
طرح های بسیج سازندگی اصفهان در دومین مرحله رزمایش کمک مومنانه؛

از شیفت ایثار تا اطعام علوی 
7

 راه اندازی سامانه خرید مجازی در بازارهای کوثر 
 مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان خبر داد:
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 معاون معادن سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان: 

اصفهان رتبه نخست 
کشور را در حوزه تعداد 
معادن کسب کرده است

 رییس دانشگاه علوم پزشکی
 اصفهان اعالم کرد:

 کاهش مراجعات درمان 
 و واکسیناسیون به
 خاطر ترس از کرونا
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به همت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان انجام شد؛

 رونمایی از کتاب
 »از شما چه پنهان«   
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 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری:

 شرایط عضویت بیمه فعاالن
 قرآنی تشریح شد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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گزارش سازمان ملل از تحرکات هسته ای کره شمالی 
براساس یک گزارش محرمانه سازمان ملل، کره شمالی پیگیر برنامه تسلیحات هسته ای خود است و 
بسیاری از کشورها باور دارند که پیونگ یانگ احتماال تجهیزات هسته ای کوچک شده برای سوار شدن 
روی کالهک های بالستیک خود تولید کرده است.این گزارش از سوی هیئت مستقلی از کارشناسان ناظر 
بر تحریم های سازمان ملل می گوید این کشورها، که نامی از آنها نبرده است، باور دارند که شش آزمایش 
هسته ای قبلی کره شمالی به آن برای تولید تجهیزات هسته ای کوچک شــده کمک کرده است.در این 
گزارش آمده است: جمهوری دموکراتیک خلق کره برنامه هسته ای خود را ادامه می دهد، از جمله تولید 
اورانیوم غنی شده با درصد باال و ساخت یک رآکتور آب سبک آزمایشگاهی. یک کشور عضو ارزیابی کرد 

که جمهوری دموکراتیک خلق کره به تولید تسلیحات هسته ای خود ادامه می دهد.

تداوم اعتراضات ضد کرملین در شرق دور روسیه 
هزاران نفر برای بیست وچهارمین روز متوالی به خیابان های شهر »خاباروفسک« در شرق دور روسیه 
آمدند و به این ترتیب، طغیان کم ســابقه ای از تظاهرات ضد کرملین که با دستگیری یک سیاست مدار 
محلی کلید خورد، ادامه پیدا کرد.»سرگئی فرگال«، که در رقابت بر سر فرمانداری منطقه در سال 2018 
نامزد حزب حاکم والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه را شکست داده بود، ماه گذشته به اتهام قتل هایی 
در سال 200۴ و 200۵ دستگیر شــده و به زندانی در مسکو منتقل شــد. پوتین پس از آن، فردی به نام 
»میخائیل دگتیاریوف« را به فرمانداری خاباروفسک منصوب کرد که هیچ ارتباطی با این منطقه ندارد.

در حالی که دستگیری فرگال از نظر بسیاری با انگیزه سیاسی انجام شده، انتصاب دگتیاریوف که از نظر 
محلی مورد استقبال واقع نشده، تظاهرات را به مسیری هدایت کرد که بیش از پیش، ضد کرملین شود.بنا 
بر گزارش رسانه های محلی، شعارهای »روسیه بدون پوتین«، »ما اینجا قدرت هستیم«، و »فرگال را به ما 
پس بدهید«، در اعتراضات که با وجود باران 10 هزار نفر را به خیابان  آورده بود، شنیده می شد. رسانه های 

رسمی جمعیت معترضان را حدود ۳ هزار و ۵00 نفر تخمین زدند.

ترامپ از کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان خبر داد
رییس جمهور آمریکا در مصاحبه ای گفته خیلی زود تعداد نیرو های آمریکایی در خاک افغانستان را به 
۴هزار تن کاهش خواهد داد.وی در ادامه افزود: »ما در مدت کوتاهی ]تعداد سربازان[ را به هشت هزار 
نفر کاهش می دهیم، بعد به چهار هزار نفر خواهیم رسید. ما در حال مذاکره ]در این باره[ هستیم«. ترامپ 
با وجود ارائه این جزئیات، زمان دقیقی برای این تصمیم اعالم نکرد، اما گفت این اتفاق خیلی زود رخ 
خواهد داد. رییس جمهور آمریکا همچنین در پاسخ به این سوال که چه تعداد سر باز آمریکایی در ماه نوامبر 
و در روز انتخابات در افغانستان خواهند ماند، گفت: »این تعداد چیزی بین چهار تا پنج هزار نفر خواهد 
بود«.اظهارات ترامپ در حالی مطرح شده که هفته گذشته وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود انتظار ترامپ 

این است که تمام نیروهای باقی مانده آمریکایی در افغانستان تا ماه مه 2021 از این کشور خارج شوند.

ژاپن، طرح دفاع موشکی جدیدی را بررسی می کند
پس از آنکه طرح استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در خاک ژاپن پذیرفته نشد، در این زمینه طرح 
جدید دیگری به دولت توکیو ارائه شده است.رسانه های ژاپنی خبر دادند یک شورای متخصص از حزب 
حاکم لیبرال دموکرات پیشنهادی را به دولت ارائه خواهد داد که طی آن چگونگی جلوگیری از حمالت 
موشکی بالستیک در داخل خاک دشــمن بررسی می شود.این پیشــنهاد پس از آن مطرح می شود 
که پیش از این ژاپن استقرار ســامانه دفاعی »ایجیس« آمریکا را که در ساحل مستقر می شود و ضد 
موشک های بالستیک اســت، در داخل خاک خود نپذیرفت. به نظر می رسد که این شورای متخصص 
به دنبال راه های جایگزین برای اطمینان از امنیت این کشور است.انتظار می رود پیشنهاد اخیر شورای 

متخصص از سوی شورای امنیت ملی ژاپن مورد بررسی قرار گیرد.

سنگر قدرتمند جنوب لبنان در برابر هر گونه حمله احتمالی اسرائیل؛

تله ای که حزب ا... و تهران طی ۳۰ سال گذشته برای تل آویو گذاشتند
بیزینس اینســایدر نوشــت: نیروهــای نظامی اســرائیل این هفته 
واحدهای ویژه ارتش را به مرزهای شــمالی سرزمین اشغالی اعزام 
کردند تا از مواضع خود در این منطقه در راستای مرزها با لبنان و سوریه 
اطمینان حاصل کنند. مقامات اســرائیل در گفت و گو با »اینسایدر« 
این شــرایط را مهم ترین تهدید عملیات توســط ایران و بزرگ ترین 
متحد آن در لبنان یعنی حزب ا...، در سال های گذشته توصیف کردند. 
این تحرکات وضعیت غیرممکن اســرائیل در امتــداد مرز با لبنان در 
مواجهه با 1۵0 هزار موشکی که آن را هدف گرفته اند، آشکار می سازد. 
از نظر اسرائیل این تهدید غیرقابل تحمل است و می تواند به از دست 
رفتن زندگی و سرمایه در مقیاس گســترده بینجامد.اسرائیل از زمان 
آغاز درگیری های داخلی در ســوریه از حدود 8 سال پیش، حمالت 
بی شــماری علیه مواضع ایران و حزب ا... در ســوریه و لبنان صورت 
داده، اما مرزها اساسا آرام مانده بودند. حزب ا... طی این مدت بیشتر 
درگیر کمک به متحدان خود یعنی ایران و سوریه برای شکست دادن 

مخالفان سوری بود.
 اما به گفته منابع »اینســایدر«، محافل نظامی اســرائیل نگران این 
مسئله هستند که این آرامش نســبی چندان دوام نیاورد. یک مقام 
ارشد ســابق اســرائیلی گفت: »ایرانی ها و حزب ا... یک دام بسیار 
خطرناک برای ما در شمال پهن کرده اند و من نمی توانم درک کنم که 
چطور می توان یک راه حل نظامی برای این بحران با هزینه قابل قبول 
پیدا کرد.« این مقام که  خواست نامش فاش نشود، در انتقاد از رویکرد 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در امور امنیتی افزود: »از نظر 
نظامی درک این مسئله که حزب ا...و ایران 1۵0 هزار موشک به سمت 
اسرائیل هدف گرفته باشند، قابل قبول نیست.« این منبع با اشاره به 
برنامه حزب ا... در سه دهه گذشته برای توسعه سایت های موشکی 
پنهانی و محافظت شده در جنوب و شرق لبنان اشاره کرد که حمالت 
هوایی به آنها تقریبا غیرممکن است.رهبری حزب ا...اغلب می گوید 
که این موشک ها برای جلوگیری از تجاوز اسرائیل علیه لبنان استقرار 
یافته اند. حزب ا... به آســانی می تواند ده ها یا حتی صدها موشک 
به سمت شهرک ســازی های اســرائیلی هدف بگیرد و سامانه های 
بزرگ و پیشــرفته تر آن حتی توانایی هدف گرفتن سراسر سرزمین 

های اشغالی را دارند.
مقام پیشین اســرائیل در ادامه گفت: »ارتش اسرائیل قادر به انجام 
عملیات در لبنان نیســت و نمی تواند موشــک ها را در فاصله زمانی 
کوتاه متوقف و از آســیب های شدید سیاســی و اقتصادی هر گونه 
حمله احتمالی جلوگیری کند. برای چنین کاری به یک حمله گسترده 

به لبنان نیاز اســت که اعزام نیرو به منابع طبیعی حزب ا... به منظور 
تعقیب پرتابگرها و در عین حال جنگیدن با این گروه را شامل شود.« 
)نیروهای نظامی اســرائیل عمدتا به پناهگاه هــای زیرزمینی لبنان 
به عنوان منابع طبیعی حزب ا... اشاره می کنند.( او افزود: »این امر 
تلفات گســترده در میدان جنگ را در پی خواهد داشــت و نمی توان 
تصور کرد که در فاصله زمانی کوتاه تر از چندیــن هفته امکان متوقف 
کردن موشک های حزب ا... وجود داشته باشــد. فکر می کنم هیچ 
کس نتواند عملیاتی را با سرعت کافی پیش ببرد که کسی در اسرائیل 

آسیب نبیند.«
نیروهای اسرائیلی در سال 2006 با تحیر بسیار دریافتند که حزب ا... 
بخش اعظم جنوب لبنان را به استحکامات سختی تبدیل کرده که از 
هوا قابل دیدن نیستند. یک مقام سابق اطالعاتی نظامی اسرائیل که 
خواست نامش فاش نشود، گفت: »در ســال 2006 مشخص شد که 
پس از عقب نشینی نیروهای نظامی اســرائیل از لبنان، حزب ا... کل 
جنوب این کشــور را سنگرســازی کرده و احمقانه است که کسی فکر 
کند حزب ا... از آن زمان تا کنون این ســنگرها را تقویت نکرده است. 
حــزب ا... توانایی نظامی خود را بــا دقت و با تمرکــز منحصر به فرد 
طراحی کرده اســت: تا زمانی که موشک ها در سرزمین های اشغالی 

و در شهرک سازی های اســرائیلی فرود آیند، حزب ا... برنده است. 
حزب ا...معتقد است که می تواند بیشتر از اســرائیل درد درگیری را 
تحمل کند و احتماال درست است.«یک مقام اســرائیلی به نام آوی 
که در جریان اشغال جنوب لبنان در ســال های 1978 تا 2000 در این 
منطقه کار می کرد، گفت: »این تله ای که ایرانی ها برای ما گذاشتند، 
جالب اســت و اسرائیل در ۳0 ســال گذشــته کورکورانه در این تله پا 
گذاشته اســت. به همین دلیل اســت که افراد جدی تر در سیستم 
امنیتی اسرائیل می دانند تنها مذاکرات با ایران می تواند این تهدید را 
از بین ببرد. ایرانی ها و حزب ا...سطحی از بازدارندگی ایجاد کرده اند 
که اسرائیل در دهه 1970 توانایی تصور آن را نداشت. ایران میلیاردها 
دالر و ۳0 ســال صرف حمایت از حزب ا... کــرده و نتیجه یک عامل 
بازدارنده قدرتمند شده به این معنی که اگر اسرائیل به ایران یا برنامه 
هســته ای آن حمله کند، آنها هم تل آویو یا شــاید حتی تاسیسات 
هسته ای اســرائیل را هدف خواهند گرفت؛ اما هر دو طرف می دانند 
که درگیری در چنین ســطحی شــاید چندین مرتبه به عنوان تهدید 
مورد استفاده قرار بگیرد، اما فقط یک بار رخ می دهد و جنگی بزرگ 
 را در پی خواهد داشــت. ایران از این قابلیت با بی احتیاطی استفاده

 نخواهد کرد.«

  معاون سیاسی وزارت کشور نگرانی وزارت بهداشت 
درباره برگزاری تجمعات در تبلیغات دومین مرحله 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس را دغدغه بجایی 
دانست و گفت: وزارت کشور پیشنهاد کرده تبلیغات 
در فضای مجازی برگزار شود که در صورت نداشتن 
منع قانونی و تایید شورای نگهبان، تبلیغات نامزدها 
از میدانی به فضای مجازی منتقل می شود.»جمال 
عــرف« اظهار داشــت: در آخرین نشســت کمیته 
امنیتــی- انتظامی و اجتماعی ســتاد ملی مقابله 
با کرونا تصمیم گرفته شــد دربــاره دومین مرحله 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
در یک نشســت کارشناســی با کارشناسان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی بحث و تبادل 

نظر شود.وی افزود: این نشست هفته آینده برگزار 
و جمع بندی آن برای تصویب به ستاد ملی مقابله با 
کرونا منتقل خواهد شد.معاون وزیر کشور در پاسخ 
به این پرســش که یکی از دغدغه ها و نگرانی های 
اصلــی وزارت بهداشــت تبلیغــات یک هفتــه ای 
نامزدهاست نه صرفا روز برگزاری انتخابات، گفت: 
این نگرانی بجایی است که ممکن است نامزدها در 
فرصت چند روزه برای تبلیغــات انتخاباتی موجب 
ایجاد تجمعاتی شــوند که این تجمعات به شیوع 
کرونا دامن بزند. به همین دلیل پیشــنهاد کردیم 
که با توجه به شــرایط موجود تبلیغــات به فضای 
مجازی انتقال داده شــود.عرف خاطرنشــان کرد: 
اگر این پیشنهاد مورد تایید وزارت بهداشت و ستاد 

ملی مقابله با کرونا قرار بگیرد، موضوع را با شورای 
نگهبان هم در میان خواهیم گذاشــت تا در صورت 
نداشتن منع قانونی این کار را انجام دهیم.رییس 
ســتاد انتخابات کشــور با بیان اینکه عمده نگرانی 
وزارت بهداشت روز رای گیری نیست، اظهار داشت: 
اگر پیشــنهاد وزارت کشــور مورد تایید ستاد ملی 
مقابله با کرونا و همچنین شورای نگهبان قرار بگیرد 
نامزدها دیگر مثل ســابق اجــازه تبلیغات میدانی 

نخواهند داشت.

 پیشنهاد وزارت کشور برای تبلیغات مجازی نامزدهای 
مرحله دوم انتخابات مجلس

به پاس رشــادت های مجاهدانه دانش آموختگان دانشــگاه های افســری ارتش در ســال های دفاع مقدس، با تصویب رهبر انقــالب، فرماندهی معظم کل 
قوا)مدظله العالی(، پرچم و نشان فداکاری به دانشگاه افسری امام علی)ع( ارتش جمهوری اسالمی ایران اهدا می شود.با پیشنهاد ارتش و ستاد کل نیروهای 
مســلح به محضر  حضرت آیت ا... خامنه ای فرماندهی معظم کل قوا)مدظله العالی(، مبنی بر اهدای پرچم و نشان فداکاری یک هزار و 18۴شهید دانشجو و 
دانش آموخته دانشگاه افســری امام علی)ع( نیروی زمینی ارتش، پس از تصویب معظم له، این دانشــگاه به افتخار دریافت پرچم و نشان »فداکاری« نائل 
می شود که مراتب به امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران ابالغ شد.نقش بی بدیل دانش آموختگان دانشگاه افسری 
امام علی)ع( ارتش در تثبیت و استحکام پایه های انقالب و میدان داری فداکارانه و مجاهدانه در عرصه دفاع مقدس و صیانت از مرزهای اعتقادی و حریم اهل 
بیت)ع( بر صفحات پرافتخار ارتش والیتمدار و تارک ایران اسالمی ثبت شده است.این دانشگاه با تربیت افسران مومن، مطهر و  مالکان اشتری چون صیادها، 
ستاری ها و نامجوی ها و همچنین نقش آفرینی موثر در ارتقای توان رزمی و دفاعی، بارها از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی و فرمانده کل قوا )دامت برکاته( 

مورد تفقد قرار گرفته و به القاب »فیضیه ارتش« و »کانون علم و جهاد« و »ذخیره های امید«  مفتخر شده بود.

چهره روزهدیه ویژه به دانشگاه افسری امام علی)ع( ارتش با تصویب فرمانده کل قوا

وز عکس ر

تظاهرات گسترده 
در برلین

هزاران نفر از مــردم آلمان در 
اعتراض بــه محدودیت های 
اعمال شــده بــرای مقابله با 
کرونــا، در برلیــن تظاهرات 

کردند.

خبر تازه »واعظی« درباره معرفی وزیر پیشنهادی صمت
رییس دفتــر رییس جمهور گفت:  وزیر پیشــنهادی صمت به زودی به مجلــس معرفی خواهد 
شد.محمود واعظی، در صفحه شخصی 
خود در توئیتر از معرفی وزیر پیشنهادی 
صمت، به زودی خبــر داد و اعالم کرد: 
» فرصت ســوزی بــرای تفکیک وزارت 
بازرگانــی از صمــت در دوره پیشــین 
مجلس، فرصــت پرداختن به این مهم 
گره گشــا را از دولت گرفت.«وی ادامه 
داد: »شــائبه اینکه دولت بــرای ایده 
تفکیــک، در معرفی وزیر پیشــنهادی 
صمت تعلل می کند، ساخته و پرداخته 

مخالف خوانان است.  وزیر پیشنهادی صمت به زودی به مجلس معرفی خواهد شد.«

ماجرای خانه نشینی وزیر ارتباطات؛ 
آذری جهرمی قهر کرد؟

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ماجرای عدم حضور 
آذری جهرمی در ایــن وزارتخانه را تایید کرده ولی با رد صریح دالیل ذکر شــده توســط کانال های 
تلگرامی گفت: »وزیر ارتباطات در 2 هفته گذشــته به دلیل کسالتی که داشــتند و به منظور رعایت 
حال سایر همکاران خود، نتوانستند در محل کار خود حاضر شــوند. وزیر ارتباطات نه قهر کرده و نه 
سایر موارد؛ بلکه با قدرت به کار خود ادامه داده و بعد از برطرف شدن کسالت نیز مجددا در جلسات 
خود حاضر خواهند شد.« بدین ترتیب و با اتکا به اخباری که پیش تر مبنی بر ابتالی وزیر ارتباطات 
به کرونا منتشر شــده بود، می توان اعالم کرد که عدم حضور آذری جهرمی در جلسات 2 هفته اخیر 
شــورای عالی فضای مجازی و هیئت دولت و... به دلیل ابتال به این ویروس بوده و خبری از قهر و 
خانه نشینی نیست. در روزهای اخیر برخی کانال های تلگرامی با انتشار مطالبی یکسان و هماهنگ، 
خبر از قهر وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات از این وزارتخانه داده و مدعی شــدند دلیل این مهم، 

احضار محمدجواد آذری جهرمی به دادستانی و »اثبات« تخلفات او بوده است. 

 تاکید ونزوئال بر تعمیق روابط با ایران
 به رغم تهدیدهای آمریکا

معاون وزیر خارجه ونزوئال تاکید کرد به رغم تهدیدهای مــداوم دولت آمریکا، جمهوری بولیواری 
ونزوئال و جمهوری اســالمی ایران به تقویت همکاری های دو جانبه از جمله در زمینه تجاری ادامه 
خواهند داد.»روبن داریو مولینا« معاون وزیر خارجه ونزوئال در امور آســیا، خاورمیانه و اقیانوسیه 
تاکید کرد به رغم تهدیدهای مداوم دولت ایاالت متحده، جمهــوری بولیواری ونزوئال و جمهوری 
اســالمی ایران در همه زمینه ها به تقویت تجارت و همکاری های دو جانبه ادامه خوهند داد.او در 
مصاحبه با شبکه خبری اســپانیایی زبان »هیسپان تی وی« به فروشــگاه تازه تاسیس ایران در 
کاراکاس با نام »مگاســیس« اشاره کرد و آن را قدمی مهم در راســتای توسعه روابط تجاری بین 
دو کشــور در مواجهه با اقدامات غیرقانونی آمریکا که در دوران همه گیری کرونا تشدید شده است، 
توصیف کرد.»روبن داریو مولینا«در واکنش به اتهامات روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« ، 
آنها را دروغ خواند و گفت: آن ها دروغ می گویند تا سردرگمی ایجاد کنند. ما سردرگم نشده ایم. ما حق 
داریم شرکت و صنعت خود را داشته باشیم و حق توسعه داریم.معاون وزیر خارجه ونزوئال در ادامه 
از حمایت جمهوری اسالمی ایران از کشورش با وجود تحریم های یک جانبه آمریکا در زمینه های 

مختلف از جمله بخش های غذایی و صنعتی تشکر کرد.

کافه سیاست

قالیباف:

 مصمم هستیم گروه 
 دوستی پارلمانی با ترکیه 

را تشکیل دهیم
رییس مجلس در گفت وگو با رییس مجلس 
ترکیه با اشاره به طی شدن مقدمات تشکیل 
گروه دوستی پارلمانی با ترکیه در مجلس 
شورای اسالمی گفت: ما مصمم هستیم گروه 
 دوستی پارلمانی با ترکیه را هر چه سریع تر

 تشکیل دهیم. محمد باقر قالیباف با اشاره 
به طی شدن مقدمات تشکیل گروه دوستی 
پارلمانی با ترکیه در مجلس شورای اسالمی 
دوستی  هستیم گروه  مصمم  ما  گفت: 
پارلمانی با ترکیه را هر چه سریع تر تشکیل 
دهیم و همکاری های پارلمانی فی مابین را از 
این طریق توسعه بخشیده و تقویت کنیم.وی 
در ادامه بر اهمیت توسعه مبادالت اقتصادی 
ایران و ترکیه و رفع موانع ناشی از همه گیری 
ویروس کرونا گفت: ویروس کرونا موجب 
کاهش مراودات اقتصادی کشورها شد؛ اما 
می توان با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
مناسبات تجاری را بیش از پیش تقویت کرد 
و از زیان تجار و بازرگانان دو طرف جلوگیری 
کرد.قالیباف با اشاره به توانمندی کادر درمان 
و سالمت در ایران افزود: با وجود  تحریم های 
غیرانسانی آمریکا، برنامه های درمانی و 
بهداشتی را با موفقیت عملیاتی کرده ایم و 
تجارب ارزشمندی در این حوزه به دست 
آورده ایم. رییس مجلس شورای اسالمی در 
پایان ضمن استقبال از تقویت همکاری های 
همه جانبه با ترکیه ابراز امیدواری کرد که 
لمللی  ارتباطات دو کشور در مجامع بین ا
ویژه  به  و  یابد  گسترش  ای  منطقه  و 
لب نشست  همکاری های فی مابین در قا

آستانه تداوم یابد.

بین الملل

عکس: فرارو
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آغاز تکمیل فرآیند ثبت نام متقاضیان وام ودیعه مسکن
تکمیل فرآیند ثبت نام متقاضیان وام ودیعه مســکن همزمان با سراســر کشــور در اصفهان آغاز 
شد.رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان استان گفت: برای تکمیل 
فرآیند ثبت نام متقاضیانی که پیامک ارسال کرده اند با توجه به آخرین رقم سمت راست کد ملی 
از ساعت ۱۱ صبح روز های مشخص شده به سامانه tem.mrud.ir مراجعه و اطالعات مورد نیاز را 
تکمیل کنند.حسن کحال زاده افزود: متقاضیانی که آخرین رقم کد ملی آن ها ۴ است ۱۴ مرداد، ۲ 
و ۳، ۱۵ مرداد، یک، ۱۶ مرداد، ۵، ۶ و ۷، هفدهم مرداد، ۸، ۹ و صفر ۱۸ مرداد و افراد جامانده نیز ۲۰ 
مرداد به این سامانه مراجعه و اطالعات مورد نیاز را کامل کنند.وی با بیان اینکه ثبت نام برای دریافت 
تسهیالت متقاضیان ودیعه مسکن از چهار مرداد آغاز شــد و مهلت ۶ روزه آن در نهم همین ماه به 
پایان رسید، گفت: سقف تســهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن برای مستاجران کالن شهر اصفهان 
۳۰ میلیون تومان است و تسهیالت بانکی موضوع این مصوبه از محل منابع تسهیالت تخصیصی به 

واحد های کسب و کار های آسیب دیده کروناست.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد:
کاهش ۶0 درصدی حجم مخزن سد زاینده رود

حجم آب مخزن ســد زاینده رود اصفهان به ۴۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است.معاون حفاظت 
و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان، میزان حجم این سد را ۶۰ درصد کمتر از مدت مشابه 
پارسال بیان کرد و گفت: میزان حجم سد زاینده رود در مدت مشابه پارسال ۷۵۴ میلیون متر مکعب 
بود.حسن ساسانی افزود: حجم ورودی آب به ســد زاینده رود ۲۰ و خروجی آن ۸۸ مترمکعب بر 
ثانیه است.وی، مجموع بارندگی های سال جاری آبی در سرشاخه های کوهرنگ را هزار و ۱۷۵ میلی 
متر بیان کرد و افزود: سال آبی گذشته میزان بارندگی در این سرشاخه ها دو هزار و ۱۲۴ میلی متر 
بوده که امسال ۴۵ درصد کمتر شده است. ساســانی، میانگین بلندمدت مجموع بارندگی ها را در 
ایستگاه شاخص زاینده رود هزار و ۳۵۰ میلی متر دانست و گفت: این میزان در مقایسه متوسط بلند 
مدت ۱۳ درصد کاهش یافته است .سد زاینده رود ســال ۱۳۴۹ در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان به 
عنوان یکی از اصلی ترین سد های مرکز کشور با ظرفیت بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب 

ساخته شده است.

نایب رییس اتحادیه خرازی و تریکو اصفهان می گوید در تامین مواد اولیه 
تولیدات تریکو وضعیت خوبی نداریم:

 خواب بازار تریکو در اصفهان
نایب رییس اتحادیه خرازی و تریکو اصفهان با اشــاره بــه خواب بازار تریکــو در اصفهان، گفت: 
واردکنندگان ناچار به واردات اجناس خزاری با نرخ دالر آزاد هســتند و در حال حاضر دکمه نسبت 
به دو سال گذشته تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.حسین چیت ساز با اشاره به اینکه ۱۲ 
رسته تحت پوشش این اتحادیه قرار دارند، اظهار کرد: حیطه فعالیت اعضای این اتحادیه در حوزه 
توزیع است و به طور عمده اتحادیه پوشــاک در حوزه تولید لباس و دوخت فعالیت می کند. البته 
محصوالت تریکو و هر محصولی همچون جوراب، زیرپوش و ... که بافت می شود در رسته اتحادیه 
تریکو و خرازی است.وی با بیان اینکه متاسفانه در تامین مواد اولیه تولیدات تریکو وضعیت خوبی 
نداریم، تاکید کرد: به دلیل شرایط اقتصادی و تداوم شیوع کرونا، بسیاری از واحدهای تولید تریکو 
در آستانه تعطیلی هستند و برخی دیگر به دلیل ارتزاق کارگرانشــان همچنان فعال هستند.نایب 
رییس اتحادیه خرازی و تریکو اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در تامین مواد اولیه محصوالت 
تریکو در کشور با کمبود مواجه هستیم، گفت: متاسفانه در پروسه تولید محصوالت تریکو از زمانی که 
 نخ گرفته می شود تا بافت، رنگ و تبدیل آن به محصول نهایی و سپس وارد شدن آن به بازار با رکود 

مواجه هستیم.

بنا بر آمار، در دوران کرونایی میزان خریدهای اینترنتی از فروشگاه های آنالین در استان به میزان 75 درصد افزایش پیدا کرد؛

استقبال اصفهانی ها از خریدهای اینترنتی

کرونا مانند یک طوفان بر جهان نازل شــد و همه چیــز را دگرگون کرد. 
بسیاری از مشاغل مجبور به تعطیلی شدند، بســیاری از رونق افتادند 
و بســیاری نیز رشــد کردند.با پدیدار شدن کرونا ســبک زندگی مردم 
تغییر کرد؛ محدودیت هایی ایجاد شــد و متقابال نیازمندی هایی نیز به 
وجود آمد. همه این ها اثراتی بر اقتصاد کشــور، کسب و کارها و میزان 
درآمد مردم گذاشت.در ایام پایانی سال و اصطالحا شب عید که پیک 
مشتری و زمان رونق کسب و کارهاست در بسیاری از نقاط کشور کسبه 
به امید شب عید طول سال خود را گذرانده بودند تا در این ایام فروشی 
داشته باشــند، ناگهان طوفان کرونایی همه چیز را تحت تاثیر قرار داد 
و همه معادالت و حســاب و کتاب ها را تغییر داد.کســب وکارهایی که 
وابسته به اجتماعاتی هر چند کوچک بودند از رونق افتادند. این کسب 
و کارها از سالن های پذیرایی گرفته تا صنف پوشاک را شامل می شدند 
و هر شــغلی که پیش نیاز تحرکش وجود یک مهمانی، یک اجتماع و 
از این قبیل بود ترکش های بازار کرونایی را به جان خرید.گســتره این 
مشاغل بسیار زیاد بودند و هتل ها و مهمان پذیرها، سالن های پذیرایی 
و رستوران ها، موسسات آموزشی و ســالن های ورزشی، تفرج گاه ها و 
مراکز تفریحی، پوشاک، کیف و کفش، سالن های زیبایی و آرایشگاه ها، 
تولید و توزیع مرغ و ماهی، ناوگان حمــل و نقل عمومی و ...مهم ترین 

این مشاغل بودند.حسین مؤمنی، که مالک یکی از بزرگ ترین پرورش 
دهندگان بوقلمون در استان اصفهان است،اظهار کرد: از ابتدای زمستان 
طوری اقدام به خرید جوجه و پرورش آن کردیم که برای بازار شب عید 
بتوانیم بازار را تامین کرده و محصول خود را به بازار عرضه کنیم و فروشی 
خوبی داشته باشــیم.وی اما تصریح کرد: اوج کرونا در فروردین ماه و 
تعطیلی مشاغل دقیقا مصادف شــد با رسیدن زمان عرضه بوقلمون به 
بازار ولی چون همه مهمانی ها و مراسمات تعطیل شده بود، تقاضا برای 
خرید گوشــت پایین آمد و بوقلمون های ما روی دست مان ماند.این 
تولیدکننده اظهار کرد: گاهی عدم فــروش کاالیی مانند لباس و کیف و 
کفش موجب انبار شــدن آن می شود و خســارتی به این مشاغل وارد 
نمی شود اما در مشــاغلی مانند پرورش بوقلمون، اگر در زمان خودش 
عرضه اتفاق نیفتد و بوقلمون ها بزرگ تر از حد معمول شــوند هیچ گاه 
مشتری نخواهند داشت و تولیدکنندگان این چنینی با ضرری چند صد 
میلیون تومانی مواجه خواهند شد.اما کرونا یک روی دیگر نیز داشت و 
آن مشاغلی بودند که بسیار بیشتر از ضرر و خسارت مشاغل آسیب دیده، 
رونق پیدا کرده، رشد کردند و سودهای کالن به دست آوردند.عمده این 
مشاغل، عرضه خدمات از راه دور بودند اعم از فروشگاه های اینترنتی، 
فروشگاه های با پیک رایگان، شرکت های حمل و نقل کاال و هر شرکت 

و کسب وکار دیگری که توانست خودش را با شــرایط وفق دهد و بر اثر 
نیاز مردم در دوران کرونایی خدماتش را عرضه کند.به عنوان مثال یک 
کسب و کار عرضه پوشاک با بردن مجموعه لباس های خود درب منزل 
مشتری بر اساس سلیقه و نیاز وی و فراهم کردن امکان پرو لباس در 
خانه، توانست برخالف سایر کسبه صنف پوشاک، درآمد خوبی حاصل 
کند.نمونه دیگر کسب وکارهای موفق در دوران کرونایی یک کارخانه تولید 
سوسیس و کالباس بود که چون عرضه مرغ و سایر پرندگان گوشتی به 
بازار کم شد، نسبت به خرید یخچال های بزرگ و خرید گوشت سفیدی 
که در حال از بین رفتن بود با قیمت پایین اقدام کرد و توانست نیاز شش 
ماه خود را با هزینه پایین انبار کند و طبیعتا تا شش ماه سود کالنی عاید 
این تولید کننده می شد.در این بین فروشــگاه های اینترنتی که توجه 
بیشتری به نیاز مشتری نشان داشته و رضایت مشتریان را کسب کرده 
بودند توانستند گوی سبقت را از دیگران بگیرند.هر چند پیک فروش این 
فروشگاه ها در ایام تعطیالت عمومی و در ایام فشار روانی حاکم بر جامعه 
در اثر پدیدار شدن کرونا بود و عمده سودشان در این زمان به دست آمد 
اما توانستند تعداد بســیاری زیادی از مشتریان را جذب کرده و پس از 
آغاز فعالیت کسب و کارهای سنتی نیز اگر نه صد در صد مانند ایام پیک 
کرونا بازار خود را حفظ کردند؛ اما سهم شان از بازار خرید و فروش کشور 
را به مقدار زیادی افزایش دادند.در فروردین و اردیبهشت امسال میزان 
استقبال از فروشگاه ها اینترنتی به اندازه ای بود که بسیاری از کاالها در 
اینترنت نیز نایاب شد و فروشگاه های خرد نیز توانستند به فروش های 
خوبی برسند.در دوران کرونایی یعنی اسفند ۹۸ و سه ماهه ابتدایی سال 
۹۹ در استان اصفهان میزان خریدهای اینترنتی از فروشگاه های آنالین 
به میزان ۷۵ درصد افزایش پیدا کرد که خود نشان دهنده میزان استقبال 
اصفهانی ها در این ایام از خریدهای اینترنتی است.حمیدرضا رضایت، 
معاون فنی اداره کل پست استان اصفهان، گفت: در چهار ماهه ابتدایی 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان مرسوالت پستی از مبدأ 
این استان ۱۲۵ درصد افزایش و میزان مرسوالت پستی به مقصد این 
استان ۴۸ درصد افزایش داشته است.این رقم به خوبی نشان دهنده 
وضعیت فروش های اینترنتی و تمایل مردم به ارسال کاال و مرسوالت 
از راه دور است؛ مسئله ای که جایگزین خرید حضوری شده است.کرونا 
یک درس ماندگار بود برای کارشناسان اقتصادی و بازاریان تا در کنار دیگر 
پیش بینی های خود چنین وضعیتی را نیز مدنظر قرار دهند و تجربیاتی 
به دست آورند تا بفهمند چگونه در یک بحران همه راه ها را سنجیده و نه 
تنها حداقل ضرر را ببینند بلکه بتوانند از شرایط استفاده کرده و در جهت 

رشد اقتصادی خود برآیند.

اسـتان  اصفهـان بـا داشـتن ۸۳۵ فقـره معدن 
رتبـه نخسـت کشـور را در حـوزه تعـداد معـادن 
بـه خـود اختصـاص داده است.سـرجوقیان 
معـاون معـادن سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت اسـتان اصفهـان گفـت: ایـران بـزرگ 
تریـن صـادر کننـده شـمش سـرب خاورمیانـه 
اسـت. صـادرات شـمش سـرب بـه طـور عمده 
بـه مقصد کشـور های امـارات، متحـده ی عربی، 
کسـتان  هنـد، کـره ی جنوبـی، اندونـزی و پا
انجـام می شـود.معادن انگوران زنجـان، مهدی 
آبـاد یـزد، عمـارت اراک و ایرانکـوه اصفهـان، 
نخلک اصفهـان، چنگـرزه نطنز، آهنگـران مالیر 
از مهم تریـن سـرب و روی کشـور محسـوب 
می شـود.وی ادامه داد: اسـتان اصفهـان ذخایر 
ارزشـمندی از انـواع مواد معدنی شـامل سـرب 
و روی، طـال و آهـن و مـواد غیـر فلـزی شـامل 
خاک هـای صنعتـی و باریـت و همچنیـن انواع 
سـنگ تزیینـی را داراسـت و بـا داشـتن ۸۳۵ 
معـدن ، از نظـر تعـداد بـه طـور تقریبـی در رتبـه 

نخسـت کشـور قـرار گرفتـه است.سـرجوقیان 
گفت:میزان اسـتخراج مواد معدنی این اسـتان 
نیـز رقمـی افـزون بـر ۴۰ میلیـون تـن درسـال 
اسـت، ولـی از لحـاظ تولیـد کل در کشـور رتبـه 
پنجـم اسـت.معاون معـادن سـازمان صنعـت، 
معدن وتجارت اسـتان اصفهان ادامـه داد:آنچه 
در ایـن میـان مهم اسـت توجـه و برنامـه ریزی 
برای سـرمایه گذاری و برداشـت ذخایـر معدنی 
ارزشـمند و تبدیـل آن بـه محصـوالت نهایـی 

و ایجـاد ارزش افـزوده اسـت.وی افـزود: 
معـدن چنگـرزه نظنـز ازمعـادن قدیمـی سـرب 
اسـت کـه قبـل از انقـالب بهره بـرداری می شـد 
و مـاده معدنـی سـرب بـه صـورت پلکانـی و 
روبـاز اسـتخراج می شود.سـرجوقیان در ادامـه 
بیـان کـرد: ایـن معـدن پـس از انقـالب دوبـاره 
کتشـاف قـرار گرفـت، ایـن محـدوده  مـورد ا
کتشـافی از لحـاظ تقسـیمات کشـوری در  ا
اسـتان اصفهـان در ۲۶ کیلومتری جنوب شـرق 
 شهرسـتان نظنز و ۵ کیلومتری جنوب روسـتای 

گودرزن است.
وی ادامـه داد: میـزان ذخایر قطعـی این معدن 
دویسـت و سـی و دو هـزار و ۹۳۲ تـن بـا میزان 
تولیـد سـاالنه ۱۵ هـزار تـن و اشـتغال ۳۰ نفر را 
بـه همـراه دارد کـه حـدود ۴ متـر اسـت  و عیار 
متوسـط واحد هـا ۵ درصـد و میـزان سـرمایه 
گـذاری ثابـت معـدن کـه شـامل اکتشـافات با 
سـرمایه گـذاری بیـش از یـازده میلیـون و ۲۵۰ 

هـزار ریال اسـت.

معاون معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: 

اصفهان رتبه نخست کشور را در حوزه تعداد معادن کسب کرده است خبر روز

»دژپسند« در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد:

اجرای پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار تا پایان مهر
وزیر اقتصاد از تشکیل و اجرایی شــدن پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در کل استان های 
کشور تا پایان مهرماه خبر داد.فرهاد دژپسند در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید 
بر ثمرات بسیار همکاری میان بخش خصوصی و دولت، درباره عملکرد هیئت مقررات زدایی اظهار 
کرد: اقدامات  موثری در این بخش در سایه همکاری های تنگاتنگ دستگاه های اجرایی و بخش 
خصوصی انجام گرفته است.وی ادامه داد: بعد از اینکه در ســال٩۴ قانون رفع موانع تولید تعیین 
شد امسال موفق شدیم مهم ترین بخش آن یعنی تشــکیل پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و 
کار را اجرایی کنیم.دژپسند تصریح کرد: پنجره واحد کسب و کار اول در استان تهران و بعد در چهار 
استان فارس، آذربایجان شرقی، خراســان رضوی و اصفهان و در آینده نزدیک و هفته دولت در ١٢ 
استان دیگر و تا پایان مهر ماه در کل استان های کشور انجام خواهد شد.وی  ادامه داد: اگر همکاری 
و مشارکت بخش خصوصی نبود به این مهم دست پیدا نمی کردیم. الگوی مدیریتی دوران جنگ 
است. نیروی بســیج به عنوان نماد مردمی و غیر دولتی نقش بســیار تعیین کننده ای در اقتصاد 

کشور داشته است.

معاون بانک مرکزی:

روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافت
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: آمار نشان می دهد روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود 
یافته است.صمد کریمی  ادامه داد: بر اساس بسته جدیدی که بانک مرکزی ابالغ کرده آمارها نشان 
می دهد روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است. ۲۵۰ فردی که به قوه قضاییه معرفی 
شدند، یک دالر از صادرات شان را به کشور بازنگردانده اند.مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: 
به شرکت های تولیدی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شان برای کمک به تولید کشور فرصت 
داده ایم. وی با بیان اینکه انتظار داریم امســال ارز بیشتری وارد چرخه اقتصادی کشور از صادرات 
شود، بیان داشت: با بررسی آمار صادرات تا ۳۱ تیر ۹۹ گروه های جدیدی که تخلف ارزی دارند به قوه 
قضاییه معرفی می کنیم.کریمی گفت: دو هزار و ۳۸۶ صادر کننده از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹ 
هفده و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده اند، اما با تعامل وزارت صمت و دیگر 
دستگاه های نظارتی امسال ارز بیشتری از این صادرکنندگان به چرخه اقتصادی باز می گردد.وی 
افزود: از ۲۵۰ متخلف ارزی که به قوه قضاییه معرفی شده اند تاکنون بیش از ۴۴۰ میلیون یورو ارز 
بازگشته است. کریمی گفت: بر اساس مصوبه کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای 
سال های ۹۷ و ۹۸ با کسانی که هیچ ارز صادراتی بازنگردانده اند به جد برخورد می شود و در بسته 

جدید از دریافت خدمات صادراتی محروم می شوند.

صفر تا صد تولید ماسک در اصفهان تا دو ماه آینده
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: در آینده ای نزدیــک و تا دو ماه دیگر 
اصفهان صفر تا صد خط تولید ماسک ســه الیه را خواهد داشت.حسن قاضی عسگر در خصوص 
آخرین وضعیت تولید ماسک در اســتان اصفهان، اظهار کرد: خوشبختانه امروز، اصفهان در تولید 
ماسک مشکلی ندارد و مسئله اصلی در تولید، کمبود »ملت بلون« به عنوان ماده اولیه تولید ماسک 
سه الیه است.وی تاکید کرد: خوشبختانه مشــکالت مربوط به تولید »ملت بلون« در اصفهان در 
حال رفع شدن اســت و با خرید دو خط تولید، این تکنولوژی در حال حمل به استان است.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۹ واحد تولید ماســک 
در اصفهان فعال اســت، اظهار کرد: این تعداد واحد موجب شده تا اصفهان حتی ظرفیت صادرات 
 ماسک را هم داشــته باشــد، اما مشــکل امروز کمبود یا نبود ماده اولیه تولید الیه میانه ماسک

 سه الیه است.

کافه اقتصاد

اخبار

سخنگوی کمیسیون اقتصادی: 

دولت درباره اقدامات 
الزم برای مهار قیمت 
مصالح پاسخگو باشد

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: وظیفه مجلس 
ریل گذاری اســت و در ارتباط با اقدامات 
الزم برای مهار قیمت مصالح و ...، مجری 
قانون - دولت - باید پاســخگو باشــد.

مهــدی طغیانــی در ارتباط بــا اقدامات 
مجلس یازدهــم برای کاهــش قیمت 
مسکن اظهار داشت: طرح های مجلس 
یازدهم برای مسکن هنوز ابالغ نشده به 
این دلیل که روال و فرآیند رســیدگی به 
قوانین در مجلس مقداری زمان بر است 
و حداقل یک ماه طول می کشــد که یک 
بحث به کمیســیون رفتــه و جزئیات آن 
مطرح و مصوب شــده و بعــد در صحن 

علنی کلیات آن رای بیاورد.
وی با اشــاره بــه وضعیــت طرح های 
مجلس بــرای کاهش قیمت مســکن 
بیان کرد: اکنون جزئیــات طرح مالیات 
بر خانه های خالی که نســبت به ســایر 
طرح ها بیشــتر پیش رفته اســت، هنوز 
زمان الزم دارد  تــا در صحن علنی مطرح 
شــود.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
افزود: طرح بعدی تولید و ســاماندهی 
مســکن اســت که طرحی مفصل است 
و از ســوی کمیســیون عمــران مطرح 
می شــود و طــرح مالیــات بــر عایدی 
 سرمایه هم از جانب کمیسیون اقتصادی 

مطرح خواهد شد.
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
با اشــاره به افزایش اخیر قیمت مصالح 
و مســکن بیان کــرد: آن چیــزی که ما 
می توانیــم انجام دهیم همیــن قوانین 
و مقــررات و در ادامــه نظارت هــای 
اجرایی اســت، چراکــه وظیفه مجلس 
ریل گذاری اســت؛ اما مجــری قوانین 
یا همان دولــت باید در مــورد اقدامات 
 الزم بــرای مهــار قیمــت مصالــح و...

 پاسخگو باشد.

دعوتنامه مجمع عمومی جهت انتخاب هیات امنا ساکنین و مالکین برج های مسکونی

S3 ، S2 ، S1 بلوک های

لکین برج های مسکونی سپهر به آدرس بلوار کشاورز کوی امیریه برج های  ما
s3 ، s2  با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع   ، s1 مسکونی سپهر بلوک های 
99 از شما دعوت می شود در  /4 99 و 25/ /4 لکین در تاریخ های 7/ عمومی ما
مجمع عمومی که در تاریخ 99/5/20 در محل برج های مسکونی سپهر بلوک s2 در 
ساعت 9 برگزار می شود شرکت کرده یا نماینده ای طی درخواست کتبی به تاریخ 
لکیت به رئیس مجمع تحویل داده و معرفی  روز مجمع به همراه کپی قرارداد ما
لت به حاضرین در جلسه بوده و  نمایند در غیر این صورت عدم حضور به منزله وکا
 تصمیمات حاضرین جهت کلیه مالکین و ساکنین الزم االجرا می باشد و حق اعتراض

 پذیرفته نیست.



چهار شنبه 15 مرداد  1399 / 15 ذی الحجه 1441/ 5 آگوست 2020/ شماره 3038

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری:

اساسنامه انتخابات رؤسای هیئت های 
ورزشی نیاز به بازنگری دارد

مدیر کل ورزش و جوانــان چهارمحال و بختیاری با اشــاره به چگونگی 
برگزاری انتخابات رؤســای هیئت های ورزشــی چهارمحال و بختیاری، 
اظهار داشت: بهتر است به جای لفظ مهره چینی از کلمه مهندسی استفاده 
شود چراکه مهره چینی عمال صورت نمی گیرد. حمید کریمی افزود: طی دو 
سال گذشته 57 مجمع در اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری 
برگزار شد که از این تعداد32 مجمع انتخاباتی و 25 مجمع سالیانه بود، 
همچنین از بین مجمع های انتخاباتی، تنها هشــت مجمع با حضور چند 

کاندیدا، رقابتی بود.
مدیــرکل ورزش و جوانــان چهارمحــال و بختیاری عنوان داشــت: در 
انتخابات با توجه به رقابتی بودن و فضای پس از انتخابات، ممکن است 
شبهاتی مبنی بر مهندسی شدن توســط افرادی که رای نیاورده اند، ایجاد 
شود.کریمی بیان کرد: اساســنامه انتخابات رؤسای هیئت های ورزشی 
در سال 83 تدوین شده و بازنگری آن بسیار ضروری است چراکه در این 
اساسنامه فقط به کلیات پرداخته شده و عدم بیان جزئیات سبب تفسیر 

شخصی و ایجاد شائبه های ذهنی می شود.
وی ادامه داد: قانونگذار اختیاراتی بــرای رییس و نایب رییس مجمع به 
عنوان باالترین مرجع تصمیم گیری در استان و کشور در نظر گرفته تا در 

شرایط مشابه، فرد اصلح را انتخاب کند.کریمی خاطرنشان کرد: چینش 
اعضای مجمع از وظایف دبیر هیئت است و در مجمع انتخاباتی حداکثر 
تعداد آرا 19 رای اســت که هر نفر فقط یک رای دارد؛ امــا به طور معمول 
مدیرکل ورزش و جوانــان با آگاهی همه جانبــه از موضوعات هر هیئت، 
می تواند با ســخنرانی خود، انتظــارات از کاندیداهای ریاســت هیئت و 
مصلحت های ورزش را بیان کند تا اعضا با آگاهی از این مطالب و شنیدن 
صحبت های کاندیداها، بهترین انتخاب را داشته باشند.مدیرکل ورزش و 
جوانان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در برخی موارد براساس قانون 
از ادامه کار رییس هیئت جلوگیری می شود مثال رییس هیئتی که انضباط 
مالی نداشته یا کارآمد و برنامه ریز نیســت نمی تواند آینده موفقی برای 
ه یئت رقم بزند بنابراین براساس اختیارات قانونی و توسط اعضای مجمع 

برکنار و با انجام مراحل الزم فرد دیگری انتخاب می شود.
وی ادامه داد: بایــد با اعمال راهکارهــای قانونی و منطقی و اســتفاده 
از نظــر کارشناســان، قهرمانــان و پیشکســوتان از ظرفیــت افــراد 
توانمنــد برای مدیریــت  اســتفاده و برخی افــراد که به دنبــال منافع 
 شــخصی و اهداف خاص خــود هســتند، از فضای حرفــه ای ورزش

 دور باشند.

اجرای ماموریت های یگان های ویژه با رویکرد اجتماعی
فرمانده یگان ویژه چهارمحال وبختیاری گفت: رویکرد اجتماعی یک پنجره جدید به نیروی انتظامی 
باز کرده تا از ظرفیت جامعه در خنثی کردن تهدیدات دشــمن استفاده شود.سرهنگ رضا نصیری با 
تاکید بر ارتقای توان عملیاتی کارکنان یگان ویژه با تقویت رویکرد اجتماعی، اظهار کرد: در این رویکرد 
از ظرفیت های مردمی استفاده می شود.وی افزود: سعی شده در طرح اجتماعی از مردم در بحران ها 
به عنوان سرمایه های اجتماعی استفاده شــود.فرمانده یگان ویژه چهارمحال وبختیاری به اقدامات 
یگان ویژه در مســئولیت های اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: شــرکت در اردوهای جهادی، احداث 
خانه برای نیازمندان با مشارکت کمیته امداد، اجرای طرح اخوت با هدف تعامل با پایگاه های بسیج 
و سپاه، اجرای طرح وصال با هدف حضور در مزار شهدا و اجرای طرح نیایش با هدف حضور در اماکن 
متبرکه را از جمله اقدامات یگان ویژه چهارمحال وبختیاری برشــمرد.وی طرح مردم یاری را از دیگر 
ماموریت های یگان ویژه عنوان و تصریح کرد: در سیل خوزستان 2۰۰ بسته غذایی از سرمایه پرسنل 
برای استان خوزستان ارسال شــد.نصیری همچنین به اقدامات یگان ویژه در ایام کرونا اشاره کرد و 
گفت: یگان های ویژه در گندزدایی معابر، بیمارستان ها و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و کنترل 

ورودی شهرها حضور پر رنگ داشته است.

 تکمیل چهارخطه شهرکرد – بروجن – لردگان
 تا دهه فجر امسال 

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به اینکه محور ارتباطی شهرکرد- بروجن- لردگان مهم ترین 
مسیر ارتباطی استان و بخشــی از شــریان ارتباطی فالت مرکزی به جنوب کشور است، گفت: در 
برخی روز ها بیش از 3۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه که بیشتر خودرو های سنگین است، از این مسیر 
عبور می کند.حســینعلی مقصودی افزود: اجرای این طرح معطل پنج کیلومتر معارض در قطعه 
سفیددشت به فرادنبه بود که این مشکل هفته گذشته برطرف شد و زمین های محور از سوی مالکان 
خریداری شده و این قطعه در هفته دولت به بهره برداری می رسد.وی گفت: هشت کیلومتر هم در 
محور ارتباطی سه راهی امام قیس تا گردنه کره بس لردگان باقی مانده است که تا پایان سال تکمیل 
می شود، به طوری که در این محور دو تونل و یک پل بزرگ تعریف شده که تونل اول به طول 7۰۰ متر 
حفاری شده و پیمانکار در حال کار است و برای تونل دوم به طول یک هزار و 7۰۰ متر به تازگی پیمانکار 
مشخص شده است.مقصودی افزود: طرح چهار خطه »شهرکرد- بروجن- لردگان« تا دهه فجر 

امسال به بهره برداری می رسد.

انجام پنج هزار و 131 مورد بازرسی از اصناف چهارمحال و بختیاری
رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در نظارت تیم های ستاد استانی کرونا از اصناف، 
1۰1 واحد صنفی متخلف در این خصوص شناســایی و به مراجع قضایی معرفی شد.جزایری از انجام 
پنج هزار و 131 مورد بازرسی از اصناف استان خبر داد و گفت: این بازرسی های از سوی 8۴ تیم فعال در 
استان انجام می گیرد و این بازرسی ها با تصمیم ستاد استانی کرونا در روز های آینده شدت بیشتری به 
خود می گیرد.وی از فعالیت زیرزمینی برخی واحد های صنفی نیز گالیه کرد و ادامه داد: مردم برای حفظ 
سالمتی خود و دیگران با تصمیمات و مصوبات ســتاد کرونا همراهی کنند، ولی چنانچه افرادی در این 
خصوص بی توجه باشند تحت عنوان تهدید علیه بهداشتی عمومی به مراجع قضایی معرفی می شوند.

جزایری با تاکید بر استفاده همگانی از ماســک، تصریح کرد: در مرداد ماه افزایش 15 درصدی رعایت 
پروتکل های بهداشتی را نسبت به تیرماه شاهد هســتیم، اما انتظار می رود مردم نسبت به استفاده از 
ماسک اهتمام بیشتری به کار گیرند.وی از رعایت نامناسب پروتکل های بهداشتی در تاکسی های درون 
شهری استان انتقاد کرد و گفت: کمترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در استان در تاکسی های 
 درون شهری است که استفاده نکردن رانندگان از ماسک و بی توجهی به رعایت فاصله اجتماعی از جمله

 این موارد است.

بام ایرانبا مسئولان

مفاد آراء
5/98 هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعیــن تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش  16 ثبت اصفهان باســتاد اسناد رسمی مالکیت مشــاعی و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست . 
پرونــده   کالســه    139960302018000231 شــماره   رای  بــر  برا
1397114402018000120  آقــای  عباســعلی کمالی   فرزند   محمدعلی بشــماره 
شناسنامه   1270033360 صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب  کارگاه   به 
مساحت   197/44 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  320 اصلی واقع در منطقه 

صنعتی دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/5/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/5/30

م الف : 927524 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
ابالغ دادخواست و ضمائم به خواندگان

5/99 آقــای اکبرمحمدی  دادخواســتی به خواســته الــزام به انتقال ســند مالکیت 
خودرو ســواری تیبا بــه شــماره 686 م 67 – ایــران 53 به طرفیت آقای موســی 

صدری و اسماعیل لشــنی  به این شورا تســلیم که به کالســه 222/9  ثبت و برای 
روز 99/6/29  ساعت 5 عصر وقت رســیدگی تعیین شده اســت نظر به اینکه خوانده 
مجهول المکان می باشــد لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار 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 دادخواســت ابالغ شده محســوب و شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود 
 چنانچه بعد نیــازی به آگهی باشــد فقط یک نوبــت درج و مدت آن ده روز اســت . 

م الف : 927527 دفتر شعبه پنجم مجمع شماره یک شهرستان برخوار
ابالغ رای

5/100 پرونده کالسه 9909986892500328 شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان 
کاشان تصمیم نهایی شــماره 9909976892500167 ، خواهان : آقای حمید حیدری 
فرزند محمد به نشــانی اســتان اصفهان – شهرســتان کاشان – کاشــان – خیابان 
کارگر- بهار 4 – پالک 3588  ، خوانده : شــرکت سماســازه به مدیریت آقای مهرداد 

آسمانی به نشانی مجهول المکان ، خواسته : مطالبه وجه بابت ...    رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خواهان حمید حیدری به طرفیت خوانده شرکت سماسازه ساز با مدیریت 
عاملی آقای مهرداد آسمانی به خواســته مطالبه مبلغ 139/560/000 ریال به انضمام 
خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه بابت یک فقره فاکتور نصب نور گیر با بررسی 
اوراق پرونده و ارائه مســتندات از ناحیه خواهان و عدم حضــور خوانده علیرغم وصف 
ابالغ و  توجها به نظریه مشــورتی اعضاء محترم شورای حل اختالف دعوی خواهان را 
وارد دانسته لذا به استناد مواد 194 و 197 و 502 و 519 و 522 از  قانون آیین دادرسی 
مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 139/560/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1744500  ریال به عنوان  خسارات دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از زمان 
مطالبه الی وصول برمبنای نرخ تورم اعالمی از ناحیــه  بانک مرکزی در حق خواهان 
محکوم می نمایــد. رای صادره ظرف مهلت  20 روز از تاریخ ابــالغ قابل واخواهی در 
این شــعبه ســپس  ظرف مهلت  20 روز از انقضا مهلت فوق قابل اعتراض در محاکم 
محترم حقوقی  دادگستری کاشان می باشد .م الف: 927257 امیداله قاضی شعبه 

5 شورای حل اختالف کاشان 

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری:

 شرایط عضویت بیمه فعاالن
 قرآنی تشریح شد

  مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی چهارمحال و 
بختیاری در نشســت گروه قرآن و عترت این اداره 
کل، شــرایط عضویت بیمه فعاالن قرآنی را تشریح 
کرد و گفت: فعاالن قرآنی واجد شــرایط می توانند 
برای دریافت خدمات بیمــه ای در صندوق اعتباری 
هنر عضو شــوند.ابراهیم شــریفی ضمن اظهار این 
مطلب افزود: سیاســت گذاری و برنامه ریزی برای 
تامین معیشــت و حمایت های مادی و معنوی از 
فعاالن عرصه های قرآنی کشــور، همــواره یکی از 
مهم ترین اهداف و وظایــف معاونت قرآن و عترت 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی بوده اســت.وی 
ادامه داد: به همیــن منظور این معاونــت با انجام 
برنامه ریزی های الزم جهت تحقــق این امر، اقدام 
به پوشــش فعاالن عرصه قرآنی کشــور تحت بیمه 
خدمات تامین اجتماعی  کرده تا از این طریق بتواند 
با کاهش دغدغه های معیشــتی این قشــر مهم و 
راهبردی در جامعه، زمینه ســاز ارتقای کمی و کیفی 
خدمات و محصوالت قرآنی آن ها در جامعه باشــد.

شریفی ادامه داد: در همین راستا اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری تمامی افرادی 
که حائز شرایط الزم و مطابق با آیین نامه بیمه فعاالن 
قرآنی هستند را تحت پوشش این بیمه قرار می دهد.

وی در ادامه به سه دسته فعاالن قرآنی مشمول این 
بیمه اشــاره کرد و گفت: فعال قرآنی مشمول بیمه، 
شامل آن بخش از فعاالن قرآنی می شود که دارای 
ســابقه فعالیت در یکی از گروه های تبلیغ و ترویج 
قرآن و عترت، آمــوزش و پژوهش هــای قرآنی و 
فعالیت های هنری قرآنی باشد.مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری در خاتمه گفت: 
متقاضیان ثبت نام می توانند با مراجعه به واحد قرآن 
و عترت این اداره کل و دریافــت معرفی نامه از این 

واحد نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

رییس اداره توسعه امور تولید اداره کل امور عشایر 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به جایگاه اقتصادی 
عشایر گفت: سرانه دام عشایر نسبت به جمعیت 
این قشر در این استان ناچیز است.شیرزاد کرمی 
افزود: نســبت پرورش و نگهداری دام ســبک به 
جمعیت عشایری اســتان 77 رأس است که این 
نســبت در دیگر اســتان های عشایرنشین کشور 
25۰ رأس بود.کرمی درآمد پایین، نبود تعادل بین 
دام و مرتع و فقیر بودن و کم بــودن درآمد جامعه 

عشــایر اســتان را عمده ترین دالیل پایین بودن 
سرانه نگهداری دام در اســتان بیان و اضافه کرد: 
افزایش دو برابری سهمیه بیمه دام و اجباری بودن 
پرداخت ســهم هویت گذاری دام، موجب پایین 
آمدن رغبت پوشش بیمه ای دام سبک عشایر در 

استان شده است.
وی از بیمه کردن 2۰ هزار رأس دام از یک میلیون 
و 5۰۰ هــزار رأس دام ســبک عشــایر از ابتدای 
امســال خبر داد و گفت: با گذشت پنج ماه از سال 
اســتقبال خوبی از بهره مندی از پوشــش صندوق 
بیمه کشاورزی دام عشایر با توجه به وجود بالیای 
طبیعی فراوان در این اســتان کوهســتانی، نشده 
اســت.کرمی پراکندگی جمعیت عشــایری، نبود 

اطالع رسانی جامع از مزایای بیمه و وجود قوانین 
دست و پا گیر روند دریافت غرامت، را از دیگر عوامل 
کم انگیزه شــدن بیمه دام در استان دانست.وی 
افزود: عشایر حدود 25 درصد از گوشت و لبنیات 
مورد نیاز این اســتان را در نیمه نخســت سال در 
مناطق ییالقی تامیــن می کنند که 3۰ درصد آن به 

صورت ارگانیک و کنترل شده است.
کرمی میزان تولید شــیر و لبنیات عشایر در زمان 
اســتقرار در مناطق ییالقــی اســتان را حدود 2۰ 
هزار تن بــرآورد و اضافــه کرد: در زمان اســتقرار 
در مناطــق ییالقــی 25۰ تــن پشــم گوســفند 
 و 5۰ تــن نیز کــرک و مــوی بــز تولیــد و روانه

 بازار می شود.

از پله های کاشت و داشت گیاهان دارویی که بگذریم 
به سکوی برداشت می رسیم، سکویی که نه تنها برای 
بهبود وضعیت اقتصادی کشــاورزان مناسب است، 
بلکه می توانــد برای بازرگانان نیــز توجیه اقتصادی 
داشته و همچنین عاملی برای توسعه و حل مشکل 
بیکاری در استان باشــد.به گفته مدیر امور باغبانی 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری مشکالتی نیز در 
بحث گیاهان دارویی وجود دارد و استان فقط به بحث 

تولید پرداخته است. ابراهیم شیرانی افزود: موضوع 
صنایع تبدیلی، بازاریابی و فــرآوری این گیاهان نیز 
باید پیش بینی شود زیرا در غیر این صورت با مشکل 
مواجه می شویم.وی با بیان اینکه بیشتر گل محمدی 
تولیدشده در اســتان برای یزد و کاشــان فرستاده 
می شــود، ادامه داد: البته چند شــرکت در اســتان 
فعال هستند که محصوالت تولیدی را خریداری و به 
شرکت های داروسازی و دیگر شرکت ها می فرستند 

ولی تعداد این شرکت ها نیز اندک است.
مدیر امــور باغبانــی جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری با اشــاره به ضرورت موضوع بسته بندی و 
یا برند کردن برخــی از محصوالت گیاهان دارویی در 
استان، تاکید کرد: در این زمینه کمی فاصله وجود دارد، 

موســیر می تواند به عنوان یک برند از استان مطرح 
شود، بنابراین الزم اســت این موضوع در دستور کار 
متولیان قرار گیرد.شیرانی خاطر نشان کرد: زعفران 
تولیدشده در اســتان نیز به صورت فله ای خریداری 
و با برند خراسان صادر می شود.وی تاکید کرد: البته 
سرمایه گذارانی در این زمینه ورود پیدا کرده اند و برای 
بحث مجوزها در حال انجام کارهای اولیه هســتند، 
ولی در هر صورت این موضــوع باید به صورت جدی 
مورد توجه قرار گیرد.کارشــناس گیاهــان دارویی 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
راه اندازی واحدهای تولید اســانس، بســته بندی و 
فرآوری گل محمــدی نیاز به ســرمایه باالیی دارد و 
تاکنون نیز سرمایه گذار خوبی در این زمینه نداشته ایم.

رییس اداره توسعه امور تولید اداره کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری خبر داد:

بیمه شدن 20 هزار رأس دام سبک عشایر 
مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

ضرورت توجه به صنایع تبدیلی در بحث گیاهان دارویی

مدیر بخش داخلی مجموعه رویان پژوه کاوش پویا با بیان اینکه فعالیت مجموعه رویان پژوه کاوش پویا از سال 1393 آغاز شده است، اظهار کرد: این مجموعه پس از اخذ 
مجوز آزمایشگاه دامپزشکی، دامنه فعالیت خود را گسترش داده و در سال 1398 موفق به اخذ مجوز آزمایشگاه همکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور شده 
و در حال حاضر به عنوان تنها آزمایشگاه معتمد بخش خصوصی در استان مشغول به فعالیت است.زهرا حسنوند ادامه داد: این مجموعه دارای بخش های سرولوژی، 
مولکولی، میکروبیولوژی، شیمی آب و مواد غذایی، هماتولوژی و انگل شناسی بوده و متخصصانی از رشته های ایمنی شناسی، ژنتیک، شیمی، میکروبیولوژی، آمار، زبان 
انگلیسی و دکتری تخصصی و عمومی دامپزشکی در آن مشغول به فعالیت هستند.حسنوند با اشاره به اینکه  مراسم افتتاحیه قسمت زیست فناوری آزمایشگاه رویان 
پژوه کاوش پویا در چند روز اخیر صورت گرفت، افزود: با توجه به نیاز روزافزون کشور در کمبود آموزش های مهارتی، این مرکز اقدام به اخذ مجوز آموزشگاه زیست فناوری از 
سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کرده و به عنوان سومین آموزشگاه در کشور و اولین در استان مورد تایید قرار گرفته و وجه تمایز این مجموعه با سایر مجموعه ها 
در انجام فعالیت های آموزشی است.مدیر بخش داخلی مجموعه رویان پژوه  بیان کرد: الزم به ذکر است تمامی مجوزهای صادر شده در این مجموعه قابل ترجمه و مورد 
تایید استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل )ایسکو( و تمامی مراکز کار بین المللی هستند.حسنوند در پایان  گفت: ما بر این باوریم توانمندسازی نیروهای تحصیل 

کرده نه تنها نرخ بیکاری را در استان کاهش داده بلکه از مهاجرت نوابغ و خروج سرمایه جلوگیری به عمل خواهد آورد.

مسئول بسیج رسانه چهارمحال و بختیاری:

عکاسان دفاع مقدس حقانیت ملت ایران را به تصویر کشیدند
مسئول بسیج رسانه چهارمحال و بختیاری با اشــاره به نقش رسانه ها در دوران دفاع مقدس اظهار داشــت: با توجه به کمبود امکانات و محدودیت های آن 
دوران، رسانه ها توانستند در ایجاد روحیه نشاط، خودباوری و امید نقش موثری را ایفا کنند. مقابله با جنگ روانی دشمن و نشان دادن واقعیات، یکی دیگر 
از کارکردهای رسانه در آن دوران بود که به خوبی صورت گرفت.»البرز لله گانی« با گرامیداشت یاد و خاطره شهید و عکاس عرصه خبر »کاظم اخوان« افزود: 
یکی از اسناد مهم دفاع مقدس عکس است، عکاسان خبری در دوران دفاع مقدس با به جان خریدن تمام سختی ها رشادت های رزمندگان و جنایات صدام 
را به تصویر کشیدند.لله گانی با بیان این که عکاسی در دوران دفاع مقدس به اوج کمال خود رسید تاکید کرد: عکاسان دوران دفاع مقدس تصاویری را به یادگار 

گذاشتند که حقانیت ملت ایران را به جهانیان و نسل بعد از جنگ نشان می دهد.
مسئول بسیج رسانه چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: امروز شکل جنگ تغییر پیدا کرده، این تغییر شکل رسالت رسانه ها را بیش از پیش کرده است. دادن 
آگاهی صحیح و تزریق امید به جامعه یکی از نقش های اساسی امروز رسانه هاست.وی با اشاره به نقش بی بدیل رسانه ها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
خاطرنشان کرد: رسانه ها پلی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های آینده هســتند، خبرنگاران با موضوع دفاع مقدس به صورت کلیشه ای برخورد 

نکنند و واقعیات را به صورت خالقانه برای مردم بیان کنند.

مدیر بخش داخلی مجموعه رویان پژوه کاوش پویا:
تنها آزمایشگاه معتمد محیط زیست در چهارمحال و بختیاری مشغول به فعالیت شد
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نذورات عزاداران به سمت مقابله با کرونا هدایت می شود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به طرح مواسات مومنانه گفت: نذورات خیران و 
هیئت های مذهبی به سمت مقابله به بیماری کرونا سوق پیدا می کند.منصور شیشه فروش با اشاره 

به وضعیت قرمز اصفهان اظهار داشــت: 
وزارت بهداشت بر اســاس شاخص ها 
وضعیت اســتان ها را از نظر شیوع کرونا 
به رنگ های سفید، زرد، نارنجی و قرمز 
تقسیم کرده و بر اساس آن پروتکل هایی 
را تدوین کرده است.وی با بیان اینکه در 
شــرایط هر رنــگ پروتکل های خاصی 
تعیین می شود، افزود: وزارت بهداشت 
در رابطه با وضعیت قرمــز پروتکل ها را 
ابالغ کرده اســت و تجمع های بزرگ و 

مراسم ختم برگزار نمی شود و تشــدید نظارت بر تمام بخش ها در استان اصفهان انجام می شود. 
شیشه فروش خاطرنشان کرد: طرح مواسات مومنانه با همکاری بسیج، جبهه مردمی سالمت و 
خیران شکل گرفته و مقرر شد، خیران و هیئت های مذهبی که نذورات دارند، نذر آنها به کمک به کرونا 

سوق پیدا کند و برای تامین لوازم بهداشتی و حفاظت فردی کمک کنند.

 دانش آموزان هرچه زودتر برای سفارش کتب درسی
 اقدام کنند

رییس اداره پشتیبانی و تدارکات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ۱۶۵ هزار دانش 
آموز اصفهانی هنوز ثبت و سفارش کتاب های درســی را انجام نداده اند.اکبر بیات  ادامه داد: از کل 
دانش آموزان واجد شرایط اســتان اصفهان برای ثبت نام کتاب، هنوز ۱۶۵ هزار دانش آموز ثبت و 
سفارش کتاب های درسی خود را انجام نداده اند.وی با اشاره به اینکه آغاز سال تحصیلی ۱۵ شهریور 
اســت، افزود: باید دانش آموزان و اولیا نسبت به ثبت کتاب هرچه ســریع تر اقدام کنند تا بتوانیم 
مراحل ســفارش و توزیع کتاب های درسی را مدیریت کنیم و برای آغاز ســال تحصیلی در اختیار 
دانش آموزان قرار دهیم.بیات افزود: سامانه  ثبت کتاب از ۱۱ مرداد تا ۲۰ مرداد برای کلیه ی پایه های 
تحصیلی باز است و بعد از آن سامانه بسته شده و مراحل سفارش و توزیع آن انجام خواهد شد.وی 
ادامه داد: دانش آموزان بعد از ثبت نام در مدرسه و وارد شدن اطالعات شان در» سامانه سناد«با 
مراجعه به آدرس www.irtextbook.ir یا با وارد کردن عبارت »سامانه ثبت کتاب« درمرورگر های 

اینترنتی نسبت به ثبت نام کتب درسی خود اقدام کنند.

رشد 55 درصدی مشارکت نیکوکاران اصفهانی در طرح اکرام
نیکوکاران اصفهانی از ابتدای امســال تاکنون ۱۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیــون تومان به ایتام و فرزندان 
نیازمند تحت حمایــت کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان اصفهان کمک کردند که نســبت به 
مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان، اظهار کرد: مردم نیکوکار استان، در سال جاری تاکنون ۱۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان به 
ایتام و فرزندان نیازمند تحت حمایت این نهاد کمک کرده اند که نســبت به مدت مشابه سال قبل 
۵۵ درصد رشد داشته است.زارع با بیان اینکه در حال حاضر ۸۳ هزار و ۷۹۷ نیکوکار در طرح اکرام 
ایتام و فرزندان محسنین کمیته امداد اصفهان مشــارکت دارند، افزود: این نیکوکاران کمک های 
منظم خود را به ۲۰ هزار و ۵۳۳ فرزند یتیم و نیازمند تحت حمایت این نهاد پرداخت می کنند.وی 
تاکید کرد: کماکان ۳۰۰۰ فرزند نیازمند تحت پوشــش کمیته امداد استان اصفهان فاقد حامی در 

طرح اکرام هستند.

به بهانه برخورد یک دستگاه آمبوالنس با عابر پیاده در اصفهان؛

ناجیانی که خود جان می گیرند

ســال ها تبلیغــات و  جریــان هــای  پریسا سعادت
فرهنگ سازی در برخورد با آمبوالنس ها 
در سطح شهر دستاوردهای خوبی در پی داشته است. اغلب رانندگان 
امروز با شنیدن آژیر این خودروها کنار می کشند و راه را برای عبور آنها 
باز می کنند در مقابل اما آنچه در این ســال ها از دســت رفته اســت 
فرهنــگ رانندگــی درســت و مبتنی بــر قانــون از ســوی رانندگان 
آمبوالنس هاســت. هر چند آنها وظیفه خطیر رساندن بیماران و حفظ 
جان آنها را دارند و گاهی حتی یک دقیقه هم می تواند مرگ و زندگی 
یک نفر را به خطر بیندازد؛ اما این روزها شاید همین تفکر موجب شده 
تا آمبوالنس ها با بی احتیاطی و ســرعت های سرسام آور در خیابان 
های پر ترافیک و شلوغ رانندگی کنند؛ رفتاری که هم برای عابران پیاده 
و هم برای سایر رانندگان گاهی خطر مرگ را در پی دارد .نمونه آن را می 
توان در مرگ دلخراش پیرمرد ۷۰ ساله در یکی از خیابان های اصفهان 
مشــاهده کرد که بر اثر بی احتیاطی و عدم توجه راننده آمبوالنس به 
وقوع پیوست. هر چند تصادف مانند هر وسیله نقلیه دیگری می تواند 
برای آمبوالنس ها هم رخ دهد؛ اما نکته اساســی اینجاست که نمی 

توان به بهانه اورژانسی بودن حال بیماران سالمتی سایر شهروندان را 
 به خطــر انداخت. از ســوی دیگر تــردد آمبوالنس ها از مســیرهای

 »بی آر تی« در شهر افزایش قابل توجهی دارد. حتی بسیاری از  این 
 خودروهــا از مســیرهای یــک طرفــه هــم برای تــردد اســتفاده

 می کنند؛ عاملی که میــزان تصادفات این خودروهــا به خصوص با 
عابران پیــاده و موتور  ســواران را افزایش داده اســت. مســئوالن 
امدادرسانی اورژانس و آتش نشــانی بارها  از نبود مسیرهای امداد 
رسانی در هسته های مرکزی شهر گالیه داشته اند؛ اما به دلیل برخی 
از محدودیت ها هنوز این مســیرها از ســوی مدیریت شهری اعمال 

نشده است. 
مســئوالن اورژانس اصفهان نیــز  پیش از ایــن از نامتــوازن بودن 
پایگاه های اورژانس در سطح اصفهان گالیه داشتند؛ اتفاقی که بخشی 
از سرعت و عجله رانندگان آمبوالنس ها برای کاستن از زمان سرویس 
دهی به بیماران را توجیه می کند. غفور راســتین، سخنگوی اورژانس 
پیش از این از مدیران شــهری درخواســت کرده بود، در بزرگراه ها و 
رینگ های اصلی شهر خط ویژه ای برای خودروهای امدادرسان در نظر 

بگیرند.وی با بیان اینکه در تمام نقاط شــهر اصفهان پایگاه اورژانس 
وجود ندارد، تصریح کرد: نامتعادل بودن پایگاه ها باعث می شود زمان 
امدادرســانی ها به طول بینجامد و زمان طالیی رســیدگی به بیمار یا 
مصدوم از دست برود.مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه برای توزیــع عادالنه پایگاه های اورژانس در 
اصفهان، شهرداری می تواند مکانی به اندازه یک کانکس در اختیارمان 
قرار دهد، افزود: البته دانشگاه علوم پزشکی تاکنون با در اختیار دادن 
فضا به اورژانس کمک کرده، اما همچنان دچار کمبود پایگاه هستیم. 
سال هاست که مسئوالن اورژانس نسبت به کمبود پایگاه ها و تعداد 
آمبوالنس ها در اصفهان هشدار می دهند؛ اما همچنان این هشدارها 
از سوی مسئوالن امر بی نتیجه مانده است.به خطر افتادن جان یک 
انســان دیگر  به دلیل ســرعت زیاد آمبوالنس اگر چه به ندرت اتفاق 
می افتد؛ امــا همین موضــوع آمبوالنس ها را بــه خطراتی متحرک 
در سطح شهر تبدیل کرده اســت که گاهی هم موجب هراس عابران 
 پیاده می شود و هم جان راکبان ماشین و موتور سیکلت سواران  را به 

خطرمی اندازد.

رییس اداره آمــوزش فنی و حرفــه ای و کاردانش 
آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اضافه 
شدن رشــته های جدید مهارتی هنرستان ها، گفت: 
اکنون در شــاخه فنی و حرفه ای رشــته ای اضافه 
نشده اما در ساختار شاخه کاردانش تعدادی رشته 
حذف و تعدادی اضافه شــد که رشته های جدید به 
نوعی کاربردی تر هســتند.پیمان شاهپوری با بیان 
این که طی چند ســال اخیر با اســتقبال و گرایش 

خوبی از ســوی مردم بــرای ثبت نــام فرزندان در 
هنرســتان ها و مهارت آموزی آنها رو بــه رو بودیم، 
اضافه کرد: این اتفاق باعث شده که شرایط ثبت نام در 
رشته های هنرستانی به دلیل محدود بودن ظرفیت 
و پتانسیل های موجود از قبل مشکل تر شود.رییس 
اداره آموزش فنــی و حرفه ای و کاردانش اســتان 
اصفهان، گفت: این اتفاق موجب شــده که در برخی 
از هنرستان های شهر تراکم ثبت نام داشته باشیم.

وی ادامه داد: اکنون در شــاخه فنی و حرفه ای و کار 
و دانش هنرســتان های بســیار خوب با رشته های 
مناســبی داریم. بنابراین مــردم می توانند از همه 
پتانســیل های موجود که در شهر و اســتان توزیع 
شده است، استفاده الزم را ببرند.به گفته شاهپوری؛ 

در اصل اضافه شدن این نوع رشــته ها در مجموعه 
رشــته های شــاخه کاردانش مد نظر بوده است که 
رشته های کاربردی هستند و دانش آموز با فراگیری 
آن و گرفتن دیپلم شرایط آسان تری را برای رسیدن 
به یک شغل دارد تا اینکه بخواهد در رشته های دیگر و 
بدون دسترسی به اشتغال مناسب تحصیل کند.وی 
با تاکید بر اینکه هنرستان ها به دلیل اینکه آموزش 
رشته های خاصی را پوشش می دهند و این رشته ها 
ممکن اســت در همه هنرســتان های سطح شهر 
پراکندگی نداشته باشد، گفت: بنابراین وزارت آموزش 
و پرورش هیچ نوع محدوده بنــدی، منطقه بندی و 
ناحیه بندی بــرای ثبت نام در هنرســتان ها در نظر 

نگرفته است.

رشته های کاربردی جدید در هنرستان های اصفهان اضافه شد

سخنگوی اورژانس پیش از این از مدیران شهری 
درخواست کرده بود، در بزرگراه ها و رینگ های اصلی 
شهر خط ویژه ای برای خودروهای امدادرسان در نظر 

بگیرند

 کرونا پشت 
 در محله های
 حاشیه نشین

با اینکه کرونا، ویروسی است که فقیر و 
غنی نمی شناسد اما احتمال شیوع این 
ویروس خطرناک در مناطق حاشیه ای 
به علت پایین بودن ســطح بهداشــت 
عمومی و کمبود مواد ضدعفونی و مراکز 

بهداشتی، بیشتر است .

 دستگیری جاعل و کالهبردار متواری
 در یکی از  استان های شمالی کشور

متهم متواری در اصفهان با ۱۵ فقره فروش مــال غیر و ۵۰۰ میلیارد ریــال کالهبرداری در یکی از 
استان های شمالی کشور دســتگیر شد.دادستان دادگستری زرین شهر با اشــاره به اینکه در پی 
گزارش اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مبنی بر اینکه فردی سند زمین با پالک ثبتی 
مشخصی را در منطقه شــمال اصفهان جعل و به نام خود انتقال داده است، گفت: با دستور دادیار 
شعبه چهارم دادسرای لنجان حکم جلب این متهم در دستور کار سربازان گمنام امام زمان )عج( 
قرار گرفت و متهم در یکی از شهر های شمالی کشور دستگیر شد.میرشفیعی با اشاره به اینکه این 
متهم دارای پرونده های متعدد ی در زمینه انتقال مال غیر با سند جعلی و کالهبرداری در دادسرای 
لنجان و اصفهان است، افزود: این متهم هم اکنون با ۲۰ شاکی در مجموع بیش از ۵ هزار متر مربع 
زمین جعل کرده است.وی گفت: پس از اعتراف متهم به کالهبرداری های خود پرونده تکمیل و به 

مراجع قضایی تحویل داده شد.

 یک نفر بر اثر برق گرفتگی روی سی و سه پل
 اصفهان جان باخت

نوجوان ۱۲ ساله ای دوشنبه شب روی سی و سه پل اصفهان به علت برق گرفتگی و پرتاب به داخل 
رودخانه زاینده رود جان باخت.مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: این حادثه 
ساعت ۲۳ و ۵۶ دقیقه شب  رخ داد و نیروهای اورژانس ۱۱۵ به محض  اطالع به محل اعزام شدند.

غفور راستین افزود: این پسر ابتدا دچار برق گرفتگی شد و به همین دلیل به رودخانه سقوط کرد.
وی بیــان کــرد: تکنســین های اورژانــس پیــش  بیمارســتانی اقدامــات درمانــی اولیــه 
را برای این مصدوم انجام و ســپس به بیمارســتان شــریعتی انتقــال دادند کــه در نهایت این 
نوجــوان جانــش  را از دســت داد.چهــارم مــرداد مــاه نیز یــک دختر حــدود ۱۸ ســاله به 
دلیلی که خودش لیــز خوردن اعالم کرده بود از روی ســی و ســه پــل به رودخانه ســقوط کرد 
ولی بــه دلیل کم عمــق بــودن رودخانــه در آن منطقه، دچــار آســیب از ناحیه پا، کمــر و گردن 
 شــد.به تازگی بــه دلیــل محافظــت از جان شــهروندان،دهانه های ســی و ســه پل با ســیم 

محصور شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا مطرح کرد:

دستگيری سارقان روزهای پنجشنبه و جمعه
فرمانده انتظامی شهرستان شــهرضا از دستگیری سه ســارق منزل که فقط روزهای پنجشنبه و 
جمعه ســرقت می کردند، خبر داد.ســرهنگ صادق کاظم زاد اظهارکرد: در پی وقوع چندین مورد 
ســرقت منزل در روزهای پنجشــنبه و جمعه در شهرستان شــهرضا، ماموران پلیس آگاهی وارد 
عمل شــدند.وی افزود: پس از انجام یک ســری کارهای تخصصی ســه ســارق که اهل یکی از 
استان های کشور بودند، شناسایی و هنگامی که قصد سرقت از یک منزل را داشتند دستگیر شدند.

این مقام انتظامی بیان کرد: در بازرســی از خودروی آنها مقادیری طال و اشــیای قیمتی کشف و 
تاکنون به سرقت از سه منزل اعتراف و پرونده برای روشن شــدن دیگر سرقت های احتمالی در 
دست بررسی است.ســرهنگ کاظم زاد بیان کرد: سارقان پس از تشــکیل پرونده برای اقدامات 
قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شــدند.فرمانده انتظامی شهرستان شــهرضا از شهروندان 
خواست، منازل خود را خالی نگذارند و از نگهداری اشــیای قیمتی، وجوه نقد و طال در منزل اکیدا 
 خودداری کنند و هر گونه موضوع مشکوک را در اسرع وقت از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس

 اطالع دهند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: آنا

خبر روزاخبار

رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان اعالم کرد:

کاهش مراجعات درمان 
و واکسیناسیون به خاطر 

ترس از کرونا
رییس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 
از کاهــش تقاضای درمــان در جامعه خبر 
داد و گفت: بــه علت ترس از ابتــال به کرونا 
مراجعات برای درمان و مراقبت های مرسوم 
بســیاری از بیماری ها کاهش یافت و هنوز 
هم به سطح نرمال برنگشته، حتی تقاضای 
واکسیناســیون هم کم شــده است.طاهره 
چنگیز به کاهــش تقاضای درمان در جامعه 
اشــاره و تصریح کرد: مراجعات برای درمان 
بســیاری از بیماری ها کاهش یافت و هنوز 
هم مراجعات برای درمــان و مراقبت های 
مرســوم به علت ترس از ابتال بــه کرونا به 
سطح نرمال برنگشته درحالی که بسیاری از 
آنها مورد نیاز اســت، همچنین در این دوران 
حتی تقاضای واکسیناسیون کم شد و برخی 
از مردم به خاطر تــرس از ابتالی فرزندان و 
خانواده هایشان برای واکسیناسیون مراجعه 
نکرده اند.چنگیز با بیان اینکه اقدامات انجام 
شده در سطح استان براساس اولویت بندی 
بود، گفت: اولویت برای غربالگری و مراقبت 
از مبتالیــان به بیمــاری کووید۱۹ بــود و به 
همین خاطر رسیدگی به موارد پرریسک به 
شدت مختل شد، ولی از اواسط اردیبهشت 
ماه این هشــدار داده شــد که مراقبت ها از 
بیماران پرریســک به حالت عادی برگردد 
هرچند هنوز هم به حالت عادی برنگشــته 
است.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با اشــاره به توقف جراحی های غیرضروری 
و زیبایی در بیمارســتان ها، توضیح داد: در 
این دوران تاکید شد اعمال جراحی که تاخیر 
آن برای بیمــار خطرآفرین اســت متوقف 
نشــود و به تاخیر نیفتد، اگرچه گزارشی که 
همکاران متخصص ما در زمینه سرطان ارائه 
کرده اند حاکی از این است که بیماران را در 
مراحل بدتــری می بینند و ایــن از مواردی 
 است که در اصالح سیســتم سالمت باید به

 آن فکر کرد.

رییس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان گفت: راهبرد اصلی این مرکز علمی پاســخ به نیازهای فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و پژوهشی کشور است از این رو 
آمادگی شناسایی و تبیین نیازها را داریم.مرتضی تیموری با اشاره به فعالیت های جهاد دانشگاهی در شرایط شیوع ویروس کرونا ادامه داد: در حوزه پژوهشی وقفه 
کوتاهی را در اسفند و فروردین در تعامل با کارفرمایان شاهد بودیم.تیموری اضافه کرد: فعالیت های جهاد دانشگاهی در شرایط کرونا کاهش پیدا نکرد همچنین در 
حوزه آموزش بازنگری و توجه بیشتر به فضای مجازی و فناوری اطالعات را شاهد بوده ایم.وی خاطرنشان کرد: در این راستا ۶ هزار نفر از دانشجویان جهاد دانشگاهی 
از طریق فضای مجازی دوره آموزشی خود را تکمیل کردند و در تابستان هر ۲ شیوه فضای مجازی و حضوری را به کار بستیم.رییس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی 
اصفهان با اشاره به چشم اندازهای مربوط گفت: در سال های گذشته جهاد دانشگاهی با فراز و نشیب های متعدد همچنان به فعالیت خود ادامه داد از این رو آینده ای 
درخشان تر و حضوری ملموس تر در کشور خواهد داشت.وی ادامه داد: تاکنون حدود ۱۵ دســتگاه و تجهیزات آزمایش و اندازه گیری را ساخته و تحویل دادیم که 
در این پروژه ها کشور را به معدود کشورهای دارای فناوری تبدیل کردیم از این رو وظیفه ماســت که وقتی از امنیت کشور بهره مند می شویم در ایجاد امنیت سهمی 
داشته باشیم.تیموری با اشاره به انجام پروژه هایی در زمینه آب به عنوان مقوله حیاتی افزود: بالغ بر ۲۰۰ پروژه مطالعات آب، تحقیقات و اکتشافات را در پهنه کشور 

انجام دادیم.امروزه اطالعات و امکانات خوبی در دست داریم و اعالم می کنیم در کشورهای مختلف مدعی امکانات و توانمندی اکتشاف آب های ژرف هستیم.

رییس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:
پاسخ به نیازهای کشور ، راهبرد جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان است



حسن یزدانی:

 تمرین با کرونا خیلی سخت است
حسن یزدانی می گوید تمرین در وضعیت کرونا کار سختی است و به ســادگی امکان تمرین وجود ندارد. وی در حاشیه مراسم خیرخواهانه کشتی گیران برای 
مردم، در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: جا دارد از فدراسیون کشتی تشکر کنیم که چنین کار پسندیده ای کردند و فکر نکنم در فدراسیون های دیگر چنین 
اتفاقی رخ داده باشد.ورزش کشتی از قدیم االیام نزدیک به مردم بود و پوریا ولی، جهان پهلوان تختی و... همواره در کنار مردم بودند و مردم دوست شان داشتند. 
ورزش کشتی را همیشه به عنوان ورزش پهلوانی و مردم می شناسند و در خون مردم ما هست.وی افزود: باید در کنار مردم باشیم تا در چنین ایامی که آنها از نظر 
معیشتی در فشار هستند، بتوانیم کمک کنیم و دردشان را تا حد توان کمتر کنیم. هم ما ورزشکاران و هم افرادی که وضع شان خوب است، باید به اقشار  ضعیف 
تر کمک کنند و راه دوری هم نمی رود.یزدانی همچنین عنوان کرد: وضعیتم خداراشکر خوب است و به خاطر ویروس کرونا تمرینات مان خیلی خوب نیست ؛ اما 

تالش می کنیم آمادگی نسبی را کسب کنیم و بعد در آینده ببینیم چه چیزی پیش می آید و چه مسابقاتی وجود خواهد داشت.
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حاج صفی دیگر برای تراکتور بازی نمی کند؟
احســان حاج صفی، بازیکن ایرانی به توافق شفاهی با باشگاه آریس ســالونیکی دست یافت، 
اما او برای نهایی شدن این انتقال منتظر جدایی رسمی اش از باشــگاه تراکتور است. بر اساس 
گزارش Pressaris یونان، حضور ۹۰ دقیقه ای احسان حاج صفی در بازی جمعه گذشته تراکتور 
برابر پیکان در لیگ برتر ایران آخرین بازی او بود و با فسخ قراردادش می تواند به آریس بپیوندد. 
حاج صفی در هفته جاری پس از دیدار با مالک باشگاه تراکتور نسبت به فسخ قرارداد اولیه اش که 
تا تابستان ۲۰۲۱ معتبر است، اقدام می کند. این رسانه یونانی در پایان نوشت: احسان حاج صفی 

به عنوان سومین خرید رسمی باشگاه آریس سالونیکی این هفته قراردادش را امضا می کند.

کاظمی؛ داور دیدار استقالل – سپاهان
بازی دو تیم استقالل تهران و فوالد مبارکه سپاهان از معوقه مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی 
در حالی روز دوشــنبه ۲۰ مردادماه در ورزشــگاه آزادی برگزار می شــود که با اعالم کمیته داوران 
سیدوحید کاظمی به عنوان داور، محمدرضا منصوری به همراه فرهاد مروجی به عنوان کمک های 
وی قضاوت این بازی را بر عهده دارند. همچنین ســیدعلی اصغر مومنی به عنوان داور چهارم و 

محسن قهرمانی به عنوان ناظر داوری برای این دیدار انتخاب شده اند.

کنایه تند استقاللی ها به هدیه ای که سپاهان به پرسپولیس داد!
هر چند بازی استقالل و سپاهان تمام شده ولی حواشــی این بازی همچنان ادامه دارد. باشگاه 
اصفهانی در آخرین بیانیه خود در واکنش به انتقادات از امید نورافکن نوشــت این سه امتیازی 
که اســتقالل گرفت، هدیه داور بود.سعید رمضانی سرپرســت این تیم اما در برنامه فوتبال برتر 
جواب تندی به مسئوالن سپاهان داد. او در این باره گفت: »بیایید درباره بازی جوانمردانه تیمی 
صحبت کنید که بیشتر از یک نیمه ۱۰ نفره بازی کرد. استقالل هدیه اش را از شجاعت بازیکنان و 
کادر فنی اش گرفت. از فرد دیگری هم هدیه ای نمی گیرد. بهتر اســت دوستان فرافکنی نکنند. 
متاسفانه دوســتان ماجرای تونل ورزشگاه را گفتند. خودشــان ماجرای تونل ورزشگاه را شروع 
کردند)کنایه به بازی پرسپولیس و سپاهان( و سه امتیاز شیرین به یک تیم دیگر هدیه دادند و 
همان سه امتیاز جدول را به هم ریخت. هم به خودشــان ضرر زدند و هم به تیم های دیگر. بهتر 

است فرافکنی نکنند.«

 عقب نشینی سرپرست پرسپولیس در پرونده تمدید
 قرارداد »بشاررسن«

افشین پیروانی با حکم مهدی رسول پناه به عنوان مسئول نقل و انتقاالت تابستانی پرسپولیس 
انتخاب شد تا او گزینه های مد نظر یحیی گل محمدی برای حضور در لیست فصل آینده بازیکنان 
این تیم را جذب کند.سرپرست پرسپولیس که در جریان لیست خرید این تیم برای فصل آینده 
قرار دارد هنوز دخالتی در بحث بازیکنان فعلی که قراردادشان در پایان نوزدهمین دوره رقابت های 
لیگ برتر به اتمام می رسد، نداشته است.بشار رسن هافبک تیم ملی فوتبال عراق که قراردادش 
با این تیم به اتمام می رسد از طریق مدیر برنامه های خود جلساتی را با مهدی رسول پناه داشته 
است اما پیروانی در این جلسات غایب بوده است؛ سرپرستی که مسئولیت نقل و انتقاالتی این 
باشــگاه را پذیرفته اما فعال در این زمینه ورود نکرده است.به نظر می رسد پیروانی که به خوبی از 
پیچیدگی تمدید قرارداد رسن با پرسپولیس به دلیل قیمت باالی ارز قرار دارد تمایلی به دخالت 
در این ماجرا ندارد تا رزومه خود را نزد هواداران این تیم خراب نکند.در صورتی که مســئول نقل و 
انتقاالت باشگاه بایستی تالش فراوانی برای حفظ بازیکنان مدنظر کادرفنی کرده و در مذاکرات 

برای جذب و حتی تمدید قراردادها نقش فعالی داشته باشد.

هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر فوتبال؛

سپاهان و نساجی؛ آخرین فرصت
هفته بیست وهشتم از رقابت های لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، 
فردا  با برگزاری ۲ دیدار آغاز می شــود که در یکی از این رقابت ها تیم 
فوتبال ســپاهان اصفهان در ورزشــگاه نقش جهان میزبان نساجی 

مازندران است.
لیگ نوزدهم به هفته های پایانی خود نزدیک می شــود و ســپاهان 
در 3 هفتــه مانده به پایــان رقابت هــا، باید به مصاف تیم نســاجی 
مازندران برود. دیداری حســاس و 6 امتیازی که نتیجه آن عالوه بر 
۲ تیم، برای ســایر مدعیان کسب ســهمیه از اهمیت باالیی برخوردار 
بوده و می تواند هفته هــای پایانی لیگ را هیجان انگیــز کند.اگرچه 
تکلیــف قهرمانی ایــن فصل از رقابت ها مشــخص شــده اما جدال 
کسب ســهمیه و نزدیکی امتیازات تیم های رده دوم تا ششم جدول، 
موجب شــده اســت تا رقابت های لیگ برتر در این هفته های پایانی 
 از حساسیت باالتری برخوردار باشــد و نتایج بازی ها اهمیت زیادی

 پیدا کند.
سپاهانی ها در حالی آماده مصاف با نساجی می شوند که هفته گذشته 
مقابل استقالل تن به شکست داده و رده دوم جدول را به آبی پوشان 
پایتخت واگذار کردند و شانس شــان برای کســب ســهمیه آسیایی 
کاهش یافت. با این حال سپاهانی ها همچنان شانس کسب سهمیه 
را دارند؛ زردپوشــان اصفهانی که با 45 امتیــاز در رده چهارم جدول 
ایستاده اند، با تیم های استقالل و تراکتور 3 و یک امتیاز فاصله دارند 
و درصورت پیروزی مقابل نســاجی و اندکی خوش شانسی در نتایج 
بازی های شهرخودرو-استقالل و شاهین بوشهر-تراکتور، می توانند 
صعود ۲ پله ای را تجربه کرده و به رده دوم جدول بازگردند.ســپاهان 
مقابل نساجی کار ســختی در پیش دارد؛ شــاگردان قلعه نویی باید 
مقابل تیمی به میدان بروند که در 8 هفته گذشته، شکست نخورده و 
بعد از پرســپولیس بهترین عملکرد را در شروع مجدد لیگ از خود به 
جای گذاشته است. از طرف دیگر افت محسوس شاگردان قلعه نویی 
در فاز هجومی در کنار شیوه بازی تیم نساجی و دفاع منظم و فشرده 
این تیم می تواند شرایط را برای ســپاهانی ها سخت تر کند. سپاهان 
در چند هفته گذشــته عملکرد چندان خوبی در فاز هجومی نداشته و 
مهاجمان این تیم شدیدا فرصت سوز شده اند. شناخته شدن روش و 
سیستم بازی ســپاهان برای تیم های مقابل و آنالیز دقیق آنها از نوع 
بازی این تیم، فرصت بستن کانال های نفوذی سپاهانی ها را در اختیار 
رقبا قرار می دهد و همین امر گلزنی را برای مهاجمان این تیم سخت تر 

از قبل کرده است.
در آن سو نساجی تیمی است که اگر چه تغییر تاکتیک داده و در فصل 

جاری هجومی تر بازی می کند اما در ارائه بازی تخریبی و با پرسینگ 
باال تبحر داشــته و عالوه بر آن از خط حمله زهــردار و خوبی برخوردار 
است. زردپوشان اصفهانی در این دیدار مقابل تیمی به میدان می روند 
که در 8 بازی قبلی خود 3 برد و 6 مســاوی و ۱3 امتیاز کسب کرده و 
تمامی مدعیان فصل جاری از جمله پرســپولیس، استقالل، تراکتور، 
فوالد و صنعت  نفت را متوقف کرده است. نساجی در 8 بازی قبلی خود 
۱۰ گل به ثمر رسانده اســت که با توجه به مصدومیت مهاجم نخست 
این تیم و بازی مقابل مدعیان اصلی لیگ آمار قابل توجه ای به شمار 
می آید. شــاگردان فکری در همین بــازه زمانی تنهــا 5 گل دریافت 

کرده اند که عملکرد خوب نساجی در فاز دفاعی را نشان می دهد.
سپاهان چاره ای جز پیروزی مقابل نساجی ندارد؛ زردپوشان اصفهانی 
به خوبی می دانند که با توجه به بازی های باقی مانده شان هر نتیجه ای 
غیر از پیروزی، شانس آنها را برای کسب سهمیه از بین می برد و همین 
امر می تواند انگیزه شــاگردان قلعه نویی را دوچندان کند. با این حال 
سپاهان مقابل نساجی با ۲ دردسر بزرگ مواجه است؛ مشکل نخست 
سپاهانی ها، افت محسوس مهاجمان این تیم، به خصوص کی روش 
استنلی اســت. اســتنلی در فصل جاری از آن آمادگی فصل گذشته 

به دور بوده و شرایط را برای سپاهانی ها ســخت کرده و شهباززاده و 
قربانی نیز نتوانسته اند انتظارات را برآورده کنند. از طرف دیگر بیماری 
قلعه نویی و غیبت احتمالی او روی نیمکت ســپاهان، شرایط روحی 
روانی بازیکنان این تیم را به هم ریخته و فشار زیادی را به زردپوشان 

اصفهانی وارد می کند.
در آن سو نساجی تیمی است که در فصل جاری نتایج خوبی به دست 
آورده و با 7 برد، ۱۲ تساوی و 8 باخت، 33 امتیازی بوده و در رده نهم 
جدول جای دارد. نساجی در فصل جاری تیمی جوان و قابل احترام 
اســت که فوتبال زیبا و هجومی را ارائه می دهد و تغییر تاکتیک داده 
است. شــاگردان فکری از خط حمله خوب و پرتوانی بهره می برند و 
آمار ۲۹ گل زده نشان از زهر باالی هجومی نساجی  است. از طرف دیگر 
نتایج درخشــان هفته های اخیر این تیم انگیزه فراوانی به بازیکنان 
جوانش داده اســت تا با متوقف کردن ســپاهان، روند خوب خود را 
ادامه دهند.آنچه مشــخص اســت نیاز و انگیزه باالی بازیکنان هر ۲ 
تیم برای کسب امتیاز در این دیدار در کنار شیوه بازی آنها نویددهنده 
 یک بــازی جذاب اســت و باید منتظــر ماند و دید حــوادث چگونه 

رخ خواهد داد.

رییس کمیته ملی المپیک گفت: من هیچ دخالتی 
در انتخابات کمیســیون ورزشــکاران نداشــتم و 
حتی نظرم را به کســی نگفتم. چنــد روز قبل بود 
که انتخابات کمیســیون ورزشــکاران کمیته ملی 
المپیک با حاشیه های زیادی همراه شد؛ با اینکه 
صالحی امیری در این نشســت حضور نداشــت.

رییس کمیته ملی المپیک در نشستخود با رسانه 
ها درباره حاشــیه های به وجود آمده در انتخابات 
کمیسیون ورزشکاران گفت: کمیسیون ورزشکاران 
یکی از کمیسیون های مهم هجده گانه کمیته ملی 
المپیک است. همه اعضای کمیسیون قهرمانان و 
فرزندان این سرزمین هستند. مگر در فدراسیون ها 
رقابت وجود ندارد؟ من در هیچ انتخاباتی در هیچ 
فدراسیونی در ســه ســال اخیر دخالتی نداشتم. 

حتی در مــواردی کــه کاندیدای یک فدراســیون 
 عضو هیئت اجرایی بوده، من اعالم کردم دخالتی

 نمی کنم. یکی از رؤسای هیئت ها به من پیام داده 
که شــما در دو دوره از کیهانی حمایت کردید و این 
کار درستی نیســت! من هم پاسخ دادم که نظری 
روی شــخصی ندارم و هر کســی منتخب مجمع 
باشد، مورد حمایت ماست. وی افزود: حتی برخی 
از قهرمانان قبل از کمیسیون ورزشکاران به من پیام 
دادند که نظر شما در انتخابات برای ما مهم است. 
من هم جواب دادم که بنده هیــچ دخالتی در این 
کمیســیون ندارم. مثال زهرا نعمتی کــه کاندیدای 
ریاست شــده بود، شــاید ۱۰ ماه اســت که با من 
صحبت نکرده. نگاه من متفاوت اســت و معتقدم 
رقابتی که در کمیسیون ورزشکاران رخ داد، سازنده 

بود. هادی ساعی، آرش میراســماعیلی، مجتبی 
عابدینی، زهرا نعمتی، حمیده عباســعلی و... همه 
برای ما عزیز و قهرمانان بزرگی هســتند. از شــما 
ســوال می کنم؛ برای من چه فرقی می کند هادی 
ساعی رییس شــود یا زهرا نعمتی؟رییس کمیته 
ملی المپیک درباره اینکه گفته می شد اساسنامه 
تایید IOC را ندارد، گفت: ما قبال تاییدیه شفاهی را 
گرفته بودیم و حتی در جلسه هم استعالم را گرفتیم 

که پاسخ مثبت از سوی IOC آمد.

واکنش صالحی امیری به حاشیه های کمیسیون ورزشکاران؛

برای من چه فرقی دارد ساعی رییس شود یا نعمتی؟

تحلیل روز

 انتخاب خانواده »سانچو« در صورت جدایی 
از دورتموند

جیدون سانچو فصل درخشانی را با بوروسیا دورتموند تجربه کرد.این بازیکن جوان انگلیسی چند 
پیشــنهاد خوب دارد که جدی ترین آن ها منچستر یونایتد اســت این درحالی است که خانواده او 
دوست دارند که راهی لیورپول شــود.الکس کروک خبرنگار Talk SPORT گفت: من از یکی از 
افراد خانواده سانچو شنیدم که آن ها دوســت دارند که با توجه به موقعیتی که لیورپول دارد راهی 
این تیم شود.باشگاه بوروسیا دورتموند پیش از این اعالم کرد که برای خرید سانچو ۱۰۰ میلیون یورو 
می خواهند این درحالی است که یورگن کلوپ تاکید کرد که قرمزپوشان توان پرداخت چنین مبلغی 

را آن هم در شرایط کنونی ندارند.

»مسعود اوزیل« به شالکه بازگشت
ستاره آلمانی 7 سال اخیر تیم آرسنال به شالکه بازگشت. البته نه برای بار دیگر بازی کردن در تیم آبی 
پوش بلکه او به جایی بازگشت که فوتبالش را نزد آن شروع و برای خودش، اسم و رسمی پیداکرد.

طبق نوشته مطبوعات آلمان، مسعود اوزیل روز یکشنبه در مجموعه تمرینی باشگاه شالکه در گلزن 
کرشن حضور یافت.یک روز قبل از این دیدار، آرســنال تیم او در فینال جام حذفی انگلیس مقابل 
چلسی در ورزشگاه ومبلی به میدان رفت که ۲ بر یک برنده شد و هافبک 3۱ ساله ژرمنی نیز غایب 
این دیدار بود!طبق گزارش همین رســانه ها، اوزیل وقتی دید نامش توسط میکل آرتتا، سرمربی 
توپچی ها از فهرست بازیکنان این مصاف خط خورده، ترجیح داد سفر کند و به گلزن کرشن بیاید تا 
در کنار خانواده حداقل مراسم عید قربان را انجام دهد.در جریان این سفر او سری هم به شالکه زد 
و با دوستانش دیدار کرد.وی که تا تابستان ۲۰۲۱ با تیم قدیمی شهر لندن قرارداد دارد، در ۱5 اکتبر 
سال ۱۹88 در همین شهر گلزن کرشن متولد شد و در سال های ۲۰۰5 تا ۲۰۰8 در تیم نخست این 

شهر یعنی شالکه توپ زد.

»راموس« می تواند تا 40سالگی فوتبال بازی کند
رافائل فان در فارت، ســتاره هلندی ســابق رئال مادرید و همبازی ســرخیو راموس در این تیم با 
ستایش از کاپیتان این روزهای رئال از راموس به عنوان بهترین مدافع این روزهای دنیا یاد کرده و 
می گوید سرخیو می تواند تا 4۰ سالگی به فوتبال بازی کردن ادامه دهد.رافائل فان در فارت ستاره 
سابق هلندی که در دوران جوانی راموس و زمانی که تازه پیراهن رئال را به تن کرده بود به مدت دو 
فصل در برنابئو همبازی او بود از میزان پیشــرفت و پختگی مدافع اسپانیایی ابراز شگفتی کرده و 
می گوید راموس با اینکه به 34سالگی رســیده ولی به این زودی ها به بازنشستگی فکر نخواهد 

کرد و نباید هم بکند.
فان در فــارت در گفت وگو با وبســایت یوفا درباره رامــوس گفت: » راموس به نظــر من بهترین 
مدافع دنیاســت. زمانی که من بازیکن رئال بودم او بیست و یک یا بیست و دو ساله بود و سرشار 
از انرژی. راموس دلش می خواســت همه جای زمین باشــد. از ضربه های آزاد بگیر تا کرنرها و 
خالصه همه جا«.ســتاره ســابق هلندی در ادامه گفت: »ولی حاال اوضاع او فــرق کرده و راموس 
در زمین تمرکز خیلی باالیی دارد. تمرکز او حاال برنده شــدن تیم اســت و البته ســرخیو استعداد 
الزم برای بازی کردن چنین نقشــی را دارد. رامــوس از مهارت ها و نقاط قوت خود مطلع اســت 
و همین به او کمک کــرده در تیمی مثل رئال که اینقــدر موفق بوده و جام برده بــه چنین بازیکن 
مهمی تبدیل شــود. بدن ســرخیو بی نظیر اســت و مثل یک ماشــین می ماند. چند روز پیش 
داشــتم یکی از بازی های رئال را می دیدم و به خودم گفتم یعنی این واقعا 34ســاله اســت؟ به 
 نظر من که ســرخیو راحت می تواند شــش ســال دیگر هم بازی کند. من برایش احترام خیلی

 زیادی قائلم«.

فوتبال جهان

تمرکز، درس بزرگ 
داستان دانشگر – مصلح

بازی حساس سپاهان و اســتقالل در آزادی 
یک وجه مشترک بین دو تیم داشت؛ البته نه 
45 امتیازی بودن و رقابت بــرای عنوان نایب 
قهرمانی! هر دو تیم یــک »مدافع« بلند باال و 
محروم داشتند که در آســتانه بازی بخشیده 
شد.شــایان مصلح شمالی اســت و محمد 
دانشــگر جنوبی. اولی توســط کمیته اخالق 
فدراســیون محروم شــده بود و دومی توسط 
کمیته انضباطی خود باشــگاه. هر دو هم قابل 
پیش بینی بود که بخشیده شــوند تا به بازی 
برســند. اینجا اولین فرق بین آن ها دیده شد، 
مصلح در ترکیب بود و دانشــگر دقیقه 4۹ به 
میدان آمد. اما وقتی سوت پایان خورد، تفاوت 
عملکرد همین دو نفر سرنوشت 3 امتیاز و حتی 
شاید سهمیه آسیایی را مشخص می کرد.مصلح 
در نیمه اول پنالتی داد. نیمه دوم هم دانشگر 
تازه وارد به توپ زد و ضربه در عرض او را مصلح 
درون دروازه خودی جا داد. درس اول در روز اول 
فوتبال بازی کردن بــه هر نوجوان! اینکه وقتی 
در شش قدم می روی با قدرت در عرض شوت 
کن تا به یکی بخورد و کمانــه کند توی دروازه! 
البته شــلیک دانشگر نه »ســرعت« داشت 
و نه »قــدرت«؛ این مصلح بود کــه »تمرکز« 
نداشــت!بعد از بازی، عده ای شروع کردند به 
مقایســه بین این دو نفر. آنچه بر آن ها رفت و 
باعث چنین عملکردی شــد. محمد دانشگر 
بعد از حادثه تمرین از همــه عذرخواهی کرد تا 
برگردد. حتی اگر »فرمالیته« و ظاهری بود، اما 
مصلح مسیر »انکار« را در پیش گرفت و سعی 
در اثبات بی گناهی کرد. دقیقا همانی که وقت و 
انرژی بیشتری می طلبید و تمام تمرکز مصلح را 
به خود جلب کرد. او باید حاال از خودش بپرسد 
که »چرا من؟« چرا بدخواهان و حاشیه سازان 
– که همیشه در کمین ستاره ها هستند تا ضربه 
بزنند – او را برگزیدند؟حوادث بازی شنبه شب 
و تفاوت وضع دانشــگر – مصلــح می تواند 
درسی باشــد برای همه فوتبالیست های ما 
که بدانند در فوتبال حرفــه ای فقط آمادگی 
جســمانی، تمرین، تغذیه و... مهم نیست! 

تمرکز هم هست...

مستطیل سبز

شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شورای محترم اسالمی شهر بهارستان به شماره 4۰8/ش ب مورخ ۹۹/۰4/۲۱ به شرح جدول زیر نسبت 
به برگزاری مزایده عمومی با شرح شرایط زیر اقدام نماید:

آگهی مزایده عمومی

داود بحیرایی- شهردار بهارستان م الف:926823

میزان سپرده شرکت در مزایده )ریال(قیمت پایه اجاره ماهیانه )ریال(مدت اجارهموضوع مورد مزایده

واگذاری استیجاری مجموعه زمین های تنیس به متراژ ۲۰۰۰ 
متر مربع واقع در بلوار بهشت مقابل دانشگاه شیخ بهائی

3 سال 
شمسی

4/۰۰۰/۰۰۰7/۲۰۰/۰۰۰

۱- متقاضیان می توانند از روز چهارشــنبه تاریخ ۹۹/۰5/۰8 تا روز چهارشــنبه 
مورخ ۹۹/۰5/۲۲ جهت دریافت اســناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری 

بهارستان مراجعه نمایند.
۲- آخرین مهلت ارسال اسناد به واحد دبیرخانه محرمانه شهرداری بهارستان 

روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰6/۰3 ساعت ۱4/۲۰ می باشد.

3- زمان بازگشایی پیشنهادات راس ســاعت ۱4/3۰ بعد از ظهر روز سه شنبه 
مورخ ۹۹/۰6/۰4

4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

6- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.



چهار شنبه 15 مرداد  1399 / 15 ذی الحجه 1441/ 5 آگوست 2020/ شماره 3038
مدیر مالی و اقتصادی شهردار اصفهان:

ناوگان اتوبوسرانی اصفهان متحول می شود
مدیر مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با اشاره به وعده شهرداری اصفهان مبنی بر ورود اتوبوس های 
نو به چرخه حمل و نقل عمومی اظهار کرد: ۸۰ دستگاه اتوبوس اسکانیای جدید، دارای مشخصات 
زیست محیطی مطلوبی است.مرتضی طهرانی با بیان اینکه این اتوبوس ها از محل انتشار و فروش 
اوراق مشارکت سال ۹۸ به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان توسط شهرداری خریداری شد، افزود: با وجود 
اینکه شرکت های تولیدکننده داخلی، اتوبوس نو ندارند، اما با همت مدیریت شهری اصفهان پس 
از تالش شش ماهه اتوبوس های نو خریداری شــد.مدیر مالی و اقتصادی شهردار اصفهان ادامه 
داد: قیمت هر اتوبوس خریداری شده در زمان انعقاد قرارداد شهرداری یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون 
 تومان بود که در حال حاضر هر یــک از اتوبوس ها دو میلیارد و ۸۰۰ میلیــون تومان قیمت گذاری 

شده است.
وی تصریح کرد: کارخانه اســکانیا اعالم کــرده اتوبوس های خریداری شــده، آخرین نســل از 
اتوبوس های اروپایی است و به لحاظ کیفیت به تفاوت خواهد داشت.طهرانی با بیان اینکه شهرداری 
برای سال جاری ۱۳۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرده تا تعداد اتوبوس ها را طبق برنامه 
افزایش دهد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مذاکراتی با تولیدکنندگان اتوبوس انجام شده که نتایج 

آن را اطالع رسانی خواهیم کرد.
وی گفت: ســال گذشــته ۵۰ دســتگاه اتوبوس با هزینه بیش از ۲۰ میلیارد تومان بازسازی شد 
و در ســال جاری نیز ۷۰۰ دستگاه اتوبوس بازســازی و نوسازی می شــود.مدیر مالی و اقتصادی 
 شــهردار اصفهان تاکید کرد: در صورت تحقق فرآیند بازسازی و نوســازی اتوبوس ها، این ناوگان

 متحول خواهد شد.

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای 50 پروژه در منطقه 13
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان  با بیان اینکه هدف ایجاد توسعه متوازن و عدالت محور در تمامی 
نقاط منطقه و به صورت مساوی در بین شهروندان اســت، اظهار کرد: بر اساس حقوق شهروندی، 
تمام شــهروندان باید از امکانات رفاهی، تفریحی، فرهنگی، خدماتی و برنامه های شــهرداری به 
صورت عادالنه در تمام ابعاد بهره مند شــوند.محمد شرفا با اشــاره به پروژه های سال جاری این 
منطقه گفت: در سال جاری بیش از ۵۰ پروژه کوچک و بزرگ عمرانی در منطقه اجرا می شود که در 
حال حاضر تعدادی از آنها در مرحله مناقصه و اســتعالم است و تا پایان امسال شاهد بهره برداری 

از آنها خواهیم بود.
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان ادامه داد: احداث خیابان دسترسی بلوار گل ها به کشاورز، پیاده 
روسازی خیابان های باغ فردوس، قائمیه و جانبازان و اصالح هندسی کندرو شهید حبیب اللهی کنار 
باغ بانوان از دیگر پروژه هاست.وی گفت: پنج پل مکانیزه در این منطقه قرار دارد که البته در حوادث 
سال گذشته چهار عدد آن ۱۰۰ درصد تخریب شد، اما با توجه به نیاز شدید شهروندان و حادثه خیز 
بودن محل های تردد در اسرع زمان و با تمام توان تالش کردیم تا این پل ها تعمیر یا تعویض شوند 

که موثر بوده است.
مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان بــا بیان اینکه احــداث پل مکانیزه امام صــادق )ع( در حال 
اجراســت و به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد، خاطرنشــان کرد: یکــی از پروژه های موثر 
در این منطقه فاز دوم خیابان دســتگرد اســت که بیش از ۷۰ درصد آزادسازی شــده و مابقی در 
دستور کار اســت و به زودی آزادسازی آن آغاز و فاز دوم اجرا می شــود.مدیر منطقه ۱۳ شهرداری 
اصفهان با اشــاره بــه طرح های محرک توســعه این منطقــه، اظهار کــرد: در منطقــه ۱۳ پارک 
 کوهستانی صفه با چشم انداز ناژوان به عنوان محرک توســعه مصوب شده و اقدامات آن در حال

 انجام است.

طرح های بسیج سازندگی اصفهان در دومین مرحله رزمایش کمک مومنانه؛

از شیفت ایثار تا اطعام علوی 

مسئول بسیج سازندگی استان اصفهان از 
        سمیه مصور

آغاز اجرای مرحلــه دوم رزمایش کمک 
مومنانه در دیــار زاینده رود خبر داد، رزمایشــی کــه  اولین مرحله آن 
اردیبهشت ماه سال جاری در راستای لبیک به منویات رهبری در کشور 
شکل گرفت و صحنه هایی زیبا از همدلی مردم در کمک به نیازمندان به 
نمایش در آمد. تقدیر  مقام عظمای والیت  ) حفظه ا...( از این حرکت و 
درخواست ایشان بر تداوم اجرای آن موجب شد تا دومین مرحله این 
رزمایش نیز با همکاری سپاه، بســیج و خیرین به مرحله اجرا در آید. 
مسئول بسیج سازندگی استان اصفهان به مناسبت آغاز این مرحله از 
رزمایش کمک مومنانه در نشستی با اصحاب رسانه  به تشریح اقدامات 

این سازمان در اجرای رزمایش مومنانه پرداخت. 
سرهنگ حسن عجمی اظهار داشت: همزمان با ورود کرونا، دستگاه های 
اجرایی کشور وارد عمل شدند که بسیج نیز نقش همراه کننده ای را ایفا 
کرد و اقداماتی نظیر ضدعفونی معابر و منازل تا تولید ماسک را دنبال 
کرد.وی تصریح کرد: به دلیل قیمت باالی ماسک، بسیج با راه اندازی 
۵۰۰ کارگاه دوخت ماســک از طریق وام های اقتصاد مقاومتی و تبدیل 
کارگاه های خیاطی به تولید ماسک و توزیع آن در بازار به تعدیل قیمت ها 
کمک کرد.مســئول بسیج سازندگی اســتان اصفهان با اشاره به طرح 

غربالگری در سطح اســتان به همراه علوم پزشکی، گفت: در پایان کار 
بیش از ۹۰ درصد از این طرح به همت بسیج انجام شد.

وی افزود: مرحلــه اول رزمایش کمــک مومنانه در نیمه شــعبان به 
فرمایش رهبری و با رمز »یا صاحب الزمان ادرکنی«آغاز و ستاد آن در 
استان اصفهان تشکیل شد که در راســتای توزیع بسته های معیشتی، 
سپاه ســامانه مهر کریمانه را راه اندازی کرد و همچنین از ظرفیت تمام 
ادارات و ســازمان های مربوطــه مانند کمیته امداد، بهزیســتی، زنان 
بی سرپرست و ... بهره گرفته شــد.عجمی با بیان اینکه جمعیت ۵۹۷ 
هزار نفری توسط این سامانه جمع آوری و در نهایت ۳۰۵ هزار نفر توسط 
معاونت سپاه مشــخص شــد، گفت: در مرحله اول رزمایش بیشتر 
ســازمان ها و مراکز از جمله اتاق بازرگانی، صنایع مادر اســتان، ستاد 
فرماندهی امام)ره( و به ویژه گروه های جهادی و بســیج انصافا پای 
کار بودند. وی تصریح کرد: در مرحله نخســت رزمایش، طی ۳ مرحله 
توانستیم 4۰۰ هزار بسته معیشــتی را تحویل دهیم و همچنین ۲ هزار 

و ۱۱۰ وام ۵ میلیون تومانی به اصناف آسیب دیده از کرونا داده شد.
مسئول بسیج ســازندگی استان اصفهان با اشــاره به درخواست رهبر 
معظم انقالب مبنی بر ادامه خدمت مومنانه، اظهار داشت: مرحله دوم 
رزمایش در تاریخ ۲۲ تیرماه سال جاری در ۳ بازه زمانی انجام می شود. 

در همین راستا در تاریخ ۲ مرداد، 4۰۰ جهیزیه به ارزش ۲۰ میلیارد تومان 
با هماهنگی  بسیج و اســتفاده از ظرفیت خیران ، ۲۲ قلم جنس برای 

عروس و داماد ها تهیه شود.
وی افزود: توزیع سراسری بسته معیشتی در قالب چند طرح اجرایی 
خواهد شــد که در طرح امیرالمومنین)ع( پیش بینی ۲۵ هزار بســته 
معیشتی شــده، همچنین در طرح والیت ۷ میلیارد جمع آوری شده و 

در قالب بن های خرید کاال با محوریت شهرستان ها توزیع می شود.
عجمی طرح دیگری تحــت عنوان» اطعام علــوی« در هفته جاری را 
مطرح کرد که در آن یک میلیون طعام گرم در کل استان توزیع خواهد 
شد و در طرح نذر قربانی توسط بســیج دانشجویی دنبال می شود. در 
طرح شیفت ایثار از جوامع بسیج و یا افراد دیگر  به صورت ایثارگرانه وارد 

می شوند و در قالب شیفت خدمتی به کارخانه کمک می کنند.
وی خاطر نشــان کرد: اطعام نیازمنــدان در هیئــات پیگیری خواهد 
شــد زیرا بســیج مداحان هیئات، ظرفیــت خوبی  دارند کــه توزیع 
نــذورات از این طریــق مدیریت می شــود و ۳ هزار و ۲۰ فقــره وام ۵ 
میلیــون تومانی برای کل اســتان در نظر گرفته شــده کــه از ظرفیت 
 بانک هــا اســتفاده و به مشــاغلی که بــر اثــر کرونا آســیب دیده،

 تعلق می گیرد.

مدیر پژوهــش، خالقیــت و فناوری هــای نوین 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: امروزه تولید گاز متان 
از پســماند جامد شــهری به عنوان راه حلی مقرون 
به صرفه و دوســتدار محیط زیســت برای کاهش 
پســماندها و دفع آنها بدون عواقب محیط زیستی 
مورد استفاده قرار می گیرد.مرتضی نصوحی افزود: 
در کشورهای توسعه یافته به خصوص در کشورهای 
اروپایی کارخانجــات متعددی بــرای تولید برق و 
حرارت از متان حاصل از پســماندها احداث شــده 
که با توجــه به ضرورت این امر در ایران، نخســتین 
واحد تولید متان از پســماند جامد شهری در آبعلی 
تهران راه اندازی شد و در پی آن شهرداری و سازمان 

بازیافت تعداد دیگری از شهرها از جمله اصفهان نیز 
دغدغه انجام چنین پروژه ای را دارند.مدیر پژوهش، 
خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان ادامه 
داد: از آنجایی که تفکیک مواد قابل بازیافت در شهر 
اصفهان با درصد بسیار باالتری نسبت به سایر شهرها 
انجام می شود، پسماند تولید شده در شهر اصفهان 
از کیفیت باالتری برخوردار بوده و مشکالت فرایندی 
کمتری نسبت به سایر شهرها خواهد داشت، اما در 
راســتای انجام پژوهش در ارتباط با بررسی میزان 
پتانسیل گاز متان مواد آلی پسماند شهر اصفهان به 
عنوان پروژه پژوهشی مسئله محور، نیاز به مقادیر 
دقیق از میزان متان قابل استحصال از پسماند جامد 

شهری بود.
وی افزود: در واقع هدف این پــروژه تعیین مقادیر 
پتانسیل تولید متان از پسماند جامد شهری اصفهان 
با انجــام آزمایــش در حجمی باالتر از تســت های 

معمول آزمایشگاهی اســت.نصوحی گفت: در این 
طرح پژوهشی اندازه گیری پتانسیل متان با استفاده 
از روش هــای هانســن و VDI 4630 مد نظر قرار 
گرفته و برای تعیین مشخصات پسماند جامد )به 
عنوان مــاده اولیه فرایند( از روش های اســتاندارد 
APHA برای تعیین میزان جامــد کل، جامد فرار، 

pH، COD و نیتروژن کجلدال استفاده شده است.
وی با بیان اینکــه نتایج آنالیــز اندازه گیری میزان 
نیتروژن کل و میــزان پروتئین بــه روش کجلدال 
برای نمونه هــای اولیه به طور میانگیــن برابر ۱.۵ تا 
۹.۵ درصد وزنی به دست آمد، تصریح کرد: پس از 
اتمام آزمایشــات هضم بی هوازی مواد باقی مانده 
در هاضم ها سانتریفوژ شده و مایع باالیی و جامد ته 
نشین شده به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت 
که میزان COD از مایع باالیی به طور متوســط برابر 

۱۲۵۷۰ میلی گرم بر لیتر بود.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان خبر داد:

تولید گاز متان از پسماند جامد شهری

در مرحله نخست رزمایش، طی 3 مرحله توانستیم 400 
هزار بسته معیشتی را تحویل دهیم و همچنین 2 هزار و 
110 وام 5 میلیون تومانی به اصناف آسیب دیده از کرونا 

داده شد

خبر خوان

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان در نشست خبری که به صورت الیو اینستاگرام برگزار 
شد، اظهار کرد: نخستین ماموریت این سازمان ساماندهی مشاغل است 
و معتقد هســتیم از ۱۲۰ هزار واحد صنفی شــهر تنها تعدادی از آنها باید 

ساماندهی شوند.
محمد مجیری تاکید کرد: در موضوع ساماندهی مشاغل شهری به هیچ 
عنوان نمی توان سلبی عمل کرد بلکه با جلب مشارکت این هدف محقق 
خواهد شد.مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشــاورزی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: بازارهای روز کوثر به کمک 
شــهرداری آمده و فضایی را ایجاد کرده تا بتوانیــم محصوالت مورد نیاز 
مردم را از واحد تولیدی به دست مصرف کنندگان برسانیم، البته مردم به 
برند بازارهای کوثر اعتماد دارند و مایحتاج خود را از آن ها تهیه می کنند.

وی اظهار امیدواری کرد: در ســال جاری بازارهای تخصصی محله ای در 
شهر راه اندازی شود.

مجیری با اشــاره بــه اقدامات انجام شــده بــرای مقابله بــا کرونا در 
فروشــگاه های کوثر شهرداری، گفت: در شــش ماهه گذشته برای فائق 
آمدن بر این بیمــاری، ضدعفونی بازارها، توزیع ماســک و اســتفاده از 
دستکش انجام شده تا فعالیت این بازارها با رعایت دقیق پروتکل های 
بهداشتی توأم باشد.مجیری با بیان اینکه شماره تلفن چهاررقمی ۳۵۵۳ 
در راستای تحقق شعار »در خانه بمانیم« برای سفارش کاالها و اقالم مورد 
نیاز از بازارهای کوثر در اختیار شهروندان قرار گرفت، ادامه داد: امسال به 
دلیل شیوع ویروس کرونا شهروندان برای ادای نذر قربانی خود از سامانه 
غیر حضوری ۳۵۵۳ استفاده کردند و امیدواریم این شماره برای سازمان 

مشاغل شهری در مواقع مختلف مورد بهره برداری قرار گیرد.

ابتالی 15 نفر از پرسنل به ویروس کرونا
وی با بیان اینکه در ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری بــا انجام 
تســت کرونا از کارکنان ابتالی ۱۵ نفر از پرســنل به ایــن بیماری محرز 
 شــد، افزود: کارکنان مبتال به کرونا بــا قرنطینه در منزل رونــد مداوا را

 انجام دادند.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان با اشــاره به کمک بهره برداران کوثر در شرایط کرونایی 
برای تامین بســته های حمایتی جهت کمک به نیازمندان در ماه مبارک 
رمضان، گفت: بازارهای روز کوثر به جمع رزمایش همدلی و کمک مومنانه 
به خانواده های نیازمند پیوســتند به طوری که در این اقدام خیرخواهانه 
بهره برداران این بازارها با همراهی پایگاه بســیج ســازمان ســاماندهی 
مشــاغل شــهری و فرآورده های کشــاورزی اقدام به تهیه بســته های 
معیشتی برای توزیع بین نیازمندان کردند.وی اظهار کرد: با شیوع کرونا 
بهره برداران تعدادی از بازارهای شهرداری از جمله بازار گل و گیاه همدانیان 
دچار آسیب اقتصادی شــد که برای جبران بخشــی از آن در شهرداری 
مرکزی بخش اقتصادی ســتاد کرونــا تصمیمات خوبی گرفته اســت.

مجیری با اشاره به افزایش بودجه این ســازمان، گفت: بودجه سازمان 

ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشــاورزی در سال جاری با 
جهش سه برابری به رقم ۲۹۰ میلیارد تومانی افزایش پیدا کرده است که 
امیدواریم در فضای ســخت اقتصادی فعلی بتوان پروژه های سازمان را 

تا پایان سال پیش ببریم.

بهره برداری از مجتمع صنفی پرندگان ذبحی تا پایان سال جاری
وی با بیان اینکه در سال جاری پروژه های شاخص زیادی در این سازمان 
آغاز و تعدادی در مرحله برگزاری مناقصه است، افزود: یکی از موارد مورد 
تاکید کارگروه ســالمت و امنیت غذایی اســتانداری، انتقال واحدهای 
پرندگان ذبحی به نقطه ای مناسب در شهر بود، از این رو احداث مجتمع 
صنفی پرندگان ذبحــی اصفهان در دســتور کار قــرار گرفت.مدیرعامل 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: مجتمع صنفی پرندگان ذبحی با در نظرگیری یک غرفه 
کشتارگاه احداث خواهد شد تا ۲۰ واحد صنفی پرنده فروشی سطح شهر 
به این محل انتقال یابد و واحدهای صنفی مربوطه در خیابان های عطار 
نیشابوری، مسجد سید و حکیم نظامی همچنین میدان امام علی)ع(، 
ساماندهی شــود.وی با بیان اینکه زمینی به مســاحت ۹۰۰ مترمربع با 
همکاری شهرداری منطقه ۱۰ حدفاصل پل تمدن و جاده فرودگاه تملک 
شده تا در آن مجتمع صنفی پرندگان ذبحی اصفهان احداث شود، اظهار 
کرد: مقرر شده در مجتمع صنفی پرندگان ذبحی دامپزشک مستقر و بر 

سالمت طیور ذبحی نظارت کند.
مجیری اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال جاری مجتمع صنفی پرندگان 
ذبحی مورد بهره برداری قرار گیرد.وی افــزود: در میدان مرکزی میوه و 
تره بار پروژه های متعددی در نظر گرفته شــده که یکــی از آنها پروژه  ها 
خروجی و ورودی از ســمت شــمال میدان اســت که تا کمتر از یک ماه 
آینده عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.مدیرعامل سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان تاکید کرد: 
در صدد تکمیل این پروژه تا پایان امسال هســتیم.وی با بیان اینکه در 
میدان مرکزی میوه و تره بار عملیات احداث تاالر »۲۵« آغاز شده است، 
تصریح کرد: این تاالر دارای ۲۸ غرفه عمده فروشان میوه و تره بار است 
که به ظرفیت میدان اضافه خواهد شــد.مجیری اظهار کرد: تخریب تاالر 
فرسوده شــماره ۲4 و عملیات ســاخت آن در دســتور کار قرار گرفته که 
تکمیل آن برای سال ۱4۰۰ پیش بینی شده اســت.وی افزود: تاالرهای 
۲4، ۲۵ و ۲۶ توســعه میدان مرکزی میوه و تره بــار ظرفیت غرفه های 
 این میدان را افزایش خواهــد داد و در تامین نیازهــای مردم تاثیرگذار 

خواهد بود.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: تاالر ۲۳ میدان که بــه فروش و بارانداز 
ماهیان دریایی اختصاص دارد، ظرفیت خوبی است که به صورت هر شب 
ماهیان دریایی از استان های جنوبی و شمالی وارد و از این کالن شهر به 
هفت استان توزیع شــود که امیدواریم با ایجاد این تاالر تا پایان امسال، 

استان های بیشتری را پوشش دهیم.

اعضای هیئت رییسه شورای شهر اصفهان مشخص شدند؛

»نصراصفهانی« رییس شورا ماند
اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان نصراصفهانی را بار دیگر به عنوان رییس شورا انتخاب کردند.یکصد و سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان صبح  دیروز با دستور جلسه انتخاب هیئت رییسه سال چهارم دوره پنجم شورای شهر برگزار شد.علیرضا نصراصفهانی تنها نامزد تصدی ریاست شورای 
شهر اصفهان بود که با ۱۳ رای و با اکثریت مطلق آرا در این سمت ابقا شد.همچنین نصیر ملت به عنوان تنها نامزد و با ۱۱ رای موافق و دو رای ممتنع، نایب رییس 
شورای شهر اصفهان شد.اعضای شورای شهر برای انتخاب منشی اول شورا به امیراحمد زندآور هشت رای و به اصغر برشان پنج رای دادند تا زندآور برای سال 
چهارم جانشین برشان در این سمت شود.فریده روشن با انصراف پورمحمد شریعتی نیا و با ۱۲ رای موافق به عنوان سخنگوی شورای شهر انتخاب شد.اصغر 

برشان نیز به عنوان تنها نامزد خزانه داری شورا و با ۱۲ رای به این سمت دست یافت.

بازدید شهردار 
اصفهان از مجتمع 

مطبوعاتی
شهردار اصفهان به همراه امیراحمد 
زندآور، رییس خانــه مطبوعات از 
مجتمع مطبوعاتی اصفهان بازدید 
کردند. قدرت ا... نوروزی با حضور 
در دفاتر رســانه ها، روز خبرنگار را 
پیشاپیش به اصحاب رسانه تبریک 

گفت و از زحمات آنها تشکر کرد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان خبر داد:

راه اندازی سامانه خرید مجازی در بازارهای کوثر
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موضوع خانواده و ازدواج یکی از موضوعات مهم و  حدیث زاهدی
اساســی در همه جوامع به حساب می آید چراکه 
الزمه بقای نســل و پیشرو بودن جامعه اســت؛ اما در دین اسالم این مسئله 
اهمیت واالتری دارد و تاکید بسیاری بر آن شده است و به همین دلیل است 
که سالگرد ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( به عنوان برترین 
الگوها برای همسران و حتی همه افراد جامعه به عنوان روز ازدواج نام گذاری 

شده است.
 به همت ســازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان کتاب »از 
شما چه پنهان «   توسط انتشارات  حدیث راه عشق ، یکی از انتشارات فعال در 
حوزه نشــر کتاب های خانواده و ازدواج چاپ و رونمایی شد تا در این شرایط 

وانفسا با اقدامی فرهنگی باری از دوش جامعه برداشته شود.
در همین راستا مرتضی رشیدی، معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان در آیین رونمایی کتاب »از شما چه پنهان«  ابراز 
داشــت : یکی از ابزارهایی که می توان برای انتقال مفاهیــم اجتماعی از آن 

استفاده کرد، ابزار ادبیات و هنر است.
رشیدی با بیان اینکه تمرکز این ســازمان در حوزه خانواده و گفتمان خانواده 
است و این مهم را در سرلوحه کار خود قرار داده، اظهار داشت :  کتاب »از شما 
چه پنهان« مجموعه داســتان های کوتاه با موضوع خانواده و سبک زندگی، 

نوشته محمد حسین مردانی است.
وی افزود: یکی از ابزارهایی که می توانیم برای انتقال مفاهیم اجتماعی از آن 

استفاده کنیم، ابزار ادبیات و هنر است.
همچنین مســعود مهدویان فر ، رییــس اداره اجتماعی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان، تصریح کرد: یکی از کلید واژه هایی 
که به شکل مستمر در ســطح جهانی مطرح شده بحث فعالیت های خانواده 
محور است که در برنامه ششم توسعه بر مباحث تحکیم خانواده و پیشگیری 

از طالق تاکید ویژه ای شده است.
مهدویان فر در ادامه افزود : در سیاست های شهرداری و شورای اسالمی شهر 
در سال ۹۹ بحث خانواده اهمیت ویژه ای دارد. کتاب »از شما چه پنهان« یک 

قطعه از پازل بزرگ تری است که در مسائل خانواده مطرح است.
وی تصریح کرد : این کتاب یــک پلن کلی در حوزه تحکیــم خانواده، تربیت 
فرزند و بهبود روابط زوجین است که در صورت عمل به نکات آن تاثیر زیادی 

در تحکیم بنیان خانواده دارد.
محمد حسن مردانی،  نویسنده کتاب از شما چه پنهان نیز در این آیین گفت: در 
قرآن کریم از قصه و روایت گویی برای تبیین مفاهیم استفاده می شود. برای 
شروع کار یک سری موضوعات را بررســی کردیم تا تبدیل به داستانک هایی 

شود و در نهایت بعد از یک سال این کتاب آماده چاپ شد.
محمد حسن مردانی افزود: 85 داستان کوتاه در این کتاب آمده است و تالش 
کرده ایم داستان ها به گونه ای روایت شود که در پایان هر داستان، احساس 

لذت در مخاطب ایجاد شود.
وی  تصریح کرد: فصل اول کتاب از شــما چه پنهان در چهار بخش با موضوع 
خانواده نوشته شــده و فصل دوم آن در خصوص ســبک زندگی است. این 
مجموعه هدیه ای اســت برای مردم که در ســاعات پایانی روز از خواندن آن 

لذت ببرند.
مردانی خاطرنشان کرد: در کنار این اثر یک مجموعه داستان کوتاه هم آماده 
چاپ است که شامل 25 داســتان کوتاه با موضوع خانواده است که با همت 

انتشارات حدیث راه عشق منتشر خواهد شد.
در پایان ایــن رونمایی محمدصــادق میرصالحیان مدیر انتشــارات حدیث 
راه عشــق با بیان اینکــه این انتشــارات تاکنون بیــش از 110 عنــوان کتاب 
چاپ کرده اســت و به  صورت تخصصی در زمینه خانــواده و ازدواج فعالیت 
می کند و در حوزه ســبک زندگی و انقالب اســالمی هم فعال اســت، اظهار 
داشت: امسال 2 عنوان جدید کتاب توســط این انتشارات چاپ شده است، 
کتاب های »خانواده به توان دختر« از امیرحســین بانکــی پورفرد و فاطمه 
مالکی و کتاب »از شــما چه پنهان« نوشته محمدحســن مردانی در 4 ماهه 
ابتدایی ســال ۹۹ به چاپ رســیده اند، البته اواخر ســال گذشــته هم کتاب 
 »52 رسم با هم بودن« را چاپ کرده و تا آخر ســال هم 8 عنوان دیگر اضافه

 خواهد شد.

به همت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان انجام شد؛
رونمایی از کتاب »از شما چه پنهان«   

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

10 تا 16 مرداد هفته جهانی تغذیه با شـیر مادر

دااگشنه علوم زپشکی شهرکرد
مدرییت روابط عمومی و اطالع رسانی

 ســـیاره ای ســـالم
  با حمایت از

        تغذیه با شیـرمادر


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

