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قطر؛ میزبان بعدی جلسات آشتی ملی فلسطین
پس از نشست های موفقیت آمیز ترکیه، قرار است جلسات سطح باالیی در دوحه، پایتخت قطر بین 
رهبران جناح های فلسطینی با هدف برقراری آشتی ملی برگزار شود.در همین راستا شیخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخســت وزیر و وزیر امور خارجه قطر با جبریل رجوب، دبیر کمیته 
مرکزی جنبش فتح فلسطین که به دوحه رفته، دیدار کرد.در این دیدار همکاری های دوجانبه بین 
فلسطین و قطر مورد بررسی قرار گرفت.همچنین معاون نخست وزیر قطر بر حمایت کامل کشورش 
از دستیابی به آشــتی ملی و مواضع دوحه مبنی بر حل و فصل عادالنه مسئله فلسطین بر اساس 
قطعنامه های بین المللی ، ابتکار صلح عربی و راه حل »دو کشوری« برای دستیابی به امنیت و ثبات 
در منطقه تاکید کرد.منیر غنام، سفیر فلسطین در قطر نیز به القدس العربی گفت که هیئتی از رهبران 
فتح برای دیدار با جنبش مقاومت اسالمی حماس به دوحه رفته اند.وی، مسیر آشتی فلسطین را 

در جهتی مثبت ارزیابی کرد و گفت: آشتی به خوبی پیش می رود.

عذرخواهی رهبر کره شمالی از سئول
کره جنوبی جمعه اعالم کرد، رهبر کره شــمالی از بابت کشــتن یک مقام وابسته به دولت سئول 
توسط ماموران کشورش عذرخواهی کرده است.این دفتر عنوان کرد که کیم جونگ اون این حادثه را 
غیرمنتظره و مایه تاسف خوانده است.این خبر در حالی اعالم شده که این به شدت نامعمول است 
که رهبر کره شمالی بر سر یک مســئله از کره جنوبی عذرخواهی کند.روز پنجشنبه کره جنوبی، کره 
شمالی را متهم به کشتن یکی از مقام های دولتش کرد که احتماال در تالش برای جدایی بوده است.

نشست »الکاظمی« با جریان های شیعه عراق 
نخست وزیر عراق در نشســتی با رهبران شیعه، پرونده های سیاســی و امنیتی از جمله انتخابات 
زودهنگام را مورد بررســی قرار داد.یــک منبع آگاه اعالم کرد، در نشســت مصطفــی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق با رهبران گروه های شیعه پرونده انتخابات زودهنگام و حمالت موشکی به مراکز 
دیپلماتیک بغداد و پرونده های سیاسی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفت.قرار است پارلمان عراق 
در نشست خود قانون انتخابات را تصویب کند. هنوز اختالفاتی میان گروه های عراقی درباره بندهای 
اصلی این قانون وجود دارد و همین مسئله به معضل تبدیل شده است.مصطفی الکاظمی پنجشنبه 
با محمد الحلبوسی، رییس پارلمان عراق نیز دیدار و درباره آخرین تحوالت کشور و چالش هایی که 
با آن روبه روست و راه های حل بحران ها بحث و گفت وگو کرد.در این دیدار بر لزوم گسترش سلطه 
دولت و حاکمیت نهادهای آن و اهمیت حفظ امنیت مراکز دیپلماتیک و پیگرد متجاوزان و اعمال 

حاکمیت قانون بحث شد.

آمادگی مشروط واشنگتن برای کمک به لبنان
معاون وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد اگر رهبران سیاســی لبنان به تغییر و اصالح پای بند باشــند، 
واشــنگتن به این کشــور کمک خواهد کرد.دیوید هیل، معاون وزیر خارجه آمریکا در جلسه سنا 
گفت: زمانی که رهبران سیاســی لبنــان به تغییر و اصالحات پای بند باشــند، واشــنگتن به این 
کشــور کمک خواهد کرد.وی گفت که آمریکا از نفوذ خود برای مجازات کسانی که با حزب ا... لبنان 
همکاری می کنند، استفاده می کند. هیل درباره پرونده عراق به اصالحاتی که مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق انجام می دهد، اشاره کرد و گفت: الکاظمی بازپس گیری حاکمیت دولت عراق را 
با تالش هایش برای مبارزه با فساد و منحصر کردن سالح در دست دولت آغاز کرده است.وی مدعی 
شد: حشد الشعبی تهدیدی برای امنیت عراق است. هیل درباره سوریه بر شکست داعش و اهمیت 
قانون »سزار« و تحریم ها در مقابله با نظام ســوریه و هم پیمانانش تاکید کرد.وی همچنین تاکید 

کرد آمریکا از مذاکره و آتش بس فراگیر میان طرف های لیبیایی حمایت می کند.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که هر چهار سال یک بار برگزار می شود 
نه تنها بر سرنوشت شهروندان این کشور بلکه بر سرنوشت اتباع بسیاری 
از کشورهای جهان تاثیر می گذارد.راهیابی احتمالی نامزد دموکرات ها 
به کاخ سفید این پرســش را پدید می آورد که آمریکا در دوران پس از 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری کنونی ایاالت متحده چه سیاستی را در 
مواجهه با بحران ها و چالش های پیش رو در عرصه جهانی اتخاذ خواهد 
کرد.جو بایدن در عرصه سیاســت خارجی از اصولی چون همکاری با 
متحدان سنتی واشنگتن، حمایت از حقوق بشر و مقابله با حکومت های 
دیکتاتوری دفاع می کند. این در حالی است که دونالد ترامپ به ندرت 
به چنین اصولی در عرصه سیاســت خارجی تکیه کرده اســت. در این 
گزارش برخی از چالش های پیش روی جو بایدن در صورت پیروزی در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سیاست های او در عرصه سیاست 

خارجی بررسی شده است.

دو گام برای بازگشت به پشت میز مذاکره
یکی از اعضای ســابق تیم سیاســت خارجی جو بایدن به خبرنگار پایگاه 
اینترنتی واکس در حوزه امنیت ملی گفته اســت که موضوع ایران یکی از 
»اولویت های اولیه« دولت جو بایــدن خواهد بود. به گفته وی، آمریکا در 
صورت پیروزی احتمالی جو بایدن در گام نخست از اجرای متقابل برجام از 
طرف ایران و آمریکا استقبال خواهد کرد.این امر به این معنا خواهد بود که 
جو بایدن آماده است تا در صورت کاهش سطح غنی سازی اورانیوم و رعایت 
تعهدات برجامی ایران در زمینه ذخیره اورانیوم غنی شده، بازگشت آمریکا 
به توافق هسته ای با تهران را اعالم کند.دموکرات ها قصد دارند تا در گام دوم 
با همکاری متحدان اروپایی آمریکا به ایران فشار بیاورند تا حاضر به مذاکره 

بر سر مسائل منطقه و برنامه موشکی خود شود.

بازگشت به توافق پاریس و سازمان بهداشت جهانی
تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین، چالشــی مهم برای جو بایدن در 
صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو خواهد بود. جو بایدن 
اعالم کرده اســت یکی از اولین تصمیم هایی که به عنوان چهل و ششمین 
رییس جمهوری آمریکا خواهد گرفت بازگشــت به این توافق خواهد بود.

نامزد دموکرات ها همچنین وعده داده است که آمریکا در صورت پیروزی او 
در انتخابات ریاست جمهوری به سازمان جهانی بهداشت باز خواهد گشت. 
انتظار می رود که با توجه به همه گیری بیماری »کووید ۱۹« این تصمیم در 

روزهای اولیه زمامداری جو بایدن اعالم شود.

بازسازی اعتماد متحدان سنتی آمریکا
یکی از اهداف اصلی جو بایدن در عرصه سیاســت خارجی، بازسازی 
اعتماد متحدان سنتی آمریکا خواهد بود. روابط واشنگتن با بسیاری از 
متحدان ایاالت متحده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ آسیب 
دیده است. به عنوان مثال آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در سال ۲۰۱۸ 
میالدی گفت که »ما دیگر نمی توانیم برای حفظ نظم جهانی به قدرت 

آمریکا تکیه کنیم.«رییس جمهوری کنونی آمریکا همچنین دســتور 
خروج نزدیک به ۱۲ هزار نظامی این کشور از آلمان را صادر کرده است.

بهبود روابط آمریکا با متحدان سنتی خود در صورت پیروزی جو بایدن 
در انتخابات فرآیندی طوالنی و دشوار خواهد بود. 

مقابله با چین با تشکیل اتحاد کشورهای دموکراتیک
یکی از اهداف جو بایدن از تشکیل اتحاد کشورهای دموکراتیک مقابله 
با چین اســت. لحن نامزد دموکرات هــا در برابر چیــن طی ماه های 
اخیر همزمان با تیرگی روابط واشــنگتن و پکن تندتر شــده اســت.

کارزار جــو بایدن وعده داده اســت کــه نامزد دموکرات هــا در صورت 
راهیابی به کاخ ســفید، با چین به دلیل ســرکوب حقوق دموکراتیک 
ســاکنان هنگ کنگ برخورد خواهد کرد.واشــنگتن و پکــن در دوران 
زمامداری دونالد ترامپ »جنگ تجاری«، »تعطیلی کنسولگری های 
 هیوســتون و چنگدو« و تیرگی روابط بر ســر شــیوع ویروس کرونا

 را تجربه کرده اند.

تالش برای خلع سالح هسته ای کره شمالی
جو بایدن در صورت راهیابی با کاخ ســفید با شــرایطی کامال متفاوت 
از چهار ســال پیــش در زمینه تالش ها برای خلع ســالح هســته ای 
کره شــمالی روبه رو خواهد شد. یکی از مشــاوران پیشین جو بایدن 
گفته اســت که نامــزد دموکرات ها »اشــتباهات دونالــد ترامپ« را 
در برابر کره شــمالی تکرار نخواهد کــرد. انتظار می رود کــه جو بایدن 
 سیاســت دوران پیــش از دونالد ترامــپ را در مقابــل پیونگ یانگ

 دنبال کند. 

احتمال تالش بایدن برای بازنگری در توافق صلح با طالبان
جو بایدن گفته اســت که آمریکا باید اکثر نظامیان خود را که در افغانســتان 
و خاورمیانه مســتقر هســتند به ایاالت متحده بازگرداند. او در مصاحبه اش 
با نیویورک تایمز از طرح خود برای بازگشــت نظامیان آمریکایی مســتقر در 
افغانستان در دوره اول ریاســت جمهوری اش سخن گفته است.به گفته وی، 
هرگونه حضور نظامی آمریکا در افغانستان پس از خروج نظامیان این کشور باید 
متمرکز بر »عملیات ضدتروریستی« باشد. در مقابل دونالد ترامپ گفته است 
که تعداد نظامیان آمریکا در افغانستان تا روز انتخابات آمریکا از ۸۵۰۰ نفر به کمتر 
از پنج هزار تن خواهد رسید.جو بایدن احتماال در صورت پیروزی در انتخابات 

ریاست جمهوری تالش خواهد کرد تا تماس با گروه طالبان را ادامه دهد. 

آن دسته از تصمیمات ترامپ که »بازگشت ناپذیر« هستند
جو بایدن در صورت پیروزی در انتخابات سوم نوامبر )۱۳ آبان( برای تغییر 
برخی از تصمیماتی که دونالد ترامپ طی چهار سال گذشته گرفته است، با 
مشکل روبه رو خواهد بود. به همین دلیل برخی از این تصمیم ها »بازگشت 
ناپذیر« توصیف می شوند. انتقال سفارت آمریکا در اسراییل به بیت المقدس 
از جمله تصمیم هایی است که دموکرات ها آن را »بازگشت ناپذیر« توصیف 
می کنند.با این حال جو بایدن وعده داده است که کنسولگری آمریکا برای 
فلسطینی ها را که دونالد ترامپ تعطیل کرد، بازگشــایی کند.یکی دیگر از 
تصمیم هایی که احتماال برای جو بایدن »بازگشت ناپذیر« خواهد بود عدم 
به رسمیت شناختن نیکالس مادورو به عنوان ریییس جمهوری ونزوئالست. 
دونالد ترامپ سال گذشته خوان گوآیدو، رهبر مخالفان دولت ونزوئال را به 
عنوان رییس جمهوری این کشور به رسمیت شناخت. تصور اینکه واشنگتن 

در این سیاست خود تغییری ایجاد کند نیز دشوار به نظر می رسد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: اولین ناو بندر 
جمهوری اسالمی که ۲۴ متر بزرگ تر از ناو خارک 
است و ۷ فروند بالگرد با خود حمل می کند، آذرماه 
رونمایی می شوند.دریادار حسین خانزادی اظهار 
داشــت: ناوگان نیروی دریایی ارتش تروریستی 
آمریــکا را از مبدأ رصد می کنیــم و از لحظه ای که 
طناب های خودشان را از اسکله جدا می کنند، رصد 
می شوند تا تمام مســیر که نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران با روش های خاصی به آن 
مجهز شده است، نقطه به نقطه رصد و پایش شود.

وی افزود: در این منطقه رصدها با دقت و مراقبت 
بیشتری انجام می شــود، به طور معمول از ده ماه 
گذشــته یگان عمده آمریکایی وارد منطقه خلیج 
فارس نشده بود که علت آن هم این بود که نگرانی 

جدی از نزدیک شــدن به منطقه داشتند و نگران 
این هســتند که رفتار آنها با تحکم و برخورد جدی 
نیروهای جمهوری اسالمی ایران مواجه شود.امیر 
خانزادی ادامه داد: اینکه در فاصله تقریبا ۷۰۰-۶۰۰ 
کیلومتری از مرزهای آبی جمهوری اسالمی ایران 
در یک نقطه ایســتایی قرار می گیرند، تصورشان 
این است که دور از دسترس ما ایستاده اند، غافل 
از اینکــه در همان نقطه هم لحظــه به لحظه تحت 
مراقبت ما قرار دارند.فرمانده نیروی دریایی ارتش 
با بیان اینکه حضور آمریکایی ها در منطقه برای آرام 
کردن خاطر کشورهای سر سپرده است، گفت: آب 
های تحت حاکمیت ایران از امنیت باالیی برخوردار 
است و هر سیگنالی از یک شناور دریافت می شود، 
حتی نام فرمانده شــناور و اینکه چه دوره ای طی 

کرده و چه خصوصیات اخالقی دارد در بانک های 
اطالعاتی ما وجود دارد و نمایش داده می شــود.

وی، درباره رزمایش های مشــترک ایــن نیرو با 
ســایر کشــورها، عنوان کرد: رزمایش قفقاز ۲۰۲۰ 
در جریان اســت که تعدادی از کشــورهای جهان 
حضور دارند و ما نیــز حضور داریم کــه در بخش 
دریایی آن در دریای خزر دو ناو موشک انداز ما در 

آن حضور دارند.

اخطار مقام بلند پایه ارتش به ناوگان دریایی آمریکا

گزارش »ظریف« از سفر به مسکو
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در پایان سفرش به مسکو گفت که درباره سوریه، افغانســتان و برجام با همتای روس خود به گفت و گو پرداخته و 
افزود: با توجه به شرایط منطقه و اوضاع بین المللی به گفت و گوهای مستمر با دوســتان روس نیاز داریم.محمدجواد ظریف در پایان سفر یک روزه اش به 
مسکو در گفت و گویی به تشریح اهداف این ســفر پرداخت و عنوان کرد: ما با توجه به شرایط منطقه و شرایط بین المللی و هم در خصوص روابط دوجانبه به 
گفت و گوهای دائمی و مستمر با دوستان روس نیاز داریم.وی افزود: این سفر این فرصت را فراهم کرد. درباره سوریه باید گفت وگو کرده و مواضع را هماهنگ 
می کردیم. در خصوص افغانستان هم به همین شــکل و همینطور درباره برجام و نقشی که روسیه در این فاصله در شــورای حکام و شورای امنیت ایفا کرده 
است.وزیر خارجه بیان کرد: طی سه چهار ماه گذشته شاهد بودید من دو بار و این سومین بار بود به روسیه ســفر کردم، برای هماهنگی نزدیک مواضع و در 
این حرکت بسیار موفقی که هم در شورای حکام و هم شورای امنیت داشــتیم.وزیر خارجه با بیان اینکه این گونه فرصت ها، فرصت های بسیار خوبی برای 
گفت و گو است، اظهار داشت: روسیه هم کشور همسایه، هم عضو دائم شورای امنیت و هم از دوســتان راهبردی ایران است و معتقدم این گفت وگوها مورد 

نیاز دو کشور است که ادامه خواهد یافت.

خبر روز

 واکنش رییس کمیسیون بهداشت به ماجرای
 واکسن های آنفلوآنزا 

رییس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس گفت، برخی موضوع دریافت واکســن آنفوالنزا 
توســط مجلس را با قصد تخریب مجلس برجســته کردند.حســینعلی شــهریاری اظهار کرد: 
بنده در مورد صحت خبــر دریافت این 
میزان واکسن آنفلوآنزا توسط مجلس 
از رییس سازمان غذا و دارو سوال کردم 
که وی ضمــن تایید آن گفت واکســن 
آنفلوآنزا بیــن تمام مراکز بهداشــتی و 
درمانی توزیع شده است.نماینده مردم 
زاهدان در مجلس شــورای اســالمی، 
ادامه داد: این موضوع که باید واکســن 
دریافت می کردند، حرف حقی است اما 
بنده معتقدم باید ابتدا واکسن به اندازه 
کافی بین مردم توزیع می شد بعد به مجلس می دادند به این دلیل که فضاسازی علیه آن می شود 
و مردم تصور می کنند که نکند خون نمایندگان رنگین تر از آنهاســت.رییس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ما باید به این نکته توجه کنیم که یک عده از این مجلس 
خوش شــان نمی آید و علیه آن فضاســازی می کنند بنابراین در این مقطع زمانی و با وجود این 

شرایط موافق دریافت واکسن آنفلوآنزا توسط مجلس نبودم.

شروط ایران برای بازگشت کامل به تعهدات برجامی
نماینده ایران در سازمان ملل گفت در صورت تمایل آمریکا برای بازگشت به برجام، ایران شرایطی 
برای ازسرگیری کامل تعهدات هسته ای خود خواهد داشــت.مجید تخت روانچی، نماینده دائم 
ایران در ســازمان ملل در گفت وگو با بخش جهانی بی بی ســی گفت کــه در صورت پیروزی جو 
بایدن در انتخابات ریاست جمهوری و تمایل این کشور برای بازگشت به برجام، جمهوری اسالمی 
شرایط خاصی را برای اجرای کامل تعهداتش خواهد داشــت.وی بیان کرد که اولین شرط ایران 
این اســت که دولت جدید آمریکا تعهد کند نقض برجام - توافق اتمی ایران و قدرت ها - تکرار 
نخواهد شد و شرط دوم رسیدگی به خساراتی اســت که ایران از نظر مالی و رنج انسانی به خاطر 
تحریم ها متحمل شده است.تخت روانچی همچنین گفت اگر آمریکا با محقق کردن این شروط 
قول بازگشت به اجرای کامل برجام را بدهد ایران هم مجددا آماده اجرای کامل توافق هسته ای 

خواهد بود.

آمریکا خواستار مذاکره با ایران درباره افغانستان شد
»زلمــای خلیــل زاد«، نماینده ویژه دولــت آمریــکا در امور افغانســتان خواســتار گفت وگو با 
ایران در خصوص افغانســتان شــد.به گزارش خبرگزاری فرانســه، زلمای خلیل زاد که نماینده 
آمریــکا در گفت وگوهای تحــت حمایت ســازمان ملــل در خصوص افغانســتان اســت، در 
نشســت مجازی »موسســه صلح ایــاالت متحده« گفــت: »ایران مایل اســت تــا زمانی که 
توافقی میان آمریــکا و ایران حاصل شــود ما را بدون اینکه پیروز شــویم یا شکســت بخوریم 
در داخل ایــن درگیری نگاه دارد تا بهای ســنگینی در افغانســتان بپردازیــم.« وی اضافه کرد: 
»ولی ما پیشــنهاد داده ایم با ایرانی هــا در خصوص این مســئله دیدار کنیــم. ]ایرانی ها[ باید 
 برای رایزنــی درباره آینــده افغانســتان به نشســت های مختلفی که مــا و آنها حضــور داریم 

محلق شوند.«

کافه سیاست

فعال سیاسی: 

سونامی کاندیداهای 
اصول گرا در راه است

یک فعال سیاسی گفت: از حاال به بعد، 
سونامی حضور کاندیداهای اصول گرا 
خواهد  رخ   ۱۴۰۰ انتخابات  برای 
داد.»محمد مهاجری«، درباره جلسات 
جریان اصول گرایی برای انتخابات ۱۴۰۰ 
اظهار کرد: هنوز زود است که در این باره 
صحبت کرد به نظر می رسد از حاال به بعد، 
سونامی حضور کاندیداهای اصول گرا برای 
انتخابات ۱۴۰۰ رخ خواهد داد. به بیانی 
دیگر تعداد بیشتری از این کاندیداهایی 
که مطرح هستند، اعالم آمادگی خواهند 
کرد. نباید در این باره که اصول گرایان 
به  نهایی  بر سر کاندیدای  چه زمانی 
جمع بندی خواهند رسید، عجله کرد. 
وی درباره چهره های نظامی که به عنوان 
کاندیدا معرفی و یا گمانه زنی می شوند، 
نیز بیان کرد: بنده بر این باورم رییس 
جمهور آینده باید حتما فردی باشد که 
بتواند دولت کارآمد تشکیل دهد، تشکیل 
دولت کارآمد نیز مستلزم آن است که 
بتواند با همه نهادهای درون نظام عامل 
خوبی داشته باشد.  مهاجری در پاسخ 
به این سوال که آیا انتخابات ریاست 
جمهوری سال آینده، انتخاباتی دوقطبی 
خواهد بود یا خیر؟ تصریح کرد: خیر، 
بنده دوقطبی بودن انتخابات آینده را قبول 
ندارم بلکه انتخاباتی تک قطبی خواهد 
بود یعنی انتخاباتی است که در آن، فقط 
اصول گرایان با یکدیگر رقابت خواهند 
کرد. این چهره سیاسی با اشاره به رقابت 
درون جریانی اصول گرایان نیز گفت: 
رقابت درون جریانی اصول گرایان، یک 
رقابت برای وزن کشی خواهد بود از این 
رو، این نوع رقابت، رقابت با اصالح طلبان 
نیست که بتوان گفت اصول گرایان به 
دنبال این هستند اما در عین حال ممکن 
است اصول گرایان در روزهای آخر به این 
نتیجه برسند که تعداد آرای رییس جمهور 

منتخب، خیلی پایین نباشد. 

بین الملل

وز عکس ر

تظاهرات بالروسی ها 
همچنان ادامه دارد

تظاهــرات بالروســی های مخالف 
حکومــت در اعتــراض به مراســم 
لکســاندر  تحلیــف مخفیانــه »ا
لوکاشــنکو« رییس جمهوری برای 

ششمین دوره ادامه دارد.

در صورت شکست ترامپ، بایدن با ایران و چالش های جهانی چه خواهد کرد؟

»بایدن« در دوران پسا ترامپ
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 طرح اقدام ملی مسکن یکی از اولویت های
 استان اصفهان است

اســتاندار اصفهان گفت: طرح اقدام ملی مسکن و تامین مســکن به عنوان یکی از اولویت های 
استان است که در راستای اجرای این طرح در جلسه اخیر چند مورد اصالح محدوده شهرها مطرح 
و مورد بررسی قرار گرفت.عباس رضایی افزود: طرح اقدام ملی مســکن نباید همانند برخی از 
طرح های دیگر به صورت ناقص اجرا شــود و باید ارائه همه خدمات الزم از جمله، آب، برق، گاز، 
فاضالب، مدرسه و مسجد در این طرح دیده شود.وی ادامه داد: طرح اقدام ملی مسکن و تامین 
مسکن به عنوان یکی از اولویت های استان اســت که در راستای اجرای این طرح در جلسه اخیر 
چند مورد اصالح محدوده شهر ها مطرح و مورد بررســی قرار گرفت.استاندار اصفهان با تاکید بر 
اینکه تخصیص آب به اراضی مورد نظر در طرح اقدام ملی مسکن به عنوان شرط اصلی محسوب 
می شــود، افزود: کمیته ای در این زمینه تعیین شده و تا زمانی که مســئله آب این زمین ها برای 
احداث مســکن برطرف نشــود، با اختصاص این اراضی موافقت نخواهد شــد.وی اضافه کرد: 
هماهنگی الزم در این خصوص باید با سازمان های آب و فاضالب و آب منطقه ای اصفهان انجام 
شود و پس از آن در شــورای برنامه ریزی مصوب شــود در غیر این صورت از دســتور کار خارج 

خواهد شد.

 خون تازه در بازار سرمایه با ورود شرکت های
 کارآفرین

رییس کانون کارآفرینی اســتان اصفهان گفت: امیدواریم با ورود شــرکت های کارآفرین خون 
تازه ای در رگ های بورس کشــور جریان یابد و بازار ســهام و بورس واقعی در ایران رونق بگیرد.

گوهریــان گفت:کانــون کارآفرینی اســتان اصفهان با هدایــت و نظارت اســتانداری اصفهان، 
کارگروهی تخصصی جهت تســهیل در پیوستن ۱۰۰ شــرکت کارآفرین اصفهانی به بورس کشور 
را تشــکیل داد.وی ادامه داد:  دو ســال برای ســاختار و مقدمات این کارگروه تحقیق و برنامه 
ریزی شد و مقرر شد تا شرکت هایی که شناسایی می شــوند با رای اجماع این کارگروه به عنوان 
شرکت کارآفرینی که شایسته ورود به بازار سرمایه است، پذیرفته شود.رییس کانون کارآفرینی 
استان اصفهان بیان کرد: شرکت های پذیرفته شــده از لحاظ حقوقی، ساختار، مالی و مدیریتی 
اصالح می شــوند و در بازاری به همین نام در بورس ایران پذیرش می شــوند، امیدواریم با ورود 
این شرکت های کارآفرین خون تازه ای در رگ های بورس کشورجریان یابد و بازار سهام و بورس 
 واقعی در ایران رونق بگیرد تا همه مردم و کســانی که می توانند ســهام دار باشــند از این مزیت

 بهره ببرند.

معاون مدیرکل اداری و مالی استانداری اصفهان:

 منتظر تفویض اختیار استانی برای
 دورکاری هستیم

معاون مدیرکل اداری و مالی استانداری اصفهان گفت: هنوز دستور تفویض اختیار استانی برای 
تعطیلی ادارات و دورکاری کارمندان در اصفهان اعالم نشــده است و پس از کسب این اجازه، بنا 
به تصمیم گیری ستاد مقابله با کرونای استان نتیجه اعالم می شود.نعمت ا... اشکستانی اظهار 
کرد: اختیارات استانی برای تصمیم گیری در خصوص دورکاری و یا تعطیلی ادارت استان اصفهان 
هنوز داده نشده است.وی با بیان اینکه بنا به پیگیری اســتاندار اصفهان درخواست تفویض این 
تصمیم گیری ارسال شــده اســت، افزود: در صورت دادن این اختیار به استان اصفهان، تصمیم 
گیری در مورد شیوه اجرای دورکاری و تعطیلی ادارات استان در ســتاد مقابله با کرونای استان 

بررسی و نتیجه به اطالع خواهد رسید.

شرکتسرمایهگذاریاستانیاصفهانبهزودیقابلمعاملهمیشود؛

سهامداران اصفهانی در راه بورس

مرضیه محب رسول تا پیش از اینکه دولت تصمیم خود مبنی 
لت را  بر آزاد سازی فروش سهام عدا
اجرایی کند، شرکت های سرمایه گذاری استانی کمتر شناخته شده 
بودند؛ اما پس از اینکه اعالم شد سهام عدالت و صاحبان آنها می 
توانند بخشی از شرکت های سرمایه گذاری استانی باشند، این نهادها 

زیر ذره بین عمومی مردم قرار گرفتند. 
بر اساس تصمیم دولت کسانی که برای مدیریت سهام عدالت خود 
روش غیر مستقیم را انتخاب کنند، در واقع بخشی از سهامداران 
شرکت های سرمایه گذاری استانی می شوند و هر فرد به اندازه دارایی 
خود در سهام عدالت، مالک بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری 
استانی خواهد شد. در این روش افراد می توانند پس از این که شرکت 
سرمایه گذاری استانی مربوطه وارد بازار بورس شد، کل سهام خود را 
به فروش برسانند. پرداخت سود در این روش نیز به صورت سالیانه و 

توسط شرکت سرمایه گذاری استانی انجام می شود. هر چند دولت 
این تکلیف را چند ماه پیش مصوب و ابالغ کرد؛ اما تا همین هفته 
گذشته برخی از شرکت های بورسی برای وارد شدن به بازار سهام با 

مشکل روبه رو بودند.
 حتی بسیاری به ایجاد فشار برای از دور خارج کردن این نهادهای 
سرمایه گذاری استانی معترض بودند ولی پس از کش و قوس های 
فراوان این شرکت ها مکلف به برگزاری مجمع عمومی افزایش 

سرمایه و دریافت مجوز برای ورود به بورس شدند.
 هر چند خبر اخذ مجوز ورود به بورس برای شرکت سرمایه گذاری 
استان اصفهان چند هفته ای است که رسانه ای شده؛ اما هنوز خبری 
از زمان دقیق اجرایی شدن ورود این شرکت به بورس نیست. بر 
اساس اعالم مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان سهام 
این شرکت به زودی در بازار دوم بورس قابلیت معامله می یابد و 

احتمال بازدهی حداقل ۴۰ درصدی سهام این شرکت در بازه زمانی 
۶ تا ۹ ماه وجود دارد. سید حسین موسویان درباره وضعیت پذیرش 
شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان در بورس اظهار کرد: شرکت 
سرمایه گذاری استان در تاریخ چهارم شهریورماه سال جاری در 
هیئت پذیرش شرکت بورس، پذیرفته شده و مراحل درج نماد نیز با 
موفقیت صورت گرفت است. در این مرحله با توجه به قوانین سازمان 
بورس، نماد این شرکت به صالحدید ناظر بازار، در بازار دوم بورس و به 
روش بازگشایی نماد، آماده معامله خواهد شد.وی افزود: به مالکان 
سهام عدالت اصفهانی که روش غیر مستقیم آزادسازی سهام عدالت 
را انتخاب کرده اند و اکنون سهامدار این شرکت محسوب می شوند، 
لت، سهام شرکت  با توجه به میزان تخصیصی بدوی سهام عدا
سرمایه گذاری استانی اصفهان تعلق می گیرد. این مقدار برای آن 
دسته از افرادی که سهام عدالت یک میلیون تومانی دارند حدود ۲۵۰ 

هزار سهم خواهد بود.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان گفت: از آنجا که این 
شرکت سهامدار عمده نداشته و در عوض بیش از یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار سهامدار خرد دارد، قیمت هر سهم این شرکت در روز بازگشایی 

مشخص خواهد شد. 
در این تعیین قیمت، پایه قیمت گذاری هر سهم، قیمت اسمی آن 
)یک هزار ریال معادل ۱۰۰ تومان( خواهد بود.موسویان اضافه کرد: 
پس از بازگشایی و تعیین قیمت اولیه، دامنه نوسان پنج درصدی 
برای سهم تعیین می شود. بر اساس تجربه های قبلی، به نظر می رسد، 
لی ۱۴۰ تومان  هر سهم این شرکت در روز بازگشایی قیمتی حوا
اختیار کند.وی، درباره بازارگردانی سهام این شرکت نیز اظهار کرد: 
به دلیل نقدینگی باالی مورد نیاز برای بازارگردانی سهام شرکت های 
سرمایه گذاری استانی، اختیارات این فعالیت بر اساس مصوبات 

شورای عالی بورس به صندوق توسعه بازار محول شده است.
خاطرنشان  اصفهان  استان  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
کرد: از این پس همه خدمات سهامداری برای سهامداران شرکت 
سپرده گذاری استانی اصفهان از طریق بخش امور سهام این شرکت 
انجام خواهد شد.موسویان درباره برنامه های این شرکت در آینده نیز 
اظهار کرد: به دلیل گشایش ها و افزایش اختیارات و آزادسازی پرتفوی 
سهام عدالت در آینده نزدیک، طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری 
به ویژه در حوزه عمران استان تدوین و اجرا خواهد شد. بدیهی است 
منفعت حاصل از این سرمایه گذاری ها در نهایت منتج به انتفاع هرچه 

بیشتر سهامداران شرکت می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان 
گفت: با توجه به ثبت نام متقاضیان واحدهای کسب 
و کار دریافت تســهیالت کرونا که در ســامانه صورت 
گرفته ،آخرین آمار تقریبا ۲۷ هــزار پرونده مربوط به 
اشتغال ۵۱ هزار نفر است.کامران کالنی با بیان اینکه 
با توجه به آماری که در زمســتان سال گذشته منتشر 
شده نرخ بیکاری در زمســتان ۹۸ نسبت به زمستان 
۹۷ کاهش داشــته اســت، افزود: این نرخ از ۱۲ و ۴ 

دهم به ۱۰ و ۷ دهم رسیده و در اردستان نرخ بیکاری 
از متوسط استان کمتر و ۹ و هشت دهم درصد است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان 
با بیان اینکه متاسفانه ویروس کرونا همانگونه که در 
سراسر کشور بر مشاغل تاثیر گذاشته، اشتغال استان 
نیز از این موضوع مستثنی نبوده است، گفت: متاسفانه 
کرونا آسیب منفی و جدی بر اشتغال استان گذاشته 
و با توجه به ثبت نام متقاضیان واحدهای کسب و کار 
دریافت تسهیالت کرونا که در ســامانه صورت گرفته 
اســت، آخرین آمار تقریبا ۲۷ هزار پرونده مربوط به 
اشتغال ۵۱ هزار نفر است.کالنی تصریح کرد: از مجموع 
اعتبار ۳هزار و ۲۴ میلیاردی که به استان اصفهان جهت 
پرداخت تسهیالت کرونا اختصاص داده شده است، 

تا پایان شــهریور ماه ۵۵۹ میلیارد تومان درخواست 
تســهیالت داریم. از این تعداد تاکنــون بیش از ۲۰۰ 
میلیارد تومان توسط بانک ها به متقاضیان پرداخت 
شده اســت. اگرچه مهلت نام نویســی برای دریافت 
تسهیالت کرونایی تا پایان شهریورماه بود، اما بانک ها 
مکلف شدند تا پایان مهر پرونده ها را بررسی و نسبت 
به ارائه تسهیالت اقدام کنند.همچنین در این مراسم 
معاون توسعه کارآفرینی و اشــتغال وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی بــا بیان اینکه باید برای موسســات 
کاریابی امکانات و اختیارات الزم را فراهم آورد تا شاهد 
شکوفایی، توسعه و آبادانی کشــور باشیم، گفت: در 
کشور حدود ۸۰۰ موسســه کاریابی داخلی وجود دارد 

که بین متقاضی کار و پذیرنده کار فعالیت می کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:

ثبت نام 27 هزار متقاضی دریافت تسهیالت کرونا در استان اصفهان

خبر روز

وضعیت وخیم استان اصفهان در زیرِ زمین
استان اصفهان از نظر شــرایط نامطلوب منابع آب زیرزمینی ، در رتبه چهارم کشور است.مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه دشــت های ممنوعه این استان ساالنه حدود یک متر 
کاهش ســطح آبخوان دارد، گفت: در برخی از دشت های ممنوعه اســتان ساالنه حدود یک متر 
کاهش سطح آبخوان اتفاق می افتد که  این وضعیت، نتیجه برداشت های بی رویه است.مسعود 
میرمحمدصادقی، کسری مخزن آب اســتان اصفهان را ســالیانه ۴۰۸ میلیون متر مکعب اعالم 
کرد و گفت: در اســتان اصفهان ۳۵ محدوده مطالعاتی وجود دارد که ۲۷ منطقه آن ممنوعه است.

میرمحمدصادقی با تاکید بر این که ساالنه، حدود سه میلیارد و ۵۰۰  میلیون متر مکعب از چاه های 
مجاز و غیر مجاز در اصفهان برداشت می شود، خاطرنشان کرد: در استان، حدود ۶۰ هزار حلقه چاه 
وجود دارد که از این تعداد حدود  ۲۰ هزار چاه غیرمجاز است.وی با بیان اینکه برداشت از چاه های 
غیرمجاز حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب است، گفت: برداشت های اضافی از مخازن آب ، مشکالت 
پیچیده ای را در اســتان رقم زده که عالوه بر افت آبخوان، باعث فرونشست شده است.مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر اینکه بیشترین فرونشست در دشت مهیار شمالی با ۵۰ 
سانتی متر است، افزود: دشت دامنه اصفهان با ۴۰ سانتی متر، برخوار با ۳۵ سانتی متر و گلپایگان 

با ۲۸ سانتی متر فرو نشست در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:

افزایش تعداد انبارهای گمرک
با هدف تسهیل گری، فاصله انبار اختصاصی واحد های تولیدی و صنعتی استان اصفهان تا گمرک 
به بیش از ۲۰۰ کیلومتر هم رسیده است.مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت:هم اکنون تعداد این 
انبار ها از هشت عدد پارسال به ۳۲ عدد رسیده است.رسول کوهستانی پزوه افزود: در حال حاضر 
غیر از کالن شهراصفهان، در شهر های کاشــان، نطنز، نجف آباد و علویجه هم انبار اختصاصی وجود 
دارد.وی با بیان اینکه انبار های اختصاصی با درخواســت صاحب واحد تولیدی و موافقت گمرک 
طبق قرارداد تنظیمی راه اندازی می شود، اضافه کرد: در حال رایزنی برای ایجاد انبار اختصاصی در 
گلپایگان هستیم.کوهستانی پزوه، کاهش هزینه تولید و انبارداری، شرایط مطلوب تر نگهداری کاال، 
جلوگیری از تخلیه و بارگیری مجدد همچنین دسترسی ســریع را از مزایای حمل مستقیم کاال از 

گمرک ها به انبار های اختصاصی و برعکس بیان کرد.

 صادرات محصوالت کشاورزی، فرصتی مطلوب
 برای اقتصاد اصفهان

وجود کارگو ترمینال در اســتان اصفهان یک مزیت و فرصت مناســب برای افزایش آمار صادرات 
کشاورزی محسوب می شود.فرهاد حاجی مرادی با اشاره به آمار صادرات انواع محصوالت کشاورزی 
در ســال جاری عنوان کرد: با برنامه ریزی و مدیریتی که انجام شد شاهد اتفاقات خوبی در زمینه 
صادرات محصوالت کشاورزی از استان اصفهان هستیم . وی افزود: وجود کارگو ترمینال در استان 
اصفهان یک مزیت و فرصت مناسب برای افزایش آمار صادرات کشاورزی محسوب می شود و باید 
به گونه ای عمل کنیم تا از این شرایط به بهترین نحو استفاده شــود.مدیر توسعه بازرگانی سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان ادامه داد: صادرات انواع حیوانات زنده و محصوالت حیوانی از 
استان اصفهان  طی پنج ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حکایت 
از افزایش بیش از ۴۸ درصدی وزنی و افزایش بیش از ۳۱ درصدی درآمد ارزی دارد که اتفاق خوبی 
محسوب می شود.وی گفت: حجم صادرات ماشین آالت کشاورزی نیز در پنج ماهه نخست سال 
جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ با رشد وزنی بیش از  ۱۳۶ درصد و رشد درآمد ارزی به میزان 

۸۱ درصد روبه رو است که موفقیت صادرات در این بخش را به خوبی نشان می دهد.

کافه اقتصاد

معاون استانداری اصفهان:اخبار

ریشه یارانه های کور از اقتصاد کشور باید کنده شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه ریشه یارانه های کور از اقتصاد کشور کنده شود، گفت: این روزها 
بدون سر و صدا نرخ ارز در کشور تک نرخی شده و به نوعی موفقیت خوبی است و تنها در هفت مورد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم.حسن قاضی عسگر با اشاره به 
برخی ویژگی های اصفهان در افق ۱۴۰۴، اظهار کرد: استانی با نهادهای مناسب برای تحقق رشد پایدار اقتصادی، قطب آموزش عالی و تولید علم و فناوری در سطح 
کشور، استان توانمند در جذب کارآفرینان ایرانی سراسر جهان، استانی برتر در صنعت توریست با اتکا بر منابع فرهنگی، هنری و طبیعی، استانی بهره مند از مدیریت 
اقتصادی شایسته و هماهنگ در ابعاد عمومی، خصوصی و برتر در شاخص های بهره وری در مقیاس ملی از جمله ویژگی های اصفهان است.وی با اشاره به برخی 
اتفاقات مهم در اقتصاد کشور، اظهار کرد: این روزها بدون سر و صدا نرخ ارز در کشور تک نرخی شده و به نوعی موفقیت خوبی است و تنها در هفت مورد تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی داریم و امیدواریم در آینده نزدیک با طرح مجلس در ارائه کارت های الکترونیک، مشکل تخصیص ارز و ریشه یارانه های کور در اقتصاد کشور کنده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان افزود: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی نهاده ها همچون شکر، برنج، حبوبات، و ... جلوی ظلم 
وارده به کشاورزان گرفته شد و امروز آنها می توانند به صورت اقتصادی کار کنند.

 تصویری از 
تاکسی های پرنده

»منوچهر منطقی« دبیر ســتاد 
توســعه فناوری های فضایی و 
حمل ونقــل هوشــمند گفــت: 
به زودی شــکلی از تاکسی های 
پرنده بــا کمــک هواپیماهای 
فوق سبک در مسافت های بین 

شهری در کشور پا می گیرد. 

وز عکس ر

نماینده مردم نطنز در مجلس:

 دادن کاالبرگ، دردی
 از مردم دوا نمی کند

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای 
اسالمی گفت: مردم امروز شرایط سختی 
البرگ تنها یک  دارند و طرح دادن کا
ُمسکن است و در کل به این طرح در صورت 
تصویب نمی توان امید بست.رحمت ا... 
فیروزی در خصوص طرح مجلس مبنی 
بر دادن کاالبرگ به ۶۰ میلیون ایرانی به 
منظور تامین کاالهای اساسی، اظهار کرد: 
معتقدم مجلس به جای اینکه مبلغ مورد 
نظر را برای ۶۰ میلیون نفر در نظر بگیرد 
و این تعداد را شناسایی کند باید قشر 
ضعیف جامعه را با کار کارشناسی شناسایی 
کرده و این کاالبرگ ها را به افراد نیازمند 
گر  واقعی اختصاص دهد.وی افزود: ا
لت  بخواهیم طرح یکسان بدهیم عدا
رعایت نمی شود. برای مثال در دادن 
بنزین به یک میلیاردر ۶۰ لیتر در ماه بنزین 
می دهیم و به یک فرد کم درآمد هم ۶۰ 
لیتر در ماه بنزین داده می شود که عادالنه 
نیست. بنابراین باید در این طرح تفکیک 
قائل شویم تا عدالت رعایت شود.نماینده 
مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه طرح فعلی درد چندانی از مردم 
را دوا نمی کند، گفت: این کاالبرگ مبلغی 
جزئی است که شاید بتواند به افراد خیلی 
ضعیف جامعه کمک مختصری کند. باید 
بین افراد ضعیف جامعه که از کارمندان به 
پایین را شامل می شوند و قشر ثروتمند 
تفاوت قائل شویم و به این افراد به جای 

دادن کاال برگ، پول نقدی دهیم.
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رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات چهارمحال و بختیاری توضیح داد:

اقدامات جایگزین مواکب اربعین چیست؟

 به علت وجود ویــروس کرونا در ســال جــاری، پیــاده روی اربعین که 
هرســاله در ایام منتهی به اربعین برگزار می شــد، برگزار نمی شــود. طی 
ســال های گذشــته جمعی از مردم ایــران در قالب  موکب هــای اربعین 
در شــهرهای نجف و کربال و مســیر بین این دو شهر مســتقر و به زائران 
اربعیــن خدمت رســانی می کردند.چهارمحــال و بختیاری نیــز از جمله 
اســتان هایی بود که تعدادی موکب برای خدمت رســانی به زائران اربعین 
حسینی در کشور عراق داشــت. علی کیانی رییس ستاد بازسازی عتبات 
عالیات چهارمحــال و بختیاری در ایــن زمینه اظهار داشــت: با محوریت 
 چهار موضوع اقدامــات جایگزین پیــاده روی اربعین در حــال پیگیری

 و اجرا هستند.
وی ادامه داد: یکی از این برنامه ها بحث »مواکب ســالمت« است که در 
خصوص پیشــگیری از بیماری کرونا کار می کنند، دومین اقدام »مواکب 
مهربانی« هستند که در راســتای جذب کمک های معیشتی به نیازمندان 
و قشر آسیب پذیر جامعه به خصوص افراد آســیب دیده از ویروس کرونا 
کمک رسانی می کنند.کیانی یادآور شد: در خصوص جمع آوری کمک های 
مردمی برای طرح سراسری کمک مومنانه از ابتدای این طرح موکب های 

استان همراهی و اقدامات بزرگی داشتند.

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات چهارمحال و بختیاری، سومین اقدام 
جایگزین را »مواکب عاطفه ها« عنوان و تشــریح کرد:  مشارکت در جذب 
کمک های مربوط به دانش آموزان و تهیه لوازم تحصیلی برای دانش آموزان 
آسیب پذیر از اقدامات مواکب عاطفه ها است.وی در ادامه گفت: چهارمین 
اقدام »مواکب حرم عشق« است که به واقع جذب کمک های مردمی برای 
ساخت صحن عقیله بنی هاشم در حرم امام حسین)ع( است.کیانی بیان 
کرد: البته جمع آوری کمک از خیرین و کسانی که تمایل دارند به موکب های 
اربعیــن چهارمحال و بختیــاری درخصوص زیرســاخت های الزم و تهیه 
امکانات و تجهیزاتی که کمبــود دارند، کمک کنند هــم در برنامه های این  
ستاد است.رییس ستاد بازســازی عتبات عالیات چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: در خصوص موضوع خاص اربعین ستاد بازسازی عتبات عالیات 
استان ب صورت ســه قرارگاه تخصصی نجف، کربال و مسیر بین راه نجف 

تا کربال عمل می کند.
کیانی در پایان صحبت خود خاطر نشان کرد: تمامی موکب های چهارمحال 
و بختیاری در ســه قرارگاه ذکر شده متناســب با نوع فعالیتی که خواهند 
 داشــت تقســیم شــده اند که هر موکــب کار مشــخص و تخصصی خود

 را انجام دهد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری:

مطالبات کشاورزان در چهارمحال و بختیاری در حال 
پرداخت است

مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: مطالبات کشاورزان برای 
فروش گندم به صورت تضمینی در چهارمحال و بختیاری در حال پرداخت اســت.کیقباد قنبری 
اظهار داشت: بیش از ۳۳ هزار و ۴۷۷ تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان چهارمحال 
و بختیاری خریداری شده اســت.وی افزود: در همین مدت بیش از دو هزار و ۴۰۵ تن گندم نیز 
به صورت توافقی از کشاورزان اســتان خریداری شــد.قنبری با بیان اینکه تاکنون ۸۳۸ میلیارد 
ریال گندم از کشاورزان خریداری شده اســت، بیان کرد: نزدیک به ۵۴۹ میلیارد ریال از مطالبات 
گندمکاران استان پرداخت شــده و مابقی مطالبات نیز به احتمال قوی تا قبل از مهر ماه پرداخت 
می شود.مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: هم اکنون خرید 
گندم فقط در شرکت غله اســتان انجام می شــود و دیگر مراکز خرید کار خرید را به اتمام رسانده 
اند.قنبری با اشاره به اینکه هم اکنون روزانه ۲۰ تا ۳۰ تن گندم به سیلوی این شرکت تحویل داده 
می شود، گفت: فرآیند خرید گندم در این مرکز تا زمانی که کشــاورزان گندم برای فروش داشته 

باشند، ادامه دارد.

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

دو واحد تولید نهال در چهارمحال و بختیاری فعال می شود
رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: دو واحد تولید اصلــه نهال در چهارمحال و 
بختیاری با بهره گیری از روش های علمی فعال می شود.عطا ا... ابراهیمی با اشاره به اینکه ساالنه 
۴۰۰ هزار اصله نهال در چهارمحال و بختیاری تولید می شــود، اظهار کــرد: چهارمحال و بختیاری 
ساالنه بیش از ۵۰۰ هزار اصله نهال برای توسعه باغات نیاز دارد.وی گفت: بهره گیری از روش های 
علمی برای تولید نهال در این استان مورد توجه قرار گرفته است.رییس جهاد کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری تاکید کرد: فعال سازی واحدهای گلخانه ای تولید نهال با استفاده از روش های علمی 
از جمله کشت بافت در این استان مورد توجه قرار گرفته اســت.وی بیان کرد: هم اکنون دو واحد 
گلخانه ای در راستای تولید نهال به صورت کشت بافت در این استان در حال فعال شدن هستند.

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: یکی از این واحدها در روستای مصطفی 
آباد و یکی دیگر از این واحدهای گلخانه ای در منطقه بروجن فعال می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری:

160 میلیارد تومان تسهیالت مسکن به محرومان استان 
پرداخت می شود

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه بیش از دو هزار 
و ۴۰۰ واحد مســکن برای محرومان چهارمحال و بختیاری احداث می شــود، گفت: ۱۶۰ میلیارد 
تومان تسهیالت و اعتبار برای احداث مسکن محرومان استان پرداخت می شود.سهراب رییسی 
ادامه داد: بیش از یک هزار واحد مسکن محرومان در این استان به مرحله ستون و سقف ریزی 
رسیده است.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: احداث این 
تعداد واحد مسکونی نقش مهمی در رفع محرومیت سطح استان دارد و زمینه ساز رونق ساخت 
و ساز است.وی تاکید کرد: هم اکنون اشــتغال قابل توجهی در زمینه ساخت و ساز با فعال شدن 
کارگاه های احداث مسکن در این استان ایجاد شده است.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
چهارمحال و بختیاری گفت: بخشی از این واحد های مسکونی در اختیار مددجویان کمیته امداد 

و بهزیستی قرار می گیرد.

بام ایرانخبر خوان

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

برای قطع زنجیره انتقال 
 ویروس، به مدت چهار هفته

 در خانه بمانید
رییس دانشگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی 
و درمانی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به افزایش 
شــیوع بیماری کرونا، از مردم خواســت، برای قطع 
زنجیره انتقال ویروس، بــه مدت چهار هفته در خانه 
بمانند. مجید شــیرانی افزود: تنها ۲۰ درصد از مردم 
ناگزیر به خروج از منزل هستند که به این افراد توصیه 
می شود دستورالعمل های بهداشتی را به دقت رعایت 
کنند.شیرانی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری در 
آمار مرگ و میر مرتبط با شیوع بیماری کرونا در هفته 
چهارم شهریورماه امسال، رتبه دوم کشوری را داشت 
اضافه کرد: این درحالی بود که در حدود ۴۰ هفته شیوع 
بیماری کرونا این استان همیشه در ردیف استان های 
با کمترین میزان شیوع بیماری کرونا بوده است.وی با 
اشاره به سهل انگاری برخی از مردم نسبت به توصیه ها 
و رعایت دســتورالعمل های بهداشتی، اعمال برخی 
محدودیت ها و ارائه تســهیالتی برای کنترل بیماری 
کرونا و تالش به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس 
را ضروری دانست.شــیرانی، تعطیلی موقت تمامی 
فعالیت ها حداقل به مدت دو هفته را، از راهکار های 
سیستم بهداشت و درمان برای کنترل بیماری عنوان 
کرد.وی با بیان اینکه شواهد و مستندات حاکی از آن 
است، که همچنان بیشــترین موارد سرایت بیماری 
مربوط به مســافرت ها و برگــزاری محافل دورهمی 
است، از تصمیم ستاد اســتانی مقابله با کرونا برای 
ممانعت از برگزاری مراســم های شلوغ سوگواری به 
ویژه در منازل و محیط های سر بسته و حضور طوالنی 
مدت در آرامستان ها خبر داد.شیرانی ضمن تاکید بر 
هر چه کوتاه تر شــدن زمان تعامالت ضروری افراد، 
رعایت فاصله اجتماعی و ســایر دســتورالعمل های 
بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک را حتی در تعامالت 
کوتاه مدت ضروری دانســت و از مردم خواســت با 
توجه جدی به هشدار های بهداشــتی به گذر از موج 
 ســوم شــیوع بیماری کرونا با کمترین میــزان ابتال 

کمک کنند.
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مفاد آراء
7/21 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات/ هیات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
 در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رای شــماره 139960302023000344 مورخ 99/05/23 خانم شهین 
مداح علی به شــماره شناســنامه 1377 کدملی 1290978182 صادره از اصفهان فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 143/74 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 23 فرعی از 594- اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/07/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/07/20

 م الــف:996346 ابوالفضــل ریحانــی رئیــس منطقه ثبــت اســناد و امالک
 مرکزی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
7/22 تحدید حدود ششدانگ ســاختمان تجاری مســکونی پالک  2884 / 15 واقع در 
فالورجان بخش نه ثبت اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی بنام آقای سعیداله رهنما 
فالورجانی فرزند غالمعلی درجریان ثبت اســت وعملیات تحدید حدود قانونی آن بعمل 
نیامده است . اینک بنا بدستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم روز یکشنبه 27 / 7 / 99 ساعت 9 صبح درمحل شروع وبعمل 
خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز وساعت مقرر 
دراین آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 992681 

حسین زمانی علویجه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان

ابالغ رای
7/23 شماره دادنامه: 9909970368100278 شــماره بایگانی شعبه: 971675 تجدید 
نظرخواه: خانم نجمه السادات عالم فرزند شــمس الدین به نشانی اصفهان- خ سپاه اداره 
کل امور مالیاتی استان اصفهان قســمت کارگزینی، تجدید نظر خوانده: 1- آقای ناصر 
جهانگیری کارویه فرزند رحیم 2- آقای سجاد نصر اصفهانی فرزند مصطفی 3- مرتضی 
نصر اصفهانی با وکالت آقای سعید باباگلی به طرفیت آقای ناصر جهانگیری کارویه و خانم 
نجمه السادات عالم و آقای ســجاد نصر اصفهانی. دعاوی ورود ثالث: 1- محمد ثنا گوئی 
زاده اصفهانی 2- سجاد نصر اصفهانی 3- ناصر جهانگیری کارویه با وکالت آقای مجید 
ضیغم زاده 4- مجید ضیغم زاده 5- مرضیه حیــن باالم با وکالت آقای محمدرضا وحدت 
6- سعید موسایی ســجزی 7- مسعود نصر اصفهانی 8-  عباســعلی کرمانی کارالدانی 
9- سید محمد تدین پور 10- مهدی صارمی 11- احمدرضا 12- احمد یخچالی 13- علی 
حریت 14- رضا نیلی احمد آبادی 15- ســید بهرام محمدی نــژاد 16- غالمرضا نصر 
اصفهانی 17- حسین مرتضوی پناه 18- حسام مهر علیان 19- صفرعلی رضایی آدریانی 
20- محمد مهدی حسن پور امنیه 21- مرضیه ســادات میرلوحی 22- محمدرضا نصر 
اصفهانی 23- سید احمد مکبر 24- مجید خیرالهی 25- حسن نصر اصفهانی 26- مسعود 
سنســمار 27- محمد علی محمودی 28- ســید کرامت عباســی 29- رحمان فاتحی 
30- علی رضا معنوی نژاد کاشانی 31- امیر فیروز 32- حسین نصر اصفهانی 33- اصغر 
نصر اصفهانی 34- عباســعلی نصر اصفهانی 35- علیرضا جعفری 36- مجتبی کرباسی 
همگی به طرفیت: 1- مجید ضیغم زاده 2- مرتضی نصر اصفهانی 3- ناصر جهانگیری 
کارویه 4- سجاد نصر اصفهانی 5- خانم نجمه الســادات عالم )واردین 4 و 5 با خواسته 
 رد درخواســت ورشکســتگی(، تجدید نظر خواســته ها: 1- صدور حکم ورشکستگی- 
رد درخواست ورشکستگی، گردشــکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به انشاء رای 
می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم نجمه الســادات عالم فرزند 
سید شمس الدین به طرفیت آقایان 1- ناصر جهانگیری کارویه 2- سجاد نصر اصفهانی 
3- مرتضی نصر اصفهانی و تجدیدنظرخواهی آقای مرتضی نصر اصفهانی با وکالت آقای 
ســعید آقاباباگلی به طرفیت آقای ناصر جهانگیری کارویه و خانم نجمه الســادات عالم 
و آقای سجاد نصر اصفهانی نســبت به دادنامه شــماره 9709970350801707 مورخ 
97/9/19 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان و دعاوی ورود 
ثالث آقایان و خانم ها 1- محمد ثناگوئی زاده اصفهانی 2- سجاد نصر اصفهانی 3- ناصر 
جهانگیری کارویه با وکالت آقای مجیــد ضیغم زاده 4- مجید ضیغــم زاده 5- مرضیه 
حین باالم با وکالت آقای محمدرضا وحدت 6- ســعید موسایی سجزی 7- مسعود نصر 

اصفهانی 8- عباسعلی کرمانی کارالدانی 9- ســید محمد تدین پور 10- مهدی صارمی 
11- احمدرضا پیکام 12- احمد یخچالی 13- علی حریــت 14- رضا نیلی احمدآبادی 
15- ســید بهرام محمدی نژاد 16- غالمرضا نصر اصفهانی 17- حسین مرتضوی پناه 
18- حسام مهر علیان گورتانی 19- صفرعلی رضایی آدریانی 20- محمد مهدی حسن 
پور امنیه 21- مرضیه سادات میرلوحی 22- محمدرضا نصر اصفهانی 23- سید احمد مکبر 
24- مجید خیراللهی 25- حسن نصر اصفهانی 26- مســعود سنسمار 27- محمد علی 
محمودی 28- سید کرامت عباسی 29- رحمان فاتحی 30- علی رضا معنوی نژاد کاشانی 
31- امیر فیروزه 32- حسین نصر اصفهانی 33- اصغر نصر اصفهانی 34- عباسعلی نصر 
اصفهانی 35- علیرضا جعفری 36- مجتبی کرباسی همگی به طرفیت آقایان 1- مجید 
ضیغم زاده 2- مرتضی نصر اصفهانی 3- ناصر جهانگیری کارویه 4- سجاد نصر اصفهانی 
5- خانم نجمه السادات  عالم، واردین ردیفهای 4 و 5 با خواسته رد درخواست ورشکستگی 
و سایر واردین با خواسته صدور حکم ورشکستگی آقای مرتضی نصر اصفهانی اواًل ، با توجه 
به اینکه تجدیدنظرخواهی شأن محکوم علیه می باشد و آقای مرتضی نصر اصفهانی در 
دعوای مطروحه به عنوان خوانده معرفی گردیده که منتهی به صدور حکم، به بطالن دعوا 
شده است و نتیجتا محکوم علیه تلقی نمی گردد مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی 
مدنی قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی مشــارالیه صادر و اعالم گردد و ثانیا نسبت به 
دعوا وارد ثالث آقای محمد ثناگویی زاده اصفهانی با توجه به اســتراد دعوا قبل از ورود به 
ماهیت به موجب الیحه 980616 مورخ 98/2/3 مستندا به بند الف از ماده 107 قانون یاد 
شده قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم می نماید و ثالثا نسبت به تجدیدنظرخواهی خانم 
نجمه الســادات عالم و دعوای ورود ثالث واردین به جزء واردین ردیف های 4 و 5 از توجه 
به دادخواستهای تقدیمی و با توجه به اظهارات و مدافعات تجدیدنظرخواه مذکور و واردین 
ثالث متقاضی ورشکستگی از جهت شغل و میزان معامالت و وضعیت مالی آقای مرتضی 
نصر اصفهانی و با عنایت به نظریه هیات سه نفری کارشناسی که پس از اجرای قرار و در 
پاســخ به موضوعات مورد نظر دادگاه اعالم می دارند که مشارالیه از سال 1373 الی سال 
1390 به تنهایی به خرید و فروش انواع اتومبیل اشتغال داشته و از نیمه دوم سال اخیر الذکر 
با دو نفر دیگر بنگاه خرید و فروش اتوبوس به نام اتو پارک نصر را راه اندازی و از این تاریخ 
رســما کار و فعالیت خود را در زمینه خرید و فروش اتوبوس و خودروهای سبک و سنگین 
آغاز کرده و دارای پرونده مالیاتی در این رابطه می باشد و تعداد 1828 فقره قرارداد خرید و 
فروش خودرو بین سالهای 1377 الی 1396 به هیات ارائه شده است و این اقدامات نشان 
دهنده استمرار فعالیت نامبرده در سالهای مذکور بوده است و بنا بر مستندات پیوست نظر 
به بدهی نامبرده بالغ بر 917 میلیارد ریال به بانکها بابت اصل و سود و 100 نفر اشخاص 
حقیقی می باشد و بنا بر تقویم بعمل آمده از اموال موجود وی، میزان دارایی مشارالیه جمعا 

145 میلیارد ریال بوده که به انضمام موجودی انــدک وی تنها 16 درصد از بدهی وی را 
کفایت می کند و با توجه به اولین چکهای ارائه شده به بانک محال علیه و صدور گواهی 
عدم پرداخت صادره آقای مرتضی نصر اصفهانی عمال در اســفند ماه سال 1396 قادر به 
پرداخت دیون خود نبوده اســت و با توجه به اینکه نظریه یاد شده با اوضاع و احوال مسلم 
قضیه مطابقت داشته و از اعتراض موثر اصحاب دعوا مصون مانده است دادگاه با توجه به 
فعالیت عمده نامبرده در امر خرید و فروش خودرو با توجه به میزان بدهی مشارالیه و دارایی 
وی با احراز تاجر بودن و توقف در پرداخت نامبــرده از تاریخ 96/12/4 تجدیدنظر خواهی 
خانم عالم و دعاوی ورود ثالث واردین به غیر از واردین ردیف های 4 و 5 را وارد تشخیص و 
مستندا به ماده مارالذکر و مواد 412 و 415 و 416 و 542 قانون تجارت ضمن نقض دادنامه 
معترض عنه حکم بر ورشکستگی آقای مرتضی نصر اصفهانی با تاریخ توقف 96/12/1 و 
نسبت به دعوای ورود ثالث ردیفهای 4 و 5 با توجه به نتیجه حاصله رای بر رد دعوا صادر و 
اعالم می نماید ورشکستگی مشارالیه به لحاظ نداشتن دفاتر قانونی از نوع ورشکستگی به 
تقصیر اعالم می گردد این رای قطعی اســت.م الف: 996373 شعبه 1 دادگاه تجدید 

نظر استان اصفهان )شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان(
فقدان سند مالکیت

7/24   شــماره نامه: 139985602023003778-1399/07/01 ســند مالکیت بمقدار 
ششدانگ پالک ثبتی 6455/20  واقع در بخش ثبت اصفهان بنام  مجید بحق مورد ثبت 
در دفتر 71 صفحه 70 ذیل شماره ثبت 6917  به شماره چاپی سند 819596  صادر و تسلیم 
گردیده که نامبرده تمامت ششدانگ را بموجب سند قطعی 117803-80/12/02 دفترخانه 
15 اصفهان بالسویه به اکبر ابافت و قمر زرفشانی انتقال داده است  و اکنون ورثه مرحوم 
اکبر ابافت بموجب گواهی حصر وراثت 1802- شــعبه 10 شورای حل اختالف اصفهان 
و درخواست شــماره 993012624-99/06/22 و با ارائه فرم استشــهاد شهود بشماره 
139902150369000314 مورخ 1399/05/30 دفترخانه 421 اصفهان درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 996345  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک مرکزي اصفهان

بخشدار بازفت شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری:

توزیع سیلندر گاز در 2روستای بازفت کوهرنگ نامنظم است
بخشدار بازفت شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری با گالیه از توزیع نامنظم گاز مایع گفت: ناهماهنگی در نحوه توزیع سلیندر گاز مایع در مناطق روستایی 
مازه سوخته و لبد این بخش باعث بروز مشکل برای ۱۳۰ خانوار شده است.سروش ظاهری اظهار داشت: از چند ماه گذشته تا کنون عامالن توزیع سیار سیلندر 
گاز مایع در منطقه از رساندن سوخت به روستاهای یادشده به بهانه خاکی بودن راه فرعی آبادی ها، حاضر به رساندن سلیندر به مقصد نیستند. وی، تعداد سیلندر 
گاز مورد نیاز روستاهای مورد نظر را ۵۰۰ سیلندر ۱۷ کیلوگرمی اعالم کرد و گفت: به دلیل خدمات ناقص  نمایندگی شرکت توزیع کننده سلیندر گاز، قیمت سلیندر 
گاز مایع افزایش یافته است.بخشدار بازفت همچنین تعداد روستاهای این بخش که نیاز به سلیندر گاز مایع و سوخت فسیلی دارند را ۷۲ روستا و یک شهر با 
جمعیتی افزون بر ۱۵ هزار نفر اعالم و تصریح کرد: با برنامه ریزی انجام شده، سوخت فسیلی و سیلندر گاز مورد نیاز بقیه مناطق سخت گذر بازفت قبل از شروع 
بارندگی و انسداد محورهای فرعی روستایی، در حال ذخیره سازی است.مدیر توزیع شرکت پرسی گاز مایع در چهارمحال و بختیاری نیز درباره اختالل ایجاد شده 
در رساندن سیلندر گاز مایع به مناطق روستایی لبد و مازه سوخته بخش بازفت گفت: با افزایش چند برابری قیمت الستیک خودروی سنگین در چند ماهه گذشته 
و سنگالخی بودن راه فرعی روستاهای یادشده، خدمات رسانی تا روستاهای هدف از سوی رانندگان بخش خصوصی امکان پذیر نیست.دانیال زلفی پور افزود: با 
توجه به سنگالخی و خشن بودن سطح معابر روستایی لبد و مازه سوخته، تردد خودروهای عامالن توزیع موجب فرسایش چند برابری الستیک خودرو می شود 

و رانندگان عامالن توزیع سلیندر معتقدند رساندن گاز به این آبادی های به صرفه نیست.

رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

ایجاد 20 هزار شغل در کشور با اجرای پایلوت طرح توسعه مشاغل خانگی
رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در اجرای پایلوت طرح مشاغل خانگی در ۹ استان حدودا 
۲۰ هزار شغل ایجاد شده است، گفت: به طور میانگین این طرح ۹۶ درصد تحقق داشت.مهناز امامدادی ، در نشست بررسی روند اجرای طرح ملی مشاغل خانگی در 
جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری  با بیان اینکه طرح توسعه الگوی مشاغل خانگی به صورت پایلوت در ۹ استان در سال ۹۶ کلید خورد، اظهار کرد: این طرح از ششم 
مهرماه در ۳۱ استان کشور آغاز می شود و فراخوان ثبت نام این طرح در کشور منتشر شده است.رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی در ۹ استان از جمله چهارمحال و بختیاری نتایج خوبی داشت، نقطه قوت این طرح توانمندسازی 
متقاضیان، متکی نبودن به تسهیالت و اتصال به بازار بود، همچنین در کنار این طرح برای ۶۲۰۰ زن سرپرست خانوار در ۲۴ استان شغل ایجاد شد.وی با بیان اینکه تاکید 
در ایجاد مشاغل خانگی ، توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های استان هاست ، افزود: برخی رســته های شغلی بازار خوبی ندارند، باید به سمت ایجاد مشاغلی برویم که 
بازار خوبی برای فروش محصول داشته باشد، اگر این اتفاق رخ دهد مشاغل پایدار می شود.امامدادی تاکید کرد: معموال افراد در مشاغل خانگی خویش فرما هستند، 
باید به سمت شبکه سازی در مشاغل خانگی برویم.وی با بیان اینکه در اجرای پایلوت طرح مشاغل خانگی در ۹ استان حدودا ۲۰ هزار شغل ایجاد شده است، گفت: به 
طور میانگین این طرح ۹۶ درصد تحقق داشت، در برخی استان ها این طرح به طور کامل محقق و در برخی از استان ها کمتر از تعهد بود. مشاغل خانگی تنها محدود به 
تولید محصوالت خانگی از جمله ترشی و صنایع دستی نیست، باید رسته هایی از جمله فناوری، مشاوره، ترجمه و ...برای فارغ التحصیالن دانشگاهی مدنظر قرار بگیرد.



شنبه  5 مهر      1399 / 8 صفر 1442/ 26 سپتامبر 2020/ شماره 3078
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اعالم کرد:

 نیاز 18 هزار و 829 دانش آموز اصفهانی به تبلت 
و گوشی هوشمند

قائم مقـام کمیته امـداد امـام خمینـی )ره( اسـتان اصفهان، رویکـرد کمیتـه امـداد اصفهان در 
شـور عاطفه های امسـال را تامیـن ملزومـات آمـوزش غیرحضوری اعـالم کرد و گفـت: بیش از 
۱۸ هـزار و ۸۲۹ دانـش آمـوز نیازمند تحـت حمایـت این نهاد هسـتند کـه با توجـه بـه تغییراتی 
که همـه گیری ویـروس کرونا در شـیوه آموزشـی مـدارس ایجـاد کـرده و افزایش سـهم کالس 
های غیرحضـوری، به تبلت و گوشـی هوشـمند نیـاز فـوری دارند.عباسـعلی زارعان، اظهـار کرد: 
برگـزاری این رویـداد بـا شـعار »همدل مـی شـویم بـرای مهربانـی در مهر« تـا یازدهـم مهرماه 
ادامه خواهـد داشـت.وی، رویکرد کمیتـه امـداد اصفهان در شـور عاطفه هـای امسـال را تامین 
ملزومـات آمـوزش غیرحضوری اعالم کـرد و گفت: بیـش از ۱۸ هـزار و ۸۲۹ دانش آمـوز نیازمند 
تحت حمایت این نهاد هسـتند که بـا توجه بـه تغییراتی که همـه گیری ویروس منحـوس کرونا 
در شـیوه آموزشـی مدارس ایجاد کرده و افزایش سـهم کالس های غیرحضوری، بـه تبلت های 

آموزشـی و سـایر موارد مشـابه آن نیاز فـوری دارند.

فرماندار خمینی شهر:

پیاده روی اربعین در خمینی شهر ممنوع است
فرمانـدار خمینـی شـهر گفـت: بـه خاطـر وضعیـت فعلـی شهرسـتان خمینـی شـهر و کاهـش 
مرگ و میـر ناشـی از ابتال بـه کرونا، پیـاده روی و دسـته بـری در ایـام اربعیـن و دهه مـاه صفر 
ممنوع اسـت .علیرضا بصیری در حاشـیه سـتاد مبارزه بـا کرونا در جمـع خبرنـگاران، اظهار کرد: 
مصوباتـی را بـرای کاهش شـیوع بیمـاری کرونـا در شهرسـتان خمینی شـهر داشـتیم کـه طبق 
این مصوبات، دسـتگاه هـای دولتی با ۵۰ درصد دورکاری مشـغول بـه کار خواهند شـد.فرماندار 
خمینـی شـهر بـا تاکیـد بـر ممنوعیـت برپایـی ایسـتگاه هـای صلواتـی در شـهر، اظهـار کـرد: با 
همـکاری دسـتگاه هـای مختلـف در سـطح شهرسـتان تمـام این ایسـتگاه هـا تعطیـل خواهد 
شـد. مراسـم عزاداری در مسـاجد، تکایا و حسـینیه ها تنها با رعایـت پروتکل هـا و در فضای باز 

و فاصلـه گـذاری اجتماعـی می توانـد برگزار شـود.

دبیر انجمن شرکت های پخش دارو :

 واکسن آنفلوآنزا به شرکت های
 پخش رسید

دبیر انجمن شـرکت هـای پخـش دارو گفت: ۲۵ روز اسـت کـه واکسـن آنفلوآنـزا وارد انبارهای 
شـرکت هـای پخـش دارو شـده است.محسـن عبـدا... زاده، ادامـه داد: ۲۵ روز اسـت کـه 
واکسـن آنفلوآنـزا وارد انبارهای شـرکت های پخش دارو شـده اسـت. براسـاس دسـتور وزارت 
بهداشـت بنـا شـده تـا واکسـن ها تنهـا در اختیـار معاونـت بهداشـت وزارتخانـه قـرار بگیـرد 
تـا آن هـا عرضـه را آغـاز کننـد.وی گفـت: ایـن محمولـه از واکسـن ها قـرار نیسـت از طریـق 
داروخانه هـای سراسـر کشـور توزیـع شـوند، بلکـه منتظـر محموله هـای بعـدی هسـتیم کـه به 
محض ورود بـه کشـور، از طریـق داروخانه ها توزیـع خواهنـد شـد.عبدا... زاده عنوان کـرد: البته 
تجربـه ناموفـق توزیـع داروهـا در مراکـز بهداشـتی در سـال های گذشـته پیش روی ماسـت که 
گاهـی اوقـات شـاهد بودیـم داروها بـه جـای اینکـه مسـتقیم به دسـت مصـرف کننـده اصلی 
برسـد، از مراکـز توزیـع غیرمجـاز سـر درآورده و بـا قیمت های سـودجویانه عرضه شـده اسـت. 
 بـه همیـن دلیـل مـا در ایـن خصـوص هشـدارهای الزم را بـه مسـئولین و سیاسـت گذاران

 ارائه کرده ایم.

نتایج تحقیقات دانشگاه های اصفهان درباره آلودگی هوا به دستگاه های اجرایی استان ابالغ خواهد شد؛

آماده باش اصفهان در برابر آلودگی

پریسا سعادت بـا افزایـش هشـدارها در مـورد آلودگـی 
هـوای اصفهـان در پاییـز و بـا توجـه بـه 
شـیوع گسـترده بیماری کرونـا که بدون شـک اثـرات آلودگـی هوا در 
اسـتان را تشـدید خواهد کرد، دسـتگاه هـای اجرایـی و نهادهای ذی 
ربط بـه منظـور مهـار آلودگـی پیـش بینی شـده هوا بـه حالـت آماده 
بـاش درآمـده انـد. بـر اسـاس اعـالم مدیـرکل مدیریـت بحـران 
اسـتانداری اصفهان، نتایـج تحقیقات دانشـگاه های اصفهـان درباره 
آلودگـی هوا جهـت کاهـش این معضـل در نیمه دوم سـال جـاری به 
دسـتگاه های اجرایی اسـتان ابالغ و بـه کار گرفته خواهد شـد.منصور 
شیشـه فروش اظهـار کـرد:دو تحقیـق جامـع توسـط دانشـگاه های 
اصفهان و صنعتـی اصفهان درباره سـیاهه انتشـار گازهـای اصفهان و 
بازنگری در برنامـه جامع کنتـرل کیفی هـوای اصفهان انجام شـد که 
اداره کل حفاظت محیط زیسـت موظف به ابالغ نتایـج این تحقیقات 
بـه دسـتگاه های اجرایی مرتبـط بـرای اسـتفاده از آن جهـت کاهش 
آلودگی هواسـت. وی بـا بیان اینکـه نتیجه ایـن تحقیقـات از اهمیت 

بسـیاری برخـوردار اسـت، اظهارداشـت: دو  مطالعـه دیگـر توسـط 
دسـتگاه های اجرایی دربـاره آلودگـی هوای اصفهـان انجام شـده که 
الزم اسـت نتایـج کاربـردی آنهـا بـرای رفـع ایـن معضـل در 
شهرسـتان های مختلـف اسـتان اسـتفاده شـود.مدیرکل مدیریـت 
بحران اسـتانداری اصفهان تاکید کرد: اداره کل محیط زیسـت اسـتان 
بـا توجـه بـه نتایـج ایـن تحقیقـات و همچنیـن شـرایطی کـه بـرای 
آلودگـی هـوا در نیمـه دوم سـال جاری پیـش بینی شـده اسـت باید 
برنامـه عملیاتی هـر دسـتگاه اجرایی را مشـخص و بـه آنها ابـالغ کند 
و بـر چگونگـی اجـرای آنهـا در هر هفتـه نظـارت داشـته باشـد.وی با 
اشـاره بـه پیش بینی هـای صـورت گرفتـه دربـاره افزایـش وضعیـت 
آلودگی هـوا و انباشـت آالینده های جوی تـا اواخر پاییز در کالن شـهر 
اصفهـان و مناطـق صنعتـی اسـتان، خاطرنشـان کـرد: جلسـه های 
متعـددی بـا دسـتگاه های اجرایـی مرتبـط در ایـن زمینـه برگـزار و 
برنامه هـا و اقدام هـای مقتضـی بـرای کاهش هرچـه بیشـتر آلودگی 
در نظـر گرفتـه شـده است.شیشـه فروش، بـه قانـون هوای پـاک که 

سـال ۹۶ تصویب شـد، اشـاره و اضافه کـرد: در ایـن قانـون وظیفه هر 
دسـتگاه اجرایـی دربـاره آلودگـی هـوا مشـخص شـده و بـر اسـاس 
همین قانـون، برنامه ریزی الزم برای پاییز و زمسـتان امسـال صورت 
گرفته اسـت.وی با بیـان اینکـه اصفهـان دارای هوای خشـک و نیمه 
خشـک بـا میـزان بارندگـی پاییـن، حـدود ۱۳ هـزار واحـد صنعتی و 
کارگاهـی، ۲ هـزار واحـد سـنگبری، کوره هـای آجرپـزی متعـدد، 
نیروگاه هـای تولید بـرق و ۲ میلیون دسـتگاه خودرو و موتور سـیکلت 
اسـت، تاکید کـرد: همـه ایـن مـوارد شـرایط و ظرفیـت زیـادی برای 
افزایـش آالیندگـی هـوا در ایـن اسـتان ایجـاد می کند.مدیـرکل 
مدیریت بحـران اسـتانداری اصفهان، یکـی از موارد مـورد تاکید برای 
کاهـش آلودگـی هـوا را معاینـه فنـی خودروهـای سـبک و سـنگین 
عنـوان و تصریـح کـرد: ارگان هـای مرتبـط ماننـد پلیـس راهـور و 
شـهرداری باید نسـبت بـه جریمه و توقـف خودروهـای فاقـد معاینه 
فنـی و گسـترش مراکز معاینـه فنی اقـدام کننـد. امسـال در حالی به 
اسـتقبال هوای آلـوده در پاییـز می رویـم که ظاهـرا قرار اسـت همان 
نسـخه های تکـراری و کـم اثـر مقابلـه بـا آلودگی هـوا بـرای اصفهان 
پیچیده شـود این در حالی اسـت که سـال هاسـت طرح های موثری 
ماننـد جایگزینـی بـرای خودروهـای فرسـوده، از رده خـارج کـردن 
خودروهای دیزلی، تغییر سـوخت نیروگاه ها و کارخانـه های صنعتی 
و انتقـال صنایـع آالینده از اطراف شـهرهای بـزرگ در اسـتان به دلیل 
کمبود بودجـه و نبـود اعتبار، اجرایی نشـده اسـت؛ در واقع طی سـال 
هـای اخیـر طرح هـا و قوانیـن مختلفـی بـرای کاهـش آلودگـی هـوا 
تصویـب شـده؛ امـا بـه نظـر می رسـد بیشـتر ایـن قوانیـن بـه دالیـل 
مختلف اصـال اجرا نشـده و حتی برخـی از آن هـا پـس از تصویب لغو 
شـده اند. از سـوی دیگـر کارشناسـان محیط زیسـت معتقدنـد قطعا 
مشـکل مالی وجـود دارد، امـا صددرصـد دلیل عـدم انجـام اقدامات 
مسـائل مالی نیسـت و در بخشـی بحث عدم همکاری دسـتگاه های 
اجرایـی به دالیـل مختلف رخ نداده اسـت. بـر این اسـاس دلیل اجرا 
نشـدن ۶۰ تـا ۷۰ درصد طـرح هـای نیمه تمـام در ایـن زمینه بـه عدم 
هماهنگی و همکاری نهادهای مرتبط و دسـتگاه هـای اجرایی باز می 
گردد. حـال بایـد دیـد آیـا تحقیقـات علمـی صـورت گرفته بـر  دالیل 
آالیندگـی های هـوای اصفهان مـی تواند اختـالف نظرهـا در چگونگی 
رفع این معضل میان دسـتگاه هـای اجرایـی را حل و فصل کنـد یا در 
بر همـان پاشـنه خواهد چرخیـد و باز هم نسـخه هـای تکـراری برای 

حل مسئله آلودگی هوا پیچیده خواهد شد.

با مسئولان جامعه

مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان گفت: 
بنا نیست کرونا را شکســت دهیم، باید بتوانیم مثل 
آنفلوآنزا آن را مهار کرده و یاد بگیریم با کرونا زندگی 
کنیم.علی اعتصام پور با بیان این مطلب که پیچیده 
کردن مشکالت به حل مشکل کمکی نمی کند، یادآور 
شد: اول باید بپذیریم بحران وجود دارد و سپس برای 
رفع آن اقدام کنیم.وی افزود: آمار و ارقام نشان می 
دهد، موج سوم به طور جدی شروع شده و بیماران 
بدحال داریم. ۴ همکار مــا از جمله دکتر پیرپیران- 

متخصص اطفال، دکتر بقایی- متخصص ریه و ... با 
حال بد بستری هستند. درخواستی که از مسئوالن 
استان داریم این اســت که متوجه هستیم که باید 
دستورالعمل های کشوری را اجرا کنند، اما مشکالت را 
به مردم بگویند تا بیش از آنچه تاکنون بوده همکاری 
کنند.مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان 
تاکید کرد: کاری که همکاران ما آغــاز کرده اند نه به 
معنای ایجاد ناامیدی، بلکه به معنای بیان واقعیات 
موجود اســت. در بحران اصطالحی داریم که باید به 
صورت فعال تصمیم بگیریم و ممکن است هر تصمیم 
با تصمیم هفته بعد تفاوت داشته باشد.اعتصام پور 
با تاکید براینکه این تهدید باید به فرصت تبدیل شود، 
تصریح کرد: باید گفت و گوی طرفینی داشته باشیم، تا 

به هم شنوی نیفتیم و تا گفت و گوی دوطرفه سازنده 
نداشته باشیم، موفق نخواهیم شــد.وی ادامه داد: 
باید ســازمان های مردم نهاد و رسانه خودشان ابزار 
ترویجی شوند و در جهت پیشــگیری گام بردارند. 
بنا نیست کرونا را شکســت دهیم، باید بتوانیم مثل 
آنفلوآنزا آن را مهار کنیم. با همت رســانه ها نقصان 
هایی که داریم را می توانیم رفــع کنیم، اما با گفت و 
گو و نه انتقاد و قضاوت.مدیر درمان تامین اجتماعی 
استان اصفهان اظهار کرد: قول می دهیم هیچ هزینه 
ای از تامین اجتماعی نگیریم و برای بقیه هم نهایت 
مساعدت را داریم. اکنون که بیمارستان الزهرا مجبور 
شــده خدمات ارائه دهد موافقت شد ۵۰ درصد نیز 

بیمارستان شریعتی درگیر شود. 

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان:

آمار نشان می دهد موج سوم کرونا آغاز شده است

طنین مهرورزی 
اصفهانی ها در 

شرقی ترین نقاط 
کشور

داوطلبان جمعیــت هالل احمر 
اســتان اصفهان برای چندمین 
ســال متوالی در یاری رسانی به 
مردم در مناطق محروم کشــور 
امسال به استان خراسان جنوبی 

سفر کردند.

رییس پلیس راهور استان اصفهان اعالم کرد:

تغییر ساعت طرح زوج و فرد از امروز
رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به فعال بودن اجرای طرح زوج و فرد در اصفهان گفت: 
زمان اجرای این طرح از روز شنبه پنج مهر ماه)امروز( تغییر می کند.سرهنگ محمد رضا محمدی 
اظهار داشت: در حال حاضر طرح زوج و فرد خودروها در کالن شهر اصفهان فعال است و لغو نشده 
است.وی با اشاره به تغییر زمان اجرای ورود به محدوده طرح زوج و فرد ترافیک در اصفهان تصریح 
کرد: با هماهنگی شورای ترافیک استان به منظور رفاه حال شــهروندان و با توجه به شرایط کنونی 
بیماری کرونا صرفا عصرها از ســاعت ۱۷ الی ۲۱ در هسته مرکزی شــهر اجرا خواهد شد.رییس 
پلیس راهور استان اصفهان با تاکید بر اینکه شهروندان باید به منظور حفظ سالمت خود و دیگران 
از سفرهای غیر ضروری در سطح شهر پرهیز کنند، اضافه کرد: پلیس تابع مصوبات ستاد مدیریت 

مقابله با کرونا استان اصفهان است.

 کالهبرداری از دانش آموزان با شگرد کالس های 
خصوصی مجازی

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، بیشتر والدین نگران افت تحصیلی فرزندان خود هستند 
و برای جبران آن هم به دنبال کالس های خصوصی می روند که بتواند عقب افتادگی فرزندان شان 
را جبران کنند. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی با بیان اینکه مجرمان سایبری در کمین هستند تا 
از هر فرصتی برای سرکیســه کردن مردم و عملی کردن نقشه های خود بهره ببرند اظهار داشت: در 
این میان بخشی از تبلیغات کالس های آنالین خصوصی از سوی مجرمان سایبری طراحی و هدف 
آن ها هم سوءاستفاده های مالی و اخاذی از شهروندان است.وی افزود: در زمان ثبت نام فرزندان 
در کالس های تخصصی آنالین، کالهبردار از کاربران می خواهد که مبالغ ناچیزی را به عنوان پیش 
ثبت نام واریز کنند، سپس با هدایت کاربران به صفحات و درگاه های جعلی اطالعات حساب بانکی 
کاربران را سرقت و حســاب آنان را خالی می کند.به گفته سرهنگ مرتضوی، جمع آوری اطالعات 
خانواده و دانش آموزان از دیگر موارد سوءاستفاده مجرمان سایبری است که به دنبال آن اخاذی از 
خانواده یا دانش آموز صورت می گیرد.رییس پلیس فتای استان اصفهان تصریح کرد: خانواده ها 
می توانند عالوه بر استفاده از ظرفیت فضای مجازی با استفاده از روش های مختلف مانند کتاب ها 
و سی دی های کمک آموزشــی و مواردی از این قبیل به جلوگیری از افت تحصیلی فرزندان شان 
کمک کنند ضمن اینکه برای استفاده از کالس های آنالین حتما از موسسات معتبر و شناخته شده 
درخواست خدمات کنند و مراقب باشند اطالعات محرمانه و خصوصی خود و فرزندانش را در اختیار 

افراد غریبه نگذارند.

 حمل کاالی قاچاق با اتوبوس مسافربری
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه اظهار داشت: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان 
شاهین شهر و میمه با اشرافیت و هوشــمندی خود حین کنترل خودرو های عبوری در محور های 
مواصالتی شهرستان به یک دستگاه اتوبوس مســافربری که از اصفهان به سمت تهران در حرکت 
بود مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند. سرهنگ علی صادقی  افزود: ماموران پس 
از متوقف شدن خودرو طی هماهنگی با مقام قضایی از آن بازرسی به عمل آوردند که در نتیجه این 
عملیات ۶ دستگاه جاروبرقی و ۲ دستگاه تلوزیون ال ای دی خارجی که همگی فاقد هرگونه مدارک 
معتبر گمرکی و به صورت قاچاق تهیه شده بودند را کشف کردند.وی، ارزش ریالی اموال مکشوفه را 
برابر اعالم کارشناسان مربوطه ۵۰۰ میلیون ریال اعالم و عنوان کرد: پرونده مقدماتی تشکیل و راننده 

خودرو جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

وز عکس ر

خبر روزناجا

رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان: 

 حال اصفهان
 خوب نیست

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از 
وضعیت بد استان به لحاظ افزایش موارد 
ابتال و فوتی های کرونا خبر داد و گفت: اگر 
پروتکل های بهداشتی رعایت نشود، آمار 
فوتی های مهرماه از شــهریور ماه بیشتر 
می شــود. طاهره چنگیز با بیان اینکه ۹۰۰ 
بیمار مبتال به کرونا در بیمارســتان های 
شهر اصفهان خدمات درمانی می گیرند، 
گفت: بیمارســتان الزهرا که بزرگ ترین 
بیمارستان شهر است به بیماران مبتال به 
کووید ۱۹ اختصاص داده شده است.وی 
تصریح کرد: پیش بینی افزایش صعودی 
بیماری شــده بــود بنابرایــن اقدامات 
الزم انجــام شــده و اکنون بیمارســتان 
 الزهــرا بــه ماکســیمم ظرفیــت خود 
رســیده اســت.رییس دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهــان خاطرنشــان کــرد: 
متاســفانه تعــداد زیــادی از بیمــاران 
کرونایی در بیمارســتان های فالورجان و 
خمینی شهر بستری هستند که ظرفیت 
این بیمارســتان   ها در حال تکمیل شدن 
هستند.وی افزود: هر چه تعداد بستری 
شــدگان افزایش پیدا کنــد متعاقب آن 
آمار فوتی های ناشــی از کرونا نیز با رشد 
صعودی مواجه می شــود.چنگیز با بیان 
اینکه آمار فوتی هــای مبتالیان کرونا در 
شهریور بسیار باال بود، گفت: پیش بینی 
می شــود اگر روال ابتال به کرونا اینچنین 
پیش برود آمار فوتی ها در مهر ماه بیش 
از شــهریور خواهد بود که اصال به صالح 
هیچ کــس نیســت.رییس دانشــگاه 
علوم پزشــکی اصفهان با اشــاره به آمار 
فوتی های کرونای اصفهان، اظهار داشت: 
آمار ۳۵ تــا ۴۵ فوتی شــامل مبتالیان 
قطعی و مشــکوک کووید ۱۹ است ولی 
آمار کشــوری طبق معیارهای بهداشت 

جهانی مبتالیان قطعی کرونا هستند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان خبر داد: 

افزایش 200 درصدی کشف کاالهای احتکاری در اصفهان
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان از افزایش ۲۰۰ درصدی کشف کاالهای احتکاری در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.هاشمی 
فر با بیان اینکه پلیس با جدیت و قاطعیت تمام این گونه فعالیت های غیرقانونی را رصد کرده و با متخلفان برخورد می کند، اظهار داشــت: در همین راستا ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشراف اطالعاتی و رصد هوشمندانه موفق شدند یک باب منزل مسکونی که به محل دپوی کاالهای 
اساسی مردم تبدیل شده بود، مورد شناسایی قرار دهند.وی اظهار داشت: ماموران پس از کسب اطالعات الزم و شناسایی محل دقیق دپوی کاالها، طی هماهنگی 
با مقام قضایی به همراه کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت از این مکان بازدید کردند که در نتیجه تعداد زیادی از لوازم خانگی کشف شد. هاشمی فر گفت: با 
بررسی های دقیق صورت گرفته توسط کارشناسان، احتکار بودن کاالهای مذکور محرز و مشخص شد محتکران قصد داشتند تا این کاالها را پس از افزایش قیمت 
در بازار به فروش برسانند.جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه برابر با  برآوردهای اولیه صورت گرفته توسط کارشناسان مربوطه ارزش کاالهای 
احتکاری مکشوفه ۱۰۰ میلیارد ریال است، گفت: در این خصوص ۲ نفر دســتگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.وی گفت: به کسانی که 
با فعالیت در این حوزه باعث اخالل در روند عادی بازار شده و باعث مشکالتی در زندگی مردم  شوند، هشدار می دهیم که هرچه زودتر در رفتار خود تجدیدنظر کنند. 
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قائدی؛ بهترین بازیکن هفته آخر لیگ قهرمانان
با پایان هر هفته از بازی های های لیگ قهرمانان آسیا، AFC اقدام به تعیین بهترین بازیکن آن هفته 
از رقابت ها می کند و پس از پایان دور ششــم و پایانی این رقابت ها نیز، مهدی قائدی )اســتقالل(، 
سجاد شهباززاده )سپاهان(، احسان پهلوان، شجاع خلیل زاده و عیسی آل کثیر )پرسپولیس( به همراه 
3 بازیکن دیدار، نامزدهای کســب عنوان بهترین بازیکن هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
بودند.اما با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا، مهدی قائدی مهاجم بوشهری استقالل توانست با امتیاز 
۸.۶ به عنوان بهترین بازیکن هفته آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا انتخاب شود. قائدی در 
دیدار مقابل االهلی یک گل زد و یک پاس گل نیز داد تا نقش مهمی در پیروزی حساس تیمش در برابر 

االهلی عربستان داشته باشد.

 اصرار فنرباغچه برای انتقال »صیادمنش« 
به زوریای اوکراین

باشگاه زوریای لوهانسک اوکراین همچنان امیدوار به امضای قرارداد با اللهیار صیادمنش، مهاجم 19 
ساله فنرباغچه ترکیه است. این بازیکن ایرانی با وجود توافق نخستین تیم های زوریا و فنرباغچه با 
انتقالش به لیگ اوکراین مخالفت کرد.بر اساس این گزارش، باشگاه فنرباغچه از صیادمنش خواهش 
کرده تا برای ادامه دوران فوتبالش به تیم زوریای اوکراین برود. این باشگاه ترکیه ای حاضر است 70 
درصد مبلغ انتقال صیادمنش را به او بپردازد و هنوز امکان توافقش با زوریای اوکراین برای نهایی کردن 
این انتقال وجود دارد.طبق اخبار رسانه های ترکیه ای مدت زمان انتقال قرضی صیادمنش به زوریا یک 
ســال و نیم خواهد بود و پس از پایان این مدت امکان خرید قطعی این بازیکن برای تیم اوکراینی با 

پرداخت 3.5 میلیون یورو وجود دارد.

ملوانی ها با »پاشنکو« بی حساب شدند
مدیرعامل باشگاه ملوان خبر از پرداخت مطالبات گلر سابق این تیم و بسته شدن این پرونده دردسرساز 
خبر داد.سرگئی پاشنکو، دروازه بان ســابق ملوان که بعد از جدایی از این تیم پرونده مطالبات خود را 
در فیفا دنبال می کرد در چند مرحله برای این باشگاه دردسرساز شد و حتی حکم کسر امتیاز آنها را نیز 
دریافت کرد. اکنون پژمان نوری، بازیکن سابق ملوان و مدیرعامل فعلی این باشگاه خبر از بسته شدن 
این پرونده می دهد: به همت مهندس اشکان پور رشید عضو  هیئت مدیره باشگاه باقی مانده مطالبات 
ادعایی پاشنکو پرداخت شد که جا دارد از طرف خودم و همه دوستداران ملوان بابت برطرف کردن این 
دغدغه مهم از ایشان صمیمانه تشکر کنم. خوشحالم که این آشنایی سبب شد تا چنین فرد دلسوزی 
را به حضور در هیئت مدیره باشگاه دعوت کنم. حضور چنین افراد دلســوزی می تواند با سود بردن از 
توانایی ایشان کمک بزرگی به ملوان باشد و در شرایط سخت اقتصادی کنونی که کشور با آن درگیر است، 
کمک بزرگی به باشگاه کردند.نوری در ادامه درباره روند این پرونده گفته: در حال حاضر نیز روند اداری 
مکاتبه با کمیته انضباطی فیفا برای بســتن این پرونده را دنبال می کنیم. باید به این نکته اشاره کنم 
که با وجود مذاکرات متعدد با وکیل پاشنکو، به دلیل قطعی و الزم االجرا بودن حکم فیفا، چاره ای جز 
پرداخت مبلغ مورد درخواست طرف مقابل برای برطرف کردن مشکل ممنوعیت ثبت قرارداد با بازیکنان 
جدید و جلوگیری از جرائم آتی نداشتیم اما از آنجایی که معتقدیم در مرحله قبل کلیه مطالبات و حتی 
جریمه های تاخیر مربوط به شکایت پاشنکو را پرداخت کرده  ایم به دلیل ضعف در قانون موفق به اثبات 
حق مان نشدیم. با این حال این پرونده را در ادامه با شکایت متقابل از این بازیکن به کمیته انضباطی 

فیفا برای احقاق حقوق باشگاه ملوان دنبال خواهیم کرد.
اکنون با بسته شدن پرونده پاشنکو البته هنوز پنجره نقل و انتقاالت باشگاه ملوان بسته است که نوری 
در این باره اینطور توضیح می دهد: برای حل این مشکل نیاز به تامین یک میلیارد تومان در فرصت کوتاه 

باقی مانده داریم تا با جلب رضایت شاکیان بتوانیم قرارداد بازیکنان جدید را ثبت کنیم. 

برتری شاگردان نوید کیا مقابل شاگردان ژاوی؛

خداحافظی شیرین با لیگ قهرمانان آسیا

سمیه مصور  رقابـت های مرحله گروهـی فصل جاری 
لیـگ قهرمانان آسـیا بـرای تیم سـپاهان 
اصفهان با پیـروزی مقابل تیم السـد قطـر به پایان رسـید. ایـن تیم با 
کسـب 7 امتیاز از دو پیـروزی و یک تسـاوی در این دوره از مسـابقات 
در جایگاه سـوم جـدول رده بنـدی گـروه D   قـرار گرفت. سـپاهان که 
سـابقه حضور در فینال لیـگ قهرمانان آسـیا را دارد و حتـی اولین تیم 
ایرانی اسـت که به جام باشـگاه های جهـان در سـال ۲007 میالدی راه 
یافته اسـت؛ در رقابت های امسـال با وجـود بازی های خوبی کـه ارائه 
داد نتوانسـت مجـوز صعـود بـه مرحله بعـدی ایـن رقابت ها را کسـب 

کند.
طالیی پوشـان نصف جهـان ایـن دوره از رقابـت های باشـگاهی لیگ 
قهرمانـان آسـیا را بـا پیـروزی پـرگل مقابـل تیـم العیـن امـارات آغاز 
کردند؛ امـا در ادامه این مسـابقات مقابل تیم های السـد قطـر در دور 
رفت و النصر عربسـتان در دو بازی رفت و برگشـت شکسـت خوردند. 
شـاگردان محرم نوید کیادر دومین دیـدار دور برگشـت مرحله گروهی 
مسـابقات باشـگاهی قاره کهن در برابر تیـم العین امارات قـرار گرفتند 
که این دیـدار بـا نتیجه تسـاوی به پایان رسـید تـا تیم سـپاهان دیگر 

هیچ شانسـی بـرای صعود بـه مرحله حذفی نداشـته باشـد. 
سـپاهانی هـا در آخریـن دیـدار مرحلـه گروهـی مقابـل تیـم السـد 
قطـر قـرار گرفتند کـه بـا ارائه یـک بـازی خـوب و نمایش قابل پسـند 
موفق شـدند شـاگردان ژاوی را با دوگل شکسـت داده تـا خداحافظی 
آبرومندانـه ای بـا این دوره از مسـابقات داشـته باشـند. ایـن پیروزی 
اولین برد طالیی پوشـان بـا هدایت محـرم نویدکیا بود. ایـن رقابت ها 
اگرچه با ناکامـی تیم سـپاهان همراه بود ولـی این تیم بـا دو پیروزی 
و دو تساوی توانسـت پاداش 110 هزاردالری کنفدارسـیون فوتبال آسیا 
را دریافت کند. دیگر دسـتاورد سـپاهان از این بازی ها شـناخت خوبی 
بود کـه محـرم و بازیکنان تیـم از یکدیگـر پیـدا کردند. ۴ دیدار سـخت 
آسـیایی بهترین محـک بود که سـرمربی جدید سـپاهان نفـرات خود 
را بشناسـد و بـا اطالعـات کافـی در مـورد نقاط قـوت و ضعـف تیمش 

وارد فصل نقـل و انتقاالت شـود.
نویدکیـا در دو دیـدار برابر النصـر و دیـدار پایانی برابـر السـد از ترکیبی 
که به نظـر ترکیـب اصلـی او می آمد اسـتفاده کـرد و در دیدار بـا العین 
نفرات کمتر اسـتفاده شـده در لیـگ به بـازی گرفته شـدند. نویدکیا در 
ایـن ۴ بـازی از ۲1 بازیکن از جمـع ۲۶ بازیکـن حاضر در اردو اسـتفاده 

کرد.شـهاب عادلـی، محمـد طیبـی، مرتضـی منصـوری، محمدرضـا 
مهـدی زاده و علی مصلـح 5 بازیکنـی بودند که بـه بازی گرفته نشـدند 
کـه از این جمـع منصـوری و مهدی زاده بـا مصدومیـت رو بـه رو بودند 

و علی مصلـح نیز بـه دلیـل ابتال بـه کرونـا فرصت بـازی پیـدا نکرد.
سـپاهان طـی چنـد بـازی اخیـرش در لیـگ قهرمانـان عملکـردی 
متفـاوت نسـبت به لیـگ برتـر داشـته و اگرچـه نتیجـه الزم را کسـب 
نکرد؛ امـا بازی هـای باکیفیتـی را به  نمایش گذاشـت. طالیی پوشـان 
تحـت هدایـت نویدکیـا تغییـر تاکتیـک داده و بـه بـازی روی زمین و 
انجـام حـرکات ترکیبـی و تاکتیکـی روی آورده انـد؛ هرچنـد بازیکنان 
سـپاهان هنـوز بـا تفکـرات نویدکیـا بـه هماهنگـی الزم دسـت پیـدا 
نکرده انـد و همین امـر باعث شـده تا سـپاهان نظـم تیمی و انسـجام 
تاکتیکـی کاملی نداشـته باشـد. نقطـه قوت سـپاهان برای ایـن بازی 
را می تـوان آرامـش ذهنی، سـرعت بـاالی بازیکنـان جناحیـن در کنار 
قـدرت جنگندگـی بازیکنـان خـط میانـی ایـن تیـم دانسـت. عملکرد 
خوب سـپاهان با هدایـت نوید کیـا نویدبخش شـکل گیـری  روزهای 
خـوب در فصل جدیـد رقابت هـای لیـگ برتر اسـت تا طالیی پوشـان 

در جایـگاه واقعـی شـان قـرار بگیرند.

 اتفاق  روز

مولر به رکورد دست نیافتنی »شواین اشتایگر« رسید
دیدار ســاالنه بین قهرمان لیگ قهرمانان و لیگ اروپا پنجشنبه شب در ورزشگاه پوشکاش آرنا در 
شهر بوداپست برگزار شد. بایرن پس از فتح سه گانه در فصل گذشته مدعی اصلی پیروزی در این 
دیدار بود؛ اما سویا گل اول را از روی نقطه پنالتی و در دقیقه 13 به ثمر رساند. تیم هانسی فلیک برای 
زدن گل مساوی تالش بســیاری کرد و در نهایت لئون گورتزکا بود که موفق به انجام این کار شد. در 
نیمه دوم همه چیز پایاپای پیش رفت اما دو گل لروی سانه و لواندوفسکی از سوی داور مردود اعالم 
شد و مانوئل نویر نیز چند مهار مهم انجام داد تا بازی به وقت اضافه بکشد و این خاوی مارتینز بود 
که در وقت اضافه گل پیروزی بخش بایرن مونیخ را به ثمر رساند تا جام روی دستان آلمانی ها باال 
برود. مولر که در تمام طول دوران حرفه ای خود در این تیم به میدان رفته، عملکرد خوبی در کسب 
چهارمین جام مهم سال برای بایرن داشت. قهرمان جام جهانی حاال ۲۶ جام در سطح باشگاهی به 

دست آورده تا در کنار باستین شواین اشتایگر پر افتخارترین بازیکن تاریخ آلمان باشد.

بیل:

 از حضور در رئال مادرید پشیمان نیستم
گرت بیل که به تاتنهام پیوست، در مورد دوران حضورش نزد کهکشانی های مادریدی صحبت کرد.
بیل چند روز قبل عاقبت راهی تاتنهام شد. او به همکاری چندین ساله با رئال مادرید خاتمه داد.

مهاجم باتجربه ولزی در مصاحبه با اسکای اسپورت در مورد زمانی که همراه تیم اسپانیایی گذراند، 
سخن گفت.او اظهارداشــت:از حضور در رئال مادرید پشیمان نیستم. فقط سعی می کنم فوتبال 
بازی کنم. این تنها کاری است که می توانم انجام دهم. موارد دیگر تحت اختیارم نیستند.بیل ادامه 
داد: از کاری که در رئال کردم، پشیمان نیستم. مهم نیست کسی چیزی گفته باشد. چون می دانم 
چه کسی هستم و خانواده ام هم مرا می شناسند.بیل همچنین عنوان کرد: در اسپانیا با فرهنگ 
متفاوتی آشنا شدم و حضور در آنجا، به من کمک کرد رشــد کنم. این رشد و ترقی فقط در فوتبال 
نبود.  به عنوان مثال یاد می گیرید چطور با شرایط مختلف، کنار بیایید.  این ستاره 31 ساله تا پایان 
فصل جدید توسط مادریدی ها به تاتنهام قرض داده شد.او از سال ۲013 بازیکن رئال بوده است.

»گودین« رسما به کالیاری پیوست
باشگاه کالیاری پنجشنبه شب به صورت رسمی از عقد قرارداد با دیه گو گودین ،مدافع میانی تیم 
فوتبال اینتر خبر داد.طبق اعالم این باشگاه، بازیکن سابق اتلتیکومادرید که تابستان سال پیش 
به اینتر پیوست، قراردادی سه ساله بسته است که او را تا سی ام ژوئن سال ۲0۲3 به تیم منطقه 
ساردینیا متعهد می کند.گودین 3۴ ســاله در حالی از اینتر جدا شد که هنوز دو فصل دیگر با این 
تیم قرارداد داشت، اما قرارداد او با توافق دوجانبه فسخ شد تا این بازیکن اروگوئه بتواند به عنوان 

بازیکن آزاد راهی کالیاری شود.

لوکاکو:

نژادپرستی همه جا وجود دارد 
روملو لوکاکو، ســتاره بلژیکی اینترمیالن در گفت وگو با گاتزتو دلو اسپورت ، گفت که نژادپرستی 
همچنان در همه جای اروپا وجود دارد و این خیلی مسخره است. روبه رو شدن با نژادپرستی در 
ایتالیا یک بار برای من اتفاق افتاده که به آن واکنش هم نشان دادم ولی دیگر هرگز تکرار نشده 
است. این ستاره بلژیکی در ادامه گفت:  نمی خواهم سه نفر یا سیصد نفر که سوت می زنند را با 
هزاران شهروند متمدن یکی کنم. من مطمئنم که چیز مسخره ای به اسم نژادپرستی دیگر متعلق 
به گذشته است. ایتالیا بهترین کشوری است که تا حاال زندگی کرده ام. ایتالیایی ها با آغوش باز 

به من خوشامد گفتند و من از همه آنها سپاسگزارم.

 فوتبال جهان

وقتی جدول برعکس شد!
در اتفاقی عجیب، الدحیل و شارجه که پیش 
از شــروع هفته پایانی مدعــی اصلی صعود 
بودند، از دور رقابت ها کنار رفتند. پرسپولیس 
با 10 امتیاز صدرنشین گروه خود شد و شارجه 
با 7 امتیاز در رتبه چهــارم قرار گرفت؛ در این 
بین جنگ اصلی بین التعاون و الدحیل بود 
که سرانجام نماینده عربســتان جواز صعود 
را به دســت آورد و هم امتیاز با الدحیل، این 
تیم قطری را کنار زد؛ اما چه شد که این اتفاق 
رخ داد؟تا دقیقه ۸۶ این دو بازی که همزمان 
برگــزار می شــدند، پرســپولیس و الدحیل 
10 امتیــازی بودند و سرخ پوشــان ایرانی از 
نظر تفاضل نیز وضعیت بهتری داشــتند؛ اما 
برتری الدحیل در بــازی رودررو آن ها را در 
موقعیت بهتری قــرار می داد. بــا این حال 
در این دقیقه، ضربه ســر میشــل دوک وارد 
دروازه البکری دروازه قطری شد تا معادالت 
جدول به هــم بریزد.این گل التعــاون را 9 
امتیازی کرد و باعث شــد تا آن ها هم امتیاز 
با الدحیل شــوند. تفاضل گل تیم عربستانی 
-۴ و تفاضل الدحیل -1 بود و همین موضوع 
سبب شد تا بســیاری از رسانه ها، الدحیل را 
تیم صعودکننده به مرحله بعــدی بدانند اما 
در واقعیت، این التعاون بود که راهی مرحله 
بعدی شــد چرا که در دو بازی رودررو از سد 

الدحیل گذشته بود.
 با این حال پرســش اصلی که شــاید برای 
بسیاری از هواداران فوتبال ایجاد شده باشد 
این اســت که چرا الدحیل با تفاضل بهتر به 
مرحله بعدی صعود نکرد؟ پاسخ این است که 
در قوانین ای اف سی همچنان بازی رودررو 
اولویت را دارد اما باتوجه به برگزاری متمرکز 
مسابقات، اهمیت گل زده در خانه حریف از 
بین رفته، یعنی پیروزی 3-۲ در خانه حریف 
تفاوتی با بــرد 1-0 )در این دوره( نداشــت.
بنابراین التعــاون که در هــر دو بازی رفت و 
برگشت الدحیل را شکست داده بود، به عنوان 
سومین نماینده عربستان راهی مرحله بعدی 
شــد و نکته جالب این که الدحیل و شارجه 
به عنــوان دو تیمی که در پایــان هفته پنجم 
شانس بیشــتری برای صعود داشــتند، از 

حضور در مرحله حذفی بازماندند.

زش ور

مستطیل سبز

وز عکس ر

عمارت سوپرالکچری 
ستاره تیم بسکتبال 

لیکرز
عمارتی متعلق بــه آنتونی دیویس 
ستاره لیکرز، 5 اتاق خواب و 7 حمام 
دارد که تنها برای طراحی و ســاخت 
اســتخر روباز آن، یــک میلیون دالر 
هزینه شده اســت. دیویس در کنار 
یک ســالن بســکتبال مجهز، یک 
سینمای خانگی هم دارد که می تواند 

پذیرای همه دوستانش باشد.

مربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان:

مشکلی با »ناظم الشریعه« ندارم
 مربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان تاکید کرد که هیچ مشکلی با سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان ندارد.محمد هاشم زاده درباره حضورش در کادر فنی تیم 
فوتسال گیتی پسند اصفهان گفت: سال ها در کادرفنی تیم ملی بودم اما به خاطر وجود برخی مشکالت تصمیم گرفتم به گیتی پسند بیایم، با داود پرهیزگار)رییس 
کمیته فوتسال( صحبت کردم و او هم موافقت کرد تا این اتفاق رخ دهد.وی در پاسخ به این سوال که آیا جدایی از تیم ملی به خاطر مشکالت مالی بوده است یا خیر؟ 
عنوان کرد: مسائل مالی هم بخشی از مشکالت بود اما در کل خیلی دوست ندارم درباره جزییات صحبت کنم و برای تیم ملی هم مثل همیشه آرزوی موفقیت دارم.

مربی تیم فوتسال گیتی پسند در مورد اینکه آیا با محمد ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی مشکل داشته یا خیر؟ تاکید کرد: اصال و ابدا هیچ مشکلی با ناظم الشریعه 
نداشتم.هاشم زاده در خصوص حضورش در تیم گیتی پســند و اینکه آیا برای نوع همکاری و شرح وظایف با وحید شمسایی جلسه داشته یا خیر؟ گفت: هنوز به 

صورت رسمی جلسه ای نداشتیم تا ببینیم شرح وظایف ما چیست؟ اما مشکلی از این بابت نیست و قطعا کنار هم برای موفقیت گیتی پسند تالش می کنیم.

به مناســبت گرامیداشت چهلمین ســالگرد دفاع 
مقدس، آیین رسمی بدرقه کاروان تجهیزات 50 باب 
خانه ورزش روستایی استان اصفهان پنجشنبه سوم 
مهرماه در جوار قبور پاک شــهدا )گلستان شهدای 
شهرستان اصفهان( با حضور سید محمد طباطبایی، 
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان، مهدی اسدی 
رییس هیئت ورزش روســتایی و بازی های بومی 
محلی و دیگر مســئولین ورزشــی و نظامی استان 
اصفهان برگزار شد.رییس هیئت ورزش روستایی و 
بازی های بومی و محلی استان اصفهان با بیان اینکه 
افتخار ما این اســت که در هر روســتا یک مجموعه 
ورزشی راه اندازی کنیم، گفت: از ابتدای سال 99 تا به 
امروز نزدیک به 100 خانه ورزش روستایی در استان 
اصفهان تاسیس شده است.وی افزود: به مناسبت 
هفته دفاع مقدس در ۸ شهرســتان اصفهان، تیران 

و کرون ،دهاقان، ســمیرم، نایین، گلپایگان، نطنز و 
فالورجان 50 خانه ورزش دیگر افتتاح می شود.مهدی 
اســدی تصریح کرد: طی۶ ماهه نخست امسال ۶ 
پایگاه مقاومت بسیج در محالت کم برخوردار به خانه 
ورزش تجهیز شد. همچنین 5 خانه ورزش روستایی 
در شهرســتان نایین ایجاد شــد و 3۸ خانه ورزش 
روستایی توســط اداره کل ورزش و جوانان تجهیز و 
50 باب خانه ورزش نیز مورد بهره برداری قرار گرفت 
که مجموعه خانه های ورزش روستایی به بیش از 100 
خانه ورزش رسید. وی با بیان اینکه تا به امروز با کمک 
وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ورزش روستایی 
و بازی های بومی محلی، اداره کل ورزش و جوانان، 
ادارات ورزش و جوانان شهرســتان ها، استانداری 
اصفهان، فرمانداری ها و دهیاری ها توانســته ایم در 
کشور در این زمینه پیشرو باشیم گفت: حدود 50۴ 

خانه ورزش روستایی در 50۴ روستای کم برخوردار 
تاسیس شــده اســت و تمام تجهیزات ورزشی به 
صورت رایگان تقدیم این روستاها شد.رییس هیئت 
ورزش روســتایی و بازی های بومی محلی استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه ایجــاد خانه های ورزش 
روستایی برای دولت در آینده هزینه جانبی نخواهد 
داشت، تاکید کرد: اداره خانه های ورزش روستایی 
برعهده دهیاران هر روســتا خواهد بود.به گفته وی، 
اصفهان با تاسیس 570 باب خانه ورزش روستایی 

در رتبه اول در کشور قرار دارد.

تجهیز 50 خانه ورزش روستایی در استان اصفهان

سپاهانی ها در آخرین دیدار مرحله گروهی مقابل 
تیم السد قطر قرار گرفتند که با ارائه یک بازی خوب 
و نمایش قابل پسند موفق شدند شاگردان ژاوی را 
با دوگل شکست داده تا خداحافظی آبرومندانه ای با 
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 یک ایستگاه مترو در اصفهان موفق به دریافت
 نشان معماری شد

مدیرعامل ســازمان قطار شــهری اصفهان و حومه گفت: ایســتگاه متروی آزادی به عنوان اثر 
متناســب منظر و طراحی شــهری، موفق به دریافت پالک نقره ای و نشــان میزان معماری از 
دبیرخانه رویداد میزان معماری و ساختمان شد.محمدرضا بنکداراظهار کرد: ایستگاه زیرزمینی 
آزادی اصفهان، یک ایســتگاه تقاطعی یا تبادلی اســت که در محل تالقی دو خطوط یک و سه با 
زیربنای ۲۰ هزار متر مربع در دو طبقه زیرســطحی احداث شده اســت.وی تصریح کرد: با توجه 
به موقعیت ویژه ایســتگاه در مجاورت دانشگاه، مجموعه ورزشــی و محور چهارباغ، طراحی بر 
این اساس صورت گرفته تا فضاهای متناسب شــهری برای تامین رفاه حال مردم در فضاهای 
ایستگاه تامین شــده و کیفیت فضایی در حد اســتاندارد ایجاد شــود.مدیرعامل سازمان قطار 
شــهری اصفهان و حومه ادامــه داد: باتوجه به حداقــل فاصله مورد نیاز جهــت عبور واگن های 
مترو در محل ایستگاه، سازه از ســطح میدان باالتر آمده که در طراحی سطح میدان با ایجاد یک 
عدسی و منحنی، ضمن بازســازی اولیه میدان، تالش شــده از ایجاد عناصر مزاحم دید شهری 
پرهیز شود.وی با بیان اینکه در طراحی سازه سعی شــده با محاسبات دقیق و محاسبه حداکثر 
بار عبوری ســواره، حداقل ضخامت برای بار اضافه شــده در نظر گرفته شــود، افزود: همچنین 
در ســطح میدان با تاکید بر حفظ مجســمه کاوه آهنگر و ایجاد فضاهای ســبز و محوطه سازی، 
 منطبق بر طرح پیشــین میدان تــالش بر احیای خاطــره جمعی مردم از میدان دروازه شــیراز 

بوده است.
بنکدار بــا تاکید بر اینکه میــدان آزادی اصفهان یکی از مهم ترین میادین شــهر اصفهان اســت 
که در مســیر خیابان تاریخــی چهارباغ و در محل بــاغ هزارجریب قــرار گرفته ، اظهــار کرد: با 
توجه به اهمیــت تاریخی محدوده طــرح و تغییرات مختلــف میدان از بــدو پیدایش تاکنون 
و وضعیت در حال ســاخت ایســتگاه مترو از ســال ۱۳۸۴ باید تمهیدی اندیشــیده می شــد 
 کــه میــدان آزادی با طرحی شایســته نــام آن و یادآور پیشــینه غنــی تاریخی تحویل شــهر

 داده شود.
وی افزود: به رغم این که مترو یک سازه زیرزمینی و دفنی است، اما نمی توان تاثیر بسیار زیاد آن را 
چه در زمینه زیرساخت های شهر و چه در ایجاد سازه هایی که نماد بیرونی آن در شهر هستند مانند 
شفت ها، ورودی ها، پله های فرار و هواکش های مختلف نادیده گرفت، موضوع اصلی این است 
که این سازه ها نمی خواهند ساز ناکوک و وصله ناجوری بر چهره شهر باشند بنابراین ورودی ها باید 
در عین خوانایی در بدنه های شهری حل شده باشــد ، همچنین شفت های هوارسان که با ارتفاع 
زیاد در داخل میدان قرار می گیرند نباید هر یک شــبیه عناصری تحمیلی بر چهره شهر محسوب 
شوند بلکه باید در طراحی میدان در نظر گرفته شــده و به نحوی در خدمت طرح از آنها استفاده 
شود.مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه تصریح کرد: با توجه به حساسیت بسیار زیاد 
طراحی میدان در میان مدیریت شهری اصفهان و لزوم دریافت تایید کمیته سیما و منظر شهری 
گزینه های مختلفی برای طراحی میدان پیشنهاد شد که با توجه به اولویت های مختلف مدیریت 
شهری و سازمان قطار شهری، در نهایت بهترین و مناسب ترین طرح برای میدان برگزیده شود.

وی گفــت: توجه به پیشــینه تاریخــی، پرهیــز از اســتفاده مســتقیم از نمادهــای تاریخی، 
توجه بــه عملکردهای حــال حاضر میــدان آزادی و ایجــاد میدانی بــرای اصفهــان امروز به 
عنوان پایتخــت فرهنگی جهــان اســالم از مهم ترین کلیدواژه هــا در طراحی میدان اســت که 
ســعی شــده در طرح مدنظر قرار گیرد.بنکدار اظهــار کرد: از شــاخصه های ایســتگاه متروی 
آزادی می تــوان بــه مســاحت ایســتگاه، اســتفاده از بازشــوهای داخــل میــدان، معماری 
خاص ســنتی این ایســتگاه و اســتفاده از آجــر به عنــوان نمای اصلــی در کمال ســادگی، 
زیبایــی و اقتصادی بــودن نما، ســازه بتنــی ایســتگاه، ورودی های شیشــه ای، اســتفاده 
 از ایســتگاه به عنوان زیرگــذر و دسترســی بــه خیابان های مجاور بــدون حرکــت در میدان

 اشاره کرد.

شهردار اصفهان در مالقات با وزیر امور خارجه افغانستان  مطرح کرد:

آمادگی شهرداری های ایران برای همکاری با کابل 

شهردار اصفهان در مالقات با وزیر امور خارجه افغانستان گفت: اصفهان 
دارای توان فنی و تجربی برای همکاری با افغانســتان در حوزه ترافیک 
و خدمات شهری اســت.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، قدرت ا... نوروزی که برای حضور در نمایشــگاه حمل و نقل و 
خدمات شهری، به عنوان رویداد مشــترک کشور ایران و افغانستان، به 
افغانستان ســفر کرده اســت، در دیدار با وزیر امور خارجه این کشور، با 
اشاره به اینکه امروز در ایران تقریبا سه میلیون نفر از برادران و خواهران 
افغانســتانی حضور دارند که حدود ۲۰۰ هزار نفر از آنها در اصفهان زندگی 
می کنند، اظهار کرد: با توجه به اینکه بنده به نمایندگی از شهرداری های 
کشور و به نمایندگی از وزارت کشور در این جلسه حضور دارم، خوشحالم 
اعالم کنم که در همه شــهرهای ایران شهرداری ها حقوق شهرنشینان را 
در کنار شهروندان رعایت می کنند و همه امکانات در اختیار شهرنشینان 
افغانســتانی قرار دارد.شــهردار اصفهان تصریح کرد: امــروز وضعیت 
شهرداری ها در ایران خوب پیش رفته است و حضور در اولین نمایشگاه 
خدمات شــهری، حمل و نقل و ترافیک و ماشــین آالت وابســته در 
افغانستان نشان داد شهرداری ها در حوزه طراحی شهری، فضای سبز، 
آی تی، پسماند به صورت BOT می توانند با افغانستان همکاری داشته 

باشند.نوروزی ادامه داد: با توجه به ظرفیت و سابقه تاریخی شهرداری ها، 
امکان پیوند خواهرخواندگی بین شهرها همچنان وجود دارد و ما تمایل 

داریم شهرها و نیز انجمن های علمی و تخصصی خواهرخوانده شوند.

برخورداری شهرداری ها از امکانات الزم برای نظم بخشی در سطح شهر
وی افزود: امیدوارم در این سفر با کمک سفیر ایران در افغانستان، بتوانیم 
تفاهم نامه هایی در حوزه های علمی، شــهری، شهر هوشمند، مباحث 
فرهنگی و امور آموزشی داشــته باشیم. وی با اشــاره به لزوم تبادالت 
آموزشی در حوزه مدیریت شهری با افغانستان اظهار کرد: در حوزه آموزش 
اگر ساختار درست شکل بگیرد رفتارها نیز درست شده و نظم برقرار می 
شود.شــهردار اصفهان تصریح کرد: این امکان در ایــران وجود دارد و در 
شهرداری ها پیشرفت های بسیار خوبی حاکم است به طوری که در حال 
حاضر برخی شهرداری ها از پسماند برق تولید می کنند و دیگر از آب شرب 
برای آبیاری فضای سبز استفاده نمی کنند.وی افزود: در استقرار نظم و 
امنیت شهرداری ها از امکانات زیادی برخوردارند و یکی از موارد مورد نیاز 
افغانستان استفاده از این سیستم هاست و در امور ترافیکی این توان را 
داریم که با انعقاد قراردادهایی شرکت هایی را مستقر و کار را آغاز کنیم.

نوروزی همچنین پیرامون دیگر برنامه های این ســفر اظهار کرد: در این 
سفر مالقاتی را با سفیر ایران در کابل داشتیم و گفت و گوهای بسیار خوبی 
در سفارتخانه ایران در این شــهر با حضور مسئوالن ایرانی صورت گرفت. 
در این نشست بر لزوم همکاری های مشترک و امکاناتی که از شهرداری 
های کشور در زمینه های مختلف مانند پســماند، خدمات شهری و ... 
می توانیم به کابل داشته باشیم، تاکید شد.همچنین در این دیدار، وزیر 
خارجه افغانستان خاطراتی از پل خواجو و سی و سه پل بیان کرد و تاکید 
داشت که اصفهان شهر زندگی من است.گفتنی است، نخستین نمایشگاه 
خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و ماشین آالت وابسته افغانستان 
با حضور شهردار اصفهان، معاون بین الملل شهردار تهران و هیئت همراه 
در کابل برگزار شد. در افتتاحیه این نمایشگاه، نمایندگان مجلس، معاون 
وزیر نیرو، معاون وزیر راه و شهرســازی و برخی مسئوالن وزارت کشور 
حضور داشتند.این نمایشگاه با همکاری وزارت کشور جمهوری اسالمی 
ایران و افغانســتان، از یکم تا ســوم ماه مهر در کابل دایر شد.همچنین 
شهردار اصفهان و معاون سازمان شــهرداری ها و دهیاری ها در حاشیه 
این نمایشگاه، در ســمینار تخصصی تجارب مدیریت شهری با حضور 
مدیران ارشد شهری ایران و افغانستان، به سخنرانی، انتقال تجربه و ارائه 

دیدگاه می پردازند.

خبر

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان با اشــاره به مهم 
ترین فعالیت های انجام شده برای محرومیت زدایی 
در منطقــه ۱۰، اظهار کرد: این منطقــه یکی از مناطق 
حاشیه ای شهر اصفهان به شمار می آید که بعضی از 
محالت شکل گرفته در مجاورت هسته مرکزی آن نیاز 
به توجه و رسیدگی بیشتری دارد از این رو در سال های 
گذشته اقدامات ارزشــمندی در راستای محرومیت 
زدایی و توزیع عادالنه امکانات در منطقه انجام شده 
است.حمید شــهبازی  با تاکید بر اینکه منطقه ١٠ در 
مسیر توسعه و امید قرار گرفته است، تصریح کرد: با 

تاکید شهردار اصفهان و اعضای شورای اسالمی شهر 
در خصوص برقراری عدالت فضایی در مناطق مختلف 
به ویژه محالت کمتر برخوردار، نــگاه ویژه ای به این 
محالت و مناطق در این دوره مدیریت شــهری شده 
است.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
در راستای افزایش سرمایه اجتماعی به عنوان اولین 
سیاست و راهبرد، شهرداری ارتباطات خوبی با مردم 
محله های کمتر برخوردار برقرار و به لحاظ اجتماعی 
اعتماد آنها جلب شد، گفت: در این محله ها پروژه هایی 
که نیاز ضروری مردم بود، تعریف و طراحی شد.وی 
ادامه داد: از جمله این پروژه ها شبکه گذاری فاضالب 
با همکاری شــهرداری در محله حصه بود، همچنین 
تمام کوچه های این محله آســفالت شد.شــهبازی 
خاطرنشــان کرد: مجموعه فرهنگــی حصه ابتدای 
بزرگراه شهید اردســتانی نیز با مبلغ ۵۰ میلیارد ریال 
احداث شده و آماده بهره برداری است که نمونه این 

فرهنگسرا در هیچ کجای شــهر اصفهان وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در محله اطشاران با هماهنگی اداره 
کل اوقاف قطعه زمینی برای احداث فضای سبز تملک 
شده اســت، افزود: ورودی خیابان اطشــاران از پل 
شهید محسنی روی اتوبان آقابابایی تا مجتمع های 
مسکونی میالد نیاز به آزادســازی و بازگشایی دارد و 
برای اجرای آن بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است 
که با همت شــهرداری اقدامات اجرایی آغاز شده و 
امیدواریم این پروژه را تا پایان سال تقدیم شهروندان 
کنیم.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: احداث 
ایستگاه آتش نشانی و یک ورزشگاه استاندارد از دیگر 
پروژه های اجرا شده در محله اطشاران به شمار می آید.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از ابر پروژه حلقه حفاظتی 
شهر )رینگ چهارم( در محالت محروم مناطق ۱۴، ۱۰ 
و ۱۵ قرار گرفته که می تواند باعث توسعه پایدار و رونق 

همیشگی این محالت شود.
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حفاظت و مرمت تپه های سیلک کاشان 
معاون مدیرکل و رییس اداره میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع دستی کاشان گفت: حفاظت 
و مرمت تپه های ســیلک کاشــان با اعتباری بالغ بر ۲۶۸۰ میلیون ریال از محــل اعتبارات ملی 
اسناد خزانه آغاز شده اســت. ، مهران ســرمدیان افزود: اجرای اندود کاه گل حفاظتی روی تپه 
ها، اجرای شــفته آهک، رنگ آمیزی فنس های دور تپه جنوبی و شــمالی، اصالح راه آب های 
موجود روی تپه ها، ساخت درب آهنی و استحکام فنس های دور تپه از اهم اقدامات این پروژه 
مرمتی است.سرمدیان در ادامه گفت: با توجه به اینکه برخی قسمت های تپه دچار فرسودگی و 
آسیب های فراوانی شده بود، نیازمند حفاظت با اندود کاه گل و اصالح آب راه هایی جهت انتقال 
آب باران بود.معاون مدیرکل و رییس اداره میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع دستی کاشان 
اضافه کرد: سیلک،با قدمت بیش از ۷۵۰۰ ســال به عنوان یکی از مهم ترین خاستگاه های تمدن 
بشری همواره در محافل علمی و باستان شناسی ایران و جهان مورد توجه بوده و هست. استمرار 
۵۰۰۰ سال سکونت باعث شده است تا ســیلک به عنوان معیاری برای ارزیابی دیگر سایت های 

باستانی قرار گیرد.
ســید جواد حســین زاده، سرپرســت پایگاه ســیلک نیز افزود: آثار تاریخی به دست آمده از 
محوطه باستانی ســیلک یادآور خاطره بیش از ۵۰۰۰ سال ســیر زندگی و تمدن در منطقه است.

بررسی آثار به دســت آمده از کاوش های ســال ۱۳۸۸ در بخش شــمالی این محوطه قدمت 
الیه های اولیه تمدن ســیلک را به بیش از ۸۰۰۰ ســال قبل مرتبط کرده اســت. نخســتین بار 
هیئتی فرانســوی به سرپرســتی رومن گریشــمن در حدود ســال های ۱۳۱۲ هجری شمسی 
در ســیلک به کاوش و حفــاری پرداختند و با به دســت آمدن آثار و اشــیای ســفالی و فلزی 
از دل تپه ها بــه نتایج شــگفت انگیزی دســت یافتند و اهمیت ایــن منطقه را در ســیر تمدن 
بشــری به جهانیان آشکار ســاختند.این اثر با ارزش تاریخی  شامل دو تپه شــمالی و جنوبی و 
 گورستان های الف و ب  در سال ۱۳۱۰  به شــماره ۸۳ در تاریخ ۱۳۱۰/۶/۲۴در فهرست آثار ملی

 کشور ثبت شد.

 ضیائی اردهالی، نماینده و مشاور عالی موسسه فرهنگی
 اکو در امور گردشگری استان اصفهان شد

نخستین جلسه شورای عالی گردشــگری فرهنگی اکو در خصوص اصفهان در موسسه فرهنگی 
اکو برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی گروه هتل  های پارســیا اردهال ،در این جلسه پروفسور 
سرور بختی، رییس موسسه فرهنگی اکو، دکتر سید علی ضیائی را به عنوان نماینده این موسسه 
و ریاست کمیته گردشگری فرهنگی اکو در اســتان اصفهان و همچنین شهرستان کاشان معرفی 
کرد.شورای عالی گردشــگری استان اصفهان متشــکل از معاون وزیر صمت، استاندار، شهردار، 
مدیرکل میراث فرهنگی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی و 
روســای اتحادیه های هتل داران، آژانس داران و صنایع دستی و رییس سازمان فرش به عنوان 
نمایندگان بخــش خصوصی و همچنین ضیائی اردهالی به عنوان مشــاور عالی ســازمان اکو و 
نماینده این ســازمان تشکیل می شود.تشــکیل کمیته گردشگری اکو در کاشــان نیز به ریاست 
شهردار دیار نخستین ها به تصویب رســید که رییس اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و دکتر سید 
علی ضیائی اردهالی به عنوان اعضای این کمیته گردشــگری انتخاب شــدند.این شورا صرفا در 
مراکز استان ها تشکیل می شود که به دلیل جایگاه ویژه کاشــان، کمیته ای در این شهرستان نیز 

تشکیل خواهد شد.
این نشســت بــه عنــوان اولین اقــدام دکتر ســید علی ضیائــی اردهالــی به عنــوان رییس 
کمیته جذب ســرمایه گذاری در حوزه گردشــگری اســتان اصفهــان در حــوزه بین الملل بود 
 تا آغازی بــرای اتفافات خوب در بین ۱۰ کشــور اســالمی با مخاطبــی قریب بــه ۵۰۰ میلیون 

نفر باشد.

خبر روزشهرستان

اضافه شدن 11 محله به 
محدوده بافت فرسوده 

منطقه 15
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهــان اظهار 
کرد: ۱۱ روســتا در ســال ۸۵ به شــهرداری 
خوراســگان )منطقه ۱۵ کنونی( الحاق شد 
که این روســتاها در محدوده بافت فرسوده 
واقع نشده بود. مسعود قاسمی خاطرنشان 
کرد: با همراهی و همیاری مسئوالن ذی ربط، 
تمام ۱۱ محله الحاقی اخیرا به محدوده بافت 
فرســوده منطقه ۱۵ اضافه شده و شهرداری 
از هیچ تالشی برای مناسب ســازی و رشد 
این محالت دریغ نخواهــد کرد.مدیر منطقه 
۱۵ شــهرداری اصفهان ادامه داد: متاسفانه 
محالتی که در بافت فرسوده قرار گرفته اند، به 
دلیل فرسودگی کالبدی و برخوردار نبودن از 
دسترسی های سواره، تاسیسات و خدمات 
و زیرساخت های شهری بسیار آسیب پذیر 
بــوده و از ارزش مکانی و اقتصــادی نازلی 
برخوردار اســت.وی بــا ابراز خرســندی از 
اینکه با تالش ها و پیگیری های مســتمر از 
تعداد ۱۱ محله منطقه ۱۵ در مرحله نخســت 
تعداد ۹ محلــه به مســاحت ۲۷.۲۲ هکتار 
و در مرحلــه بعــد دو محله باقــی مانده به 
مســاحت ۴۵.۰۶ هکتار تایید شــد، افزود: 
با اضافه شــدن ۱۱ محله به محــدوده بافت 
فرســوده این منطقه رتبه منطقــه به لحاظ 
وســعت بافت فرســوده از هشــتم به رتبه 
پنجم تغییر پیدا کرد.قاسمی ادامه داد: این 
محالت و بافت ها از یک سو دارای ریشه های 
ســکونتی ارزشــمند بــا غنــای فرهنگی، 
اجتماعی و معماری اســت و از طرف دیگر 
به جهت فرسودگی شــدید، نبود دسترسی 
مناســب به خدمات شــهری و بهداشتی، 
وجود مشکالت اجتماعی و امنیتی و آسیب 
پذیــری در برابر زلزله، آتش ســوزی و عدم 
تطابق با زندگی امروز شــهری و شهرسازی 
مدرن دارای مشکالت روبنایی و زیرساختی 
عدیده ای هســتند کــه یکی از مهــم ترین 
 دغدغه هــا و چالش های مدیریت شــهری 

محسوب می شود.

در برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح«؛

مجهزترین بازار روز کوثر اصفهان افتتاح می شود
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: بازار روز کوثر ۱۵ شهر اصفهان برای افتتاح در ابتدای 
سال جاری برنامه ریزی شده بود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و توقف اجرای پروژه، تکمیل آن به تاخیر افتاد که خوشبختانه اکنون با تالش بهره بردار، این 
بازار آماده بهره برداری شده است.محمد مجیری افزود: با توجه به نیازسنجی شده در منطقه چهار و شهرک زاینده رود و با وجود تجمع و تراکم جمعیت در آن، 
فروشگاهی برای تامین نیازهای اساسی مردم وجود نداشت از این رو برای احداث بازار روز کوثر ۱۵ برنامه ریزی شد.مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان تصریح کرد: بازار روز کوثر ۱۵ با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت کل پروژه دو هزار و 
۲۵۶ متر مربع احداث شده که یک هزار و ۵۴۰ متر مربع آن زیرساخت بناست.وی ادامه داد: این مجموعه به عنوان مجهزترین و جدیدترین بازار کوثر اصفهان 
دارای هایپر به متراژ ۵۶۰ متر است و هفت غرفه عرضه مرغ و گوشت، نانوایی، ماهی، خشکبار، لبنیات، عطاری و سبزی و میوه صیفی آماده سازی شده است.

آیین غبارروبی 
وعطر افشانی قبور 

شهدا در اصفهان
 بــه مناســبت هفتــه دفــاع 
مقدس، آیین غبار روبی و عطر 
افشانی قبور شــهدای جنگ 
تحمیلی در گلســتان شهدای 

شهر اصفهان برگزار شد .

وز عکس ر

عکس: ابنا24

نخستین نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل و 
ترافیک و ماشین آالت وابسته افغانستان با حضور 
شهردار اصفهان، معاون بین الملل شهردار تهران و هیئت 

همراه در کابل برگزار شد
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سومین کارگروه تخصصی فرهنگی رسانه ای مدیریت مصرف آب، به میزبانی 
امور آب و فاضالب شهرستان فریدن و در سالن جلسات اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی شهر داران برگزار شد.
در این جلسه که چهره های فعال فرهنگی و رسانه ای و روابط عمومی ادارات 
شهرستان حضور داشــتند، مدیر امور آبفای منطقه فریدن به یکپارچه سازی 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی اشــاره کرد و با موثر دانستن 
این اقدام در راستای برطرف کردن مشکالت روستاها و ارتقا خدمت رسانی 
و افزایش کیفیت آب گفت: در نیمه نخست سال جاری با برنامه ریزی دقیق 
شــرکت آبفا و تعامل بخشــداران و مسئوالن روســتایی شهرستان فریدن، 
اقدامات خوبی در زمینه تامین آب شرب و تعویض شبکه های توزیع فرسوده 

و قدیمی انجام شد، که باعث کاهش چشمگیر در هدررفت آب شده است.
مسعود مقدســی، مدیریت مصرف آب را به خصوص در شرایط فعلی که با 
بحران کرونا مواجه هستیم بسیار ضروری دانســت و اظهار داشت: منابع و 
هزینه های بسیار زیادی صرف می شود تا آب آشــامیدنی سالم و پایدار به 
مصرف کنندگان برســد و باید قدر این نعمت الهی را با اســتفاده درست آن 

بدانیم.
رییس اداره آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز، هدف 
از برگزاری این کارگروه را برنامه ریزی برای برگــزاری برنامه های فرهنگی 
آموزشی مدیریت مصرف آب با نگاه ویژه به شرایط اجتماعی و فرهنگ بومی 
منطقه عنوان کرد و گفت: این شرکت به منظور نهادینه کردن فرهنگ مدیریت 
مصرف در کودکان به عنوان آینده ســازان کشــور، تاکنون 11 دوره جشنواره 
»نخستین واژه« را با مشارکت ســازمان آموزش و پرورش استان اصفهان 
برگزار کرده و برای سایر گروه های ســنی نیز برنامه های متنوعی را در قالب 

دوره های آموزشی، جشنواره ها و مسابقات فرهنگی اجرا کرده است.
وی ادامه داد: در شــرایط کنونی که برای حفظ سالمت مردم امکان برگزاری 
برنامه های اجتماع محور و حضوری فراهم نیســت، رویکرد اجرای برنامه 
های فرهنگی و آموزشی شــرکت آبفا نیز به سمت استفاده از فضای مجازی 

سوق پیدا کرده است.
محسن شفیعا، شهرســتان فریدن را دارای پتانسیل بســیار مناسبی برای 

اجرای برنامه های فرهنگی و انتشــار محتواهای آموزشــی دانست و اظهار 
داشــت: وظیفه چهره های فرهنگی و رســانه ای، جریان سازی در راستای 
تنویر و اقناع افکار عمومی است و اطالع رسانی صحیح و دقیق به مردم نقش 

بسزایی در این زمینه ایفا می کند.
  در ادامه جلسه، عبدالهی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فریدن ضمن 
استقبال از اجرای برنامه های فرهنگی شرکت آبفا در این شهرستان و اعالم 
آمادگی برای مشارکت در این راستا افزود: فعالیت بیش از 40 شبکه اطالع 
رســانی در شــهرها و روســتاهای این منطقه و نیز کانال های اطالع رسانی 
مساجد و پایگاه های متعدد مذهبی و فرهنگی و تجربه موفق برگزاری هفته 
فرهنگی فریدن به صورت مجازی، فرصت مغتنمی را برای تحقق اهداف این 

کارگروه فراهم کرده است.
همچنین حسین خلیلی، شــهردار دامنه  با اشاره به مشــکالت متاثر از کم 
آبی در این شهرستان اظهار داشت: با وجود بارندگی های نسبتا خوبی که در 
غرب استان اصفهان داشته ایم و همجواری با رودخانه زاینده رود، متاسفانه 
فرونشست های زمین و پایین رفتن سطح منابع آب زیرزمینی باعث شده تا 

ضرورت مدیریت مصرف آب در این منطقه کامال احساس شود.
خلیلی، جداســازی کامل آبیاری فضای ســبز از آب شــرب را اقدام بزرگ 
شــهرداری دامنه در راســتای مدیریت مصرف آب برشــمرد و افزود: همه 
امکانات تبلیغات محیطی شهرداری در خدمت اطالع رسانی به شهروندان در 

حوزه مصرف بهینه آب خواهد بود.
سپس سایر اعضای جلســه، پیشــنهادات و ایده های خود را برای اجرای 
موفق طرح های آموزشی و فرهنگی مدیریت مصرف بهینه آب در شهرستان 

فریدن ارائه کردند.
برگزاری جشنواره شــعر و نثر ادبی آب، ایجاد گروه های همفکری در فضای 
مجازی با حضور صاحب نظران، استفاده از ظرفیت شبکه دانش آموزی شاد 
با عضویت بیش از 9 هزار نفر، استفاده از سایت ها و کانال های خبری ادارات، 
برگزاری دوره های آموزشــی  برای کارکنان ادارات، ایجاد و ارائه راهکار برای 
ذخیره و استفاده غیر شرب از آب باران و اطالع رسانی بیشتر به مردم از طریق 

رسانه ملی از مهم ترین پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بوده است.

کارشناس واحد بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه 
گفت: تحریم های ظالمانه آمریکا در برخی از موارد باعث شده ایران به عنوان 

دومین تولید کننده برخی از قطعه در جهان تبدیل شود.
محمد تقی رضایی به سال جهش تولید اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه 
امسال توسط رهبر معظم انقالب سال جهش تولید نام گذاری شده است؛ 
شــرکت فوالد مبارکه در راســتای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تحوالت 
مهمی را در فرآیند بومی سازی در دستور کار خود قرار داده و این تحوالت در 
انجام پروژه های اجرایی و به دســت آوردن دانش فرآیندها تاثیر بسزایی 
داشــته اســت و اولویت اول فوالد مبارکه در واحد بومی سازی استفاده از 

تولیدات و توان داخلی است.
وی در ادامه به فرآیند خرید یا سفارش قطعات و تجهیزات مورد نیاز شرکت 
فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت: قطعات و تجهیزات مورد نیاز فوالد مبارکه به 
صورت پروژه ای تعریف می شوند و ما بر اساس بانک اطالعاتی خود شرکت 
و بانک اطالعاتــی که گمرک در اختیار ما می گــذارد، ابتدا ظرفیت داخلی را 
ارزیابی می کنیم و با رعایت شاخص هایی مثل تامین به موقع، کیفیت باال، 

صرفه اقتصادی و تامین پایدار آن ها را تهیه و یا سفارش می دهیم.
رضایی به حمایت ویــژه فوالد مبارکــه از تولیدکنندگان داخلی اشــاره کرد 
و افزود: در واحد بومی ســازی شــاخص تامین پایدار از سایر شاخص ها 
مهم تر است و شــرکت فوالد مبارکه با تکرار ســفارش های بومی سازی به 
نوعی از تولیدکننده داخلی حمایت می کند و ایــن روند تامین پایدار باعث 
شــده که اکثرا این تولیدکنندگان که شــرکت های دانش بنیان هســتند، 

شرکت خود را در در زمینه های دیگری هم توســعه بدهند و این نوع بومی 
ســازی از نوع برد برد واقعی اســت. هم چرخــه تامین به صــورت پایدار 
 اتفاق می افتد و هم کیفیت که خواســته مهم شــرکت فوالد مبارکه اســت 

محقق می شود.
کارشناس بومی سازی در خاتمه به تحریم های ظالمانه شرکت فوالد مبارکه 
اشــاره کرد و افزود: تحریم های ظالمانه آمریکا در بسیاری از مواقع ممکن 
بود سیســتم را با اختالل مواجه کند؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه باعث 
ایجاد پتانسیل های جدیدی برای ما شد و ما این تهدید را به فرصت تبدیل 
کردیم به گونه ای که خیلی از قطعات و تجهیزات به ســفارش فوالد مبارکه، 
برای اولین بار در کشور تولید شد و در برخی از موارد باعث شده ایران به عنوان 

دومین تولید کننده آن قطعه در جهان شناخته شود.
 Electromagnetic Slag به عنوان مثال، سنسور تشــخیص ســرباره 
Detecto یکی از این پروژه های شــاخص بومی سازی بود که به سفارش 
فوالد مبارکه توســط یکی از شــرکت های داخلی با کمتــر از نصف هزینه 
نوع مشــابه ســاخته شــد. قطعه ای که تا پیش از آن فقط یک کشــور در 
جهان توان ســاخت آن را داشــت و در حــال حاضر ایران دومین کشــور 
تولید کننده این قطعه در جهان اســت یا تجهیز کوره باکــس آنیلینگ نورد 
سرد که قبال توســط یک شرکت اتریشــی تامین می شــد  که این شرکت 
از تامین آن امتناع کــرد؛ اما تحریم ها باعث شــد نه تنها مــا بتوانیم این 
 کوره را در داخل بومی ســازی کنیــم بلکه توانســتیم آن را بــا تکنولوژی

 به روزتری بسازیم.

رییس اداره آموزش همگانی شرکت آبفای استان اصفهان:
اطالع رسانی صحیح موجب  اصالح افکار عمومی در مدیریت مصرف آب می شود

کارشناس واحد بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه:
 تحریم ها، ایران را به دومین کشور سازنده برخی از قطعات در جهان تبدیل کرده است

جایی در نزدیکی جنوب شرقی کرمانشاه و غرب بروجرد، 
بزرگ ترین رودخانه  اســتان لرستان به نام سمیره جاری 
است. رودخانه ای خروشــان که از به هم پیوستن دو رود 
گاماسیاب و قره سو  پدید آمده است. رود قره سو از سراب 
روانسر در شمال غرب کرمانشاه سرچشمه می گیرد و پس 
از عبور از شهر کرمانشاه و همراه شدن با رودهای کوچک تر 
هلیالن و کرند، به رود گاماسیاب در جنوب شهر نهاوند که از 
کوه گرین در استان لرستان جان گرفته می ریزد و پیوستن 

این دو در محل پل گاومیشان، سمیره را شکل می دهد.
اگرچه سمیره در فصول مختلف سال، با افزایش یا کاهش 
حجم آب روبه رو می شود اما این رود در تمام این سال ها 
زنده و جاری بوده و به همین علت، یکی از منابع آبی مهم 
برای کشــاورزی منطقه محسوب می شــود و بسیاری از 
کشاورزان حاشیه سمیره، آبادانی و برکت زمین خود را از 
این رود می دانند. خروش رود به قدری اســت که آب در 
اکثر قسمت ها گل آلود و تیره به نظر می رسد. از همین رو 
آن را سمیره یعنی غار ســیاه می خوانند. البته این رود در 
دوران کهن به اوکنی، خواســپ و گاماسب )به معنی رود 
بزرگ( نیز معروف بوده است. ایرانیان بسیاری از دوران 
باستان، این منطقه پرآب و برکت را برای زندگی برگزیده  

بودند. تحقیقات باستان شناســی نشــان می دهد، اینجا 
محل شکل گیری نخستین دولت در ایران از سوی دیاکو 

در قوم ماد بوده است.
رود ســیمره در ابتدای مســیر خود از شــهر بــدره ایالم 
می گذرد. در گذر از این شــهر، تنگه ای پدیدار می شود که 
منظره ای از بهشــت را مقابل چشــمان بینندگان تداعی 
می کند. هر ساله گردشــگران و طبیعت دوستان بسیاری 
برای بازدید از این جاذبه طبیعتی بی مانند به ایالم ســفر 
می کنند. طول تنگه در حدود 2 کیلومتر و ارتفاع آن از سطح 
دریا 700 متر است و در پشت سد سمیره قرار دارد.  اهالی 
منطقه آن را تنگه کافرین یا شــداد می خوانند. محلی ها، 
علت نام گذاری تنگه به کافرین را به زمان جنگ های میان 
ایران و اعراب نسبت می دهند. گفته شده سپاهیان عرب 
زمانی که نمی توانند بر این منطقه فاتح شــوند، نام تنگه 

کافرین را بر آن می گذارند.
سمیره را یکی از سرشاخه های اصلی رود کرخه می دانند. 
این رودخانه بــه طول حــدود 775 کیلومتر، بــا گذر از 
شهرستان های بدره، دره شهر و شیروان چرداول در ایالم و 
عبور از گاومیشان، با رودخانه کشگان همراه می شود و  در 
نهایت به رود کرخه می ریزد. رود سمیره پیش از پیوستن 

به کرخه، میزبان رود زال در منطقه پاعلم و پل زال در مرز 
استان های لرستان، ایالم و خوزستان می شود تا یکی از 
زیباترین صحنه های طبیعت لرســتان پدید آید. اتفاقی 
بسیار عجیب که از ســوی مردم لر به ضرب المثل درآمده 
اســت. زمانی که رود کوچک زال با آب زالل و شیشه ای 
خود وارد مسیر رود سمیره با همان آب گل آلود می شود، 
گویا زال پاکیزه، سیاهی های ســمیره را می شوید و محو 
می کند. به همین علت، اهالی منطقه از دوران قدیم از این 
اتفاق با حکایت پیروزی پاکی بر تیرگی صحبت می کنند و 

می گویند: زال آمد و سمیره را برید.
در گذر سال ها تحقیقات و اکتشــافات باستان شناسی، 
آثار بسیاری از منطقه سمیره به دست آمده است. آثاری 
که قدمت برخی از آنها به دوران انســان های نخستین و 
انســان های ماقبل تاریخ بازمی گردد. البته نشــانه هایی 
نیز از زیست در دوران کاسیان، اشــکانیان، هخامنشیان، 
ساســانیان و همچنین دوره اســالمی در دره باســتانی 
سیمره  یافت شده است. همه این آثار و نشانه ها، از وجود 
همیشــگی آب به عنوان مهم ترین عنصــر طبیعی برای 
برپایی یک زیستگاه در این منطقه حکایت می کند، حتی 

اگر سن سمیره به این تاریخ بلندباال قد نداده باشد.

آشپزی

فینگرفود ساده سیب زمینی 
مواد الزم : سیب زمینی ریز20 عدد، روغن زیتون به مقدار الزم،عسل 
دو قاشق چای خوری، سس سویا یک قاشق چای خوری، سوسیس 
کوکتل20 عدد،خامه ترش به مقدار الزم،سس گوجه فرنگی به مقدار الزم

طرز تهیه: فر را روی دمای 180 درجه سانتی گراد قرار دهید تا کامال گرم شود. در همین زمان 
سیب زمینی های کوچک را با کمک برس آشپزی روغن مالی کنید و سپس به سیخ بکشید.حاال 

سیب زمینی ها را با فویل بپوشانید و به مدت یک ساعت داخل فر قرار دهید. بعد از این زمان سیب زمینی 
را با فشار دست تان امتحان کنید و مطمئن شوید که پخته شده اند. این کار حدود 30 دقیقه زمان می برد.

در همان زمانی که سیب  زمینی ها در حال پخت هستند، شما در یک کاسه بزرگ سس سویا، عسل و روغن 
را با هم مخلوط کنید و وقتی که کامال یکدست شدند سوسیس ها را داخل کاسه بریزید. سوسیس ها را 
داخل سس بغلتانید تا کامال به چاشنی فینگر فود ساده تان آغشته شوند. حاال باید سوسیس طعم دار 

شده را در یک تابه نچسب سرخ کنید تا هر دو طرف آن کامال قهوه ای شود. برای تهیه این فینگرفود 
می توانید از سوسیس خانگی هم استفاده کنید.در این مرحله سیب زمینی های پخته شده 

را در دست بگیرید و قسمت میانی آن ها را به صورت طولی فشار می دهید، سپس در 
حفره ایجاد شده سوسیس ها که حالت چسبناکی پیدا کرده اند را قرار دهید. البته 

می توانید آن ها را از وسط برش بدهید؛ اما مراقب باشید که دو طرف جدا 
نشوند.فینگر فود ساده سیب زمینی آماده است، آن را با خامه 

ترش و سس گوجه فرنگی سرو کنید.

سمیره؛ رودی به قدمت یک تمدن

»روی خط صفر« آماده حضور درجشنواره 
برلین

 »دوباره زندگی«؛ فیلمی دل انگیز از 
یک زندگی

مهرداد غفارزاده، کارگردان »روی خط صفر« درباره آخرین وضعیت 
آماده سازی و نمایش این فیلم ،گفت: این فیلم برای نمایش در 
جشنواره های معتبر خارجی آماده شده و هدف گذاری ما برای 
شروع، از جشنواره برلین خواهد بود.گفتنی است »روی خط صفر« 
محصول مشترک ایران و ژاپن و لوکیشن های آن در ایران، ترکیه، 
سنگاپور، ژاپن و کنیا بوده است.

»دوباره زندگی« بــه کارگردانی رضا فهیمی، قصه  زن و مرد پا به ســن 
گذاشــته ای با بازی گالب آدینه و شمس لنگرودی است که سال های 
خوبی را در کنار هم عاشقانه زندگی کرده اند، بچه های شان را پی زندگی 
خودشان فرستاده اند و حاال با تصمیم مرد خانواده قصد ادامه زندگی در 
خانه سالمندان را دارند. مرد که هزینه  خانه سالمندان را هم از قبل پرداخته، 
معتقد است اگر روزی بیمار شوند کسی هست که به دادشان برسد. 
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