
 رییس شورای شهر اصفهان خواستار ارائه پیوست های محیط زیستی طرح های انتقال آب شد؛
 اما رویه سازمان های مربوطه چیز دیگری است

نعل وارونه سازمان محیط زیست
5

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:
زیرساخت های کنترل 

 رهن و اجاره مصوبه
 قانونی می خواهد

 امتیاز ویژه شرکت 
 عمران فوالدشهر
  برای متقاضیان

 مسکن ملی

 کوچ عشایر از
  اصفهان نیمه مهرماه 

آغاز می شود

معاون بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری  خبر داد:
 اختصاص اعتبار
   بازآفرینی شهری

  به شهرکرد 

 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
استان اعالم کرد:

ثبت نام ۲۰ درصد 
 جمعیت سال گذشته
 در مهدهای کودک
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3

3
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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در حالی در جلسه علنی این شورا خواستار ارائه پیوست های محیط زیســت برای اجرای طرح های آب رسانی به استان اصفهان برای حل و فصل مشکل کم آبی شد که پس از 
 گذشت چندین سال از کشمکش میان استان های خوزســتان، چهار محال و بختیاری و اصفهان بر سر آب همچنان موضع سازمان محیط زیست بر ســر طرح های انتقال آب مبهم و غیر شفاف باقی مانده است. 

شبیه اسمش بود؛ خرم و زیبا. جنون دیوانه ای به نام »صدام حسین«  سمیه پارسادوست
اما شــهرخرم را به ویرانه ای تبدیل کرد که 40 سال پس از ویرانی، حاال 

باید آبادشدن دوباره اش را هم مثل آزادسازی اش از خدا انتظار داشت!
شــهر در خواب خوش بود که دیکتاتــور به درک واصل شــده تصمیم گرفت معاهــده الجزایر را به 
یکباره جلوی دوربین ها پاره کند و رسما در بامداد ۳۱ شــهریور با عبور از مرزهای هوایی و زمینی به 
کشورمان اعالن جنگ کند. گفته بود ۱4 روزه به تهران می رسد و به خیال خام خودش می خواست 

خوزستان)پاره تن ایران( را ضمیمه عراق کند. آمده بود پرونده ایران و خوزستان را دو هفته 
ای ببندد؛ اما 8 سال زمین گیر شد. در مخمصه ای خودساخته،  گیر افتاد که خالصی از آن 
به همت دالوری شــیرمردان علوی تبار ایران، سال ها طول کشید و شاید تا روزی که زنده 

می ماند، یادش می ماند »اینجا ایران است.«
جنگ که شروع شد، هیچ کس فکرش را نمی کرد هشت ســال طول بکشد. خیابان به 

خیابان در خرمشهر با دشمن تا بن و دندان مســلح جنگیدیم تا 575 روز بعد، در یک روز 
بهاری خردادی، باالخره خرمشهر، شــهری که دیگر خرم نبود، آزاد شد.  در این آزادسازی 

اســم خیلی ها به میان آمد. اما نام »محمود شهبازی« کمتر مطرح شد. یکی 
از سردارانی که در عملیات بیت المقدس شهیدشــد و دوستانش به او لقب 
»مهاجر« داده بودند چرا که می گویند هیچ وقت یک جا بند نمی شد و همیشه 
در حال حرکت و تالش بود.در دستگرد اصفهان به دنیا آمده بود و یک روز قبل از 
آزادسازی خرمشهر شهید شد. در دانشگاه علم و صنعت درس خوانده و مفسر 
نهج البالغه بود. می گویند او آنقدر گمنام بود که حتی در زادگاهش اصفهان هم 
قبل از شهادت دوستان و نزدیکانش و در واقع هیچ کس او را به عنوان فرمانده 

نمی شناخت.این فرمانده شهید فاتح خرمشهر، شاید یکی از بی نشان ترین فرماندهانی باشد که 
چندسالی است با انتشار کتاب هایی درباره زندگی اش شناخته شده است. 

احمد متوســلیان درباره اش گفته بود: »به  جای اینکه توی سپاه اســتان بنشیند و پشت میزهای 
آنچنانی خودش را گم کند، چنان که متاسفانه بعضی ها خودشان را گم کردند، همیشه در جبهه بود و 
در حال جنگ .«  حاال نه احمد متوسلیان هست و نه فرمانده شهبازی. از حاج احمد خبری نداریم 
و حاج محمود شــهبازی در گلستان شــهدای اصفهان به خاک سپرده شده است. 
آنها رفته اند و چهل سال پس از آغاز جنگ، خرمشــهر آزاد اما آباد نشده است. 
از بازمانده های جنگ، عده ای به کنج عزلت رفته و ســکوت کرده اند و 
عده ای مثل »حاج بحری«های ســریال آقازاده پس از جنگ، به فکر 
چپاول سهم خود از سفره انقالب افتاده اند و در مسیر امالک، ِمالک شان 
را گم کرده اند و البته که دسته ای هم وفادار مانده اند و یادشان هست که 
قرارشان چه بود حتی اگر بی قرار باشــند در این روزها و سال هایی که پا 

روی خون شهدا گذاشته شد...
در آستانه چهلمین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی هستیم. اولین یادنامه را با 
نام »حاج محمود شهبازی« و به تبرک اسم عزیزش نوشتیم که فرمانده 
عزیز اصفهانی، در همه سال های پس از جنگ گمنام بود مثل سال های 
جنگ و البته که ما برای حاج محمود خوشــحالیم. او می دانست »همه 
چیز در گمنامی اســت« . او فرزند راســتین حضرت زهرا )س(بود و ما 
یادمان نمی رود گمنام رفتند و جنگیدند و شــهید شدند تا ما امروز نام آور 

بمانیم و بدانیم قرار نیست از نام شان، نان برای خود بسازیم. 

در آستانه چهلمین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی؛ 
پرده اول: حاج محمود...
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مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان:
85 درصد از واحدهای 
صنفی پروتکل های 

بهداشتی را رعایت می کنند
باالی 85 درصد از اصناف خوشبختانه پروتکل های 

بهداشتی را رعایت می کنند؛ ولی متاسفانه برخی از 

مراجعه کنندگان به واحدهای صنفی به هنگام خرید 

بدون رعایت پروتکل های بهداشتی عمل می کنند.
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 معاون بهداشتی دانشگاه
 علوم پزشکی شهرکرد:

 ۴۰ درصد مبتالیان
  به کرونا در استان
 بی عالمت هستند

40 درصد کل موارد ابتــال بیماران بی عالمت 
هستند که عمدتا سنین پایین دارند، همان 
سنینی که معموال دستورالعمل های بهداشتی 

و استفاده از ماسک را رعایت نمی کنند.
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 بازسازی بخش های آسیب دیده کاخ 
عالی قاپو در دستور کار مرمتگران گروه امانی؛
ورود و خروج گردشگران 
به شاهکار دوره صفوی 

ساماندهی می شود
این عمــارت، نمونــه منحصر بــه فردی از 
معماری کاخ های عهد صفوی است که شاه 
صفوی، سفیران و شخصیت های عالیقدر را 

در این کاخ به حضور می پذیرفت.
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سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در اصفهان:
بی توجهی به  بهداشت فردی، سبب افزایش بیماران کرونایی در اصفهان شد

عکس خبراز میان تیترها

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

دوشنبه ۲۴ شهریور 1399 
 ۲5 محرم  1۴۴1 
 1۴ سپتامبر ۲۰۲۰

 شماره 3۰68
8 صفحه

قیمت: 1۰۰۰ تومان
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سپاهاِن محرم؛ 
یک کادر تقریبا 

اصفهانی

 براساس آماری که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان ارائه دادند، در مجموع می توان گفت که متوسط میزان 
بستری ها و فوتی ها نسبت به جمعیت استان از متوسط کشوری باالتر است و ما شیب خیلی مالیمی را طی می کنیم
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 مدیرکل کمیته امداد استان خبرداد:

 آغاز جشن عاطفه ها
 در استان اصفهان

افزایش 
بیش از دو 

برابری بودجه 
شهرداری 

اصفهان

5

شهادت امام سجاد علیه السالم را تسلیت می گوییم

 نه مرغ، نه تخم مرغ!
  اگر چه معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان می گوید

 گرانی تخم مرغ بر طرف می شود؛ اما واقعیت بازار چیز دیگری است 

3

خروش مردم کاشان در محکومیت اهانت به پیامبر اکرم)ص(
مردم کاشان با حضور در میدان ۱5 خرداد شهرستان کاشان، اهانت به پیامبر اکرم)ص( و قرآن کریم را محکوم کردند.
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ابراز نگرانی »پمپئو« از اقدامات ترکیه 
وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر استفاده از متد دیپلماتیک برای حل و فصل بحرانی بر سر منابع 
طبیعی گفت، ایاالت متحده عمیقا نگران اقدامات ترکیه در مدیترانه شرقی است.تنش ها در مدیترانه 
شرقی بر ادعاها و ادعاهای متقابل ترکیه علیه یونان و قبرس بر سر حوزه های دریایی که گمان می رود 
غنی از گاز طبیعی باشد، باال گرفته است.مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه شنبه در جریان 
سفر به قبرس و دیدار با نیکوس آناســتازیادس، رییس جمهوری این کشور  گفت: کشورهای واقع 
در این منطقه باید اختالفات شان از جمله در حوزه امنیت و منابع انرژی و مسائل دریایی را از طریق 
دیپلماتیک و مســالمت آمیز حل و فصل کنند.وی افزود: تنش های نظامی روزافزون به هیچ کس 
کمک نمی کند، جز دشمنانی که مایل هستند تا شــاهد اختالف در اتحاد ترانس آتالنتیک باشند.

پمپئو گفت: ما عمیقا نگران عملیات های کنونی ترکیه هســتیم. جمهوری قبرس حق دارد از منابع 
طبیعی خود شامل حق بهره برداری از هیدروکربن های کشــف شده در منطقه اقتصادی انحصاری 

خودش استفاده کند.

صدور حکم جدید حبس ابد برای رهبر اخوان المسلمین مصر
دادگاه مصر حکم حبس ابد محمد بدیع و رهبران دیگر اخوان المسلمین را به اتهام دست داشتن در 
خشونت های سال ۲۰۱۳ صادر کرد.این حکم شامل محکومیت ۵۹ متهم دیگر به سه سال حبس و 
سه متهم به شش ماه حبس است.خبرگزاری مصر اسامی بقیه متهمان را ذکر نکرد ؛ اما رسانه های 
محلی اعالم کردند یکی از آن ها محمد البلتاجی، از رهبران اخوان المسلمین است.دادستانی کل 
این رهبران را به ارتکاب جرم و تحریک به خشونت در سال ۲۰۱۳ در استان پورت سعید متهم کرده 
است.اخوان المسلمین مصر ۱۵ ژوئیه اعالم کرد، تعداد حکم های نهایی درباره حبس محمد بدیع 
به هفت مورد و مجموع ۱۳۸ سال می رســد و این حکم ها انتقام جویانه و سیاسی است.این گروه 

اعالم کرد: منتظر حکم های نهایی در ۴۷ پرونده دیگر در هفت استان هستیم.

انگلیس در پی توسعه پایگاه نظامی خود در دریای عمان 
وزارت دفاع انگلیس از اختصاص هزینه ۲۳.۸ میلیون پوندی برای توسعه پایگاه دریایی راهبردی خود 
در عمان خبر داد. به نوشته وبگاه »العربی« وزارت دفاع انگلیس در بیانیه ای اعالم کرده که ۲۳.۸ میلیون 
پوند برای توسعه پایگاه »الدقم« و افزایش دسترسی نیروی دریایی این کشور به اقیانوس هند اختصاص 
داده است.»بن والس« وزیر دفاع انگلیس از برنامه های لندن برای سه برابر کردن مساحت این پایگاه 
نظامی خبر داده و گفت: »دوستی طوالنی مدت بین انگلیس و کشورهای حوزه خلیج فارس بیش از هر 
زمان دیگری مهم است. با داشتن منافع مشترک دفاعی و امنیتی ، کار مشترک ما برای ثبات منطقه ای 
و جهانی بسیار حیاتی است.«پایگاه دریایی الدقم در فاصله ۵۰۰ کیلومتری تنگه  راهبردی هرمز قرار دارد. 
ایران روز جمعه رزمایشی را نزدیک تنگه هرمز برگزار کرد و به چند هواگرد آمریکایی که نزدیک به منطقه 

اجرای رزمایش بودند، هشدار داد.

ایجاد یک شهر امن برای سیاه پوستان در ایالت جورجیا
۱۹ خانواده سیاه پوست با خرید ۹۷ هکتار زمین در جورجیا قصد دارند شهر امن آرامی را برای سیاه پوستان 
ایجاد کنند. اشلی اسکات، کارگزار امالک و مســتغالت به همراه ۱۹ خانواده سیاه پوست در ماه اوت ۹۷ 
هکتار زمین در جورجیا خریداری کرده اند تا شهر امن و آرامی را برای سیاه پوستان ایجاد کنند.بر اساس 
این گزارش، اسکات در اظهاراتی گفت: امیدوارم این شــهر یک مکان آرام برای مردم رنگین پوست به 
خصوص خانواده های سیاه پوست باشد.این زمین در شرق میکان در منطقه ویلکینسون ایالت جورجیا 
واقع است. هدف اصلی اسکات و دوستانش در ابتدا ایجاد یک فضای آرام و امن برای سیاه پوستان بود 

ولی بعدا تصمیم گرفتند تا شهر امنی را برای سیاه پوستان بسازند.

آیا مذاکرات دوحه به ۴۰ سال جنگ در افغانستان پایان می دهد؟

امیدها برای بازگشت آرامش در افغانستان

پس از ماه ها کش و قوس بر سر صلح در  علیرضا کریمیان
افغانستان، امیدها برای دستیابی به این 
آرزوی ۴۰ ساله در این کشور به حقیقت نزدیک تر شده است. نمایندگان 
دولت افغانستان ، نمایندگان رسمی طالبان و برخی دیگر از کشورهای 
میانجی از جمله آمریکا در قطر بر ســر یک میز نشســته اند تا شاید به 
اجماعی برای رسیدن به توافق و تقسیم قدرت در افغانستان دست یابند. 
برخی از کارشناســان این مذاکرات را امیدوار کننده ترین و پایدار ترین 
نشست صلح افغانستان در چند سال اخیر عنوان می کنند که امید بر سر 
رسیدن به توافق در آن زیاد خواهد بود»حامد کرزی« رییس جمهوری 
سابق افغانستان روز شنبه همزمان با شروع مذاکرات بین افغانستانی 
در قطر  با انتشــار بیانیه ای این گفت وگو هــا را خبری خوش و موجب 
امیدواری زیاد برای افغان ها دانســت.وی افزود: این گفت وگوها یک 
فرصت واقعی برای برقراری صلح و ثبات پایــدار و پایان دادن به درد و 
مصیبت مردم افغانســتان بوده و شــایان حمایت و استقبال همگانی 
اســت.کرزی دراین بیانیه تاکید کرد: مردم افغانســتان انتظار دارند تا 
طرف های مذاکره کننده در دوحه، با درک مسئولیت های اسالمی و ملی 
خود برای برقــراری یک صلح پایدار به منظور حفظ و تثبیت اســتقالل 
کشور، تحکیم وحدت ملی، توجه به منافع ملت مسلمان افغانستان و 
نیاز انکارناپذیر مردم این سرزمین به یک زندگی بهتر  و عزتمند در  پرتو 

عدالت، برادری و خواهری هر چه زودتــر این گفت وگوها را به موفقیت 
برسانند.»عبدالسالم ضعیف« سفیر سابق گروه طالبان در پاکستان نیز 
در صفحه فیسبوک خود دراین زمینه نوشت: آغاز این نشست را به فال 
نیک می گیرم که یخ عدم آغاز مذاکرات آب شد و خدای بزرگ پایان آن 
را با ثمــر گرداند.»محمدکریــم خلیلی« رهبر حزب وحدت اســالمی 
افغانستان نیز از آغاز روند مذکرات بین افغانی استقبال کرد و گفت وگوها 
را یک فرصت تاریخی و تکرارناپذیر برای قطع جنگ و تامین ثبات پایدار 
در این کشور دانست. آمریکایی ها که یک پای ثابت این نشست هستند 
هم امیدوارند در ســایه ایجاد صلح بتوانند از افغانستان خارج و هزینه 
های ۱۹ سال حضور در این کشــور و تلفات جانی و مالی بی شمار آن را 
کاهش دهند. مایک پمپئو در آغاز این نشست از مذاکره کنندگان افغان 
خواست تا از »فرصت استفاده کنند« و برای نسل های آینده صلح را به 
وجود آورند. مقام ها، دیپلمات ها و تحلیلگران می گویند گرچه آمدن دو 
طرف به میز مذاکره به خودی خود دستاورد بزرگی است؛ اما بدان معنا 
نیست که مسیر صلح آسان خواهد بود.آغاز این مذاکرات در دوحه، جایی 
که نیروهای طالبان در آنجا دفتر سیاسی دارند بیشتر جنبه تشریفاتی 
دارد و از آخرین فعالیت های دیپلماتیک دولت ترامپ پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری ماه نوامبر محسوب می شود. عبدا... عبدا...، مذاکره 
کننده ارشد دولت افغانستان با آغاز گفت وگوهای تاریخی صلح در دوحه 

خواستار آتش بس به دالیل بشر دوستانه شد و گفت: »باید به خشونت 
پایان دهیم و در اســرع وقت با آتش بس موافقت کنیم. ما آتش بس 
بشردوستانه می خواهیم.«حزب وحدت اسالمی با انتشار اطالعیه ای از 
تمام طرف هایی که با تالش پیگیر خود به نفع مصالح کشور، روند صلح 
را به این مرحله رساندند،قدردانی کرد و خواســتار تداوم گفت وگوها تا 
حصول نتیجه شد. عالوه بر نیروهای داخلی ،کشورهای خارجی از جمله 
ایران هم از این مذاکرات استقبال و آرزوی صلح برای افغانستان را کرده 
اســت؛ موافقتی که می تواند نقش پر رنگی در به ثمر رسیدن مذاکرات 
صلح داشته باشــد با این حال ایران در بیانیه ای از دولت آمریکا انتقاد 
کرده و گفته اســت: »هر گونه فرصت طلبی سیاســی و ســودجویی 
کاســبکارانه به ویژه اســتفاده دولت آمریکا برای بهره بــرداری های 
انتخاباتی از گفت وگوهای بین افغانی را به شــدت محکوم کرده و آن را 
مخل این گفت وگوها می دانیم.« انجام مذاکرات بین االفغانی بخشی از 
توافق آمریکا با گروه طالبان است. واشنگتن امیدوار است تا مذاکرات 
بین دولت افغانســتان و گروه طالبان بتواند راه را برای خروج نیروهای 
آمریکایی و دیگر نیروهای خارجی از افغانســتان همــوار کند. دونالد 
ترامپ، رییس جمهــوری ایاالت متحده پایان جنگ در افغانســتان و 
خروج نیروهای آمریکایی از این کشــور را یکی از اولویت های خود در 

عرصه سیاست خارجی اعالم کرده بود.

جلسات اســتماع صالحیت دیوان الهه در پرونده 
شکایت ایران علیه آمریکا در نقض عهدنامه مودت 
از امروز - دوشنبه - آغاز می شود.جمهوری اسالمی 
ایران در ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۷ در واکنش به اقدام 
دولت آمریکا در اعمال مجدد تحریم های غیرقانونی 
یک جانبه علیه ایران، شــکایتی را علیه این کشور با 
اســتناد به نقض مفاد عهدنامه ۱۹۵۵ مودت، روابط 
اقتصادی و حقوقی کنســولی میان دو کشــور نزد 
دیوان بین المللی دادگســتری مطــرح و ثبت کرد. 
دولت جمهوری اســالمی ایران هم زمان با ثبت این 
شکایت از دیوان بین المللی دادگستری درخواست 
کرد با توجه به آثار مخرب زیان بار و جبران ناپذیر این 
تصمیم دولت آمریکا در اعمال و تشدید تحریم های 
یک جانبه که  نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه 

۱۹۵۵ به شــمار می آیند، با صدور قرار موقت خطاب  
به  آمریکا، این دولت را ملزم به توقف اجرای تصمیم 
غیرقانونی خود تا زمان صدور رای نهایی کند.بنابراین 
با توجه به برگزاری جلسات دادگاه، با صدور حکم علیه 
تحریم های یکجانبه و قرار موقت، دادگاه الهه آمریکا 
را به رعایت حقوق ایران موظف کــرد.در واقع دیوان 
بین المللی دادگستری دستور موقتی را صادر کرد و 
برای حفظ حقوق کشورمان ایاالت متحده را ملزم کرد 
که نسبت به رفع موانع صادرات آزاد دارو و تجهیزات 
پزشکی، محصوالت کشاورزی و قطعات و تجهیزات 
یدکی هواپیماهای مســافرتی از جمله تعمیرات و 
گارانتی و بازرســی الزم برای ایمنی هوانوردی را رفع 
کند. در صدور مجوز مبادالت مالی و انتقال پول مرتبط 
با اقالم فوق الذکر نباید هیچ مانعی ایجاد شود؛  اما 

عمال آمریکا به این دستور موقت تاکنون عمل نکرده 
اســت. همچنین پیش از این دیوان اعالم کرده بود 
که ایران حــق دارد از پیمان مودت برای شــکایت 
علیه تحریم های واشــنگتن استفاده کند. بر همین 
اساس، سفارت کشورمان در هلند نیز اعالم کرده بود 
که جلسات استماع مربوط به صالحیت بین المللی 
دادگســتری )ICJ( در خصوص پرونده شــکایت 
حقوقی جمهوری اسالمی ایران علیه آمریکا در قضیه 
نقض عهدنامه مودت ۱۳۳۴ طی روزهای ۲۴ لغایت 

۳۱ شهریور ماه برگزار خواهد شد.

شکایت ایران از آمریکا در الهه وارد فاز جدید شد

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس گفت: اکنون در مجلس یازدهم فقط استیضاح وزیر کشور مطرح نیست، استیضاح  وزرای دیگر هم در میان است و نمایندگان 
قدری رنگ و لعاب آن را زیاد می کنند. »محمد جواد کولیوند«، در رابطه با شکایت خود از اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار و انتساب کلمه »کارچاق کن« در 
صحن علنی مجلس به او به عنوان معاون پارلمانی وزیر کشور گفت: مسیر استیضاح مشخص است؛ استیضاح پس از تکمیل، به هیئت رییسه ارجاع می شود 
و هیئت رییسه آن را تحویل کمیسیون برای رسیدگی می دهد و پس از آن به صحن علنی، ارجاع و سپس اعالم وصول می شود، این مراحل استیضاح  است که 
باالخره مجلس باید، آن را مدیریت کند.وی با اشاره به استیضاح وزیر کشور ادامه داد: استیضاح وزیر کشور ۱۴ امضا دارد و مربوط به قبل از سخنرانی مقام معظم 
رهبری و نکاتی که رهبری به مجلس متذکر شدند، است. اکنون در مجلس یازدهم فقط استیضاح وزیر کشور مطرح نیست، استیضاح  وزرای دیگر هم در میان 
است و نمایندگان قدری رنگ و لعاب آن را زیاد می کنند، مثال نمایندگان به شبکه پنج رفتند و بدون اینکه از وزارت کشور سوالی بپرسند به گونه ای وانمود می کنند 
که وزارت کشور در این جریانات به نوعی مقاومت می کند، اصال این طور نیست.  در مسیر مجلس مانند دیگر وزارت خانه ها، کارمان را دنبال می کنیم. وظیفه من 

حضور در مجلس و کمیسیون هاست و مشکالت و معضالتی که نمایندگان در حوزه های انتخابیه  خود مطرح می کنند، باید پیگیری  شود.

خبر روزتوضیح معاون وزیر کشور درباره جنجال اخیر در مجلس

وز عکس ر

وضعیت وخیم 
 پناه جویان 

در یونان
هــزاران پناه جــو و مهاجر در 
جزیره لسبوس یونان پس از 
آتش سوزی روزهای گذشته 
و نابــودی کمپ، مجبــور به 
خوابیدن در فضای باز هستند.

برد موشک کروز »جاسک 2« دو برابر شد
فرمانده نیروی دریایی ارتش از دو برابر شدن برد موشــک کروز زیرسطحی جاسک ۲ خبر داد.

دریادار حسین خانزادی اظهار داشت: همان طور که در روز های گذشته شاهد بودیم در رسانه ها 
به ویژه رسانه های غربی هیاهوی زیادی درباره رزمایش به پا شد.وی ادامه داد: چند نکته حائز 
اهمیت است؛ یکی اینکه چرا اینقدر با دقت به این موضوع پرداختند؟ به خاطر اینکه با وجود همه 
تحریم هایی که از ابتدای انقالب بر جمهوری اسالمی تحمیل شده، به ویژه در بخش دفاع، شاهد 
این هســتیم که نه تنها تحریم ها اثر نکرده بلکه شاهد دستاورد های قابل توجهی در بخش دفاع 
در ایران بوده ایم. خانزادی در خصوص قابلیت های موشک جاسک ۲ گفت: موشک هایی که از 
سطح شلیک می شود دشمن می تواند آن ها را منحرف کند؛ اما جاسک ۲ از زیردریایی که دشمن 
 به هیچ عنوان انتظار آن را ندارد شلیک می شود، امروز موشک جاسک دو، نسبت به نمونه اولیه

 دوربرد تر شده است.

 خبر خوش »قالیباف« درباره بورس از تریبون
 باز مجلس

رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به بررســی وضعیت بازار بورس در جلسه غیرعلنی روز 
گذشته مجلس شورای اسالمی گفت که به زودی شاهد تحول در حوزه بورس خواهیم بود.محمد 
باقر قالیباف با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی درباره  
وضعیت بازار بورس به ارائه خالصه گزارش این جلســه پرداخت و بــا تاکید بر حمایت مجلس 
شورای اسالمی از بازارهای ســرمایه و بورس گفت: جلســه ما بیش از دو ساعت و نیم به طول 
انجامید و عمدتا متمرکز بر مسائل حوزه بازار سرمایه و بورس بود. مجلس مسائل اقتصادی را با 
اولویت در دستور کار قرار داده و به خصوص در روزهای اخیر به طور ویژه در حوزه کمیسیون های 
تخصصی و اقتصادی پیگیر حل مشکالت اقتصادی بوده است.وی با اشاره به اظهارات رؤسای 
کمیســیون ها، نمایندگان، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در جلســه غیرعلنی مجلس 
شورای اســالمی خاطر نشــان کرد: اولین نکته ای که مردم باید از آن مطلع باشند این است که 
مجلس مصمم اســت حمایت و تقویت الزم و تثبیت را در بازارهای بورس و سرمایه انجام دهد 
و تالش کند هدایت نقدینگی در بازار بورس به ســمت مسائل تولیدی برود و پروژه های صنعتی 
در بخش تجاری، کارخانجات و تولید در کشــور رونق بگیرد.قالیباف در ادامه اظهار کرد: مجلس 
شورای اسالمی نه تنها هیچ کوتاهی در این زمینه ندارد، بلکه این موضوع بیشتر از همیشه مورد 
توجه و اولویت ما بوده اســت. از این به بعد هم الزم اســت تصمیمات جدیدی در بورس مورد 
 توجه قرار گیرد که این تصمیمات در مجلس شــورای اســالمی با حضور رییس سازمان بورس

 اتخاذ شده است.

ماجرای نامه »حناچی« به دفتر رهبر انقالب چه بود؟
رییس کمیســیون عمران و حمل ونقل شــورای شــهر تهران  در رابطه با آخرین وضعیت ورود 
اتوبوس هــا و مینی بوس های جدیــد به نــاوگان حمل ونقل عمومی شــهر تهــران اظهار کرد: 
بر اســاس توافقی که با شــرکت ایران خــودرو دیزل انجام شــده قرار اســت در مجموع ۲۵۰ 
دســتگاه اتوبوس و مینی بوس به ناوگان حمل ونقل عمومی پایتخت اضافه شــود.وی افزود: 
طبق آخرین رایزنی هــای صورت گرفته ایــن تعداد اتوبــوس به صورت تدریجــی وارد چرخه 
حمل ونقل عمومی خواهند شــد که از آخر شــهریور ورود اتوبوس هــا و مینی بوس های جدید 
آغاز خواهد شد و در یک بازه زمانی مشخص تعداد اشاره شــده وارد چرخه حمل ونقل خواهند 
شد.علیخانی همچنین از ارســال نامه حناچی شــهردار تهران به دفتر مقام معظم رهبری خبر 
 داد و گفت: در این نامه در ارتباط با موضوعات حمل ونقل عمومی از ایشــان درخواســت کمک

 شده است.

کافه سیاست

شکایت سازمان پدافند 
غیرعامل از شورای عالی 

فضای مجازی
ســازمان پدافنــد غیرعامل از شــورای 
عالی فضای مجازی به کمیســیون اصل 
۹۰ مجلس شــکایت کرد.نایــب رییس 
اول کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشــت: »االن شکایتی به 
دســت ما رسیده اســت، از طرف رییس 
پدافند غیرعامل شــکایت شــده که طبق 
قانون، رئییــس پدافنــد غیرعامل عضو 
شــورای عالی فضای مجازی است. االن 
مدت هاســت، ماه هاســت، شــاید یک 
سال اســت که رییس جمهور او را دعوت 
نمی کند و هیچ کســی پاســخگو نیست. 
مثل قضیــه اخراج گونه آقــای رحیم پور 
ازغدی از شــورای عالی انقالب فرهنگی 
که از ایشان دعوت نمی شود.«بر اساس 
این گزارش، مجلس شــورای اسالمی با 
تصویب قانونی در سال ۱۳۹6 این سازمان 
را به عضویت شورای عالی فضای مجازی 
درآورده اســت. با توجه به اینکه در متن 
قانون، عضویت رییس ســازمان پدافند 
غیرعامل کشــور در شــورای عالی فضای 
مجازی منوط به اذن مقام معظم رهبری 
شده بود، معظم له نیز در اسفندماه همان 
سال با این پیشنهاد موافقت فرموده اند. 
این قانون از سوی رییس مجلس شورای 
اسالمی و ریاست جمهوری نیز برای اجرا 
ابالغ شــده اســت.با این حال با گذشت 
قریب به ســه ســال از ابالغ این قانون و 
پیگیری های متعــدد، مجریان از اجرای 
قانون اســتنکاف کرده و از دعوت رییس 
سازمان پدافند غیرعامل کشور برای حضور 
در این شورا ســر باز می زنند.نکته جالب 
اینجاست که معاون وقت نظارت مجلس 
شــورای اســالمی نیز در نامه ای در سال 
۹۸، خطاب به ریاســت وقــت مجلس 
شورای اســالمی موضوع اســتنکاف از 
اجرای قانون »عضویت رییس ســازمان 
پدافند غیرعامل در شــورا های عالی« را 

اعالم کرده است!

آغاز این مذاکرات در دوحه، جایی که نیروهای طالبان در 
آنجا دفتر سیاسی دارند بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و از 
آخرین فعالیت های دیپلماتیک دولت ترامپ پیش از 

انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر محسوب می شود

بین الملل
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مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان:

 85 درصد از واحدهای صنفی
 پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف اســتان اصفهان گفت: در بیش از 151 هزار بازرسی، یک هزار و 150 
واحد پلمب شــد؛ این پلمب ها بعد از تذکراتی که به این واحدهای صنفی داده شــده بود و آن ها به 

آن توجــه نکردند، انجــام گرفت.محمد 
جواد محمدی فشارکی اظهار کرد: از سوم 
اسفند ماه سال گذشــته که شروع طرح 
نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
برای بیماری کرونــا در واحدهای صنفی 
بوده تا بیستم شــهرویوماه، 151 هزار و 
279 بازرســی در این زمینه  انجام شده 
است.مدیر بازرســی و نظارت بر اصناف 
اســتان اصفهــان تصریح کــرد: از این 
تعداد بازرســی یک هــزار و 150 پلمب 

انجام گرفت؛ این پلمب ها بعــد از تذکراتی که به این واحدهای صنفی داده شــده بــود و آن ها  به 
آن توجه نکردند، انجام گرفــت.وی افزود: بــاالی 85 درصد از اصناف خوشــبختانه پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت می کنند؛ ولی متاســفانه برخی از مراجعــه کنندگان به واحدهــای صنفی به 
هنگام خرید بدون رعایت پروتکل های بهداشــتی عمل مــی کنند و حتی منجر به تذکر از ســوی 
 واحد صنفی می شــود که نیاز اســت مردم بیشــتر رعایت پروتکل های بهداشــتی را در این زمینه

 انجام دهند.

کوچ عشایر از اصفهان نیمه مهرماه آغاز می شود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در نیمه مهرماه کوچ عشایر از اصفهان به سمت 
قشالق آغاز می شود و از اکنون هماهنگی های الزم در راســتای انجام کوچ ایمن در حال انجام 
است.منصور شیشه فروش با اشاره به جامعه 5۴ هزار نفری عشایر استان اصفهان اظهار داشت: 
جامعه عشایر شــامل نه هزار و ۶05 خانوار است که 27 هزار از ایل قشــقایی، 2۴ هزار نفر از ایل 
بختیاری و سه هزار نفر هم عشایر عرب جرقویه اصفهان هستند.وی افزود: عشایری که ییالق را 
در استان اصفهان گذراندند از استان های بوشــهر، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و 
خوزستان در 25 خردادماه در ۳00 نقطه و در شهرســتان های سمیرم، دهاقان، شهرضا، چادگان، 
فریدون شهر و فریدن مستقر شده اند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه از 
نیمه مهرماه این عشایر برای گذراندن قشالق استان اصفهان را ترک خواهند کرد، گفت: جلساتی 
برای هماهنگی در مسیر کوچ هنگام بازگشت عشــایر در دوازده گلوگاه شهرستان های سمیرم و 

فریدون شهر برگزار شده است.

جریمه24 میلیاردی برای افزایش قیمت خودسرانه شیرخام 
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان، از صدور حکم 2۴ میلیارد ریالی برای گران فروشی 
شیرخام خبر داد.غالمرضا صالحی اعالم کرد: پرونده تخلف گران فروشی خودسرانه یک شرکت 
تولید شیرخام که بدون اخذ مجوز های الزم از مراجع ذی صالح اقدام به افزایش قیمت شیرخام 
کرده بود با گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در شعبه چهارم بدوی اداره 
کل تعزیرات حکومتی استان مورد رســیدگی قرار گرفت.وی افزود: با عنایت به بررسی به عمل 
آمده و مستندات پرونده، تخلف برای شعبه محرز و در مرحله بدوی، شرکت متخلف به پرداخت 

2۴ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.

اگر چه معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان می گوید گرانی تخم مرغ بر طرف می شود؛ اما واقعیت بازار چیز دیگری است 

نه مرغ، نه تخم مرغ!

تخم مرغ از معدود کاالهای خوراکی در سبد  مرضیه محب رسول
غذایی خانوارهاست که البته به زودی به 
سرنوشت لبنیات و مرغ و حبوبات دچار می شود  و بیشتر یک خوراکی 
لوکس محسوب خواهد شــد تا غذایی ارزان و دم دستی. قیمت تخم 
مرغ در اصفهان در کمتر از هفت روز دو برابر شده است. طبق مشاهده و 
گفت وگو با تعدادی از فروشندگان و مشتریان، قیمت هر کیلوگرم تخم 
مرغ هم اکنون 17 تا 18 هزار تومان عرضه می شود.این درحالی است که 
نرخ هر کیلوگرم تخم مرغ هفته گذشته، در بازار اصفهان 9 هزار و 500 تا 
نهایت 11 هزار تومان عرضه می شد.این گرانی البته در سایر نقاط کشور 
هم به چشم می خورد؛ اما در اصفهان به دلیل وفور تولید این ماده غذایی 
این مدل از گرانی نوظهور تر است. آنگونه که معاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفته است: با سرد شدن هوا، 
تقاضا بیشتر می شــود، ضمن اینکه در تابســتان، به دلیل قرار داشتن 
اصفهان در منطقه گرم، تولید تخم مرغ هم کاهش پیدا می کند.حسین 
ایراندوست به گران شدن نهاده های مصرفی برای مرغ های تخم گذار  
هم گریزی زد و افزود: مرغــداران مجبورند این نهاده هــا را از بازار آزاد 
بخرند که همین امر، به گرانی قیمت عرضه تخم مرغ منتهی می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت های اخیر قانونی است 
یا خیر، گفت: ستاد تنظیم بازار کشوری، قیمت هر کیلو تخم مرغ را 11 

هزار تومــان برای مصرف کننده تعیین کرده اســت؛ بــا این همه، این 
محصول در یک ماه گذشــته، باید کیلویی حدود 9 هــزار تومان عرضه 
می شد که واحد های دامی آن را کیلویی 7 هزار و 500 تومان فروختند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان البته قیمت 
11 هزار تومانی مصوب ســتاد تنظیــم بازار کشــوری را منوط به عرضه 
نهاده های دامی با قیمت دولتی دانست و گفت: این افزایش قیمت ها 
دوامی نخواهد یافت و در صورت تداوم گرانی، سیاست های صادراتی را 
تعدیل می کنیم. اگر چه افت تولید مسئله ای است که مرغداران هم به 
آن اذعان دارند؛ اما دلیل این مسئله را کاهش توزیع نهاده های دامی و 
 کم شــدن انگیزه مرغداران بــرای جوجه ریزی در ماه هــای قبل ذکر

 می کنند ضمن اینکه بخشــی از ایــن افت تولید هم بــه دلیل کمبود 
نهاده های پروتئینی که دولت مســئول تامین آن اســت، می شود. بر 
اساس اعالم یک مرغدار، ٨٥ درصد جیره غذایی مرغ تخم گذار ذرت و 
سویاســت و وقتی جیره کاهش می یابد یا تغییــر می کند، مرغ تخم 
نمی گذارد و وقتــی پروتئین جیره غذایی کاهش می یابد، ســایز تخم 

مرغ ریز می شود. 
این مرغدار با بیان اینکه بین ٣٠ تا ٤٠ درصد نهاده های مورد نیاز تولید با 
نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان رسیده است، افزود: به خاطرکمبود 
عرضه و گرانی بیــش از اندازه نهاده های دامــی، جوجه ریزی کاهش 

یافته و هم اکنون جوجه گوشــتی را به قیمت ٥٠٠ تومان نمی خرند در 
حالی که قیمت مصوب جوجه یک روزه ٢٩٥٠ تومان اســت. از ســوی 
دیگر رییس اتحادیــه مرغداران تهران هم اعالم کــرده اگر وضعیت به 
همین منوال پیش برود و مرغداری ها برای تامین نهاده ها با مشکل 
 روبه رو باشــند، مرغ های جوان تخم گذار خود را راهی کشــتارگاه ها 

می کنند.
 ناصر نبی پور با اشاره به وضعیت واردات تخم مرغ افزود: واردات تخم 
مرغ آزاد نیست. چنانچه وضعیت تولید به همین منوال پیش رود مجبور 
هستیم مرغ های جوان را به کشتارگاه تحویل بدهیم؛ چرا که سویا در بازار 
وجود ندارد. البته اگر مرغدارها پول هم داشــته باشند، نمی توانند یک 
کیلو سویا هم بخرنند. وی اظهار کرد: ســویا وارداتی است و متاسفانه 
به دلیل باال رفتن قیمت دالر، واردات ســویا نسبت به سال گذشته 50 
درصد افت کرده است. اکنون مرغداران سویا را هر کیلو با قیمت 1۳ هزار 
تومان خریداری می کنند بنابراین وقتی خوراک مرغ گران تهیه می شود 
طبیعی است که قیمت تخم مرغ هم گران شــود. این وضعیت نشان 
می دهد در بازار نباید انتظار ارزانی تخم مرغ را داشت. شاید در روزهای 
آینده دولت دوباره دست به کار شــود و با واردات و ممنوعیت صادرات 
اندکی تقاضا ها را تعدیل کند؛ اما در نهایت تخم مرغ دیگر غذای ارزانی 

نخواهد بود.

مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر گفت: فوالدشهر 
در طرح اقــدام ملی مســکن بیشــتر موردتوجه 
قرارگرفته اســت تا جایی که چهــارده هزارو پانصد 
واحد برای شهر جدید فوالدشهر درنظر گرفته شده 
اســت.حمیدرضا شــیروانی با اشــاره به آخرین 
اقدامات در خصوص طرح مسکن ملی در فوالدشهر 
اظهار کرد: فوالدشهر به خاطر امتیازات خاص و دارا 
بودن زمیــن و قابلیت افزایــش جمعیت در طرح 
اقدام ملی مسکن بیشتر موردتوجه قرارگرفته است 

تا جایی که چهارده هزار و پانصد واحد برای شــهر 
جدید فوالدشهر درنظر گرفته شده است.مدیرعامل 
شرکت عمران فوالدشــهر با بیان اینکه  در دو نوبت 
برای ثبت نام افراد در طرح اقدام ملی مسکن اعالم 
آگهی شد، خاطرنشان کرد: بالغ بر 11 هزار و پانصد نفر 
در این طرح مشارکت کردند که پس از بررسی های 
اولیه از این تعداد بالغ بر پنج هزار و پانصد نفر واجد 
شرایط اولیه بودند که برای این افراد جهت  تکمیل 
مراحل ثبت نام پیامکی ارسال شده بود.وی با بیان 
اینکه بالغ بر هزار و پانصــد نفر از متقاضیان تاکنون 
موفق شده اند در خصوص این طرح تکمیل پرونده 
کنند، افزود: برای این افراد به صــورت خودکار نزد 
بانک افتتاح حساب شده است تا تکمیل وجه الزم 

را انجام دهند.شــیروانی در پاسخ به این سوال که 
پروژه های مســکن ملی در کدام منطقه فوالدشهر 
واقع شده اند و آیا این مناطق از زیرساخت های الزم 
برخوردار هســتند، تصریح کرد: پروژه های مسکن 
مهر فوالدشــهر جزو بزرگ ترین طرح های عمرانی 
در کشور بود و بر اساس تجربه ای که از این پروژه ها 
داشتیم ســعی کردیم زمین هایی را به طرح اقدام 
ملی مسکن اختصاص بدهیم که مشکالت خدمات 
روبنایی و زیرســاختی را دیگر در این طرح نداشته 
باشــیم و به همین منظور در حال حاضر محله های 
مجاور ایثار 5 و 2 برای این طرح که از موقعیت خوب 
خدمات روبنایی و زیربنایی برخوردار هستند، در نظر 

گرفته شده است.

 امتیاز ویژه شرکت عمران فوالدشهر
 برای متقاضیان مسکن ملی

خبر روز

واردات تخم مرغ آزاد نیست. چنانچه وضعیت تولید به 
همین منوال پیش رود مجبور هستیم مرغ های جوان 
را به کشتارگاه تحویل بدهیم؛ چرا که سویا در بازار وجود 

ندارد

شرکت های چینی به دنبال کنار گذاشتن فناوری آمریکایی
شرکت های تولید کننده تراشه الکترونیکی چینی قصد دارند با کنار گذاشتن فناوری آمریکایی 
خود را در برابر تحریم های این کشــور مقاوم کنند.دو شــرکت فمیک و یانگ تــزه، قصد دارند، 
تجهیزات آمریکایی که تا پیش از این اســتفاده می کردند با نمونه  هــای داخلی جایگزین کنند.

آمریکا اخیرا احتمال اعمال تحریم هایی شــبیه آنچه علیه هوآوی اعمال شده را علیه فمیک رد 
نکرده است.فمیک یکی از بزرگ ترین شــرکت های تولید کننده تراشه الکترونیکی در چین به 
شمار می رود.تولیدات این شرکت البته تا رسیدن به ســطح چیپ های پیشرفته در جهان کمی 
فاصله دارند.تحریم های آمریکا علیه هوآوی باعث شــده این کشــور مجبور شود بخش زیادی 
از تراشــه های الکترونیکی مورد نیاز خود را از تولید کنندگان داخلی این کشور تامین کند.اقدام 
هوآوی در خرید تراشه از فمیک این شــرکت را در معرض اعمال تحریم های ثانویه آمریکا قرار 

می دهد.

فروش لوله های نفت به عنوان قراضه در ونزوئال
دولت ونزوئال برای بهره بــرداری از ظرفیت تولید نفــت ایالت موناگاس بــرای تولید بنزین و 
دیزل، قصد دارد از زیرســاخت انرژی کشــورش اســتفاده کرده و به پیمانکاران به جای پول، 
قطعات قراضه تاسیســات نفتی عرضه کند.برخالف نفت منطقه اورینوکو، نفت تولید شــده در 
موناگاس سبک بوده و پاالیش آن برای تولید سوخت در پاالیشگاه های فرسوده ونزوئال راحت 
 تر اســت. همچنین موناگاس تنها منطقه ای اســت که تولید در آن نیازمند کمک شــرکای این 

کشور نیست.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشــت: بنابراین با توجه به اقدامات بیشــتر آمریکا برای محدود 
کردن واردات سوخت به ونزوئال، شرکت نفتی دولتی PDVSA پیشــنهاد کرده برای تعمیرات 
عمده در تاسیســات موناگاس آهــن قراضه و قطعات تاسیســات نفتی بدون اســتفاده را به 
پیمانکاران عرضه کند.این اقدام به دنبال تالش ناموفق در فاینانــس 800 میلیون دالر از تامین 
کنندگان که با نفت و سوخت قابل پرداخت بود، صورت می گیرد. شرکت PDVSA همچنان نفت 
و سوخت را برای پرداخت پیشــنهاد می کند؛ اما تحریم ها چنین مبادالتی را پیچیده کرده اند و 
تصمیمی گرفته نشده است.چشم انداز وخامت کمبود ســوخت و تشدید تحریم های آمریکا و 
نارضایتی داخلی، شرکت PDVSA را واداشته اســت به دنبال احیای شبکه پاالیشی باشد که 
به دلیل سال ها سوءمدیریت و چپاول از سوی گروه های تبهکار فلج شده است. افزایش تولید 
و پاالیش نفت سبک از موناگاس بهترین گزینه این کشــور برای تامین بخشی از نیاز داخلی به 

سوخت است.

 فولکس واگن برای کاهش هزینه های خود
 9500 نفر را اخراج می کند

شرکت کامیون سازی »مان« که تحت کنترل شرکت فولکس واگن آلمان قرار دارد، روز جمعه 
از احتمال اخراج 9500 نفر از کارکنان خود به عنوان بخشی از برنامه کاهش هزینه خبر داد.گروه 
خودروســازی فولکس واگن که در شهر مونیخ مستقر اســت همچنین اعالم کرد که هدف این 
برنامه دســتیابی به بازده عملیات فروش 8 درصدی در سال 202۳ است.شرکت »مان« اعالم 
کرد که قصد دارد برخی از فرآیندهای توسعه و تولید را به مکان های دیگری منتقل کند و افزود 
که کارخانه های »اشتایر« در اتریش و»پالئن« و »ویتلیچ« در آلمان برای این موضوع در نظر 
گرفته شــده اند.این شــرکت افزود: هیئت های اجرایی در حال حاضر پیش بینی می کنند که 
اقدامات برنامه ریزی شده درباره نیروها موجب تجدید ساختار هزینه ها در محدوده سه رقمی 
میلیون یورو شود.بر اساس این گزارش، هدف این شــرکت صرفه جویی در هزینه ها به میزان 

1.8 میلیارد یورو است.

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:بین الملل

زیرساخت های کنترل رهن و اجاره مصوبه قانونی می خواهد
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: دولت می تواند در بحث رهن و اجاره قیمت ها را کنترل کند، چراکه زیرساخت های آن وجود دارد و دولت هر ساله می تواند 
برای دفاع از حقوق مستاجران قبل از شروع فصل رهن و اجاره از ابتدای خرداد و تا انتهای شهریور ماه درصد افزایش را به صورت قانونی ابالغ کند و ضمانت اجرایی آن را به 
قوه قضاییه دهد.رسول جهانگیری در خصوص قیمت افسارگسیخته رهن و اجاره بها در اصفهان، اظهار کرد: اگرچه بهای رهن و اجاره بها در کشور و اصفهان عجیب است، اما 
مصوبه ستاد کرونای کشور به متعادل شدن قیمت اجاره بها در اصفهان بسیار کمک کرده است و اعالم برخی قیمت ها، موارد انگشت شماری است که با آن مواجه هستیم.

جهانگیری تصریح کرد: در حال حاضر خوشبختانه با مصوبه ستاد ملی کرونا بیش از 70 درصد مستاجران با مالکان خود و برعکس توافق کرده اند.وی همچنین در خصوص 
قانون مالیات بر خانه های خالی بر بهبود شرایط اجاره مسکن، اظهار کرد: اگر این قانون به درستی اجرا شود سطح عرضه بیشتری خواهیم داشت، اما هنوز زیرساخت های 
آن به طور کامل مهیا نیست و وعده های وزارت راه و شهرسازی به نوعی  روی کاغذ است.رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: حدود هشت سال پیش قرار شد این 
قانون پیاده سازی شود و حتی مصوبه قانونی آن مطرح شد، که متاسفانه پیاده سازی نشد، البته اجرای چنین طرح بزرگی نیازمند زیرساخت های خاص خود است.

جمعه بازار 
خودروی اصفهان

جمعه بازار خودروی اصفهان 
جایی اســت که ماشین ها از 
اولین ســاعات صبح به صف 
می شــوند و تا ظهر هــم زیر 
آفتاب و ســایه های درختان 
می ایستند تا شاید مشتری به 
سراغ شان بیاید و پسند کند و 

ماشینی معامله شود.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

افتتاح کانون مشاوران اتاق 
بازرگانی اصفهان

کانون مشاوران اتاق بازرگانی اصفهان به منظور 
ارائه خدمات مشاوره، منتورینگ، پشتیبانی و 
حل مسئله بنگاه های اقتصادی افتتاح شد. 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: این کانون 
در راستای اجرای یکی از مصوبات مهم  شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
به قید فوریــت و در تکمیل اقدامات شــتاب 
دهنده های اتاق اصفهان افتتاح شد.مسعود 
گلشیرازی افزود: نمی توان در اکوسیستمی 
بدون دقت و توجه بر منشورهای تدوین شده 
در کشــور حرکت کرد؛ زیرا اســناد باالدستی 
تدوین شده مشخص کننده سمت و سوی آتی 
اقتصاد کشور هستند. وی جوان گرایی، دانایی 
محوری و عدالــت خواهی را از ارکان اســناد 
باالدستی کشور دانست و تاکید کرد: جوانان ما 
باید بتوانند در کنار بهره گیری از دانش، شرایطی 
را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم سازند 
که این امر نیازمند ممارســت و برخورداری از 
دانش و توان فنی الزم اســت. گلشــیرازی با 
تاکید بر اینکه امروز اقتصاد ما راهی جز مردمی 
شدن ندارد، خواســتار دقت ویژه بر این مهم 
شــد. رییس اتاق اصفهان با اشاره به گزارش 
اخیر مرکز پژوهش های اتــاق ایران در رابطه 
با نامطلوب خواندن وضعیت تعاملی دولت و 
مردم در این گزارش، نامناسب بودن سیاست 
های ارزی کشــور و حاکم بــودن ترجیحات 
سیاسی بر اقتصادی را منجر به خروج سرمایه 
های عظیمی از کشــور دانست. وی افزود: در 
شــرایطی که دولت با کســری بودجه مواجه 
بوده و باید اتکای خود بر درآمدهای مالیاتی را 
بیشتر کند، با ایجاد شرایط مساعد برای بخش 
خصوصی جهت ایجاد زیرساخت های تولید و 
کار بیشتر می توان این کسری بودجه را جبران 
کرد. وی با اشاره به آیه 159 سوره آل عمران که 
برمشورت با اهل خرد تاکید کرده است، گفت: 
ما معتقدیم اکنون زمان بارور شــدن اصفهان 
صنعتی فرارسیده و باید از طریق شبکه سازی 
میان جوانان مســتعد دانشگاهی با صاحبان 
صنایع و سرمایه ســنتی، اقتصاد درون زایی 

را رقم زد. 
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اورژانس هوایی در چهارمحال و بختیاری فعال می شود
 رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از راه اندازی مجدد اورژانس هوایی در چهارمحال و بختیاری 
خبر داد.مجید شیرانی گفت: بالگرد اورژانس استان سال گذشته سقوط کرد و دو نفر از کادر درمان 
استان و سه نفر کادر پرواز در این حادثه جان خود را از دست دادند.رییس دانشگاه علوم پزشکی 
 شهرکرد افزود: خوشــبختانه هفته آینده یک بالگرد دیگر در استان مستقر می شود.وی بیان کرد: 
راه اندازی مجدد اورژانس هوایی در چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در تسریع در خدمات درمانی 
در استان دارد.رییس دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت: چهارمحال و بختیاری یک استان 
کوهستانی و صعب العبور است که فعال شدن اورژانس هوایی در چهارمحال و بختیاری نقش مهمی 

در افزایش خدمات اورژانس در کوتاه ترین زمان دارد.

 ایمن سازی راه های چهارمحال و بختیاری 
در ردیف طرح های اقتصاد مقاومتی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: ایمن سازی راه های استان در 
ردیف طرح های اقتصاد مقاومتی قرار دارد.عزیزا... روشن در خصوص طرح های اقتصاد مقاومتی این 
دستگاه اظهار داشت: بهسازی محور جوزستان به ارمند به طول ۶۶ کیلومتر از جمله این طرح هاست 
که تکمیل آن نقش مهمی در تســهیل در تردد هــا و ایمنی این جاده پرخطــر دارد.وی افزود: طرح 
بهسازی محور گردشگری ناغان به کارون ۴ از دیگر طرح های اقتصاد مقاومتی راهداری استان است 
که قطعه نخست آن از ناغان تا دوپالن ۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و ظرف دو ماه آینده به بهره 
برداری می رسد و قطعه دوپالن به سمت کارون ۴ نیز ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قطعه سوم به 
طول ۱۸ کیلومتر در دست مناقصه است.روشن، توسعه و بهسازی راه های روستایی استان را از دیگر 
برنامه های مهم استان در سال جهش تولید دانســت و گفت: محور شلیل لندی که جمعیتی افزون 
بر ۱۰۰ خانوار را پوشش می دهد از راه های روستایی اولویت دار استان است که ۲۰ کیلومتر این محور 
خاکی است و وزارتخانه موافقت کرده که قیر محور را تامین کند و مابقی اعتبار آن از منابع استان تامین 
و تا پایان سال تکمیل شود.وی،  راه روستایی کوهرنگ تا سرآقاسید را از دیگر محور های اولویت دار 
توسعه راه روســتایی اعالم کرد و ادامه داد: نهاد هایی نظیر سپاه و بنیاد مستضعفان برای این محور 
روستایی قول همکاری داده اند.روشن در ادامه از تشدید ایمن ســازی محور های استان خبر داد و 
گفت: این عملیات شامل نصب تابلو، خط کشــی محورها، ایجاد روشنایی و مبلمان جاده ای است.

در صدد هستیم تا خط کشــی محور ها ظرف چندماه آینده تکمیل شود تا تمامی محور های استان از 
خط کشی مناسب برخوردار شوند.

تولید 400 هزار اصله نهال در چهارمحال و بختیاری
مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید ساالنه ۴۰۰ هزار اصله نهال در استان خبر 
داد.ابراهیم شیرانی گفت: شش نهالستان مورد تایید در استان با وسعت ۱۰ تا ۱۲ هکتار ساالنه به صورت 
میانگین ۴۰۰ هزار اصله نهال تولید می کنند.وی با اشاره به نیاز استان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نهال 
در برنامه ششم، افزود: کمبود نهال مورد نیاز از نهالستان های مورد تایید خارج از استان که کمیته فنی از 
آن ها بازدید کرده تهیه می شود.شیرانی افزود: نهال میوه های دانه دار مانند سیب، به و گالبی که حالت 
قرنطینه دارند به دلیل اینکه استان های همجوار به بیماری آتشک )از آفت های سیب، گالبی و به( گرفتار 
هستند، در نهالستان های داخل استان تولید می شود.مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه نهال میوه های هسته دار مانند بادام، گردو، هلو، آلو و آلبالو در صورت کمبود از 
خارج استان تهیه می شود، گفت: با توجه به بازار خوب بادام در چند سال اخیر بیشتر با کمبود نهال بادام 
مواجه شده ایم که آن را از خارج استان تهیه کرده ایم.شیرانی افزود: در برخی طرح های بزرگ استان 

بیشتر از پایه های رویشی به دست آمده از کشت بافت استفاده شده است.

معاون بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری  خبر داد:

اختصاص اعتبار  بازآفرینی شهری  به شهرکرد 

معاون بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به برنامه دولت برای بازآفرینی شهری گفت: در سال جاری ۱۹۰ میلیارد 
ریال اعتبار بازآفرینی شهری به شهرکرد اختصاص یافته است.ابراهیم 
علیرضایی در نشست علنی شورای اسالمی شهرکرد تاکید کرد: از این 
مبلغ ۸۰ میلیارد ریال مختص ناحیه غرب اســت.وی افزود: اداره کل 
راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری هم اکنون ۱۰ پروژه مشترک در 
حوزه عمران و بازآفرینی شــهری با شهرداری شهرکرد دارد.علیرضایی 
تصریح کرد: سال گذشته ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال از محل اعتبارات 
بازآفرینی شهری در شهرکرد هزینه شد.وی یادآور شد: هم اکنون از محل 
اعتبارات عمران و بازآفرینی شهری ۳۵ طرح در چهارمحال و بختیاری 

تعریف و فعال شده است.
علیرضایی اظهار داشت: ۳۰ درصد فعالیت های حوزه بازآفرینی شهری 
از سوی شــهرداری، ۳۰ درصد از ســوی اداره کل راه و شهرسازی و ۴۰ 
درصد از سوی سایر دستگاه های اجرایی انجام می شود.رییس شورای 
اسالمی شهرکرد نیز گفت: در اجرای طرح های بازآفرینی شهری توجه 
به ارزش افزوده و رونق اقتصادی ضروری و در تسریع روند توسعه موثر 
است.فرهاد رییسی تاکید کرد: مهم ترین اولویت کاری مدیریت شهری 
در مرکز چهارمحال و بختیاری توجه به توســعه مناطق کمتربرخوردار 

مانند ناحیه غرب شهرکرد، بافت های قدیمی و بافت های سنتی است.
وی با اشاره به اهمیت تهیه طرح جامع شــهری افزود: طرح جامع از 
ســلیقه محوری ها و فعالیت های جزیره ای جلوگیری می کند.رییسی 
تصریح کرد: چهار میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال از ســوی اداره کل راه و 
شهرسازی چهارمحال و بختیاری برای عقب نشینی ۲ محله شهرکرد با 
کمک و هماهنگی سازمان عمران و بازآفرینی شهری اختصاص داده 

شده است.
نایب رییس شــورای اســالمی شــهرکرد نیز گفت: اعتبارات عمران 
 و بازآفرینــی شــهری بــدون برنامه ریــزی در ســطح شــهر هزینه
  نشــود.طیبه شــریفی تاکیــد کــرد: الزم اســت بــرای هزینه کرد
 اعتبارات عمران و بازآفرینی شــهری در مرکــز چهارمحال و بختیاری 
 هماهنگــی بیــن شــهرداری شــهرکرد، اداره کل راه و شهرســازی 
و ســایر دســتگاه های اجرایی مرتبط ایجاد شــود.عضو دیگر شورای 
اســالمی شــهرکرد نیز گفت: طوالنی شــدن روند اجرایی طرح های 
مدیریت شهری در نگاه شهروندان مطلوب و پسندیده نیست.علیرضا 
توکلی تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری برای 
جلوگیری از ایجاد دیون می تواند زمین در اختیار دستگاه های اجرایی 

قرار دهد.

معاون پیشگیری بهزیستی چهارمحال و بختیاری 
با اشــاره به آغاز اجرای طرح غربالگــری ژنتیک 
خانواده هــای دارای ۲ و چند معلولی در اســتان از 
ابتدای ماه جــاری گفت: ۴۵ خانــواده دارای چند 
معلول در استان دراین طرح مشاوره ژنتیک شدند.

مهشید ســلیمانی افزود: براســاس پرونده های 
موجود در مراکز توانبخشی بهزیستی شهرستان ها، 
۱۰۱ خانــواده دارای چنــد معلــول در اســتان 
شناســایی شــده که این خانواده ها برای دریافت 
 مشــاوره ژنتیک رایــگان به مراکز مشــاوره ارجاع 

داده می شوند.
وی با تاکیــد بر اینکه برنامه مشــاوره و غربالگری 
ژنیتک خانواده های دارای چند معلول تا پایان سال 
۱۴۰۰ باید انجام شــود، گفت: این طرح در راستای 

پیشگیری از تولد کودک معلول در دست اجراست.
وی اظهار داشــت: اجرای طرح غربالگری ژنتیک 
برای خانواده های دارای ۲ معلول با همکاری جهاد 
دانشگاهی و خانواده های دارای سه معلول و بیشتر 
با همکاری مراکز مشاوره بهزیستی انجام می شود 
و در استان ۹۰ خانواده دارای سه معلول و ۱۱ خانواده 

دارای چهار معلول شناسایی شدند.
سلیمانی افزود: کارشناسان پیشگیری و توانبخشی 
بهزیستی شهرســتان و اســتان پس از شناسایی 
خانواده های دارای چند معلــول، این خانواده ها را 
به مراکز مشــاوره ارجاع می دهند که اگر معلولی از 
خدمات این مراکز اســتفاده نکند، کارت معلولیت 
برای فرد معلول صادر نمی شــود.وی بــا تاکید بر 
اینکه مشــاوره ژنتیک در  افزایش ســطح آگاهی 

مردم و ارائه خدمات پیشگیرانه  موثر است، گفت: 
بررسی های ژنتیکی برای تشخیص ارثی بودن یک 
بیماری و چگونگی توارث آنها و پیشــگیری از تولد 
و ابتــالی فرزنــدان بعدی و همچنین تشــخیص 
دوران جنینی و پیشــگیری از تکرار مشــکل اجرا 
می شود.معاون پیشــگیری بهزیستی چهارمحال 
و بختیــاری گفت: ۵۰ درصد معلولیت ها ناشــی از 
اختالالت ژنتیکی و ازدواج های فامیلی اســت که 
ارائه مشــاوره ژنتیک در پیشــگیری از تولد کودک 

معلول موثر است.

معاون پیشگیری بهزیستی چهارمحال و بختیاری :

 45 خانواده دارای چند فرزند معلول مشاوره ژنتیک شدند

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 ترویج فرهنگ ورزش در جامعه 
نقش مهمی در مبارزه با مواد مخدر دارد

اســتاندار چهارمحال و بختیاری در ســتاد مبارزه با مواد مخدر این اســتان با بیان اینکه ترویج 
فرهنگ ورزش در جامعه نقش مهمــی در مبارزه با مواد مخدر دارد، اظهــار کرد: ترویج فرهنگ 
ورزش در بخش های مختلف از جمله کارکنان دستگاه های اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد.اقبال 
عباسی گفت: مبارزه با مواد مخدر نیازمند مشارکت همگانی است.استاندار چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: ورود سازمان های مردم در بخش مبارزه با مواد مخدر ضروری است و باید تالش کنیم 
که اعتیاد در جامعه کمرنگ شــود.وی بیان کرد: راه اندازی آزمایشــگاه تخصصی مواد مخدر در 
چهارمحال و بختیاری باید در نظر  قرار گیرد و تالش شود این آزمایشگاه با تخصیص اعتبارات در 
کوتاه ترین زمان فعال شود.استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: الزم است جمع آوری معتادان 
متجاهر و متکدیان از سطح شهرها توسط شهرداران استان مورد توجه قرار گیرد.گسترش اعتیاد 
در جامعه هزینه هایی از جمله مبارزه با مواد مخدر، کمپ های ترک اعتیاد، رفع معضالت اجتماعی 

و … را برای دولت در پی دارد.

 معاون میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

10 پروژه مرمتی میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری 
بهره برداری می شود

معاون میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تکمیل و 
بهره برداری ۱۰ پروژه مرمتی اظهارداشــت: این طرح ها شــامل تعمیر و مرمت مسجد باباحیدر 
فارسان، محوطه تپه سراب شــهرکیان شــهرکرد، قلعه بارده بن، بافت چالشتر شهرکرد، مسجد 
دستگرد امامزاده شهرکرد، امامزاده سرپیر اردل، بافت یاسه چای و سوادجان سامان، سرآقاسید 
کوهرنگ و فرخ شهر شهرکرد است.کوروش باباییان افزود: برای تعمیر و مرمت این تعداد پروژه 
میراث فرهنگی ۵ میلیارد و ۴۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعتبار ملی اختصاص یافته است.معاون 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با تعمیر و مرمت 
پروژه های میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری زمینه اشــتغال مستقیم ۱7 نفر فراهم شد.وی 
یادآور شــد: پروژه های تعمیر و مرمت میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری بین ۱۰ تا ۸۵ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری:

 5  پروژه برق رسانی در شهرستان فارسان
 به بهره برداری رسید

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری از افتتــاح و بهره برداری پنج پروژه 
برق رسانی در سطح شهرستان فارسان با صرف ۵۲۰۰ میلیون ریال اعتبار خبر داد.مجید فرهزاد در 
رابطه با این خبر گفت: پنج پروژه برق رسانی در زمینه های اصالح و جابه جایی شبکه، بهینه سازی 
و تبدیل ســیم به کابل و تامین برق مشترکان شهری و روستایی در روســتاهای راستاب، کران، 
شهر بابا حیدر و سطح شهرستان فارسان افتتاح و به بهره برداری رسید.وی با اشاره به اینکه برای 
اجرای این پروژه ها ۵۲۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: هدف از اجرای این طرح ها، 
توسعه زیرساخت ها و تامین برق مشترکان جدید، کاهش تلفات، کاهش خاموشی ها، رفع موانع 
عبور و مرور، بهبود مبلمان شهری و... است.شهرستان فارسان، دارای ۳۵ هزار و ۵۰۰ مشترک برق 
در تعرفه های خانگی، کشاورزی، عمومی، صنعتی و ســایر مصارف بوده که از این تعداد ۳۰ هزار 

مشترک به بخش خانگی اختصاص دارد.

بام ایرانبا مسئولان

خبر خوان خبر روز

 معاون بهداشتی دانشگاه
 علوم پزشکی شهرکرد:

40 درصد مبتالیان به کرونا 
در چهارمحال و بختیاری 

بی عالمت هستند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
و رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری 
با اشــاره به اینکه در خردادماه امسال کمترین 
میزان رعایت دســتورالعمل های بهداشتی و 
استفاده از ماســک را هم در کشور و هم در این 
استان شــاهد بودیم، اظهار داشت: همین امر 
باعث شد تا در تیر و مرداد اوج بیماری را شاهد 
باشیم.سید راشد جزایری افزود: با راه اندازی 
کمپین »من ماســک می زنم« اســتفاده از 
ماسک به ۸۵ درصد رســید، اما بررسی های 
جدید در کشور و چهارمحال و بختیاری نشان 
می دهد رعایــت مجموع دســتورالعمل های 
بهداشتی کاهش هفت درصدی داشته و این 
موضوع زنگ خطر جدیدی به شــمار می رود.

جزایری به بازگشایی مدارس و لزوم استفاده 
جدی تر از ماسک و رعایت بیشتر فاصله گذاری 
اجتماعی اشاره و خاطرنشان کرد: مردم از انواع 
ضدعفونی های دست و سطح استفاده می کنند، 
اما اســتفاده از ماســک کم رنگ شده است. 
عادی انگاری معضل بزرگی اســت، استفاده 
از ماســک در کنار شستن دســت ها و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی تا ۸۵ درصد می تواند 
فــرد را در برابر بیماری مصون کنــد.وی ادامه 
داد: در حال حاضر 7۵ درصد مبتالیان مربوط 
به شهر ها و ۲۵ درصد نیز در روستا ها هستند، 
این امر نشان می دهد تراکم باالی جمعیتی در 
شهر ها موارد ابتال به کرونا را افزایش می دهد.

جزایری با بیان اینکه از ابتدای شــیوع کووید 
۱۹ در کشــور ابتال این بیماری در مردان چهار تا 
پنج درصد بیشتر از زنان بود، اما این روز ها این 
تفاوت به یک درصد بین زن و مرد رسیده است، 
گفت: این روز ها میزان مــرگ و میر ۵۱ درصد 
در مــردان و ۴۵ درصد در زنان گزارش شــده 
اســت.وی اظهار داشــت: ۴۰ درصد کل موارد 
ابتال بیماران بی عالمت هستند که عمدتا سن 

کمی دارند.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم)ع( خبر داد:

کمک 50 میلیارد تومانی اقشار مردمی به نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا
فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: از زمان ابالغ رزمایش مواسات و کمک مومنانه و با تشکیل قرارگاه های استانی و شهرستانی، 
کمک های نقدی و غیرنقدی با همراهی خیرین، هیئات مذهبی، اصناف و بازاریان و اقشــار مختلف مردم در سطح اســتان جمع آوری شده است.سردار علی محمد 
اکبری افزود: تاکنون ۵۰۰ میلیارد ریال کمک مومنانه در قالب بسته های بهداشتی و معیشــتی تهیه و در اختیار افراد و خانواده های نیازمند و آسیب دیده از کرونا قرار 
گرفته است.فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم )ع( با تقدیر از مشارکت و نوع دوستی مردم چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این میان نیز نسبت به تامین جهیزیه 
نوعروسان نیازمند و همچنین بخشش اجاره بها خانواده ها و برخی صنوف اقدام شده است.سردار اکبری با بیان اینکه رزمایش مواسات و کمک مومنانه در هفته دفاع 
مقدس و تا پایان ماه صفر همچنان ادامه خواهد داشت، از مردم و  خیران استان خواست همچنان در این اقدام نوع دوستانه مشارکت داشته باشند.وی گفت: مساجد، 

دفاتر ائمه جمعه، نواحی، حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج در سطح استان آماده دریافت و جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی هم استانی های عزیز  هستند.

مفاد آراء
6/103 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش  16 ثبت 
اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای 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 اسناد 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 سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
1-برابر رای شماره139960302018000831  کالسه پرونده 1391114402035002433  آقای فتح اله بهرامی فرزند حاجتعلی بشماره شناسنامه 21  صادره از فریدن  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 232/19   متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 28 اصلی واقع در شهرک ولیعصر  بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 

2-برابر رای شماره  139960302018000830کالسه پرونده 1397114402026000922 خانم زهره کردن صراحی فرزند محمدعلی  بشماره شناسنامه  51438  صادره از اصفهان  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 232/19  متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 28 اصلی واقع در شهرک ولیعصر  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری 

بی واسطه از اقای فتح اله بهرامی 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/6/24 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/7/8
م الف : 977081 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری:

حدنگاری 40 هزار هکتار از اراضی 
استان در دست اقدام است

معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری در خصوص حدنگاری در اراضی استان گفت: در 
حدنگاری نسق های زراعی که قبال صادر شده بود امکان 
پیدا کردن نقطه دقیق وجود نداشت.شــهرام جزایری با 
بیان اینکه در نقشــه مفروض ۱۱۴ هــزار هکتار از اراضی 
تحت پوشش قرار گرفته اســت، افزود: اراضی در دست 
اقدام نیز ۴۰ هزار هکتار است.وی عنوان کرد: حدنگاری 
ارضی، هویت مالکیت برای کشــاورز به وجود می آورد و 
بانک اطالعاتی اراضی کشــاورزی را جمع آوری می  کند.

جزایری خاطرنشان کرد: در بانک جامع اطالعاتی اراضی 
نقشه زمین، شیب، اســتعداد، نوع کشت حاضر و کشت 
آینده وجود دارد.معاون امور اراضی جهاد کشاورزی استان 
عنوان کرد: در مورد مستحدثات اطالعات کامل وجود ندارد 
که چه محصولی کشت شــود تا همسو با سیاست های 
تنظیم بازار باشد.وی با اشــاره به تشکیل یگان حفاظت 
اراضی اســتان افزود: یگان حفاظت مستقر و تجهیزات 
در حد الزم فراهم شده اســت و این یگان وظیفه حفظ 
و حراست از طریق گشــت در شهرستان های استان را به 
عهده دارد؛ هم چنین سامانه ۱۳۱ آماده دریافت اطالعات 
درباره تخریب اراضی اســت که از ســوی تهران نیز این 
موارد رصد می شود.جزایری در ادامه از کسب رتبه اول در 
واگذاری اراضی به زنان سرپرست خانوار خبر داد.معاون 
امور اراضی جهاد کشــاورزی استان با اشــاره به برخورد 
با ساخت وســازهای غیرمجاز در اســتان افزود: 77۲ 
مورد ساخت و ســازها غیرمجاز قلع و قمع شده است که 
ویالهای بیرگان در کوهرنگ یکی از آن هاست.وی با بیان 
اینکه تغییر کاربری ممنوع بوده ولی در مواردی ضروری 
است، گفت: ۶۹۰ مورد تغییر کاربری برای صنایع تکمیلی 
چون گلخانــه، پرواربندی، مرغداری، شــیالت صورت 
گرفته است و نظارت بر ۶ هزار و ۸۰۰ پرونده واگذاری در 

مساحت 7۸ هزار هکتار نیز انجام   می  شود.
معاون امور اراضی جهاد کشاورزی استان در پایان اضافه 
کرد: فنس کشی مشروط بر عدم تفکیک اراضی است و 

اجازه خرد شدن اراضی را نمی دهیم.
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معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان اعالم کرد:

ثبت نام 20 درصد جمعیت سال گذشته در مهدهای کودک
 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه ممکن است خانواده ها الزامی به ثبت 
نام فرزندان شان در مهدهای کودک احساس نکنند، اظهار کرد: به هر حال ثبت نام در دوره پیش دبستانی 
اختیاری است و جزو آموزش های رسمی و اجباری تلقی نمی شود، بنابراین معموال خانواده هایی که 
تمایل داشته باشند فرزندان شان را ثبت نام می کنند.مجتبی ناجی، با اشاره به اینکه معموال ثبت نام در 
دوره پیش دبستانی تا اواخر مهر ماه ادامه دارد، گفت:با این وجود پیش بینی می کنیم ثبت نام در این دوره 
افت زیادی داشته باشد. تاکنون حدود ۱۰ درصد مهدهای کودک برای امسال مرخصی گرفته اند و حالت 
تعطیل موقت دارند، یعنی حدود ۷۰ مهدکودک در سال تحصیلی جدید فعال نیستند. بقیه مهدها که دایر 
هستند هم آمارهای غیررســمی اعالم می کنند و تا االن ۲۰ درصد جمعیت سال گذشته مراجعه و ثبت 
نام کرده اند.معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان پیرامون حمایت از مهدهای کودک  
برای ادامه فعالیت شان، گفت: همه مشاغلی که از کرونا آسیب دیده بودند از طریق وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از تسهیالتی برخوردار شدند، به عالوه مهدهای کودکی که از ساختمان ها و فضای فیزیکی 

دولتی برخوردار بودند برای بازه زمانی ۳ ماهه مشمول بخشودگی اجاره بها شدند.

سهمیه جذب نیروی انسانی، کفاف نیاز دامپزشکی را نمی دهد
معاون توسعه مدیریت ومنابع دامپزشــکی اصفهان گفت: در آزمون سازمان اداری و استخدامی کشور 
سهمیه اداره کل دامپزشکی اســتان اصفهان ۱۵ نفر است که کفاف کمبود نیروی انســانی این اداره را 
نمی دهد.عبدالرضا مرادی با اشــاره به آزمون سازمان اداری و اســتخدامی کشور اظهار داشت: سهمیه 
استخدامی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان از این آزمون فراگیر، ۱۵ نفر است که از این تعداد سه نفر 
دکترای دامپزشکی، ۱۱ نفر کاردان دامپزشــکی و یک نفر هم کارشناس امور مالی در ردیف استخدامی 
از طریق آزمون سازمان سنجش قرار گرفته اند.وی افزود: اداره کل دامپزشکی استان اصفهان به همراه 
شبکه های دامپزشکی در ۲۴ شهرستان، بالغ بر ۴۴۴ پست سازمانی دارد که به علت عدم جذب نیروی 
انسانی در سال های اخیر و با بازنشستگی های ساالنه با کمبود نیروی انسانی دست و پنجه نرم می کند. 
قرار است طی آزمون سازمان اداری و استخدامی کشور، ۱۵ نیرو به مجموعه اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان افزوده شود که به هیچ وجه کفاف کمبود نیروی انســانی این اداره را نمی دهد.معاون توسعه 
مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان، اشاره ای بر خالی بودن نیمی از ظرفیت پست های سازمانی 
در اداره کل دامپزشکی استان اصفهان داشت و افزود: ۲۲۲ پست سازمانی خالی در اداره کل دامپزشکی 

استان اصفهان به این معناست که با نیمی از ظرفیت نیروی انسانی مشغول به فعالیت هستیم.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:
آغاز جشن عاطفه ها در استان اصفهان

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: امسال رویداد ملی شور عاطفه ها در استان اصفهان از بیست و 
دوم شهریور تا یازدهم مهرماه با تکیه بر روش های الکترونیکی برگزار می شود.کریم زارع با اشاره به اینکه 
بیش از ۱۸ هزار و ۸۲۹ دانش آموز نیازمند تحت حمایت امداد استان هستند، اظهار کرد: سال تحصیلی 
جدید در سایه ویروس کرونا و با تغییرات گسترده ای آغاز شده و پر رنگ شدن آموزش مجازی در این 
دوره، مشکالت دانش آموزان نیازمند برای شروع سال تحصیلی را بیش از پیش کرده است.وی افزود: 
هر ساله رویداد ملی شور عاطفه ها برای حمایت از این دانش آموزان در روز های ابتدایی سال تحصیلی 
برگزار می شد که امسال نیز  با وجود  شیوع ویروس کرونا و با رعایت کلیه دستورات بهداشتی و با تغییراتی 
نسبت به قبل برگزار می شود.مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان تاکید کرد: این رویداد بزرگ خیر و 
احسان امسال از بیست و دوم شــهریور تا یازدهم مهرماه با تکیه بر روش های مشارکت الکترونیکی از 
جمله کد دستوری #۱*۰۳۱*۸۸۷۷* تلفن نیکوکاری ۰۹۶۸۸۷، پایگاه اینترنتی emdad.ir و شماره 

کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار خواهد شد.

رییس شورای شهر اصفهان خواستار ارائه پیوست های محیط زیستی طرح های انتقال آب شد؛ اما رویه سازمان های مربوطه چیز دیگری است

نعل وارونه سازمان محیط زیست

رییس شورای اســالمی شهر اصفهان در  پریسا سعادت
حالی در جلسه علنی این شورا خواستار 
ارائه پیوست های محیط زیست برای اجرای طرح های آب رسانی به 
استان اصفهان برای حل و فصل مشکل کم آبی شد که پس از گذشت 
چندین سال از کشمکش میان استان های خوزستان، چهار محال و 
بختیاری و اصفهان بر سر آب همچنان موضع سازمان محیط زیست 
 بر ســر طرح های انتقال آب مبهم و غیر شــفاف باقی مانده اســت. 
 این سازمان بیشــتر ترجیح داده است طی ســال های اخیر در دیدار
  با هر طیف از نمایندگان این اســتان ها حرف های خوشــایند آنها را
  بزند و در عمل هیچ اقدام روشــنی انجام ندهد. نوعی بالتکلیفی که
  نه مسئله آب در اســتان هایی مانند خوزســتان و چهارمحال را حل
  کرده و نه معضل کم آبی اصفهان و مشــکالت کشــاورزان را بر طرف

 کرده است. 
رییس سازمان محیط زیست تیرماه ســال جاری در دیدار با مجمع 
نمایندگان اصفهان گفته بود مجوز طرح های انتقال آب در قالب توسعه 
پایدار صادر می شود. عیســی کالنتری با اشــاره به طرح های انتقال 
آب یادآور شد: بر اســاس قانون، وزارت نیرو تخصیص دهنده آب در 
کشور است و وظیفه این وزارتخانه، حفظ پایداری منابع آب سطحی 

و زیرزمینی اســت.رییس ســازمان حفاظت از محیط زیست اضافه 
کرد: البته موضع دولت هم موافقت با انتقال آب، برای مصارف شرب 
و بهداشتی اســت. این سخنان در حالی رســانه ای شده که کالنتری 
خرداد ماه در دیدار با مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری رســما 
اعالم کرد بهشت آباد به هیچ عنوان تاییدیه  زیست محیطی ندارد و ما با 
تونل به علت آسیب های محیط زیستی مخالف هستیم و تاییدیه ای 

نخواهیم داد. 
طرح انتقال آب بهشت آباد شامل ســدی ۱.۵ میلیارد مترمکعبی به 
ارتفاع ۱۷۸ متر و تونلی به طول ۶۰ کیلومتر است. کل تخصیص پروژه 
سد و تونل بهشــت آباد ۵۸۰ میلیون متر مکعب اســت که براساس 
تابلوی منابع و مصارف وزارت نیرو، این پــروژه در صورت  اجرا مجوز 
انتقال ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب را در سال به اصفهان خواهد داشت؛ 
با اجرای این طرح ساالنه ۱۵۰ میلیون متر مکعب به یزد و ١٨٠ میلیون 
متر مکعب به کرمان منتقل می شــود همچنین استان چهارمحال و 

بختیاری نیز مقداری از طرح برداشت می کند.
 در این میان برخی از رسانه ها خبر از اجرای بی سر و صدای عملیات 
احداث این تونــل را داده اند؛ خبری که اعتراضات شــدید نمایندگان 
اســتان های همجوار اصفهان را در پی داشــت و حتــی اعتراض به 

ســخنرانی رییس جمهور در مجلس هم رســید و جنجالی بر سر آن 
به پا شد.

 در این میان اما ســازمانی که اصطالحا یکی به نعل می زند و یکی به 
میخ، سازمان محیط زیست است که باید حرف نهایی را بزند و حجت را 
تمام کند. اینکه اگر حفر تونل بهشت آباد خالف مسائل زیست محیطی 
است توقف آن رسما اعالم و وزارت نیرو فکری به حال تامین آب شرب 
و کشاورزی اصفهان کند و اگر این طرح مغایرت های زیست محیطی 
ندارد، سازمان های مربوطه جلوی سیاســی کاری و هوچی گری در 
این رابطه بایســتند و مانع نابودی زیستگاه های  طبیعی و کشاورزی 

اصفهان شوند.
 کارشناسان سال هاست که هشدار می دهند اجرای طرح های انتقال 
آب تونل بهشــت آباد و تونل ســوم کوهرنگ به حوضــه آبریز زاینده 
رود اجتناب ناپذیر شــده اســت زیرا دستکم طی ســه دهه گذشته 
بارگذاری های بسیار سنگینی بر این حوضه آبریز اجرا شده که نیاز است 
این برداشت ها به نحوی جبران شود؛ اما در نهایت شواهد نشان می 
دهد سازمان محیط زیســت ترجیح می دهد به جای تعیین تکلیف 
روشن این مدل از طرح های وعده داده شده همچنان به مدارا با هر 

دو طرف ادامه دهد.

سخنگوی ســتاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا 
در اصفهان گفــت: بی توجهی برخــی نهادها و افراد 
به اجــرای پروتکل های بهداشــتی موجب افزایش 
آمار ابتال به کرونا در این اســتان شده است.حجت 
ا...غالمی افــزود: بر این اســاس برنامه ریزی ها و 
جلسات ستاد اســتانی کرونا بر بازرسی ها و نظارت 
مســتمر تاکید دارد که در واقع تشکیل ستاد نظارت 
بر دستورالعمل های بهداشتی در همین ارتباط بوده 

است.وی ادامه داد:  در این راســتا با تشکیل ستاد 
متمرکز نظارت بر دستورالعمل های بهداشتی، تمام 
تالش ها در اســتان بر رعایت پروتکل هــای ابالغ و 
اعالم شده برای پیشــگیری از ابتال به کرونا صورت 
می گیرد.سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری 
کرونا در اصفهان در پاســخ به آخرین وضعیت ابتال 
به کرونا در اســتان یادآور شد: براســاس آماری که 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان ارائه دادند در 
مجموع می توان گفت که متوسط میزان بستری ها و 
فوتی ها نسبت به جمعیت استان از متوسط کشوری 
باالتر است و ما شیب خیلی مالیمی را طی می کنیم 
و این حسن کار است که با رعایت آن دستورالعمل ها 

می توانیم این شــیب را برگردانیــم.وی، برگزاری 
مراسم های خاص در ماه های اخیر شامل برگزاری 
کنکور و مراسم تاسوعا و عاشــورا را در افزایش آمار 
بی تاثیر ندانســت و افزود: برای اربعین مصوب شد 
که هیچ گونه مراســم راهپیمایی نه در داخل و نه در 
خارج کشــور به ســمت عراق نخواهیم داشت ولی 
مراسم عزاداری مشابه ایام تاسوعا و عاشورا با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.غالمی تاکید 
کرد: اگر رعایت دستورالعمل ها را سرلوحه کار خود قرار 
بدهیم و همگان نکات بهداشــت فردی و عمومی را 
مورد توجه قرار دهند، در راستای نزول منحنی پیش 

خواهیم رفت و امید است که این اتفاق بیفتد.

بی توجهی به  بهداشت فردی، سبب افزایش بیماران 
کرونایی در اصفهان شد

اگر حفر تونل بهشت آباد خالف مسائل زیست محیطی 
است توقف آن رسما اعالم و وزارت نیرو فکری به حال 

تامین آب شرب و کشاورزی اصفهان کند

 فالمینگوهای مهاجر
 در تاالب بین المللی 

درگه سنگی 
 تاالب درگه سنگی از جمله تاالب های 
بین المللی شهرستان نقده محسوب 
می شــود. آب مــورد نیاز ایــن تاالب 
توســط روان آب های فصلی، نهرهای 
جدا شــده از رودخانــه گدارچایی، دو 
چشمه زیرزمینی آب شور در کنار تاالب 
و همچنین بارندگی های فصلی تامین 

می شود. 

آماده باش پلیس برای روان سازی ترافیک تا 15 مهر
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: پلیس تا ۱۵ مهر برای روان سازی تردد دانش آموزان به 
ویژه مدارس نوبت صبح آماده باش است و تدابیر پلیس درباره مدارس پس از این تاریخ بر اساس 
تصمیم گیری ستاد استانی مقابله با کرونا خواهد بود.سرهنگ محمدرضا محمدی بر آمادگی کامل 
پلیس راهور در پوشش ترافیکی و روان سازی معابر به ویژه در محل های تردد دانش آموزان تاکید 
کرد و افزود: پلیس راهور تا ۱۵ مهرماه برای روان ســازی تردد دانش آموزان به ویژه مدارس نوبت 
صبح آماده باش است و تدابیر پلیس در خصوص مدارس پس از ۱۵ مهر بر اساس تصمیمات ستاد 
استانی مقابله با کرونا خواهد بود.سرهنگ محمدی به لزوم ساماندهی سرویس مدارس اشاره و 
خاطرنشان کرد: اگر تصمیم بر برگزاری حضوری مدارس باشد به جهت رفع نگرانی والدین نیاز است 

که سرویس مدارس ساماندهی شود و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

 جایزه برای دانش آموزان چاقی که وزن شان را کاهش دهند؛

اجرای طرح» کوچ« از اول مهر
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان از اجرای طرح »کوچ« 
کنترل وزن و چاقی دانش آموزان از اول مهر خبر داد و گفت: در این طرح افراد دارای اضافه وزن و 
چاق شناسایی و اقدامات الزم برای کاهش وزن آنها صورت می گیرد.عبدالرضا رییسی با اشاره به 
برنامه »کوچ« آموزش و پرورش اظهار داشت: این برنامه یکی از برنامه هایی است که برای معلمان 
ورزش و مراقبان سالمت مدارس در راستای حفظ سالمت و کنترل چاقی دانش آموزان طراحی شده 
است.وی افزود: وزن و قد تمام دانش آموزان از پایه اول تا دوازدهم در سامانه سناد ثبت می شود 
و bmi آنها مشخص می کند که وضعیت بدنی شان چگونه اســت. وی با اشاره به اقدامات مراقب 
ســالمت مدارس در کاهش وزن دانش آموزان چاق اظهار داشت: رژیم غذایی سالم و کم چرب به 
دانش آموزان چاق داده می شــود و به آنها توصیه می کنند تا در کنار ورزش از رژیم غذایی مناسب 
استفاده کنند.معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: دوباره در اسفندماه وزن و قد دانش آموزان گرفته و وارد سامانه می شود و به کسانی که کاهش 
وزن داشتند در هفته سالمت در یک برنامه جشــن جوایزی اهدا می شود.وی افزود: دو مناسبت 
روز درختکاری و جشن نیکوکاری در اسفندماه وجود دارد و دانش آموزانی که توانستند وزن خود را 

کاهش بدهند یک درخت می کارند یا مبلغی را به نیازمندان اهدا می کنند.

وضعیت 8 مسجد تخریب شده در نجف آباد تعیین تکلیف شد
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد گفت: وضعیت هشت مسجد نجف آباد که در 
تعریض خیابان ها توسط شهرداری تخریب شده بود با برگزاری جلسات بین شهرداری و اوقاف این 
شهرستان تعیین تکلیف شد.حجت االسالم صادقی با بیان اینکه در این شهر با همت شهروندان در 
محالت مختلف مساجد کوچک و بزرگ بنا شده است، افزود: مساحت برخی از این مساجد به ۳۰ 
متر هم می رسد.رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد با بیان اینکه طی سال های اخیر 
و به دنبال تعریض خیابان های نجف آباد و یا تغییر کاربری هشت مسجد این شهر توسط شهرداری 
تخریب شده است، ادامه داد: این در حالی است که وضعیت این مساجد بالتکلیف مانده بود.وی با 
بیان اینکه به دنبال رایزنی های صورت گرفته با شهرداری و با همکاری فرمانداری و امام جمعه این 
شهر وضعیت این هشت مسجد تعیین تکلیف شده است، افزود: بر این اساس شهرداری قرار است 
به ازای هر مسجد زمین معاوض به اوقاف واگذار کند و همچنین برای دو رقبه تجاری نیز در شهر نجف 
آباد پروانه ساخت صادر کند تا بتوان خسارت های وارده را جبران کرد.حجت االسالم صادقی با تاکید بر 
اینکه به دنبال اخذ سند مساجد شهر نجف آباد هستیم، تصریح کرد: سند مساجد به نام خود مسجد 
ثبت خواهد شد، ضمن اینکه از همه واقفان مساجد درخواست داریم مدارک مورد نیاز را برای انتقال 

سند به اداره اوقاف تحویل دهند تا در آینده دچار چنین چالش هایی نباشیم.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: تسنیم

خبر روزاخبار

عضو ستاد ملی کرونا:

 باید در بازگشایی مدارس 
با صبر و حوصله بیشتری 

تصمیم گیری می شد
عضو ســتاد ملی مبارزه با کرونا گفت: با 
توجه به حجم میلیونی مســافرت های 
بعد از کنکــور و افزایش تجمعات و اینکه 
بسیاری از استان ها در وضعیت قرمز قرار 
دارند، به نظر می رســد باید در بازگشایی 
مدارس بــا صبــر و حوصله بیشــتری 
تصمیم گیری می شد. مینو محرز با اشاره 
به اینکه خطــر حضور دانش آمــوزان به 
دلیل شیوع کرونا باالست،اظهار داشت: 
مسئوالن تصمیم گیرنده چه خوب بود در 
مورد بازگشــایی مدارس صبر می کردند.

عضو ســتاد ملی مبارزه با کرونــا با بیان 
اینکه هیچ گونه تجمعی در این موقعیت 
توصیه نمی شود، ابراز داشت: با توجه به 
حجم میلیونی مسافرت های بعد از کنکور 
و افزایش تجمعات و اینکه بســیاری از 
اســتان ها در وضعیت قرمز قرار دارند، به 
نظر می رســد باید در بازگشایی مدارس 
با صبر و حوصله بیشــتری تصمیم گیری 
می شد.وی با اشاره به اینکه هنوز کشور از 
موج دوم کرونا آزاد نشده است، تصریح 
کرد: در بیماری های عفونی پیشــگیری 
مهم ترین اصل است و کرونا هم واکسن 
و داروی قطعــی ندارد پــس بهترین راه 
 پیشگیری اســت تا روند شیوع ویروس 

قطع شود.
عضو ســتاد ملی مبارزه با کرونا با اشاره 
به اینکه بایــد والدین دانــش آموزان و 
انجمن اولیا و مربیان مدارس به شــدت 
بر اعمال دســتورالعمل های بهداشــتی 
در مدارس نظارت داشــته باشــند، بیان 
داشــت: یکی از بزرگ ترین مشــکل ها 
این اســت که اکثر کودکان بدون عالمت 
مبتال به کرونــا می شــوند و بعد اعضای 
خانواده ها را مبتال می کنند که این سبب 
می شــود در صورتــی کــه کوچک ترین 
 اهمالی انجام شود شــیوع این ویروس

 شدت یابد.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان:

واکسن آنفلوآنزا حدود 80 درصد در پیشگیری موثر است
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان، اواخر شهریورماه را بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوآنزا اعالم کرد و گفت: هرچه افراد و به ویژه گروه های 
حساس سریع تر بتوانند واکسن را تزریق کنند بهتر است، البته تاثیر واکسن در سال های مختلف مقداری متغیر است، ولی معموال حدود ۸۰ درصد در پیشگیری 
از آنفلوآنزا موثر خواهد بود.رضا فدایی با بیان اینکه در استان اصفهان معموال شــدت آنفلوآنزا یک بار در اواخر آذر یا اوایل دی ماه بیشتر است و یک بار در اواخر 
اســفند و حوالی نوروز، افزود: به طور کلی موج آنفلوآنزا در اواخر آذر یا اوایل دی ماه شدیدتر است.مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان با اشاره به 
اینکه آنفلوآنزا یک بیماری تنفسی است که از راه قطرات تنفسی از فرد بیمار به اطرافیان منتقل می شود، گفت: بیماری آنفلوآنزا معموال با تب ناگهانی و بدن درد 
شروع می شود و سردرد، سرفه، گلودرد و بی حالی هم ممکن است همراه آن باشد.فدایی با تاکید بر اهمیت پیشگیری از ابتال به آنفلوآنزا به ویژه در بین گروه های 
حساس، گفت: برای پیشگیری از آنفلوآنزا افراد باید از حضور در جمعیت خودداری کرده و توصیه های بهداشتی را رعایت کنند، در عین حال که درصورت احساس 
کسالت در منزل بمانند و استراحت کنند، در صورت تشدید عالئم به پزشک مراجعه کنند، در اماکن عمومی مثل مدرسه و محل کار حاضر نشوند و تا ۲۴ ساعت 
بعد از بهبود عالئم نیز در منزل بمانند و در اجتماعات حاضر نشوند.فدایی با بیان اینکه همان ضوابط پیشگیرانه برای کرونا در مورد آنفلوآنزا هم صدق می کند و کار 

جداگانه ای الزم نیست، تصریح کرد: آنفلوآنزا فقط یک واکسن دارد درحالی که هنوز واکسن کرونا تولید و در بازار عرضه نشده است.



سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند: 

هیچ وقت نگفتم گیتی پسند پول ندارد
سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان گفت: امسال لیگ جذابی داریم؛ اما تحت تاثیر کرونا قراردارد و امیدوارم این بیماری مانع برگزاری منظم بازی ها نشود و 
بتوانیم لیگ را به خوبی به پایان برسانیم. برنامه ریزی خود را انجام دادیم تا برای بازی ها به آمادگی کامل برسیم.وحید شمسایی که چندی پیش صحبت هایش 
در مورد بودجه گیتی پسند و مقایسه با تیم مس سونگون جنجالی شده و حتی با واکنش بازیکنانی چون مهدی جاوید و فرهاد فخیم هم همراه شد، تاکید کرد: من 
نمی خواهم جواب کسی را بدهم و حرفم کلی است. فکر می کنم دوستان درک اشتباهی داشتند و نفهمیدند من چه گفتم. هیچ کجا حرف از بودجه کم گیتی پسند 
نزدم. اتفاقا خدا را شکر بودجه خوبی داریم و نسبت به سطح لیگ برتر ایران شرایط مان ایده آل است و جایی نگفته ام که قرارداد من کم است. همیشه برایم قرارداد 
بازیکنان در اولویت بوده است و این را همه شاگردانم می توانند شهادت بدهند. من گفتم تیم مس سونگون هم بودجه خوبی دارد و بیشتر از ما هزینه کرده است و 

حتی رقم هایی بیشتر به بازیکنان پیشنهاد داده که کار ما را سخت می کند. این بدان معنا نیست که گیتی پسند پول ندارد یا مشکل مالی دارد.
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سپاهاِن محرم؛ یک کادر تقریبا اصفهانی 
کسانی که محرم نویدکیا را در امر دســتیاری یاری می کنند، می توان گفت اغلب اصفهانی هستند یا 
سابقه بازی و مربیگری در جمع طالیی پوشان را داشته اند.محرم نویدکیا به تازگی هدایت سپاهان 
را در آستانه بازی های لیگ قهرمانان آسیا قبول کرد و از کادر فنی قبلی طالیی پوشان که دو سال زیر 
نظر امیرقلعه نویی فعالیت می کردند، تنها قاسم زاغی نژاد و تکسیرا در تیم باقی مانده اند.قاسم زاغی 
نژاد، مربی ای به شمار می رود که هم سابقه بازی در ســپاهان و منتخب اصفهان را دارد  و هم در تیم 
سپاهان نوین به عنوان مربی فعالیت داشته است. مجتبی توتونی دیگر چهره ای به شمار می رود که 
در روزهای آخر در تمرینات تیم دیده شد. توتونی از پیشکسوتان فوتبال اصفهان است و سابقه بازی 
در تام و ذوب آهن را هم در کارنامه خود دارد.عباس ســروری، دیگر فــرد حاضر در کادر فنی طالیی 
پوشان زیر نظر محرم نویدکیاســت؛ او نیز در دهه ۷۰ بازیکن تیم سپاهان و یکی از شاگردان مرحوم 
ناصر حجازی در تیم ســپاهان بوده و در نهایت آخرین عضو اصفهانی سپاهان نیز علیرضا ربانی ۳۷ 
ساله است، که سابقه ۷ سال کار در سپاهان را دارد. او همچنین در کمپ اسپایر قطر فعالیت داشته و 
باشگاه های اسپورتینگ پرتغال و استقالل نیز بخش دیگری از کارنامه کاری این مربی بدنساز جوان 

را تشکیل می دهند، تا به نوعی کادر محرم نویدکیا اصفهانی باشد.

اصال کامنت ها برای »استراماچونی« مهم است؟
تالش مدیران استقالل برای توافق با آندرا اســتراماچونی همچنان ادامه دارد و هواداران این تیم 
هم به طور گسترده در حال تکاپو هستند. داخل کشور هشتگ »اســتراماچونی را برگردانید« داغ 
شده و بیرون از کشور هم پای صفحه اینســتاگرامی مربی ایتالیایی غوغا به پاست. آخرین پست 
صفحه استراماچونی شش میلیون کامنت داشــته که یک عدد حیرت انگیز است. طبیعتا بیشتر 
کامنت گذاران در پی راضی کردن مربی ایتالیایی برای بازگشت به ایران بوده اند. مسئله اینجاست 
که استرا قبال هم نشان داده به مفاد قرارداد و اصول اجرای آن بیش از این اصرارها اهمیت می دهد؛ 
وگرنه سال گذشــته در زمان ترک ایران توسط این مربی هم شــاهد همین حجم از تقاضاها برای 
ماندگاری او بودیم که البته بی نتیجه باقی ماند؛ این یعنی بار اصلی روی دوش مدیران باشگاه است 

و آنها باید برای راحت کردن خیال استراماچونی تضمین های الزم را به این مربی بدهند.

یک هشتگ جدید اضافه شد!
فوتبال ایران این روزها درگیر جنگ هشتگ هاست. هر جا را که نگاه می کنی، عده ای از هواداران یک 
تیم با هشتگی خاص خواهان بازگشت یک چهره موثر به باشگاه محبوب شان هستند. در شرایطی 
که طی روزهای گذشته هشتگ های زیادی در حمایت از بازگشت استراماچونی و برانکو ساخته شده 
بود، طی  روزهای گذشته هشتگ »گرشاسبی را برگردانید« هم به این مجموعه اضافه شد! حمیدرضا 
گرشاسبی که حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آســیا در دوره مدیریت او رقم خورد، این 
اواخر مدیرعامل پیکان بود و روز پنجشنبه به دلیل قانون منع کار بازنشستگان جای خودش را به اکبر 
محمدی داد. حاال پرسپولیسی ها در فضای مجازی خواهان بازگشت گرشاسبی به تیم شان شده اند.

مدت زمان محرومیت »قلعه نویی« چقدر است؟
تیم فوتبال سپاهان اصفهان با هدایت امیرقلعه نویی تا مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی پیش رفت 
و در این مرحله با تیم استقالل تهران رو به رو شد.آبی پوشــان تهرانی در این مرحله با نتیجه دو بر صفر 
سپاهان را شکست دادند و امیرقلعه نویی در این بازی اخراج شد. تصاویر قلعه نویی در تونل ورزشگاه 
آزادی نشــان داد او پس از اخراج الفاظ نامناســبی را علیه داور و کمک های او مطرح کرده بود و کمیته 
انضباطی این رفتار را بررسی کرده است.با توجه به بررسی های صورت گرفته اظهارات سرمربی جدید تیم 

گل گهر سیرجان از سوی کمیته انضباطی قرار است حکم محرومیت او تا پایان هفته جاری اعالم شود.

آغاز رقابت های  لیگ قهرمانان آسیا پس از تعویق هفت ماهه؛

کاردشوار نمایندگان ایران برای صعود

رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در حالی   سمیه مصور
امروز از سر گرفته می شود که نمایندگان 
فوتبال باشــگاهی ایران در این مسابقات کار ســختی برای صعود از 
مرحله گروهی در پیش دارند. تیم های پرسپولیس تهران، استقالل 
تهران، سپاهان اصفهان و شهر خودروی مشــهد، نمایندگان ایران در 
رقابت های فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا هســتند که در دو هفته 
برگزار شده از این مســابقات نتوانســتند به نتایج قابل قبولی دست 
یابند. این مسابقات پس از برگزاری دو هفته اول مرحله گروهی در دور 
رفت به دلیل شیوع ویروس جهانی کرونا متوقف شد و حاال قرار است 
پس از این تعویق، به صورت متمرکز در قطر پیگیری شود تا تیم های 

صعود کننده به مرحله حذفی شناسایی شوند.
در برنامه جدید صورت گرفته از ســوی کنفدراســیون فوتبال، آخرین 
دیدار نمایندگان ایران در دور رفت مرحله گروهی این رقابت ها امروز  
 با برگزاری دیدار تیم های شــهرخودروی مشهد و االهلی امارات آغاز 
می شود.تیم فوتبال شــهرخودرو در گروه دوم این رقابت ها بدترین 
نتایج را در بین نماینــدگان فوتبال ایران در دو هفته ابتدایی کســب 
کرده است.نماینده مشــهد با دو شکســت مقابل الهالل عربستان و 

پاختاکور ازبکســتان در قعر جدول این رقابت ها حضــور دارد. تیمی 
که فصل نوزدهم لیگ برتــر را با یحیی گل محمدی شــروع کرد؛ اما 
کوچ یکباره او به پرسپولیس باعث شــد تا مجتبی سرآسیایی سکان 
هدایت شــهرخودرو را بر عهده بگیرد؛ولی این مربــی نیز خیلی زود 
رفت تا ســهراب بختیاری زاده جایگزین او شود.بختیاری زاده هم در 
باشگاه خصوصی شهرخودرو دوام نیاورد تا مهدی رحمتی، دروازه بان 
این تیم به طور ناگهانی سرمربی شــهرخودرو شود. اعضای تیم شهر 
خودروی مشــهد در شرایطی  روز پنجشــنبه با هواپیمای اختصاصی 
راهی دوحه شدند که مهدی رحمتی، سرمربی این تیم به دلیل مشکل 
ویزا نتوانست آنها را همراهی کند و در نشســت خبری پیش از دیدار 
این تیم با االهلی امارات محمد نوازی به همراه اکبر صادقی، کاپیتان 
شهر خودرو حضور  یافتند. هنوز مشخص نیست که رحمتی می تواند 
تیمش را در اولین دیدار آســیایی بعد از تعویــق هفت ماهه همراهی 

کند یا خیر؟
در این روز دیدار های گروه A این مســابقات نیز برگزار می شود؛ اما 
استقالل تهران نماینده ایران در این گروه به دلیل انصراف تیم الوحده 
امارات به میدان نمی رود.اســتقالل تهران با تیم های الشرطه عراق، 

الوحده امارات و االهلی عربستان هم گروه است که انصراف نماینده 
امارات از ادامه بازی ها، شــرایط را برای تیم هــای حاضر در این گروه 
کمی متفاوت کرده است. آبی پوشــان پایتخت که دو بازی ابتدایی را 
با تفکرات فرهاد مجیدی انجام دادند حاال باید با مجید نامجو مطلق 

به کار خود ادامه دهند.
استقاللی ها دیدار نخســت خود مقابل الشرطه عراق را با تساوی یک 
- یک پشت سر گذاشتند و بازی دوم را با نتیجه دو بر یک به االهلی 

عربستان واگذار کردند تا هم اکنون با یک امتیاز در رده سوم باشند.
آبی هــای پایتخت قرار بود نخســتین بــازی خود را مقابــل الوحده 
در دوحه برگــزار کنند؛ اما نماینــده امارات انصراف داد تا شــاگردان 
نامجومطلق نخستین بازی خود را ۳۰ شــهریور مقابل الشرطه عراق 
در پیش داشته باشند. این تیم دومین بازی خود را در مرحله گروهی 
نیز دوم مهرماه مقابل االهلی عربســتان انجام می دهد. اعضای تیم 
فوتبال استقالل  در حالی صبح پنجشنبه برای حضور در ادامه مرحله 
گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آســیا، تهران را به سمت دوحه قطر 
ترک کردند که شماری از بازیکنان این تیم به دلیل صادر نشدن ویزای 

سفرشان در تهران ماندند.

مجمع سالیانه هیئت جودوی استان اصفهان  با حضور 
سید محمد طباطبایی، مدیرکل اداره ورزش و جوانان، 
صدیقه کعبی زاده سرپرست دبیری فدراسیون جودو 
و دیگر اعضا  در تاالر اجتماعات ســرای ورزشــکاران 
برگزار شد.سید محمد طباطبایی در این مجمع اظهار 
داشت: فدراســیون یک نگاه آینده نگری در راستای 
توسعه رشته جودو در حوزه های قهرمانی و همگانی 
دارد، در رأس این فدراسیون آقای آرش میراسماعیلی 
به همراه تیم کاری خود نقاط ضعف، قوت، فرصت ها 
و تهدیدها را به خوبی می شناسند، همچنین صدیقه 
کعبــی زاده نایب رییس فدراســیون جودو اشــراف 
زیادی به ورزش بانوان به ویژه بانوان جودوکار استان 
اصفهان دارد، در مجموع مســئولین فدراسیون جودو 
کامال از وضعیت سخت افزاری، نرم افزاری و سرمایه 
انسانی این رشته در استان اصفهان خبر دارند.مدیرکل 

ورزش و جوانان اســتان اصفهان افزود: به طور حتم 
نگاه فدراســیون جودو به اســتان اصفهان یک نگاه 
ویژه و خاص است و این اســتان در برنامه راهبردی 
و اســتراتژیک فدراســیون جایگاهی ویژه ای دارد، 
امیدواریم با توجه به برنامه ریــزی و برنامه محوری 
هیئت جودو اســتان اصفهان روز به روز شــاهد رشد، 
شــکوفایی، نمو و اســتعدادهای بالقوه در این رشته 

باشیم.
وی با اشاره به بحث آمایش و نگاه قهرمانی اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان بیان داشت: در سطح 
استان اصفهان چند شهرســتان در بحث رشته جودو 
فعال هستند که در بحث نخبه پروری، استعدادیابی 
و اســتعدادپروری گام های موثری برداشته اند، اما 
در بحث زیرســاخت این رشــته با محدودیت مواجه 
هستند که باید با برنامه ریزی مطلوب، بستر مناسب 

در ســطح شهرســتان ها فراهم آوریم که در این راه 
نگاه فدراســیون به اســتان اصفهان باید ویژه باشد.
سید محمد طباطبایی تصریح کرد: فدراسیون جودو 
می تواند از طریق کمیســیون ماده ۵ وزارت ورزش و 
جوانان، تفاهم نامه ای با وزارت ورزش و جوانان داشته 
باشد که در سالن های ورزشی در کنار رشته های دیگر 
رزمی، رشته جودو نیز لحاظ شود، از دیگر ظرفیت هایی 
که فدراسیون و هیئت جودو می تواند از آن در راستای 
توسعه این رشته بهره ببرد، فضاهای ورزشی آموزش 
و پرورش است که باید با تعامل و تفاهم نامه این هم 

افزایی انجام شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان: 

فدراسیون جودو نگاه آینده نگری به توسعه این رشته در حوزه قهرمانی دارد

دیدگاه

یورگن کلوپ:

به احترام »محمد صالح« کاله از سر بر می دارم
یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول در خصوص پیروزی 4-۳ تیمش مقابل لیدز یونایتد در هفته اول 
لیگ برتر انگلیس صحبت کرد. به نقل از بی بی سی، یورگن کلوپ ســرمربی لیورپول پس از این 
مسابقه به صحبت پرداخت و گفت:پیش 
از بازی نیز می دانستیم که بازی سختی 
برابر لیدز خواهیم داشت چون آن ها تیم 
خاصی هستند. لیدز یونایتد تیمی است 
که رویارویی با آن دشــوار است. آن ها 
متوقف نخواهند شد و از این تیم خوشم 
می آید. از عملکــرد تیمم حین مالکیت 
توپ واقعا خوشحالم چون بازی با توپ 
مقابل تیمی چون لیدز  ســخت است. 
چهار گل زدیم اما می توانستیم گل های 
بیشتری هم بزنیم چون فرصت های خوبی برای گلزنی خلق کردیم. صالح؟ به احترام او کاله از سر 
بر می دارم. او سه گل زد و یک عملکرد اســتثنایی ارائه داد؛ دو پنالتی و یک گل دیدنی. صالح باید 

به عملکردش افتخار کند.

مدافع بارسلونا در  رادار  فیورنتینا
روزنامه ایتالیایی »گاتزتا دلو اسپورت« خبر داد باشگاه فیورنتینا در تالش است تا جونیور فیرپو را در 
این تابستان از بارسلونا به خدمت بگیرد.اینتر هم نسبت به جذب این مدافع چپ عالقه مند است، 
اما بنفش پوشان فلورانس امیدوار هستند که بتوانند با شکست رقیب سری A خود، این بازیکن را به 
ترکیب خود اضافه کنند.جونیور فیرپو که تابستان گذشته با قراردادی پنج ساله به ارزش ۲۰ میلیون 
یورو از رئال بتیس به بارسلونا پیوست، نتوانسته در ترکیب اصلی کاتاالن ها جایی برای خود دست 
و پا کند و پشت سر جوردی آلبا مانده است.این مدافع اهل جمهوری دومنیکن که سابقه بازی برای 
تیم زیر ۲۱ ســال اســپانیا را هم در کارنامه اش دارد، فصل اخیر در ۲۳ بازی از رقابت های مختلف 
آبی واناری ها را همراهی کرد و آمار یک گل زده و دو پاس گل را به نام خود ثبت کرده اســت.قرارداد 

جونیور فیرپو با باشگاه بارسلونا تا پایان ماه ژوئن ۲۰۲4 اعتبار دارد.

باالخره »مسی« در لباس اصلی بارسا دیده شد
در سال هایی که لیونل مسی عضو بارسلونا بود، همیشه باشــگاه های زیادی به دنبال به خدمت 
گرفتن او بودند؛ اما هیچ وقت احتمال جدایی او از این باشــگاه به اندازه تابستان امسال افزایش 
پیدا نکرده بود.اختالف او با مدیران باشگاه و ســرمربی جدید، رونالد کومان، باعث شد تا تصمیم 
به جدایی از بارسا بگیرد و حتی به طور رسمی این درخواســت را مطرح کرد ولی در نهایت به دلیل 
مخالفت بارسا و پیچیده شــدن ماجرا، تصمیم گرفت حداقل تا تابســتان آینده در نوکمپ بماند.

بســیاری از هواداران آبی و اناری ها نگــران بودند که در صورت جدایی مســی، شکســت ۲-8 
مقابل بایرن، آخرین بازی او با پیراهن بارســا باشــد اما این اتفاق رخ نداد و او شنبه شب مقابل 
خیمناســتیک، بار دیگر با پیراهن و بازوبند کاپیتانی کاتاالن ها دیده شد.هرچند او در حضور یک 
نیمه ای اش نتوانســت گلی بزند و حتی پشــت ضربه پنالتــی ای که منجر بــه گل دوم این تیم 
شــد نیز نایســتاد و این آنتوان گریزمان بود که آن را تبدیل به گل کرد.گل اول بارسا در دیدار  شنبه 
شــب را هم عثمان دمبله در دقیقه 6 زد و فیلیــپ کوتینیو هم در دقیقــه ۵۱ از روی نقطه پنالتی، 
 زننده گل ســوم بود. بونیا هم در دقیقه ۳۱ تنها گل خیمناســتیک را زد تا بازی بــا نتیجه ۳-۱ به 

پایان برسد.

فوتبال جهان

پیشکسوت وزنه برداری اصفهان:

نباید فقط به ستاره های 
 فعلی وزنه برداری
 دلخوش باشیم

پیشکســوت وزنه برداری اصفهــان پیرامون 
آخرین وضعیت رشــته وزنه برداری در استان 
اصفهان اظهار داشــت: رشــته وزنه برداری در 
اســتان جزو رشــته های قدیمی محســوب 
می شود، اســتان اصفهان در این رشته همواره 
حرفی بــرای گفتن داشــته و با اســتفاده از 
اســتعدادهای برتر موجود در ســطح استان 
توانسته است در سطح کشور خوش بدرخشد.
مرتضی ســیف زاده ادامه داد: روند رو به رشد 
این رشــته باید در سطح اســتان حفظ شود و 
با شناســایی و پرورش نخبــگان وزنه برداری 
همواره در راستای پرورش قهرمانان جلو برویم، 
کاستی ها در سطح اســتان از جمله مشکالت 
مالی و در بحث سخت افزار موجود است که باید 
با همت اعضای بزرگ خانواده وزنه برداری این 
موانع برطرف شــود.وی در خصوص حواشی 
ایجاد شــده در مجمع انتخاباتی اخیر هیئت 
وزنه برداری استان تصریح کرد: چینش و روند 
این انتخابات با نظارت اداره کل و فدراســیون 
برگزار شــد، یکی از اعضا به چهار مورد اعتراض 
داشت و این موضوع به اداره کل ورزش و جوانان 
منتقل شــد و در آن جا موضوع حــل و فصل 
شد.سیف زاده در خصوص روند کار وزنه برداری 
در آینده تشریح کرد: حفظ و پرورش نخبگان 
این رشته باید در دستور کار رییس جدید هیئت 
قرار بگیــرد، ما مدال آورانی همچون ســهراب 
مرادی در اصفهان داریم که باید آن ها را کشف و 
در بستری مناسب پرورش دهیم تا بتوانیم در 
آینده از آن ها به عنوان یک افتخار ملی استفاده 
کنیم.پیشکسوت وزنه برداری اصفهان اضافه 
کرد: زمانی که دو ورزشکار در سطح بین المللی 
داریم باید همزمان به فکر پرورش چهار ورزشکار 
نخبه دیگر باشیم تا خأل و کمبودی در روند کار 
احساس نشود؛ مشکالت مالی مخصوصا در 
شرایط فعلی بدنه ورزش را تحت تاثیر قرار داده 
است و باید با هم فکری و کمک تمام دستگاه ها 
دولتی و خصوصی در راســتای برطرف سازی 

این موانع تالش شود.

در برنامه جدید صورت گرفته از سوی کنفدراسیون 
فوتبال، آخرین دیدار نمایندگان ایران در دور رفت مرحله 
گروهی این رقابت ها امروز  با برگزاری دیدار تیم های 

شهرخودروی مشهد و االهلی امارات آغاز  می شود

در حاشیه

وز عکس ر

 دو بازیکن تراکتور
 بر سر مزار حاج قاسم 

سلیمانی
میالد فخرالدینی و مهدی تیکدری 
دو بازیکن کرمانــی تراکتور به همراه 
عبدالــرزاق میراب )مدیــر اجرایی 
باشگاه تراکتور( بر ســر مزار شهید 
ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی با 
پیراهن قهرمانی جام حذفی حاضر 
شــدند تا به مقام واالی این شهید 

بزرگ ادای احترام کنند.
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 پیشرفت 95 درصدی خط کلکتور انتقال آب فضای سبز 
در منطقه 11

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان از پیشرفت ۹۵ درصدی عملیات احداث خط کلکتور انتقال آب 
فضای سبز در این منطقه خبر داد.حمید اشرفی اظهار کرد: طول مسیر عملیات احداث خط کلکتور 
انتقال آب فضای ســبز ۱۴۰۰ متر است که با اســتفاده از لوله پلی اتیلن سایز ۲۵۰ میلی متری از 
منبع ۲۵۰۰ متر مکعبی حدفاصل خیابان امام خمینی)ره( تا میدان اخالص در حال اجراست.وی 
با بیان اینکه برای اجرای عملیات احداث خط کلکتور انتقال آب فضای ســبز افزون بر ۱۰ میلیارد 
ریال اعتبار در نظر گرفته شده است، افزود: با انجام این اقدام پس از ذخیره پساب تصفیه شده 
شاهین شهر در مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی، توسط لوله های ۲۵۰ میلی متر جهت آبیاری فضای سبز 
استفاده می شود.مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان مساحت فضای سبز این منطقه را ۲۲ هکتار 
عنوان کرد و گفت: هدف از احداث خط کلکتور انتقال آب فضای ســبز آبیاری مطلوب فضای سبز 
منطقه است.وی با اشاره به دیگر پروژه های عمرانی این منطقه، خاطرنشان کرد: یکی از پروژه های 
عمرانی این منطقه در سال جاری احداث خیابان کاتب اصفهانی حدفاصل خیابان های شهدای 
لیمجیر و امام رضا )ع( است.اشرفی با بیان اینکه خیابان کاتب اصفهانی به طول حدود ۵۰۰ متر 
و عرض ۲۴ متر است و اعتبار در نظر گرفته شده برای تملک و احداث آن ۷۰ میلیارد ریال است، 
ادامه داد: با احداث خیابان کاتب اصفهانی با توجه به وجــود مجتمع های فرهنگیان و ایثارگران 
در این محدوده، مشکل تردد تعداد زیادی از شــهروندان منطقه رفع می شود.وی تصریح کرد: از 
دیگر فعالیت های عمرانی منطقه در ســال ۹۹ روکش و تعمیر آسفالت با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال، 
تعمیرات و نگهداری معابر و ابنیه شــهری با اعتبــار یک میلیارد و یکصــد میلیون ریال، اصالح 
هندسی تقاطع ها و روان سازی با اعتبار حدود چهار و نیم میلیارد ریال، حفر و تنقیه چاه آب باران 

با اعتبار سه و نیم میلیارد ریال است.

افزایش بیش از دو برابری بودجه شهرداری اصفهان
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با اشاره به اقدامات شهرداری برای تامین بودجه، اظهار 
کرد: در یک اقدام بموقع بودجه شــهرداری اصفهان طی سه سال گذشــته بیش از دو برابر شده 
است.مرتضی طهرانی با بیان اینکه بودجه سال جاری شهرداری که به تصویب شورای شهر رسید، 
با احتساب بودجه ســازمان های وابسته حدود شــش هزار میلیارد تومان است، افزود: امسال 
بودجه شهرداری اصفهان پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اســت که ۵۰ درصد آن سهم مناطق و ۵۰ 
درصد سهم شهرداری مرکزی است.معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان تصریح کرد: از ابتدای 
سال جاری با ارائه طرح تشویقی ساخت و ساز که مورد استقبال شهروندان و سازندگان مسکن 
قرار گرفت، در مناطق ۶۰ درصد بودجه و در شــهرداری مرکزی ۳۰ درصد آن محقق شد.وی ادامه 
داد: دلیل کاهش درآمدها و میزان وصول بودجه در شهرداری مرکزی، مشکالت و بخشنامه های 
دولتی به دلیل شیوع ویروس کروناست چرا که اداره دارایی دریافت مالیات و عوارض را چند ماه 
به تاخیر انداخت از این رو وصولی عوارض شهرداری با تاخیر مواجه شد.طهرانی خاطرنشان کرد: 
تاکنون دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از بودجه پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداری وصول شده 
و مابقی که حدود نیمی از بودجه است در شش ماه دوم وصول خواهد شد که امیدواریم تا پایان 
سال به ۱۰۰ درصد تحقق بودجه دست یابیم.وی با بیان اینکه از میزان درآمدهای وصول شده ۴۳۰ 
میلیارد تومان مربوط به انتشار مرحله نخست اوراق مشارکت است، اظهار کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان 
سهمیه اوراق مشارکت باقی مانده سال ۹۸ را تا پایان شهریورماه سال جاری منتشر کرده و وجه 

این اوراق را به بودجه شهرداری اضافه خواهیم کرد.
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان افزود: ســایر درآمدها از محل عوارض و فروش تراکم 
متناسب با تامین بودجه است که امیدواریم سازندگان و مردم از فرصت هایی که شهرداری ایجاد 

کرده و تخفیف های پلکانی که تا پایان سال در نظر گرفته، استفاده کنند.

بازسازی بخش های آسیب دیده کاخ عالی قاپو در دستور کار مرمتگران گروه امانی؛

ورود و خروج گردشگران به شاهکار دوره صفوی ساماندهی می شود

مدیر پایگاه جهانی میدان امام  اصفهان از        نرگس طلوعی
مرمت و بازســازی بخش های آســیب 
دیده  کاخ عالی قاپو و ساماندهی ورود و خروج گردشگران در مجموعه 

جهانی میدان امام )ره( خبر داد.
کاخ عالی قاپو یا همان عمارت عالی قاپو که در عهد صفویه به نام های 
دولتخانه مبارکه نقش جهان و قصر دولتخانه نیز خوانده می شد، در 
ضلع غربی میدان امام اصفهان و روبه روی مســجد شــیخ لطف ا...  
واقع شده است.این بنا بین سال های ۹۷۱ تا ۹۷۷ خورشیدی، بعد از 
انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان توسط شاه عباس اول، در اواخر 
قرن دهم هجری شمسی، به عنوان مقر و دولتخانه حکومتی سالطین 

صفوی ساخته شد. 
این عمارت، نمونه منحصر بــه فردی از معماری کاخ های عهد صفوی 
است که شاه صفوی، سفیران و شخصیت های عالیقدر را در این کاخ 
به حضور می پذیرفت. این عمارت طــی ۵ مرحله معماری و در زمان 
جانشینان شاه عباس، به خصوص شــاه عباس دوم و شاه سلیمان، 
بین ۷۰ تا ۱۰۰ سال ادامه و تکمیل یافت. حتی به دلیل وجود کتیبه  ای 

به خط نستعلیق در زمان شاه سلطان حسین، آخرین پادشاه صفوی، 
تزئینات طبقه سوم اضافه یا مرمت شده  اســت .عالی قاپو دارای ۶ 
طبقه و بلندای ۴۸ متر است که طبقات به وســیله سه راه پله، به هم 

راه دارند.
 دو تاالر در طبقه همکف وجود دارد کــه مربوط به امور اداری و دیوانی 
عهد صفوی بوده که صدرخانه یا کشیک خانه نامیده می شدند. با آنکه 
بعد از دوره صفویه به تزئینات آن لطمات جبران ناپذیری وارد شــده 
است، هنوز شاهکارهایی از گچبری ها و نقاشی های عهد صفویه را در 
بردارد و تماشاکنندگان را به تحسین و تمجید وا می دارد.منحصر بودن 
این بنا و نفیس بودن معماری این کاخ که آوازه جهانی یافته اســت 
موجب شده تا در طول پنجاه سال اخیر طی دو دوره دو پروژه مرمتی 
اساسی روی این بنا اجرا شــود. در دوره اول، بخش اصلی این بنا، که 
ســازه چوبی را نگهداری می کند، در دهه ۷۵۳۰ توســط متخصصان 
ایتالیایی مرمت و تعمیر شد، ولی تعمیر قسمت چوبی ناتمام ماند. در 
دوره دوم، مرمت دیگری توسط متخصصان ایرانی، با تمرکز بر ایوان، 
در دستور کار قرار گرفت که از سال ۷۵۱۵ ه.ق شروع شد و تاکنون ادامه 

دارد. در تازه ترین اقدامات مرمتی صــورت گرفته در این بنا، مرمت و  
بازسازی بخش های آسیب دیده کف، بدنه ها، راه پله ها و اتاق های 
انتظار کاخ عالی قاپو، ساماندهی ورود و خروج گردشگران در دستور 
کار قرار گرفته که به گفته مدیر پایگاه جهانی میدان امام، این اقدام به  

استادکاران مرمتگر گروه امانی واگذار شده است.
 هادی الهیــاری، مدیر گروه امانــی، مرمت بنا و تزیینــات اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در این باره 
گفته اســت:» مرمت آجر فرش های آسیب دیده، بندکشی سنگ ها، 
بندکشی آجرها، اصالح درب ورودی و دفع رطوبت در عمارت عالی قاپو 
نیز بخشــی از این عملیــات مرمتی اســت«.  به گفتــه وی، اصالح 
قسمت هایی از بدنه راه پله ها و ســاماندهی سیستم تاسیسات برق 
برخی از طبقه ها از دیگر اقدامات مرمتی است که در این عمارت انجام 

خواهد شد.
کاخ موزه عالی قاپو در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۱۰ شمسی به شماره ۱۰۴ 
به ثبت ملی  و به همراه مجموعه میدان امام در اردیبهشــت ۱۳۵۸ به 

شماره ۱۱۵ به  عنوان میراث جهانی به ثبت یونسکو رسید.

نام چادگان همــواره با کلماتی همچون گردشــگری و 
طبیعت گره خورده و از دیربــاز آوازه این دیار کهن بهانه 
ای برای حضور هموطنان و گردشگران داخلی و خارجی 
بوده است. در همین راســتا، این شهرستان به مقصد 
خوبی برای سرمایه گذاران حوزه گردشگری تبدیل شده 
است.به گزارش خبرگزاری فارس از چادگان، جمشید 
اسماعیلی شهردار چادگان از حضور سرمایه گذاران در 
مناطق مستعد اجرای طرح های اقامتی و تفریحی شهر 
چادگان خبر داد و گفت: ایامی که حضور گردشــگران 

در چادگان کاهش یافته، فرصت مناسبی برای تقویت 
زیرســاخت های تفریحی این شهر رقم خورده است و 
قطعا پس از رفع بیماری کرونا ، نحوه استقبال و پذیرایی 
از گردشگران بسیار متفاوت از قبل خواهد بود.وی ادامه 
داد: در سال قبل و در راستای تحقق شعار جهش تولید 
و ایجاد اشتغال در شهر، شهرداری چادگان در زمینی به 
مساحت ۷ هزار متر مربع نسبت به احداث مجموعه ای 
تفریحی، خدماتی و اقامتی در شهر تحت عنوان پاراتاک 
مال با مشارکت بخش خصوصی اقدام کرد و تا کنون با 
اتمام مراحل گودبرداری، پیشرفت خوبی در اجرای پروژه 
حاصل شده است.شــهردار چادگان تصریح کرد: قطعا 
تسریع در اجرای هر طرحی منوط به همکاری و استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاران کالن است 

و این شهرداری نیز درهمین راستا عالوه بر همکاری با 
شرکت مهندسی و سرمایه گذاری بازفت در پروژه بزرگ 
پاراتاک مال ، با شرکت کیسون بزرگ ترین شرکت فنی 
مهندسی و عمرانی بخش خصوصی ایران که جزو ۱۰۰ 
شرکت برتر ساختمان سازی جهان است، مذاکرات سه 
جانبه)شهرداری،بازفت،عمران کیسون( را انجام داد و در 
این راستا شرکت عمران کیسون  به عنوان مجری سازه 

پروژه پاراتاک مال شهر چادگان انتخاب شد.
اسماعیلی ادامه داد: پروژه پاراتاک مال یکی از برترین 
برندهای رفاهی تفریحی اقامتی اســتان پس از بهره 
برداری خواهد بود و هم اکنــون احداث این مجموعه 
بزرگ نیز نقش زیادی درایجاد اشتغال و رفع بیکاری 

منطقه غرب اصفهان دارد. 

 تقویت زیرساخت های گردشگری با جذب
 سرمایه گذاران کالن

منحصر بودن این بنا و نفیس بودن معماری این کاخ 
که آوازه جهانی یافته است موجب شده تا در طول پنجاه 
سال اخیر طی دو دوره دو پروژه مرمتی اساسی روی این 

بنا اجرا شود

کارشناسان درباره ظرفیت های مشارکت در برپایی آنالین جشنواره فیلم کودک  سخن گفتند؛

جشنواره 33 در شرایط گذار
در سی و سومین دوره جشنواره فیلم  کودک و نوجوان، در مورد برپایی بخش های مختلف در قالب 
آنالین و برخط تحلیل هایی انجام شده است. در این راستا، کارشناسان و متخصصین برای برگزاری 

آنالین جشنواره سی و سوم پیشنهادها و تحلیل های خود را ارائه دادند:

تقویت راه باقی مانده 
 مصطفی رحمان دوست، شاعر، نویســنده، مترجم کودکان و نوجوانان درباره برگزاری جشنواره ۳۳ 
فیلم کودک و نوجوان گفت: در این روزهای کرونایی سینما وهمه فیلم ها به شکل دیگری نمایش داده 
می شود)تا جایی که شنیدم تعداد بینندگان فیلم بیشتر شده است(. پس چاره ای نیست که به جای 
برگزاری جشنواره به شکل قبل، به آنالین بودن آن فکر کنیم. در دنیا هم همین است؛بنابر این راهی جز 
تقویت راه باقی مانده نیست. برای مثال یک نقطه تقویت در مورد برگزاری کالس ها در این زمان و به 
شکل آنالین، چند برابر شدن ظرفیت کالس هاست. در مورد جشنواره هم باید راهکاری برای افزایش 

تعداد شرکت کنندگان داد که امکان حضور بچه ها و مشارکت در مناطق مختلف وجود داشته باشد.

اهمیت تبلیغات و اطالع رسانی
علیرضا کرمانی، درباره برگزاری جشــنواره آنالین امسال گفت: درست است که وضعیت کرونا یک 
وضعیت اجتناب ناپذیر را به وجود آورده تا ما فعالیت هایی مثل جشنواره ها را که به صورت متمرکز 
و فیزیکی در یک مکان انجام می شد، ناچارا  به شکل مجازی برگزار کنیم؛ اما چه بهتر و خیلی هم 
خوب است.این مشاور، روانشناس و پژوهشــگر اجتماعی گفت: همان طور که در جریان هستید 
جشــنواره های این چنینی در سال های گذشــته به صورت متمرکز در یک شهر برگزار می شد. اگر 
خیلی خوب بود در همان شهر مورد استقبال قرار می گرفت؛ اما این فرصت اکنون ایجاد شده که این 
جشنواره ها چون دسترسی به آن امکان پذیر شده در همه شــهرها حتی در روستاهای کشور مورد 
استقبال عالقه مندان قرار بگیرد. البته این به میزان دسترسی نیز بستگی دارد و از این هم مهم تر 
تبلیغات و اطالع رسانی درباره این جشنواره است. هر چه اطالع رسانی و راه های تکمیلی به مشارکت 
فراخواندن کودکان و بزرگساالن در این جشنواره بیشتر باشد به طور حتم موفقیت بیشتری خواهد 
داشت، مشارکت اجتماعی بیشتری را برخواهد انگیخت، کودکان و نوجوانان بیشتری را جذب و در 

آن ها انگیزه ایجاد خواهد کرد که در این واقعه فرهنگی شرکت کنند. 

ما در شرایط گذار هستیم
حسین بکائی در خصوص برگزاری جشنواره این دوره گفت: به طور کلی در شرایط کرونایی که انسان ها 
به سمت خانه ها سوق داده شده و ارتباطات انسانی کم، محدود و قطع می شود؛ انجام برنامه هایی که 
انسان ها را به هم پیوند دهد منجر به افزایش مشارکت اجتماعی می شود. برای محدودیت های برگزاری 
جشنواره باید گفت ما در شرایط گذارهســتیم. امیدواریم ماجرای کرونا بر اساس چیزی که اعالم شده 
حداکثر تا یکی دو سال دیگر تمام شود و ما این تجربه را هم پشت سر بگذاریم. برگزار کردن جشنواره ها 
در این شرایط به شکل آنالین خوب است؛ اما پیش بینی ما درباره این که چه قدر کودک و نوجوانان بیایند 
و از این کار استقبال کنند، ابتدا یک کار علمی است که از طریق نظرسنجی و نمونه گیری نتیجه آن امکان 
پذیر خواهد بود و خیلی قابل پیش بینی نیست.این نویسنده کودک و نوجوان، ویراستار و مترجم در ادامه 
بیان کرد: البته شرکت کودکان و نوجوانان در جشنواره یا برنامه های جنبی آن به اجرا بستگی دارد. استقبال 
از جشنواره تنها فیلم دیدن نیست و به نوعی مشارکت های دیگری هم هست. مثل خواندن و صحبت 
کردن درباره جشنواره. باید نتیجه این تجربه خاص و جدید را دید. با مشاهده مشارکت سال های گذشته 
می توان شکاف بین نگاه رسمی برگزار کنندگان جشــنواره و نگاه مردم به فیلم کودک و نوجوان را مورد 
سنجش قرار داد. باید دید مردم چه قدر از جشنواره استقبال خواهند کرد. در نهایت کسانی که در این شرایط 
برنامه و جشنواره ها را پیش می برند انسان های قابل احترامی هستند و به آن ها خسته نباشید می گویم.

اخبار

خبر روزگزارش

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

بودجه حمایت از تولیدات 
سینمایی و تئاتر اصفهان 

تخصیص یافت
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان در نطق 
میان دســتور خود در یکصد و سی و نهمین 
جلسه علنی شورای اســالمی شهر اصفهان 
اظهار داشت: نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه اول 
ســال ۹۹ آبســتن حوادثی بود که ضربات 
سنگینی را به فرهنگ و ورزش کشور وارد کرد.

مهدی مزروعی ادامه داد: این اتفاقات در ۲۵ 
آبان ماه آغاز و با سقوط هواپیمای اوکراینی 
شدت گرفت و تا االن با شیوع بیماری کرونا 

ادامه دارد.
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان 
اینکه مهم تریــن اتفاقــات در ایــن زمینه 
افزایش ۱۰۰ درصــدی بودجه های برنامه ای 
شهرداری اصفهان در حوزه فرهنگی، ورزشی و 
اجتماعی بود، افزود: بودجه کافی بر تئاتر شهر 
اختصاص یافت و نظارت بر اجرای آن ادامه 
داشته و دارد.وی اضافه کرد: این امر در کوتاه 
مدت منجر به اضافه شدن تعداد صندلی های 
تماشای تئاتر در شهر اصفهان اضافه خواهد 
شــد.مزروعی با بیان اینکه بودجه الزم برای 
حمایت از تولیدات سینمایی و تئاتر تخصیص 
یافت، تصریح کرد: منظــر فرهنگی چهارباغ 
پس از تعابیر مختلف و کمی هم سردرگمی 
تصویب و تثبیت شــد و بودجــه الزم در این 

زمینه تخصیص یافت.
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان 
اینکه با بررســی روند اقدامات صورت گرفته 
در حوزه فرهنگی شــاهد ارتقای اقدامات در 
این زمینه بوده است، ادامه داد: در این راستا 
از همه پروژه هــای مناطق بازدیــد میدانی 
داشته ایم و عملکرد خوبی را از نزدیک شاهد 
بوده ایم.نایــب رییس کمیســیون فرهنگی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان در خصوص 
منظر فرهنگی چهارباغ ادامه داد: چندین ماه 
پیگیری داشــتیم و در نهایت با مجموعه ای 
به توافق رسیدیم و قرارداد الزم در این زمینه 

منعقد شد.

به نام پیاده رو، به کام ...
امروزه، پیــاده روها مملــو از اجناس 
دوچرخه هــا،  حضــور  مغازه هــا، 
موتورســیکلت ها و حتی خودروهایی  
هســتند که هر یک به نوعی راه عابران 
پیاده را سد می کنند و محل عبورشان 
را تنگ. پیاده روهایی کــه تنها به نام 
عابران پیاده اســت و به کام دیگرانی 
که آن را به هر نحوی اشغال می کنند. 
همین ســد معبرها چهره نازیبایی به 

شهر می دهد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نســبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق 
آگهی اقدام نماید:
موضوع مناقصه:

۱- آسفالت معابر ۱۶ متری اسفریز، فردوسی، شهید کرمی، ورزش جوی آباد، میدان 
دام )کوهسار( و جاده دو شاخ به کمربندی )خلیج فارس(

- مبلغ اولیه اعتبار: ۶۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۳/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهرداری

- مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
 ۹۹/۷/۹

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۷/۱۰ 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه ۹۹/۷/۲۰ 

- اصــالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشــنهادها نیــز در زمان مقرر و محل تســلیم 
پیشنهادها انجام نمی شود.

آگهی مناقصه )چاپ اول(

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر م الف:984136

نوبت اول
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انتظارات خود را محدود کنید تا احســاس آزادی بیشتری 
داشــته باشــید: آیا دارایی های افزون شــما، تصرف تان 
کرده اند؟ خانه ها و چمــن های بزرگ، نیــاز به نگهداری 
مداوم دارند؛ از تمیز کردن گرفته تا نگهداری. ماشین های 
گران قیمت نیــاز به تعمیرات مکرر داشــته و اغلب هزینه 
باالیی خواهند داشــت. کدام دارایی ها، درحال استفاده از 
منابع مالی، فیزیکی و احساسی شما هستند؟ تقاضاهای 
پر هزینه تان را در زندگی تان محدود کنید یا بخشی از دارایی 
خود را به افراد نیازمند ببخشــید تا آزادی روحی و آرامش 
ذهنی خود را افزایش دهید. اگر قصد دارید خرج کنید، روی 
تجربه کردن و ماجراجویی تان سرمایه گذاری کنید، نه اشیا 

و دارایی های خود.
 از خرید بر مبنای گرایشــات متغیر مد، خــودداری کنید: 
همیشــه  جریان مد، مدام در حال تغییر هستند و همگام 
بودن با آن ها دشــوار اســت. دنبال کردن گرایشــات مد 
می تواند به ســرعت برای شــما پرهزینه باشــد، زیرا باید 
بســیاری از لباس های خــود را هر فصل و یا هر ســال، با 
توجه به رونــد مد هر فصــل، جایگزین کنید.  از اســتایل 
های کالســیک اســتفاده کنید که فصل و یــا دلیلی برای 
پوشیدن ندارند. ســبک پوششی خاص خودتان را در عین 

شیک بودن داشته باشید. از فروشــگاه هایی که تخفیف 
دارند و یا فروشــگاه های زنجیره ای که قیمت مقرون به 
صرفه تری دارند برای خریداری لباس هایتان اســتفاده 
کنید. لباس های قدیمــی خود را تغییــر کاربری دهید و 
یا با دوســتان خود لباس تبادل کنید. از این طریق هم در 
 مصرف پول صرفه جویی کرده اید و هم ظاهری فوق العاده 

خواهید داشت. 
 پرداخت قبض های خود را مدرن یا خودکار کنید:استرس 
زمان پرداخت قبض ها، سبب صرف زمان و هزینه بیشتری 
برای شــما می شــود. لحظاتی وجود دارد کــه فراموش 
می کنید و زمان پرداخت شما به تاخیر می افتد و متحمل 
جریمه های پرداخت می شــوید. زمانی که صرف دریافت 
صورت حساب ها در ایمیل و یا پرداخت هزینه های قبوض 
به شیوه های ســنتی و غیر مدرن می کنید، از آنچه به نظر 
می رسد، بیشتر اســت و می بایست مدیریت شود. زمانی 
که هزینه های خود را به شــیوه های آنالین مانند پرداخت 
اینترنتی یا از طریق اینترنت بانک و ســایر موارد پرداخت 
کنید، در صورت حساب های بعدی تان به شما تخفیف تعلق 
می گیرد یا جایزه وفــاداری از نهادهای صادرکننده قبوض 
مانند اپراتورهای تلفن همراه دریافت خواهید کرد. بنابراین، 

با خودکار کردن پرداخت قبض هایتان، در پول و زمان خود 
صرفه جویی کنید.

مبلمان ســاده و چندکاره انتخــاب کنید:مبلمان ســاده 
و ســنگین، فضاهای خانه را اشــغال می کننــد و تالش 
برای تمیزکاری آنها، زیاد اســت. عالوه بر آن عملکردهای 
محدود دارند و ممکن است، احســاس خوشایندی را در 
چیدمان و دکوراسیون داخلی به شــما القا نکنند. مبلمان 
خوش ســاختی که چندکاره باشــد و آیتم هــای دیگر در 
خانه شــما با کاربردهای چندگانه، خانه را ســاده و زیبایی 
آن را چند برابر کرده و فضای بیشــتری برای رفت و آمد به 
شما ارائه می دهند و همچنین اســترس کمتری برای تان 
ایجاد می کنند. بودجــه تزئینات خــود را کاهش دهید و 
زمان و ســالمت عقل خود را با انتخاب های هوشمندانه، 
آســوده کنید. حفظ کردن ســادگی در زندگی تــان، زمان 
آزادتان را بیشتر کرده و به شما توان لذت بردن از زندگی را 
می بخشد. با تمرکز روی سادگی، بدون پر کردن زندگی تان 
با تجمالت بیهوده که شما را از موفقیت و زمان گذاشتن برای 
تحقق اهداف تان باز می دارد، یــک زندگی رضایت بخش 
 برای خودتان داشته باشــید و در هزینه های روزمره تان،

 صرفه جویی کنید.

آشپزی

کوفته ریزه مرغ با گردو
مواد الزم: گوشت مرغ چرخ شده 500 گرم،نان تست یک 

ورق،گشنیز  یک دسته،پیاز یک عدد،آرد دو قاشق غذا خوری،مغز 
گردو دو  قاشق غذا خوری،پودر پاپریکا )فلفل قرمز( یک قاشق مربا 
خوری،پودر زیره سبز یک قاشق مربا خوری،روغن مایع به مقدار الزم

طرز تهیه:سینی را با کاغذ روغنی بپوشانید.گشنیز ها را پاک کرده و تنها برگ های آن را ریز خرد 
کنید.پیاز را ریز رنده کرده و مغز گردو را بدون روغن داخل تابه روی حرارت کم تفت دهید.گوشت 

مرغ چرخ شده، پیاز، نان تست خردشده، مغز گردو خردشده، گشنیز، زیره و پاپریکا را با هم مخلوط  
کنید و به میزان دلخواه نمک و فلفل به آن بزنید.به اندازه یک قاشق غذاخوری از این مخلوط را بردارید 

و هر یک را در سینی قرار دهید و به مدت یک ساعت سینی را در یخچال قرار دهید.آرد را در بشقاب 
بریزید و نیمی از کوفته ها را در آن بغلتانید تا کامل با آرد پوشانده شوند.در یک تابه با دیواره بلند 

روغن بریزید؛ به صورتی که تا ارتفاع  یک سانتی متری از کف ظرف باال بیاید. کوفته ها را در 
روغن بیندازید و به مدت 8 دقیقه یا تا زمانی که داخل شان کامل پخته شود با حرارت 

مالیم سرخ کنید و در این فاصله آن ها را بچرخانید تا یکدست سرخ شوند.
کوفته های سرخ شده را در ظرفی که در آن دستمال آشپزخانه 

انداخته اید قرار دهید تا روغن اضافی گرفته شود و بقیه 
آن ها را نیز به همین ترتیب سرخ کنید.

روش هایی  برای صرفه جویی در مصرف پول )2(

» ایل دا« هفته دفاع مقدس پخش می شود »لتیان« اکران عمومی ندارد
علیرضا سبط احمدی، تهیه کننده سریال »ایل دا« گفت: روزهای پایانی 
تصویربرداری مجموعه »ایل دا« در ارتفاعات خرم آباد در روستاهای 
ریمله و سرمرغ در حال انجام است. همزمان با تصویربرداری 
در خرم آباد کارهای فنی مجموعه در محل تصویربرداری انجام 
می شود تا به موقع سریال برای پخش آماده شود.وی ادامه داد: رضا 
خسروی، موسیقی سریال را ساخت و قسمت های اولیه برای پخش از 31 
شهریورماه از شبکه یک سیما آماده است.

علی تیموری، کارگردان »لتیان« درباره اکــران عمومی این فیلم گفت: 
پرونده نمایش این فیلم با اتمام اکران آنالین آن به پایان می رســد و 
اکران عمومی نخواهد داشت.امیر جدیدی، پریناز ایزدیار، سارا بهرامی، 
حسن معجونی، ستاره پســیانی و علیرضا ثانی فر در این فیلم بازی 
می کنند.در خالصه داستان فیلم به نویسندگی اکتای براهنی آمده است: 
»لتیان یک سد است. سدی بر روابط انسانی، رودخانه های روابط پشت 
سدی ایستاده اند و راه بن بست است«.

شــرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان از بیــن 37000 تعاونی 
کشور، موفق به کسب رتبه اول تعاونی برتر ملی در تامین نیاز مصرف کنندگان 
شد . در آیین ویژه تقدیر از تعاونی های برتر ملی که به مناسبت هفته تعاون 
برگزار شد ، لوح و تندیس ویژه تعاونی برتر ملی از سوی اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رییس جمهور در حضور محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی بــه امین قنبری مدیرعامل شــرکت تعاونی مصرف کارکنان 
شــرکت اهدا شــد.امین قنبری، مدیرعامل این تعاونی در خصوص دالیل 
کسب موفقیت مذکور گفت : 51 سال خدمت رســانی صادقانه به خانواده 
بزرگ ذوب آهن و سایر مردم استان اصفهان، اشــتغال زایی و بسترسازی 
برای بهره گیری از ســرمایه های اجتماعــی، توزیع همگانی، گســتردگی 
فعالیت و بهره مندی از فروشــگاه های زنجیره ای ، توانمند سازی نیروهای 
کارآفریــن، تجمیع منابع بــرای بهره گیــری در تولید ، هدایــت، نظارت و 
حمایت قانونمند از مشارکت عمومی در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی 
، همکاری مســتمر با مراکز خیریه، بهزیستی و توانبخشی و حضور و ایفای 
نقش فعال در مســئولیت های اجتماعی ، از دالیل انتخاب تعاونی مصرف 
کارکنان ذوب آهن اصفهان جهت کسب رتبه اول تعاونی برتر ملی در تامین 

نیاز مصرف کنندگان است.

شایان ذکر اســت در این مراســم 383طرح تعاونی در کشــور به صورت 
ویدئو کنفرانس افتتاح و از تعاونی های برتر ملی تقدیر شد. این طرح ها با 
مشارکت 33هزار و 715 عضو و سرمایه گذاری بالغ بر 3هزار و پنج میلیارد 
 تومان و ایجاد اشــتغال برای 26هــزار و 6۹1 نفر افتتاح و بــه بهره برداری

 می رسد.

رییس روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، از اجرای طرح سنجش 
میزان رضایت مندی کارکنان در این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، عباس نعمت الهی، با اشاره 
به اینکه یکی از اهداف شرکت گاز استان اصفهان، افزایش انگیزه، شادابی و 
جلب رضایت مندی کارکنان است، اظهار کرد: کارکنان به عنوان سرمایه اصلی 
سازمان نقش اصلی در توســعه خدمات، رضایت مندی مشترکین و تعالی 
سازمانی دارند و این شرکت در کنار توســعه کمی خدمات، برای کارکنان نیز 

اقدامات ارزشمندی برنامه ریزی و اجرایی می کند. 
وی، هدف از انجام طرح نظر سنجی را بررســی نیازها و اولویت های کاری و 
انگیزشی کارکنان، اطالع یافتن از نقاط قوت و قابل بهبود سازمان، هرچه بهتر 
شدن تصمیم گیری مدیران و رهبران و...، با استفاده ازیک مکانیزم علمی و 

منطقی دانست.
در این نظرســنجی که به صورت الکترونیکی، در یک زمان بندی مشخص و 
طی یک ماه با نظارت مستقیم واحد روابط عمومی انجام گرفت، 285 نفر از 
کارکنان رســمی و 565 نفر از کارکنان غیر رسمی در آن شرکت کردند.رییس 
روابط عمومی شرکت گاز اســتان اصفهان، با اشاره به مزیت های نظرسنجی 
الکترونیکی اعم از؛ سرعت، دقت، حذف کاغذ و خطاهای احتمالی و... گفت: 
نظرسنجی از کارکنان، ابزاری برای بررســی میزان تعهد آنان است، از طریق 
ارزیابی نظرات، رفتارها و دیدگاه های کارکنــان، میزان اعتماد بین کارکنان و 
مدیران را می توان تحلیل کرد و متوجه شــد افراد چه میــزان به کاری که در 

شرکت انجام می دهند، افتخار می کنند و از این روش می توان میزان پیوند 
عاطفی بین همکاران را هم ســنجید.عباس نعمت الهی، تصریح کرد: طرح 
نظر سنجی از کارکنان در شرکت گاز اســتان اصفهان از سال 87 انجام گرفته 
و یکی از ابزارهای مهم تصمیم گیری مدیران در این شــرکت اســت.وی، با 
اشاره به اینکه فرآیند نظر سنجی از کارکنان کامال به روش الکترونیکی انجام 
شد، افزود: مزیت نظر ســنجی الکترونیکی نسبت به دوره های مشابه، اخذ 
نظرات و دیدگاه کارکنان به صورت مکانیزه و با استفاده از نرم افزار و همچنین 
تحلیل نظرات و گزارش گیری به صورت آنالین است.گفتنی است؛ نظر سنجی 
از مشــترکین خانگی، تجاری و صنعتی در قالب نظرســنجی از مشترکین و 

همچنین نظر سنجی از پیمانکاران نیز در حال انجام است.

معاون بهره برداری فــوالد مبارکه، از چشم 
انداز روشن تولیـــد در فـــوالد مــبارکه و 
بهره بــرداری حــداکثری از ظرفیت هـای تولیــد 

در ایـن شـرکت خبر داد.
مختار بخشیان گفت: شرکت فوالد مبارکه، 
به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد کشور، 
در سال های اخیر همواره تالش کرده با تولید 
محصوالتی متنوع و با ارزش افزوده باال، در مسیر 
سودآوری و رشد اقتصادی هرچه بیشتر حرکت 
کند. این شرکت برنامه ریزی های گسترده ای 
برای رفع موانع موجود در مسیر توسعه صنعت 

فوالد و بهره برداری حداکثری از ظرفیت های تولیدی خود انجام داده تا بتواند با 
رشد تولیداتش، نقشی اساسی در بازارهای بین المللی فوالد ایفا کند.

وی در این مصاحبه، سیاست های شرکت فوالد مبارکه برای بهبود نرخ بهره برداری 
از ظرفیت های تولیدی این شرکت را اینچنین تشریح کرد: در راستای افزایش 
نرخ بهره برداری از ظرفیت صنعت فوالد کشور، سیاست های توسعه و تامین 
پایدار مواد معدنی موردنیاز صنایع فوالدسازی در باالدست، توازن ظرفیت زنجیره 
تولید از سنگ آهن تا محصول و همچنین توانمندسازی صنایع پایین دستی از 
جمله اقداماتی است که باید در سطح کالن مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. 
در سطح بنگاه ها نیز صنایع فوالدساز می توانند با افزایش دانش، استفاده از 
تکنولوژی های روز دنیا و ایجاد جذابیت برای مصرف کننده در مقایسه با رقبای 
خارجی، نرخ بهره برداری از فرآیندهای تولید خود را به حداکثر مقدار ممکن 
برسانند. این شرکت به منظور بهره برداری حداکثری از ظرفیت های تولیدی، 
سیاست های کلی زیر را سرلوحه اهداف خود قرار داده است: تامین منابع پایدار 
معدنی و مدیریت یکپارچه تامین کاالهای استراتژیک و اهرمی برای گروه، 
توسعه بازارهای داخلی و افزایش صادرات، توسعه مشارکت های ارزش افزا با 
تولیدکنندگان زنجیره ارزش، طراحی و توسعه محصوالت جدید به منظور افزایش 
کمیت و کیفیت تولید،ارتقای زیرساخت های پشتیبانی فنی تولید، توسعه 
بومی سازی و حمایت از تولیدات کیفی داخلی.در ادامه این سیاست ها، شرکت 
فوالد مبارکه با توسعه خط نورد گرم شماره 2، باعث تکمیل سبد محصوالت نوردی 
از ضخامت 0.18 تا 25 میلی متر خواهد شد. این امر عالوه بر تامین نیاز بازار داخل، 

کشور را از واردات بی نیاز می کند.

رویکردهایی برای بهبود نرخ بهره برداری
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در ابتدا با بهبود زیرساخت هایی همچون توسعه 
تکنولوژی خطوط تولید متناسب با نقشه راه تکنولوژی، بهبود کارایی و مصارف 
فرآیندهای تولید و سپس با افزایش کمیت و کیفیت تولید محصوالت ویژه 
)تختال و نوردی( و خلق مشارکت های ارزش افزا با مصرف کنندگان، به این 
مهم دست یافته است. تکمیل زنجیره تامین، خرید معادن سنگ آهن، نصب و 
راه اندازی ماشین ریخته گری شماره 5، نصب و راه اندازی واحد گاززدایی، نصب 
و راه اندازی مگامدول ها، ارتقای سیستم های نرم افزاری و توسعه منابع انسانی 
از دیگر فعالیت های این شرکت در راستای رشد نرخ بهره برداری از ظرفیت های 

تولید است.

شرکت فوالد مبارکه، بر اساس تغییر نیاز بازار و 
به منظور پاسخگویی حداکثری به آن و افزایش 
تنوع محصول، در زمینه های جدیدی مانند 
تولید محصوالت لوازم خانگی شروع به فعالیت 
کرده و در این خصوص، نصب و راه اندازی خط 
تکمیلی ورق رنگی را در دستور کار دارد و ازآنجا 
که حفاظت از محیط زیست در این شرکت از 
اهمیت بسیاری برخوردار است، با راه اندازی 
و بهره برداری از کوتینگ کابین در خط رنگی، 
موجب بهبود عملکرد زیست محیطی و افزایش 

سرعت خط شده است.
این شرکت در راستای افزایش بهره برداری از ظرفیت های تولید انواع ورق های 

گالوانیزه و قلع اندود، دو استراتژی را در دستور کار قرار داده است:
1- به روزرسانی و توسعه خطوط سیکل تولید محصول گالوانیزه به منظور تولید 
محصوالت جدید متناسب با تغییر نیاز بازار )برای نمونه، تغییر نیاز مصرفی صنایع 
خودروسازی از محصوالت سرد به محصوالت گالوانیزه خاص( و افزایش کیفیت 

محصوالت قلع اندود به منظور تامین مواد بسته بندی صنایع غذایی
2- افزایش تولید چرخه گالوانیزه و قلع اندود )امکان سنجی افزایش سرعت و 

تدوین نقشه دانشی تجهیزات خطوط تولید(.

سیاست گذاری مناسب، شاه کلید رفع موانع تولید
شرکت های معدنی در دهه گذشته، با ورود به حوزه فوالدسازی، باعث از بین 
رفتن توازن جریان مواد در زنجیره فوالد کشور شدند. با تدابیر شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان در زمینه سرمایه گذاری در معادن و تکمیل زنجیره تامین در داخل گروه، 
نیازهای معدنی تا حدی مرتفع شد، اما خام فروشی های اخیر، به دلیل ارزآوری 
زیاد برای شرکت های باالدستی، مشکالتی برای این شرکت ایجاد کرده است. 
وضع تعرفه واردات بر محصوالت قابل تولید در داخل، بومی سازی، حمایت از 
صنایع پایین دستی و توسعه آنها، تامین منابع مالی موردنیاز صنایع مرتبط، 
تسهیل فروش محصوالت فوالدی در بازار و تسهیل صادرات تولیدات مازاد بر نیاز 
داخل از جمله سیاست هایی است که می تواند افزایش نرخ بهره برداری از حداکثر 

ظرفیت تولید را در پی داشته باشد.
از آنجا که ایران بزرگ ترین فوالدساز منطقه خاورمیانه محسوب می شود، 
عدم دستیابی به صادرات 21 میلیون تن فوالد، که در طرح جامع فوالد در افق 
چشم انداز 1404 نیز عنوان شده است، موجب از دست دادن بازارهای جهانی، به 
خصوص منطقه خاورمیانه خواهد شد و این از دست دادن بازار برای گروه فوالد 
مبارکه، که بزرگ ترین تولیدکننده  فوالد کشور است، صدمات جبران ناپذیری 
در پی خواهد داشت. مشوق های صادرات، تعرفه ها، تسهیالت و... را می توان 
از تمهیدات و مساعدت های دولتی دانست که در صورت اجرا، کمک شایانی در 
دستیابی به چشم انداز افق 1404 فوالد کشور خواهد کرد. شرکت فوالد مبارکه، در 
راستای تحقق این هدف ملی، اقداماتی نظیر انتقال دانش فنی به شرکت های 
تازه تاسیس، مشارکت در راه اندازی شرکت های در حال ساخت و ورود به حوزه 
صنایع معدنی به منظور تامین پایدار مواد اولیه برای مواجهه با این ریسک را در 

برنامه استراتژیک خود قرار داده است.

به مناسبت هفته تعاون و با حضور معاون اول رییس جمهوری معرفی شد:

شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان ، تعاونی برتر ملی

اجرای طرح نظرسنجی از کارکنان شرکت گاز استان اصفهان

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خبر داد: 

چشم انداز روشن تولید

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