم اندازهای آشنای مناطق 
بیابانی بدانند. در صورتی که بیابان زایی می تواند فرسنگ ها آن سوتر از 
چشم اندازهای کویری و بیابانی آشنا، اتفاق بیفتد جایی که همچنان به 

شدت کشت های بی رویه کشاورزی ادامه دارد و در حال به هدر دادن منابع 
کمیاب آبی و خاکی است. در اصفهان این مسئله به وفور در حاشیه بیابان 
ها دیده می شود همین مسئله احتمال رشد بیشتر بیابان ها در استان را 
افزایش داده اســت . رییس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی اصفهان 
عنوان می کند در حالی که اداره کل منابع طبیعی در حال بیابان زدایی است، 
اما در همان مناطق، کشــاورزی ســنتی به شــدت در حال انجام است.

حسینعلی نریمانی تصریح کرد: در حال حاضر دو منطقه سگزی و محور 
نایین- انارک شدیدترین کانون های بحران استان اصفهان هستند و بقیه 
کانون ها همچون اردســتان، نطنز، خــور و بیابانک و برخــوار به تثبیت 
رســیده اند.نریمانی درباره دالیل بحرانی بودن شــرایط این سه منطقه، 
توضیح داد: به عنوان مثال یکی از دالیل پیشروی بیابان در دشت سگزی 
و وجود گردوغبار در آن، فعالیت کوره های گچ در آن منطقه است.وی بیان 
اینکه در سال ۱۳۹۳ در کمیته ای قرار بر ساماندهی وضعیت دشت سگزی 
شد، گفت: قرار شد پنج معدن خاک رس و شــن و ماسه در این منطقه 
تعطیل شود که در این مدت معادن شن و ماسه منطقه تعطیل شدند، از 
ســوی دیگر با تعطیلی معادن خاک، طی هفت سال گذشته دیگر هیچ 
مجوزی برای این معادن داده نشــده و از پنج معدن گچ نیز چهار معدن 
تعطیل شده اند و قرار است یک معدن دیگر تا پایان امسال تعطیل شود.

رییس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی اصفهان با اشاره به اینکه متاسفانه 
در طول این مدت برخی معادن همچنان با فعالیت خود، خوراک کوره های 
گچ را تامین کرده اند، تصریح کرد: هرچه این کوره ها فعالیت کنند، گرد و 
غبار در منطقه فعال خواهد بود، بنابراین در شــرایطی که اقداماتی برای 
مقابله با بیابــان زدایی در حال انجام اســت، اما برخــی عوامل موجب 
پیشروی بیابان در استان اصفهان می شود.وی ادامه داد: در منطقه انارک، 
سطح گسترده بیابان ها موجب شده تا در مقابله با پیشروی بیابان عقب 
بمانیم، البته امســال این محور گرد و غبارخیز به طول ۱۷ کیلومتر را نهال 
کاری کرده ایم و امیدواریم طی چهار ســال آینده پیشروی بیابان در آن 
کنترل شود.نریمانی با بیان اینکه منطقه نصرآباد نیز به دلیل افت شدید 
سفره های زیرزمینی مستعد فرسایش بادی اســت، اظهار کرد: از سال 
۱۳۹۳ اقداماتی برای مقابله با بیابان زایی در این منطقه صورت گرفت، اما 
با توجه به سطح وسیع این منطقه و اعتباراتی که تخصیص می یابد، می 
توان عمل کنیم و در سال ۱۳۹۸ طی دو نوبت در مساحتی به وسعت ۳۵۰ 
هکتار در این منطقه با بیابان زایی مقابله کرده ایم.وی با اشــاره به برخی 
مشکالت جهت مقابله با بیابان زایی در اصفهان، تاکید کرد: متاسفانه تغییر 
اقلیم واقعی است و باید این شرایط را بپذیریم، از سوی دیگر کنوانسیون 
اقدام ملی مقابله با بیابان باید از سوی تمام دستگاه ها جدی گرفته شود.

رییس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر فروشان 
اصفهان گفت: شیوع گسترده ویروس کرونا به همه 
کســبه و بازاریان ضربه اقتصادی و مالی وارد کرده 
و به نظر می رســد ضربه اقتصادی این ویروس بر 
پیکر کاســبان بازار لوازم التحریر بیشتر و سنگین 
باشد.اکبر چیت ساز با بیان اینکه سازمان آموزش 
و پرورش به اغلــب حوزه های تخصصی این صنف 
ورود کرده اســت، اظهار کرد: توزیع کتب درســی 

مدارس به صورت کامل توســط سازمان آموزش و 
پرورش و واحدهای آموزشی انجام می شود و این 
ورود کسادی و کم رونقی را برای فعاالن این بازار به 
همراه داشته است.وی با انتقاد از عملکرد آموزش 
و پرورش در خصــوص ورود به بازار فروشــندگان 
لوازم التحریر افزود: باید از این سازمان بپرسیم که 
جایگاه آموزش و پرورش کجاســت؟ آیا بر اساس 
ماده ۹۲ قانون نظام صنفی ادارات مجاز به کســب 
درآمد و فــروش هســتند؟رئیس اتحادیه صنف 
کتاب و لوازم التحریر فروشــان اصفهان با اشاره به 
تاکید مقام معظم رهبری بر واگذاری امور دولتی به 
شرکت های خصوصی و کوچک کردن دولت، تصریح 
کرد: متاســفانه فعالیت تعاونی ها و شــرکت های 

خصوصی در حوزه لــوازم خانگی محدود شــده و 
مدارس و واحدهای آموزشی دو سال است که اقدام 
به فروش کتب درســی و لوازم التحریــر در کنار آن 
کرده اند و خدمات تخصصی ایــن صنف همچون 
فنر زنــی کتاب را نیــز انجام می دهند.چیت ســاز 
اضافه کرد: جایگاه سازمان آموزش و پرورش، ارائه 
خدمات آموزشــی به جامعه اســت نه توزیع کتب 
درسی و کسب وکار با استفاده از ظرفیت واحدهای 
آموزشی و مدارس. فعاالن بازار لوازم التحریر و کتب 
درسی تنها در سه ماه از سال درآمد شاخصی دارند 
و ورود آموزش و پرورش به این عرصه بخشــی از 
درآمد واحدهای صنفی این اتحادیه را تحت تاثیر 

قرار داده است.

آسیب اقتصادی کرونا به بازار لوازم التحریر سنگین بود

خبر روز

در حال حاضر دو منطقه سگزی و محور نایین- انارک 
شدیدترین کانون های بحران استان اصفهان هستند و 
بقیه کانون ها همچون اردستان، نطنز، خور و بیابانک و 

برخوار به تثبیت رسیده اند

کاهش چشم انداز اعتباری آمریکا از »پایدار« به »منفی« 
موسسه اعتبارســنجی بین المللی فیتچ که در آمریکا مستقر اســت اعالم کرد چشم انداز اعتباری 
آمریکا را از »پایدار« به »منفی« کاهش داده است. با این حال فیتچ رتبه اعتباری اقتصاد آمریکا 
را کاهش نداد و همان »ای ای ای« قبلی 
را تایید کرد.این موسســه اعتبار سنجی 
اعالم کرد بدهی عمومی دولت آمریکا تا 
۲۰۲۱ از ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی 
فراتر خواهد رفت. این ســطح بدهی از 
همه کشورهای دیگری که رتبه اعتباری 
»ای ای ای« دارنــد، باالتر اســت.فیتچ 
اعالم کرد: تداوم بدتر شــدن فاینانس 
عمومی آمریــکا در غیاب یــک برنامه 
معتبر برای تقویت شــرایط پولی باعث 
نزول چشم انداز اقتصادی آمریکا شده اســت. به گفته این موسسه، بدهی مالی آمریکا و کسری 
بودجه این کشور حتی قبل از این که محدودیت های قرنطینه ای مقابله با پاندمی کرونا به اقتصاد 

این کشور آسیب برساند در حال افزایش بود.

کرونا، میلیون ها نفر را در اروپا خانه نشین کرد
مرکز آمار اتحادیه اروپا، موســوم به یورو اســتات، در جدیدترین گزارش خود می نویسد بحران و 
همه گیری بیماری کرونا که تا کنون بیش از ۱۷ میلیون نفر را در ۱۸۸ کشور جهان مبتال و بیش از ۶۸۲ 
هزار نفر را به کام مرگ کشانده و موجب خانه نشینی بیش از ۱۵ میلیون نفر در اروپا شد.گزارش ها 
حاکی است این رقم در مقایســه با ماه می، در منطقه اتحادیه اروپا ۲۸۱ هزار نفر و در سطح منطقه 

یورو ۲۰۳ هزار نفر افزایش یافته است.
همچنین در میان کشورهای اروپایی، اســپانیا با ۱۵.۶ درصد در صدر جدول اســت، لتونی با ۱۰.۱ 
درصد و قبرس با ۹.۸ درصد به ترتیب در جایگاه دوم و سوم از نظر نرخ بیکاری قرار دارند.جمهوری 
چک با ۲.۶ درصد، لهســتان با ســه درصد، آلمان با ۴.۲، هلند با ۴.۳ و مالت با ۴.۴ درصد از نظر 
کاهش شــمار نرخ بیکاری در صدر کشــورهای اروپایی قرار گرفته اند.پیش از این نیز ســازمان 
جهانی کار در گزارشــی اعالم کرد: تاثیرات بیماری کرونا بر وضعیت اشــتغال درجهان بسیار فراتر 
 از آن اســت که پیش از این تصور می شــد و نرخ بیکاری در جهان با رشــدی ۱۴ درصدی رو به رو

 شده است.

سامسونگ، تولید رایانه در چین را متوقف کرد
شرکت سامسونگ الکترونیکس، بزرگ ترین شرکت فناوری کره جنوبی اعالم کرد تمام فعالیت 
های خود را در آخرین کارخانه تولید رایانه اش در چین متوقف می کند. در بحبوحه افزایش هزینه 
نیروی کار در چین، جنگ تجاری آمریکا و چین و آسیب های وارد شده به خاطر همه گیری ویروس 

کرونا، شرکت ها در فکر تغییر زنجیره های تولید و عرضه خود هستند.
 حدود نیمــی از ۱۷۰۰ نیــروی کاری که بــا کارخانه تولیــد رایانه ســوژو متعلق به سامســونگ 
الکترونیکــس قرارداد دارنــد، تحت تاثیر این تصمیم شــرکت قــرار می گیرند به جــز کارکنانی 
که در بخش تحقیقــات و توســعه کار می کنند. طبق گــزارش روزنامه هنگ کنــگ، این کارخانه 
۴.۳ میلیــارد دالر از کاالهــای خــود را در ۲۰۱۲ از چین خــارج کرد. ایــن رقــم در ۲۰۱۸ تا یک 
میلیارد دالر کاهش یافت.سامســونگ ســال گذشــته آخرین کارخانه گوشــی هوشــمند خود 
 را در چین تعطیل کرد. دو ســایت تولید نیمه رســانا در شــهرهای سوژو و شــیان از این شرکت 

باقی مانده اند.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرکل راه آهن اصفهان گفت: در مدت هفت سال گذشــته بیش از ۲ هزار کیلومتر خطوط ریلی در اصفهان احداث شده و  اکنون ۹۳۱ هزار کیلومتر مسیر ریلی 
در این استان فعال است.سیدرضا سادات حسینی افزود: یک خط اصفهان به مشهد و یک خط اصفهان به زاهدان در این مدت به خطوط ریلی افزوده و پروژه 
خط دوم بافق به رزین شهر نیز در حال تکمیل است که با بهره برداری از این خط ۷۰ درصد ساالنه به حمل و نقل بار افزوده خواهد شد.وی، یادآور شد: مسیر ریلی 
گلپایگان - ازنا در حال احداث است که با تکمیل این پروژه، قطار حومه ای در استان اصفهان توسعه می یابد.حسینی با بیان اینکه ۵۰ درصد به مجموع واگن های 
حمل و نقل مسافر استان اصفهان در مدت فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم افزوده شد، خاطرنشان  کرد: سال گذشته با وجود موانع جابه جایی مسافر مثل سیل 
و کرونا اما بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسافر از خطوط راه آهن این استان استفاده کردند که در مقایسه با سال ۹۲ بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.به گفته 
مدیرکل راه آهن اصفهان، میزان جابه جایی بار از طریق قطار اکنون ۴۰ هزار تن است که در مدت هفت سال گذشته رشد ۲۰ درصدی داشته و با فرهنگ سازی و 

معرفی بیشتر نقش و کیفیت این حوزه در حمل بار، این روند بازه افزایشی خواهد بود.

بیش از 2 هزار کیلومتر خطوط ریلی در اصفهان احداث شد

 روزهای داغ
 بازار بورس

بورس ایران طی دو سال اخیر، 
با توجه به عواملی چون تغییر 
سیاســت های دولــت بیش 
از هر زمان دیگــری در کانون 
توجه مردم قرار گرفته است. 
بســیاری از کارشناسان بازار 
سرمایه نسبت به حباب بورس 
و امکان ریزش آن و دلخوش 
نکردن مــردم به ســودهای 

مقطعی هشدار داده اند.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 

بخش قابل توجهی از 
 حریم زاینده رود 

بازگردانده شد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: بخــش قابــل توجهی از 
دســت اندازی ها به زاینده رود شناسایی و 
از ایــن مجموعه بخش هــای قابل توجهی 
به بســتر زاینده رود بازگردانده شده است.

عباس مقتدایی اظهار داشت: در جلسه ای 
که در اســتانداری بــا جمعــی از مدیران، 
نمایندگان مجلس و کشاورزان برگزار شده 
بود، مقرر شــد تصمیماتی برای پیشــبرد 
مباحث مختلفی از جمله اختصاص آب به 
کشــاورزان، رفع موانع کمبود آب در سطح 
شــهرو وضعیت زمین های زیر کشــت در 
سطح اســتان و شهرســتان اصفهان مورد 
بررســی قرار گیرد.وی در خصوص ادعای 
آزادسازی بخش زیادی از حریم زاینده رود 
از چنگال تصرف، گفت: نمایندگان کشاورزان 
که خــود در زمینه آزادســازی های که قبال 
به صورت غیــر قانونی تصرف شــده بود و 
موانعی ایجاد شــده، گزارش دادند که قرار 
شدهمکاری الزم در جهت بهبود بستر زاینده 
رود بــر اســاس معیارهای قانونــی انجام 

پذیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی 
از دست اندازی ها به زاینده رود شناسایی و 
از این مجموعه بخش های قابل توجهی به 
بستر زاینده رود بازگردانده شده است.وی 
با اشــاره به کمبود آب و الــزام صرفه جویی 
به گونه ای که به آب شــرب مردم لطمه ای 
وارد نشــود وبا رعایت خطــوط قرمز از قبل 
تعریف شــده انجام شــود، تصریــح کرد: 
اگر کمبــود آب وجود دارد باید بر اســاس 
معیارهای عادالنه از همــه مصرف کنندگان 
اعم از صنعت، استان های مجاور و مجموعه 
زیست محیطی و کشــاورزی با درصد های 
مشخص کســر شــود که به یک بخش و یا 
مجموعه خاص فشــار وارد نشود بلکه همه 
بهره برداران آب مشمول صرفه جویی شوند.
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سرعت کاه یا ایستگاه پرتاپ خودروها؟

اگر گذری در سطح خیابان های شهرکرد داشته باشیم، سرعت کاه هایی 
را مشاهده می کنیم که با آسفالت ایجاد شده اند و معموال از فاصله دور 
قابل تشخیص نیستند، این سرعت کاه های غیراستاندارد به جای اینکه 
عامل جلوگیری از تصادف باشند خود به عاملی برای ایجاد تصادفات 
تبدیل شده اند.رشد قارچ گونه سرعت کاه و سرعت گیرها در خیابان های 
سطح شهر شهرکرد امروز مشکالت بســیاری را برای تردد رانندگان به 
وجود آورده اســت، محال اســت زمانی که در خیابان های سطح شهر 
با خودرو حرکت می کنید صــدای ترمزهای گوش خراش و کشــیده 
شدن الســتیک خودرو را روی سرعت کاه ها نشــوید.گاهی بسیاری 
از خودروهای عبوری کــه برای اولین بار از یک مســیر تردد می کنند و 
اطالعی از مکان دقیق سرعت کاه ها در ســطح خیابان های شهر ندارد، 
بنابراین غافلگیر شــده و با ســرعت از روی این موانع رد می شــوند و 
این مسئله مخاطراتی را برای سرنشــینان و خودرو ایجاد می کند.اگر 
گذری در سطح خیابان های شهرکرد داشــته باشیم، سرعت کاه های 
را مشــاهده می کنیم که با آسفالت ایجاد شــده اند و معموال از فاصله 
دور قابل تشــخیص نیســتند و هیچ گونه آشکارســازی برای اطالع 
شهروندان از وجود سرعت گیر یا سرعت کاه انجام نشده است و می توان 
گفت خود این ســرعت کاه ها و ســرعت گیرهای غیراســتاندارد خود 
عاملی برای ایجاد تصادفات هســتند تا جلوگیــری از آن.یکی دیگر از 
مشکالت سرعت گیرهای سطح شهر شهرکرد، فاصله بسیار نزدیک این 
سرعت کاه ها و شکستگی سرعت گیرهای پالستیکی است، ترمزهای 
متوالی و عبور خودروها از روی این سرعت گیرها موجب آسیب رساندن 

به خودروها می شود.

نصب سرعتکاه در محورهای اصلی ممنوع است
عزیزا... روشن با بیان اینکه طبق قانون ۷ ایمنی راه ها و راه آهن نصب 
هرگونه مانع در محورهای اصلی مواصالتی ممنوع اســت، اظهار کرد: 
در ســایر محورها و معابر شــهری نیز باید حداکثر ارتفاع سرعت کاه ها 
و ســرعت گیرها حدود یک اینچ معادل ۲.۵ سانتی متر باشد.مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جــاده ای چهارمحال و بختیــاری اضافه کرد: 
معموال ســرعت کاه هایی که ارتفاع باالیی دارند خــود به نوعی مانع در 
محور ایجاد می کند، این مانع در صورتی که خودروها با سرعت در حال 
حرکت باشــند و موجب شــوند رانندگان به طور ناگهانی ترمز بگیرند 
باعث ایجاد تصادفات رانندگی در برخی مواقع می شود.وی با اشاره به 
اینکه سرعت کاه ها با عالئم هشدار و رنگ آمیزی باید مشخص شوند، 
گفت: معموال برای کاهش ســرعت در نقاط حادثه خیز تالش می شود 
به جای اســتفاده از ســرعت کاه روی محورها از شــیارهای عرضی و 
لغزاننده اســتفاده شود.روشــن با بیان اینکه برای کاهش مخاطرات 
و جلوگیری از آســیب بــه خودروها ســرعت کاه های غیراســتاندارد 
جمع آوری می شــود، گفت: به طور معمول در محورهای برون شهری 
سرعت کاه نصب نمی شود، اما معموال در سطح شهرها و نزدیکی شهرها 
سرعت کاه توسط شهرداری نصب می شــود.مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای چهارمحال و بختیــاری تاکید کرد: معموال باید در نصب 
سرعت کاه ها از بازتاب چشم گربه ای استفاده شود و حدود ۳۰ متر قبل 

از رسیدن به سرعت کاه تابلوی هشدار برای اطالع رانندگان نصب شود، 
اما متاسفانه این مسائل رعایت نمی شود و این موضوع باعث به وجود 

آمدن مخاطرات رانندگی می شود.

نصب سرعت کاه و سرعت گیر در سطح شهر با 
تصمیم شورای ترافیک انجام می شود

پیمان محقق، مدیر ترافیک شــهرداری شــهرکرد با بیان اینکه نصب 
سرعت کاه و ســرعت گیر در سطح شــهر با تصمیم شــورای ترافیک 
انجام می شود، اظهار کرد: این تصمیم بر اساس گزارش پلیس در آمار 
تصادفات در یک بازه زمانی اتخاذ می شود.وی با بیان اینکه راهکارهای 
متفاوتی برای کاهش ســرعت و تصادفات جاده ای وجود دارد، افزود: 
نصب دوربین کنترل ســاعت و اصالح هندســی محورها از موثرترین 
راه هاست، اما در صورت دسترسی نداشتن به این ۲ راه حل سرعت گیر 
و سرعت کاه نصب می شود، در برخی از محورها امکان اصالح هندسی 
وجود ندارد و نصب دوربین نیز هزینه باالیی دارد.محقق افزود: سعی 
می شود در نصب ســرعت کاه ها اســتاندارد الزم رعایت شــود، برای 
آشکارسازی ســرعت کاه ها رنگ آمیزی و نصب تابلوی هشدار انجام 
می شود، اما به مروز زمان و در اثر حرکت خودروها رنگ از بین می رود.

مدیر ترافیک شــهرداری شــهرکرد در خصوص شکســتگی برخی از 
سرعت کاه های پالستیکی موجود در سطح شــهر، گفت: تیم های در 
سطح شهر این مشــکالت را احصا و ســپس اصالح می کنند از طرفی 

شهروندان می توانند این موارد را به شهرداری گزارش دهند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:
 تکمیل پروژه های نیمه تمام

 نیازمند ورود بخش خصوصی است
استاندار چهارمحال و بختیاری در پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، اظهار داشت: 
مجموع اعتبارات استان امســال بیش از هزار میلیارد تومان از محل های گوناگون بود که به ترتیب 
تخصیص می یابد.اقبال عباســی گفت: از این میزان ۱۶ میلیارد تومان اعتبــار برای تعمیر و تجهیز 
دستگاه های اجرایی استان با اولویت مسائل حفاظتی تخصیص داده شد.وی بیان کرد: ۱۹ میلیارد 
تومان هم برای پروژه های قابل واگذاری تخصیص داده شد.استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید 
کرد: حدود ۳۰ پروژه توسط دســتگاه های اجرایی شناسایی شدند که مبلغی جزئی اعتبار برای آنها 
در نظر گرفته شده اما هدف واگذاری این پروژه هاســت.وی تاکید کرد: اعتبارات تعمیر و تجهیز که 
در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می گیرد نباید برای خرید خودرو استفاده شود و باید حفاظت از 
مسائل امنیتی دیده شود که گاهی حراست ها از این موضوع گالیه دارند.وی تاکید کرد: کمیته مرتبط 
اموال دستگاه های اجرایی استان و شهرستان ها را لیست می کند لذا باید ادارات خود این اموال مانند 
منزل مسکونی و به ویژه زمین را اعالم کرده و آن را به فروش برسانند.استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: طوالنی شدن پروژه ها نارضایتی مردم را به دنبال دارد زیرا مردم روند بودجه ریزی را نمی دانند 
بنابراین این پروژه های قابل واگذاری، توسط کمیته مربوطه شناسایی شوند و علت اینکه چرا برخی 
از آنها واگذار نمی شوند، مشخص شود.وی تصریح کرد: برخی مدیران در حال تالش برای ماندگاری 

در مسند مدیریت هستند تا دوره مدیریت خود را طوالنی تر کنند؛ اما تالش آنان بیهوده است.

تحویل تجهیزات اطفای حریق به استان چهارمحال و بختیاری
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری از اجرای مرحله دوم ارسال تجهیزات اطفای 
حریق در عرصه های منابع طبیعی از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به این استان خبر 
داد.علی محمدی مقدم گفت: مرحله دوم ارسال تجهیزات اطفای حریق در عرصه های منابع طبیعی از 
سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به ۱۱ استان حاشیه رشته کوه زاگرس از جمله این استان 
اجرا شد.وی افزود: در این مرحله تجهیزات اطفای حریق انفرادی شامل ۱۰ عدد فلکس بک )آبپاش کوله 
ای(، ۱۰۰ عدد لباس اطفای حریق، ۲۰۰ عدد کفش عملیاتی و همیار، ۶۰۰ عدد کاله و دستکش به استان 
زاگرس نشین چهارمحال و بختیاری تحویل شد.محمدی مقدم اضافه کرد: این اقالم بین همکاران و 
جوامع محلی که در امر اطفای حریق یاری گر هستند توزیع می  شود.وی ادامه داد: پیش بینی شده قبل 
از فصل پاییز با مساعدت سازمان برنامه و بودجه کشور، یک مرحله دیگر ارسال تجهیزات اطفای حریق 

به ادارات کل استان ها از سوی سازمان جنگل ها در شهریور ماه برگزار  شود.

 توزیع 3۵ میلیارد تومان اعتبار
 در نشست شورای برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع بیش از ۳۵ میلیارد تومان اعتبار 
در شورای برنامه ریزی استان خبر داد.علی شهریارپور افزود: ۱۶ میلیارد و ۹۳۱ هزار تومان از این میزان 
اعتبار برای ۵۷ طرح در راستای تجهیز و تعمیر به دستگاه های اجرایی استان اختصاص داده می شود.

شهریارپور اضافه کرد: از محل اعتبارات تبصره ۱۹ قانون بودجه که مربوط به حمایت از بخش غیردولتی و 
خصوصی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام است نیز حدود ۱۹ میلیارد تومان در قانون بودجه برای استان 
اختصاص داده شد، اما تاکنون این اعتبار جذب نشده است.وی ادامه داد: ۶۲ پروژه برای جذب این اعتبار 
از سوی دستگاه های اجرایی پیشنهاد داده شده که ۳۱ پروژه اولویت دار از این تعداد برای تخصیص اعتبار 
انتخاب شده است.شهریارپور گفت: پارسال اعتبار مصوب تبصره ۱۹ برای چهارمحال و بختیاری حدود 

۱۳ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان بود، که درصد زیادی از این اعتبار جذب نشد.

با مسئولان

زتاب  با ز  ا ه ها  سرعت کا نصب  در  ید  با معموال   
چشم گربه ای استفاده شود و حدود ۳۰ متر قبل از 
رسیدن به سرعت کاه تابلوی هشدار برای اطالع رانندگان 

نصب شود، اما متاسفانه این مسائل رعایت نمی شود

بام ایران

مفاد آراء
5/82 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب شرق اصفهان تصرفانه 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نســبت به ردیف )الف( به مدت دو ماه و نسبت به 
ردیف )ب( به مدت یک ماه اعتراض خود را به این منطقه تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و 
گواهی طرح دعوا را به این منطقه ثبتی ارائه نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- رای شماره 139960302210000807-1399/04/28 خانم الهه عابدی به شماره 
شناسنامه 2210 اصفهان و کدملی 1289528747 فرزند منصور در شش دانگ قسمتی 
از یک باب خانه به مساحت 207/23 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف اصغر 

کریمی مفروزی از پالک شماره 1804 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
2- رای شــماره 139960302210000806-1399/04/28 خانم جمیله وکیلی نهرو 
فروزانی به شماره شناسنامه 575 و کدملی 1818779315 فرزند عبدالحسین در شش 
دانگ یک باب خانه به مســاحت 143/70 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
محمد علی زندی پالک شــماره 1145 فرعی از 2248 اصلی واقــع در بخش 6 ثبت 

اصفهان
3- رای شماره 139960302210000483-1399/04/21 آقای وحید کمالی به شماره 
شناسنامه 1801 و کدملی 1287244629 فرزند رمضان ســه دانگ یک قطعه باغ به 
مســاحت 1467/45 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف فاطمه دودی )دوامی( 

پالک شماره فرعی 165 از 1762 اصلی واقع در بخش 6
4- رای شماره 139960302210000482-1399/04/21 آقای مهران تک سوار به 
شماره شناســنامه 3670 صادره اصفهان و کدملی 1287263313 فرزند حسن در سه 
دانگ یک قطعه باغ به مساحت 1467/45 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
فاطمه دودی )دوامی( از پالک 165 فرعی از 1762 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان

5- رای شماره 139960302210000805-1399/04/28 علی مهدی اف اردستانی 
به شــماره شناســنامه 439 و کدملی 1284343626 صادره اصفهان فرزند حسین در 
ششدانگ یک باب باغ  ویال به مســاحت 2210/10 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه 
از طرف حســین قنبری حیدر آبادی فرزند عباس پالک 2190 اصلی واقع در بخش 6 

ثبت اصفهان
6- رای شماره 139960302210000473-1399/04/19 آقای فرامرز کوهی اصفهان 
به شماره شناسنامه 1271435969 و کدملی 1271435969 فرزند محمود در ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 362/64 متر مربع 99 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان، 

انتقال عادی مع الواسطه از طرف یوسف خاکی
7- رای 139960302210000474-1399/04/19 خانم زهرا غالمی اکبری به شماره 
شناسنامه 5 صادره اصفهان کدملی 1291890823 فرزند قاسم علی در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 234/40 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسین صیام 
پور اشکاوندی از پالک شــماره 1058 اصلی واقع در بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
8- رای شــماره 139960302210000345-1399/04/14 آقای غالمرضا جمالی 
به شماره شناســنامه 641 و کدملی 1286515701 فرزند صفر علی در ششدانگ یک 
باب باغ ویال به مســاحت 1454/33 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسین 

داستانپور مفروزی از پالک شماره 98 اصلی واقع در بخش 20 ثبت اصفهان
9- رای شــماره 139960302210000333-1399/04/12 آقای علی صفائی پور به 
شماره شناســنامه 54085 صادره اصفهان و کدملی 1281637841 فرزند مرتضی در 

ششدانگ یک قطعه باغ به مســاحت 1051 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
حسن زمانی چریانی مفروزی از پالک شماره 2171 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
10- رای شماره 139960302210000472-1399/04/19 خانم بدری گی به شماره 
شناســنامه 251 و کدملی 1282750054 فرزند علی در شــش دانگ یک باغ ویال به 
مساحت 1455/03 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از علیرضا کی مفروزی از پالک 

شماره 2177 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
11- رای شماره 139960302210000302-1399/04/26 آقای محمود رضا محمد 
خدایی به شماره شناســنامه 719 و کدملی 1129000753 فرزند میرزا علی ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 262/17 متر مربع مفروزی از پالک شماره فرعی 1098 از 
2248 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان انتقال عادی مع الواســطه از طرف طاهره 

طائبی فرزند غالمرضا
12- رای شماره 139960302210000982-1399/05/07 خانم مرضیه پور هاشم 
شمش کار به شماره شناســنامه 1832 صادره اصفهان و کدملی 1285050673 فرزند 
اصغر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی محصور با بنای احداثی 15 متر به مساحت 

2128 مفروزی از پالک شماره 1482 فرعی از 2248 اصلی واقع در بخش 6
13- رای شــماره 139960302210000984-1399/04/07 آقای محسن صرامی 
فروشانی به شماره شناسنامه 539 و کدملی 1141658372 فرزند عبداله در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی محصور با بنای احداثی 40 متر به مســاحت 1115 متر مربع 
انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسین ملکی فرزند محمود مفروزی از پالک شماره 

610517 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 
14- رای شماره 139960302210000983-1399/05/07 خانم پروین باقری کوپایی 
شناســنامه 93 و کدملی 1291070451 فرزند نعمت اله در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 231/40 متر مربع مفروزی از پالک شــماره فرعی 4 از 2186 اصلی واقع در 

بخش 6 اصفهان  انتقال عادی مع الواسطه از طرف جعفر انصاری کیچی
15- رای شماره 139960302210000987-1399/05/08 زهرا مکتوبیان بهارانچی 
به شماره شناسنامه 952 صادره اصفهان و کدملی 12893115302 فرزند قاسمعلی در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 195/32 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف 

اصغر کریمی پالک 1804 اصلی از بخش 6 
16- رای شماره 139960302210000986-1399/04/08 خانم اکرم السادات جاور 
به شماره شناسنامه 33072 صادره اصفهان  و کدملی 1282258184 فرزند سید رحمان 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1021/38 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از 

طرف عباس صیام پور پالک 1774 اصلی بخش 6
17- رای اصالحی شــماره 139960302210000985 -1399/05/07 آقای مهدی 
کریمی حبیب آبادی به شماره شناسنامه 236 صادره اصفهان و کدملی 1286444691 
 فرزند حسین در مســاحت 1524/11 متر مربع در پالک 2177 اصلی بخش 6 اصالح

 می گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/28 
م الف: 926699 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان

مزایده اموال غیرمنقول ) نوبت اول (
5/83 اجرای احکام حقوقی فالورجان درنظردارد درپرونده شــماره اجرائی  960169 
موضوع علیه آقای مجتبی شــیخی زازرانی  فرزند رمضانعلی وله خانم فهیمه مرادیان 
زازرانی فرزند محمد علی درتاریخ 10 / 6 / 1399 به منظور فروش پنج دانگ مشــاع از 
شش دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه حدود 152 متر مربع واعیانی 218 
مترمربع – دوطبقه ) زیرزمین وهمکف ( نیمه ساز – درحال عملیات سفت کاری ملکی 
آقای مجتبی شــیخی زازرانی فرزند رمضانعلی واقــع در فالورجان – زازران – کوچه 
شــهید عبدالرحیم مرادیان – پ 25 که دارای ســابقه ثبتی نمی باشــد وملک مذکور 
مفروز می باشــد ومتعلق حق غیر نمی باشد ازســاعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده 
دردفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان اتاق 318 برگــزار نماید .ملک موضوع مزایده 
توسط کارشناس رسمی دادگســتری به مبلغ  000 / 500 / 737 / 1 ریال ارزیابی شده 

اســت . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده باحضــور در محل این اجرا 
ازموقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده ازقیمت ارزیابی شده شــروع وبرنده کسی است 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنا" کلیه هزینه های مزایــده برعهده برنده 
مزایده است وکســانی می توانند درجلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد 
قیمت ارزیابی شــده را به صورت چک تضمینی دروجه اجرای احکام مدنی دادگستری 
فالورجان ارائه ودر صــورت برنده وبا انصــراف برنده یا عدم پرداخــت مابه التفاوت 
 قیمت پیشــنهادی درمهلت مقرر ده درصــد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شــد .  

م الف: 926625 موید دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فالورجان 
فقدان سند مالکیت

نظــر   1399 /05 /04 -139985602033001370 نامــه:  شــماره   5 /84
بــه اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب خانــه معــروف بــاغ بــروت 
پــالک ثبتــی شــماره 18  فرعــی از یــک اصلــی واقــع در طــار جــزء بخش 
 11 حــوزه ثبتی نطنــز ذیــل ثبــت 13 در صفحــه 35 دفتــراول  امالک بــه نام 
روح اله صمدی فرد فرزنــد غالمرضا تحت شــماره چاپی 235588 ثبــت و صادر و 
تسلیم گردیده است، ســپس به موجب درخواست وارده 139921702033002261-
1399/05/04 )با وکالت شــماره 20541-1399/04/30 دفترخانه اسناد رسمی 168 
نطنز آقای عباس کریمی طاریی فرزند عبدالعلی( منضم به دو برگ استشهادیه که امضاء 
شهود آن به شماره شناسه یکتا 139902155884000167 و رمز تصدیق 159937 و 
شــماره 67178 مورخ 1399/05/04 که به تایید دفتر خانه اسناد رسمی 7 نطنز رسیده 
است مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود 
گردیده است  و درخواســت ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 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 کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مهلت 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: 926480 

علی جوانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
فقدان سند مالکیت

5/85 شماره نامه: 139985602015001785-1399/05/07 نظر به اینکه آقای یداله 
ابراهیمی فرزند زیادعلی به استناد 2 برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین پالک 1499 
فرعی از 582- اصلی واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان که به نام وی، ثبت و سند 
مالکیت به شماره چاپی 255888 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده 
و به علت جابجایی مفقود شــده اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا با مدارک مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در 
صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشــود، اداره ثبت المثنای سند مالکیت 
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. م الف: 926361 اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان لنجان
حصر وراثت

5/86 آقا/خانم سید علی میری خزاقی به شناسنامه شماره 494 به شرح دادخواست به 
کالسه  933/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید جلیل میری خزاقی به شماره شناســنامه  3 در تاریخ  1398/12/23  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- فاطمه حسین زاده خزاقی فرزند ابراهیم به ش ش 7 همسر متوفی، 2- مریم سادات 
میری خزاقی به ش ش 13 ، 3- ســید محمد میری خزاقی به ش ش 355 ، 4- اشرف 

سادات میری خزاقی به ش ش 4 ، 5- زهره میری خزاقی به ش ش 14 ، 6- زهرا میری 
خزاقی بــه ش ش 30 ، 7- عصمت میری خزاقی به ش ش 17 ، 8- ســید علی میری 
خزاقی به ش ش 494 همگی 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 نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف: 926871 قاضی شعبه ششم شورای 

حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/87 آقا/خانــم روح اله پالیزوان  به شناســنامه شــماره  1261916980   به شــرح 
دادخواست به کالسه  9900945 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان  عصمت بیشه کاشانی  به شماره شناسنامه  14 در تاریخ   
1389/10/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1- علی پالیزوان به ش م 1262318475 فرزند متوفی، 2- حسن پالیزوان 
به ش م 1262154006 همسر متوفی، 3- روح اله پالیزوان به ش م 1261916980 ، 
4- محمد پالیزوان به ش م 1262084504 ، 5- طیبه پالیزوان به ش م 1261806281 
همگی فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
 در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادرخواهد شــد. م الف: 926873 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف 

کاشان 
اخطار اجرایی 

5/88 کالسه 669/98 ش ح 1، مشــخصات محکوم علیه : نام :  جالل زارعی ، نشانی 
محل اقامت :  مجهول المکان  مشــخصات محکوم له : نام : علی محقق دولت آبادی  
نشــانی محل اقامت :  دولت آباد-خیابان مطهری – کوچه شهید علی داوری- پارک 
سرجوب،  محکوم به به موجب رای شماره 87   تاریخ   99/2/28 حوزه برخوار شورای 
حل اختالف شهرســتان برخوار که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : 
خوانده ردیف دوم )جالل زارعی(به الزام به انتقال ســند خودروی تیپ وانت مزدا مدل 
1371 به شماره 838 ج 18 ایران 38 رنگ فیروزه ای پرداخت 1/685/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی صادر و اعالم می دارد و نسبت به خوانده ردیف اول) ابوالفضل طبوچی 
( با توجه به آن که دعوی متوجه خوانده ردیف اول نمی باشدمســتندا به بند 4 ماده 84 
قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی صادر و اعالم می دارد. ماده 34 قانون اجرای احکام.  
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد ، محکوم علیه مکلف است  ظرف 10 روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید  . م الف : 926021  سیدحسام 

الدین ارشش  قاضی شعبه اول حقوقی شوراهای حل اختالف شهرستان برخوار
ابالغ دادخواست و ضمائم 

5/89 بدینوســیله به اســتحضار می رســاند که با توجه بــه دادخواســت آقای عبد 
الکریــم داوری به طرفیت ســید عزاله موســوی پورمبارکــه به خواســته مطالبه به 
این شــعبه تســلیم نموده اســت که به کالســه 694/98  ثبت و برای روز 99/7/2  
ســاعت  17:10 وقت رســیدگی تعیین شــده اســت ، نظر به اینکه خوانده مجهول 
المکان می باشــد . لذا حســب ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت 
چاپ در یکی از روزنامه های کثیراالنشــار طبع و نشــر می شــود و از خوانده مذکور 
دعوت به عمل مــی آید جهت دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم به دفتر 
شــورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رســیدگی حاضر شــود . در صورت عدم 
حضور خوانده دادخواســت ابالغ شده محســوب و شــورا تصمیم اتخاذ خواهد نمود 
 . چنانچــه بعدا نیازی به آگهی باشــد فقط یــک نوبت درج و مدت آن ده روز اســت . 
926443 مدیــر دفتــر شــعبه اول شــورای حــل اختــالف  م الــف :

 شهرستان برخوار
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22۷ مورد مشکوک ابتال به کرونا بین عشایر اصفهان 
شناسایی شد

مدیر روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان اصفهان از شناسایی ۲۲۷ مورد مشکوک ابتال به کرونا 
در طرح غربالگری جامعه عشایری در این استان خبر داد.ایرج دهقان با اشاره به طرح غربالگری 

ویــروس کرونــا در جامعه عشــایری 
اصفهان، اظهار کرد: ۳۰ هزار نفر از عشایر 
از ۲۵ اردیبهشــت تا ۱۰ مرداد توسط کادر 
شبکه بهداشت غربالگری شدند که از این 
شمار ۲۲۷ مورد مشــکوک ابتال به کرونا 
در بین عشایر شناسایی و ۱۴۳ نفر آنها به 
مراکز درمانی ارجاع شدند.وی افزود: از 
این موارد مشکوک تست ابتالی ۳۹ نفر 
به کرونا مثبت بوده است که هشت نفر به 
بیمارستان منتقل و دو نفر بستری شدند.

دهقان به اقدامات پیشگیرانه از شیوع کرونا در بین عشایر اشاره کرد و افزود: تاکنون ۲۸ هزار و ۱۴۷ 
 ماسک، یک هزار و ۱۳ لیتر مواد ضدعفونی کننده دست و یک هزار و ۲۵۷ لیتر مواد گندزدا بین عشایر 

توزیع شده است.

کرونا در سایه بی توجهی ها اوج گرفت؛

اصفهان به رنگ قرمز!
رییس بیمارستان امین اصفهان گفت: ســرعت انتقال ویروس کرونا در دوره شیوع جدید بیشتر 
شده است.وی با اشــاره به ابتالی موارد جدید به این بیماری اظهار کرد: در ویروس کرونا جهش 
کروموزومی اتفاق افتاده و قدرت انتقال آن به افراد ســه تا ۹ برابر بیشتر شده است.دکتر مللی با 
بیان اینکه بسیاری از مردم نسبت به استفاده از ماســک بی تفاوت اند، افزود: هم اکنون اصفهان 
وضعیت قرمز دارد و زنگ خطر به صدا در آمده اســت.وی ادامه داد:در حال حاضر تنها راه مقابله و 
پیشگیری استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی است که اگر مردم رعایت نکنند فاجعه 
در پیش است.به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان، طی دو روز گذشته  ۱۵۰ بیمار مبتال 
 به کرونا در استان اصفهان به جز شهرستان های کاشان و آران و بیدگل شناسایی و در بیمارستان ها 

بستری شدند.

کرونا در کدام استان ها روند کاهشی داشته است؟
رییس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا، اسامی اســتان هایی که کرونا در آنها سیر نزولی 
دارد را اعالم کرد.علی اکبر حقدوســت افزود: می شــود گفت در شــهرهایی که در چند هفته اخیر 
آلودگی بیشــتری داشتند، کم کم شــاهد پیر شــدن اپیدمی بیماری در آنجا هســتیم و به یاری 
خدا رو به کاهش هستند. شــاید ۴ هفته قبل از وضعیت خوزستان می ترســیدیم اما به حد قابل 
قبولی روبه کاهش اســت، همچنین استان های جنوبی مثل بوشــهر و بندرعباس علی رغم اینکه 
تعداد مریض های آی ســی یو و فوتی ادامه دارد، اما ابتال به ویروس به میزان قابل توجهی کاهش 
یافته است. در استان های غربی مانند کردستان، کرمانشــاه و همدان تقریبا بیماری رو به کاهش  
است. برای اســتان های آذری زبان باید بیشــتر حواس مان را جمع کنیم؛ به همین شکل شمال 
شرقی کشــور و خراســان رضوی نقطه ای اســت که باید به آن توجه داشته باشــیم زیرا می تواند 
 مســتعد اتفاقات ناگوار باشــد. تهران نیز مانند هر شــهر بزرگ دیگری از ابتدا همــواره در حالت 

هشدار بوده است.

رییس شورای شهر اصفهان از عزم جدی مدیریت شهری در تشویق بهبودیافتگان کرونا به اهدای پالسما خبر داد؛

هدیه ای به نام پالسما!

ســخنگوی ســازمان انتقال خون درباره 
پریسا سعادت

آخرین آمار اهدا کنندگان پالسمای خون 
می گوید: بیش از ۳۴۰۰ نفر از افراد بهبود یافته کووید ۱۹ در سراسر کشور 
برای اهدای پالســما به ۲۲ مرکز انتقال خون مراجعه کرده اند که از این 
تعداد ۲۷۰۰ واحد پالسما اهدا شده اســت. با وجود  اینکه ایران یکی از 
پیشتازان استفاده از این روش است و گسترش آن می تواند هم جان 
بیماران را نجــات دهد و هم در هزینــه ها صرفه جویی کنــد؛ اما آمار 

اهدا کنندگان پالسما در ایران عدد جالبی را نشان نمی دهد.
تهــران،  اســتان های  در  مراجعه هــا  میــزان  بیشــترین 
خوزستان،اصفهان،خراســان رضوی و کرمانشــاه بوده اســت. آمار در 
اصفهان هم چنگی به دل نمی زند و روزانــه تنها ۴ نفر در اصفهان برای 
اهدای پالسما مراجعه می کنند این در حالی است که آمار ابتال روزانه به 
چند صد نفر هم رسیده است. فراخوان اهدای پالسمای بهبودیافتگان 
کرونایی این روزها زیاد از سوی سازمان انتقال خون و پزشکان و کادر 
درمان دیده و شنیده می شود؛ هدیه ای که می تواند سالمتی و زندگی 
را به بیماران دیگر هدیه کند؛ اما همچنان با کم توجهی و ســهل انگاری 
از سوی عموم مردم به آن نگاه می شود. چندماه بعد از شیوع ویروس 
کرونا، بحث اهدای پالسمای بهبود یافتگان مطرح شد. البته این موضوع 
تازگی نداشت و قبل از آن هم برای درمان بعضی از بیماری ها از پالسمای 

بهبود یافتگان اســتفاده می کردند.یکی از روش هایــی که می تواند به 
بهبود سریع تر بیماران کرونایی کمک کند، استفاده از پالسمای بیماران 
بهبود یافته کووید ۱۹ اســت؛ اما با وجود اینکه هنوز درمان قطعی برای 
کووید ۱۹ پیدا نشده است پزشــکان در سراسر جهان اتفاق نظر داشتند 
که پالسمای خون بهبود یافتگان می تواند به درمان مبتالیان کمک کند. 
ایران دومین کشــوری بود که در بحث اهدای پالســما فعالیت خود را 
شروع کرد.افرادی که مبتال به این بیماری شده اند و ۲۸ روز از بهبودی 
آنها سپری شده است، با برخورداری از شرایط خاص مثل رده سنی ۱۸ 
تا ۶۰ سال می توانند با مراجعه به مرکز انتقال خون و اهدای پالسمای 
خود برای بیماران کرونایی، به بهبود آنها کمک کنند. یکی از اصلی ترین 
مسائل که اهمیت اهدای پالســما در کشــور را افزایش می دهد این 
است که پالسما درمانی می تواند از حاد شدن کووید ۱۹ و ورود افراد به 
فاز درمانی در آی سی یو ها جلوگیری کند؛ اتفاقی که با توجه به کمبود 
تخت های مراقبت ویژه در اصفهان راهکاری خوب برای کاســتن از بار 
فشار بر بیمارستان ها خواهد بود. آنچه در این میان به چشم می آید این 
است که فرهنگ سازی ها و تبلیغات الزم برای انجام این کار و تشویق 
مردم به اهدای پالســما صورت نگرفته است ؛ گالیه ای که پیش از این 
نیز از سوی ســازمان انتقال خون اصفهان نســبت به مدیریت شهری 
اعالم شد و شورای شهری ها آن را رد کرده و اعالم کردند برای تشویق به 

انجام اهدای پالسما تمام تالش خود را  صورت داده اند.در همین زمینه 
رییس شورای شــهر اصفهان از عزم جدی مدیریت شهری در تشویق 
بهبودیافتگان کرونا به اهدای پالســما خبر داد و گفت: از بهبودیافتگان 
کرونا که حداقل ۲۸ روز است از این بیماری رهایی یافته اند، خواستاریم 
که به شکرانه ســالمتی خود و برای نجات افراد بدحال به مرکز انتقال 
خون میدان خواجو مراجعه و پالســما اهدا کنند.وی افزود: پادتن ضد 
ویروس کرونــا در پالســمای بهبودیافتگان می توانــد در نجات جان 
بیماران مفید و موثر باشــد.رییس شورای شهر اصفهان ضمن حمایت 
و تشویق اهداکنندگان پالسما اظهار داشت: پروژه جمع آوری و ذخیره 
پالسما اهدایی می تواند در درمان بیماران مبتال به کرونا موثر باشد؛ در 
کالن شهر اصفهان پالسمای اهدا شده بالفاصله توسط اداره کل انتقال 
خون به مراکز درمانی اهدا می شود و نیاز اســت بهبودیافتگان کرونا با 
مشارکت اجتماعی نســبت به اهدای پالسما عزم راسخ داشته باشند.

نصر در واکنش به برخی صحبت ها درباره عدم پیگیری مدیریت شهری 
اصفهان در راستای استفاده از بنرهای شهری برای تشویق شهروندان 
به اهدای پالسما و نبود اطالع رسانی کافی در این زمینه گفت: تبلیغات 
محیط شهری در آگاهی رسانی و تشویق مردم به اهدا پالسما موثر است 
و یقینا مدیریت کالن شــهر اصفهان در راســتای نجات جان بیماران و 

تشویق شهروندان به اهدای پالسما دریغ نخواهد کرد.

رییــس بنیاد ملی نخبــگان اســتان اصفهان گفت: 
با راه اندازی طرح »احمدی روشــن«در ســال های 
اخیر مسائل و مشــکالت اصلی کشور در هسته های 
نخبگانی مسئله محور بررســی و از این طریق ورود 
مســتعدان برتر به مباحث کارآفرینی تســهیل شده 
است.منصور شریعتی در زمینه راهکارها و برنامه های 
بنیاد برای تسهیل و هموار کردن کارآفرینان و ایده های 
نخبــگان اظهار داشــت: بنیاد ملی نخبگان اســتان 
اصفهان به منظور ایجاد محیطی مناسب برای پرورش 

اســتعدادهای فناورانه کشــور و رونق فضای ابتکار و 
خالقیت از اختراع های برگزیده کشــور مطابق مفاد 
این آیین نامه شناســایی و پشــتیبانی می کند.وی 
افزود: در این زمینه از یک سو برنامه ریزی کوتاه مدت 
و بلندمدت برای توانمندســازی افــراد و گروه های 
نخبه دارای توانمندی علمی انجام شــده و از سویی 
دیگر به ایجاد و توســعه فن بازارهای تخصصی برای 
ارائه محصوالت گروه های نخبه و ایجاد سازوکارهای 
قانونی و حمایتی برای تســهیل فرآیندهای تجاری 
و غیرتجاری این بازارها پرداخته شــده است.رییس 
 بنیاد ملی نخبگان اســتان اصفهان با اشاره به طرح
» احمدی روشن« در ســال های اخیر گفت: در این 
طرح استادان خبره دانشــگاهی و متخصصان برتر 

صنعتی با شناسایی مسائل و مشکالت اصلی کشور، 
هســته های نخبگانی مســئله محور را با مشارکت 
دانشجویان برگزیده تشــکیل می دهند و به صورت 
علمی و تخصصی در قالب طرحی مشخص و در بازه 
زمانی معین به حل آنها می پردازند، بنابراین با اجرای 
این طرح آموزش های الزم جهت ورود مستعدان برتر 
به مباحث کارآفرینی تسهیل می شود.وی خاطر نشان 
کرد: در این طرح که سال گذشته نخستین دوره آن در 
استان اصفهان اجرا شد، ۱۰ هسته پژوهشی تشکیل 
و ۸۰ نفر از مستعدان برتر و دانشجویان برگزیده در این 
هسته ها جذب و مشغول تحقیق و پژوهش هستند؛ 
در ســال جاری نیز مقدمات اجرای دوره دوم آن در 

سطح وسیع تر  در حال انجام است.

رییس بنیاد ملی نخبگان استان:

 دومین دوره طرح »احمدی روشن« در اصفهان اجرا می شود

افرادی که مبتال به این بیماری شده اند و ۲۸ روز از بهبودی 
آنها سپری شده است، با برخورداری از شرایط خاص مثل 
رده سنی ۱۸ تا ۶۰ سال می توانند با مراجعه به مرکز انتقال 
خون و اهدای پالسمای خود برای بیماران کرونایی، به 

بهبود آنها کمک کنند

بانوی هنرمند نقاش
فاطمه لطفــی، بانوی معلول هنرمند 
نجف آبادی با وجود معلولیت شدید 
تاکنون ۵۰ اثر با موضوع های مختلف 
و با تکنیک رنگ و روغن و مداد رنگی 

با دست راست خلق کرده است.

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

 دادگاه مدیرعامل شرکت صدرا نفت پارسیان
 با 1۷00 شاکی برگزار شد

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان از برگزاری جلســه رســیدگی به اتهامــات مدیرعامل 
شــرکت صدرا نفت پارســیان به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشــور با ۱۷۰۰ شــاکی خبر داد.

محمدرضا حبیبی اظهار کرد: مدیرعامل 
شــرکت صدار نفت پارســیان در سال 
۱۳۹۴ بــا راه اندازی شــرکتی با هدف 
تولید بنزیــن و فراورده هــای نفتی در 
شــهرک صنعتی علویجه  بــه جذب و 
قبول ســرمایه از طریق انتشــار آگهی 
با ســودهای کالن و غیرمتعارف اقدام 
کرده اســت.وی افزود: پس از گذشت 
مدت زمانی با عدم توانایی در پرداخت 
سود، ســرمایه گذاران با ادعای مصرف 
پول آن ها در جاهای دیگــر غیر از واحد احداثی اقدام به طرح شــکایت در دادگســتری کرده و 
در نتیجــه پرونده ای با حدود ۱۷۰۰ نفر شــاکی و مطالبــه مبلغی بالغ بر ۱۲۹ میلیــارد تومان در 
شعبه ســوم دادگاه کیفری یک اصفهان تشکیل شــد.رییس کل دادگستری اســتان اصفهان 
 خاطرنشان ســاخت: اولین جلســه رســیدگی به این پرونده با حضور متهم، شــکات و وکالی

 مدافع برگزار شد.

رییس پلیس راهور استان خبر داد:

 جریمه 40 هزار تومانی برای تردد در مسیرهای دوچرخه 
در اصفهان

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشــاره به ممنوعیت تردد و توقف در مســیرهای دوچرخه 
ســواری، گفت: افراد در صورت تخلف اعمال قانــون می شوند.ســرهنگ محمدرضا محمدی با 
اشاره به ممنوعیت تردد و توقف در مسیرهای دوچرخه ســواری، اظهار کرد: دوربین ها و ماموران 
پلیس در صورت مشــاهده تخلف فــرد خاطــی را ۴۰ هــزار و ۸۰۰ تومان جریمــه می کنند.وی 
 افزود: توقف و تردد هر نوع وســیله نقلیه در مسیرهای احداث شــده برای تردد دوچرخه سواران

 ممنوع است.

 دستگیری سه متخلف شکار در منطقه شکار 
ممنوع شاه قنداب

سه متخلف شــکار قبل از اقدام به شــکاردر منطقه شــکار ممنوع شاه قنداب شــهرضا دستگیر 
شدند.سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان شــهرضا گفت: محیط بانــان اداره 
حفاظت محیط زیســت این شهرســتان حین گشــت و کنترل منطقه شــکارممنوع شاه قنداب 
یک گروه ســه نفره متخلف شــکار و صید را شناســایی و دســتگیر کردند.باقــر یعقوبی افزود: 
از این ســه متخلــف در منطقه شــکارممنوع شــاه قنداب قبل از شــروع به شــکار یــک قبضه 
اســلحه پنج تیرپران بــا جواز موقــت، یک قبضه اســلحه دو لــول و یک قطار حــاوی ۲۲ عدد 
فشنگ کشــف و ضبط شــد.وی گفت: این ســه متخلف شــکار و صید همراه با پرونده تحویل 
 مراجع قضایی شــدند.منطقه شــکار ممنوع شــاه قنداب در شهرضا با مســاحت ۸۲ هزار هکتار

 قرار دارد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: خبرگزری صدا و سیما

خبر روزاخبار

 رییس کمیته نساجی پوشاک
 اتاق بازرگانی:

فقط پارچه های پلی استر و 
پنبه مناسب ماسک است

رییــس کمیتــه نســاجی پوشــاک اتاق 
بازرگانی درباره مشخصات ماسک پارچه ای 
اســتاندارد، یادآور شــد: چهــار گزینه برای 
شناخت یک ماســک پارچه ای استاندارد 
در دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان تصویب 
شده که نخستین آنها جنس پارچه ماسک 
اســت که چــون روی مهم ترین قســمت 
بدن یعنی دهــان و بینی می نشــیند، باید 
بتواند عرق پوســت و دهان و بینی را گرفته 
و ســریع به هوا منتقل کند، تــا باعث تجمع 
عــرق رشــد باکتــری و کلونــی میکروب 
نشــود.وی بهترین نوع پارچه برای دوخت 
ماســک های پارچه ای را پلی اســتر پنبه و 
پنبه معرفی کــرد و ادامــه داد: پارچه های 
پلی اســتر، ویســکوز و نایلون به هیچ وجه 
نمی تواند راندمان کافی و راحتی اســتفاده 
را برای مصرف کننده فراهــم کند، به همین 
 دلیل اســتفاده از آنها برای تولید ماســک 
ممنوع است. امامی با اشاره به بی توجهی به 
جنس استاندارد برای دوخت ماسک پارچه 
ای در بعضی کارگاه های تولیدی، گفت: رسانه 
ها باید مردم را آگاه کنند تا میدان به دســت 
ســودجویان و افراد ناآگاه نیفتد، البته همه 
سودجو نیستند، یکســری هم از روی عرق 
ملی کارهای جهادی می کنند؛ اما بی توجهی 
به جنس استاندارد پارچه ماسک خطرناک 
اســت، چون به عنوان مثال اگر یک راننده 
تاکسی ماسک نداشته باشــد، فاصله اش 
را با مســافر حفظ می کند اما اگر از ماسک 
غیراستاندارد استفاده کند به ویروس مبتال 
می شــود.وی، نظارت بر کیفیت ماســک 
های موجود در بازار را وظیفــه معاونت غذا 
و داروی دانشــگاه علوم پزشکی دانست و 
گفت: کد بهداشــتی ســه الی چهار ماهه به 
تولیدکننــدگان دادند، ولی این کار رها شــد 
و هر کســی هرکجا ماســک تولید می کند، 
 حتی کارخانه های بــزرگ از الیاف نامربوط 

استفاده می کنند!

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تعداد تخت های مراقبت های ویژه )ICU( در دو  بیمارستان امین و خورشید کالن شهر اصفهان با توجه به افزایش 
بیماران بدحال مبتال به کرونا افزایش یافت.آرش نجیمی بدون اشاره به تعداد تخت های اضافه شده، افزود: در روز های اخیر تعداد بیماران بدحال مبتال به کرونا و 
بستری شده در بخش های مراقبت های ویژه )ICU( بیمارستان ها با شیب تندی افزایش یافت به همین دلیل نیاز بود تا در برخی بیمارستان ها تعداد این تخت ها 
افزایش یابد.وی با بیان اینکه در زمان حاضر حدود ۸۲۵ نفر بیمار مبتال و مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان اصفهان بستری هستند، اظهارداشت: از بین 
آن ها حدود ۱۵۶ نفر بیمار بدحال در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار دارند.نجیمی با تاکید براینکه شیب تند افزایش تعداد بیماران جدید بستری شده و 
بیماران بدحال مبتال به کرونا در چند روز اخیر منجر به قرار گرفتن اصفهان در زمره استان های قرمز شد، اضافه کرد: تعداد بیماران بستری در بیمارستان ها روز هفتم 
مرداد به بیش از ۹۰۰ نفر افزایش یافت، اما پس از آن با توجه به تعداد موارد ترخیصی، مجدد به حدود ۸۰۰ نفر رسید.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تعداد 
موارد جدید بستری بیماران مبتال به کرونا در روز های اخیر را بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ نفر اعالم و تصریح کرد: تعداد بیماران بستری در بیمارستان ها ناگهان از حدود ۵۰۰ به ۸۰۰ 
نفر در تیر و مرداد رسید و اگر با همین شیب تند پیش می رفتیم ممکن بود تعداد افراد بستری به بیش از یک هزار نفر برسد، اما گسترش استفاده از ماسک بین مردم 

در یک ماه گذشته باعث شد تا این نرخ، شیب بسیار تندی پیدا نکند.

افزایش تعداد تخت های مراقبت های ویژه کرونا در 2 بیمارستان اصفهان



سرپرست جدید اسکی در حالی معرفی شده که دو سال پیش به خاطر پرونده های مالی دستگیر و راهی زندان شده بود.با پایان دوره 4 ساله سیدعبدی افتخاری 
در فدراسیون اسکی، وزیر ورزش و جوانان،  کوروش صبوریان را به عنوان سرپرست فدراسیون اسکی معرفی کرد که این مدیر مهرماه سال 97 با دستور روح ا... 
بهاری، بازپرس شعبه 209 دادسرای مشهد )شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی( جلب و به دادســرا منتقل و پس از تفهیم اتهام، با قرار وثیقه یک میلیارد 
تومانی به زندان منتقل شد.این بازداشت در حالی صورت گرفت که 3 روز از تودیع وی گذشته بود. پرونده این مدیر دولتی در موضوعات مختلفی از جمله مسائل 
اقتصادی در جریان بود.در زمان فعالیت مسعود سلطانی فر، تعداد قابل توجهی از مدیران در استان ها بازداشت شدند اما مشخص نیست با این پرونده، چطور 
وزیر ورزش چنین حکمی را صادر کرده و فردی که متهم بوده، به عنوان سرپرست فدراسیون اسکی معرفی شده است؟ این انتصاب شائبه های زیادی را ایجاد 

کرده که سلطانی فر بایستی در این باره پاسخگو باشد.

از بازداشت تا سرپرستی در فدراسیون اسکی با حکم وزیر
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کنایه جنجالی بازیکن استقالل به »شایان مصلح«
 شــایان مصلح که در فاصله ســاعاتی مانده به بازی، حضورش برابر اســتقالل با توجه اتفاقاتی 
که رقم خورده بود نامشــخص بود در نهایــت با اعالم کمیته اخــالق مجوز بــازی گرفت. او اما 
در جریــان بازی نقش اول را داشــت و با یــک خطای پنالتــی روی دیاباتــه و گل به خودش، 
ســهم زیادی در برتری حریف ایفا کــرد. در پایان بازی امــا زکریا مــرادی، در اقدامی عجیب 
و غیرحرفه ای در صفحه شــخصی خــود توهین تندی به این عملکرد شــایان مصلح داشــت. 
او در رابطه با ایــن بازیکنان از کنایه ای اســتفاده کرد که شــاید ایــن بار کمیته اخــالق مجبور 
به محرومیت وی شــود و باید دیــد او نیز همانند شــایان مصلــح در ادامه مجبــور به تکذیب 
 داشــتن حســاب کاربری در صفحــه اینســتاگرام برای پوشــش ایــن اقدام خــود خواهد

 شد یا خیر.

 رودست خوردن فیفا از چند باشگاه
 نابود شده ایرانی!

فیفا مدتی است در نامه های متعدد علیه چند باشــگاه ایرانی، به فدراسیون فوتبال دستور داده 
تا این باشــگاه ها را از نقل و انتقاالت محروم و یا آنها را به دســته پایین تر بفرســتد. همه چیز 
روال عادی اش را طــی کرده اال یک چیز؛ اینکه باشــگاه  های فوق دیگــر در فوتبال ایران وجود 
خارجی ندارند! چند باشگاه جنوبی و شمالی از جمله این باشــگاه ها هستند که به خاطر بدهی 
به مربیان و بازیکنان خارجی با محرومیت هایی روبه رو شــده اند ولی فدراسیون در نامه ای به 
فیفا اعالم کرده این باشــگاه ها دیگر وجود خارجی ندارند و به همیــن خاطر امکان محرومیت 
نیســت. منتهی به نظر می رســد فدراســیون جهانی فوتبال اقدام دیگری در این زمینه کند و به 
هر حال طلب خارجی ها را از فدراســیون فوتبال بگیرد. این اتفاق خوبی برای فدراسیون نیست 
چراکه به هر حال همین حاال با مشــکالت مالی زیادی روبه روســت. فیفا تاکید کرده باید پول 
خارجی ها پرداخت شــود و کاری به این ندارد که آن باشــگاه ها وجود خارجــی دارند یا ندارند؟ 
 فدراســیون جهانی فوتبال اعالم کرده خارجی هایی که در این باشــگاه ها بازی کرده اند باید به

 حق خود برسند.

پیام روشن »حقیقی« برای پرسپولیسی ها
علیرضــا حقیقی که خود را پســر پرســپولیس می داند و این لقــب را از برخی رســانه ها گرفته 
بود، در دیدار برابر سرخپوشــان پایتخت، موفق شــد عملکرد جالبی را به نمایــش بگذارد.البته 
حقیقی به پرسپولیســی ها یک پنالتی هدیه داد و همان توپ توســط علی علیپور به گل تبدیل 
شــد تا بازی به تساوی کشــانده شــود، اما برخی کارشناســان داوری اعتقاد دارند این پنالتی 
با تردیدهــای زیاد همراه بوده اســت زیــرا علیپور به خاطر تیزهوشــی خود موفق شــده بود از 
حقیقی پنالتی بگیــرد و در واقع حقیقی خطایی انجــام نداد. در ادامه بازی حقیقی توانســت 
به خوبی چند بار مانع گلزنی پرسپولیســی ها شــود.او بــه خصوص در نیمه دوم، بازی بســیار 
خوب و مطمئنــی را به نمایش گذاشــت و دروازه تیم فکری بعــد از آن پنالتی، بســته ماند. به 
نظر می رســد حقیقی در دیدار برابر پرســپولیس انگیزه های بیشــتری داشــت و می خواست 
خودش را نشــان بدهد.طبیعتا ســرخ پوشــان برای فصل آینده به دنبال جذب یک دروازه بان 
جدیــد می گردند تا جای خالــی علیرضا بیرانونــد را پر کننــد و از این رو علیرضا با درخشــش 
خود به نوعی پیــام خاصی برای یحیــی گل محمدی و همکارانش فرســتاد. آیــا او یک گزینه 
خوب برای جانشــینی بیرانوند به حســاب می آید و راهی برای بازگشــت به کمپ سرخ پوشان 
 دارد؟ این ســوالی اســت که جوابــش را در پایان فصل و شــروع نقــل و انتقاالت به دســت

 می آوریم.

شکست سپاهان از استقالل؛ تلخ تر از زهر

هفته بیست وهفتم رقابت های لیگ  برتر فوتبال، جام خلیج فارس، روز 
شــنبه با برگزاری 4 دیدار خاتمه یافت که در یکی از این رقابت ها سپاهان 
اصفهان در ورزشگاه آزادی مقابل استقالل با نتیجه  2 بر یک تن به شکست 
داد.سپاهان در حساس ترین دیدار هفته مقابل استقالل تهران شکست 
خورد تا رقابت مدعیان کسب سهمیه در 3 هفته مانده به پایان بازی های 
فصل، به اوج خودش برسد. بدین ترتیب سپاهانی ها با این شکست 45 
امتیازی باقی مانده و به رده چهارم جدول سقوط کردند.زردپوشان اصفهانی 
در شرایطی به مصاف استقالل تهران رفته بودند که به دلیل نزدیکی امتیازات 
دو تیم و فاصله تک امتیازی با شــهرخودرو و تراکتور، این دیدار تبدیل به 
یک بازی 6 امتیازی شده و موفقیت در آن از اهمیت باالیی برخوردار بود.

سپاهان مهم ترین دوئل نیم فصل دوم را به شکل دراماتیکی واگذار کرد تا 
عالوه بر سقوط در جدول، شانس اش برای کسب سهمیه آسیایی در 3 هفته 
مانده به پایان رقابت ها، کمتر از قبل شود؛ اتفاقی که بدون شک این شکست 

را برای دوستداران این تیم دردناک تر نیز کرده است.

سپاهان؛ بی برنامه تر از همیشه
ســپاهان مقابل اســتقالل به اشــتباهات فاحش خودش باخت؛ تیم 

قلعه نویی مدت هاســت که نظم و ثبات تاکتیکی ابتدای فصل را از دست 
داده و به اصالح شلخته بازی می کند و از انسجام تاکتیکی و تیمی به دور 
است. اســتقالل بیش از 45 دقیقه، 10 نفره بازی  کرد اما سپاهان نه تنها 
نتوانست از برتری عددی خود نسبت به حریف بهره گیرد بلکه عمال هیچ 
برنامه مشخصی برای رسیدن به گل نداشت و همین آشفتگی تاکتیکی 
و بی برنامه بودن اصلی ترین دلیل نتایج ضعیف زردپوشان در چند هفته 
اخیر است.شاگردان قلعه نویی با وجود آنکه در بیشتر فاکتورهای هجومی 
از جمله مالکیت توپ، تعداد پاس و میزان پاس های صحیح و تعداد شوت 
عملکرد بهتری از استقالل داشتند اما نتوانستند از این برتری نسبی بهره 
برده و عمال اسیر بازی منطقی و هوشــمندانه استقاللی ها شدند. در واقع 
تاکتیک اتخاذی مجیدی واگذار کردن مالکیت توپ و میدان به سپاهان، 
بستن فضاهای حرکتی زردپوشــان در عرض زمین و استفاده از خألهای 
خط دفاعی سپاهان در ضدحمالت بود، شــیوه ای که با توجه به خالقیت 
باالی خط میانی و حمله اســتقالل و افت فاحش هافبک های سپاهان، 
منجر به ارائه یک بازی درگیرانه از هر دو طرف شده وحمالت سپاهان را به 

شدت کم اثر کرد.
یکی از نقاط ضعف ســپاهان در چند هفته اخیر و به ویژه در بازی شــنبه 

شب، فقدان یک بازیکن طراح و لیدر در میانه میدان برای طراحی حمالت 
است؛مسئولیتی که قبل از تعطیلی لیگ و در هفته های گذشته، بر عهده 
نورافکن و رفیعی بود اما محروم بودن رفیعی و افت فاحش نورافکن دست 
سپاهان را در این زمینه خالی گذاشته است و عمال سپاهان نظم و آهنگ 
حرکتی سابق را ندارد و همین امر موجب می شود تا حمالت این تیم از زهر 

کافی برخوردار نباشد.

 اشتباهات فردی و کاهش نرخ بهره وری مهاجمان
 بالی جان سپاهان

از طرف دیگر نمایش سپاهان مقابل استقالل بار دیگر نشان داد که تیم امیر 
قلعه نویی از فقدان یک بازیکن خالق و تکنیکی برای باز کردن گره بازی، 
رنج می برد. تقابل سپاهان و استقالل، بازی بهره گیری از لحظه ها بود و بنا 
بر طبیعت این دوئل های بزرگ، احتمال گره خوردن کار بسیار باال بوده و در 
این گونه مواقع وجود یک بازیکن خالق می تواند ورق را به نفع یکی از تیم ها 
برگرداند. موهبتی که ســپاهان از آن محروم بوده و آبی پوشان پایتخت 
دقیقا روی شم گلزنی باالی »دیاباته« صاحب ضربه پنالتی شدند و به گل 

نخست دست پیدا کردند.

پس از انتخاب عزیزی به عنوان رییس فدراسیون 
تنیس، یکی از دغدغه های وی انتخاب سرمربی تیم 
ملی است. به گفته ضیاء آذری، سرپرست دبیری 
فدراســیون تنیس، گزینه های مربیگری تیم ملی 
در حال بررسی هســتند و نامزدها شانس برابری 
خواهند داشــت. تمام افرادی کــه از لحاظ رزومه 
شرایط کســوت و دانش فنی توانایی هدایت تیم 
های ملی را دارند، در حال بررسی هستند که پس از 
تشکیل کمیته فنی و دفاع افراد از برنامه های شان در 
کمیته فنی در دو مرحله بررسی و انتخاب می شوند. 
یکی دیگر از مواردی که برای ما دارای اهمیت است، 
حذف نشدن سلیقه ای افراد است و هر شخصی بر 
اســاس کارنامه ای که دارد انتخاب و گزینش می 
شود.اما نکته جالب توجه در میان گزینه ها حضور 
مربی جوان تنیس ایران، شــهاب حســنی است. 
شهاب حسنی دارای مدرک کارشناسی تربیت بدنی 

و کارشناسی ارشد تغذیه ورزش است و به مدت 12 
سال عضو تیم ملی کشــورمان بود، حسنی 3 سال 
نیز کاپیتان تیم ملی تنیس کشورمان بود و پس از 
آن به مدت 5 سال هدایت تیم ملی تنیس جوانان 
کشــورمان را به عهده گرفت و توانست نتایج قابل 
قبولی نیز کسب کند.شهاب حسنی در این 6 سال 
چندین مرتبه گزینه تیم ملی بزرگساالن بوده، ولی 
به دالیلی از قبول آن سرباز زد و حاال با ریاست جدید 
فدراسیون ممکن است یک مربی جوان و با تجربه 
پا به عرصه بگذارد.شهاب حسنی در دوره حضورش 
در تیم ملی جوانان شاگردانی را تربیت کرد که آینده 
تنیس کشور را در دست دارند؛ جوانانی مثل آرتین 
نظری و درسا چراغی که در ســال 2017 رنک یک 
ایران شدند و تا رنک 200 و 300 جهان صعود کردند 
و در سال 2011 در غرب آسیا نیز 4 نفر اول شاگردان 
حسنی به شمار می رفتند. از جمله کیارش سوری 

و محسن حســین زاده که البته در این میان آرتین 
نظری تا رنک 3 جونیور نیز باال آمد. اتفاقی که افتخار 
بزرگی برای تنیس ایران محســوب می شــد.وی 
دارای مدارک مربیگری متعدد از کمپ های بزرگ 
تنیس مثــل ای اس پی یا همان مورتوبلو اســت.

حسنی در زمان حضورش در تنیس به عنوان بازیکن 
تا رنک 796 جهان نیز رســید و  حال با  حضور داود 
عزیزی در رأس فدراسیون تنیس و تفکر حمایتی 
از جوانان می توان منتظر حضور حسنی در تیم ملی 

بزرگساالن بود.

فدراسیون تنیس به دنبال جوان گرایی

خبر روز

پپ ماروتا:

جذب »لیونل مسی« در واقعیت ممکن نیست
در روزهای اخیر دوباره اخبار و شایعاتی در مورد انتقال لیونل مسی به اینتر منتشر شده و به نظر می رسد 
نراتزوری قصد دارد با اختصاص دادن بودجه ای 260 میلیون یورویی به عنوان دستمزد این فوق ستاره 
را جذب کنــد. اما پپ ماروتا بــاز هم تاکید 
کرد این شایعات حقیقت ندارد و مسی در 
نوکمپ خواهد ماند.پــپ ماروتا گفت: »ما 
باید در مورد شایعه جذب لیونل مسی واقع 
بین باشیم، برای او و بارسلونا بسیار احترام 
قائلیم، اما جــذب مســی در واقعیت رخ 
نمی دهد و گرچه هر تیمی رویای داشــتن 
این بازیکن را در ســر دارد، اما پرداختن به 
این شایعات بی احترامی است. ما باید در 
دنیای واقعیت زندگی کنیم، همه می دانیم 
که مسی بازیکن خوبی است، اما او در بارسلونا حضور دارد. شــرایط مسی در بارسا بسیار خوب است و 
فکر می کنم او دوران ورزشی اش را در این تیم تمام خواهد کرد. جذب لیونل مسی فقط در رویا و فوتبال 
فانتزی امکان پذیر است و گرچه هدف ما استفاده بهینه از موقعیت هاست، اما تصور می کنم فرصتی در 
مورد لیونل مسی وجود ندارد.تفاوت ما با یوونتوس در این فصل ذهنیت برنده تیم رقیب بود. در دیدار 
مقابل آتاالنتا شاهد حضور یک تیم درخشان در زمین بودیم و حاال چهار بازی متوالی است که دروازه ما 

بسته مانده است. امتیازات زیادی از دست دادیم، اما این تجارب در آینده مفید خواهد بود.«

واکنش »ایموبیله« به کسب عنوان آقای گلی
چیرو ایموبیله در پایان فصل درخشانش معتقد است که در این فصل رویا هایش به حقیقت تبدیل 
شده اند.چیرو ایموبیله با رکورد بیشترین گل زده در یک فصل از سری آ برابری کرد، او آقای گل لیگ 
ایتالیا شــد و کفش طالی اروپا را هم فتح کرد. ایموبیله در این باره گفت:» من از آنچه که به دست 
آورده ام بسیار خوشحالم و به آن افتخار می کنم. اگر واقعا اعتقاد داشته باشید، بعضی اوقات رویاها 
به حقیقت می پیوندند. فقط می توانم از مربی و کادر فنی و هم تیمی هایم تشــکر کنم و می توانم 
اطمینان دهم که این رکوردها برای کل تیم است. همچنین از هواداران التزیو تشکر می کنم که باعث 
شدند احساس مهم بودن برای این تیم داشته باشم و به آن افتخار می کنم. می خواهم یک مثال 
زنده باشم که اگر هرگز تسلیم نشوید، می توانید به هر هدفی برسید. بسیار افتخار می کنم که جایگاه 
خود را در تاریخ این ورزش نشان داده ام. به هم تیمی هایم فکر می کنم که چگونه پس از هتریک 
در ورونا به من تبریک گفتند، این روح ورزش اســت.« التزیو در طول این فصل، برای ماه ها یکی 
از مدعیان اســکودتو بود، اما در نهایت لیگ را در جایگاه چهارم به اتمام رساند. ایموبیله در این باره 
گفت:»هدف ما پیشرفت اســت، اگر چه رقابت در لیگ قهرمانان اروپا بسیار دشوار خواهد بود. ما 

خوب کار کردیم و این کار آسانی نبود.«

رکورد خارق العاده »رونالدو« در سری آ
کریستیانو رونالدو، فوق ســتاره پرتغالی یوونتوس، حاال بعد از دو سال حضور در یوونتوس، موفق 
شــده در برابر تمام تیم های حاضر در سری آ گلزنی کند.کریســتیانو رونالدو در فصل اول حضور 

خود در ایتالیا 28 گل در 43 بازی به ثمر رساند. او در این فصل نیز با وجود برخی مشکالت به روند
 فوق العاده خود ادامه داده و در اکثر مسابقات موفق به گلزنی شده است.در این فصل رونالدو موفق 
به ثبت 31 گل شده است که باعث شــد یک رکورد فوق العاده به ثبت برسد. کریستیانو رونالدو با 

گلزنی در 16 بازی پیاپی رقابت های این فصل سری آ، رکورددار تاریخ سری آ شد.

فوتبال جهان

کاپیتان ذوب آهن: 

 10 روز است از دانیال
 بی خبرم

کاپیتان ذوب آهن اصفهان مدعی شد که هر 
روز اوضاع در این باشگاه بدتر می شود.پس 
از تساوی ذوب آهن و نفت مسجدسلیمان، 
قاسم حدادی فر فرمانده میانه میدان ذوبی ها  
گفت: جلسه تصویری توسط مدیران باشگاه 
برگزار شد که ما متوجه عایدی آن شدیم چرا 
هیچ تغییری حاصل نشد؛ ما یک تیم مظلوم 
هستیم و هیچ پشتیبانی را نداریم و کسی هم 
نمی تواند از حق مان دفاع کند؛ مشکالت مان 
متاسفانه هر روز بیشتر می شود و هیچ اتقاق 
مثبتی هم رخ نمی دهد. نژادمهدی را به ناحق 
اخراج کردند امــا از بازگردانــدن کارت قرمز 
او خــودداری می کنند. در بازی با ماشــین 
ســازی ما بازی برده را به اشتباهات داوری 
باختیم. فکر می کنم اگر برای تیم های دیگر 
این اتفاقات رخ می داد قطعا شرایط متفاوت 
بود.وی درباره مشکوک بودن اتفاقات افزود: 
نمی توانم بگویم مشــکوک اســت یا نه اما 
متاســفانه در دیدار بعدی که در خانه میزیان 
بودیم، موقعیت هــای فوق العاده خوبی را از 
دست دادیم و البته با دو اشتباه کلیدی داور 
باعث شد تا از کسب سه امتیاز خانگی محروم 
شویم.حدادی فر درباره شرایط ذوب آهن در 
جدول گفت: ما ابتدای فصل تیم مان را برای 
کسب سهمیه آسیایی بستیم اما مشکالت 
دســت به دســت هم دادند تا اکنون تیم ما 
برای بقا بجنگد؛ بویژه اشتباهات داوری که در 
دیدار با ماشین سازی و نفت مسجدسلیمان 
که ما را در جمع تیم های انتهای جدولی قرار 
داد. ما اما تمام تالش خودمــان را خواهیم 
کرد تا بتوانیم پایان خوبــی در لیگ نوزدهم 
داشته باشیم و در لیگ ســهمیه ذوب آهن 
را حفظ خواهیم کرد.کاپیتان ذوبی ها درباره 
کرونایی شدن دانیال اســماعیلی فر گفت: 
ما دانیال را حدودا 10 روز است که ندیده ایم؛ 
حقیقــت را بخواهم بگویم او بعــد از بازی با 
ماشین سازی از ناحیه همسترینگ به شدت 
احساس درد داشت، اکنون نمی دانم شرایط 

او چگونه است.

یکی از نقاط ضعف سپاهان در چند هفته اخیر و به ویژه در 
بازی شنبه شب ، فقدان یک بازیکن طراح و لیدر در میانه 
میدان برای طراحی حمالت است؛مسئولیتی که قبل از 
تعطیلی لیگ و در هفته های گذشته، بر عهده نورافکن و 
رفیعی بود اما محروم بودن رفیعی و افت فاحش نورافکن 

دست سپاهان را در این زمینه خالی گذاشته است

مستطیل سبز

وز عکس ر

بالیی که »اوبا« سر جام 
آرسنال آورد!

اوبامیانگ یک باز دیگر در ترکیب تیمش 
درخشان ظاهر شده و موفق شد یک تنه 
زمینه قهرمانی آرســنال در جام حذفی را 
فراهم کند. در پایان بازی و هنگام برگزاری 
جشن قهرمانی آرسنال، اوبامیانگ بعد از 
عکس گرفتن به شوخی جام را روی زمین 
انداخت و تکه ای از این جام جدا شــد که 
این اتفاق خنده دیگــر همبازیان از جمله 

داوید لوییز را به همراه داشت. 
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به منظور توسعه گردشگری اصفهان صورت می گیرد؛

اجرای طرح شهروند دیپلمات
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان با اشاره به برنامه ریزی برای 
اجرای طرح شهروند دیپلمات با همکاری شهرداری اصفهان و نمایندگی وزارت امور خارجه استان و 
اتاق بازرگانی گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تاثیر منفی آن بر صنعت گردشگری، برای معرفی 
ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی اصفهان به بیش از ۱۳ شهر خواهر خوانده برنامه ریزی شده 
است.فریدون اللهیاری با بیان اینکه حدود سه دهه است که اصفهان با شهر های مختلف قاره های 
پنج گانه جهان، عقد خواهرخواندگی بسته است افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا و احتمال ادامه 
روند شیوع این بیماری برای ادامه حیات گردشگری و صنایع دستی با استفاده از فضای مجازی به 
دنبال بازاریابی و معرفی ظرفیت های اصفهان به شهر های خواهرخوانده به ویژه در ایام پسا کرونا 
هســتیم.وی افزود:با اجرای طرح آموزش های عمومی برخورد با گردشگر، هر شهروند می تواند 
یک دیپلمات باشد و با معرفی شهر خود به دیگران و رعایت اصول میهمان نوازی، مردم شهر های 

خواهرخوانده را برای سفر به اصفهان و یا خرید محصوالت فرهنگی و هنری اصفهان تشویق کند.

ساماندهی مادی نیاصرم با هدف توسعه گردشگری
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری عالوه بر نورپردازی و باز زنده سازی محور 
تاریخی مادی نیاصرم به عنوان یکی از انهار خاص شــهر اصفهان، انجام اقدامات دیگری همچون 
ســاماندهی گذر عالم آرا، نورپردازی پل آذر، اجرای مبلمان ویژه در خیابان مطهری )پیاده رو ضلع 
جنوبی(، اجرای هنر شهری محور خیابان جامی و محور خیابان خلجا را در دستور کار خود قرار داده 
است.مهین شــکرانی تصریح کرد: ســاماندهی بدنه و گذرهای مجاور مادی نیاصرم از چهارباغ تا 
شهید بهشتی باعث توسعه گردشگری در مجاور انهار می شود.مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با 
اشاره به اجرای طرح پیرایش شهری در این منطقه، ادامه داد: معرفی خیابان کاشانی )حدفاصل 
خیابان صاحب روضات تا چهارراه هفتم محرم( به عنوان محور نمونه جهت پیرایش سیما و منظر 
شهری انتخاب شده است.وی گفت: برای اجرای پیرایش شــهری در خیابان کاشانی شامل رفع 
نازیبایی ها و ساماندهی تابلوهای ســردر واحدهای تجاری- اداری، رفع خطر ساختمان ها طبق 
بند ۲۰ و اجرای ماده ۱۱۰ در خصوص زمین های بایر، ســاماندهی و اقدامات عمرانی در جهت رفع 
نازیبایی و رفع آلودگی بصری طبق ضوابط ۲۰ گانه مبلمان شهری انجام شده است.شکرانی اظهار 
کرد: بزرگ ترین ویژگی نهر نیاصرم این است که حد فاصل چهارراه تختی تا خیابان شهید بهشتی، 
یعنی طرفین نهر، درختان کهن قرار دارد و محل عبور وسیله نقلیه نیست و به شکلی طراحی شده که 
منازل اطراف، دسترسی های دیگری دارند.وی افزود: این نهر به صورت گذر عابر و برای پیاده روی، 
یکی از محورهای گردشگری منطقه است و چهارباغ را به پل مارنان وصل می کند و در زمان جاری 

بودن آب در رودخانه منظره جذاب محسوب می شود.

همزمان با اعمال محدودیت های کرونایی:

برنامه های روز خبرنگار در اصفهان مجازی شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان در خصوص ۱7 مرداد روز خبرنگار اظهار کرد: ۱7 مرداد به 
عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده که نام و خاطره شــهدای این عرصه را گرامی می داریم و برنامه 
های متنوعی برای تجلیل از این قشر زحمت کش در دست اقدام است.حجت االسالم رمضانعلی 
معتمدی گفت: استاندار اصفهان در نامه ای به مناسبت روز خبرنگار، بر تقدیر و تجلیل از خبرنگاران به 
دلیل اطالع رسانی برنامه های سطح استان توسط دستگاه ها تاکید داشت.وی افزود: امسال برای 
بزرگداشت روز خبرنگار برنامه های متنوعی خواهیم داشت اما به دلیل محدودیت های کرونایی و 

تاکید بر عدم تجمع ها، اکثر برنامه ها در فضای مجازی برگزار می شود.

برگزاری بیستمین مسابقات قرآن خانواده های نزاجا  در منطقه اصفهان

نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی  حدیث زاهدی
ایران به عنوان گسترده ترین و بزرگ ترین 
نیروی دفاعی کشــور با وســعت و پراکندگی در اقصی نقاط کشــور و 
برخورداری از نیروی انسانی بی شمار، می تواند هدف بالقوه مناسبی 
برای جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشــمنان کشور محسوب شود؛ اما با 
توجه به ایمان راسخ کارکنان و خانواده های نیروی زمینی ارتش و تعهد 
و پایبندی به اصول و ارزش های انقالب اسالمی و تبعیت از رهنمودهای 
فرمانده کل قوا، دشمنان اســالم در این عرصه نیز همچون دوران دفاع 
مقدس ناموفق مانده اند. فعالیت های فرهنگــی و تقویت بنیه های 
اعتقادی جامعه می تواند به عنوان سدی استوار در برابر جنگ نرم عمل 
کند چرا که در تهاجم فرهنگی و جنگ نرم آنچه هدف قرار می گیرد همین 
مسائل عقیدتی و مذهبی اســت. در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران از همان ابتدا اقدامات فرهنگی در تمام بخش های جامعه آشکار 
شد و در میان نیروهای مسلح و به ویژه ارتش جمهوری اسالمی ایران 
نیز نمود یافت. فرماندهان و مســئوالن ارتش و نیروی زمینی ارتش با 
درک و شناختی که از نیروهای خود و شرایط و نیازمندی های آنها دارند 
در طول سه دهه اخیر عالوه بر برنامه ریزی های گسترده ای که در حوزه 
های تاکتیکی و توان دفاعی انجام دادند،اهتمام ویژه ای نیز به فعالیت 

های فرهنگی، معنوی و مذهبی داشتند. در همین راستا نیروی زمینی 
ارتش برنامه های فرهنگی مختلفی را در دســتور کار خود قرار داده که 
یکی از مهم ترین آنهــا، فعالیت های قرآنی اســت. فرهنگ قرآنی با 
سرعت قابل توجهی تا عالی ترین سطوح ارتش گسترش یافت و نهایتا 
با تشکیل سازمان عقیدتی سیاســی ارتش جمهوری اسالمی ایران و 
ادارات تابعه در نیروهای چهارگانه و ایجاد شد.دارالقرآن اداره عقیدتی 
سیاسی نیروی زمینی ارتش برای آشنا کردن کارکنان با قرآن و افزایش 
ســطح معلومات قرآنی برنامه های زیادی اجرا کــرده  که حاصل آن 
افزایش قابل توجه تعداد قاریان و حافظان در مجموعه نیروی زمینی 

است.
در همین خصوص حجت االســالم غالمرضا زمانــی، هماهنگ کننده 
عقیدتی سیاســی یگان های ارتش جمهوری اسالمی ایران در منطقه 
اصفهان با بیان اینکه بیستمین دوره مسابقات قرآن کریم ۱۱ یگان در 
سطح منطقه اصفهان که شامل استان های یزد و چهار محال بختیاری به 
استثنای کاشان می شد، اظهارداشت : این رقابت قرآنی  ویژه همسران، 
فرزندان و خواهران پایور شاغل در ارتش از صبح ۱۲ مرداد ماه آغاز  و به 
میزبانی مرکز آموزش توپخانه و موشک های شهید سپهبد علی صیاد 

شیرازی برگزار  شد.

وی ادامه داد: در این دوره ۱۱4 متسابق در دو بخش بانوان و آقایان  در 
رشته های تفسیر، مفاهیم، حفظ ۵ جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۱۵ جزء، 
حفظ ۲۰ جزء، حفــظ کل، صوت و لحن و ترتیل بــه رقابت پرداختند و 
نفرات اول تا ســوم تشــویق و هدایای نقدی از طرف سازمان عقیدتی 
سیاسی به آنها تقدیم خواهد شد. همچنین نفرات اول و دوم هر رشته 
به مرحله سراسری مسابقات قرآن خانواده های کارکنان پایور و بانوان 
شــاغل در نیروی زمینی ارتش کــه تاریخ برگــزاری آن متعاقبا اعالم 

می شود، راه پیدا می کنند.
حجت االسالم زمانی، هدف از برگزاری این مسابقات را انس و الفت با 
قرآن مجید دانست و اظهار کرد: با توجه به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم  
تمسک جستن به قرآن و اهل بیت)ع( می تواند چراغ راهنما باشد که 
باید با ترویج فرهنگ قرآنی دربین جوانان و نوجوانان و خانواده ها به 
این مهم دست یافت .مسئول عقیدتی سیاسی ارتش در منطقه اصفهان 
در پایان ســخنان خود با آرزوی اینکه ویروس کرونا در سایه سار قرآن 
زودتر از میهن رخت ببندد، تصریح کرد : تمام پروتکل های بهداشــتی 
و تمهیدات الزم در برگزاری مســابقات به طور کامل رعایت شــد و این 
بیماری برگزاری این مســابقات را مختل نکرد بلکه شرکت کنندگان با 
حضور پررنگ خود  نقش مهم کالم ا... در زندگی خود را نمایش دادند.

معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان از افتتاح، 
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۱۲ پروژه 
عمرانی و خدماتی در سازمان آرامستان ها خبر داد.

حسین امیری با اشاره به اقدامات شاخص انجام 
شده در راستای خدمت رسانی به شهروندان و زائران 
اهل قبور، اظهار کرد: ســازمان آرامستان ها یکی از 
مجموعه های مهم خدمت رسان شهرداری اصفهان 
است که روزانه خدمات بســیاری را به مراجعان و 
شهروندان اصفهانی ارائه می کند.وی افزود: به روز 
رسانی زیرســاخت ها، اســتفاده از تکنولوژی روز، 
ساخت مجموعه های خدماتی و زیباسازی محیط 

از جمله اقدامات این ســازمان به منظور افزایش 
کیفیت خدمات به زائران این مجموعه است.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به 
تکمیل و راه اندازی ســاختمان شماره دو به عنوان 
میز خدمت و خدمات امور متوفیان، تصریح کرد: با 
بهره برداری از ساختمان اداری امور متوفیان که در 
فاصله ۲۰۰ متری سالن تطهیر واقع شده، تمام امور 
مربوط به متوفیان در این ساختمان انجام خواهد 
شد و رفت و آمد اضافه حذف و تسریع در امور کفن 
و دفن به منظور آرامش خانواده های داغدار با این 
اقدام محقق می شود.وی به پروژه های قابل افتتاح 
و آماده بهره برداری این سازمان اشاره کرد و گفت: 
آغاز عملیات عمرانی و فضای سبز فاز ۳ آرامستان 
باغ رضوان )روشنایی، جدول گذاری، خیابان سازی، 
شبکه آب رســانی، ایجاد فضای ســبز(، ساخت 

ســرویس های بهداشتی فاز ۳؛ شــروع عملیات 
اجرایی سالن جلسات ساختمان اداری؛ طراحی و 
شروع ساخت آرامگاه های خانوادگی، تغییر هویت 
بصری و گرافیک محیطی آرامســتان باغ رضوان، 
فراخوان عمومی طراحی درآیگاه های آرامستان باغ 
رضوان، اجرای قبور پیش ســاخته بتونی، مناسب 
ســازی قطعات، اجرای فیبر نوری، ســاخت تابلو 
ترافیکی دروازه ای خیابان ثامن االئمه )ع( به عنوان 
بخشی از اقدامات صورت گرفته؛ آماده بهره برداری 
و همچنین آماده اجرا در این ســازمان است.وی 
ادامه داد: بــا توجه برنامه ریزی صــورت گرفته در 
خصوص افتتاح پروژه های ســازمان آرامستان ها؛ 
بهره بــرداری از این پروژه ها در قالــب برنامه های 
 »هر یکشــنبه، یک افتتــاح« در دســتور کار قرار

 خواهد گرفت.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان خبرداد:

بهره برداری از 12 پروژه  عمرانی و خدماتی در آرامستان  اصفهان

 با توجه به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم  تمسک جستن 
به قرآن و اهل بیت)ع( می تواند چراغ راهنما باشد که 
باید با ترویج فرهنگ قرآنی دربین جوانان و نوجوانان و 

خانواده ها به این مهم دست یافت

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

اصفهان در محرم باید مملو از نمادهای عاشورایی شود
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در یکصد و ســی و سومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در روز عید قربان، اظهار کرد: رهبر معظم انقالب، معیار 
عزاداری ها را آن چیزی دانستند که کارشناسان بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم می کند 
بنابراین نیاز است در ایام محرم فاصله گذاری فیزیکی و رعایت موازین بهداشتی در تمام تجمعات 

و جلسات رعایت شود.
علیرضا نصراصفهانی با بیان اینکه مراجع عظام تقلید نیز در خصوص برگزاری مراسم محرم نظریاتی 
داشته اند و سالمتی مردم مورد توجه همگی آن ها بوده است، افزود: ماه محرم، ماه عزاداری است 
و باید شرایطی فراهم شــود که مردم بتوانند عزاداری خود را دنبال کنند و از طرفی باید تصمیمات 
به نحوی اتخاذ شــود که برای مردم این امر به آسانی مقدور باشــد.رئیس شورای اسالمی شهر 
اصفهان تاکید کرد: باید در تبلیغات شــهر به مناســبت ماه محرم به این نکات بیشتر دقت شده و 
در جهت اطالع رسانی بهتر به مردم برای رعایت اصول بهداشــتی گام برداشته شود؛ الزم است امر 
 به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اهداف نهضت حســینی در تمام ابعاد آن در شهر ترویج و 

تسری یابد.
وی ادامه داد: شــهر باید در ایام محرم مملو از نمادهای عزاداری و عاشــورایی شود به گونه ای که 
زمینه ای برای فهم بیشتر از نهضت امام حســین )ع( را فراهم آورده و دوری از هرگونه خرافات در 
عزاداری ها را گوشزد کند.نصراصفهانی خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم تمایل دارند مسائل بهداشتی 
را رعایت کنند اما از لحاظ مالی حتی قادر به تهیه ماسک نیستند بنابراین نیاز است مدیران و مبلغان 
شرایط رعایت اصول بهداشتی را برای اقشار ضعیف جامعه در ایام محرم فراهم کنند.وی خاطرنشان 
کرد: همچنین شایسته اســت تبلیغات به سمتی ســوق پیدا کند که نذورات مردمی در قالب تهیه 

بسته های معیشتی و اقالم بهداشتی برای افراد نیازمند توزیع شود.

خبرنگاران به اصالح جامعه اقدام کنند
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان با اشــاره به در پیش بودن روز خبرنگار، تصریح کرد: برای 
تمام فعــاالن عرصه اطالع رســانی، ســربلندی و توفیق خدمت رســانی را آرزومندیــم و از آن ها 
توقع داریم با پدیده های پیرامون خود برخوردی صادقانه داشــته باشــند.وی بــا تاکید بر اینکه 
هر کدام از ما باید در هر جایگاهی که هســتیم برای اصالح امور جامعــه گام برداریم، اضافه کرد: 
خبرنگاران دیده بان هایی هســتند که با انصاف مســائل را دنبال کــرده و در گزارش های خود به 
دنبال بزرگنمایی و کوچک ســازی مســائل نیســتند بنابراین هر فرد فعالی در عرصه رسانه باید 
 حافظ حق و حقوق مردم بوده و همانند حضــرت اباعبدا... حســین )ع( در جهت اصالح جامعه

 گام بردارد.

تاکید بر استمرار »هر یکشنبه یک افتتاح« تا پایان سال
نصراصفهانی اظهار کرد: ما وارد شــرایط ســخت تری در شــیوع کرونا شــدیم و به همین سبب 
برنامه »هر یکشــنبه یک افتتاح« به ســمت اجرای غیرحضوری و مجازی رفت.وی با بیان اینکه 
افتتاحیه های مجازی محدودیت هایی را ایجاد می کند و باعث می شود نتوانیم به طور شایسته از 
کسانی که در آماده سازی پروژه ها تالش کرده اند قدردانی کنیم، گفت: حضور مردم در مراسم باعث 
قوت و شــادابی برنامه ها می شود، اما اکنون ناچار هســتیم افتتاحیه ها را غیرحضوری برگزار و به 
حداقل ها بسنده کنیم.رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با تاکید بر اینکه اجرای »هر یکشنبه 
یک افتتاح« در ابتدا امکان سنجی شد و باید با هر ابزاری اســتمرار پیدا کرده و دوام داشته باشد، 
 افزود: برنامه های افتتاح هفتگی باید تا پایان سال دنبال شود و پروژه های شهری به بهره برداری

 و افتتاح برسند.

خبر خوان

خبر ویژهشورا

اجرای طرح ویژه مبارزه و 
 کنترل با جانوران موذی

 در اصفهان
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه در حال حاضر شهرهای بزرگ و 
کوچک در سراسر جهان با معضل موش های 
شــهری دســت و پنجه نرم می کنند، اظهار 
کرد: شهرداری اصفهان با تدوین برنامه های 
کارشناسی شــده با اجرای دقیق آن توسط 
کارشناســان آموزش دیــده در جهت کنترل 
جمعیت موش ها مبــارزه می کنــد که این 
امر مستلزم همکاری همه شــهروندان و به 
خصوص کسبه است.غالمرضا ساکتی ادامه 
داد: با توجه به نگرانی های مردم از بیماری های 
نو ظهور، مقابله جدی تر با حیوانات موذی از 
جمله موش ها ضروری بوده به همین منظور 
معاونت خدمات شهری دستورالعمل مبارزه 
با حیوانات موذی )موش( را در مناطق پانزده 
گانه شهری تدوین و ابالغ کرده است.رییس 
اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: این طرح ضربتی به صورت 
دوره ســه ماهه از تاریخ یکم مردادماه تا یکم 
آبان ماه ســال جاری اجــرا، گزارش گیری و 
نتیجه گیری می شود و سپس برنامه مدون 
قبلی با جدیت تمام مجددا بــه مرحله اجرا 
در خواهد آمد.وی با اشــاره بــه روش های 
تدوین شده برای مبارزه با موش ها، گفت: این 
روش ها شامل مبارزه فیزیکی از جمله حذف 
غذا، آب و النه مبارزه مکانیکی و اســتفاده از 
تله های فلزی همچون اســتفاده از تله های 
زنده گیری و مبــارزه بیولوژیکی، اســتفاده 
از خوراک موش و مبارزه شــیمیایی توسط 
سموم موش ضد انعقادی مثل سموم پفکی 
و کیکی، واکس بلوک، پلیت و مبارزه تلفیقی 
است.ساکتی تاکید کرد: شناسایی محل های 
آلوده، شناســایی النه و علل ایجاد آن، تهیه 
نقشه پراکندگی موش در معابر یا خیابان ها 
و جوی ها، النه کوبی و مســدود کــردن النه 
موش هــا از جمله اقدامات مهمی اســت که 
در راستای کمک به کنترل جمعیت موش ها 

می شود.

مدیر مرکز کنترل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: فعال سازی ارسال پیامک هشــداری به متخلفان ورود به محدوده زوج و فرد از دوم تیرماه آغاز شده و 
تاکنون نزدیک به ۲7۰ هزار پیامک به رانندگان متخلف ارسال شده است.هادی کریمی با اشاره به آمار تعداد پیامک روزانه اظهار کرد: 7۶ درصد متخلفان ورود 
به محدوده تنها یک بار، ۱۵ درصد دو بار و پنج درصد سه بار به محدوده ورود غیر مجاز داشته و اکثریت پس از دریافت پیامک هشداری به محدوده زوج و فرد 
وارد نشده اند.وی تصریح کرد: ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد در اوایل تابستان نزدیک به هفت هزار و ۳۰۰ بود و در حال حاضر با اقدامات انجام شده و 
اطالع رسانی به صورت پیامک به متخلفین این عدد به پنج هزار کاهش پیدا کرده است. مدیر مرکز کنترل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه با توجه 
به شیوع مجدد بیماری کرونا ساعت طرح محدوده ۱7 تا ۲۲ است، خاطرنشان کرد: شهروندان در نظر داشته باشند معاینه فنی رانندگان نیز توسط دوربین ها 
ثبت و خودروهای فاقد معاینه فنی به صورت روزانه جریمه خواهند شد.کریمی گفت: در ابتدا به طور متوسط روزانه چهار هزار و ۳۰۰ جریمه نداشتن معاینه 
فنی برای رانندگان متخلف ثبت می شد که این آمار در حال حاضر به کمتر از دو هزار کاهش یافته و به معنای کاهش ۵۵ درصدی تخلفات در این زمینه است.

ارسال پیامک هشداری به متخلفان ورود به محدوده زوج و فرد

مقبره شاهزادگان 
صفوی

یکــی از بناهــای تاریخــی 
ناشناخته اصفهان در خیابان 
کاشانی درســت در مرکز شهر 
قــرار دارد، جایی کــه مدفن 
جمعی از شــاهزادگان گمنام 

صفوی است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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اعتماد بــه نفس به عنوان یــک مهارت، بــا آن چیزی که 
در گفت وگوهای عرفی اســتفاده می شــود، تفاوت دارد. 
اعتماد به نفس، به عنوان دومین مهارت، واژگانی است که 
خودکارآمدی نزدیک ترین واژه برای فهم آن است. اعتماد 
به نفس یعنی »باور داشــتن به توانایی های اکتســابی 
خود«.برای فهم بهتر این تعریــف باید به بیان توضیحاتی 
در مورد دو مولفه باور داشــتن و توانایی ها پرداخت. باور 
مفهومی است از جنس شناخت؛ یعنی تا فرد این شناخت 
را در خود نداشته باشد، یکی از مولفه های اعتماد به نفس 
را ندارد و نمی تواند بدان دست یابد. از همین روی در گام 
نخســت، برای داشــتن اعتماد به نفس الزم اســت، فرد 
شناخت خوبی از خود به دست آورد. )خودآگاهی(مولفه 
دیگری که در شکل دادن به اعتماد به نفس، نقش مهمی 

دارد، توانایی ها هستند. 
توانایی ها به دو دسته تقسیم می شوند:الف( توانایی های 
اکتســابی: اکثر توانایی های ما به گونه ای در این دســته 
قرار می گیرند. با تهیه یک لیســت از این توانایی ها، می 
توانید پی به تعداد زیاد آنها ببرید. توان خواندن، آموزش، 
یادگیری، رانندگی و ... . توانایی هایی که از جنس مهارت 

هستند و با تمرین ، تالش می شود آن ها را به دست آورد 
در این دسته قرار می گیرند.

ب( توانایــی هــای غیراکتســابی: دســته ای از توانایی 
ها هم هســتند کــه ارتباطــی بــا تمرین و تــالش افراد 
نــدارد و از ابتــدا به امانــت در وجود انســان قــرار داده 
 شــده انــد. عــدم وجــود ایــن دســت از توانایــی ها 
 می توانست سبب از بین رفتن انسان و سخت بودن زندگی

 انسان باشد. شنیدن، دیدن و بسیاری از این نوع توانایی 
هایی که از کودکــی همراه مان بوده اند، در این دســت از 

توانایی ها قرار می گیرند.
 دسته بندی انسان ها:بر اساس مولفه های بیان شده می 
توان انسان ها را در چهار دسته قرار داد:دسته اول توانایی 
دارد ولی باور ندارد: این افراد دارای اعتماد به نفس پایین 
کاذب هستند؛ یعنی این افراد باوری به توانایی های خود 
ندارند. راه کار افزایش اعتماد به نفس در این افراد، افزایش 
خودآگاهی این افراد است. دسته دوم توانایی ندارند ولی 
ادعای کاذب دارند: این افراد دارای اعتماد به نفس باالی 
دروغین هستند. دو دســته از انسان ها، دارای این اعتماد 
به نفس کاذب هســتند؛ گروهی که توجــه طلب افراطی 

هســتند که علت زیربنایی آن، طردشــدگی است و گروه 
دیگر، تایید طلب های افراطی هســتند که علت زیربنایی 
این اعتماد به نفس کاذب در این افراد حقارتی است که در 
شخصیت ایشان وجود دارد. این افراد برای این که حقارت 
و طردشــدگی خود را جبران کنند، دست به رفتارهایی می 
زنند که اعتماد به نفس باالیی از خود را به نمایش بگذارند. 
برای کمک به این دســت از افراد، بهترین کار این است که 
مهارت های ایشان افزایش یابد.دسته سوم توانایی ندارند 
ولی ادعایی هم ندارند: این دســت از افراد به خاطر اینکه 
اعتماد به نفس پایینی دارنــد، رنجش دارند. این افراد به 
معنای واقعی دارای اعتماد به نفس پایین واقعی هستند. 
علت ایــن امر را باید در ترس از شکســت دانســت. یکی 
از مداخالت موثر برای افزایش اعتماد بــه نفس در افراد 
این دســته، مداخالتی در ارتقای توانایی و بهبود باورهای 
ایشان است.دســته چهارم توانایی دارند و به توانایی خود 
باور هم دارند: این افــراد دارای اعتماد بــه نفس واقعی 
هســتند.در مهارت اعتماد به نفس می آموزیم که چگونه 
 جزو دســته چهارم باشــیم؛ یعنی باور بــه توانایی های 

خود داشته باشیم.

آشپزی

ساالد لوبیا قرمز
اگر به دنبال ساالدی خوش طعم هستید که هم ساده باشد و هم 

برای سالمتی مفید باشد و از خوردن آن احساس عذاب وجدان نداشته 
باشید، ساالد لوبیا قرمز بهترین انتخاب است. ترکیبی از لوبیا قرمز با سبزیجات 

مختلف در کنار سس خردل و زیتون همه مواد غذایی ضروری و مفید را به بدن تان خواهد 
رساند. ساالدی چند دقیقه ای که پروتئین و فیبر کافی و مورد نیاز بدن را فراهم می کند.
مواد الزم: کنسرو لوبیا قرمزیک عدد )حدود 500 گرم(، خیار متوسط )خرد شده(یک 

عدد،گوجه متوسط )خرد شده(یک عدد،ریحان، نعناع یا جعفری )خرد شده(یک و یک 
چهارم پیمانه،پیاز قرمز )خرد شده(یک پیمانه،لیمو ترش بزرگ یک عدد، روغن زیتون 

خالص سه قاشق غذاخوری،سس خردل یک قاشق غذاخوری،سیر تازه خرد شده 
نصف قاشق چای خوری،سماق یک قاشق غذاخوری،نمک و فلفل به مقدار الزم

طرزتهیه: آب  کنسرو لوبیا را خالی و لوبیاها را خوب آبکشی کنید. در یک کاسه متوسط لوبیا، 
سبزی )ریحان، نعناع یا جعفری(، گوجه و خیار و پیاز خرد شده را با هم مخلوط کنید.در 

کاسه ای دیگر آب لیمو ترش، روغن زیتون، خردل، سیر، سماق و نمک و فلفل را با 
هم ترکیب کنید تا سس ساالد درست شود.سس ساالد را روی ساالد بریزید 

و خوب هم بزنید. در صورت لزوم کمی نمک و فلفل اضافه کنید. 
ساالد آماده است، کافی است فقط  نیم ساعت تا یک 

ساعت قبل از سرو در یخچال باشد.    

چگونه به توانمندی های خود باور  داشته باشیم؟

 مجموعه ای تلویزیونی که 13
 کارگردان دارد

 رونمایی از پوستر سریالی
 با حال وهوای دهه 60

ساخت فصل دوم مجموعه مستند »یکی از ما« به کارگردانی 13 
فیلمساز از 13 شهرستان مختلف با موضوع روایت زندگی افراد عادی 
که در جامعه امیدآفرین شدند، به پایان رسید. مجموعه مستند »یکی 
از ما« که سال گذشته فصل اول آن از شبکه مستند سینما روی آنتن رفت، 
درباره انسان هایی است که در مواجه با مشکالت جامعه، دست روی دست 
نگذاشته بلکه به فکر چاره و عمل بوده اند. 

 با نزدیک شــدن به قســمت های پایانی ســریال »شــاهرگ« به 
کارگردانی سید جالل اشکذری و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، 
از پوستر این سریال که طراحی آن بر عهده حسام حاجی پور است، 
رونمایی شد.»شاهرگ« که از 7 تیر روی آنتن شبکه دوم سیما رفته 
اســت و هم اکنون به قســمت های پایانی خود نزدیک می شود، به 
ماجرای ملتهب بمب گذاری های منافقین در دهه 60 می پردازد.

هراز گاهی برخی افراد و یا اقوام برای هویت ســازی روســتا، شهر و یا زادگاه 
خویش اقدام به نوشــتن مکتوبات و یا حتی ساختن سازه هایی  می کنند تا 
ناحیه محل زادگاه خود را پر رنگ تر جلوه دهند. ولوله ای که هم اکنون نه تنها 
ایران بلکه بیشتر نقاط جهان را دربر گرفته است. در این میان کم نیستند نام 
های تاریخی و اســاطیری که برخی آن را منتسب به زادگاه خویش دانسته و 
حتی برایش شناسنامه نیز تدارک دیده اند. در این رهگذر  و بنا به گواهی تاریخ، 
هویت برخی از آثار باســتانی و تاریخی، به ویژه پس از اسالم که در پیچ و خم 
های تاریخی گم شــده بودند با گمانه زنی به تاریخ اســاطیری و متون دینی 
پیوند خورد و رنگ و بویی دیگر گرفت. به عنوان نمونه و بنا به نوشــته ادموند 
باسورث، تاریخ نگار بریتانیایی در کتاب حضور ایرانیان در جهان اسالم، 70 سال 
حاکمیت سلوکیان یونانی بر ایران و نزدیک به 500 سال فرمانروایی پارتیان بر 
این کشور کافی بود تا مردم، تنها نامی از هخامنشیان پارسی بدانند و چون از 
خواندن خط میخی عاجز بودند به گمانه زنی درباره بناهای تاریخی بازمانده از 
گذشته پرداختند. رویدادی که پس از اسالم نیز از سر گرفته شد و ساختاری 
دیگر به خود گرفت چنان  که مثال پرسپولیس، پایتخت باشکوه هخامنشیان 
را منتسب به جمشید پادشاه پیشــدادی ایران، تخت جمشید و یا پایتخت 
جمشید نامیدند.آرامگاه کورش را در پاسارگاد، مشهد مرغاب یا قبر مادر حضرت 
سلیمان گفتند. آتشکده آذرگشسب در شیز آذربایجان و نزدیک تکاب را که در 
دوره ساسانیان ویژه پادشاهان و سپاهیان بود ، به نام پیامبر- پادشاه یهودیان، 
تخت سلیمان نام گذاشتند و  مسجدی تاریخی را که پیش از آن آتشکده بود و 
بدون سوخت معمول همواره روشن بود، مسجد سلیمان نامیدند. شهری که 
هم اکنون در کوهپایه های غربی زاگرس قرار دارد و بعدها معلوم شد سوخت 
اصلی آتشــکده آن از حفره ای که گاز نفت به بیرون نشــت می کرده، موجب 

روشنایی اش بوده است. 
از سوی دیگر  نباید از نظر دور داشــت که از دوران فرمانروایی پارتیان تا پایان 
حاکمیت ساســانیان بر ایران، هفت خانواده فئودال بــزرگ بر ایاالت اصلی 
ســرزمین ایران فرمان می راندند و دودمان های پادشاهی را با دادن خراج و 
نیروی نظامی تقویت می کردند که از میان آنها می توان به خاندان ســورنا در 
سیستان و بخش هایی از خراسان، خاندان زیک در آذربایجان و قفقاز، خاندان 
کارن که از کویر مرکزی تا نهاوند را در تملک داشــت و با خاندان مهران در ری 
پیوند خویشاوندی مستحکمی برقرار کرده بود، خاندان اسپهبد در طبرستان 
و گرگان، خاندان اســفندیار که از مرز قلمرو خاندان مهران در ری تا مرزهای 
آذربایجان را زیر نگین داشت و نیز خاندان سلطنتی ساسانی که ایالت پارس 
و بنادر را در اختیار داشتند، اشاره کرد. خاندان هایی که بنا به نوشته تازه ترین 
تالیفات در این حوزه همچون کتاب زوال و فروپاشی ساسانیان نوشته دکتر 
پروانه پور شریعتی، پس از استقرار دولت اشکانی و آغاز نگارش تاریخ اسطوره 
ای ایران، به استمراری دراز مدت در تاریخ این کشور رسیدند و پس از عبور از 
دوران ساسانیان، سده هایی چند را هم پس از اسالم تاب آوردند؛ اما نام ها و 

آثاری از خود را در تاریخ ایران به یادگار  گذاشتند.
با تکیه به این مکتوبات ، یکی از مهم ترین مکان های استقرار قوم پارت که با نام 
اشکانیان در تاریخ ایران شناخته می شوند، سرزمین پارتیکان یا پرتیکان است 
که امروزه استان اصفهان نامیده می شود. بدین ترتیب که هرچند زادگاه این 
قوم یعنی پارتیان، دشت خاوران و بخش هایی از جمهوری ترکمنستان امروزی 
به اضافه خراســان بزرگ و گرکان بوده، اما بعدها و پس از به دســت گرفتن 

حکومت، بخش مهمی از ایــاالت و طوایف این قوم بــه ناحیه ایران مرکزی 
یعنی اصفهان و پیرامون آن کوچانده شدند تا به پایتخت جدید اشکانیان یعنی 
سلوکیه یا تیسفون در عراق امروزی نزدیک تر باشند و در صورت لزوم، بزرگان و 
جنگاوران خود را به دربار پادشاه گسیل دارند. در این میان گویای این واقعیت 
که پارتیان در استان اصفهان ســکونت داشته اند، جدیدترین کاوش باستان 
شناسان ایران در تپه باستانی اشرف اصفهان و به دست آمدن بقایای پیکر یک 
بانوی اشکانی و نیز نام مکان های کهنی است که از آن دوران قدیم تاکنون به 
یادگار مانده اســت، نام هایی همچون برزاوند، ورنوسفادران، ورنامخواست، 
امهران، فهره، کاوه، آب کاوه، محله کاوه، مزار کاوه، شیده، زواره و مهاباد که همه 
برآمده از تاریخ و فرهنگ پارتیان اســت. همچنین گویش پهلوی شمالی که 
ژوزف میخائیلویچ اورانسکی دانشمند زبان شناس روسی و شادروان محمد 
محیط طباطبایی بر درســتی آن به پارتیان تاکید کردند و مانند جزایری هنوز 
هم در استان اصفهان از سده، خورزوق، گز برخوار، کمشچه، نایین، اژیه، ورزنه، 
زفره، اردستان، بادرود، طرق رود، ابیانه، قهرود، میمه و خوانسار به حیات خود 
ادامه می دهند. گویشی که بنا به نوشته زنده یاد میر سید علی جناب در کتاب 
الفاظ و گويش محالت مختلف اصفهان، در یکصد سال پیش در شهر اصفهان 
نیز بدان تکلم می شــد و اکنون واژه هایی چند از آن در میان گویشوران زبان 
فارسی اصفهانی به یادگار مانده است. بنابراین ضمن ارج نهادن به مزار کاوه 
آهنگر، قهرمان اساطیری و ضد استبداد ایران در روستای مشهد کاوه واقع در 
شهرســتان چادگان و ناحیه فریدن و مردمان دالور و سلحشور آن، بایستی 
یادآوری کرد چون خاندان قارن یا کارن که منتســب به قوم پارت بود و ایالت 
پارتیکان یا سرزمین پارت ها را در ایالت اصفهان زیر نگین و تحت فرمانروایی 
داشتند، دور نیست اگر بگوییم در جای جای این ایالت پهناور، برای خویش 
و به نام خویش آثاری همچون قنات، آرامگاه، دهکده و حتی محله ســاخته 
باشند چنان که یکی از محالت 6 گانه قدیم اردستان هنوز هم به نام کاوه آهنگر 
و به گویش پهلوی، معنای کاوه دان یا جایگاه و زادگاه کاوه دارد و حتی قنات یا 

کاریزی به نام آب کاوه در این شهر در جریان است.

با تالش بی وقفه و جهادی آتشــکاران مادر صنعت فوالد ایران، قفسه های 
نهایی نورد 650 بومی سازی شد.غالمرضا دهقانی فورمن شیفت مدیریت 
مهندسی نورد شرکت ذوب آهن اصفهان، بومی سازی و کسب دانش روز در 
صنعت فوالد را یکی از ضروریات در دوران تحریم ها دانست و گفت: کارکنان 
مدیریت مهندســی نورد این شــرکت موفق شــدند با پیاده سازی ایده ای 
ابتکاری در طراحی مجدد قفســه های نهایی نورد بــرای افزایش کارایی و 
بازدهی کاری گام بزرگی بردارند.غالمرضا دهقانی، شکستن بال تیرآهن و 
غلطک ایجاد ضایعات و توقف خط را از مشکالت ناشی از طرح شمش های 
قفســه نهایی کارگاه نورد 650 بیان کرد و افزود: با تالش بی وقفه وجهادی 
گروه بهبود همچنین مشارکت آرمان افتخاری، سرپرست این کارگاه و اصغر 
سلیمیان تکنسین مونتاژ، طرح های شمش و ساخت اصالح و با مونتاژ روی 

قفسه بهره برداری شد.وی زمان طوالنی مونتاژ و دمونتاژ، مواد مصرفی بسیار 
زیاد همچنین سخت بودن تنظیم آن وخطرات ناشــی از آن را از مهم ترین 
عوامل تغییر طرح این قفسه ها برشمرد و گفت: اصالح قفسه های نهایی نورد 
با بهره گیری از دانش روز مهندس جوان این شرکت توقفات و ضایعات خط 
را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.فورمن شیفت مدیریت مهندسی 
نورد شرکت ذوب آهن اصفهان افزود: صنعتگران ذوب آهن اصفهان با ارائه 
ایده ها و پیشنهادات خود زمینه پیشرفت و سهولت در کار و کاهش هزینه ها 
را در این شــرکت فراهم کرده اند.ذوب آهن اصفهان اولیــن و بزرگ ترین 
کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگ ترین تولید کننده 
محصوالت طویل در خاورمیانه است که با ظرفیت سه میلیون و 600 هزارتن 

فوالد، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به ضرورت تکمیل تصفیه 
خانه فاضالب شهر چادگان گفت: شهر چادگان در مجاورت سد زاینده رود قرار دارد 
و به منظور دفع سالم و بهداشتی فاضالب این منطقه، تکمیل هر چه سریع تر  این 
تصفیه خانه ضروری است.مهندس هاشم امینی اظهار داشت: هم اکنون اجرای 
سازه تصفیه خانه فاضالب چادگان به 70 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و برای 
تکمیل 29 کیلومتر شبکه جمع آوری باقیمانده و تصفیه خانه آن، با سیستم یو 
اف، تجهیزات الکترومکانیکال، ادوات پمپ و سایر ملزومات به حدود  60 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است که اگر اعتبار مورد نیاز تخصیص یابد، در سال 1400 شاهد 
بهره برداری آن خواهیم بود.وی ادامه داد: شهرستان چادگان به دلیل داشتن 
آب و هوای کوهستانی، دارای منابع آبی غنی زیرزمینی است و شرایط اقلیمی 
این شهرستان موجب شده سد زاینده رود در این منطقه واقع شود، بنابراین 
راه اندازی تصفیه خانه فاضالب برای جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی و 
سطحی  در این شهرستان از ضرورت باالیی برخوردار است.امینی با بیان اینکه 

از سال 92 اجرای تصفیه خانه فاضالب در شهر چادگان آغاز شده است، ابراز 
داشت: این تصفیه خانه با سیستم فیلتراسیون دو الیه یو اف که یکی از بهترین  
روش های تصفیه در دنیاست، در حال احداث است و ظرفیت تصفیه آن 2 هزار 
و 330 متر مکعب در شبانه روز است.وی در ارتباط با اجرای شبکه فاضالب شهر 
چادگان بیان داشت: تا کنون حدود 33 کیلومتر از 62 کیلومتر شبکه فاضالب در 
شهر چادگان اجرا شده است؛ همچنین  همزمان با اجرای شبکه فاضالب کلکتور 
این شبکه نیز در حال اجراست.هاشم امینی با اشاره به جمعیت 35 هزار نفری 
شهرستان چادگان گفت: 61 روستا تحت پوشش آبفای چادگان قرار دارد که از 
این رقم، 14 روستا در حاشیه رودخانه قرار گرفته است.مدیرعامل  شرکت آبفای 
استان اصفهان افزود: اجرای تاسیسات و ادامه روند تکمیل و احداث فاضالب 
چادگان باید با حساسیت های ویژه ای دنبال شود چرا که برخورداری مردم از 
خدمات شبکه فاضالب یکی از مطالبات بحق آنهاست و تا کنون برای احداث 

تصفیه خانه فاضالب چادگان بیش از 20 میلیارد تومان هزینه شده است.

از چادگان تا اردستان در پی کاوه آهنگر بومی سازی قفسه های نهایی نورد ۶۵۰ در ذوب آهن اصفهان

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

پیشرفت 7۰ درصدی سازه تصفیه خانه فاضالب چادگان

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