
گزینه های روی میز علوم پزشکی اصفهان برای مدیریت بحران کرونا؛

خصوصی ها به خط شدند
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 دومینوی دالری در بازار »آی تی«
 جوالن قیمت های چند برابری در بازار لوازم کامپیوتری اصفهان؛
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سرپرست مخابرات منطقه اصفهان:

 اولویت مخابرات 
 ارتقای کیفی و کمی 

سرویس هاست

 پیاده راه خیابان
 باغ گلدسته نوسازی 

می شود

شانه های خالی 
تخم مرغ درسفره 

اصفهانی ها

در سایه کرونا برگزار می شود؛

 آغاز رقابت هندبالی 
طالیی پوشان در تهران

کمیته امور بانوان و 
خانواده شرکت آبفای 

استان اصفهان تشکیل شد
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دو هفته پیش که رییس بیمارستان الزهرای اصفهان به عنوان اصلی ترین مرکز پذیرش بیماران کرونایی در اصفهان اعالم کرد وضعیت در این مرکز مانند 
شرایط جنگی است، کمتر کسی این حرف را جدی  گرفت. این را می توان از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم و تعلل چند روزه مسئوالن جهت 
برقراری محدودیت ها فهمید. حاال اما با پر شدن ظرفیت بیمارستان ها، علوم پزشکی چندین گزینه را برای حل مشکل افزایش بیماران و پر شدن تخت 

بیمارستان های دولتی در دستور کار قرار داده است. یکی از این راه حل های سریع، احداث بیمارستان های صحرایی است. 

گرانی مسکن و رشد فزاینده قیمت خانه و زمین، سر به فلک گذاشته  سمیه پارسا
است. بخواهی خانه بخری یا اجاره کنی، فرقی نمی کند؛ در هردو مورد 
ناتوان و درمانده می مانی. زوج های جوانی که برای آغاز زندگی شان نیاز به خانه نقلی کوچکی دارند، 
امروز آواره بنگاه ها هستند تا شــاید بتوانند با ســرمایه  اندکی که دارند، مســکنی انتخاب کنند . 
خانواده هایی هســتند که بعد از چندین سال زندگی مشــترک به علت گرانی مصالح ساختمانی 
نتوانسته اند خانه ای بسازند یا به علت باال بودن قیمت  ملک همچنان مجبور به مستاجر بودن هستند 
و امروزه از اجاره کردن منزل با متراژ کوچک هم عاجز شده اند. قیمت ها در بازار مسکن چنان باالرفته 
و افسارگسیخته صعود می کند که نتیجه اش پدیدآمدن پدیده هایی چون گورخوابی، اجاره پشت بام 
و کانکس، مسکن 25 متری و ... بوده است. شــاید باور عموم این است که در شهرهایی همچون 
شهرکرد به واسطه کوچک بودن، شاهد تورم شدید در حوزه هایی چون مسکن نیستیم ؛اما این تصور 
کامال اشتباه است. از قضا افزایش نرخ سرسام آور مسکن و اجاره بها در شهر کوچکی مانند شهرکرد، 
این روزها به دغدغه اصلی بسیاری از خانواده ها در این شرایط اقتصادی تبدیل شده است. با پولی 
که سال های گذشته بسیاری از خانواده ها می توانســتند برای خود خانه بخرند، در حال حاضر تنها 

می توانند همان خانه را رهن یا اجاره کنند.
التهاب بازار مسکن بسیاری از آرزوها برای خانه دار شدن را به رویایی دور و بعید تبدیل کرده است. 
و جالب اینکه روز گذشــته »ایســنا« گزارش داد که در حال حاضر برخی از خانه ها به قیمت های 
میلیاردی در مناطق روستایی چهارمحال و بختیاری معامله می شود! شاید خرید خانه به قیمت های 
میلیاردی در روستاها در چند سال گذشته دور از ذهن به نظر می رســید، اما زمانی که افراد توانایی 
خرید خانه در شهرهای بزرگ را نداشته باشند، به اجبار  برای داشتن یک سرپناه به روستاها مراجعه 

می کنند، همین مسئله نیز موجب افزایش قیمت مسکن در مناطق روستایی شده است.
بسیاری از مردم خانه های خود را به امید خرید خانه ای بهتر و بزرگ تر فروختند و با التهابات ناگهانی 
این بازار، حاال با پول فروش خانه شان شاید بتوانند خانه ای کوچک را رهن یا اجاره کنند! زوج های 
بسیاری بودند که سال ها پس انداز کردند تا بتوانند خانه بخرند و حاال این آرزو برای شان تبدیل به 

سراب شده است. 
»ایسنا« به نقل از یک شهروند شــهرکردی درباره افزایش قیمت مسکن در شهرکرد، می نویسد: 
»حدود 4 سال قبل یک واحد آپارتمان را در محله امیرکبیر شهرکرد به قیمت 180 میلیون خریداری 
کردم، اما در حال حاضر قیمت این واحد آپارتمان بــه قیمت 700 میلیون تومان افزایش پیدا کرده 

است.«
 رییس اتحادیه مشاوران امالک شهرکرد هم با بیان اینکه بازار مســکن از یک ماه گذشته در رکود 
کامل به سر می برد، گفته: معموال هرساله با آغاز ماه محرم خرید و فروش مسکن انجام نمی شود، 

اما گرانی بیش از اندازه مسکن نیز موجب شده بازار مسکن دچار رکود شود.
به گفته رییسی، از یک سال گذشته مسکن در شــهرکرد با افزایش دو تا سه برابری قیمت روبه رو 
شده و  بیشترین افزایش قیمت مسکن در منطقه منظریه و خیابان شریعتی رخ داده است. در حال 
حاضر نیز قیمت مسکن در منطقه کاشانی، شریعتی و معلم شهرکرد بیشتر از سایر مناطق شهرکرد 
است.موضوع وقتی جالب تر می شــود که بدانیم به گفته معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و 
شهرسازی چهارمحال و بختیاری، قیمت یک متر زمین به عنوان مثال در خیابان کاشانی شهرکرد 
حدود 40 میلیون تومان است. ابراهیم علیرضایی می گوید، شیب افزایش قیمت زمین و مسکن 
در استان چهارمحال و بختیاری باالتر از میانگین کشور است که دالیل مختلفی هم دارد . یکی از این 
دالیل؛ نبود بسترهای الزم برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اعم از کشاورزی، دامداری، 

صنعت و ... است، بنابراین افراد سرمایه خود را در این بخش سرمایه گذاری می کنند.
شهرکرد به همراه کرمانشاه، همدان، سنندج و اراک بیشترین قیمت مسکن را با توجه به شاخص 
جمعیتی دارند و جالب این است که چهارمحال و بختیاری جزو استان هایی با  آمار باالی بیکاری 
در کشور است و درآمد خانوار ها در این استان پایین است؛ اما قیمت مسکن در این استان به ویژه 
شهرکرد بسیار باالست. در چنین وانفسایی، جوانان چهارمحالی که بسیاری از آنها به امید یافتن کار 
روزمزد روزانه راهی شهرهایی چون اصفهان می شوند، آیا می توانند آرزوی خانه دارشدن حتی در 

آینده ای دور را داشته باشند؟!

وقتی  شیب افزایش قیمت مسکن در شهرکرد، باالتر از میانگین کشوری می شود؛ 
شهرکوچک با خانه های روستایی میلیاردی!
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  مدیر کل پست چهارمحال و بختیاری 
خبر داد:

  900هزار مرسوله پستی
 در استان جابه جا شد

مدیرکل پســت چهارمحــال و بختیاری 
از جابه جایــی بیش از ۹00 هزار مرســوله 
 در ۶ ماهه نخست امســال در این استان 

خبر داد.
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شهردار اصفهان:
مطالبه گر حقابه 
 زیست محیطی  
زاینده رود هستم

شــهردار اصفهان گفت: همواره خودم 
را مطالبه گــر حقابه زیســت محیطی 
رودخانه بــرای جاری بــودن و حفظ 

زیست بوم آن می دانم.
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مدیرعامل آتش نشانی اصفهان:
 برای صدور پایان کار 
 رعایت نکات ایمنی

 الزامی است
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: 
رعایت نکات ایمنی در ساختمان سازی 

برای صدور سند پایان کار الزامی است.
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رییس جمهور از اعمال جریمه های کرونایی خبر داد؛

جناب سروان ننویس!

خبر یک

اشک های »همایون شجریان« بر سر مزار پدر

عکس خبر

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

یکشنبه 20 مهر  1399 
 23 صفر  1442 

 11 اکتبر 2020
 شماره 3090

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

میراث عظیم 
فوالد مبارکه

روز گذشته حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی، رییس جمهور طی سخنانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با بیان اینکه همه افراد 
جامعه باید در اجتماعاتی که حاضر می شوند از ماسک استفاده کنند، گفت: اگر کسی از ماسک استفاده نکند پنجاه هزار تومان جریمه می شود و نیروی 
انتظامی و بسیج ما این وظیفه را بر عهده دارند که جریمه را به فرد متخلف اعالم کنند. روحانی  ادامه داد: این طرح فعال مربوط به تهران بزرگ است و بعد 
می تواند در صورت نیاز در سایر شهرها انجام شود.رییس جمهور گفته اگر فرد تخلف کند برای هر نوبت تخلف، 200 هزار تومان جریمه می شود. سازوکار و 
سامانه آن مشخص شده و وزارت بهداشت مسئول آن است. این تخلف باید به حسابی که وزارت بهداشت امروز  اعالم می کند، واریز شود و اگر پرداخت 
نشود، روش های دیگر ی به کار گرفته خواهد شد.گفته  شده افراد مبتال به کرونا هم در صورت خارج شدن از قرنطینه 200 هزارتومان جریمه می شوند و 

شناسایی این افراد و ردیابی آنها از طریق موبایل های شان صورت می گیرد!
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در راستای کاهش آلودگی هوا 
صورت می گیرد؛

 استفاده از ظرفیت های 
حوزه حمل و نقل بار  و 

کاالی درون شهری

مراسم تشییع استاد محمدرضا شجریان صبح دیروز در آرامگاه فردوسی برگزار شــد و پیکر خنیاگر آواز و موسیقی ایران 
زمین در میان اشک های دوستداران و خانواده اش به خاک سپرده شد. همایون شجریان غمگین ترین آواز »مرغ سحر« 

را در کنار مزار پدر خواند.
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توافق جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای آتش بس در قره باغ
وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد، جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر برقراری آتش بس در قره باغ 
توافق کرده اند.در پی برگزاری مذاکرات ســه جانبه وزیران امور خارجه جمهوری آذربایجان، ارمنستان و 
روسیه در مسکو، سرگئی الوروف اعالم کرد باکو و ایروان توافق کرده اند که از دهم اکتبر در منطقه قره باغ 
آتش بس برقرار شــود. به گفته وی، این اقدام با هدف تبادل زندانیان و کشته ها صورت گرفته است.بر 
اساس بیانیه صادر شده از سوی دستگاه دیپلماســی روسیه، دو طرف همچنین در قبال آغاز مذاکرات 
واقعی برای حل مناقشــه بر اساس مبانی اساسی ســازش توافق کرده اند.بر این اساس، پارامترهای 
مختلف برقراری آتش بس در قره باغ به طور جداگانه مورد توافق قرار خواهد گرفت.در این بیانیه آمده است، 
دو طرف متعهد شده اند که شکل مذاکرات در خصوص مناقشه تغییر نکند.بر اساس گزارش اسپوتنیک، 

این بیانیه پس از مذاکرات سه جانبه که حدود ۱۰ ساعت به طول انجامید، صادر شده است.

مناظره دوم بایدن-ترامپ لغو شد
در پی امتناع ترامپ از شــرکت در مناظره انتخاباتی مجازی ، دومین مناظــره ترامپـ  بایدن لغو 
شد.کمیســیون مناظره های انتخاباتی در آمریکا، دومین مناظره جو بایــدن و دونالد ترامپ را به 
دلیل مخالفت رییس جمهور آمریکا با انجام مناظــره مجازی با وجود ابتالیش به کرونا لغو کرد.به 
نوشته وال استریت ژورنال، مناظره ٢٢ اکتبر ترامپ و بایدن احتماال آخرین مناظره این دو تا پیش 
از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود.پیش تر از این کمیسیون اعالم کرده بود که در پی 
ابتالی ترامپ به کرونا، دومین مناظره انتخاباتی احتماال مجازی برگزار خواهد شد.مناظره سوم میان 
دو کاندیدا قرار است ۲۲ اکتبر برگزار شود؛ اما با توجه به شرایط فعلی و لغو مناظره دوم، احتمال لغو 

این رویداد یا برگزاری مجازی آن بعید به نظر نمی رسد.

هشدار برلین به پادشاه تایلند
دولت مرکل به پادشاه تایلند هشدار داده که نمی تواند کشورش را از آلمان به صورت از راه دور اداره 
کند.به نوشته روزنامه دیلی میل، تایلند با اعتراضات ضد دولتی روبروست که در نتیجه آن، هزاران 
تن به خیابان های این کشور آمده و خواستار محدود شدن قدرت ها و اختیارات پادشاهی شده اند.

اما ماها واجیرالونگکورن، پادشاه تایلند اکثر اوقاتش را در بایرن، آلمان به سر می برد و تمام یک هتل 
لوکس را برای محل اقامتش اجاره کرده است.هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان گفته است: ما این را 
به صورت کامال واضح اعالم کرده ایم که سیاست تایلند را نمی شود از داخل خاک آلمان پیش برد و بر 
تایلند حکمرانی کرد.وی افزود: اگر مهمان هایی باشند که از داخل خاک ما بخواهند بر اوضاع کشور 
خودشان رسیدگی کنند،پادشاه ۶۸ ساله تایلند مدت هاست که به جای حضور در کشور پادشاهی 
خود در آلمان به ســر می برد و غیبت وی باعث بروز جنبش های ضد پادشاهی در تایلند شده که با 

یکسری گزارش های رسانه های آلمانی تالقی داشته است.

سودان قصد خروج از جنگ یمن را دارد
وزیر خارجه سودان با اشاره به اینکه دخالت کشــورش در جنگ سودان در دوران ریاست جمهوری عمر 
البشــیر صورت گرفته، تاکید کرد که خارطوم به دنبال خروج از این جنگ است.»عمر قمرالدین« وزیر 
خارجه سودان گفت که دخالت ارتش سودان به جنگ یمن در دوره ریاست جمهوری »عمر البشیر« روی 
داد و خارطوم اکنون به دنبال خروج از این ورطه است.قمرالدین در گفت وگو با »فرانس ۲۴« تصریح کرد: 
ورود به جنگ مانند خروج از آن نیست. ما به خواسته البشیر در این جنگ دخالت کردیم اما اکنون تالش 
داریم تا از آن خارج شویم. بسیاری از نیروهای ما از آن خارج شده اند و تنها شمار اندکی باقی مانده اند.

وزیر خارجه سودان در پاسخ به این سوال که چه چیزی این مزدوران را برای جنگ در دیگر کشورها ترغیب 
می کند و آیا در این باره اطالعاتی دارد، توضیح داد: من هیچ اطالعاتی ندارم. 

هشدارها نسبت به از هم پاشیدگی سیاسی و اقتصادی اسراییل افزایش یافت؛

در اسراییل چه خبر است؟
اعتراضات پراکنده در اسراییل که از ماه ها  علیرضا کریمیان
قبل در اعتراض به برخی از سیاست های 
 اقتصادی دولت و اتهامات قضایی نتانیاهو شــکل گرفته است، حاال 
می رود تا این رژیم را در آستانه یک آشوب و جنگ داخلی قرار دهد. 
در حالی که دولت اسراییل مشغول عادی سازی روابط خود با اعراب 
و گره گشایی شصت ساله از جنگ با کشورهای منطقه است، فعاالن 
سیاسی و مقامات نظامی در این رژیم نسبت به بحرانی بودن شرایط 
داخلی آن هشدار می دهند. هزاران صهیونیست طی هفته های گذشته 
با برگزاری تظاهرات گســترده در تل آویو و در نزدیکی منزل نتانیاهو 
خشم خود را نسبت به عملکرد سوء وی نشان داده اند.هفته هاست که 
محله های اطراف خانه نتانیاهو محل برگزاری اعتراضات و تجمعات 
خشن علیه وی و سیاست هایش است در همین زمینه یک نویسنده 
صهیونیست با اشاره به اوضاع وخیم داخلی در اراضی اشغالی نسبت 
به وقوع جنگ داخلی در رژیم صهیونیستی هشدار داد.»بن کاسبیت« 
نویسنده صهیونیست با انتشار یک مقاله اذعان کرد که اوضاع داخلی 
در اراضی اشغالی باعث شده تا ســاکنان این منطقه به سمت جنگ 
داخلی حرکت کنند.وی افزود: تظاهرات گسترده علیه بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر اســراییل، بحران اقتصادی وخیــم و افزایش تعداد 
مبتالیان به ویروس کرونا باعث شده است که اسراییل گام به گام به 
جنگ داخلی نزدیک شود.این نویسنده صهیونیست نوشت: مقامات 
اسراییلی تالش کرده اند مانع وقوع این جنگ داخلی از طریق تقویت 
اتحاد داخلی بــرای رویارویی با چالش های خارجی شــوند؛ اما این 
اتحاد طی سال های اخیر از بین رفته اســت.وی اضافه کرد: »نفرت 
شرارت بار و شکاف داخلی خون بار، جای اتحاد داخلی را گرفته است.

 اســراییل هیچگاه به این اندازه به درگیری های خشونت بار داخلی و 
چه بسا جنگ داخلی نزدیک نبوده اســت. نیروهای پلیس توانایی 
خاموش کردن اعتراضات داخلی را ندارند و اعتماد به نهادهای دولتی 
از بین رفته اســت. صهیونیست ها به صورت بی ســابقه ای از یکدیگر 
متنفر هســتند«. عالوه بر این هفته گذشــته، وزیر جنگ سابق رژیم 
صهیونیســتی طی ســخنانی نتانیاهو را به قربانی کردن این رژیم به 
پای منافع شخصی خویش متهم کرد.»آویگدور لیبرمن« که ریاست 
حزب »اســراییل، خانه ما« را بــر عهده دارد، گفت کــه نتانیاهو برای 
بقای سیاسی و منافع خویش کار می کند و هیچ چیز دیگری برایش 

اهمیت ندارد.
لیبرمن، نتانیاهو را شخصیتی دانست که مخالفان خود را به دشمنی 
با ساکنان سرزمین های اشغالی متهم می کند و در راستای ماندن بر 

قدرت دست به هر کاری که بتواند می زند.این شخصیت راست گرای 
صهیونیستی، همچنین گفت که نتانیاهو نمی خواهد از مسائل داخلی 
از جمله بیکاری، فساد و شرایط بهداشتی ضعیف  و تحقیقات قضایی 
علیه خویش سخن بگوید.لیبرمن در ادامه بروز جنگ داخلی در رژیم 
صهیونیســتی را به علت اقدامات نتانیاهو که از محاکمه فرار می کند، 

بعید ندانست.
این برای اولین بار نیست که لیبرمن دست به انتقاد شدید از نتانیاهو 
می زند، او پیش از این گفته بود نتانیاهو شــدیدا به دنبال شکســتن 
توافق کابینه ائتالفی با حزب آبی وسفید اســت و نهایتا به هر بهانه ای 

انتخابات مجدد را برگزار می کند. 
این موضوع وقتی جدی تر می شود که مسئله آشفتگی اقتصادی نیز 
عالوه بر به هم ریختگی سیاسی در اســراییل شیوع پیدا کرده است. 
سازمان همکاری و توسعه کشورهای پیشرفته )OECD(، ماه گذشته 
پیش بینی خود را از اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال جاری و سال 
های آینده منتشر کرد.بر اساس این گزارش، این برآوردها مربوط به 

قبل از ورود اسراییل به شیوع موج دوم کروناست، در موج دوم شیوع 
ویروس کرونا در اســراییل، تعداد افراد آلوده شــده به این ویروس 
چندین برابر اوایل ماه ژوئن بوده است.با وجود این، ارزیابی سازمان 
)OECD(، حاکی از این اســت که اسراییل در آســتانه یک شوک و 
آشــفتگی اقتصادی قرار دارد و بر اســاس روزنامه هــای اقتصادی 
اســراییل، تخمین ها بدتر از این خواهد بود.پیش از این، داده های 
اطالعاتی اســراییل حاکی از این بود که اقتصاد اسراییل در سه ماهه 
سوم ســال ۲۰۲۰، بر اثر بیماری کرونا و پیامدهای آن بر هزینه های 
مصرفی و تجارت و ســرمایه گذاری، به میزان ۲۸.۷ درصد به صورت 
سالیانه کاهش یافته اســت. در این شرایط نتانیاهو با توسل به حربه 
هایی مانند آشتی با کشــورهای عربی تالش دارد تا به ناکامی های 
خود در داخل و سیاســت های اقتصادی سرپوش بگذارد؛ اما در این 
شرایط به نظر می رسد نتانیاهو نمی تواند از زیر بار فشار در داخل این 
 رژیم به آسانی شــانه خالی کند و باید منتظر روزهای ملتهب تری در 

سرزمین های اشغالی باشیم.

سازمان قضایی نیروهای مسلح اعالم کرد: پس از 
گذشت ۵ ماه از حادثه انفجار ناوچه کنارک دادستان 
نظامی اســتان تهران ابعاد جدیدی از این حادثه را 
تشــریح کرد و از پیگیری ابعاد مختلف این حادثه 
خبر داد.غالمعباس ترکی، دادستان نظامی استان 
تهران درباره حادثه انفجار ناوچه کنارک و به شهادت 
رسیدن تعدادی از خدمه ناوچه بر اثر این حادثه اظهار 
کرد: در فردای روز حادثه با اعزام هیئتی از دادسرای 
نظامی تهــران، بازدیدهای میدانــی و معاینات و 
تحقیقات محلی الزم در بندر چابهــار و بندرعباس 
از محدوده اجرای عملیات تمریــن دریایی انجام 
دادیم. وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این 
حادثه دلخراش گفت: متاســفانه در این حادثه ۱۹ 
نفر از خدمه ناوچه بالفاصله پس از اصابت موشک 

به شهادت رســیدند و تعداد ۱۵ نفر مصدوم شدند.
دادستان نظامی تهران در خصوص علت وقوع این 
حادثه گفت: با توجه به تاکیــد فرمانده معظم کل 
قوا برای روشن شدن ابعاد این حادثه و شناسایی 
مقصران احتمالی و اقدامات پیشگیرانه برای عدم 
تکرار ایــن گونه حوادث، تحقیقــات جامع قضایی 
و فنی با همکاری هیئت بررســی سانحه ستادکل 
نیروهای مســلح، نیروی دریایــی ارتش و وزارت 
دفاع صورت گرفته و تدابیر الزم اتخاذ شــده است.

وی، هرگونه خرابکاری یا دخالــت عوامل امنیتی 
در این حادثه را منتفی دانســت و افزود: براساس 
آخرین نتایج تحقیقات و بررسی کارشناسان، عدم 
رعایت برخی تدابیر ابالغی و نکات ایمنی از ســوی 
ناوچه حادثه دیده و شــرایط میدانی، علت اصلی 

این حادثه بوده است.دادســتان نظامی  اســتان 
تهران گفت: بــه قصور و تقصیرهــا در این زمینه در 
حال رســیدگی هســتیم و افرادی به عنوان متهم 
احضار شــده و اقدامات قضایی انجام شده است.

ترکی گفت: اقدامات ارزشمندی توسط فرمانده کل 
ارتش و فرمانده نیروی دریایی ارتش برای دلجویی 
و همدردی از خانواده های شــهدا و جانبازان انجام 
شده و تا کنون شــکایتی به این مرجع از طرف این 

خانواده های بزرگوار واصل نشده است.

ابعاد جدید از حادثه انفجار ناوچه کنارک

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پی صدور فرمان فرمانده معظم کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص اختصاص همه امکانات درمانی نیروهای مسلح به 
بیماران مبتال به کرونا گفت: وزارت دفاع از آغازین روزهای شیوع ویروس کرونا با تولید کیت تشخیص کرونا و تشکیل قرارگاه پدافند زیستی با بسیج همه امکانات، خطوط 
تولید، بهره گیری از فناوری ها و دانش بومی و پای کار آوردن زیرساخت های صنعت دفاعی، در اقدام جهادی به تولید به هنگام انواع ماسک، مواد ضدعفونی کننده، دوربین 
های هوشمند حرارتی ویژه غربالگری و ده ها محصول مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی در جهت مقابله با بیماری کووید ۱۹ پرداخت.امیر سرتیپ حاتمی افزود: وزارت 
دفاع امروز نیز با افزایش ظرفیت تولید اقالم و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی نیروهای مسلح و ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین افزایش ظرفیت 
پذیرش بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان و مراکز درمانی وزارت دفاع از هیچ تالش و کوششی در جهت کمک حداکثری به شبکه درمانی کشور فروگذار نخواهد کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به خدمات گسترده سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به مراکز پزشکی و درمانی نیروهای مسلح در طول ماه های 
شیوع بیماری کرونا گفت: با شروع این بیماری در سطح کشور مبالغ قابل توجهی به صورت علی الحساب به مراکز درمانی بیمارستان های نیروهای مسلح جهت خرید 

تجهیزات سرمایه ای و مصرفی پرداخت شد تا این مراکز با مشکل بودجه و اعتبار مواجه نشوند و به راحتی بتوانند برای درمان بیماران اقدامات الزم را انجام دهند.

چهره روزدستور  ویژه وزیر دفاع درپی فرمان فرمانده کل قوا

شایعه ابتالی »قالیباف« به کرونا تکذیب شد
مدیرکل حوزه ریاست مجلس، شایعات منتشره درباره ابتالی رییس مجلس به ویروس کرونا را 
تکذیب کرد.احسان عسگری در صفحه 
شخصی خود در توئیتر با انتشار عکسی 
از محمدباقر قالیباف نوشت:»درســت 
اســت که دشمنان مشــغول به شایعه 
سازی و بیمار سازی آقای دکتر قالیباف 
هســتند، اما ایشــان بی توجه به تمام 
این مســائل مشــغول به کار، کار و کار 
است. ساعت ۶:۳۰ صبح دومین جلسه 
لیباف یکشنبه  صبح شــنبه ۱۹مهر«قا
گذشــته با حضور در بیمارســتان امام 

خمینی )ره( از بخش ICU بیماران کرونایی این بیمارستان بازدید کرده بود. 

واکنش »واعظی« به اقدام اخیر دولت آمریکا
رییس دفتر رییس جمهور تحریم  بانک های ایرانی از سوی کاخ سفید را کامال غیرقانونی، خالف 
قواعد بین الملل و آشــکارا ضدحقوق بشــری دانســت و تاکید کرد:  با این حال این تحریم ها 
خللی در عزم و اراده دولت و ملت بــزرگ ایران ایجاد نخواهد کرد.محمود واعظی با اشــاره به 
شکست های متوالی دولت ترامپ در مواجهه با ایران، گفت: دولت ترامپ تمام توان خود را طی 
ســه ســال اخیر برای ضربه زدن به ملت ایران به کار گرفت و از کنفرانس ورشو گرفته تا تالش 
های اخیر این کشور در شورای امنیت، همه تالش های شان با شکست مواجه شده است.وی 
بیان کرد: تحرکات خصمانه و ظالمانه آمریکایی ها اگرچه مردم کشورمان را به زحمت انداخته و 
سبب ایجاد فشار و دشواری برای آنها شده اما به هیچ یک از اهداف تعیین  شده نرسیده است. 
آنها با فشار اقتصادی سنگین به دنبال تســلیم ملت ایران بودند؛ اما ناکام ماندند. تالش های 
آنان برای فعال سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم های سازمان ملل نیز در پی مجموعه 
فعالیت های موثر دیپلماتیک ایران، با شکســت مواجه شد و بیش از همیشه خود را در جامعه 

بین الملل تنها دیدند.

رایزنی ایران و روسیه درباره برجام
سفیر جمهوری اسالمی ایران و معاون وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در مورد آخرین تحوالت 
پیرامون برجام گفت وگو و رایزنی کردند.وزارت امور خارجه روســیه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: 
»سرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه روسیه با »کاظم جاللی« سفیر ایران در روسیه دیدار کرد 
و دو طرف درباره آخرین وضع پیرامون برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( گفت وگو و تبادل 
نظر کردند. در این بیانیه آمده اســت: دو طرف بر اهمیت هماهنگی بیشتر اقدامات همه شرکت 
کنندگان در برجام برای اجرای مستمر توافق ها مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل متحــد تاکید کردند.در این دیدار برخــی موضوعات مورد عالقه دو طــرف نیز مطرح و مورد 
بررسی قرار گرفت.روســیه، فرانســه، انگلیس، آلمان ، چین و جمهوری اسالمی ایران اعضای 
برجام را تشــکیل می دهند و پس از خروج آمریکا از این توافق بین المللی برای حفظ آن تالش 
می کنند.کاظم جاللی پیش تر در دیدار بــا ریابکوف از مواضع اصولی و منطقی روســیه در قبال 
برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ و مخالفت با اقدامات غیرقانونــی آمریکا قدردانی کرده بود.در آن دیدار 
ریابکوف نیز بر غیرقانونی بودن اقدام آمریکا برای استفاده از مکانیسم ماشه تاکید و خاطرنشان 
کرده بود که روسیه به صورت رســمی نظر خود را در این زمینه اعالم کرده و به همکاری های خود 

با ایران ادامه خواهد داد.

کافه سیاست

سخنگوی شورای نگهبان: 

ثبت نام زنان برای 
انتخابات ریاست جمهوری 

بالمانع است
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اعالم نظر 
شورای نگهبان درباره برخی مصوبات مجلس 
گفت: عدم مغایرت شــش مصوبه مجلس با 
شــرع مقدس و قانون اساسی اعالم شد.وی 
ادامه داد: یکی از مصوبات، طرح مفصلی به نام 
طرح دو فوریتی اصالح ماده ۵۵ مکرر قانون 
مالیات های مســتقیم بود که در رسانه ها  به 
طرح وضع بر مالیات خانه های خالی شناخته 
شد و ایراداتی داشت، این مصوبه به  مجلس 
رفت و اصالحاتی در آن صورت گرفت و در دستور 
کار شورای نگهبان قرار  داده شد  که نتیجه بعدا 
اعالم می شود.کدخدایی درباره اینکه آیا اصالح 
قانون انتخابات ریاست  جمهوری به انتخابات 
سال ۱۴۰۰ خواهد رسید یا خیر؟ ادامه داد: نمی 
توانم در این زمینه اظهارنظر کنم چون مصوبه 
هنوز  به دست ما  نرســیده است.  .وی افزود: 
پژوهشکده و اعضای شورای نگهبان اگر نظری 
درباره اصالح قانون انتخابات داشــته باشند، 
در همه  ادوار این نظرات به نمایندگان مجلس 
ارائه شده است.کدخدایی در پاسخ به سوالی 
درباره اینکه آیا زنان می توانند برای انتخابات 
ریاســت جمهوری اینده نامزد شوند؟ گفت: 
ثبت نام بالمانع اســت و بحث های دیگرش 
باید به تدریج حل شود.قانون موجود انتخابات 
ریاست جمهوری شــرایط چندگانگی را برای 
داوطلبان گذاشته؛ اما مجلس در حال تالش 

برای تغییر شرایط از کمی به کیفی است.

بین الملل

  S3 و S2و S1 قابل توجه مالکین محترم برج های مسکونی سپهر بلوک

با استعانت از خداوند متعال ، بدین وسیله به اطالع کلیه مالکین محترم می رساند که اولین جلســه مجمع عمومی مالکین برج های مسکونی سپهر بلوک 
 S1,S2,S3 راس ساعت ۲۱:۰۰  روز سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ در محل مجتمع به آدرس اصفهان ، بلوار کشاورز ، کوی امیریه ، برج های مسکونی سپهر، تشکیل

 می گردد ، لذا از کلیه مالکین محترم تقاضا می شــود راس ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانند، بدیهی اســت در صورت حضور مستاجرین به عنوان 
نماینده مالک ، ارائه نمایندگی معتبر از ناحیه مالک به رئیس مجمع و قبل از تشکیل جلسه وفق ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها ضروری 
میباشد، خواهشمند است در صورتی که مستاجرین محترم قصد آن را دارند که به عنوان نماینده مالک در جلسه حضور بهم رسانند پس از اخذ برگ نمایندگی 

که در نزد آقای خلیلیان، مالک واحدS2  ۸  C موجود می باشد و امضای مالک ، برگ موصوف را به رئیس مجمع تحویل نمایند.
زدن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی جهت حضور در مجمع اجباری می باشد.

دستورات جلسه :
 ۱: انتخاب هیات مدیره

۲: تصویب و امضا اساسنامه مجتمع
۳: تصمیم گیری در خصوص حل مسائل و مشکالت مجتمع
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شانه های خالی تخم مرغ درسفره اصفهانی ها
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار داشت: ایران وارد کننده عمده نهاده های 
دامی است؛ اما مشکل در اتخاذ سیاست هایی است که به واردات و تخصیص ارز در این زمینه تاکید 

دارد.حسن قاضی عسگر با اشاره به اینکه 
سازمان صمت و جهاد کشاورزی موظف 
هستند افت و خیزهای قیمت را مدیریت 
کنند، تصریح کــرد: تصمیم برای قیمت 
گذاری تخم مرغ در سطح کالن تعیین 
می شــود؛ اما ســتاد تنظیم بازار استان 
اصفهان راهکارهایی برای ثبات بخشی 
به قیمت تخــم مرغ ارائه داده اســت.
وی افزود: با مدیریت شرایط موجود و 
واردات نهاده های دامــی با ارز نیمایی و 

تعادل بخشی به بازار و تخصیص یارانه دولتی به دهک های اول تا سوم جامعه می توان به مدیریت 
قیمت تخم مرغ امید بست.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید بر رفع موانع 
و مشکالت موجود بر سر راه تولید کننده گفت: امیدواریم با افزایش واردات نهاده های دامی از ۳۰ 
درصد به ۵۰ درصد و با ارز ۴۲۰۰ تومانی، مسئله قیمت تخم مرغ در اصفهان رفع شود و »کمیته مرغ 

و تخم مرغ« در استان اصفهان راه حل های اساسی برای این موضوع بیابند.

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان:
اولویت مخابرات، ارتقای کیفی و کمی سرویس هاست

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در حاشــیه بازدید از اداره مخابرات شاهین شهر با اعالم این 
مطلب گفت : اولویت ما برنامه ریزی و فعالیت در راســتای ارتقای  کلیه سرویس ها و خدمات 
مخابراتی در سطح استان است.ناصر مشایخی، حرکت جهادی را الزمه اصالح ساختارها دانست و 
اظهار کرد: باید همه کارکنان اعم از فنی و غیر فنی با همت واال دست در دست هم داده و در راستای 
مشتری مداری زمینه تحول گسترده و چشمگیر در خدمات و سرویس های مخابراتی را فراهم 
آورند.وی، با بررسی آخرین وضعیت مخابراتی شاهین شهر بر لزوم تحقق بیشتر چشم اندازهای 

آتی شرکت مخابرات ایران در حوزه مشترکین ثابت و سیار در این منطقه تاکید کرد.

میوه هایی که روی درخت برای صادرات خریداری می شوند
رییس اتحادیه میــوه و تره بــار اصفهان گفت: امســال از کشــورهای دیگر و بــه خصوص  از 
کشورهای عربی تاجران به شــمال رفته و با باغداران قرارداد بســته و میوه های کیوی و پرتقال 
آن هــا را روی درخت خریــده اند و نرخ آن را بــاال برده اند.ناصــر اطرج اظهار کــرد: میوه های 
نوبرانه فصل مانند کیوی، پرتقال و نارنگــی بوده که هنوز در ابتدای عرضه قــرار دارد و عرضه آن 
در بازار زیاد نیســت.رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان تصریح کرد: امســال از کشــورهای 
دیگر به شــمال رفته و میوه های کیوی و پرتقــال باغداران را روی درخت خریــده اند  به همین 
خاطر  نرخ میوه باال رفته اســت.اطرج با بیــان اینکه هنوز زمــان عرضه کیوی نرســیده؛ اما از 
هفته آینده  شــروع می شــود  و این مســئله می تواند به قیمــت باالی این میوه منجر شــود، 
افزود: البته بایــد تا زمان عرضه صبر کــرد ولی  قیمت در باغات شــمال باال رفتــه که می تواند 
موجب بــه افزایش قیمــت در بازار شــود .وی گفت: در حال حاضر مشــکلی در عرضه ســیب 
نداریم و همچنیــن در انگور و دیگر بارهــا وضعیت خوبی وجــود دارد؛ اما در بارهای زمســتانه 
 ممکن اســت امســال نرخ ها باال باشــد چرا که صادراتی ها مســتقیم از تولید کننــده در حال 

خرید هستند.

جوالن قیمت های چند برابری در بازار لوازم کامپیوتری اصفهان؛

دومینوی دالری در بازار »آی تی«

زمانی که در اردیبهشت ماه امسال کاالهای  مرضیه محب رسول
حوزه »آی تی« بــا تصمیم بانک مرکزی از 
شــمول تخصیص ارز نیمایی خارج شدند، کارشناســان  بازار نسبت به  
افزایش شدید قیمت این کاالها هشدار دادند. حاال پس از گذشته نزدیک 
به شش ماه حوزه آی تی کشــور به خصوص در بازار کالن شهری مانند 
اصفهان با افزایش قیمت های سیصد درصدی مواجه شده است. این 
وضعیت در حالی است که با غیر حضوری شدن آموزش ها در مدارس و 
دانشگاه ها کامپیوتر و لپ تاپ از نان شب هم برای خانواده ها واجب تر 
شده؛ اما این وجوب مانع از گرانی و عدم حمایت دولت از این بازار به شدت 
وابسته به واردات نشده است. این وضعیت در حالی است که در ماه های 
ممنوعیت واردات لوازم جانبی آی تی نه تولید کنندگان داخلی توانسته اند 
بازار را مدیریت و تقاضا ها را جوابگو باشــند و نــه دولت فکری به حال 
مدیریت تقاضا در بازار کرده است. کار به جایی رسیده که هم فروشندگان 
و هم خریداران این بازار مســتاصل و سرگردان شــده اند. نایب رییس 
اتحادیه فروشندگان محصوالت  آی تی استان اصفهان گفته است: شتاب 
افزایش نرخ ارز و کاهــش واردات کاال ، افزایــش قیمت صددرصدی 
محصوالت آی تی را در بازار رقم زده است.علی کرم پور اظهارداشت: میزان 
خسارات ناشی از شــتاب افزایش نرخ ارز این روز ها پر رنگ تر از مسئله 
شیوع کروناست چراکه افزایش نرخ ارز باعث کاهش واردات کاال، افزایش 

قیمت اجناس و در نهایت کاهش استقبال و قدرت خرید مردم در بازار 
شده و در بازار محصوالت آی تی با افزایش صددرصدی قیمت ها رو به رو 
هستیم.وی تاکید کرد: دغدغه اصلی مردم در رجوع نکردن به بازار لوازم  
آی تی، وجود قیمت های بی منطق است؛ برای مثال قیمت یک لپ تاپ 
از ۱۴ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان طی  یک سال گذشته افزایش 
یافته و به همین دلیل دسترسی بسیاری از مردم به چنین لوازمی سخت 

و بسیار محدود شده است.
کرم پور ادامه داد: شــرایط ویروس کرونا و مجازی شــدن بسیاری از 
جلسات، ســمینار ها و آموزش های مدرسه می توانست فرصتی شود تا 
مردم استقبال مطلوب تری از بازار کاال های آی تی استان اصفهان داشته 
باشند، اما این امر با وجود شــتاب نرخ ارز، کمبود کاال و افزایش قیمت 
اجناس محقق نشد.وی اضافه کرد: کاهش قدرت خرید مردم و درآمد 
شــغلی واحد های خدمات رایانه ای و فناوری اصفهان امسال به قدری 
پایین آمده که اگر در سال های گذشــته روزانه ۵ الی ۱۰ کاال در هر واحد 
صنفی به فروش می رسید، امروزه این تعداد کاال در روز به یک عدد رسیده 
است. نایب رییس فروشندگان محصوالت  ای تی استان اصفهان در باره 
اینکه آیا کشور خودمان تولید کننده لوازم صنایع» ای تی« هست یا خیر؟ 
گفت: متاسفانه این ظرفیت نه تنها در اســتان بلکه در داخل کشور برای 
ساخت هیچ دســتگاه یا لوازمی در زمینه صنایع »ای تی« وجود ندارد و 

تمامی این کاال ها صفر تا صد از کشور چین وارد بازار داخلی می شوند. عالوه 
بر دالر و گرانی های ارز، افزایش تقاضای ناشی از به روزرسانی سیستم 
های شرکت های بزرگ در ماه های اخیر هم دلیل دیگری بر گرانی لوازم 
آی تی قلمداد می شــود. به تازگی یک عضو کمیسیون شبکه سازمان 
نظام صنفی رایانه ای از دالیل وضعیت حاکم بر بازار گفته است. به گفته 
مسعود شکرانی، پس از کرونا دستگاه های اجرایی، دولتی و سازمان ها به 
دنبال ارتقا و به روز کردن زیرساخت های آی تی خود هستند تا بهتر خود 
را با شرایط جدید پســا کرونا وفق دهند. به  اعتقاد شکرانی، از فروردین 
98 تا 99 مناقصات خرید تجهیزات زیرساختی، امنیت و شبکه از سوی 
دستگاه های دولتی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته و افزایش نرخ دالر و 
قیمت نهایی مانع آن نشده است.این عضو کمیسیون شبکه و سخت افزار 
سازمان نظام صنفی رایانه ای می گوید، در سال 97 افزایش و نوسان های 
نرخ ارز منجر به باطل شــدن مناقصات خرید دولت شد؛ اما طی دو ماه 
ابتدایی سال 99 به شدت افزایش پیدا کرده و رشد ۳۵ درصدی حجم و 
رقم مناقصات متصور است. با این شرایط عمال باید فاتحه بازاری را خواند 
که نه دولت قصد و توانی برای حمایــت از آن دارد و نه بخش خصوصی 
اجازه حضور و به دست گرفتن واردات آن را خواهد داشت. حاال عالوه بر 
خودرو و مسکن،  جوانان باید برای داشتن یک لپ تاپ هم سال ها در 

صف پس انداز باشند. 

دولت آمریکا ۱8 بانک ایرانی را که ادعا کرده اســت 
تاکنون تحریم های پیشــین آمریکا را دور زده اند، 
تحریم کرده و نهادهــای مالی خارجی و غیر ایرانی 
را در خطر توبیخ شدن در اثر تجارت و تبادالت مالی 
با آن ها قرار داد.علی امیدی، اســتاد علوم سیاسی 
و روابط بین الملل دانشــگاه اصفهان با بیان اینکه 
اهداف مختلفی در پشــت تحریم بانک های ایران 
وجود دارد، گفت: در وهله اول شــاهد یک برخورد 

سادیســمی از طرف مقامات آمریکایی نسبت به 
ایران هستیم و ظاهرا هر چه بیشتر ملت و حکومت 
ایران را تحت فشــار قرار دهند و مردم را دچار فقر و 
گرسنگی کنند لذت بیشتری می برند که این ادعا را 
بر اساس کالم و توئیت هایی که دولتمردان آمریکا 
منتشر می کنند، مطرح می کنیم. ترامپ به تازگی با 
الفاظ رکیک از ایران یاد کرد و ملت ایران را بار دیگر 
تهدید کرد.وی افزود: یکی از علت های این تحریم ها 
»سادیســم سیاســی« مقامات آمریکایی است 
که نســبت به ملت ایران این سادیسم را دارند. اما 
یکی دیگر از این علت ها نزدیک شدن به انتخابات 
آمریکاست، ۴ سال اســت که به مردم آمریکا قول 
داده اند که ایران را سر میز مذاکره می آورند و توافق 

اوباما بد بود و خروج ما از برجام موثر است. نه تنها 
این وعده ها محقق نشد بلکه امروز ذخایر اورانیوم 
غنی شده در ایران از گذشــته بیشتر است و سایت 
فردو را دوباره راه اندازی کرده ایم.وی ادامه داد: اگر 
هدف را این تعریف کنیم که فشــار بر زندگی مردم 
بیشــتر می شــود و ملت و حکومت دچار مشکل 
می شوند، این هدف محقق خواهد شد. درست است 
که این بانک ها مورد تحریم ثانویه نبوده اند، ولی در 
کل سیستم بانکی جهان با ایران همکاری نمی کرد 
و هر جایی نام موسســه مالی ایران مطرح می شد 
از همکاری اجتناب می کردند، امــا به هر حال آب 
باریکه ای برای ایران بود تا از این محل تراکنش های 

مالی به شکل محدود انجام شود.

اهداف پیدا و پنهان آمریکا در تحریم 1۸ بانک ایران

خبر روز

 کاهش قدرت خرید مردم و درآمد شغلی واحد های 
خدمات رایانه ای و فناوری اصفهان امسال به قدری 
پایین آمده که اگر در سال های گذشته روزانه ۵ الی ۱۰ کاال 
در هر واحد صنفی به فروش می رسید، امروزه این تعداد 

کاال در روز به یک عدد رسیده است

معاون وزیر راه: 

 دولت و سازمان هواپیمایی کشوری
 نقشی در افزایش قیمت بلیت هواپیما ندارند!

معاون وزیر راه با تاکید بر این که دولت و سازمان هواپیمایی کشوری هیچ دخالتی در نرخ گذاری 
بلیت هواپیما ندارند، گفت: از اول آبان 99 ایرالین ها ملزم به اســتفاده ۵۰ و ۶۰ درصدی ظرفیت 
هواپیما هســتند.تورج دهقانی زنگنه در واکنش به افزایش قیمت بلیت هواپیما از اول آبان ماه 
امسال، اظهار کرد: نه دولت و نه سازمان هواپیمایی کشوری هیچ دخالتی در افزایش قیمت بلیت 
پروازهای داخلی ندارند.وی با بیان این که ســازمان هواپیمایی به شرکت های هواپیمایی ابالغ 
کرده که از اول آبان ماه هواپیما باید با ظرفیت ۵۰ و ۶۰ درصدی پرواز کند، افزود: ایرالین ها، انجمن 
شرکت های هواپیمایی دارند و بر اساس بخشنامه ۵۰ و ۶۰ درصدی و همچنین قیمت دالر، برای 
آنها نرخ های جدید را تعیین کرده است.معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر این که دولت 
و سازمان هواپیمایی کشــوری در نرخ گذاری بلیت پروازها هیچ دخالتی ندارند، تصریح کرد: در 
زمان حاضر قیمت بلیت تهران-مشهد حدود ۶۰۰ هزار تومان است که در نرخ نامه جدید نیز همین 

رقم درج شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:

اولین افتتاح های طرح ملی مسکن به آبان موکول شد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از افتتاح و بهره برداری از برخی پروژه های مسکن 
ملی در اول آبان ماه امسال با حضور رییس جمهوری خبر داد.محمود محمودزاده پیرامون افتتاح 
برخی از واحدهای مسکن ملی در روز اول آبان ماه امسال توضیح داد: با حضور رییس جمهوری در 
۴ بخش طرح های مسکنی از جمله اقدام ملی مسکن و همچنین واحدهای باقی مانده مسکن مهر 
افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید.معاون وزیر راه و شهرسازی در بیان جزییات طرح هایی که 
افتتاح و به بهره برداری می رسند، افزود: طرح های مسکن ملی در ۴ بخش افتتاح می شوند، بخش 
نخست طرح های مسکن ملی، واحدهایی که به شــکل گروهی به متقاضیان واگذار شده، بخش 
دوم افرادی که به پروژه ها معرفی می شوند و این افراد بخشی از آورده خود را به پروژه تزریق کرده اند 
که با توجه به پیشرفت پروژه ها به متقاضیان واگذار می شــوند و بخش سوم افتتاح پروژه هایی 
 است که در طرح اقدام ملی تمام و تحویل خواهند شــد و بخش چهارم نیز کلنگ زنی پروژه های 

جدید است.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه استان تهران:

قاچاق به صنعت گل و گیاه آسیب وارد  کرده است
رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه استان تهران گفت: عالوه بر شیوع ویروس کرونا، قاچاق برخی 
گونه هایی از گل و گیاه نیز به این صنعت آسیب زده است.غالمحسین سلطان محمدی با بیان اینکه شیوع 
ویروس کرونا به تولیدکنندگان آسیب زیادی وارد کرد، برخی از آنها ورشکست و برخی دیگر نیز بدهکار 
شده اند، اظهار کرد: عالوه بر شرایط پیش آمده، قاچاق برخی از گونه های گل و گیاه نیز بازار داخلی را خراب 
 تر کرده است.وی اضافه کرد: در حالی که تولیدکنندگان داخلی توان تولید دارند، گونه هایی از گل و گیاه با
  قاچاق وارد کشــور شــده و بازار را اشــباع کرده اند و به این صنعت آســیب زیادی وارد شــده است.

 رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه اســتان تهران در پاســخ به این ســوال که آیا تولیدکنندگانی 
 کــه از کرونا آســیب دیــده اند تســهیالت مرتبــط با مشــاغل آســیب دیــده از کرونــا را دریافت

 کرده اند یا خیــر، گفــت: تولیدکنندگان گل و گیــاه حتی یک ریال هم تســهیالت دریافــت نکردند، 
 زیــرا میــزان تســهیالت و شــرایط آن به نحــوی بود کــه بــرای تولیدکننــدگان صرفــه اقتصادی

 نداشت.

کافه اقتصاد

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان:اخبار

۶1 میلیارد ریال صرف بهره برداری ۷ پروژه روستایی و عشایری اصفهان شد
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان گفت: هفت پروژه شاخص با هزینه ای بالغ بر ۶۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار در روستاهای این استان به بهره 
برداری رسیده است.علی رحمانی ادامه داد: این طرح ها شامل احداث پارک تفریحی فدک در روستای فارفان اصفهان در زمینی به وسعت ۱۰ هزار مترمربع،پارک 
کودک روستای گرموک، احداث و ساماندهی معابر روستاهای چقا فریدونشهر، جندان و کفرود اصفهان، احداث و آسفالت جاده بارچان مبارکه و جاده عشایری 

قلعه سنگی و بچگان سمیرم است که از محل اعتبارات دهیاری های استان تامین شد. 
وی بیان کرد: در این هفته بیش از ۱۵ کیلومتر جاده آسفالته روستایی و عشایری در استان افتتاح شــدکه توسعه راه های ۲۵ روستا توسط اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای و با همکاری دهیاری ها در حال انجام است و بر اساس پیش بینی تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری خواهد رسید.وی اضافه کرد: ویژه 
برنامه ای با حضور معاون دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشــور به زودی در نطنز برگزار و بحث و تبادل نظر برای برنامه ها و سیاست های 
دولت در توسعه زیرساخت ها در حوزه روستایی انجام خواهد شد.به گفته مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان، در روستاهای فاقد ساختمان دهیاری 
مدارس متروکه وجود دارد که در تعامل با اداره کل آموزش و پرورش و انجام فرآیند قانونی این محیط های آموزشی پس از مرمت به عنوان محیط اداری برای 

دهیاری ها استفاده می شود.

آغاز برداشت آلو 
از باغ های بخش 

برزک کاشان
برداشــت آلــو از 7۰ هکتــار 
بــرزک  باغ هــای بخــش 
شهرستان کاشان آغاز شد.در 
شهرستان کاشــان محصول 
آلو پس از گل محمدی و شاه 
توت، باالتریــن درآمد را برای 

کشاورزان این منطقه دارد .

وز عکس ر

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

حمایت از صادرات می تواند 
نرخ ارز را تثبیت کند

رییــس اتــاق بازرگانی اصفهــان معتقد 
اســت که دولت با برنامه ای مشــخص و 
با حمایت از صادرات غیرنفتی و بازگشت 
ارز حاصل از صادرات، می تواند به ســمت 
تثبیت نرخ ارز و ایجــاد آرامش در بازارها 
حرکت کند.گلشــیرازی  گفــت: این روند 
به کندی پیش مــی رود، به خصوص طی 
دو هفتــه اخیر در خصــوص تامین منابع 
مورد نیــاز از منابع خودمان بــرای خرید 
واکســن آنفلوانزا و پیش خرید واکسن 
کرونا در قالب کنسرســیومی که سازمان 
بهداشــت جهانی برای توزیع عادالنه این 
واکسن در صورت کشف نهایی ایجاد کرده 
و ایران نیز عضو این کنسرســیوم اســت.

در این میان، برخی کارشناســان و فعاالن 
اقتصادی معتقدند نباید تمام امید و نگاه 
مسئوالن به بازگشت این منابع ارزی باشد 
و ضرورت دارد که تمرکز سیاســت گذار و 
تیم اقتصادی دولت بــرای مدیریت بازار 
ارز و تامین کاالهای اساسی بدون در نظر 
گرفتن این منابع ارزی باشد.رییس اتاق 
اصفهان با اشاره به ضرورت ایجاد ثبات در 
بازار ارز اظهار کرد: منابع ارزی مورد اشاره، 
متعلق به حســاب بانک مرکزی است که 
در حال حاضر در کشورهای ثالث مسدود 
شده است. به گفته این فعال اقتصادی، به 
نظر می رسد که در شرایط کنونی، سازوکار 
دولت برای سیاســت های ارزی خود، به 
فرض نداشــتن این منابع ارزی خارج از 

کشور تنظیم و مدیریت شود.
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 مدیر کل پست چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 900هزار مرسوله پستی در استان جابه جا شد

مدیرکل پســت چهارمحال و بختیاری از جابه جایی بیش از ۹۰۰ هزار 
مرســوله در ۶ ماهه نخست امســال در این اســتان خبر داد و گفت: 
مرسوالت صادره پستی از این اســتان در سال جاری نسبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. سید عبدل 
درگاهی اظهار داشــت: از میزان مرسوله جابه جا شده ۵۶۲ هزار بسته 
صادر و ۳۳۸ هزار بسته مرســوله نیز وارده به اســتان است که علت 
افزایش ارسال بسته پســتی در سال جاری شــیوع ویروس کرونا، 
مناسب بودن قیمت و سرعت عمل اداره پســت در جابه جایی امانت 

مردم است.  
وی، تعداد بســته های خرید اینترنتی مردم استان از طریق پست در 
نیمه نخست امسال را ۳۷ هزار مرســوله عنوان و تاکید کرد: با توجه 
به شــیوع بیماری کرونا، این میزان جابه جایی مرسوله و محصوالت 
فروشگاهی نسبت به مدت مشابه ســال گذشته ۳۳ درصد افزایش 

داشته است.
مدیرکل پست چهارمحال و بختیاری، جابه جایی کاالی اینترنتی قبول 
و ارسال شده از فروشگاه های ســطح استان به سایر نقاط کشور را ۱۲ 
هزار و ۶۰۰ مورد اعالم کرد و گفت: این میزان خرید اینترنتی نســبت 

به مدت مشابه سال گذشته ۱۷۶ درصد رشد داشته است. وی، تعداد 
فروشگاه های اینترنتی فعال در استان را ۴۹ واحد اعالم و تصریح کرد: 
در طول دو سال گذشته ۱۹ فروشــگاه اینترنتی به ثبت رسیده است. 
درگاهی، تعداد واحدهای پستی فعال در سطح استان را بیش از ۲۹۳ 
واحد پستی عنوان کرد و گفت: از این تعداد حدود ۱۳۳ واحد شهری 
و مابقی روستایی اســت.به گفته وی، سرانه مرســوله پستی استان 
در ســال ۹۸ حدود ۲.۴۵ درصد به ازای هر نفر بود، که ایجاد تعادل و 
نزدیک شدن خروج مرسوالت به ورود آن به استان نشان از پویایی و 
مشتری پسند بودن تولیدات محصوالت صنعتی و کشاورزی  استان 

در چند سال اخیر است. 
درگاهی، به اعمال تخفیف بــرای محصوالت تولیدی بومی اســتان 
از سوی پست مرکزی کشور از سال گذشته در اســتان اشاره و تاکید 
کرد: با تالش مســئوالن، اداره پســت اســتان عالوه بــر محصوالت 
تولیدی بادام،گــردو و محصول گز بلداجی اســتان نیــز برند محلی 
دریافــت و در ســبد تخفیف ویــژه محلی اداره پســت کشــور قرار 
 گرفت.   چهارمحــال و بختیاری دارای ۱۰شهرســتان با ۹۷۹ هزار نفر 

جمعیت است.

تکریم خانواده شهدا از وظایف اساسی هر فرد ایرانی است
رییس بسیج هنرمندان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: سه شــنبه های تکریم فرصتی را فراهم 
کرده تا با حضور در منزل خانواده های شهدا با رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بیشتر 
آشنا شویم.»مجتبی بیگی« ادامه داد: سه شنبه های تکریم، یکی از طرح های موثر و یک رویداد بزرگ 
فرهنگی است که مورد استقبال سایر ادارات و نهادها قرار گرفته است.وی ابراز کرد: یکی دیگر از ویژگی 
های طرح ملی سه شنبه های تکریم حضور جوانان به عنوان دست اندرکار این رویداد ملی است که این 
عزیزان را با رشادت های شهدا آشنا می کند.بیگی بابیان اینکه امنیت و آرامش امروز جامعه را مدیون 
خون شهدا و خانواده های شهدا می دانیم، گفت: تکریم خانواده شهدا از وظایف اساسی هر فرد ایرانی 
است.رییس بسیج هنرمندان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حضور مردم، مسئولین و جوانان در قالب 
طرح ملی سه شنبه های تکریم در منزل شهید به آن ها دلگرمی می دهد و آن ها به خود افتخار می کنند.

ثبت 4 هزار و 3۶4 واقعه ازدواج در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری گفت: امسال تاکنون شش هزار و ۹۲۱ واقعه والدت در 
این استان ثبت شده است، که این میزان والدت در مقایسه با مدت مشابه پارسال که هفت هزار و 
۲۶۰ واقعه بود ۴.۷ درصد کاهش نشان می دهد.عبدالرضا کریمی افزود: از مجموع والدت های ثبت 
شده چهارمحال و بختیاری در این مدت سه هزار و ۴۸۴ واقعه مربوط به پسران و سه هزار و ۴۳۷ 
واقعه مختص دختران بوده است.کریمی اضافه کرد: والدت های پسران در پنج ماهه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۷ درصد و دختران دو دهم درصد کاهش دارد.وی ادامه داد: از 
ابتدای امســال تا کنون چهار هزار و ۳۶۴ واقعه ازدواج در این استان ثبت شده است که این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل که سه هزار و ۵۶۱ واقعه بوده ۲۲.۵ درصد رشد دارد.کریمی گفت: 
از مجموع این ازدواج ها سه هزار و ۲۶۲ واقعه در مناطق شــهری و یک هزار و ۱۰۲ واقعه در مناطق 
روستایی بوده است.وی افزود: ازدواج های شهری ثبت شــده چهارمحال و بختیاری ۱۴ درصد و 

ازدواج های روستایی ۵۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می دهد.

 ساخت مستند کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری
 توسط مستندساز انگلیسی

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان کوهرنگ با اشاره به ساخت مستند کوچ عشایر شهرستان 
کوهرنگ توسط مستندساز انگلیسی گفت: با هماهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان کوهرنگ 
تهیه گزارش از کوچ عشایر شهرستان کوهرنگ از ایل راه سلیله روســتای کلوسه، روستای چبد و لبد و 
روستای خویه واقع در ایل راه عشایری و منطقه موگویی و بازفت، توسط خانم امیلی جوانا گارث ویت، 
خبرنگار مجله مطرح فوربز انگلستان انجام می شود.محسن یوسفی با بیان اینکه زندگی عشایر گنجینه ای 
از تصاویر مردم شناسی است که در حال از بین رفتن است، ادامه داد: اشاعه فرهنگ های بومی و محلی 
و آداب و رسوم و سنت های به جامانده از گذشتگان گام مهمی در تقویت فرهنگ و خدمت به جامعه به 

شمار می رود.گفتنی است؛ فیلمبرداری جهت مستندسازی کوچ عشایر از مهرماه جاری آغاز می شود.

فعالیت 4۶ واحد گلخانه در چهارمحال و بختیاری
 رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی 
 اســتان زیر کشــت گلخانه ای اســت اظهار داشــت: بیش از ۴۶ گلخانه در این اســتان فعال است. 
عطا ا... ابراهیمی با اشاره به فعالیت گلخانه ها در بخش تولید گل و صیفی جات گفت: ۱۰ هکتار از سطح 
گلخانه های استان چهارمحال و بختیاری به کشت گل اختصاص دارد.ابراهیمی افزود: سطح زیر کشت 
توت فرنگی در گلخانه های استان چهارمحال و بختیاری چهار هکتار و سطح زیر کشت سبزی و صیفی 

نیز ۱۶ هکتار است.وی اضافه کرد: توسعه سطح زیر کشت گلخانه در اولویت برنامه ریزی قرار دارد.

بام ایرانخبر خوان

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به توسعه زیرساخت های جاده ای استان در سال های اخیر گفت: 
در نیمه نخست امسال جابه جایی کاال در ناوگان باری این استان ۲۰ درصد از لحاظ وزنی افزایش پیدا کرد.حسین مالکی افزود: جابه جایی این میزان کاال در 
نیمه نخست امسال با ۲۰ درصد رشــد به دو میلیون و ۵۵۰ هزار تن افزایش پیدا کرد در حالی که در نیمه نخست پارسال دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن کاال از طریق 

ناوگان باری چهارمحال و بختیاری جابه جا شد.
مالکی اضافه کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در جامعه و لزوم جابه جایی کاال های استراتژیک، اساسی و ضروری مردم، ناوگان باری چهارمحال و بختیاری 
بدون وقفه و به صورت شبانه روزی نســبت به اجرای این مهم اقدام کرد.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به فعالیت ۵۵ شرکت باربری در چهارمحال و بختیاری یادآور شد: هم اکنون ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر بر روی هفت هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو سنگین در ناوگان 
باری استان فعالیت دارند.مالکی گفت: با توجه به گرانی و مشکالت تهیه الستیک طی دو سال گذشــته، ۸۱ هزار حلقه انواع الستیک ایرانی و خارجی از ۱۵ 

تیرماه ۱۳۹۷ تاکنون بین رانندگان ناوگان بار و مسافر چهارمحال و بختیاری توزیع شد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت فعالیت های صنایع دستی 
گفت: در نیمه نخست سال جاری ۷۲۶ کارت صنایع دستی در این استان صادر و تمدید شد.مهرداد رییسی تاکید کرد: از این تعداد ۳۵۷ کارت صادر و ۳۶۹ کارت 
تمدید شده است.وی با اشاره به ارائه آموزش رایگان رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی به ۲۰۷ نفر در چهارمحال و بختیاری همزمان با نیمه نخست 
سال جاری اشاره و افزود: ۱۳۸ نفر در روستاها و ۶۹ نفر در شهرهای استان بوده اند.رییسی تصریح کرد: به هرکدام از این هنرجویان ۱۲۰ ساعت و در مجموع ۲۴ هزار 
و ۸۴۰ نفرساعت آموزش به شرکت کنندگان ارائه شده است.وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و خسارت های ناشی از آن به بازار صنایع دستی و هنرهای سنتی 
یادآور شد: هم اکنون انباشت تولید، گرانی مواد اولیه و نبود بازار فروش جزو مهم ترین مشکالت هنرمندان این حوزه در چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در این مدت پرداخت تسهیالت، 
توزیع بسته های حمایتی، بخشودگی و یا تخفیف در اجاره بهای بازارچه ها در مکان های دولتی و یا متعلق به شهرداری ها، تمدید مهلت بازپرداخت برخی قسط های 

بانکی تا خردادماه، امهال در پرداخت حق بیمه و مهلت در پرداخت مالیات برای هنرمندان این بخش اعمال شد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد:

رشد 20 درصدی جابه جایی کاال در چهارمحال و بختیاری
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اعالم کرد:

صدور  و تمدید بیش از ۷00 کارت صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری

مفاد آراء
7/83 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 الف:996366 ابوالفضل ریحانی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان
حصر وراثت

7/84 آقا/ خانم مهر اعظم کاشانی به شناسنامه شماره 480 به شرح دادخواست به کالسه 
9901430 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
 شادروان رحمت اله دشتی به شماره شناســنامه 424 در تاریخ 98/12/11 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1(مهر اعظم کاشانی 
به ش.م 480 همســر متوفی. 2(مبینا دشــتی به ش.م 1250828384. 3(مطهره دشتی 
1250553881. فرزندان متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ازمتوفی/ متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادرخواهد شد.  م الف: 1013101 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف 

کاشان 

حصر وراثت
7/85 آقا/خانم ناصر نقشه چی به شناسنامه شماره 1261595351 به شرح دادخواست به 
کالسه 9901624 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حشمت خانم محبوبی خباز به شــماره شناسنامه 31677 در تاریخ 99/6/31 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1(سید 
ناصر نقشه چی به ش.م 1261595351. 2(فاطمه نقشه چی به ش.م 1260571531. 3(

زهرا نقشه چی به ش.م 1260378365. 4(منیره سادات نقشه چی به ش.م 1260365883. 
همگی فرزندان متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/ متوفیه 
 نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.  

م الف: 1013107 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
ابالغ دادخواست و ضمائم 

 7/87 آقای حسین معینی دادخواستی به خواســته مطالبه به طرفیت آقای امیر مسعودی 
ذوالفقاری  به این شورا تسلیم که به کالسه  916/98   ثبت و برای روز 99/11/12  ساعت  
4:30 عصر  وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد 
لذا حســب ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی 
حاضر شود .  در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود چنانچه بعد نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز 

است. م الف :   1012181  دبیر شعبه 4 شورای حل اختالف برخوار-خورزوق
ابالغ رای

7/88 کالســه پرونده : 243/99 ش ح 1  ،  شــماره دادنامه :  432   ، مرجع رســیدگی 
: شــعبه  اول   شــورای حل اختالف برخوار، خواهان : روح اهلل رســتمی  نشانی:شاپور 
آباد – برخوار خیابان امام خمینی ک شــهید علی صادق پــالک 72 ، خوانده :  معصومه 
جریانی  به آدرس مجهول المکان، خواســته : مطالبه، گردشــکار : پس از ارجاع پرونده 
به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
 اعضاء ، قاضی شــورا ختــم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت بــه صدور رای 
می نماید : رای قاضی شــورا : درخصوص دادخواســت آقای روح اهلل رستمی به طرفیت 
خانم معصومه جریانی به خواســته مطالبه مبلغ 8/000/000 ریال شــورا با توجه به عدم 
ارائه مستندات و دالیل کافی مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پس 
حق خواهان را صادر و اعالم میدارد.رای صادره رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 

 از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان برخوار می باشد. 
م الف : 1012226  قاضی شورای حل اختالف شعبه اول حوزه قضایی برخوار

ابالغ اجرائیه
7/86 نظر بــه اینکه در پرونده کالســه 608/98 اجرای احکام شــوراهای حل اختالف 
شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 837-98/12/14 صادره از شعبه یک حقوقی 
محکوم علیه سعید خدادادی فرزند خسرو و رضا ملک محمدی فرزند عبدالحسین محکوم 
به خوانده ردیف دوم )رضا ملک محمدی( به حضور در یکی از دفاتر رســمی و انتقال سند 
رسمی خودرو پراید جی تی ایکس مدل 1387 به شــماره انتظامی 23-185 ی 41 بنام 
خواهان و پرداخت مبلغ 4/730/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان رای صادره 
غیابی است و اجرای حکم منوط اســت به معرفی ضامن معتبر از سوی محکوم له مجید 
خدادادی فرزند خیراله گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول 
المکان می باشــد علیهذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز 
 پس از انتشار آگهی نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام می گردد. 

م الف: 1012694 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف لنجان

اخطار اجرایی
7/89 محکوم علیه حسین علیزاده مجهول المکان و محکوم له فروغ میرزا باقی شاهین 
شــهر خ مخابرات بین 3 و 4 غربی و نیم فرعی 1 غربی پ 12به موجب رای شماره 144 
تاریخ 23 / 4 / 99 حوزه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 340 / 44 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 183 
/ 2 ریال بابت هزینه دادرســی و تاخیر تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 29 / 2 / 99 لغایت 
 زمان اجرای حکم در حق محکوم له پرداخت سایر هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه 
می باشد .  ماده 34 قانون اجرای احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید   .  
م الف: 1013374 محسن اعظمی قاضی شــعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 

شاهین شهر 

آگهی تغییرات شرکت کاغذ سبز سپاهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 59921 و شناسه ملی 14007375750 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مصطفی فروتن به شماره ملی 1287815758 به سمت رئیس 
هیئت مدیره، سید محسن سید فروتن به شماره ملی 1280822481 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، امیر محمد زعفرانی به شــماره ملی 
1270374826 به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو 
سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء دو نفر از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )1010526(

آگهی تغییرات شــرکت مهندسی سما اندیشــان اسپادانا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29105 

و شناسه ملی 10260497761 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/07/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 
1399/7/5 در خصوص افزایش ســرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت 
از مبلغ پنجاه میلیون ریال.به مبلغ ده میلیارد و پنجاه میلیون ریال از محل 
پرداخت نقدی و صدور ســهام جدید افزایش یافت. ماده اساسنامه به شرح 
ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت به مبلغ ده میلیارد و پنجاه میلیون ریال 
منقسم به یک میلیون و پنج هزار سهم ده هزار ریالی با نام عادی که تمامًا 
پرداخت شد. مبلغ واریزی طی گواهی شماره 99177011 مورخ 1399/7/6 
نزد بانک صادرات پرداخت گردید . اداره کل ثبت اســناد و امالک استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1011965(

توسط گروه های جهادی دانشجویی 
چهارمحال و بختیاری صورت گرفت؛

 توزیع ۶50 بسته معیشتی 
و لوازم التحریر 

 مسئول ســازمان بسیج دانشــجویی چهارمحال و 
بختیاری اظهار داشــت: چندین گروه  جهادی بسیج 
دانشــجویی در هفته اخیر به مناطــق محروم اعزام 
شــدند، در منطقه کوهرنگ دامپزشک برای عشایر 
فرستاده شد و ۱۵۰ بسته لوازم التحریر توزیع شد که 
این ها به همت گروه جهادی از تبار آســمان دانشگاه 
آزاد بود.مرتضی کریمی گفت: گروهی دیگر در بازفت 
فعالیت داشتند و حدودا ۱۵۰ بســته لوازم التحریر 
در بین کودکان نیازمند توزیــع کردند و گروه جهادی 
دیگر دیوار نوشــته و نقاشــی های ایرانی اسالمی را 
در سورشــجان انجام دادند.وی ادامه داد: در منطقه 
سردشــت لــردگان ۱۰۰ بســته لــوازم التحریر بین 
دانش آمــوزان نیازمند توزیع شــد  و در منطقه ریگ 
لردگان تعداد ۳۰ بســته کمک معیشتی توزیع شده 
است.مسئول سازمان بسیج دانشــجویی استان با 
اشاره به فعالیت گروه جهادی شهید چمران بروجن، 
اظهار کرد: این گروه حدود ۱۰۰ بسته کمک معیشتی 
در بین نیازمندان توزیع کردند.وی گفت: گروه شهید 
ارجمند لردگان، دارای یک گروه عمرانی بودند که در 
منطقه سردشــت لردگان، خانه یک پیرزن را ترمیم 
کردند و یک گروه دیگر از آن ها به توزیع ۱۲۰ بســته 
کمک معیشتی پرداختند.مســئول سازمان بسیج 
دانشجویی استان با اشاره به گروه جهادی منتظران 
موعود، بیان کرد: گروه جهــادی منتظران موعود در 
زمینه دامپزشــکی فعالیت داشتند، هزار و ۲۰۰ رأس 
دام کوچک و بزرگ معاینه شد که ۱۰ دکتر دامپزشک 
هم دکتر طیور و هم دام بودند و به واکسینه و تزریق 
دارو می پرداختند که در مجموع حــدود ۱۲ میلیون 
تومان دارو و واکسن داشتند.کریمی در پایان با اشاره 
به شرایط حال حاضر که متاثر از ویروس کروناست، 
خاطرنشان کرد: تقریبا تعداد گروه ها ۴ گروه ده نفره 
بودند که شرایط کرونا اجازه نمی داد گروه ها بیشتر از 

۱۰ نفر باشند.
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آغاز تزریق واکسن آنفلوانزا در کادر درمان بخش خصوصی 
رییس نظام پزشکی اصفهان از آغاز واکسیناسیون کادر درمانی شاغل در بخش خصوصی این شهرستان 
خبر داد.دکتر عباسعلی خادمی با اشاره به این که واکسن آنفلوانزا را برای بخش خصوصی دریافت کرده 

ایم ، گفت: با معاونت بهداشــتی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهــان هماهنگی های 
الزم را انجام دادیم تا واکسن ها به زنجیره 
سرد برده شوند و 5 مرکز را برای ارائه این 
واکســن به همکاران پروانه دار مشخص 
کردیم.وی با اشاره به این که 9هزار همکار 
دارای پروانــه در اصفهان داریم، افزود:  بر 
اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته 
جهت تزریق واکســن آنفلوانزا به اعضای 
دارای پروانه مطب شهرستان اصفهان که در 

بخش خصوصی فعال هستند،جدول زمان بندی تعیین کردیم تا واجدین شرایط طبق آن به مراکز تعیین 
شده مراجعه کنند.وی تصریح کرد :با توجه به محدودیت تعداد واکسن و لزوم رعایت اولویت،»همراه 
داشتن کارت نظام پزشکی و تصویر پروانه مطب اصفهان« الزامی بوده و واکسیناسیون همکاران شاغل 
در مراکز دولتی، عمومی غیر دولتی و ... توسط مراجع ذی ربط انجام می شود.وی خاطرنشان کرد: حدودا 
60 درصد واکسن دریافت  کرده ایم که به ترتیب اولویت سنی به همکاران تزریق می شود و چون تعداد 

زیادی هم متقاضی نیستند به نظر می رسد این مقدار برای واکسیناسیون کفایت کند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

برای صدور پایان کار، رعایت نکات ایمنی الزامی است
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: رعایت نکات ایمنی در ساختمان 
ســازی برای صدور ســند پایان کار الزامی است.آتشــپاد محســن گالبی اظهار کرد: مقررات و ضوابط و 
دستورالعمل های آتش نشانی بر اساس مقررات ملی ساختمان اســت.وی تصریح کرد: مقررات ملی 
ساختمان مجموعه ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی 
اعم از تخریب، نوسازی، توســعه بنا، تعمیر و مرمت اساســی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان 
اســت که به منظور تامین ایمنی، آســایش، بهداشــت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع شده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان افزود: در حقیقت مقررات ملی 
ساختمان حداقل های مورد نیاز و بایدها و نبایدهای ساخت و ســاز را مورد تاکید قرار داده که با توجه به 
شــرایط فنی و اجرایی تهیه و تدوین شده است.آتشــپاد گالبی ادامه داد: ضوابط مقررات ایمنی سازمان 
 آتش نشانی در مرحله طراحی شده که یکی ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از یکدیگر با توجه به نوع 

کاربری است.

جو اصفهان تا فردا پایدار است
کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان گفت: وضعیت جوی استان اصفهان تا چند روز آینده 
ناپایدار است.آسیه آقایی با اشاره به بررسی نقشه های هواشناســی اصفهان طی چند روز دیگر  اظهار 
داشت: بررسی این نقشه ها بیانگر حاکمیت جوی پایدار در همه نقاط استان اصفهان است.وی با بیان 
اینکه در اکثر مناطق استان جوی نیمه ابری و وزش باید نسبتا شدید پیش بینی می شود، افزود: برای 
فردا جوی نسبتاآرام و آســمانی نیمه ابری با وزش باد خفیف پیش بینی می شود.کارشناس مسئول 
پیش بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه کمینه دمای استان اصفهان بین چهار تا پنج درجه سانتی 
گراد کاهش می یابد، اضافه کرد: دمای هوای شهر اصفهان بین ۲۳ و هشت درجه سانتی گراد باالی صفر 
در نوسان است.وی افزود: همچنین اصفهان با دمای ۲۳ درجه سانتی گراد باالی صفر گرم ترین و بویین 

میان دشت با دمای یک درجه سانتی گراد زیر صفر خنک ترین نقطه پیش بینی شده اند.

گزینه های روی میز علوم پزشکی اصفهان برای مدیریت بحران کرونا؛

خصوصی ها به خط شدند

دو هفته پیش کــه رییس بیمارســتان  پریسا سعادت
الزهــرای اصفهان به عنــوان اصلی ترین 
مرکز پذیرش بیماران کرونایی در اصفهان اعالم کرد وضعیت در این مرکز 
مانند شرایط جنگی است، کمتر کسی این حرف را جدی  گرفت. این را 
می توان از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم و تعلل چند 
روزه مسئوالن جهت برقراری محدودیت ها فهمید. حاال اما با پر شدن 
ظرفیت بیمارستان ها، علوم پزشکی چندین گزینه را برای حل مشکل 
افزایش بیماران و پر شدن تخت بیمارستان های دولتی در دستور کار 
قرار داده است. یکی از این راه حل های سریع، احداث بیمارستان های 
صحرایی است؛ این راهکار پیش از این و در ابتدای شیوع کرونادر برخی 
از شــهرها مانند قم و تهران به کار گرفته شــد؛ امــا در اصفهان تا کنون 
استفاده از این مدل از بیمارستان ها انجام نشده و به نظر می رسد لبریز 
شــدن تخت ها از بیماران و نبود توان برای پذیرش بیشــتر مراجعان 
مســئوالن را ناچار به راه اندازی بیمارســتان صحرایی در اصفهان کرده 
است بر این اساس در اصفهان رسما احداث بیمارستان های صحرایی 

کلید خورد. 
این خبــر را  رییس بیمارســتان صدوقی اصفهان اعــالم کرد.رییس 
بیمارســتان شــهید صدوقی اصفهان گفت: با توجه بــه روند افزایش 

مبتالیان کرونا، این بیمارستان صحرایی با نظارت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان و جداسازی پذیرش بیماران غیرکرونایی راه اندازی شد تا بتوان 
در این بیمارستان به بیماران غیر کرونایی خدمات درمانی ارائه کرد.دکتر 
مرتضویان افزود: این بیمارســتان صحرایی مجهز به ۷0 تخت بستری 
و 6 تخت آی سی یو همچنین به آزمایشــگاه، رادیولوژی، داروخانه و 
اورژانس نیز مجهز شده است  و ۴0 کادر درمان مشغول خدمت رسانی 
به بیماران بستری شده هستند.وی گفت: درصورت بحرانی شدن کرونا 
پیش بینی برای افزایش دو برابری تخت بستری بیماران شده است. 
مسئوالن درمانی استان اصفهان در حالی برای باال بردن میزان پذیرش 
بیماران به سمت احداث بیمارســتان های صحرایی روی آورده اند که 
پیش از این رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در پاسخ 
به این ســوالی درباره اینکه آیا این بیمارستان ها می توانند پاسخگوی 
نیازهای درمانی باشند یانه، گفته بود بیمارستان های  صحرایی امکانات 
درمانی خاصی برای کمک به بیماران کووید- ۱9 ندارند و نمی توان روی 
آنها حســاب زیادی باز کرد.  گزینه دیگر اســتفاده از بیمارستان های 
خصوصی در ســطح اصفهان است؛ در این زمینه ســخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان با توجه به تکمیل ظرفیت بیمارستان های مرجع 
و دولتی برای ارائه خدمت به بیماران کرونایی، از ورود بیمارستان های 

خصوصی و خیریه به چرخه پذیرش بیماران کرونایی از بیستم مهرماه 
خبر داد.آرش نجیمی با اشاره به تکمیل ظرفیت بیمارستان های مرجع 
و دولتی در نظر گرفته شده برای پذیرش بیماران دارای عالئم کرونا اظهار 
داشت: تعدادی از بیمارستان های خصوصی و خیریه استان بر اساس 
دستورالعمل مشخص شده و باید نســبت به پذیرش و بستری کردن 
این بیماران با رعایت کامل اصول کنترل عفونت و جداسازی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: براساس دستورالعمل جدید معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان درباره بیماری کووید ۱9 و با توجه به روند رو به رشد 
پذیرش بیماران در بیمارستان های استان مقرر شد که بیمارستان های 
شهید مطهری لنجان و عسگریه اصفهان به ترتیب 60 و ۱۲0 تخت را برای 

پذیرش بیماران مشکوک کرونا تخصیص دهند.
نجیمی ادامه داد: بیمارستان های میالد و زهرای مرضیه)س( اصفهان 
از بیســت و پنجم مهرماه باید به ترتیب ۱۲0 و 60 تخت را برای پذیرش 
بیماران مشــکوک به کرونا در نظر بگیرند.وی با اشــاره به اختصاص 
بیمارستان های خانواده، سعدی و ســینای اصفهان از پایان مهرماه به 
بیماران کرونایی اظهار داشت: باید هر کدام از بیمارستان های مذکور 60 
تخت را برای پذیرش و بستری بیماران مشــکوک به کرونا اختصاص 

دهند.

معاون امور مجلس و اســتان های ســازمان اوقاف 
و امور خیریه گفــت: هدف ما پویاتر کردن ســازمان 
اوقاف اســت، در این زمینه باید آسیب های گذشته 
را شناســایی و جلوی آن را بگیریم.سیدناصرالدین 
نوری زاده در ســفر یک روزه به اســتان اصفهان و در 
دیدار با حجت االسالم محمد حسین بلک، مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه یکی 
از روش های نیکو و سنت های حســنه وقف است، 
اظهار داشت: وقف از دیرباز در اشکال مختلف وجود 
داشته اســت، در روایات در رابطه وقف نکات زیادی 

عنوان شده و از این رو همه مسلمانان باید به این مهم 
توجه ویژه داشته باشند.وی با بیان اینکه ما در ارتباط با 
دولت و حاکمیت هستیم، گفت: از این رو باید مواظب 
رفتار خود باشیم، چرا که هر اشتباه ما باورهای مردم 
را تحت تاثیر قرار می دهد.حجت االسالم نوری زاده با 
بیان اینکه هدف ما پویاتر کردن سازمان اوقاف است، 
اضافه کرد: در این زمینه باید آســیب های گذشته را 
شناسایی و جلوی آن را بگیریم، فرصت های گذشته را 
تقویت کنیم و دراین زمینه با دیگر سازمان ها و نهادها 
در تعامل باشیم.وی با بیان اینکه راهبردهای زیادی 
برای پویایی سازمان اوقاف وجود دارد، ادامه داد: در 
این زمینه نیازمند گفتمان سازی، توانمندسازی اعضا 
و پرسنل و همچنین نیازمند الگوسازی در زمینه وقف 
هستیم و باید از ظرفیت وقف حداکثر استفاده را داشته 

باشــیم.معاون امور مجلس و اســتان های سازمان 
اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه دکتر خاموشــی در 
صدد استفاده از خالقیت و نوآوری برای تقویب حوزه 
وقف و تثبیت اعتقادات مردم است، ادامه داد: یکی 
از مهم ترین بنگاه های اقتصادی در اسالم وقف است، 
۸00 نیت وقف داریــم و می توانیم با هدایت مردم در 
راســتای ترویج فرهنگ وقف اقدام کنیم.همچنین 
محمدحســین بلک، مدیرکل اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه استان 
اصفهان دارای ۲5 اداره و دفتر نمایندگی اوقاف و امور 
خیریه است، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۷6 نفر در 
این ادارات مشغول ارائه خدمات هستند.وی اضافه 
کرد: همچنین در این استان شش هزار مسجد و ۴5 

هزار رقبه متصرفی و غیر متصرفی وجود دارد.

معاون امور مجلس و استان های سازمان اوقاف و امور خیریه:

سازمان اوقاف پویا می شود

 بیمارستان های میالد و زهرای مرضیه)س( اصفهان 
از بیست و پنجم مهرماه باید به ترتیب 120 و 60 تخت 

را برای پذیرش بیماران مشکوک به کرونا در نظر بگیرند

محموله محصوالت خوراكی قاچاق به مقصدنرسيد 
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شــهر از اجرای طرح شناسایی و كشف انواع كاالی قاچاق و 
کشــف محموله محصوالت خوراکی قاچاق به ارزش ۴50 میلیون ریال خبر داد. ســرهنگ علی 
صادقی اظهار داشت: در راستای كنترل 
ورود و خــروج خودروهــای عبوری از 
محورهای مواصالتی شاهین شهر و در 
راستای اجرای طرح كشف انواع كاالی 
قاچاق ماموران گشــت انتظامی یگان 
امداد در محور پلیس راه اصفهان،تهران 
مستقر شدند.وی افزود: ماموران  حین 
كنترل ورود و خــروج خودروها به یك 
دستگاه اتوبوس ولوو كه به سمت تهران 
در حركت بوده مشكوك شده و خودرو 
را مورد بررسی دقیق تر قرار می دهند.وی در ادامه بیان داشت: پس از بررسی دقیق از خودروی 
مذكور تعداد ۲۸۸ عدد نوشابه انرژی زا ، ۸۲۸ عدد ژله ، ۱56 شیرسویا ، ۱۳۲ عدد پفك و ۱۴۴ كره 
بادام زمینی همگی فاقد هرگونه اسناد گمركی کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر 
در پایان خاطر نشان كرد :به گفته كارشناســان، ارزش ریالی اموال كشف شده ۴50 میلیون ریال 
 بوده كه در این راستا ، پرونده مقدماتی تشكیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال

 شده است.

جاساز حرفه ای تریاک لو رفت
فرمانده انتظامی شهرســتان خوروبیابانك از كشــف ۲0 كیلو و 5۴0 گرم تریاک که در الســتیک 
های دو ســواری پژو ۴05 جاســاز شــده بود خبر داد. ســرهنگ جواد افشــاری اظهار داشت: 
ماموران ایستگاه بازرسی شهرستان خوروبیابانک به دو  ســواری ۴05 مشکوک و آنها را متوقف 
کردند.وی افزود: در بازرســی از این خودروهــا ۲0 کیلو و 5۴0 گرم تریاک که در الســتیک های 
جلوی دو خودرو جاساز شــده بود ، کشف شد.سرهنگ افشاری بیان داشــت: در این رابطه  دو 
 سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشــکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل

 داده شدند.

کشف موتورسیکلت های قاچاق در گلپایگان 
فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان از کشف ۳ دستگاه موتورسیکلت قاچاق غیر مجاز به ارزش 
۱۲ میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد. سرهنگ علی ســبحانی اظهار داشت: در راستای اجرای 
طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ماموران پلیس آگاهی و یگان امداد تعداد ۳ دستگاه موتور سیکلت 
غیر مجاز و قاچاق را که در شــهر  گلپایگان تردد می کردند و باعث رعب و وحشت شهروندان می 

شدند، شناسایی و توقیف کردند.
وی با اشــاره به اینکه موتورســیکلت های کشــف شــده فاقد مدارک گمرکی و قانونی مربوطه 
بودند،  گفت: در این رابطه ۳ نفر دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده به مراجــع قضایی تحویل 
داده شــدند.این مقام انتظامی افزود: کارشناســان مربوطه ارزش ریالی موتورســیکلت های 
کشــف شــده را ۱۲ میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد کــرده اند.فرمانده انتظامی شهرســتان 
گلپایگان در پایان با اشــاره به اینکه پیشــگیری از جرائم به ویژه برخورد بــا قاچاقچیان کاال، از 
 اهداف پلیس در اجرای طرح هــای ارتقای امنیت اجتماعی اســت، تصریح کرد: شــهروندان

 می تواند به صورت ۲۴ ســاعته هرگونه موارد مشــکوک را از طریق تماس بــا مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱0 اطالع رسانی کنند.

با مسئولان جامعه

خبر روزناجا

شهردار اصفهان:
مطالبه گر حقابه 
 زیست محیطی  
زاینده رود هستم

شــهردار اصفهان گفت: همــواره خودم را 
مطالبه گر حقابه زیست محیطی رودخانه 
برای جاری بودن و حفظ زیســت بوم آن 
می دانم.قدرت ا... نوروزی با گرامیداشت 
۱۸ مهرمــاه روز »نکوداشــت زاینده رود« 
که به همت فعاالن مدنی نام گذاری شده، 
اظهار کرد: زاینده رود به عنوان یک میراث 
طبیعــی تنها به مردم شــهر اصفهان تعلق 
ندارد، بلکه متعلق به تمام ایرانیان اســت.

وی تاکید کرد: به عنوان شــهردار اصفهان 
همواره خودم را مطالبه گر حقابه زیســت 
محیطی رودخانــه برای جــاری بودن و 
حفظ زیســت بوم آن می دانم و تاکنون تا 
حدامکان در این راســتا تالش کرده و در 
آینده نیز از هیچ اقدامی در این راستا دریغ 
نخواهم کرد.شهردار اصفهان با بیان اینکه 
زاینده رود ریشــه درخت تنومند تمدن در 
مرکز ایران اســت، اظهار امیدواری کرد که 
زاینده رود تا همیشــه از ســراب تا پایاب 
جاری باشــد.وی با بیان اینکــه با وجود 
شرایط بحرانی کرونا این هفته برنامه »هر 
یکشــنبه، یک افتتاح« به صورت محدود 
برگزار می شود، تصریح کرد: در این برنامه 
پروژه های عمرانی و خدماتی مختلفی در 
سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
)باغ رضوان( افتتــاح و به بهــره برداری 
خواهد رســید.نوروزی افزود: شهروندان 
به خوبی می دانند که ایــن روز ها کارکنان 
سازمان آرامســتان ها در شرایط سخت و 
خطرناکی مشــغول فعالیت هستند و از 
اولین روز های شیوع بیماری کرونا نسبت 
به تغسیل و تکفین تمام متوفیان از جمله 
متوفیــان کرونایی با رعایــت تمام نکات 
شرعی و بهداشتی اقدام کرده اند. کارکنان 
سازمان آرامستان ها خدمات زیادی را در 
خاموشــی و به دور از چشــم مردم انجام 
می دهند که از آن ها بــه خاطر فعالیت در 

این شرایط سخت قدردانی می کنیم.

مدیر درمانگاه مرکز ملی مطالعات اعتیاد کشور:

مصرف مواد مخدر در خانواده های متمول تبدیل به یک پرستیژ  شده است
مدیر درمانگاه مرکز ملی مطالعات اعتیاد کشور  با بیان اینکه حمایت از جمعیت های آسیب پذیر نقش مهمی در کاهش اعتیاد دارد، افزود: مصرف مواد مخدر در 
خانواده های متمول تبدیل به یک پرستیژ شده است.علیرضا نوروزی با تاکید بر اینکه همه بیماری های روانپزشکی از جمله اختالالت مصرف مواد مخدر، تک 
عاملی نیستند یعنی عوامل متعددی در گرایش به ســمت مصرف آن دخالت دارند، افزود: این اختالالت همانند بیماری های عفونی یا کرونا نیست که فرد در 
مواجهه با فردی که کرونا مثبت است، کرونا می گیرد.وی توضیح داد: مجموعه ای از دالیل فردی، خانوادگی، گروه های همساالن، در اینکه فرد به سمت مصرف 

مواد مخدر کشیده شود، دخالت می کنند.
وی درباره دالیل فردی توضیح داد: افرادی که درجه مخاطره جویی آنان نسبت به دیگران بیشتر است یعنی به لحاظ سرشتی، بیشتر در برابر خطر تجربه مصرف 
مواد هستند یا افرادی هستند که نگرش های مثبتی در خود و گروه های همساالن شان نسبت به مواد وجود دارد.به گفته نوروزی، به طور کلی در افرادی که انتظارات 

مثبتی از مواد مخدر دارند یا تصور می کنند که مصرف مواد منافعی دارد، کشش به سمت مصرف مواد بیشتر است.

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/606 مورخ ۱۳99/06/0۱ شورای اسالمی شهر فالورجان نسبت به اجرای پروژه زیر از طریق 
برگزاری تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

آگهی تجدید مناقصه

جواد نصری- شهردار فالورجانم الف:1017073

پروژه ساماندهی پارک میثم

محل پروژه: شهر فالورجانمبلغ اعتبار پیش بینی شده: ۴/500/000/000 ریالمدت پروژه: ۲ ماه

محل تامین اعتبار: شهرداری فالورجانتعدیل و ما به التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: ابنیه سال ۱۳99

کلیات عملیات اجرایی شامل:
۱- تخریب و خاکبرداری و حمل به خارج از شهر

۲- کارهای سنگی با سنگ پالک
۳- تهیه و اجرای بتن با مقاومت مشخصه مطابق با اسناد مناقصه و دستور کارهای ابالغی

۴- کارهای فوالدی
5- تهیه و اجرای سنگ کوبیک

6- موارد پیش بینی نشده مطابق با دستور کارهای ابال غی
۷- سایر عملیات اجرایی مطابق اسناد مناقصه

 - آخریــن مهلــت ارســال پیشــنهاد قیمت تــا پایان وقــت اداری روز ســه شــنبه 
مورخ ۱۳99/0۸/06 می باشد.

 www.falavarjan.ir جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت اینترنتی -
مراجعه فرمائید.

نوبت اول



طبق اعالم وزارت ورزش قرار اســت مجمع انتخاباتی فدراســیون دوومیدانی در آکادمی ملی المپیک با حضور 7 کاندیدا برگزار شود. از میان ایوب بهتاج، سید 
حسین جاللی، حامد جوالیی، افشین داوری، هاشم صیامی، محمدرضا محققی و مریم منظمی یک نفر ریاست فدراسیون را در دست خواهد گرفت. فدراسیون 
دوومیدانی با وجود اهمیت باالیی که به خاطر گستردگی رشته های تحت نظر خود دارد و یکی از رشته های المپیکی ایران هم به حساب می آید، در یک سال اخیر 
با سرپرست اداره شده و اتفاقات عجیبی را هم به خود دیده است.24 مهرماه سال گذشته با پایان دوره 4 ساله ریاست مجید کیهانی، وزارت ورزش ایرج عرب را 
به عنوان سرپرست این فدراسیون برگزید. قرار بود در اسفندماه انتخابات ریاست این فدراسیون برپا شود که برگزاری این انتخابات با روزهای اوج شیوع کرونا 
یکی شد و شرایط عجیبی را به وجود آورد. برخی از رؤسای هیئت ها که اکثرا از طرفداران کیهانی، رییس سابق فدراسیون بودند در مجمع حاضر نشدند و افشین 
داوری در انتخاباتی که کمتر از 30 نفر رای دادند، به عنوان رییس معرفی شد.چند روز بعد اما وزارت ورزش انتخابات را به دلیل کمبود افراد رای دهنده باطل اعالم 
کرد تا بالتکلیفی فدراسیون دوومیدانی 7 ماه دیگر ادامه داشته باشد. برای انتخابات دوره جدید مجید کیهانی بازهم پا پیش گذاشت، اما در اقدامی عجیب وزارت 
ورزش او را رد صالحیت کرد!حاال به نظر می رسد بازهم افشین داوری که 7 ماه قبل نیز به عنوان رییس معرفی شده بود، بار دیگر با توجه به پستی که در وزارت 

ورزش داشته، بتواند ریاست فدراسیون دوومیدانی را در دست بگیرد. البته او قبال هم یک بار سابقه ریاست در این فدراسیون را داراست.

پایان یک سال بالتکلیفی دوومیدانی ایران

 یکشنبه 20 مهر   1399 / 23 صفر  1442/ 11 اکتبر 2020/ شماره 3090

رونمایی از چهره های جدید تیم ملی
تیم ملی فوتبال ایران با ارائه یک نمایش سرسختانه تیم ملی ازبکستان را در تاشکند با نتیجه 2-یک 
شکســت داد تا دوره جدید این تیم با پیروزی آغاز شود. دراگان اســکوچیچ در اولین تجربه خود روی 

نیمکت تیم ملی ایران با سیستم 4-4-2 
لوزی و ترکیب نســبتا تهاجمی و با تغییر 
6 بازیکن خط جلوی تیــم ملی، موفق به 
گلزنی و سپس حفظ آن ها مقابل حریف 
قدرتمند آسیای میانه شــد. در این بازی 
پیام نیازمند، صادق محرمی، محمدحسین 
کنعانی زادگان، شــجاع خلیل زاده، میالد 
محمــدی، احمــد نوراللهــی، احســان 
حاج صفی، وحید امیــری، علی قلی زاده، 
مهدی طارمی و ســردار آزمون 11 انتخاب 

اول اسکوچیچ بودند و طارمی و ســردار آزمون برای تیم ملی کشورمان گلزنی کردند. سردار در این بازی 
سی وسومین گل ملی خود را برای ایران به ثمر رساند. 6 تعویضی ایران شامل علی کریمی، سامان قدوس، 
امید نورافکن، کاوه رضایی، سیامک نعمتی و مهدی قائدی در زمان حضور در زمین نمایش مثبتی از خود 
نشان دادند و با پرس شدید در زمین ازبکستان اجازه هر گونه موقعیت سازی را از حریف گرفتند. درنهایت 
با رضایت اسکوچیچ از این 6 نفر، رقابت برای کسب پیراهن های تیم ملی جالب تر هم خواهد شد. در این 

بازی سیامک نعمتی و مهدی قائدی اولین بازی خود با پیراهن تیم ملی را تجربه کردند. 

مهاجم سایپا:

 رضایت نامه دادند تا پیشرفت کنم
محمد شریفی درباره جدایی از ســایپا گفت: از برخی افراد باشگاه سایپا به خاطر اینکه همکاری 
خوبی برای جدایی ام داشتند، تشکر می کنم. ســال های گذشته هم در بعضی مواقع مثل انتقال 
قرضی ام به باشگاه استقالل خوزستان به من کمک کردند و امسال هم با دادن رضایت نامه مانع 
از پیشرفتم نشدند. البته من هم طبق عرف برای جدایی از سایپا پول رضایت نامه پرداخت کردم.

وی ادامه داد: امیدوار هستم سایپا به روند و ســاختار خوب خود ادامه دهد و به موفقیت برسد. 
روزها و خاطرات خیلی خوبی با سایپا داشتم. سه سال عضو این باشگاه بودم و هیچ وقت روزهای 
حضورم در سایپا را فراموش نمی کنم. امیدوار هستم آقای صادقی و کادر فنی تیم نتیجه بگیرد و 
سایپا به جایگاه واقعی خود برسد.مهاجم فصل گذشته سایپا یادآور شد: قسمت بود مسیر من و 
سایپا از هم جدا شود و از کسانی که در باشگاه شرایط رفتنم را فراهم کردند، تشکر می کنم. از آقای 
صادقی که مربی با دانشی است، تشکر می کنم و امیدوارم در ادامه راه موفق باشد و به همراه سایپا 
به جایگاه خوبی دست پیدا کند.شریفی اضافه کرد: هر فوتبالیستی روزهای خوب و بد دارد ولی 
از سایپا خاطرات خوبی در ذهن من ماند. از کســانی که در راه فوتبالم به من کمک کردند، تشکر 
می کنم و اگر کسی از من دلخوری دارد، معذرت می خواهم.وی عنوان کرد: سال گذشته چند هفته 
را به دلیل مصدومیت از دست دادم ولی هر وقت به زمین رفتم، تمام توانم را گذاشتم. یادم می آید 
مقطعی از فصل فشار زیادی روی ما بود ولی در بازی با ذوب آهن توانستیم به برد 3 بر یک برسیم 
و شرایط مان را بهتر کنیم که شــاید مهم ترین بازی ما بود.مهاجم سابق سایپا با بیان اینکه از این 
باشگاه به تیم امید ایران رسیدم، گفت: باشگاه سایپا هیچ وقت جلوی حضورم در اردوهای ملی 
امید را نگرفت و شرایطی برای پیشــرفتم فراهم کرد. فصل گذشته نیز بارها به من اعتماد شد که 
بیشتر بتوانم خودم را نشان دهم ولی االن شرایطی پیش آمد که تصمیم به جدایی گرفتم.شریفی 
درباره باشگاه فصل آینده اش اظهار کرد: مذاکراتی را در این مدت با چند تیم داشتم و احتماال در 

این هفته تیم جدیدم را انتخاب می کنم.

در سایه کرونا برگزار می شود؛

آغاز رقابت هندبالی طالیی پوشان در تهران

سی و دومین دوره رقابت های لیگ برتر 
 سمیه مصور

هندبــال کشــور در حالی عصر دیــروز با 
برگزاری دیدار دو تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون و پرسپولیس 
بهبهان آغازشد که دور رفت این دوره از مسابقات به میزبانی تهران طی 
شش روز انجام می شود. در این دوره از مسابقات که تیم های صنعت 
مس کرمان، نفت و گاز گچساران، فوالد مبارکه سپاهان، نیروی زمینی 
شهید شاملی کازرون، ستارگان دشتستان، فراز بام خائیز دهدشت، زغال 
سنگ طبس، ذوب آهن اصفهان، کیمیا کاشت کردستان، پرسپولیس 
بهبهان، پاس ناجا قم و پرواز هوانیروز حضور دارند، تیم های حاضر در 
لیگ برتر هندبال در دو گروه با هم مسابقه خواهند داد. تیم ذوب آهن 
اصفهان در فصل جاری رقابت های لیگ برتر هندبال کشور در گروه A  با 
تیم های پرســپولیس بهبهان، نیروی زمینی شهید شــاملی کازرون، 
ستارگان دشتستان، نفت و گاز گچساران، پاس ناجا قم هم گروه شده 
است که دیدارهای این گروه در روز های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هفته 
جاری برگزار می شود. هدایت ذوبی ها را کیوان صادقی بر عهده گرفته 
است.کیوان صادقی، سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان درباره شرایط این 
تیم گفته است: »با شرایط کرونا همه تیم ها شرایط یکسانی دارند و هیچ 
تیمی کامل تمرین نکرده اســت. متمرکز بودن بازی ها برای ما سخت 

است چرا که بچه ها ممکن است در بازی آخر آمادگی جسمانی بازی اول 
را نداشته باشند و خسته به زمین بروند، اما چاره ای نداریم. هر تیم  در 
لیگ برتر برای قهرمانی به میدان می رود، ما نیز برای قهرمانی می جنگیم 

و امیدوارم بتوانیم در این لیگ نتایج خوبی بگیریم.«
تیم هندبال فوالد سپاهان، دیگر نماینده اصفهان در این دوره از مسابقات 
در گروه B  با کیمیا کاشت کردستان، فرازبام خاییز دهدشت، ، زغال سنگ 
طبس، پرواز هوانیروز و مس کرمان هم گروه شده است که در روز های 
یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه به مصاف حریفان خود می رود. هدایت 

تیم سپاهان بر عهده  محسن طاهری قرار داده شده است.
طالیی پوشــان نصف جهان برای حضــور قدرتمندانه در ایــن دوره از 
مسابقات تمرینات شان را از دو ماه پیش آغاز کردند که به گفته محسن 
طاهری آنها به آمادگی نسبی برای شرکت در این رقابت ها رسیده اند. 
ســرمربی تیم ســپاهان درباره برگزاری متمرکز بازی های لیگ گفت: 
روش برگزاری مســابقات به صورت متمرکز در این شرایط کار درستی 
است و با هدف حفظ سالمتی بازیکنان برنامه ریزی شده؛ اما میزبانی 
این مسابقات به عهده تهران اســت که االن در وضعیت قرمز به سر می 
برد بنابراین نیاز است در این رابطه فدراسیون تامل کند. در مجموع شیوه 
متمرکز روش خوبی است ولی به شــرطی که فدراسیون مراقبت کند. 

مانند قطر که همه جوره حواسش به تیم ها و رفت و آمدها بود، در غیر این 
صورت این روش می تواند فاجعه بار باشد.

محســن طاهری در خصوص هدف گذاری باشــگاه برای فصل جدید 
رقابت های لیگ عنوان کرد: قطعا هر تیمی که در لیگ برتر شرکت می کند 
با هدف قهرمانی می آید. ما هم با همین هدف استارت زدیم و امیدوارم 
به این مهم نیز دست یابیم. تیم سپاهان در اولین دیدار خود عصر امروز 

به مصاف تیم زغال سنگ خراسان جنوبی می رود.
 بر اساس برنامه اعالم شده از ســوی فدراسیون هندبال همه بازیکنان 
و کادر فنی تیم ها باید قبل از ورود به مســابقات دو بار تست کرونا داده 
باشند و بعد از ورود به تهران نیز مجددا تست PCR گرفته خواهد شد. 
فدراسیون هندبال با پیگیری بسیار توانست مجوز برگزاری لیگ برتر را 
از ستاد مقابله با کرونا در ورزش بگیرد در نتیجه می خواهد در مسابقات 
لیگ برتر سخت گیری زیادی برای رعایت پروتکل های بهداشتی داشته 
باشد. مرحله برگشت مسابقات لیگ برتر هندبال 10 روز بعد از اتمام دور 
رفت برگزار خواهد شد. سه تیم از گروه )الف(و )ب( این دوره از رقابت ها 
به مرحله بعد صعود می کنند و ســه تیم باقی مانده نیز با سه تیم گروه 
اول برای جایگاه هفت تا 12 لیگ با یکدیگر رقابت خواهند کرد و دو تیم 

انتهای جدول به لیگ دسته یک سقوط می کنند.

هیئت شــنای استان اصفهان از ســوی فدراسیون 
شنا، شــیرجه و واترپلو به عنوان هیئت شنای برتر 
کشور در سال ۹۸ معرفی شــد. این اتفاق درحالی 
رقم خورد که در سال جاری و در همین شرایط سخت 
کرونایی، برخی از هیئت های ورزشی به این بهانه 
کار را تعطیل و یا کم کاری می کنند، اما هیئت شنای 
اســتان اصفهان همچنان با برگــزاری کالس های 
مجازی، فراهم کردن شرایط تمرین برای شناگران 
برتر اصفهان و بازدید از استخرهایی که دچار مشکل 
شده اند و یا اســتخرهای در حال احداث و بازدید 
از هیئــت های شهرســتان های تابعــه و برگزاری 
فعالیت هــای فرهنگــی مجازی، ســخت در حال 
فعالیت اســت.پیمان گرامی، رییس این هیئت در 
این ارتباط گفت: با این که کرونا آسیب های فراوان 

و جبران ناپذیــری را به همــه بخش های مختلف 
شنا وارد کرده اســت، اما ما سعی کردیم با تالش و 
برنامه ریزی، این تهدیدات و خسارت ها را کم کنیم 
و شرایطی را در این وضعیت دشــوار فراهم کنیم تا 
شناگران ممتاز ما از آمادگی الزم، زیاد فاصله نگیرند 
و مربیان و داوران ما نیز با شرکت در کالس ها و دوره 
های مجازی، به روز باشند و ارتقا یابند.رییس هیئت 
شنای استان اصفهان که مســئولیت هیئت شنای 
بســیج اصفهان را نیز بر عهده دارد، گفت: به هیئت 
های شنای شهرســتان های استان ابالغ کرده ایم، 
نمی پذیریم به بهانه کرونا، فعالیت های خودشان 
را تعطیل کنند و یا حتی کم کاری کنند. باید با رعایت 
اصول بهداشتی، به هر شکل ممکن فعالیت کنند و 
خدمات بدهند.وی با تشکر از حمایت های مدیرکل 

ورزش و جوانان اســتان و رییس فدراســیون شنا 
افزود: در کنار فعالیت های گفته شده، بازدیدهایی 
به همراه مدیرکل و رییس فدراسیون از استخرهایی 
که در شرایط کرونایی دچار خســارت شده اند و از 
تمرینات شناگران مان داشتیم تا بتوانیم بخشی از 
خسارت های وارد شده را جبران کنیم و البته حضور 
مسئولین ورزش استان و فدراسیون در استخرها، 
برای اهالی شنا در این شرایط سخت، بسیار روحیه 

بخش و دلگرم کننده بود.

رییس هیئت شنای استان اصفهان:

سالمتی و کار با رعایت اصول بهداشتی اولویت اول ماست

تحلیل روز

 »کاوانی« به توصیه کدام بازیکن مسافر 
منچستر شد؟

 مهاجم جدید منچســتریونایتد به توصیه هم تیمی اســپانیایی اش عمل کرد و راهی الدترافورد 
شــد.یکی از نقل و انتقاالت قابل توجه در روزهای واپسین پنجره تابســتانی، حضور »ادینسون 
کاوانی« در منچستریونایتد بود.فوروارد 33 ســاله اروگوئه ای که بازیکن آزاد بود و به پاری سن 
ژرمن تعهدی نداشت، به جمع شیاطین سرخ وارد شد.کاوانی در مصاحبه ای با سایت گل عنوان 
کرد به توصیه آندر هررا که در سن ژرمن بازی می کند و قبال بازیکن منچستریونایتد بوده، گوش فرا 
داد و تصمیم به حضور در تیم انگلیسی گرفت.کاوانی، قراردادی یک ساله با تبصره تمدید قرارداد 
یک فصل بیشتر را با سرخ پوشان منچستری منعقد کرد.وی در فصل گذشته 22 بازی برای تیم 

سن ژرمن کرد که 7 گل به ثمررساند و 3 پاس گل داد.

»اوزیل« آماده فسخ قرارداد با آرسنال
  مسوت اوزیل، هافبک آرســنال آماده جدایی از تیم اســت. طرفین چندین هفته در مورد فسخ 
قرارداد مذاکره کرده اند؛ اما به هیچ وجه نمی توانند توافق کنند. در عین حال، خود هافبک آلمانی 
هم بدش نمی آید که آرسنال را ترک کند. این در حالی است که مشخص شده است که او جایی در 
برنامه های مایکل آرتتا، سرمربی جوان توپچی های لندنی ندارد.به گزارش دیلی میل ، مسوت 
اوزیل آماده اســت تا باشــگاه لندنی را ترک کند و قرارداد 13 میلیون پوندی خــود با این تیم  را 
فسخ کند. این در حالی است که او  تابستان در آستانه جدایی از این تیم بود ولی در لندن ماندنی 
شد.پیش از این ، مسوت اوزیل در برنامه آرسنال برای بازی مرحله گروهی لیگ اروپا قرار نگرفته 
بود. آرتتا در فهرست نفرات تیمش برای لیگ اروپا نام این بازیکن را خط زد و این نشان می دهد 
که اوزیل جایی در برنامه های آرتتا ندارد.قرارداد این بازیکن با توپچی ها تا تابستان 2021 اعتبار 
دارد.طبق اعالم دیلی استار، آرسنال قصد ندارد که اوزیل را نگه دارد و به دنبال فروش این بازیکن 

قبل از بسته شدن فصل نقل و انتقاالت است.

ستاره پاریسی ها؛ گزینه اصلی رئال مادرید
کیلیان امباپه، هدف اصلی رئال مادرید در تابســتان ســال آینده محســوب می شــود و سران 
این باشــگاه مذاکرات خود را با باشگاه پاری ســن ژرمن بر سر جذب این ســتاره فرانسوی از 
ژوئن 2021 آغــاز خواهند کرد. برخــی از منابع اســپانیایی خبر از توافق شــخصی رئال مادرید 
 با امباپــه داده اند.گفتنی اســت؛  این ســتاره فرانســوی تا ســال 2022 با پاری ســن ژرمن 

قرارداد دارد.

پیشنهاد منچسترسیتی رد شد
سیتیزن ها تالش زیادی در تابستان گذشــته برای جذب مدافع فرانسوی ســویا انجام دادند. 
ژول کونده، مدافع 21 ســاله و فرانسوی باشگاه ســویا در تابستان گذشــته مورد توجه باشگاه 
منچسترسیتی قرار گرفته بود؛ اما آن ها موفق به جذب او نشدند و در نهایت روبن دیاز راهی این 
باشگاه انگلیسی شــد. به نقل از Orgullo de Nervión، جاناتان کبه، مدیر برنامه های ژول 
کونده عالقه منچسترســیتی به موکل خود را تایید می کند و در این رابطه می گوید: عالقه باشگاه 
بزرگی مانند منچسترسیتی به شما باعث خوشحالی اســت. با این حال، ژول بازیکن متفاوتی 
است. با وجود این که او فقط 21 سال ســن دارد، فرد بسیار بالغی است. فشار باشگاه سویا برای 
انتقال کونده به ســیتی؟ خیر، حتی نیازی نیســت که در این باره صحبتی شود. منچسترسیتی 
برای جذب ژول پیشنهادی را ارائه داد و باشگاه سویا پس از بررسی پیشنهاد، آن را رد کرد و او در 

این باشگاه ماندنی شد.

فوتبال جهان

 ویسی-پیکان؛ هزار آرزو 
و کلی ابهام

پیکان فصل گذشــته دو مقطــع مختلف را 
سپری کرد. اولی با حســین فرکی که  از 21 
بازی 15 امتیاز کســب کرد و سپس نوبت به 
عبدا... ویسی رسید تا جانشین فرکی شود و 
پیکان را در لیگ برتر حفظ کند. مصاحبه های 
ویســی قبل از حضور در پیکان نشان می داد 
چقدر برای حضور دوبــاره در لیگ برتر انگیزه 
و هیجان دارد و عالقه مند اســت به باالترین 
ســطح باشــگاهی در فوتبال ایران برگردد.

ویســی هرگز به جزییات قرارداد فکر نکرد و 
بیشتر دنبال احیای خودش بود. شاید مانند 
محمود فکری در نساجی. هرچند در ابتدای 
حضور ویسی در پیکان، نتایج او ناامیدکننده 
بود و حتی درباره او نوشتند دو سال است در 
لیگ برتر بــه پیروزی نرســیده و طعم برد را 
نچشــیده؛ اما رفته رفته وضعیت بهتر شد و 
پیکان تــا روز آخر در لیگ برتــر ماند. همین 
مسئله باعث شد تا مســئوالن پیکان ادامه 
همکاری با ویسی را در دستور کار قرار بدهند و 
او را در تیم حفظ کنند. اتفاقی که در شرایطی 
عجیب رخ داد و ویســی هم با باشگاه های 
دیگر مذاکره کرد؛ اما ســرانجام همان جایی 
که می خواست، ماند.درباره ویسی می گویند 
همیشــه آرزوهای بزرگــی در ســر دارد، به 
خصوص زمانی که قصد دارد بازیکنان جدیدی 
را جذب کند اما در نهایت هیچگاه جز استقالل 
خوزستان ندیده ایم که او در تیمی که خودش 
می بندد موفقیتی کسب کند البته در مقایسه 
با نیمکت های امســال لیگ شاید عبدا... به 
کیفیت شــخصی خود بــرای نتیجه گیری 
امیدوار باشــد که چندان هم بیراه نیســت.  
البته او بازیکنانی را جــذب کرده که خیلی ها 
از حضورشان در پیکان متعجب اند اما ویسی 
معتقد اســت آنها می توانند در رســیدن به 
موفقیت کمک اش کنند. با این حال باید دید  
آیا ویسی که در مصاحبه های خود تاکید کرد 
70 تا ۸0 درصد خواســته هایش در پیکان و 
نقل و انتقاالت با همکاری کمیته فنی اجابت 
شــده، می تواند پیکان را به هدفی که در سر 

دارد، برساند؟ 

فدراسیون هندبال با پیگیری بسیار توانست مجوز 
برگزاری لیگ برتر را از ستاد مقابله با کرونا در ورزش 
بگیرد در نتیجه می خواهد در مسابقات لیگ برتر 
ی  پروتکل ها یت  رعا ی  برا دی  یا ز سخت گیری 

بهداشتی داشته باشد
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کارلوس کی روش 
واقعا پیر شده است!

عکس هایی از کارلــوس کی روش، 
ســرمربی اســبق تیم ملی فوتبال 
کشورمان که هدایت کلمبیا را برعهده 
دارد، منتشر شــده است که نشان از 
پیر شــدن چهره او دارد.کلمبیا با او 
در مقدماتی جام جهانی 2022 قطر 

حاضر خواهد شد.
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تفاهم نامه »کالس شهر« امضا شد
تفاهم نامه طرح »کالس شهر« بین کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر، اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان امضا و کتاب کار 
دانش آموز این طرح رونمایی شــد.»کوروش محمدی« ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان در آیین امضای تفاهم نامه طرح بزرگ »کالس شهر« و رونمایی از 
کتاب کار دانش آموز، با بیان اینکه به عنوان شهر دوستدار کودک وظایفی از طرف وزارت کشور برای 
شهر اصفهان تعیین شده است، اظهار کرد: هر کجا قرار باشد شهروند شایسته، شهر شایسته، توسعه 
پایدار، شهروند مسئولیت پذیر، شهروند فهیم و… تربیت کنیم باید به مهارت آموزی توجه ویژه ای 
داشته باشیم.وی افزود: متاسفانه مهارت آموزی در کشور شــعاری شده است؛ امیدواریم کالس 
شهر بتواند این نقیصه را جبران کند و مهارت آموزی را از حالت شعاری و نمادین به سمت یک حرکت 

نهادینه شده که وابسته به هیچ گروه خاصی نباشد، حرکت دهد.

استقبال کالن شهرها از طرح »کالس شهر«
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در ادامه این آیین اظهار 
کرد: طرح کالس شهر در سال ۹۷ کلید خورد و در همان سال به صورت پایلوت در چند مدرسه اجرایی 
شد.»مرتضی رشیدی«  افزود: این طرح به دنبال تحقق آموزه های شهروندی و رسیدن به زیست 
پذیری شهری اصفهان است.معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان گفت: طرح کالس شهر در سایر کالن شــهرها نیز مورد اســتقبال قرار گرفت و امید است 
بتوانیم از آن به عنوان یک پروژه ملی بهره برداری کنیم.وی افزود: تشــکیل کمیته نظارت و راهبر، 
کمیته اجرایی و تامین محتوا، انتخاب بیش از ۴۰ کالس بــرای اجرای پایلوت، آموزش معلمان و 
اولیا، تدوین کتاب کار معلم و اولیا، برگزاری ۳۷۸ کارگاه آموزشی تکمیلی، برگزاری جشن های ویژه، 
اجرای تئاتر با موضوعات شــهروندی، تهیه مولتی مدیا، توزیع کتاب و تالیف کتاب سبک زندگی و 
آداب شهروندی برای دانش آموزان سال ششم اقداماتی است که تاکنون در این طرح انجام شده 
است.رشــیدی ادامه داد: اجرای طرح برای همه دانش آموزان پایه اول و ششم ابتدایی، اجرای 
دوره های آموزشی و مسابقات مجازی ویژه معلمان دانش آموزان و اولیا، تهیه نرم افزار کالس شهر 
قابل استفاده در برنامه شاد و سایر برنامه های آموزشــی و تعریف کتاب کار سبک زندگی و آداب 

شهروندی ویژه دانش آموزان و معلمان پایه ششم چشم انداز این طرح است .

اجرای طرح در پایه ششم ابتدایی
»شهین جوانی«، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در این مراسم با تاکید 
بر اینکه آموزش پایه مبنای توسعه پایدار در هر کشوری است، اظهار کرد: در جامعه کنونی ما سهم 
زندگی اجتماعی نسبت به دوران گذشته افزایش یافته بنابراین آموزش و پرورش موظف است با 
نهادهای مختلف همکاری کرده تا فرصت های متنوع یادگیری را برای دانش آموزان رقم بزند.وی 
با بیان اینکه هدف آموزش ابتدایی تعلیم و تربیت در تمامی زمینه ها از جمله زمینه اجتماعی است، 
گفت: در همین راســتا »کالس شــهر« در پایه اول ابتدایی با این هدف که دانش آموزان با ایفای 
نقش بتوانند احساس تعلق خود را نسبت به گروه ارتقا دهند، قانون و نظم را در زندگی حاکم کنند و 
مدرسه مکانی برای تمرین و تجربه آموزی در این راستا باشد، تشکیل شد.معاون آموزش ابتدایی 
آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: موفقیت این طرح در پایه اول ابتدایی باعث شد این طرح 
را برای کالس ششم ابتدایی نیز اجرایی کنیم، هدف از طرح شدن کتاب حقوق شهروندی در ششم 
ابتدایی این اســت که دانش آموزان با شناخت مســئولیت های زندگی اجتماعی و فردی بتوانند 
رفتارهای سازنده و مسالمت آمیز داشته و به صورت سازنده و آزادانه از قانون پیروی کنند.وی ادامه 
داد: دانش آموزان در این طرح یاد می گیرند چگونه زندگی کرده و شهروند خوبی باشند، امید است 
بتوانیم فرزندان مان را به افرادی تبدیل کنیم که نفع خود جامعه و دیگران را همواره در نظر گرفته و 

آماده ورود به زندگی شایسته فردی و اجتماعی شوند.

در راستای کاهش آلودگی هوا صورت می گیرد؛

 استفاده از ظرفیت های حوزه حمل و نقل بار و کاالی درون شهری

کاهش آلودگی هوا با تکیه بر ظرفیت های        نرگس طلوعی
حوزه حمل و نقل بار و کاالی درون شهری 
یکی از محورهای برنامه راهبردی اصفهان 1۴۰5 است که مدیر عامل 
ســازمان مدیریت حمل و نقل  بار شــهرداری اصفهان از آن ســخن 

می گوید.
برنامه راهبــردی اصفهان 1۴۰5 بــه دنبال اتمــام دوره زمانی برنامه 
اصفهان 1۴۰۰ در راستای استمرار فعالیت های برنامه ریزی شده شهر، 
1۹ شهریورماه سال جاری توسط شهردار اصفهان تقدیم اعضای شورای 
اسالمی شهر شــد. این برنامه در چهارچوب نظام نامه ای مشخص و 
در نتیجه اقدامات تمام سطوح شهرداری با رویکردهای هدف محور و 
مسئله محور، با توجه به سه رکن اساسی شهر، شهروندان و مدیریت 
شهری و با استفاده از نظر نخبگان و خبرگان شهر تدوین شد .توجه به 
اسناد باالدستی به ویژه سند چشم انداز نظام جمهوری اسالمی در افق 
1۴۰۴، سیاست های ابالغی باالدست و سند آمایش و توسعه استان 
از دیگر مزیت های این برنامه در مراحل تدوین بوده اســت. به گفته 
شهردار اصفهان، با تحقق برنامه اصفهان 1۴۰5 قرار است زیست پذیری 
و رقابت پذیری در شهر اصفهان ارتقا یابد. این برنامه که برای نخستین 

بار از اسناد پشــتیبان برخوردار است،  جهت مشــاهده شهروندان در 
سایت شفافیت شهرداری بارگذاری شده است.

از آن جایی که آلودگی هوا به یکی از مهم ترین دغدغه های مسئوالن 
شهری در سال های اخیر تبدیل شده است این موضوع از کلیدی ترین 
محورهای برنامه راهبردی  اصفهان 1۴۰5 است که قرار است با برنامه 
ریزی های صورت گرفته، گام های موثری در جهت کاهش این مشکل 
اساسی بر داشته شود، مشــکلی که زندگی شهروندان را به خصوص 
در ماه های سرد ســال به مخاطره انداخته و باید راهکار اساسی برای 

برطرف شدن آن اندیشیده شود. 
یکی از اصلی تریــن اهداف برنامــه اصفهــان 1۴۰5 کاهش آلودگی 
ناشی از تردد ناوگان حمل بار در داخل رینگ چهارم ترافیکی است که 
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان درباره 
آن می گوید: در ذیل این هــدف کالن، کاهش آلودگی های محیطی با 
تمرکز بر کاهش تولید آالینده های هوا قــرار می گیرد.وی ادامه داد: 
مدیریت زمانــی، مکانی و الزامات کیفی تردد نــاوگان باری در معابر 
درون شهری و مدیریت هوشمند حمل و نقل بار و کاالی درون شهری 

از راهبردهای مهم این برنامه است.

 مجید طهماســبی می افزایــد: از اقدامات مهم پیش بینی شــده در 
حوزه کاهش آلودگی ناشــی از تردد ناوگان حمل بــار در برنامه پنج 
ساله اصفهان 1۴۰5 می توان به طرح محدوده مکانی و زمانی ناوگان 
حمل بار LEZ، طرح گسترش کمی و کیفی ارائه خدمات معاینه فنی 
خودروها )سبک، سنگین، اتوبوس و موتورسیکلت(، طرح شناسایی، 
ساماندهی و نظارت هوشــمند بر حمل و نقل بار درون شهری و طرح 

رینگ چهارم ترافیکی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته سازمان حمل و نقل بار به صورت 
علمی و هدفمند در راستای دستیابی به اهداف اقدامات بسیار خوبی 
انجام داده است،  ادامه می دهد: از جمله آنها می توان به ساماندهی 
امور حمــل و نقل بار درون شــهری، اجرای طرح LEZ، شناســایی، 
ســاماندهی و ثبت نام بیش از ۲۲ هزار فعال حوزه بار در سامانه حمل 
بار، صدور انواع ســند حمل بار از جمله بارنامه، بــار برگ و مجوز تردد 
وســیله نقلیه باربر درون شــهری برای اولین بار در کشور، راه اندازی 
سامانه نوبت دهی اینترنتی مراکز معاینه فنی، انجام مطالعات جامع 
حمل و نقل بار درون شهری اصفهان، احداث اولین مرکز معاینه فنی 

خودروهای نیمه سنگین و سنگین اشاره کرد.

مدیرمنطقه ســه شــهرداری اصفهان گفت: نوسازی 
پیاده روی خیابان باغ گلدسته و قسمت داخلی بوستان 
شهید رجایی با بیش از هفت میلیارد ریال اعتبار انجام 
می شود.حسین کارگر اظهار کرد: در راستای نوسازی 
پیاده روهای ســطح منطقه ســه، پیاده روی شمال 
خیابان عبدالرزاق، خیابان نشاط و ضلع جنوبی خیابان 
مشــتاق اول تا پایان ســال جاری اجرایی می شود.

وی افزود: عملیات آواربرداری ضلع شــمال و شرق 
بوســتان شــهید رجایی به منظور نوســازی پیاده رو 

انجام شده است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان 
با اشاره به نوســازی پیاده روی خیابان باغ گلدسته، 
تصریح کرد: عملیات آواربرداری پیاده رو ضلع شرقی 
بوستان شهید رجایی انجام شده و پس از زیرسازی 
مناسب سازی و موزائیک فرش می شود.وی افزود: 
هزینه عملیات نوسازی پیاده روی خیابان باغ گلدسته 
و قسمت داخلی بوستان شهید رجایی بیش از هفت 
میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.کارگر با اشاره به 
دیگر پروژه های عمرانی منطقه سه، گفت: در خیابان 
استانداری جنب خیابان فرشــادی محوطه ای روی 
بام پارکینگ زیرسطحی فرشــادی بالاستفاده وجود 
داشت که با طراحی ویژه، زیرسازی، نصب گلدان های 
سنگی، مبلمان ویژه شهری و نورپردازی به محیطی 

زیبا و دلنشین با عنوان پاتوق شهری، برای سپری کردن 
اوقات فراغت شهروندان در این محدوده احداث شده 
است.وی در خصوص دیگر پروژه های عمرانی منطقه، 
اظهار کرد: فاز سوم ســاماندهی گذر تاریخی میرعماد 
معروف به چاه حاج میرزا به طول ۳۸۰ متر تلفیق بلوک 
و سنگ فرش با تفکیک پیاده رو از سواره رو، پیشرفت 
۷۰ درصدی داشته اســت.مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان با اشاره به گذر تاریخی گردشگری بازار اصفهان 
در مسیر میدان تا میدان گفت: عملیات سبک سازی 
بام، ایزوالسیون و آجر بام بازار اصفهان به اتمام رسیده 
و عملیات سنگ فرش کف بازار با زیرسازی و نوسازی 
تاسیسات شهری در دســت اقدام است و تاکنون ۷۰ 

درصد پیشرفت داشته است.

مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان:

پیاده راه خیابان باغ گلدسته نوسازی می شود

به گفته شهردار اصفهان، با تحقق برنامه اصفهان ۱۴۰۵ قرار 
است زیست پذیری و رقابت پذیری در شهر اصفهان ارتقا 
یابد. این برنامه که برای نخستین بار از اسناد پشتیبان 
برخوردار است،جهت مشاهده شهروندان در سایت 

شفافیت شهرداری بارگذاری شده است

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان:

ایده هایتان را در پروژه های نیمه تمام به کار گیرید
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان در رویداد انتقال تجربه که در قالب »طرح 
جامع از مهارت تا اشتغال« و به صورت وبینار برگزار شــد، اظهار کرد: یکی از مهم ترین بخش ها در 
فضای کاری و ورود به بــازار کار، زمانی 
است که جوانان در تالطم چگونگی میخ 
کوبی یا همان سفت کاری جایگاه شان 
در موقعیت کاری قرار می گیرند.کوروش 
خسروی با بیان اینکه روش های»میخ 
کوبی«برای تثبیت جایگاه شغلی بسیار 
مهم اســت، تصریح کــرد: هنگامی که 
پویش پیشتازی شروع به کار کرد، روش 
کار اینگونه بود که افراد دارای صالحیت 
و تجارب شغلی به واســطه این پویش 
بتوانند وارد شرکت های بزرگ شــوند و از آن پس با بهره گیری از توان خود صاحب جایگاه شغلی 

مناسبی در شرکت ها و کارخانه ها بشوند.
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: در این پویش و این نوع سبک برای 
پیدا کردن شغل مناسب و انتخاب آن، برخی افراد به واسطه توان، هوش، صبر و پشتکار خود موفق به 
کسب یک شغل مناسب در یک مکان و جایگاه مالی خوب می شوند و برخی دیگر متناسب با شرایط 

خود در این عرصه شکست خورده و نمی توانند از این فرصت به خوبی استفاده کنند.
خسروی افزود: در حال حاضر همه شرکت های صنعتی و تجاری و کارخانه ها با ظرفیت باالیی نیاز به 
نیروی کار جوان و متخصص دارند.وی، از عمده دالیل وجود آمار باالی بیکاری در جامعه را متخصص 
نبودن افراد دانست و گفت: شرکت های دانش بنیان و شرکت های دیگر ظرفیت استخدام نیرو و 
همچنین پروژه های نیمه تمام بسیاری دارند که اگر نیروی جوان با پشتکار و تخصص خود بتواند 
در آن شرکت ها خروجی خوبی را ارائه دهد، حتما برای استخدام انتخاب شده و به مرحله پیشرفت 

در شغل خواهد رسید.
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: بهترین روش برای اینکه جوانان و 
نیروهای کار متخصص بتوانند جایگاه خود را در شرکت های دانش بنیان مستحکم تر کنند این است 
که ایده های کارآمدشــان در تکمیل پروژه های نصفه نیمه به کار گرفته شود.وی با اشاره به محکم 
کاری افراد برای حفظ جایگاه در مشاغل گفت: برخی افراد حتی در دوران دانشجویی و به طور نیمه 
وقت سعی دارند تا وارد شرکت ها شوند و بتوانند خود را به عنوان یک نیروی مفید و سودمند برای 

یک جایگاه شغلی نشان دهند و این روش خیلی کاربردی و زود بازده است.
خسروی افزود: نیروهای کاری که به صورت نیمه وقت داوطلب کار در این شرکت ها هستند به اندازه 
همان ســاعت هایی که فعالیت دارند حقوق و بیمه دریافت می کنند و مهم تر آنکه در شرکت برای 

استخدام جایگاه خود را محکم تر می کنند.
وی با اشــاره به موضوعات مالی در دوره کارآموزی گفت: با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی 
و نوســانات لحظه به لحظه ای بازار ارز هرکس تمایل دارد در جایگاه مالی خود پیشــرفت کند؛ اما 
پیشــنهاد ما به کارآموزان در دوره ای که تنها برای اثبات متخصص بودن خود در شرکت می گذرانند 
این است که حدی را برای کار در شرکت مشــخص کنند و تا جای ممکن از مبلغ دریافتی و حقوق 
اظهار نظر و صحبتی نداشته باشند.رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان خاطر 
نشــان کرد: از دیگر توصیه ها به افراد برای ادامه این روند و تکمیل موقعیت شغلی آن ها این است 
که پس از استخدام و برای افزایش حقوق دریافتی خود به گونه ای عمل کنند که کار آن ها منوط به 
پیشرفت و ارتقای جایگاه شرکت شود تا مدیر عامل نیز نیاز به افزایش حقوق برای تشویق نیروی 

کار خود را احساس کند.

گزارش
س: ایمنا

عک

خبر روزدیدگاه

سه پروژه شاخص منطقه 10 
آماده بهره برداری است

مدیر منطقه 1۰ شــهرداری اصفهــان گفت: در 
این منطقه ســه پروژه بزرگ و شاخص آماده 
افتتاح و بهره برداری اســت.حمید شــهبازی 
اظهــار کرد: یکــی از پروژه های آمــاده افتتاح 
منطقه 1۰ پارکینگ طبقاتی بیمارستان عسکریه 
اســت که به صورت مشــارکتی احداث شده 
اســت.وی افزود: این پارکینــگ در مجاورت 
بیمارستان عســکریه با ظرفیت ۳۰۰ خودرو و 
با اعتباری باالی 15 میلیــارد تومان به صورت 
مشــارکتی احداث شــده و آماده بهره برداری 
است.مدیر منطقه 1۰ شهرداری اصفهان با اشاره 
به پروژه بهینه ســازی، ســاماندهی و مرمت 
تاالر هنر، تصریح کرد: تعمیر ســالن تاالر هنر 
وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
و اســتفاده از بخش های بــدون کاربری این 
مجموعه به عنوان یکــی از تاالرهای تخصصی 
شهر ضروری بود.وی ادامه داد: از ابتدای سال 
گذشته به دستور شهردار اصفهان احیای سالن 
کوچک، اصــالح استانداردســازی پالتوهای 
تمرین، ساخت اتاق فرمان مستقل برای سالن 
کوچک با تجهیزات، تعمیر سیستم های تهویه و 
سرمایشی و گرمایشی، احیای سالن کنفرانس 
سالن کوچک، اصالح ورودی تاالر و رمپ گذاری 
برای معلــوالن، تعمیر تجهیزات نــور و صدا در 
دســتور کار قرار گرفت.شــهبازی با بیان اینکه 
برای اجرای عملیات بهینه سازی، ساماندهی 
و مرمت تاالر هنر بیــش از هفت میلیارد تومان 
هزینه شده است، گفت: برای بازسازی و مرمت 
تاالر هنر که مطالبه چند ساله هنرمندان شهر بود، 
اقدامات اساسی انجام شده است.وی با اشاره 
به پروژه فرهنگســرای حصه، افزود: با احداث 
مجموعه هــای فرهنگی دنبال ارتقای ســرانه 
فرهنگی و فرهنگ شــهروندی در این منطقه 
هســتیم.مدیر منطقه 1۰ شــهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: برای احداث پروژه فرهنگسرای 
حصه بیش از پنج میلیارد تومان هزینه شــده 
و بــه زودی بهره برداری می شــود تا به صورت 
تخصصی خدمــات ویژه ای را به شــهروندان 

ارائه کند.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری:

12 طرح خدماتی – عمرانی در سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان افتتاح می شود 
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: 1۲ طرح خدماتی – عمرانی با اعتبار ۴1 میلیارد تومان از سوی سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
افتتاح و بهره برداری می شود.  احمدرضا مرادی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از پروژه های خدماتی و عمرانی سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
در قالب برنامه های هر یکشنبه، یک افتتاح، اظهار کرد: تکمیل و راه اندازی ساختمان خدمات امور متوفیان باغ رضوان از جمله این طرح هاست.وی بیان کرد: شروع 
عملیات عمرانی و فضای سبز فاز سوم باغ رضوان، طراحی و ساخت سالن جلسات ساختمان اداری، تغییر هویت بصری و گرافیک محیطی آرامستان باغ رضوان 
و به روز رسانی اپلیکیشن خدماتی سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان از دیگر طرح هایی است که در برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« افتتاح و بهره برداری 
می شود.مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان اضافه کرد: طرح جدید درایگاه های آرامستان باغ رضوان، مناسب سازی قطعات برای تسهیل در تردد 
سالمندان، جانبازان، افراد دارای معلولیت و زائران اهل قبور، اجرای قبور پیش ساخته بتنی برای تسریع در ارائه خدمات به مراجعان، احداث سامانه تصفیه پساب 
غسالخانه آرامستان باغ رضوان، اجرای فیبر نوری و طراحی و ساخت آرامگاه های خانوادگی دیگر طرح هایی است که از سوی سازمان آرامستان اجرایی می شود.  

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۹۹/16۰1 مورخ ۹۹/۰6/۰۳ شورای محترم اسالمی شهر، عملیات احداث محوطه، تامین روشنایی، 
ابنیه محوطه و احداث منبع هوایی، کشتارگاه صنعتی دام نجف آباد را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 1۰۷/15۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب تعدیل و بدون ما  به التفاوت، 

از محل اعتبارات عمرانی سال 1۳۹۹ شهرداری و بر اساس فهرست بهاء سال 1۳۹۹ به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه و رزومه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع 
مناقصه بوده و دارای صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه چهار در رشته ابنیه و پنج در رشته های تاسیسات و تجهیزات و راه و ترابری( از معاونت برنامه ریزی 

و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با همراه داشتن مدارک و رزومه 

شرکت تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۰۷ به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 5/۳6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره ۰1۰۴5۴۴15۰۰۰۲ شهرداری نجف آباد 
و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

محمد مغزی نجف آبادی – شهردار نجف آبادم الف:1015084

چاپ اول
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تصمیم گیــری یکی از مهارت هــای مهــم و الزم در زندگی ما 
انسان ها محســوب می شــود. هر یک از ما در موقعیت  ها و 
شرایط مختلف اقدام به تصمیم گیری های  مختلفی کرده ایم. 
بدون اغراق باید بگوییم که زندگی همه ما انســان ها به همین 
تصمیمات خرد و کالنی که می گیریم گــره خورده و تصمیمی 
منطقی و سودمند است که برآمده از تعقل و تفکر آدمی باشد؛ اما 
گاهی اوقات ما انسان ها با نادیده گرفتن نقش قوه تعقل خود، 
تصمیماتی می گیریم که جز حسرت و پشیمانی، نتیجه دیگری 
به دنبال ندارند یا این که فقط ما را به یک آرامش موقت و زودگذر 
می رسانند. روان شناسان این نوع از تصمیم گیری ها را که پیامد 
نهایی آن مثبت تلقی نمی شود، تصمیمات غیرمنطقی می نامند. 
در این زمینه، شیوه های تصمیم گیری متعددی از سوی روان 

شناسان مطرح شده است که در ادامه به آن می پردازیم.
 تصمیم گیری اجتنابی: بعضی از انســان ها به هنگام رو به رو 
شدن با شرایطی که الزمه آن تصمیم گیری صحیح و به موقع 
است، برای رســیدن به یک آرامش موقت و کاذب از تصمیم 
گرفتن اجتنــاب می کنند. در این نــوع تصمیم گیری معموال 
جمالتی از قبیل، »فرصت زیاده«، »عجله ای نیست«، »باشه 
تا فردا« و ... از سوی این نوع تصمیم گیرندگان به کرات تکرار 
می شــود. مثال واضح آن دانش آموز و دانشــجویی است که 

مطالعه و درس خواندن را به شــب امتحان موکول می کند، در 
حالی که همه می دانند، درس را باید به تدریج و در طول ســال 
مطالعه کرد تا نتیجه به دست آمده از آن رضایت بخش باشد. 
پس به تعویق انداختن کارها برای رهایی موقت از یک استرس 

را تصمیم گیری اجتنابی می نامند.
 تصمیم گیری احساســی: در موارد مختلفی پیــش آمده که 
بعضی از آدم ها در رو به رو شــدن با موقعیت هــا، تنها به ندای 
دل خود توجه می کنند  و عقل و تفکر را به حاشــیه می رانند و 
جمالت معروف »دلم میگه ...« و »دلم می خواد« را از سوی 
این افراد زیاد می شنویم. دختر و پســری که بدون هیچ گونه 
ارزیابی دقیقی از خلقیات، عواطف، رفتار و شخصیت یکدیگر، 
عجوالنه و بی محابا اقدام به تصمیم گیری برای ازدواج می کنند 
و احساسات گره خورده و درهم تنیده را مبنای شناخت از یکدیگر 
قرار می دهند یا افرادی که با علم و آگاهی به بیماری فشارخون 
خود بی توجه به توصیه پزشکان، نمک را از غذاهای خود حذف 

نمی کنند، تصمیمی احساسی گرفته اند.
تصمیم گیری بر اساس نظر دیگران: در این نوع از تصمیم گیری، 
تصمیمات افراد، گــره خورده به تصمیمــات دیگران و حول و 
حوش نظرات تحمیلی آنان می چرخد. پایه و اساس این نوع 
تصمیم گیری، پاســخ به نگرانی ناشــی از قضاوت ها و پیش 

داوری  احتمالی و نادرســت دیگران اســت. افرادی که از این 
سبک تصمیم گیری اســتفاده می کنند، رضایت دیگران را بر 
نظر قلبی و منطقی خود ترجیح می دهنــد. در واقع این افراد، 
عروسک خیمه شب بازی دیگران هستند. نمونه ای بارز از این 
نوع تصمیم  گیری، چشم و هم چشــمی خانواده ها در تامین 

وسایل زندگی شان است.
 تصمیم گیری مطیعانه: افرادی که این نــوع تصمیم گیری را 
در زندگی به کار می برند، در واقع پذیرفته اند که توسط دیگران 
کنترل و هدایت شــوند و مطیع محض باشند. آن ها منتظرند 
دیگران به آن ها دیکته کنند و آن ها عمل کننده محض باشند و به 
این طریق استقالل و حق رای را از خود سلب می کنند. شاید از 
خود بپرسید که  تفاوت این نوع از تصمیم گیری با تصمیم گیری 
بر اساس نظر دیگران در چیست؟ در تصمیم گیری بر اساس 
نظر دیگــران، افراد نگران قضاوت و داوری شــدن از ســمت 
دیگران هســتند اما افراد متکی به تصمیم گیری مطیعانه به 
خاطر اعتماد به نفس پایین و تصور و احساس ناکارآمدی که از 
توانایی خود دارند، اجازه می دهند که دیگران برای آن ها تصمیم 
گیرنده باشــند. نمونه واضح آن فرزند جوانی اســت که برای 
 ساده ترین کارهای روزانه خود مثل غذا خوردن، متکی به نظر 

دیگران است.

آشپزی
چیزکیک 

تنوری با خامه سولیانو
مواد الزم: آرد 600 گرم،پودر شکر 150 گرم،روغن 320 

گرم،تخم مرغ 4 عدد،شیره آب و شکر دو قاشق غذاخوری،شیر 
کم چرب چهار قاشق غذاخوری،وانیل نصف قاشق چای خوری

مواد الزم برای داخل چیزکیک تنوری : پنیر خامه ای ۹00 گرم،خامه قنادی سولیانو 320 
گرم،شکر 300 گرم،تخم مرغ شش عدد،کره 100گرم،آرد ذرت 60 گرم،وانیل نصف قاشق چای خوری
طرز تهیه : روغن صاف را رنده کرده و با دست مخلوط می کنیم تا حالت خمیری پیدا کند. در مرحله 
بعد پودر قند را اضافه و مایه را با دست به طور کامل مخلوط می کنیم.در آخر هم تخم مرغ، وانیل، 
شیر، آب و شکر را در ظرفی مخلوط کرده و به مواد اضافه می کنیم. مخلوط را خوب هم می زنیم تا 
خمیر مورد نظر به دست بیاید. خمیر آماده شده را به مدت 12 دقیقه با دمای 180 درجه سانتیگراد 
درون فر گذاشته و بگذارید به طور کامل پخته شود. برای آماده کردن مواد داخل چیز کیک ابتدا 
پنیر و شکر را با همزن بزنید تا حل شود بعد خامه قنادی سولیانو کاله را اضافه کرده آنقدرهم 

می زنیم تا فرم بگیرد. بعد تخم مرغ و آرد ذرت را اضافه می کنیم. در مرحله بعد منتظر 
می شویم تا مخلوط آب شود که آن را در حد مخلوط شدن هم می زنیم.داخل قالب 

چیز کیک که خمیر زیرین را گذاشتیم قالب را لب به لب پر می کنیم.
در فر را باز کرده و سینی مواد مخلوط شده را داخل فر می گذاریم و  اجازه 

می دهیم 25 دقیقه با دمای 150 درجه سانتی گراد بپزد.

شیوه های تصمیم گیری رایج اما حسرت آفرین!

 معرفی کتاب

خبر

کوچه باغ انار/ به ماندنم عادت نکن

دختر نوجوانی که بوی دست پختش فضای مجازی را پر کرده است!

کتاب »کوچه باغ انار / به ماندنم عادت نکن« را حمیدرضا بشیری نوشته اســت. این کتاب، روایتی ادبی داستانی از زندگی 
شهید مدافع حرم، سید احسان میرسیار است که بر اساس خاطرات سیده فاطمه میرکریم پور )همسر شهید( 

نوشته شده است. نویســنده در مقدمه اش تصریح می کند: این کتاب که وام گرفته از مصاحبه ها،  خاطرات 
شفاهی یا رویدادهای واقعی است به رسم امانت داری، مستندات آن در اختیار انتشارات قرار گرفته است و 
با اجازه همسر شهید و به دلیل حفظ بافت داستانی اثر و همچنین برداشتن گامی  نو در عرصه نویسندگی در 

حوزه مرتبط با دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، برخی وقایع از لحاظ مکانی یا زمانی، تلفیق، پس 
و پیش، یا فضاسازی شده اند. از این رو اگر انتقادی به وجود بیاید، متوجه نویسنده است، نه همسر 

شهید.نویسنده در ابتدا کتاب به داغی اشاره می کند که درگذشت پسرش بر دلش گذاشته و رد این 
داغ را می شود در احساسات رقیق او در جمالت کتاب یافت.کتاب »کوچه باغ انار / به ماندنم عادت 

نکن« در حالی نوشته شده که انتشارات دیگری نیز نوشتن یک کتاب درباره شهید میرسیار را 
در دست اقدام دارد؛ اما بی تردید می توان گفت محتوا و فرم این کتاب، با همه کتاب هایی که 

تاکنون درباره شهدای مدافع حرم نوشته شده، فرق دارد.

 او از اوایل کودکی عاشق آشپزخانه و اجزا تشکیل دهنده آن بود و مانند ســایر دختران هنگام تهیه غذا برای یادگیری روش های آشپزی و لمس مواد غذایی در 
آشپزی کنار مادرش می ایستاده؛ تا اینکه حدود یک ســال پیش تصمیم گرفت این کار  را به تنهایی امتحان کرده و  به عالقه و سرگرمی خود تبدیل کند. او لوجی 
هانی است که هنوز 14 سال سن هم ندارد و در کالس دوم دبیرستان تحصیل می کند.وی می گوید:»همه دختران، هنگامی که جوان هستند، می خواهند آشپزی 
را یاد بگیرند و عاشق یادگیری فنون آشپزی هستند و من یکی از آن ها بودم و نیازهای اولیه را یاد می گرفتم. مادرم را هنگام آشپزی می دیدم و چگونگی  پخت 
غذا را از او یاد می گرفتم. یک سال پیش بود که شروع به آشپزی کردم، اما می خواستم با دستورالعمل های مادرم پیش بروم. این یک سال او به عنوان حامی 
برای من محسوب شد و اطالعات زیادی را در اختیارم قرار  می دهد  تا بدون کمک مادرم به تنهایی آشپزی کنم.«  لوجی هانی ادامه داد:»من هر روز به تنهایی وارد 
آشپزخانه می شوم تا بتوانم به خوبی یاد بگیرم. در اصل آرزوی این را دارم که یوتیوبر مشهوری شوم. بنابراین کار را با محتوای سرگرمی شروع کردم که فقط پخت 

و پز نبود و سپس به فکر ضبط اولین ویدئو افتادم که وارد کانال یوتیوب شد.«

وز عکس ر

 مالیر، شهر جهانی 
انگور و کشمش

شهرســتان مالیر در اســتان 
همدان با حدود 11 هزار هکتار 
تاکســتان هــر ســال به طور 
میانگین 23 تــن انگور در هر 

هکتار تولید می کند.

عکس: خبرگزاری صداسیما

 سریال طنز جواد رضویان
 5 آبان روی آنتن می رود

»دنیای ژوراسیک« هم به سال آینده 
موکول شد

پخش سریال »صفر بیست و یک« به کارگردانی مشترک جواد 
رضویان و سیامک انصاری و تهیه کنندگی مهدی فرجی از پنجم 
آبان ماه در شبکه سه سیما آغاز خواهد شد.سیاوش طهمورث، 
امیرحسین رستمی، رویا میرعلمی، نگار عابدی، افشین آقایی از 
جمله بازیگران سریال »صفر بیست و یک« هستند که این روزها در 
حال تصویربرداری است.

با وجود اینکه سازندگان و کارگردان فیلم سینمایی »دنیای ژوراسیک« 
اصرار داشــتند با ادامه فیلمبرداری و اتمام آن، این فیلم را برای اکران 
در سال جاری میالدی آماده کنند، اما کمپانی »یونیورسال« اکران این 
فیلم را به دهم ماه ژوییه ســال 2022 تغییر داد.فیلم سینمایی »دنیای 
ژوراســیک« نزدیک به دو ماه اســت که با وجود تشــدید کرونا در جهان 
همچنان به فیلمبرداری خود ادامه می دهد.

کمیته امور بانوان و خانواده با تاکید مدیرعامل محترم  و با حضور نماینده هر 
حوزه در محل دفتر مشاور امور بانوان و خانواده تشکیل شد. در اولین جلسه 
این کمیته اعظم السادات مرتضوی، مشاور امور بانوان و خانواده آبفای استان 
اصفهان پس از معرفی اعضا به هدف تشکیل این کمیته اشاره کرد و به شرح 
برنامه های راهبردی مورد انتظار از سوی  مشــاور امور زنان و خانواده وزارت 

نیرو پرداخت.
در این جلســه شناســایی بانوان توانمند و مسئولیت پذیر شــاغل با هدف 
بهره گیری از توانمندی های آنها در فرصت های مناسب شغلی و مدیریتی با 
رعایت اصل شایســته گزینی ، همچنین فراهم آوردن زمینه های الزم جهت 

ارتقای ســطح علمی و مهارتی بانوان، برنامه ریزی و توســعه گفت وگوهای 
اجتماعی با اقشــار مختلف بانوان به عنوان مدیران غذا و انرژی در خانواده، 
توسعه تعامل موثر با سازمان های مردم نهاد، برنامه ریزی و اجرای برنامه های 
تحکیم خانواده به منظور پرورش نسل آینده، در دستور کار قرار گرفت.مرتضوی 
ضمن اشاره به درپیش بودن هفته ملی سالمت بانوان، برنامه های این هفته 
را ارائه کرد و از اعضای کمیته خواست نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه 
ارائه دهند.مقرر شد جلسه کمیته بانوان به صورت ماهانه در مناطق مختلف 
برگزار شود  تا بانوان شرکت بتوانند از نزدیک با فعالیت های این کمیته آشنا 

شده و نظرات و پیشنهادات خود را اعالم کنند.

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان ازعزم جدی مخابرات منطقه اصفهان 
بر افزایش کیفیت سرویس ها و خدمات مخابراتی در استان خبر داد.

ر با حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم  ناصر مشایخی در دیدا
شاهین شهر،میمه و برخوار در مجلس یازدهم ضمن تشریح آخرین 
وضعیت مخابراتی این حوزه انتخابیه اظهار کرد: مخابرات منطقه اصفهان 
راده ای مضاعف پیگیر اعتالی کمی و کیفی سرویس ها و  با عزم و ا
خدمات مخابراتی در سراسر استان است.وی، خدمت خالصانه به مردم 
الی مجموعه مخابرات دانست و افزود: مخابرات منطقه  را هدف وا
اصفهان همواره با اتکا بر توان و تخصص نیروهای متعهد خود در صف 
اول خدمت رسانی به اقشار مختلف مردم بوده و امیدواریم درصد 

رضایت عمومی از سرویس ها و خدمات این مجموعه بیش از پیش 
شود.سرپرست مخابرات منطقه اصفهان گفت: از ابتدای بروز شرایط 
کرونایی در کشور و افزایش نیاز مردم به خدمات غیر حضوری و به 
دنبال آن باال رفتن میزان استفاده از اینترنت، مخابرات منطقه اصفهان با 
اتخاذ تدابیر تخصصی به بروزرسانی و ارتقای شبکه ثابت و همراه اقدام  
کرد که نتیجه آن افزایش پهنای باند و تسهیل و تسریع دسترسی به 
اینترنت در کل استان بود.گفتنی است؛ حسینعلی حاجی ، نماینده مردم 
شهرستان شاهین شهر،میمه و برخوار نیز  در این دیدار ضمن تقدیر از 
 خدمات مخابرات به بیان دغدغه ها و مشکالت مخابراتی حوزه انتخابیه 

خود پرداخت.

پروژه نورد  گرم ٢ که به همت حمیدرضا عظیمیان پس از ســال ها وارد فاز 
اجرایی شد از آن دسته پروژه هایی است که به واســطه آن عالوه بر آنکه از 
خام فروشی فوالد خام به کشورهای دیگر جلوگیری به عمل می آید، کشور 

از واردات ورق های گرم فوالدی بی نیاز می شود.
نیاز حال حاضر ورق فوالدی کشور 7.2 میلیون تن در سال است که اگرصنایع 
فوالدی با تمام توان خود و به صورت مستمر فعالیت خود را ادامه دهند تنها 
قادر به تولید 5 میلیون تن خواهند بود در نتیجه آن، برای صنایع نیازمند به 
ورق های فوالدی راهی نمی ماند جز آنکه کسری دومیلیونی سالیانه خود را 
از طریق واردات مرتفع کنند. حال قرار اســت با افتتاح نورد گرم2 کسری دو 
میلیون تنی جبران و ظرفیت ســاالنه تولید ورقه های فوالدی به 8 میلیون 

تن در سال برسد.
به واسطه این پروژه تاثیرپذیری اقتصاد فوالد نیز از تحریم های وزارت خزانه 

داری آمریکا که در اوایل تیرماه ســال جاری اجرایی می شود، کمتر خواهد 
شــد.دراین میان بدقولی شــرکت آلمانی در عمل به تعهداتش که بایستی 
اجرای نوردگرم ٢ را عملیاتی می کرد هم موجب سنگ اندازی در برابر مدیران 
این شرکت و تاخیر چندین ساله آن شده بود؛ اما حمیدرضا عظیمیان دست 
روی دست نگذاشــت تا ببیند چه روزی شــرکت آلمانی وارد عمل خواهد 
شــد و درطول دوران مدیریت خود به مذاکره با دیگر رقبای حاضر درصحنه 
پرداخت تا آنکه توانست با شرکت چیان از کشور به توافق نهایی برای احداث 
این خط تولیدی برسد.برحســب پیش بینی این پروژه که کلنگ زنی آن در 
اوایل تابستان سال جاری انجام شــد، بیش از 30 ماه به درازا بکشد.شاید 
ســالیانی چند طول بکشد تا کارشناســان صنایع فوالدی به اهمیت اجرای 
 این پروژه و برکاتــی که در آینده از طریق آن برای کشــور ایجاد می شــود،

پی ببرند.

کمیته امور بانوان و خانواده شرکت آبفای استان اصفهان تشکیل شد

عزم جدی بر افزایش کیفیت سرویس ها و خدمات مخابراتی

میراث عظیم فوالد مبارکه

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