
بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، جمعیت اصفهان در سال 98 کاهش 16/5 درصدی داشته است؛

جمعیتی که آب می رود
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مناقشه ماسکی!
  فروش ماسک بیشتر از 1300 تومان در اصفهان تخلف خواهد بود؛
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 رییس سابق اتحادیه کامیون داران
 و بارکش های شهری اصفهان:

 افزایش کرایه ها
  جبران کننده  هزینه های 

کامیون  داران نیست

 رییس پرسر و صدا ترین هیئت
 استان انتخاب شد؛

 مردی از جنس فوتبال 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
فرمانداری شهرکرد اعالم کرد:
 تاکسی ها بیش از 
3 مسافر سوار نکنند
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 اجرای پویش» کار کن، 
 زندگی کن و با کرونا

 مبارزه کن« در چهارمحال

5

ترخیص وسایل نقلیه توقیفی 
 به مناسبت هفته ناجا 

در اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان
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 رونمایی از طرح 
ملی »کاشان؛ 

پایتخت 
نهج البالغه ایران«

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

       نام روزنامه: زاینده رود 
      تاريخ انتشار: 99/07/23
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شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
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ماسک جدید روحانی سوژه شد

عکس خبر

روزگذشته تصویری از ماسک جدید و عجیب رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت منتشر شد که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. 

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد
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هشدار آلمان به ترکیه
وزیر خارجه آلمــان با اعالم اینکه ترکیه بایــد از اقدامات تحریک آمیز در مناقشــه گازی در دریای 
مدیترانه شرقی اجتناب کند، گفت: برلین در همبستگی با قبرس و یونان به عنوان شرکای اتحادیه 
 اروپا ایستاده است.هایکو ماس، پیش از سفر به قبرس و یونان گفت: اگر دولت ترکیه عالقه مند به

 گفت و گو اســت باید همانطور که بارها تایید کرده به تنش زایی و تحریــک پایان دهد.وی از ترکیه 
خواست تا برای مذاکرات همچنان آماده باشد و اکتشــاف منابع گازی را در دریای مدیترانه شرقی 
از سر نگیرد.روز دوشنبه یک کشتی اکتشــافی ترکیه بار دیگر به آب های مورد مناقشه اعزام شد تا 
اکتشــاف خود را آغاز کند و این مسئله یونان را بر آن داشــته تا یک درخواست جدی جدید را برای 

تحریم آنکارا از سوی اتحادیه اروپا بابت تنش به وجود آمده بر سر حق اکتشاف مطرح کند.

10 میلیون آمریکایی از طریق پست رای دادند
آمار و ارقام مربوط به رای گیری زودهنگام در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا نشان می دهد 
که تاکنون بیش از ۱۰ میلیون آمریکایی به صورت پســتی رای داده اند.به نوشته خبر گزاری رویترز، 
این میزان مشارکت نسبت به دوره گذشته انتخابات آمریکا در پنج ایالت افزایش ۲۰ درصدی داشته 
اســت. به طور دقیق تر تعداد آمریکایی هایی که در رای گیــری زود هنگام امســال در این ایالت ها 
مشارکت داشته اند نسبت به سال ۲۰۱۶، ۱.۴ میلیون نفر بیشتر بوده اند. بر اساس گفته پروژه انتخابات 
آمریکا، حدود ۱۰.۴ میلیون آمریکایی در ایالت های مینه سوتا، داکوتای جنوبی، ورمونت، ویرجینیا و 
ویسکانسین در رای گیری زود هنگام امسال مشارکت کرده اند. میزان مشارکت آمریکایی ها در این 
رای گیری  در حالی افزایش یافته که به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از رای دهندگان به خصوص 

دموکرات ها تمایل بیشتری نسبت به رای گیری از طریق پست نشان داده اند. 

آمادگی ارتش سعودی برای عملیات وسیع در مرز یمن
منابع خبری می گویند که بر خالف انتظارات، ائتالف سعودی در پی افزایش تحرکات خود در مناطق مرزی 
با یمن است و احتماال قصد انجام عملیات وسیعی را داشته باشد.وبسایت الخبر الیمنی، این خبر را به 
نقل از »منابع آگاه« در داخل دولت منصور هادی نقل کرده و نوشته است که ارتش سعودی بیش از یک 
ماه است که تعداد زیادی از نیروهای یمنی خود را از میان ارتش وابسته به منصور هادی بیرون کشیده و به 
نیروهای خود در مرزها نیز فراخوان داده تا در دوره آموزشی جدید در پادگان های ریاض، شرکت کنند و به 
جای آن ها، نیروهای جدید مستقر شده اند.به گفته این مقام مطلع یمنی، نیروهای یمنی در کنار نیروهای 
سعودی در پایتخت عربستان آموزش می بینند و همزمان نیرو و تجهیزات وسیعی به طور روزانه از ریاض 
روانه مرزهای جنوبی می شوند.در کنار این ها، وزارت دفاع آمریکا نیز هفته گذشته از ورود فرماندهان نظامی 

به ریاض خبر داد و تصاویری نیز از حضور این فرماندهان در پایگاه هوایی »امیر سلطان« منتشر شد.

فرانسه برای برگزیت بدون توافق آماده می شود
نخست وزیر فرانســه اعالم کرده اســت که خود را برای یک پایان احتمالی دوران گذار انگلیس بدون 
دستیابی به توافقی تجاری آماده می کند.البته در عین حال پاریس می خواهد در یک راه حل برای این 
منظور سهیم باشد و با این همه به گفته نخست وزیر فرانسه همه ســناریوها را در برنامه دارد.به نوشته 
هفته نامه اشپیگل، فرانسه خود را برای سناریوی پایان احتمالی دوران گذار انگلیس بدون دستیابی به 
توافقی تجاری آماده می کند.»ژان کاستکس«، نخست وزیر فرانسه در سخنانی اظهار داشت که حتی 
اگر فرانسه بخواهد از وقوع سناریوی عدم توافق جلوگیری کند، اما در همکاری نزدیک با شرکای اروپایی 
خود و کمیسیون اروپایی برای همه سناریوها آماده می شود.نخست وزیر فرانسه همچنین گفت: عدم 
دستیابی به توافقی تجاری می تواند پیامدهای جدی داشته باشد، از این رو در حال حاضر همه وزارتخانه 
های مربوطه در این راستا کار می کنند تا حمایت واحدی در قدرتمندترین بخش های مربوطه پیدا کنند. 

کرملین به شدت تالش دارد تا در بحران پیش آمده برگ برنده خود را به دست آورد؛

روسیه؛ پیشتاز امتیازگیری در قره باغ

روسیه سال هاست که یک پای مناقشه  علیرضا کریمیان
قره باغ است و با هر بار شــعله ور شدن 
آتش اختالفات و درگیری ها در این منطقــه همواره کرملین متهم به 
آتش افروزی و کوبیدن بر طبل جنگ و درگیــری در این منطقه بوده 
است. هر چند این اتهام همواره از سوی مسئوالن روسی رد شده ؛اما 
به خصوص در مناقشــه اخیر بــه وضوح روس ها تــالش دارند تا از 
درگیری ها در جهت پیشبرد اهداف و منافع سیاست خارجی خود بهره 
ببرند. اردوغان از یک سو در ترکیه و پوتین از سوی دیگر در روسیه دو 
رهبر قدرت طلبی هســتند که هر یک تالش دارد سهم بیشتری از این 
مناقشــه برای ضربه زدن به رقبای منطقه ای داشته باشد، در جنگ 

اخیر اما اوضاع به نفع روس ها بوده است. 
روسیه همواره با فشار به آذربایجان به دنبال همسو کردن این کشور با 
خود است. این دستورالعمل فشار، به بخشی از استراتژی ثابت روسیه 
در مقابل آذربایجان تبدیل شده اســت. از سوی دیگر البته استراتژی 
فشار روسیه به آذربایجان همواره کاهش نفوذ ترکیه در منطقه قفقاز 
را نیز مدنظر دارد. هر چند کارشناسان سیاســی همواره می گویند که 
نمی توان به راحتی برای جنگ قره باغ برنــده و بازنده پیش بینی کرد 

چرا که هیچ یک از طرف ها آنقدر قوی نیســت که دیگری را به تسلیم 
وادار کند؛ اما این بار ممکن است به طور نسبی برنده این دور از جنگ 
کنونی شناخته شود به این جهت  که توانسته پس از سکوتی معنا دار 
در شــروع جنگ، دوباره ابتکار عمل را در منطقه ای که به حیاط خلوت 

این کشور شهره است در اختیار گیرد.
  »نیکول پاشــینیان« نخســت وزیر ارمنســتان پس از کسب قدرت 
کوشــیده بود گرایش به غرب را در دســتور کار دولتش قرار دهد. اما 
جنگ دوباره قره باغ به ایــروان چنین القا کرد کــه همچنان باید زیر 
حمایت مسکو قرار داشــته و خود را متعهد به »ســازمان هم پیمان 

جمعی« به رهبری روسیه بداند. 
باکو نیز دریافته است که بدون مالحظه روسیه و تنها با اتکا به سالح ها 
و حمایت های اسرائیل  ـ ترکیه قادر نیســت بیرون از چارچوب نظام 
سنتی در منطقه عمل کند. مهم تر اینکه ترکیه نیز بر سرکشی خود مهار 
زده و با چشم پوشی از ادعاهای گذشــته اش درباره رد هرگونه آتش 
بس پیش از پایان اشــغال قره باغ، حاال آن را گامــی مهم می خواند. 
اگرچه تاکید می کند؛ این وضع)آتش بس( نمی تواند راه حل دائمی 
باشد. امتیاز دیگر روسیه در جنگ قره باغ، تفویض ابتکار توقف جنگ 

از ســوی رهبران گروه مینســک به دولت این کشــور  است. روسیه، 
فرانسه و آمریکا رهبری گروه مینســک را که در سال ۱99۲ با حضور 
۱۰ کشور تشکیل شــد به عهده دارند. این گروه از آن تاریخ که به آتش 
بس میان ارمنســتان و آذربایجان در ســال ۱99۴ انجامید، قرار بود 
برای پایان بحران قره باغ چاره اندیشی کند. اکنون جنگ دوباره، این 
گروه خفته را از خواب طوالنی بیدار کرده و به نوعی فرصت عرض اندام 
به پوتین را در این منطقه داده اســت. والدیمیر پوتین، رییس جمهور 
روسیه، سال ها کوشیده تا از کشورش چهره یک قدرت جهانی را بسازد 
که در مناطق بحران خیز جهان از آمریــکای التین گرفته تا خاورمیانه 

دستی بر آتش دارد. 
او حتی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم مداخله کرده است. 
ســال ها تالش کرده تا غرب را بی ثبات کند؛ اما ناگهــان می بیند که 
خودش در محاصره بی ثباتی است پس برای روسیه و شخص پوتین 
مهم است که پس از پیروزی در سوریه و وادار کردن کشورهای منطقه 
از جمله ترکیه و ایران برای همکاری بیشتر در مسائل نظامی و سیاسی 
خاورمیانه با روسیه این بار در منطقه ای اسراتژیک مانند قره باغ نیز 

اقتدار روس ها حفظ شود.

رییس مجلس در نامه ای بــه رییس جمهور تاکید 
کرد: الیحــه بودجه ۱۴۰۰ متفاوت بــا لوایح بودجه 
گذشــته و متناسب با شــرایط اقتصادی کشور و با 
لحــاظ اصالحات ســاختاری مدنظــر رهبر معظم 
انقالب و نمایندگان تدوین و به مجلس تقدیم شود.

در همین زمینه، محسن زنگنه رییس کمیته اصالح 
ساختار بودجه مجلس شورای اسالمی  با اعالم این 
خبر افزود: رییس مجلس شورای اسالمی طی این 
نامه خطاب به رییس جمهور عنوان کرده اســت در 
زمان تدوین الیحه بودجه ۱۳9۸ و در آذرماه ســال 
۱۳9۷ معظم له مقرر فرمودند»نقشــه راه و برنامه 
کلی اصالح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری 
بودجه با افــق دو ســال )۱۳9۸-۱۳99( تدوین و 
مصوب شــورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و 

بودجه سال ۱۳9۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم 
شود«. همچنین تاکید کردند آنچه در سیاست های 
کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی درباره اصالح ســاختار بودجه عمومی و 
قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابالغ شده 
الزم است اجرایی و در بودجه سال ۱۳9۸ گنجانده 
شود. این مهم بار دیگر در بیانات اخیر ایشان که به 
مناسبت هفته دولت و در جلسه مجازی با اعضای 
محترم هیئت دولت ایراد شــد، مــورد تاکید قرار 
گرفت.به عالوه اصالحات ســاختاری بودجه یکی 
از مطالبات اصلــی نمایندگان محتــرم مجلس و 
کمیسیون های تخصصی از دولت محترم و یکی از 
محورهای اصلی بسته اقتصاد مردمی است. از این 
رو در همین ماه های آغازین، جلسات متعددی در 

مجلس شورای اسالمی پیرامون موضوع اصالحات 
ساختاری بودجه با حضور مسئوالن سازمان برنامه 
و بودجه و دســتگاه های اجرایی مرتبط برگزار شده 
است.با عنایت به فرارسیدن زمان تهیه الیحه بودجه 
در دولــت، انتظار می رود الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ 
متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط 
اقتصادی کشــور و با لحاظ اصالحات ســاختاری 
مدنظر رهبر معظــم انقالب و نماینــدگان محترم 

مجلس تدوین و به مجلس تقدیم شود.

درخواست بودجه ای »قالیباف« از  رییس جمهور

 مدیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی: 

اعمال فشار حداکثری نتیجه بخش نیست
 مدیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار کرد، تجربه نشــان داده که سیاست فشار حداکثری هیچ گاه نتیجه بخش نیست.محمد البرادعی در خصوص 
تالشش برای مقابله با استفاده نظامی از قدرت هسته ای گفت: هرکاری که من به عنوان مدیرکل انجام داده ام، به همراه همکارانم صورت گرفته. این کاری تیمی بوده 
است. قبال نیز گفته ام که اگر ما با یکدیگر نجنگیم، دنیا جای امن تری خواهد بود. اگر با یکدیگر همکاری کنیم دنیا جای امن تری خواهد شد. دنیا زمانی امن می شود 
که از فناوری همچون فناوری هسته ای برای سالمت، کشاورزی و تولید انرژی استفاده کنیم و با آن یکدیگر را نکشیم.مدیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی با 
اشاره به مسئله هسته ای ایران، ادامه داد: مسئله امنیت به جلب اعتماد بستگی دارد و نه به اعمال فشار. سیاست آمریکا اعمال فشار حداکثری علیه ایران است و من 
تا به حال ندیده ام که این کار تحت هیچ شرایطی نتیجه دهد. ما باید جلب اعتماد کنیم و بفهمیم که خواسته طرف مقابل چیست. حال چه ایران باشد چه کره شمالی. 
تجربه  من  می گوید که چنین کشورهایی ادراکی از ناامنی دارند پس جامعه بین المللی باید به آن ها ضمانت دهد و در عین حال ضمانت هایی را دریافت کند که آن ها 
سالح هسته ای کسب نمی کنند.وی در پایان تصریح کرد: اروپایی ها سالح هسته ای ارتقا نمی دهند چراکه از حفاظت ناتو برخوردارند. پس بقیه چه؟ کسانی که عضو 
ناتو نیستند چه می شوند؟ باید سیستمی تبیین شود که همگی به اندازه کافی احساس امنیت کنند تا بر سالح هسته ای اتکا نکنند و به دنبال دست یافتن به آن نروند.

چهره روز

وز عکس ر

مذاکرات بین 
افغانستانی دوحه 

از سرگرفته شد
ســخنگویان هیئــت مذاکره 
لبــان و دولــت  کننــده طا
افغانســتان اعــالم کردند که 
گروه هــای تمــاس دو طرف 
پس از ۱۲ روز توقف، نشست 

مشترکی را برگزار کردند.

 آخرین جزییات از بازگردانده شدن 
اموال بلوکه شده ایران 

رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اظهار داشــت: گفت وگو ها با سفیر کره جنوبی و نماینده 
بخش بازرگانی این کشور آغاز شده، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم.حسین تنهایی در مورد 
آخرین وضعیت پول های بلوکه شــده ایران در کره جنوبی اظهار داشت: گفت وگوها با سفیر کره 
جنوبی و نماینده بخش بازرگانی این کشور آغاز شده؛ اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم. بنابراین 
برای تشریح جزییات و نحوه این تفاهم باید صبر کرد.وی افزود: البته ما بحث شکایت از کره را 
مطرح کردیم، از همین روی شاهد اقداماتی از سوی دولت کره هستیم. همچنین نباید فراموش 
کرد که این کشــور به تعهدات قبلی خود در این موضوع نیز عمل نکرده بود.رییس اتاق بازرگانی 
ایران و کره جنوبی در مصاحبه پیشین خود میزان پول های بلوک شده ایران در این کشور را تقریبا 

۸.5 میلیارد دالر ارزیابی کرده بود.

ورود مجلس به موضوع خودکشی دانش آموز بوشهری
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با اشاره به خودکشی دانش آموز 
۱۱ ساله بوشهری آن را فاجعه خواند و تاکید کرد که باید این اتفاق علت یابی شود و در آینده شاهد 
تکرار چنین مصیبت هایی نباشــیم. همچنین این عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی در توئیت دیگری با اشاره به طرح تهیه شده برای تکلیف دولت جهت تامین سه 
میلیون تبلت و گوشی هوشمند برای دانش آموزان بی بضاعت نوشت:» طرح دوفوریتی تهیه سه 
میلیون تبلت و گوشی هوشــمند برای دانش آموزان بی بضاعت را حدود یک ماه پیش تهیه و با 
جمع آوری حدود ۴۰ امضا سابمیت کردم. اعالم وصول شده و در نوبت قرار دارد. مطابق این طرح 
دولت مکلف خواهد شد از محل های بودجه ای مشخص شده، سه میلیون ابزار تهیه و در اختیار 
دانش آموزان بی بضاعت قرار دهد.«حدود یک ماه پیش نادری، نماینده تهران در مجلس شورای 
اسالمی از تهیه طرح دو فوریتی برای دسترسی دانش آموزان نیازمند به تبلت و گوشی هوشمند 

جهت آموزش در فضای مجازی خبر داده بود.

 پاسخ ایران به ادعاهای نماینده عربستان
 در  سازمان ملل

 نماینده ایران در کمیته یکم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاسخ به ادعاهای سفیر سعودی 
علیه ایران، از جامعه جهانی خواست این کشور را برای فعالیت پنهانی اتمی خود پاسخگو سازد.

حیدرعلی بلوجی در کمیتــه اول مجمع عمومی ســازمان ملل متحد با رد اتهامات بی اســاس 
سفیر سعودی علیه ایران، اظهارداشت: دیدن این درجه از خصومت از طرف کشورهایی همچون 
سعودی تاســف آور اســت در حالی که ایران همواره طرح های صلح را برای تامین ثبات منطقه 
خودمان ارائه داده است.وی ادامه داد: با این حال، آنها این درخواست های صلح را نپذیرفته اند 
و در عوض به سیاســت های ناموفق خود در زمینه راه حل های نظامی و یا التماس دیگران برای 
مقابله با ایران عالوه بر تالش های بدشــان برای اتهام زنی ایران ادامــه داده اند.نماینده ایران در 
کمیته یکم مجمع عمومی ســازمان ملل متحد اضافه کرد: فعالیت های هسته ای ایران به طور 
کامل شــفاف اســت و ما کامال با آژانس بین المللی انرژی اتمی همــکاری می کنیم و آخرین 
گزارش ها و اظهارات مدیرکل آژانس به صراحت همکاری ایران را تایید کرده است.بلوجی یادآور 
شــد: مدیرکل آژانس توافق اخیر بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را لحظه درخشــان 
دیپلماسی می خواند.این دیپلمات ایران اضافه کرد: ما مطمئن هستیم اگر قرار باشد موضوعات 
 به شکلی منصفانه مورد بحث و بررسی قرار گیرند، موارد زیادی وجود دارد که سعودی ها باید آنها را 

روشن کنند.

کافه سیاست

نماینده اصفهان در مجلس:
رییس جمهور تحرکات 
امیدآفرین انجام دهد

نماینــده اصفهــان در مجلــس گفــت: 
رییس جمهور باید به خواسته های ملت در 
رفع دغدغه های معیشتی مردم توجه کند و 
بداند که جامعه نیازمند تحرکات امید آفرین 
دولت به ویژه در حوزه اقتصاد است.عباس 
مقتدایی افزود:معتقدیم دولت از ظرفیت 
تقدیم الیحه به مجلس برای رفع مشکالت 
کشور استفاده نکرده است بنابر این مجبور 
هســتیم برخی خواســته های مردم را در 
قالب طرح در مجلس یازدهــم به جریان 
بیندازیم که ایــن موضوع نقطه ضعف برای 
دولت محسوب شــده و در عین حال نقطه 
امیدی برای مجلس یازدهم است که نشان 
داده خود را معطــل دولت نخواهد کرد.وی 
گفت: رییس جمهور باید به این نکته توجه 
کند که می بایست خواسته های ملت را مورد 
توجه قرار دهد این در حالی است که مردم 
از برخی رفتارهای دولت به ستوه آمده اند؛ 
بنابر این برخی از حرکات دولت و شــخص 
رییس جمهور می تواند امید در جامعه ایجاد 
کند.نماینده اصفهــان در مجلس گفت: در 
کشور تفکیک قوا وجود دارد؛ دولت و فلسفه 
وجودی آن این اســت که تامین در صورت 
لزوم توزیع اجناس و کاالها را سازماندهی 
کند اما مشکل آنجاست که دولت نتوانسته 
و یا نخواسته و یا به هر دلیلی اقدام موثری 
انجام نداده لذا باید از دولــت بخواهیم به 
وظایف ذاتــی خود بیش از پیــش و موثر 

عمل کند.

روسیه همواره با فشار به آذربایجان به دنبال همسو 
کردن این کشور با خود است. این دستورالعمل 
فشار، به بخشی از استراتژی ثابت روسیه در مقابل 

آذربایجان تبدیل شده است

بین الملل
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:

ضرورت برندسازی در پوشاک اصفهان
نماینده مردم اصفهان در مجلس، در نود و سومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
استان اصفهان که به طرح مشکالت صنایع نساجی استان اختصاص یافت، بر ضرورت برندسازی در 
پوشــاک اصفهان تاکید کرد.مهدی طغیانی در این جلســه گفت: در صورت باال بودن تقاضا، واحد های 
تولیدی تمایل به توسعه دارند.وی با بیان اینکه ظرفیت هزینه تمام شده تولیدات حوزه پوشاک در حال 
حاضر برای صادرات به صرفه است، برندسازی در پوشاک اصفهان را ضروری دانست و خواستار شبکه 
سازی خوشه ای در این زمینه از طریق بخش صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی با تعامل اتاق 
بازرگانی، دانشگاه ها و سایر نهاد های ذی ربط شد.شایان ذکر است پس از طرح مشکالت صنایع نساجی 
اصفهان از سوی حبیب ا... شاه کرمی، رییس انجمن صنایع نساجی استان مقرر شد واردات الیاف پلی 
استر و انواع نخ های سیستم پنبه ای و الیاف مصنوعی صرفا با تایید کمیته فنی وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت صورت گیرد و همچنین نماینده ای از انجمن نساجی استان اصفهان برای شرکت در جلسات کمیته

 فنی وزارت صمت معرفی شود.

رییس سابق اتحادیه کامیون داران و بارکش های شهری اصفهان:
 افزایش کرایه ها 

جبران کننده هزینه های کامیون  داران نیست
رییس ســابق اتحادیه کامیــون داران و بارکش های شــهری اصفهان گفــت: هزینه های جاری 
کامیون داران از جمله الستیک، روغن موتور و قطعات به اندازه ای افزایش داشته که تغییرات کرایه ها 
جبران کننده آن نیست. طی دو ماه اخیر که ارز نیمایی حذف شده این مشکل جدی تر شده است.

غالمحسین شفیعی اظهار کرد: پس از شیوع ویروس کرونا محدودیت هایی برای کامیون داران به 
وجود آمد اما نمی توان حمل ونقل را تعطیل کرد؛ با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت این قشر 

ادامه دارد.
وی افزود: امسال بر خالف عرف هر سال با جهش قابل توجه قیمت ها روبه رو بودیم، کامیون داران 
و بارکش های شهری نیز هر کدام گروه هایی تشکیل داده و بر قیمتی بین خودشان توافق کرده و بر 
همین اساس نرخ کرایه را افزایش دادند.رییس سابق اتحادیه کامیون داران و بارکش های شهری 
اصفهان گفت: تعیین کرایه های این صنف بر اساس مصوبه نیست بنابراین اعضای آن، اختیار تعیین 
قیمت دارند.شفیعی افزود: هزینه های یک دستگاه کامیون در شرایط کنونی به صورت روزانه تغییر 
می کند؛ قیمت الستیک، روغن و قطعات ماشین به شــدت افزایش یافته است.وی با بیان اینکه 
برای تعیین نرخ ها هر چند ماه یک بار تصمیم گیری می شود، اضافه کرد: نمی توان نرخ ها را به طور 

نامعقول افزایش داد.

ضمانت بانک برای اجرای پروژه آزادراهی اصفهان- شیراز
مدیر امور اعتبارات بانک مسکن از ضمانت بانک مسکن برای انجام و اجرای پروژه های آزادراهی 
بیرجند- قائن، شیراز- اصفهان، تهران- شمال و حرم تا حرم، خبر داد.محمد حسن علمداری در 
خصوص نقش بانک مسکن در تامین مالی پروژه های آزادراهی از طریق بورس، گفت: بانک مسکن 
ضمانت سرمایه برخی از پروژه های آزادراهی را از طریق بورس، انجام می دهد.مدیرامور اعتبارات 
بانک مسکن با اشاره به اینکه این بانک در حال حاضر ضمانت چندین پروژه بزرگراهی را در قالب 
ماده ۵۶ و یا بازار سرمایه پذیرفته است، افزود: پروژه های آزادراهی که بانک مسکن ضمانت سرمایه 
آنها را پذیرفته شامل آزادراه بیرجند- قائن، شــیراز- اصفهان، تهران- شمال و حرم تا حرم است.

به گفته وی، برای این پروژه ها در بازار سرمایه، اوراق صادر می شود که یک رکن ضامن می خواهند 
 و بانک مســکن به عنوان رکن ضامــن متقبل ضمانت پرداخت ســود مشــتریان و اصل مبلغ را 

متقبل می شود.

  فروش ماسک بیشتر از 1300 تومان در اصفهان تخلف خواهد بود؛

مناقشه ماسکی!

در حالی که کرونا در اغلب مناطق ایران از  مرضیه محب رسول
جمله کالن شــهرها افزایش وحشتناکی 
داشته اســت و توصیه ها و اجبارها در این زمینه شدت گرفته، سازمان 
های مربوطه تالش کرده اند تا بازار آشفته تولید و عرضه ماسک در کشور 
را سر و سامان دهند. مسئله قیمت ماسک البته مبحث جدیدی نیست؛ 
بحث و جدل میان سازمان غذا و دارو و سازمان صمت از سویی و تولید 
کنندگان و داروخانه دار ها از ســوی دیگر در مورد قیمت مصوب عرضه 
ماسک چندین ماه است که در جریان است. ابتدا قرار بود ماسک های 
سه الیه در داروخانه ها با قیمت یک هزار و پانصد تومان به فروش برسد 
عددی که نه داروخانه دارهــا آن را پذیرفتند و نه تولید کنندگان حاال اما 
وزارت صمت اعالم کرده که نرخ مصوب فروش ماسک در سراسر کشور 
و به تبع آن استان اصفهان یک هزار و سیصد تومان خواهد بود و عرضه 
باالتر آن گران فروشی محسوب می شود. مسئوالن تنظیم بازار امیدوارند 
این تعیین قیمت در کنار افزایش بازرسی ها و کنترل بازار موجب ثبات 
در قیمت ها شود. در همین زمینه رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد: 
ماسک های ســه الیه در داروخانه ها با قیمت مصوب ۱۳۰۰ تومان در 
اختیار مردم قرار می گیرد و فروش ماســک با قیمت بیش از این رقم 
مصداق گران فروشی است و با گران فروشان برخورد می شود.محمدرضا 

شانه ساز افزود: از حدود ۹۰ روز پیش قیمت ماسک به نرخ ۱۳۰۰ تومان 
تعیین شده ؛ اما اجرا نشده بود و در این مدت نیز شاهد بودیم که ماسک 
سه الیه با قیمت های بیشتر به دست مردم می رسد ولی به زودی توزیع 
ماسک در داروخانه ها شروع می شود و طبق دستور رییس جمهوری 
 رعایــت قیمــت ۱۳۰۰ تومانی ماســک برای عرضــه به مــردم باید

 اجرا شود.
در همین راستا معاون امور بازرگانی سازمان صمت اصفهان اعالم کرد: 
با توجه به شرایط موجود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و 8۰۰ هزار 
ماسک در استان اصفهان توزیع می شــود. به گفته وی، ظرفیت تولید 
ماسک در استان بالغ بر سه میلیون ماسک در روز است.نادری افزود: 
یک سری چالش ها و مشــکالت در بحث توزیع وجود داشت که طی 
این چند روز حل شده است، با بخشــنامه ای هم که از وزارتخانه آمده، 
سقف قیمت برای ماسک تعیین شد.وی با توضیح اینکه قیمت ماسک 
در گذشــته به صورت دو قیمت کارگاهی و صنعتی بــود؛ اما با توجه به 
فراوانی به یک قیمت تبدیل شد، بیان کرد: تنها قیمت مورد تایید سازمان 
حمایت، وزارت های صمت و بهداشت ماســک یک هزار و ۳۰۰ تومان 
برای مصرف کننده اســت.هیچ داروخانه و صنفی حق فروش ماسک 
بیشــتر از این قیمت را ندارد و اگر شــهروندان عزیز با قیمت بیشتری 

مواجه شــدند با شــماره ۱24 تماس بگیرند تا همکاران ما در بازرسی 
اصناف بررسی و برخورد کنند.معاون بازرگانی سازمان صمت اصفهان 
با توضیح اینکه ظرفیت تولید مواد اولیه ماسک محدود است و با توجه 
به قرار گرفتن در موج های دوم وسوم کرونا، میزان مصرف و تقاضا در 
جامعه افزایش پیدا کرده اســت، تصریح کرد: وضعیت امروز نســبت 
به چند ماه قبل که مشکالتی داشــتیم بهتر شده اما برخی از مشکالت 

همچنان وجود دارد.
در این میــان داروخانه ها می گویند از ابتدای شــیوع کرونا در کشــور 
تا امروز، حتی یک عدد ماســک به قیمت مصــوب از کانال دولتی در 
داروخانه ها عرضه نشده و صحبت های مطرح شده درباره گران فروش 
در داروخانه ها را اتهاماتی می خوانند که درست نیست، چراکه داروخانه 
ماســک را گران تر می خرد و با ســود ۱۰ تا ۱۵ درصد مجاز، آن را عرضه 
می کند. همچنین به گفته دبیر انجمن داروسازان، در حال حاضر برخی 
توزیع کنندگان به دلیل آشوب بازار فاکتور رسمی صادر نمی کنند و اقالم 
را بدون فاکتور به داروخانه ها می فروشند. البته داروخانه ها به هیچ وجه 
حق ندارند که حتی به بهانه خدمت رسانی به بیمار، بدون فاکتور رسمی 
ماســک را خریداری و عرضه کنند، زیرا در این صورت مشــمول تعزیر 

قرار می گیرند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با 
اشاره به افزایش توسعه سرمایه گذاری های صنعتی 
در استان گفت: در ســال جاری 8۱۷ جواز تاسیس  
واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری ۱2۰ میلیارد 
و 4۶۳ میلیون ریال با پیش بینی اشتغال 2۱ هزار 
و ۹8۷ نفر در این اســتان صادر شــده  است.ایرج 
موفق اظهارداشت: بیشــترین تعداد جواز تاسیس 
صنعتی صادر شــده به ترتیب در شهرســتان های  
اصفهان )2۶2 فقره(، شــاهین شــهر و میمه )۱۰۹ 

فقره(، نجف آباد )8۶ فقره( و خمینی شــهر  )۷۹ 
فقره( تعلق دارد و کمترین تعداد جواز صنعتی صادر 
شــده به فالورجان )یک فقره(، خور و بیابانک )2 
فقره( و برخوار )سه فقره( اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: در این مدت 22۰ پروانه بهره برداری 
با ســرمایه گذاری 2۱ میلیــارد ۵۹۷ میلیون ریال 
و اشتغال ســه هزار و ۷42نفر صادر شده است.به 
گفته وی، بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادر 
شــده به ترتیب به شهرســتان های اصفهان با ۳8 
فقره، شاهین شهر و میمه با ۳۰ فقره و نجف آباد با 
2۶ فقره و کمترین تعداد پروانه بهره برداری صادر 
شده به سمیرم با یک فقره، لنجان، اردستان، نطنز 
و نایین هر کدام با 2 فقره و خوانسار و دهاقان با سه 

فقره اختصاص یافته است.رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان افزود: طبق آخرین آمار و 
گزارش ها این استان در صدور پروانه بهره برداری، 
جذب سرمایه گذاری  و اشتغال واحدهای تولیدی 
در رتبه سوم کشور قرار دارد.وی خاطرنشان کرد: با 
توجه به وجود زیرساخت های الزم نظیر شهرک ها و 
نواحی صنعتی در این استان،  روند ایجاد و توسعه 
ســرمایه گذاری های صنعتی در ســال جاری روبه 
افزایش است.وی بیان کرد: سال گذشته ۳۰  هزار و 
۵۰8 فقره مجوز واحد صنفی در بخش های صنعت، 
معدن و تجــارت نیز با ارزش ســرمایه گذاری ۱۳۱ 
میلیارد ۵88 میلیون ریال و ایجاد اشتغال برای ۳۷ 

هزار و ۱۹۳ تن در اصفهان صادر شده است.

رییس سازمان صمت اصفهان:

روند توسعه سرمایه گذاری ها در اصفهان رو به افزایش است

خبر روز

هیچ داروخانه و صنفی حق فروش ماسک بیشتر از این 
قیمت را ندارد و اگر شهروندان عزیز با قیمت بیشتری 

مواجه شدند با شماره 124 تماس بگیرند

درخواست افزایش قیمت مجدد لوازم خانگی
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۱۳۰ درصدی مولفه های تولید نســبت به سال گذشته 
خبر داد و گفت: طبق مصوبه ســتاد تنظیم بازار در ســال ۱۳۹۷ صرفا 2۵ قلم محصولی که از ارز دولتی 
اســتفاده می کنند مشمول قیمت گذاری 
هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان معتقدند 
طبق مســتنداتی که به ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان ارائه 
داده اند باید افزایش قیمت داشته باشند.

عباس هاشمی اظهار کرد: به طور متوسط 
آلومینیوم ۱۵4 درصــد، فوالد 2۱2 درصد، 
برنج ۱۳۱ درصد و مس ۱۱۷ درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش قیمت داشته و این در 
حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی 
در خرداد ماه امسال مجاز شدند قیمت های خود را حدود 2۵ درصد افزایش دهند. همچنین با در نظر 
گرفتن یورو، میانگین نرخ ارز در این صنعت در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۶۳ درصد افزایش 
داشته است.وی خاطرنشــان کرد: با در نظر گرفتن این شــرایط، قیمت گذاری برای محصوالت لوازم 
خانگی امکان پذیر نیست و ورود سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به بازار لوازم خانگی بالموضوع است. 

صدور مجوز جعلی استخراج رمز ارز
مرکز توســعه تجارت الکترونیک اعالم کرد: مجوزی که این روزها به عنــوان مجوز این مرکز برای 
استخراج رمز ارز منتشر شده، جعلی بوده و صدور این مجوز، فقط از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت امکان پذیر است.مرکز توسعه تجارت الکترونیک به کلیه کسب و کارهای فعال در این حوزه 
اعالم کرد، طبق مصوبه هیئت وزیران، فعالیت در حوزه استخراج رمزارزها فقط با دریافت مجوز از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است که سازوکار اجرایی آن به استناد »دستورالعمل صدور 
جواز تاسیس و پروانه بهره  برداری برای فعالیت استخراج رمزارز«  ابالغ شده است.بر این اساس، 
صدور این مجوز صرفا از طریق سامانه بهین  یاب و توسط سازمان  های صنعت، معدن و تجارت در 
هر استان انجام می  شود و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این حوزه هیچ  گونه مجوزی صادر 
نمی کند. بدیهی است حق پیگرد قانونی نســبت به هرگونه جعل مجوز به نام مرکز توسعه تجارت 

الکترونیکی، برای این مرکز محفوظ است.

بافت تابلو فرش، صرفه اقتصادی ندارد
رییس اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف استان اصفهان با بیان اینکه بافت تابلو فرش توجیه 
اقتصادی ندارد، گفت: تولید تابلو فرش های ماشــینی و فروش آن در نمایشگاه های خارجی بازار 
تابلو فرش ایران را از بین برد.باقر صیرفیان اظهار کرد: شــیوع ویروس کرونا تعداد بافندگان فرش 
را به دلیل ترس از مبتال شــدن به این بیماری کاهش داد. در حال حاضر بازار فرش راکد اســت و 
مصالح تولید فرش دائما گران می شــود که تولیدکنندگان را متضرر کرده است.وی افزود: ابریشم 
داخلی کیفیت پایینی دارد در حالی که ابریشم های با کیفیت، چینی است و با افزایش قیمت دالر 
گران می شود. کرک اصل نیز از استرالیا و نیوزلند وارد می شود و نخ پشمی نیز در داخل کشور تولید 
می شود.رییس اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف استان اصفهان گفت: کارگاه های ۱۰۰ نفری 
امروز با کمتر از ده نفر فعالیت می کنند، هرچند ماسک و شیلد در اختیار کارگاه ها قرار گرفته است 
اما بافندگان به بهانه های مختلف از آن ها استفاده نمی کنند.صیرفیان، کاهش تولید فرش را ناشی از 
قطع صادرات آن عنوان کرد و افزود: بازار داخل برای فرش دستباف آورده ندارد، فرش باید ارزآوری 

کند تا توان تامین هزینه های تولید را داشته باشد.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: از مجموع تســهیالت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی اختصاص یافته دولت برای مشاغل متضرر ناشی از 
ویروس کرونا در این استان تاکنون کمتر از ۱۵ درصد آن جذب شده است.سید حســن قاضی عسگر افزود: در این جلسه تسهیالت دولت برای مشاغل آسیب 
دیده کرونا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا پایان مهرماه تمامی طرح ها مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود وام به کدام یک از طرح ها تعلق می گیرد. وی 
با اشاره به اعتبارات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال بیان کرد: مسائل و مشکالت این موضوع برای مناطق روستایی و عشایری مورد بررسی قرار گرفت. 
قاضی عسگر  با اشاره به اینکه رییس کانون کارآفرینی در این جلسه گزارشی از طرح پذیرش شرکت های کارآفرینی در بازار سرمایه ارائه کرد، افزود: خوشبختانه 
تاکنون ۱2 شرکت در این طرح ثبت نام کردند و قرار است در سال جاری ۱۰۰ شرکت برتر کارآفرینی شناسایی شوند.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان تصریح کرد: طرح پویش اشتغال همزمان با تحصیل مورد بررسی قرار گرفت، این طرح دوگانه ای است که سازمان فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی 
کاربردی آن را دنبال کردند و توسط دانشگاه آزاد ارائه و قرار شد رشته های مرتبط با بازار کار را در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت منجر به مدرک آموزش دهند.

وی گفت: همچنین مشکالت و موانع بخش کشاورزی در این جلسه مطرح و مشخص شد این بخش با مشکالت و موانع اشتغال نگران کننده ای روبه رو است 
از این رو قرار شد نظام صنفی کشاورزی مسائل و مشکالت را احصا و راهکار ارائه دهد.

تسهیالت مشاغل زیان دیده کرونا در اصفهان جذب شد

کشف 2۸ هزار 
تن ورق فوالدی 

احتکار شده 
نبار هــای  ا از  بازرســی  در 
شهرســتان مبارکــه اســتان 
اصفهــان ، 28 هــزار تــن 
 ورق فــوالدی احتکار شــده،

 کشف شد.

وز عکس ر

 رییس اتاق بازرگانی اصفهان
 خبر داد:

بازگشت 90 درصد ارز 
صادراتی کارت های بازرگانی
رییس اتــاق بازرگانــی اصفهــان در نود و 
سومین جلسه شــورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی استان اصفهان با اشاره 
به انتشار گزارش میزان رفع تعهدات ارزی 
حاصل از صادرات از سوی بانک مرکزی از 
بازگشــت ۹۰ درصد ارز صادراتی کارت های 
بازرگانی صادر شــده در ســال ۹8 در اتاق 
اصفهان خبر داد.  مســعود گلشــیرازی در 
این جلســه  تصریح کرد: با اقدامات انجام 
شده از سوی اتاق اصفهان در راستی آزمایی 
و جلوگیری از صدور کارت هــای بازرگانی 
صوری،  ۹۰ درصد ارزهــای صادراتی کارت 
های بازرگانی صــادر  و تمدید شــده اتاق 
بازرگانی اصفهان در سال ۹8 رفع تعهد شده 
که این میزان نسبت به سال ۹۷ رشد بسیار 
قابل توجهی داشته است.دبیر شورای گفت 
وگوی دولــت و بخش خصوصی اســتان 
اصفهان گفت:  از مجموع صادرات اســتان 
تنها قریب بــه ۱۰ درصد با عــدم رفع تعهد 
ارزی همراه بوده   و بخــش قابل توجهی از 
ارزهای صادراتی در شــرایط خطیر کنونی 
به اقتصاد کشــور بازگردانده شــده است. 
وی این امر را نشــان دهنده مطلوب بودن 
وضعیت اســتان در این زمینــه و ضرورت 
حمایت عملیاتی هرچــه بیش تر از فعاالن 
اقتصــادی شناســنامه دار و نتیجه بخش 
بودن دقت نظــر در فرایند صدور کارت های 
بازرگانــی دانست.گلشــیرازی در ادامه با 
اشــاره به ابالغ لیســت جدید تحریم های 
شبکه بانکی و تحت تاثیر قرار گرفتن حوزه 
تجارت، تبادالت پولی و روابط بین المللی، 
بر ضــرورت توجه هرچه بیشــتر بر بخش 
خصوصــی، صادرکننــدگان و واردکنندگان 
واقعی در این برهــه تاکید کرد.رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان  سیاســت های راهبردی 
در توســعه صادرات غیرنفتی، برگشت ارز 
و تامین نیازهای صنایــع را نیازمند تعامل 
دوسویه قوی تر و مبتنی بر تشویق، دانست.
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رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری خبر داد:

  اجرای پویش» کار کن، زندگی کن و با کرونا
 مبارزه کن« در چهارمحال

رییس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 90 درصد 
مردم استان از ماسک استفاده می کنند و تنها 10 درصد از مردم استان 
فاقد ماسک هستند.سیدراشــد جرایری افزود: 7 درصد شهروندان 
فاقد ماسک چهارمحال و بختیاری، ماســک همراه خود دارند اما از 
آن اســتفاده نمی کنند و 3 درصد نیز هنوز از ماسک استفاده نکرده  و 

نگرش خاصی نسبت به استفاده از آن ندارند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به راه اندازی 
پویش» کار کــن، زندگی کن و بــا کرونا مبارزه کن« عنوان داشــت: 
این پویــش از 15 مهرماه به منظــور آموزش به مردم اســتان آغاز و 
آموزش های الزم برای اســتفاده صحیــح از ماســک، ترغیب افراد 
بدون ماسک به اســتفاده از آن و رعایت فاصله  اجتماعی انجام شده 

است.
جزایری ادامه داد: 10 ایســتگاه آموزش چهره به چهــره با 100 نیروی 
متبحر در شهرکرد راه اندازی شده و هر روز از ساعت 10 تا 12 ظهر و 14 
تا 16 عصر در مسیرهای مشخص، آموزش های الزم در مورد استفاده از 

ماسک و فاصله گذاری اجتماعی را در اصناف ، ادارات و خیابان ها ارائه 
می دهند.وی با اشاره به اهمیت رعایت فاصله گذاری اجتماعی در کنار 
استفاده از ماسک و شت وشوی دست ها، هشدار داد: شاخص رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در استان پایین اســت و باید توجه بیشتری 
به این امر صورت گیرد.رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به تصمیم گیری کمیته کشوری توزیع واکسن آنفلوآنزا، تصریح 
کرد: محموله های واکســن آنفلوآنزا وارد چهارمحال و بختیاری شده 
و بین برخی گروه های هدف از جمله مادران باردار، کادر بهداشــت و 
درمان به ویژه بخش کرونا، کارکنان اورژانس، دانشجویان پزشکی و 
پرستاری مرتبط با بیمارستان ها، بیماران خاص، سالمندان سراهای 
سالمندان بهزیستی، معلوالن ، دامپزشکان و محیط بانان در ارتباط با 

پرندگان  توزیع شده است.
جزایری در پایان خاطرنشان کرد: برای سایر افراد نیز واکسن با یارانه 
دولتی از طریق داروخانه ها توزیع می شــود؛ اما اســتفاده از واکسن 

آنفلوآنزا  تاثیری در کنترل بیماری کرونا ندارد.

 افزایش 2۷ درصدی کمک های مردم
 چهارمحال و بختیاری به دانش آموزان نیازمند

مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری ضمن قدردانی از کمک های مردم نیکوکار استان در 
شور عاطفه ها بیان کرد: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا، شــور عاطفه ها به صورت غیرحضوری 
و بدون هیچ پایگاهی در سطح شهرها برگزار شــد؛ اما با این وجود کمک های نقدی و غیرنقدی مردم 
استان نسبت به سال گذشته 27 درصد افزایش یافته است.علی ملک پور با اشاره به اینکه سال گذشته 
مردم استان 2 میلیارد و 539 میلیون تومان به دانش آموزان نیازمند کمک کردند، افزود: امسال مجموع 
کمک های نقدی و غیرنقدی مردم استان 3 میلیارد و 241 میلیون و 700 هزار تومان برآورده شده که در 
کوتاه ترین زمان ممکن به دست نیازمندان رسیده است.مدیرکل کمیته امداد استان بابیان اینکه تعدادی 
از دانش آموزان خانواده های نیازمند به علت مشکالت اقتصادی دارای لپ تاپ، تبلت و گوشی هوشمند 
نیستند، ادامه داد: امسال شور عاطفه ها با هدف تامین وسایل کمک آموزشی غیرحضوری برگزار شد تا 
تمام دانش آموزان از نعمت تحصیل بهره مند شوند.ملک پور با اشاره به تداوم کمک های مردم نیکوکار 
استان به دانش آموزان نیازمند گفت: مراکز نیکوکاری و ادارات کمیته امداد در سراسر استان آماده دریافت 
کمک های مردمی هستند، همچنین روش های پرداخت غیرحضوری شامل شماره گیری کد دستوری 

#03۸۸۸77 و #14* و یا شماره کارت بانکی 6037997950030412 نزد بانک ملی است.

 وسایل الکترونیکی دانش آموزان استثنایی
 چهارمحال و بختیاری در گرو کمک خیران

رییس آموزش و پرورش اســتثنایی چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: آموزش دانش آموزان 
استثنایی در شرایط عادی به صورت فردی و حضوری برگزار می شود که در زمان شیوع کرونا نیز از 
این روش استفاده می شود.خداکرم حیدری ضمن بیان محاسن آموزش آنالین، افزود: آموزش 
آنالین با استفاده از شبکه شاد برای دانش آموزان استثنایی نیز مانند دانش آموزان مدارس عادی 
انجام می شود؛ اما نارسایی  اینترنتی، تدریس آنالین در برخی نواحی را با مشکل مواجه می کند.

رییس آموزش و پرورش استثنایی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در برخی مناطق کم برخوردار 
استان به دلیل عدم توان اقتصادی خانواده ها امکان تهیه وسایل الکترونیکی از قبیل تبلت و موبایل 
وجود ندارد.وی با اشاره به لزوم تغییر فرهنگ کمک رسانی، بیان داشت: تهیه ملزومات تحصیلی 
دانش آموزان اســتثنایی به ویژه وســایل الکترونیکی آموزش از راه دور کمک خیران را می طلبد.

حیدری با بیان اینکه 450 معلم در بخش آموزش استثنایی استان مشغول تدریس هستند ، تشریح 
کرد: در حال حاضر هزار و 300 دانش آموز در مدارس استثنایی و 300 دانش آموز تلفیقی در مدارس 

عادی با مسائلی مانند کم شنوایی و کم بینایی به تحصیالت رسمی خود می پردازند.

چهارمحال و بختیاری دارای  رتبه دوم سرانه تولید شیر خام 
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این استان رتبه دوم تولید شیر در سرانه 
کشوری را دارد که ساالنه 250 هزار تن شیر تولید می شود.سام مردانی افزود: نزدیک به دو میلیون رأس 
دام سبک در استان وجود دارد که شامل گوسفند، بره، بز و بزغاله است.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: همچنین 1۸6 هزار رأس دام سنگین شامل گاو و گوساله در 
استان نگهداری می شود.مردانی افزود: از 250 هزار تن شیر تولیدی در استان، 100 هزار تن آن مازاد است 
که به شکل شیر خام برای کارخانه های فرآورده های لبنی استان های همجوار فرستاده می شود.معاون 
بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی استان گفت: شرایط آب و هوایی مناسب، منابع علوفه ای مطلوب و 
پرورش دهندگان با تجربه و عالقه مند، سبب کیفیت برتر شیر و لبنیات تولیدی این استان شده است.

چهارمحال و بختیاری از لحاظ میزان تولید شیر خام، رتبه چهاردهم کشور و 2.5 درصد از مجموع 9 میلیون 
و 100 هزار تن تولید شیر کشور را به خود اختصاص داده است.

بام ایرانخبرخوان

مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139903902129000032 آگهــی:  شــماره   7 /96
139804002129000153 آگهی مزایده مال غیر منقول )مــورد رهن( پرونده اجرائی 
کالسه 9800196 به موجب پرونده اجرائی کالسه بایگانی 9800196 شش دانگ یک 
باب خانه به شــماره پالک ثبتی ســیزده هزار و هفتصد و هفتاد و چهار فرعی از پانصد و 
هشتاد و دو اصلی، واقع در فوالدشهر بخش نه ثبت اصفهان به نشانی: فالدشهر- محله 
ب یک- پارکینگ شماره 12 )سپاه(- ورودی دوم- پ 208- کدپستی 8491633451 به 
مساحت 392/62 متر مربع که در صفحه 341 دفتر امالک جلد 305 ذیل شماره 40511 
به نام احمدرضا شیخ پور بابا شــیخعلی فرزند عزیزاله مسبوق به سابقه ثبت و صدور سند 
مالکیت می باشد، محدود به حدود شمااًل: در نه قسمت که قسمتهای دوم و ششم آن شرقی 
قسمتهای چهارم و هشتم آن غربی اســت. اول دیواریست بطول )0/17( هفده سانتیمتر 
به محوطه و راههای احداثی دوم دیواریســت بطول )0/40( چهل سانتیمتر به محوطه و 
راههای احداثی سوم دیواریست بطول )4/44( چهار متر و چهل و چهار سانتیمتر به محوطه 
و راههای احداثی چهارم دیواریســت بطول )0/40( چهل سانتیمتر به محوطه و راههای 
احداثی پنجم دیواریست بطول )0/34( سی و چهار سانتیمتر به محوطه و راههای احداثی 
ششم دیواریست بطول )0/40( چهل ســانتیمتر به محوطه و راههای احداثی هفتم )خط 
مستقیم مفروض و دیوار است( بطول )9/24( نه متر و بیست و چهار سانتیمتر به محوطه 
و راههای احداثی هشتم دیواریســت بطول )0/40( چهل سانتیمتر به محوطه و راههای 

احداثی نهم دیواریست بطول )0/34( سی و چهار سانتیمتر به محوطه و راههای احداثی 
شرقًا: در دو قسمت اول دیواریست بطول )8/15( هشت متر و پانزده سانتیمتر به محوطه 
و راههای احداثی دوم )قسمتی دیوار بدیوار و قسمتی خط مستقیم مفروض است( بطول 
)19/34( نوزده متر و سی و چهار ســانتیمتر به شماره سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و پنج 
فرعی جنوبًا: )خط مســتقیم مفروض اســت( بطول )14/53( چهارده متر و پنجاه و سه 
سانتیمتر به کوچه به عرض دو متر غربًا: )قســمتی خط مستقیم مفروض است و قسمتی 
دیواریســت( بطول )27/33( بیست و هفت متر و سی و سه ســانتیمتر به شماره هفتصد 
و هفتاد و ســه فرعی حقوق ارتفاقی ملک ندارد. طبق ســند رهنی شماره 73634 مورخ 
1395/09/18 دفترخانه اسناد رسمی شماره 37 شهر زرین شهر استان اصفهان که بنفع 
بانک کشاورزی شعبه زرین شــهر به مبلغ 2/950/000/000 ریال در رهن قرار گرفته و 
طبق نظر و گزارش کارشناسان رسمی به مبلغ 19/900/000/000 ریال )نوزده میلیارد و 
نهصد میلیون ریال( ارزیابی قطعی شده و پالک فوق عبارت است از یک پالک مسکونی 
دارای حدود 261 متر مربع اعیانی در یک طبقه با اسکلت ستون فلزی و دیوار باربر، سقف 
تیرآهن، کف موزائیک، ســطوح داخلی رنگ آمیزی، درب و پنجره های خارجی فلزی و 
درب های داخلی چوبی، سرویس و حمام و آشپزخانه کاشی و سرامیک با کابینت فلزی، 
دارای دو خواب، سالن، پاسیو، کف حیاط موزائیک، نمای خارجی آجری و اشتراکات آب و 
برق و گاز، سیستم گرمایش بخاری و سیستم سرمایش کولرآبی با قدمت حدود 35 سال 
که مورد بهره برداری می باشد. ضمنا بنابر اعالم مرتهن پالک فوق فاقد بیمه می باشد. 

پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 99/08/07 هفتم آبان ماه سال یکهزار و 
سیصد و نود و نه ( در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- خیابان 
کارگر از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 19/900/000/000 ریال ) نوزده 
میلیارد و نهصد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
 فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. شرکت در مزایده الزاما حضوری )خریدار یا 
نماینده قانونی وی( و منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت 
تا قبل از حضور در جلســه مزایده و ارائه تقاضای کتبی و کارت شناسایی معتبر می باشد. 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورت استنکاف از واریز ما به التفاوت ظرف مهلت 
مقرر، مبلغ مذکور )ده درصد مبلغ پایه( قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. م الف: 1018339 

محمدرضا ابراهیمی مسئول واحد اجرای اسناد رسمی لنجان

تحدید حدود اختصاصی
7/97 شماره: 99/0021646-99/7/19 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب باغ ویال شماره 
پالک 2177/825 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام خانم بدری کی 
فرزند علی در جریان ثبت است و رای شماره 139960302210000472 مورخ 99/04/19 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب شــرق اصفهان نسبت به ملک 
مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه ســابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک اصلی 
فوق مشاهده نگردید لذا به استناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبور  تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ  99/08/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی  روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست  
به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 
در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون 
 توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. م الف: 1016500 

ناصر صیادی صومعه رئیس ثبت اسناد و امالک  منطقه جنوب شرق اصفهان

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: با انجام 
زمان بندی در برداشت محصول و مدیریت در فرآیند 
برداشــت چغندر، صف انتظار تحویل این محصول 
از چهار روز در سال های گذشته، امسال به یک روز 
کاهش یافته است.حمیدرضا دانش از آغاز برداشت 
محصول چغندر در این اســتان خبر داد و افزود: با 
کاهش تحویل زمان چغندر قند، هزینه حمل و نقل 
کشاورزان نیز کاهش می یابد و در وقت کشاورزان 
برای تحویل محصول صرفه جویی می شود.دانش 
با اشاره به تولید و برداشــت 60 هزار تن چغندر قند 

در اســتان اضافه کرد: مطالبات چغندرکاران نیز در 
کمترین زمــان ممکن پرداخت می شــود.معاون 
بهبود امــور گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی، از 
افزایش 50 درصــدی تولید محصول چغندر قند در 
سال جاری خبر داد و گفت: وسعت زیر کشت این 
محصول از یکهزار هکتار در سال 9۸ به یکهزار و ۸00 
هکتار در سال 99 رســید.دانش از افزایش بیش از 
50 درصــدی قیمت خرید تضمینــی چغندر قند از 
کشاورزان طی سال زراعی جاری خبر داد و افزود: 
با تصویب شورای اقتصاد در سال جاری چغندر قند 
از کشــاورزان با نرخ تضمینی کیلویی هفت هزار و 

240 ریال با عیار 16 درصد با احتساب کمک هزینه 
حمل ونقل خریداری خواهد شد، که نسبت به سال 
گذشته نزدیک دو برابر افزایش قیمت خرید دارد. 
وی با بیان اینکه شهرســتان های کیار، شــهرکرد و 
لردگان بیشــترین سطح زیرکشــت چغندر قند را 
دارند، اضافه کرد: کارخانه قند فرآوری اســتان در 
تحویل محصــول تولیدی مناطق مختلف اســتان 

هیچ گونه محدودیتی ندارد.

 نماینده مردم اردل، فارســان، کوهرنگ و کیار در 
مجلس شــورای اســالمی در نشســت مسئوالن 
شهرستان فارســان با مســئوالن دانشــگاه آزاد 
اســالمی اســتان چهارمحال و بختیاری در واحد 
فارسان این دانشــگاه اظهار کرد: 11 درصد آب کل 
کشور در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد؛ 
ولی نه تنها روستاها بلکه بســیاری از سازمان ها، 
ادارات و حتی مراکز شهرســتان ها هم با مشــکل 
کمبود آب آشــامیدنی مواجه هســتند.قدرت ا... 
حمزه شــلمزاری ادامه داد: بخشــی از مشکالت 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد فارســان بررسی، 

پیگیــری و حل می شــود و بخشــی بــا مجمع 
نمایندگان و رؤســای دانشــگاه در تهران پیگیری 
خواهد شد.نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ 
و کیار در مجلس شورای اســالمی ابراز امیدواری 
کرد با توجه به ظرفیت های بســیار باال در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد فارسان و با حل مشکالت مالی، 
آموزشــی و رفاهی، در آینده نزدیک شاهد رشد و 
شکوفایی علمی این واحد دانشــگاهی در سطح 
اســتان خواهیم بود.فرماندار شهرستان فارسان 
هم گفت: با توجه به پیشــرفت بیماری کرونا، بعد 
اقتصادی و گردشــگری در اســتان چهارمحال و 

بختیاری دچار رکود فراوانی شــده است.مرداس 
طاهری یادآور شد: با توجه به موقعیت جغرافیایی 
بسیار خوب، خاک حاصلخیز و آب و هوای مناسب 
منطقه، 30 هکتار از زمین های اختصاصی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد فارسان به کشت گیاهان دارویی 
اختصاص داده شود تا با سرمایه گذاری حداقلی، 
موجب درآمدزایی و کارآفرینــی و درنهایت ایجاد 
اشتغال برای جوانان تحصیلکرده در دانشگاه شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان  خبرداد:

 افزایش ۵0 درصدی تولید محصول چغندر قند 
در  چهارمحال و بختیاری

نماینده مردم فارسان در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

 مشکل کمبود آب در چهارمحال و بختیاری
 با وجود سهم 11 درصدی از منابع آبی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری از ثبت چهار وقف جدید در استان در سال جاری خبر داد و گفت: این وقف های جدید به ارزش ۸0 میلیارد ریال 
بوده است.حجت االسالم حسن امیری با اشاره به اهمیت وقف در خصوص رفع مشکالت و نقش اقتصادی و اجتماعی آن در جامعه افزود: برای تببین جایگاه 
وقف و همچنین فرهنگ سازی در خصوص وقف با نیت های مشخص، در خصوص رفع مشکالت روز در استان ضعیف عمل شده است.وی اظهار داشت: تامین 
شغل، فراهم کردن زمینه  ازدواج آسان، رفع مشکالت اقتصادی و همچنین درمان و تامین اقالم بهداشــتی در زمان شیوع ویروس کرونا، از مهم ترین نیازهای 
امروز است که نیت واقفان به سمت رفع این مشکالت سوق داده شود.به گفته وی، در چهارمحال و بختیاری بیش از یکهزار و 300 موقوفه با سه هزار و 360 رقبه 
ثبت شده که 690 رقبه از این تعداد کشاورزی و 450 رقبه تجاری است و  نقش موثری در اشتغال زایی ایفا می کند.امیری افزود: ترویج فرهنگ وقف مشارکتی و 
همچنین شرکت دادن عمومی مردم در طرح مشارکتی وقف حضرت زهرا)س( و خرید اوراق وقفی به نام خود، اجرای برنامه های مجازی در امامزادگان و توزیع 

بسته های بهداشتی در بین مردم از مهم ترین برنامه های هفته وقف در استان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری از مختومه شدن ســه هزار و 503 پرونده در تعزیرات حکومتی استان در سال جاری خبر داد و گفت:از ابتدای 
سال جاری تاکنون سه هزار و 450 پرونده تخلف در حوزه کاال و خدمات، قاچاق کاال و ارز و بهداشت و درمان در استان تشکیل شده است.محمدرضا عمرون افزود: 
متخلفان پرونده های رسیدگی شده در تعزیرات حکومتی استان، به پرداخت 237 میلیارد و 131 میلیون ریال محکوم شدند.وی افزود: از مجموع پرونده های 
مختومه در شعب تعزیرات حکومتی استان، 400 پرونده در حوزه قاچاق کاال  ارز بوده  که به پرداخت 217 میلیارد و 247 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

عمرون، به اجرای یکهزار و 490 گشت  مشترک در این مدت اشــاره کرد و گفت: 1۸4 واحد صنفی دارای تخلف، 636 واحدصنفی بدون تخلف شناسایی و 670 
تذکر نیز به واحدهای صنفی استان ارائه شد.وی اظهار داشت: استاندارد میانگین رسیدگی به پرونده های حوزه کاال و خدمات در کشور 1۸ روز، بهداشت و درمان 
17 روز و قاچاق کاال  و ارز 40 روز است در حالی که میانگین رسیدگی به پرونده های حوزه کاال و خدمات در استان 19 روز،  بهداشت و درمان 13 روز، قاچاق کاال و 

ارز  105 روز است .

3 هزار پرونده در تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری مختومه شد4 وقف جدید در چهارمحال و بختیاری ثبت شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری 
شهرکرد اعالم کرد:

 تاکسی ها بیش از 3 مسافر 
سوار نکنند

یکــی از مصوبات ســتاد کرونا در راســتای رعایــت فاصله 
اجتماعی و پروتکل های بهداشتی، الزام تاکسی ها به سوار 
نکردن بیش از سه مسافر  بود و از طرفی اتوبوس ها نیز ملزم 
بودند حداکثر با 50 درصد ظرفیت اقدام به جابجایی مسافر 
کنند؛ اما متاســفانه این مصوبه حتــی در روزهای ابتدایی 
شیوع کرونا به درستی اجرا نشد و هم اکنون نیز تاکسی های 
شهری، بین شــهری و اتوبوس های شهری با ظرفیت کامل 
اقدام به جابجایی مسافر می کنند.معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی فرمانداری شهرستان شهرکرد در جلسه مدیریت 
بیماری کرونا در محل ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری 
شهرستان شــهرکرد با اشــاره به وضعیت قرمز این بیماری 
منحوس در استان و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در 
ناوگان حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: تمامی وسایل حمل و 
نقل عمومی شهری و بین شهری ملزم به رعایت پروتکل های 
بهداشــتی هســتند.ابراهیم بختیاری فر افزود: ضمن الزام 
استفاده ماسک برای رانندگان و مسافران و ضدعفونی کردن 
مکرر وســایل حمل و نقل درون و بین شهری، اتوبوس های 
شهری و بین شهری نیز ملزم به استفاده 50 درصد از ظرفیت 
خود هستند.بختیاری فر در خصوص پایانه های مسافربری 
نیز یادآور شد: نیاز است آب سردکن های موجود در پایانه ها 
غیرفعال شوند و همچنین اتوبوس های بین شهری نیز ملزم 
به اســتفاده از بطری های آب معدنی برای مســافران خود 
هســتند و هرگونه پذیرایی ممنوع اســت.معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان شهرکرد ادامه داد: 
تاکسی های شهری و بین شهری ملزم به سوار کردن حداکثر 

3 مسافر هستند.
وی  تاکید کرد: چنانچه تخلفی از ســوی ناوگان حمل و نقل 
صورت گیرد، طبق مقررات ســتاد کرونا برخورد قانونی الزم 
با این متخلفان انجام می شــود. در گذشته سامانه ای برای 
گزارش تخلفات از سوی ســازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی 
برای ارائه تخلفات رانندگان ارائه شــد؛ اما متاسفانه شاهد 
اصالح رویه این رانندگان نبودیم، امید اســت پیگیری های 
الزم برای اجرایی شدن این مصوبه از ســوی مسئوالن امر 

صورت بگیرد.
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 خدمات دهی بیمارستان های تامین اجتماعی
 به بیماران کرونایی

مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان گفت:بیمارســتان های تامیــن اجتماعی اصفهان 
موظف به خدمات دهی به بیماران کرونایی و غیر کرونایی مشــخص شدند.علی اعتصام پور  به 
نحوه خدمات رســانی به بیماران کرونایی و غیر کرونایی اشاره کرد و گفت: بیمارستان های دکتر 
غرضی و حضرت فاطمه زهرا )س( سازمان تامین اجتماعی در بخش های تخصصی و جراحی به 
بیماران غیر کرونایی اختصاص دارد.اعتصام پور با بیان اینکه بیمارستان شریعتی هم به بیماران 
کرونایی خدمات رســانی می کند، گفت: این بیمارستان بیماران اورژانســی غیر کرونایی را هم 
پذیرش می کند، ولی بیمارانی که امکان خدمات دهی بیشتر به آنها  وجود نداشته باشد را به دیگر 
بیمارســتان ها اعزام می کند.وی با بیان اینکه ۲۷ پلی کلینیک هم در اســتان موظف به خدمات 
رسانی به بیماران هستند، افزود: در تالش هستیم مراکز درمانی تامین اجتماعی در نوبت عصر به 
بیماران خدمات دهی کنند.سرپرست بیمارستان شریعتی هم از تکمیل ظرفیت پذیرش بیماران 
کرونایی این بیمارســتان خبر داد و گفت: هم اکنون حدود ۲۰۰ بیمار کرونایی در این بیمارستان 

بستری هستند و روزانه حدود ۶ نفر ازاین بیماران جان خود را از دست می دهند.

اورژانس اصفهان، همیار جذب می کند
معاون فنی و عملیات مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از جذب همیاران اورژانس 
برای نخستین بار در اصفهان خبر داد.علیرضا قاسمی اظهار کرد: سازمان اورژانس کشور طرحی با 
عنوان همیاران اورژانس تعریف کرده که هدف آن جذب داوطلبان عالقه مند به همکاری با اورژانس 
است.وی با اشاره به اینکه در مرحله اول این طرح فراخوانی داده می شود تا عالقه مندان به همکاری 
با اورژانس جذب، ساماندهی و سپس آموزش داده شوند، گفت: آموزش های عمومی و تخصصی 
به داوطلبان ارائه می شــود تا در مواقع مورد نیاز اعم از فعالیت های معمول اورژانس و یا در مواقع 
بحرانی از داوطلبان آموزش دیده استفاده شود.معاون فنی و عملیات مرکز حوادث و فوریت های 
 پزشــکی اســتان با بیان اینکه در مرحله اول فعال آقایان عالقه مند به همکاری با اورژانس جذب

 می شوند، افزود: سن خاصی برای داوطلبان درنظر گرفته نشــده، ولی قطعا باید باالی ۱۸ سال 
باشند.به گفته وی، در برخی عملیات های اورژانس از داوطلبان آموزش دیده به عنوان نیروی کمکی 
استفاده خواهد شد و باید بتوانند به نیروهای عملیاتی اورژانس کمک کنند. البته هر داوطلب ممکن 

است تخصصی داشته باشد که براساس این تخصص ها ساماندهی و گروه بندی می شوند.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان:

دانش فنی تولید محصوالت بذر هیبریدی آغاز شد
 رییس دانشگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهان گفت: محصوالت پربازده جدیدی از جمله پیاز، 
زعفران، دانه های روغنی و گیاهان دارویی به محوریت واحد دانشــگاهی مجلســی وارد چرخه 
تحقیقاتی شده است.پیام نجفی با اشــاره به ظرفیت های کم نظیر دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 
در زمینه توســعه و تحول حوزه کشــاورزی و به ویژه پروژه ملی بذر اظهار کرد: تولید دانش فنی 
در حوزه بذر به عنوان یکی از مهم ترین رســالت های دانشــگاه، هم توســط گروه های تحقیقاتی 
و هم از ســوی شــرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در دانشــگاه درحال پیگیری 
و ثبت آخرین یافته ها از بذور هیبریدی اســت.وی افزود: چندین واحد دانشــگاهی نیز در این 
حرکت ملی با دانشگاه آزاد اســالمی استان اصفهان همراه شــده اند که در نهایت به هم افزایی و 
رهیافت های بیشتر می انجامد. نجفی ادامه داد: پیرامون تولید دانش فنی در حوزه بذور هیبریدی، 
گلخانه ای و روباز، پس از چندین ماه تالش مستمر در مراکز تحقیقاتی و هسته های فناور اکنون 
 به دستاوردهای بســیار قابل توجهی دســت پیدا کرده ایم که بعضی از آنها قابلیت تجاری سازی

 نیز دارند.

بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، جمعیت اصفهان در سال 98 کاهش 16/5 درصدی داشته است؛

جمعیتی که آب می رود

نگرانــی ها در مــورد کاهش نرخ رشــد  پریسا سعادت
جمعیت هر روز ابعاد جدید تر و جدی تری 
به خود می گیرد. هر چند بیش از یک دهه است که سیاست جمعیتی 
در کشور با چرخشی صد و هشــتاد درجه ای به سمت و سوی تشویق 
برای فرزند آوری حرکت کرده؛ اما آمار نشــان می دهــد تقریبا این 
سیاست ها هیچ تاثیری بر رویه افزایش جمعیت نداشته و در مقابل 
هر سال تولید جمعیت در کشور آب می رود.  کار به جایی رسیده که باال 
و پایین کردن ارقام تولد در ســال 9۸ حکایت از بیشــترین افت رشد 

جمعیت طی5۰ سال را اخیر دارد. 
بر اســاس تحقیقات شــورای عالی انقالب فرهنگی، از سال ۱۳۸۰ تا 
سال ۱۳9۴ در کشور افزایش موالید در حال رخ دادن بوده است؛ اما 
پس از سال ۱۳9۴ به علت خالی شــدن توان درونی جمعیت تعداد 
تولدها با شیب تقریبا تندی شــروع به کاهش کرده و در سال ۱۳9۷ 
میزان موالید کشور نسبت به ســال قبل با کاهش بیش از ۸ درصدی 
مواجه شده، که طی دو دهه اخیر بی سابقه بوده است. ضمن آنکه در 
۶ ماهه اول سال 9۸ نسبت به ۶ ماهه اول ســال ۱۳9۷ این تعداد با 

۱۳ درصد کاهش مواجه بوده که کاهــش بیش از 9۲ هزار تولدی را به 
همراه داشته اســت. کاهش رشــد جمعیت در کالن شهرهایی مانند 
اصفهان و تهران شیب تند تری هم به خود دیده، در استان اصفهان بر 
اســاس اعالم مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در سال 9۸ ،حدود 
۶۱ هزار و ۲۱ والدت صورت گرفته  که در مقایســه با سال 9۷ که تعداد 
 موارد والدت ۷۳ هــزار و ۱۴۳ مورد بوده، حــدود ۱۶.5 درصد کاهش 

داشته است.
 بیشــترین فراوانی نام در پسران مربوط به اســامی امیرعلی، علی و 
امیرحســین و در دختران مربوط به فاطمه، زهرا و حلماست.حسین 
غفرانی کجانی با بیــان اینکه جمعیت اســتان به صــورت تخمینی 
پنج میلیون و ۲۶۰ هزار نفر در میانه ســال 9۸ بوده است، اظهار کرد: 
بیشترین جمعیت در استان مربوط به شهرستان اصفهان با جمعیت 
تخمینی دو میلیون و ۳۱۰ هزار نفر است.وی با توضیح اینکه کمترین 
جمعیت در اســتان مربوط به شهرســتان خور و بیابانک با جمعیت 
تخمینی ۲۰ هزار و ۱۱۱ نفر است، تصریح کرد: موالید استان در سال 9۸ 
حدود ۶۱ هزار و ۲۱ مورد والدت بوده که در مقایسه با سال 9۷ که تعداد 

موارد والدت ۷۳ هــزار و ۱۴۳ مورد بوده، حــدود ۱۶.5 درصد کاهش 
داشته اســت.مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با اشاره به موارد 
فوتی استان در سال 9۸، خاطرنشان کرد: موارد فوتی استان در سال 
9۸ حدود ۲5 هزار و ۳۳5 فوت بوده که در مقایسه با سال 9۷ که تعداد 
موارد فوتی استان ۲۳ هزار و ۷9۰ مورد بوده، حدود ۶.۴ درصد افزایش 
داشته اســت.وی با بیان اینکه تعداد موارد ازدواج استان در سال 9۸ 
حدود ۲5 هزار و ۳۳5 ازدواج بوده است، افزود: این تعداد ازدواج در 
سال 9۸ در مقایسه با سال 9۷ با کاهش شش درصدی روبه رو بوده 
است، چرا که در سال 9۷ تعداد ۲۷ هزار و ۳9۳ ازدواج به ثبت رسیده 
که نسبت به ســال 9۸ دو هزار و 5۸ مورد ازدواج در سال 9۷ بیشتر 
بوده است. کاهش موالید در کشــور عالوه بر به خطر انداختن توازن 
جمعیتی در ســال های آینده، تامین منابع مالی برای بخش زیادی 
از جامعه که شامل بازنشســتگان هم می شود را با بحران جدی روبه 
رو خواهد ســاخت. این بحران وقتی خطرناک تر می شود که خروج 
ســالیانه هزاران نفر از نیروی کار جوان از کشور و نرخ باالی مهاجرت 

هم به آن دامن بزند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره 
به اینکه اجرای قانون مدیریت بحــران می تواند به 
کاهش اثرات بالیای طبیعی کمک کند، گفت: باتوجه 
به اینکه استان اصفهان جانشــین تهران در حوادث 
ملی بوده و  نیز متاثر از حوادث مختلفی در طول سال 
است، درخواســت تقویت امکانات و تجهیزات الزم 
در این اســتان برای مقابله با حوادث و بحران ها را 
داریم.منصور شیشه فروش  درخصوص رویکردهای 
تدوین شده در راستای پیشگیری و کاهش خطرات 

ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، گفت: 
اولین رویکرد افزایش آموزش، آگاه سازی و فرهنگ 
سازی ایمنی و آماده ســازی مسئوالن و مردم برای 
رویارویی با ســوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به 
ویژه سیل، خشکســالی، زلزله و پدیده های جوی 
و اقلیمی است که در کشــور اتفاق می افتد.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: کشور ما 
در کمربند خشک و نیم خشک جهان و کمربند لرزه 
خیز قرار دارد و ســاالنه تجاربی درخصوص حوادث 
غیرمترقبه همچون زلزله و ســیل ها و خشکسالی 
ها داریم، بنابراین همه مردم باید در زمینه مسائلی 
مثل مخاطرات طبیعی و حوادث آشــنایی داشته و 

راهکارهای مقابله با آن را بدانند.وی با اشاره به اینکه 
علت ۷5 درصــد حوادث ترافیکی خطای انســانی 
اســت، ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون 55۰ هکتار 
از جنگل ها و مراتع استان دچار آسیب شده که علت 
9۰ درصد آن خطای انســانی بود، بنابراین آموزش و 
فرهنگ ســازی اهمیت زیادی دارد. در همه گیری 
کرونا نیز فرهنگ ســازی و آموزش در دســتور کار 
مدیریت بحران است.شیشه فروش، دومین رویکرد 
را گســترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و 
حمایت از مراکز موجود به منظور شناسایی و کاستن 
از خطرات این گونه حوادث با اولویت خطر زلزله، سیل 

و خشکسالی برشمرد. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

 اصفهان، نیازمند تقویت امکانات و تجهیزات
 جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه است

موالید استان در سال 98 حدود 61 هزار و ۲1 مورد والدت 
بوده که در مقایسه با سال 9۷ که تعداد موارد والدت 
 ۷۳ هزار و 1۴۳ مورد بوده، حدود 16.5 درصد کاهش

 داشته است

 ترخیص وسایل نقلیه توقیفی به مناسبت هفته ناجا
 در اصفهان

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان از ترخیص خودروها و موتروسیکلت های توقیفی 
به مناسبت هفته گرامیداشــت نیروی انتظامی خبر داد.محمدرضا محمدی اظهار داشت: نیروی 
انتظامی به مناسبت ایام گرامیداشت هفته ناجا وسایل نقلیه توقیف شده در پارکینگ ها را آزاد می  
کند.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با اشاره به اجرای این طرح از بیست و هفتم 
مهر ماه تا دوم آبان ماه ســال جاری تصریح کرد:مالکان خودروها و موتورسیکلت هایی که وسیله 
نقلیه آنها فقط به علت ارتکاب تخلفات رانندگی توقیف شده اند، می توانند جریمه وارده را قسط بندی 
کنند و نسبت به ترخیص وسیله نقلیه اقدام کنند.وی افزود: مالکان می توانند با در دست داشتن 
مدارک مالکیت و نیز داشــتن بیمه نامه معتبر شــخص ثالث به واحد ترخیص پلیس راهور محل 
توقیف مراجعه و نسبت به ترخیص وسیله نقلیه اقدام کنند.محمدی تاکید کرد: تسهیالت مذکور 

مشمول خودرو و موتورسیکلت هایی که طبق دستور مراجع قضایی توقیف شده اند، نمی شود.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان

 دستگيری خرده فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر 
در اصفهان 

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی و جمع آوری معتادان 
متجاهر با هدف پيشگيری از ســرقت و کاهش جرائم در اين شهرســتان و دستگیری ۳۸ خرده 
فروش و۲۷ معتاد خبر داد. ســرهنگ حميدرضا اکبری با اعالم اين خبر گفت: در راستای برخورد 
با هنجارشکنان جامعه، ارتقای امنيت اجتماعی و پيشگيری از سرقت و کاهش جرائم و همچنين 
پيشگيری ازگســترش کانون ها جرم درسطح شهرســتان ، طرح ارتقای امنيت اجتماعی و جمع 
آوری معتادان متجاهر پس ازشناسايی مناطق جرم خيز و آلوده با اقتدار کامل در سطح کالن شهر 
اصفهان اجرایی شد.سرهنگ اکبری ادامه داد : در اجرای اين طرح پليس با هماهنگی قضایی با 
به ورود به محل های پاتوق افراد معتاد متجاهر و کارتن خواب که باعث سلب آسايش شهروندان 
شده بودند، اقدام کردند.اين مقام انتظامی بيان داشت: در نتيجه اين طرح تعداد ۳۸ خرده فروش 
مواد مخدر و ۲۷ نفر از معتادان متجاهر و کارتن خواب جمع آوری و جهت بهبود وضعيت و همچنين 
ترک اعتياد به مراکز ترک اعتياد منتقل و خرده فروشان مواد مخدر پس از تشکيل پرونده تحویل 

مراجع قضایی شدند.

کالهبرداری با عنوان ثبت نام التاری
پلیس از آغاز فعالیت  کالهبرداران در سایت ها و شبکه های اجتماعی با عنوان ثبت نام التاری خبر 
داد.رییس پلیس فتای استان خوزستان در تشریح این خبر گفت: هر ساله در بازه بین مهر تا آبان 
ماه، کالهبرداری از طریق ثبت نام التاری به سرعت گسترش یافته و مجرمان سایبری با این عنوان 
اقدام به فریب کاربران می کنند.سرهنگ شــاهین حسنوند افزود: در رایج ترین شیوه کالهبرداری 
با این روش، کالهبرداران عالوه بر دریافت مبالغ باال از شــهروندان بابــت ثبت نام التاری، آنها را به 
صفحه جعلی درگاه  پرداخت یا همان فیشینگ هدایت کرده و پس از سرقت اطالعات بانکی، اقدام 
به برداشت غیرمجاز از حســاب بانکی آنها می کنند.وی با اشاره به جمع آوری اطالعات شهروندان 
در قالب التاری گفت: مجرمان سایبری با داشتن این اطالعات، در آینده این افراد را مورد حمالت 
مجرمانه خود کرده و به اخاذی از آن ها می پردازند.این مقام انتظامی ادامه داد: در شیوه ای مشابه 
نیز ممکن است افراد پیامکی مبنی بر قبولی در التاری دریافت کنند که در این مورد هم شهروندان 
باید بسیار هوشیار باشند و هیچ توجهی به این گونه پیام ها نکرده و از ارسال اطالعات شخصی خود 

در پاسخ به آنها خودداری کنند.   

با مسئولان جامعه

تحلیل روزناجا

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

  مسئله امروز کشور 
بزرگ همسری است نه 

کودک همسری
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی معتقد است که مسئله امروز کشور 
نه کودک همســری بلکه بزرگ همســری 
است.امیرحســین بانکی پــور با اشــاره به 
اینکه طی ۲۰ ســال اخیر ارتبــاط آزادتر بین 
دختر و پسر به شــناخت بیشتر آن ها منجر 
نشده اســت، یادآور شــد: با وجود بیش از 
دو میلیون و ۱۰۰ هزار دختر باالی ۳۰ ســال 
مســئله امروز ما بزرگ همســری است، نه 
کودک همسری.وی افزود: من گاهی می بینم 
رســانه ها می گویند جلوی کودک همسری 
را بگیریــد در حالی کــه امروز مســئله ما 
بزرگ همسری است، حاال ۱۰۰ دختر هم در 
سن پایین ازدواج می کنند که اشتباه می کنند 
و باید جلوی آن را بگیریم، اما این مســئله 
 کشــور ما نیست، مســئله ما آن دو میلیون

 نفر اســت. بانکی پور در ادامه گفت: یکی از 
اشتباهاتی که مرتکب می شویم و از ۳۰ سال 
پیش در ادبیات ما حفظ شده این است که 
جامعه چقدر بسته است، باید دختر و پسر 
یکدیگر را بشناســند. می گویم اگر ۳۰ سال 
پیش روی این موضوع داد می زدید حرف تان 
را قبول می کردم، اما امــروز لطفا روی این 
موضوع سروصدا نکنید.بانکی پور یادآور شد: 
جمعیتی از دختران و پسران ما هستند که به 
سن ۳۰ سال رسیده اند، ولی به ازدواج فکر 
نمی کنند و اغلب نتایج همین شکست های 
عاطفی اســت که آن ها را نســبت به جنس 
مخالف و ازدواج بدبین کرده اســت.به گفته 
وی، چنیــن وضعیتی به دلیــل تجربه های 
غلطی اســت که ما آمدیــم در محیطی که 
وقتش نبوده این دختر و پســر را در معرض 
هم قرار داده و آن را مدیریت نکردیم. تجربه 
این ۲۰ سال به ما نشــان می دهد که دختر و 
پسر ۱۰ سال دوستی هم داشتند ولی بعد که 
می خواهند ازدواج کنند می بینند چقدر با هم 

فاصله دارند.

معاون ستاد دیه استان اصفهان با اعالم اینکه حدود یک هزار و ۱۰۰ محکوم مالی در زندان های استان چشم انتظار همت خیران برای آزادی هستند، گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۴۴5 نفر از محکومان مالی در استان از زندان آزاد شده اند.بهنام رحیمی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۴5 نفر از محکومان 
مالی در استان از زندان آزاد شده اند، اظهار کرد: بدهی این محکومان مالی ۱5۱ میلیارد تومان بوده که ۱۱5 میلیارد تومان آن گذشت شاکیان بود و همکاری خوبی 
با ستاد دیه استان داشته اند.وی با اعالم اینکه حدود یک هزار و ۱۰۰ محکوم مالی در زندان های استان چشــم انتظار همت خیران برای آزادی هستند، افزود: 
امیدواریم با جلب رضایت شاکیان و همت خیران بتوانیم حتی یک نفر را یک ساعت زودتر از زندان آزاد کنیم.معاون ستاد دیه استان اصفهان با بیان اینکه تنها ۲ 
یا ۳ زندانی زن مشمول کمک های ستاد دیه در استان داریم، گفت: تعداد زنان زندانی کم است ولی تعداد مردان قابل توجه است. عمده زندانیان نیز محکومان 
مالی و پس از آن محکومان مهریه هستند که متاسفانه رو به افزایش است، بعد از آن هم تصادف، حادثه کارگاهی و نفقه علت زندانی شدن این افراد محسوب 
می شود .وی با تاکید براینکه باتوجه به شرایط اقتصادی جامعه بیشــتر این زندانیان افراد نیازمند و مستحق هستند، افزود: ما زندانیانی با مبالغ بدهی پایین 

داریم، مثال  اخیرا پرونده زندانی با ۱۰ میلیون بدهی داشتیم که تالش می کنیم با همت خیران در همین هفته زمینه آزادی او فراهم شود.

بیش از هزار محکوم مالی، چشم انتظار همت خیران

روز های سخت 
کادر درمان در 
بیمارستان الزهرا

در بیمارستان الزهرای اصفهان 
نزدیک به ۶۰۰ بیمــار بدحال 
کرونایی بســتری هستند که 
۱۷۰ نفر آن ها در بخش مراقبت 
ویژه با ویــروس مرموز کرونا 

دست و پنجه نرم می کنند.

وز عکس ر

عکس: خبرگزاری صدا و سیما



دیدار حساس نمایندگان فارس و اصفهان در لیگ برتر هندبال
در روز پنجم از برگزاری دور رفت مرحله نخست لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور، ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه امروز تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون 
رودرروی ذوب آهن اصفهان قرار می گیرد.هندبالیست های کازرونی در بازی نخست پرسپولیس بهبهان را مغلوب کردند و دیدار دوم این تیم هم به دلیل حضور 
نیافتن ستارگان دشتســتان که درگیر بازیکنان کرونایی بود، لغو شد.ذوب آهن اصفهان هم که امســال چهره یک تیم مدعی را نشان داده طی دو بازی گذشته 
صاحب دو پیروزی شده و حاال حریفی جدی برای شهید شــاملی کازرون خواهد بود.فصل جدید رقابت های دسته برتر هندبال مردان باشگاه های کشور در دو 
گروه به میزبانی تاالر هندبال سپهبد شهید قاسم سلیمانی تهران در حال برگزاری است و تیم نیروی زمینی شهید شاملی در گروه نخست با تیم های پرسپولیس 

بهبهان، ذوب آهن اصفهان، پاس ناجا قم و نفت و گاز گچساران هم گروه است.
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پیکان و ویسی؛ مانع سپاهانی شدن »علی محمدی«
هافبک با تجربه فصل گذشته پیکان در حالی که قراردادش در انتهای فصل به اتمام رسیده بود، قرارداد 
خود را به درخواست عبدا... ویسی یک سال دیگر تمدید کرد. حاال از اصفهان خبر می رسد سپاهان و 
محرم نویدکیا عالقه زیادی به جذب جالل علی محمدی هافبک با تجربه و سابق سپاهان دارند، اما 
عبدا... ویسی که  حساب ویژه ای روی این بازیکن برای کمربند میانی خود باز کرده، حاضر به جدایی 
او نیست.باید دید نویدکیا و ویسی که در سپاهان تجربه بازی در کنار یکدیگر را دارند، آیا می توانند با 
تعامل در روز های آینده این انتقال را رقم بزنند، یا جالل علی محمدی یک فصل دیگر را در پیکان به انتها 
خواهد رساند و ویسی و باشگاه پیکان اجازه جدایی به او را نمی دهند.علی محمدی در لیگ شانزدهم 
نیز با حضور ویسی در رأس کادر فنی طالیی پوشان از صبا به سپاهان پیوست و تا پایان لیگ هجدهم 

در تیم سابق خود که از آکادمی آن رشد کرده، بازی کرد.

هشدار به نادری؛ 
به استقالل نرو!

باشگاه استقالل تهران پیشنهاد خوبی به محمد نادری ارائه کرده و حتی مذاکراتی پنهانی نیز صورت 
پذیرفته است. شاید به همین خاطر باشد که محمد نادری هنوز حاضر نشده قراردادش را با پرسپولیس 
تمدید کند. در همین ارتباط شنیدیم یکی از بازیکنان باتجربه پرسپولیس با محمد نادری تماس گرفته 
و به همبازی خود هشدار داده است: »به استقالل نرو، پشیمان می شوی!«ظاهرا موفقیت سعید آقایی 
در لیگ قهرمانان آسیا، محمد نادری را به این فکر انداخته که ممکن است در پرسپولیس نیمکت نشین 
شود. با توجه به اینکه نادری یکی از کاندیداهای دعوت به تیم ملی است بنابراین تصمیم گرفته برای 

آینده فوتبالی خود بهترین راه را انتخاب کند.

انتقاد درست علی کریمی از »پیروانی«
بعد از آنکه مهدی رسول پناه بسته بودن مسیر انتقال پول را عامل اصلی ناتوانی در پرداخت مطالبات 
برانکو عنوان کرد، علی کریمی به تندی به او یورش برد و گفت: »پول برانکو را بدهید، خودم به دستش 
می رســانم.« کریمی در بخش دیگری از پست انتقادی اش، از افشــین پیروانی هم بابت غفلت از 
پرداخت دستمزد مهدی ترابی و فراهم شدن امکان فسخ قرارداد این بازیکن انتقاد کرده بود. برخی 
حامیان همیشــگی پیروانی هم با ذکر این نکته که او فقط »سرپرســت« تیم بوده و نقشی در این 
مسائل نداشته، به دفاع از افشــین پرداختند. این در حالی اســت که با اعالم باشگاه پرسپولیس، 
افشین پیروانی روز ۱8خرداد به عنوان مسئول نقل وانتقاالت معرفی شد و تا روز ۱۰شهریور که ترابی 
قراردادش را فسخ کرد، تقریبا ۳ ماه فرصت داشت با بررسی قرارداد این بازیکن، جلوی ضرر را بگیرد.

رضا قوچان نژاد؛ شکار فوق جذاب تراکتور 
شاید تا قبل از عقد قرارداد کاپیتان های تیم ملی با تراکتور کسی فکرش را نمی کرد شجاعی، دژاگه و حاج 
صفی با توجه به سابقه طوالنی بازی خارج از ایران، رضایت به حضور در لیگ ایران بدهند؛ اما این اتفاق 
افتاد و نتیجه اش هم برای تراکتور قهرمانی در جام حذفی با درخشش همین ستاره ها بود. حاال برای 
فصل جدید بعد از اینکه زنوزی ســکان هدایت تراکتور را به علیرضا منصوریان سپرده، قصد جذب یک 
بازیکن نامدار دیگر را دارد. رضا قوچان نژاد که سابقه بازی در هیچ کدام از تیم های ایرانی را ندارد و سال 
های زیادی است که در لیگ های اروپایی به میدان می رود، پیشنهاد رسمی تراکتور را دریافت کرده و قرار 
است به زودی با مالک و مدیرعامل تراکتور پای میز مذاکره بنشیند.گوچی که تا جام جهانی 2۰۱8 پیراهن 
تیم ملی را می پوشید و گل های سرنوشت سازی هم برای ایران در دوران مربیگری کی روش زد، مثل 
فصل گذشته، فصل جدید را هم با پیراهن تیم زووله در لیگ هلند آغاز کرده است. اتفاقا دو هفته قبل بود 
که مهاجم سابق تیم ملی ایران برای تیمش در لیگ هلند دبل کرد و بار دیگر شم گلزنی خود را نشان داد.

رییس پرسر و صدا ترین هیئت استان انتخاب شد؛

 مردی از جنس فوتبال 

»علی طاهری« با کسب 28 رای جانشین   سمیه مصور
مسعود هراتیان در هیئت فوتبال استان 
اصفهان شد تا دوره حضور مرد فوالدی در پر ســرو صدا ترین هیئت 
اســتان به پایان برســد و گزینــه ای با ســوابق مدیریتــی زیاد در 
باشگاه های خصوصی سکان ریاست هیئت فوتبال را در دست بگیرد. 
صبح دیروز مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال اســتان اصفهان با حضور 
حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال و  سید محمد طباطبایی، 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان برگزار شد که در نهایت علی 
طاهری با کســب اکثریت آرا توانست بر کرسی ریاست هیئت فوتبال 
تکیه بزند. پس از طاهری، امیر مسعود هراتیان رییس سابق١٢ رای، 
علیرضا جهانشاهی ۴ رای و عباســعلی اخوان یک رای کسب کردند.
محمد مجیری و شهریار خان احمدی در این انتخابات موفق به کسب 

رای نشدند.
طاهری، سابقه دو سال مدیرعاملی در باشگاه پست اصفهان، سه سال 
مدیر عاملی باشگاه فوالد ماهان، پنج سال مدیر عاملی باشگاه گیتی 
پسند و چهار سال مدیر عاملی باشگاه نامی نو را در کارنامه دارد که با 
فوالد ماهان یک قهرمانی آســیا، همراه گیتی پسند یک عنوان نایب 

قهرمانی و قهرمانی آسیا و پنج عنوان قهرمانی در لیگ برتر فوتسال به 
دست آورده است. وی هم چنین سابقه بازی در تیم سازمان گوشت 
و عضویت در هیئت رییسه ســازمان لیگ فوتسال را در کارنامه دارد. 
طاهری پس از این انتخاب با بیان اینکه از جنس فوتبال است، گفت: 
از آنجایی که مدیر کل ورزش و جوانان اســتان نیــز فردی از جنس 
ورزش اســت تالش می کنم که همسو با سیاســت های اداره کل در 
مسیر ارتقای فوتبال اصفهان قدم بر دارم. طاهری افزود:طی ۱۴ سال 
ریاست آقای ابرقویی نژاد و چهار سال ریاست آقای هراتیان اقدامات 
شایســته تقدیر برای فوتبال اصفهان انجام شــد و نقاط قوت زیادی 
وجود دارد؛ اما در راستای برطرف کردن نقاط ضعف به تالش بیشتری 
نیاز است. رییس هیئت فوتبال استان اصفهان با تاکید مجدد بر  این 
که از جنس فوتبال است، ادامه داد:از درد فوتبال اصفهان و مشکالتی 
که فوتبال، فوتسال و فوتبال ســاحلی وجود دارد، آگاه هستم. شعار 
نمی دهم بلکه قصد دارم در عمل فوتبال اصفهــان را به جایگاهی که 

شایسته آن است، برسانم.
برگزاری این دوره از مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال اســتان اصفهان 
همچون دوره های گذشته با یک سری حواشی همراه بود. مهندسی 

شدن انتخابات یکی از این حواشــی بود که از سوی مدیرکل ورزش و 
جوانان استان به شدت رد شد. ســید محمد طباطبایی گفت: مجمع 
انتخابات اســتان اصفهان در کمــال آرامش و صحت برگزار شــد و 

خوشبختانه مشکلی نداشتیم.  
وی با اشــاره به شــرایط شــیوع ویروس کرونا در کشــور، گفت: با 
هماهنگی شــورای تامین استان و ســتاد کرونا همکاری الزم صورت 
گرفت و نخســتین مجمعی بود که در فضای باز برگزار شــد.مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان اصفهان با بیان اینکــه کاندیداها زمان کافی 
برای ارائه برنامه های خود داشــتند و برنامه های خود را ارائه دادند، 
تاکید کرد: امیدواریم آقای طاهری از برنامه های دیگر سایر کاندیداها 

استفاده کنند و بتوانند در ادامه راه به موفقیت برسند.
 کمبود وقت برای معرفی برنامه های کاندیداها یکی دیگر از حواشی 
برگزاری این مجمع بود که انتقاد داوطلبین تصاحب صندلی ریاست 
هیئــت فوتبال را بــه دنبال داشــت. عباســعلی اخــوان دراین باره 
گفت:سوال من این است که چرا هر کاندیدا باید تنها 5 دقیقه فرصت 
برای ارائه برنامه های خود داشته باشــد و حتی ۳۰ دقیقه نیز فرصت 

کافی برای ارائه برنامه های ۴ ساله نیست.

ملی پوش تنیس روی میز درباره امضای قرارداد با 
تیم فراســنج تهران به منظور حضور در فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر تنیس روی میز اظهار داشت: 
فراسنج سال گذشــته نیز در لیگ حضور داشت و 
با ترکیبی از بازیکنان رده های ســنی امید، جوانان 
و نوجوانان تیم خوبی را تشــکیل داد و بازی های 
خوبی را ارائه کرد. مسئوالن این تیم امسال تصمیم 
 گرفته اند با قدرت بیشتری در لیگ حضور پیدا کنند 
و تیم را برای قهرمانی ببندند. بر همین اساس نیز 
به دنبال جذب چند ملی پوش هستند و من هم با 
آنها قرارداد امضا کردم.نوشاد عالمیان افزود: باید 
از فدراســیون تنیس روی میز، حمیدرضا صابری 
سرپرســت و مدیر فنی این تیم و احســانی مهر، 
مالک باشــگاه تشــکر کنم که در جهت حمایت از 
ملی پوشان قدم برداشته اند. در  سال های گذشته 
حمایت خوبی از جانب تیم پتروشــیمی داشتیم 
و خوشحالم که امســال چنین اتفاقی توسط یک 

تیم خصوصی رخ می دهد.ملی پوش تنیس روی 
میز عنوان کرد: حضور چنین تیم هایی در لیگ برتر 
برای رشــته تنیس روی میز بســیار خوب است و 
نیاز به حضور بخش خصوصی احساس می شود. 
متاسفانه شرایط کنونی با توجه به شیوع ویروس 
کرونا جالب نیســت و ورزشــکاران درآمد زیادی 
ندارند. وسایل و تجهیزات به شــدت گران شده و 
حضور تیم هایی همچون فراســنج به ورزشکاران 
انگیــزه می دهــد.وی، دربــاره آخریــن وضعیت 
تمرینات گفت: تمرینات خوبی را به همراه نیما در 
فرانسه داریم و شــرایط مان هم خوب است. اینجا 
هم با توجه به شیوع کرونا، پروتکل های بهداشتی به 
دقت زیادی رعایت می شود و ما هم مراقب هستیم 
تا دچار مشکل نشویم.ملی پوش تنیس روی میز 
درباره عدم برگزاری اردوی تیــم ملی و ارتباطش 
با ســرمربی تیم ملی خاطرنشــان کرد: شــیوع 
کرونا باعث شــده که وضعیت اردوها نامشــخص 

باشــد. واقعا وضعیت خطرناکی را شاهد هستیم 
و اگر غفلت شــود، ممکن اســت منجر به ابتالی 
ملی پوشــان به کرونا شود. درســت است که هنوز 
اردویی تشکیل نشده، اما با جمیل لطف ا... نسبی 
در ارتباط هســتیم و او هر روز وضعیت ملی پوشان 
از جمله من را پیگیری می کند.عالمیان که ســابقه 
حضور در المپیک های 2۰۱2 لندن و 2۰۱6 ریو را دارد، 
درباره شانس کسب سهمیه بازی های 2۰2۰ توکیو 
گفت: شیوع کرونا باعث شده که برگزاری مسابقات 
انتخابــی در هاله ای از ابهام باشــد. بــا این وجود 
دوست دارم یک بار دیگر به المپیک بروم و در این 

خصوص هت تریک کنم.

ملی پوش تنیس روی میز: 

به دنبال هت تریک حضور در المپیک هستم

سوال روز

»پوچتینو« گزینه اصلی هدایت دو تیم لیگ برتری
به ادعای نشریه دیلی استار، دو باشگاه منچستریونایتد و منچسترسیتی هر دو عالقه مند به جذب 
مائوریسیو پوچتینو، سرمربی پیشین تاتنهام هستند.قرارداد پپ گواردیوال با باشگاه منچسترسیتی 
در پایان فصل جاری به پایان می رسد و هنوز اقدامی از سوی باشگاه برای تمدید قرارداد او صورت 
نگرفته است. از طرفی، جایگاه اولگنار سولسشایر، سرمربی منچستریونایتد به شدت متزلزل شده 
و هر لحظه ممکن است برکنار شود.با توجه به همین شرایط، پوچتینو یکی از اصلی ترین گزینه های 
هدایت دو تیم بزرگ شهر منچستر در صورت جدایی ســرمربیان آنهاست و باید دید در نهایت چه 

اتفاقاتی رخ می دهد.

آخرین مهلت بایرن به »آالبا«
داوید آالبا یکی از باتجربه ترین و موثر ترین بازیکنان بایرن مونیخ است.این بازیکن ۱2 سال است 
که با پیراهن بایرن مونیخ بازی می کند و فوتبال خود را از جوانان بایرن آغاز کرد.قرارداد آالبا با بایرن 
مونیخ تابستان سال بعد به پایان می رسد این درحالی است که او هنوز به درخواست باشگاه بایرن 
مونیخ برای تمدید قرارداد پاسخی نداده است.پیش از این رسانه های آلمانی اعالم کردند که هم 
رئال مادرید و هم بارسلونا به جذب آالبا عالقه دارند با این حال هیچ کدام از  این دو باشگاه بزرگ 
اسپانیایی در تابستان برای جذب این بازیکن اتریشی پیش قدم نشدند.باشگاه بایرن مونیخ به 
آالبا اولتیماتوم داد که هر چه سریع تر تصمیم خود را بگیرد.البته روزنامه بیلد نوشت که آالبا پیشنهاد 
تمدید قرارداد با حقوق ۱۱ میلیون دالر در سال را رد کرده است و به نظر می رسد که دوست دارد این تیم 
را ترک کند.حسن صالح حمیدزیچ گفت: ما منتظر آالبا هستیم و او باید جواب نهایی را به ما بدهد. 
بایرن دوست دارد که آالبا بماند و باید دید که او در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت.بایرن در اوج به 

سرمی برد و فصل قبل توانست قهرمانی در سه گانه آلمان و اروپا را با هدایت فلیک به دست آورد.

این مدافع، گزینه بارسلونا نیست
با آمدن رونالد کومان به بارسلونا،  این باشگاه به دنبال جذب یک مدافع وسط برای این تیم است. آن ها 
در تابستان اقدام به خرید مدافع وسط نکردند و ممکن اســت این کار به زمستان موکول شده باشد. 
گزینه های مختلفی پیرامون آبی و اناری ها مطرح شده است. یکی از این گزینه ها آنتونیو رودیگر، مدافع 
آلمانی چلسی، بوده اما آنطور که پیداست کومان عالقه ای به این بازیکن ندارد و مطرح شدن این نام 
پیرامون بارسلونا صرفا توسط رسانه ها اتفاق افتاده است. در حالی که گفته می شد بارسلونا ممکن است 
در ژانویه به سراغ جذب آنتونیو رودیگر، مدافع آلمانی چلسی برود، اما به نظر می رسد که سران بارسلونا و 
همچنین رونالد کومان هیچ عالقه ای به جذب این بازیکن نداشته باشند. به گفته  روزنامه کاتاالنی موندو 
دپورتیوو، حرف هایی که پیرامون تمایل بارسلونا به جذب مدافع چلسی در روزنامه  آلمانی کیکر مطرح 
شده بود، بی اساس است و بارسلونا هیچ عالقه ای به جذب او ندارد و در زمستان هم پیشنهادی را برای 
خرید این بازیکن ارائه نخواهد داد.کومان ، یک مدافع وسط برای بارسلونا می خواهد.اما بعید به نظر 
می رسد که رودیگر یکی از گزینه های آن ها باشد چرا که بلوگرانا به جذب اریک گارسیا تمایل بیشتری 

دارد. در هر صورت باید دید که چه اتفاقاتی پیرامون خط دفاعی بارسلونا خواهد افتاد.

محرومیت دو ساله در انتظار الهالل عربستان
الهالل در آخرین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان 2۰2۰ مقابل شــباب االهلی دبی با ۱۱ بازیکن 
حضور پیدا کرد. حدنصاب دیدارها داشتن ۱۳ بازیکن بود که به همین خاطر ناظر بازی اجازه برگزاری 
دیدار را نداد. کنفدراسیون آسیا این اقدام الهالل را به منزله کناره گیری از مسابقات حساب کرد. به 
همین خاطر رسانه سعودی خبر داد AFC به خاطر کناره گیری این تیم می خواهد 2 سال الهالل را 

از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم کند.

فوتبال جهان

 لیگ بیستم چگونه 
برگزار می شود؟

رییس کمیته مســابقات ســازمان لیگ در 
خصوص قرعه کشی بیستمین دوره رقابت های 
لیگ برتر فوتبال کشور  اظهار داشت: با توجه به 
شرایط کشور به واسطه شیوع ویروس کرونا در 
شرایط تصمیم گیری با اطمینان کامل نیستیم. 
اکنون به واسطه چالش های بیرونی که بحث 
شــیوع ویروس کرونا عمده ترین آن است، 
همچنین بحث وارونگی هوا در چنین شرایطی 
هستیم. این موارد در برنامه ما اثر می گذارد.  
 سهیل مهدی تصریح کرد: با توجه به اینکه لیگ 
گذشته دیر تمام شد، این لیگ با تاخیر شروع 
می شود. ما باید حتما این لیگ را به موقع تمام 
کنیم. با توجه به اینکه ســال آینده، سال جام 
جهانی است، اگر نتوانیم سال آینده لیگ مان 
را به موقع شروع کنیم به موقع تمام نمی شود 
و آن ســال برای ما مهم تر از هر چیزی است.

مهدی افزود: ان شاءا... باید ملی پوشان مان 
را هر چه سریع تر راهی رقابت های جام جهانی 
کنیم. با اســتراحتی که بین رقابت ها در نظر 
می گیریم، ســعی می کنیم حداقل فشــار و 
تنش را روی تیم ها بگذاریم. برنامه ریزی مان 
را مقطعی انجام می دهیم کــه از زمان نهایت 
بهره بــرداری را  کرده باشــیم و آن را به فضای 
استراحت تیم ها منتقل کنیم. امیدوارم که در 

این زمینه موفق عمل کنیم.
 رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ افزود: 
برنامه مان را در قالب کالن چیــده ایم؛ اما با 
توجه به اینکه وضعیت شــیوع ویروس قابل 
پیش بینی نیســت،  به صورت مقطعی و در 
هفته های کوتاه مدت برنامــه قطعی مان را 
اعالم می کنیم که احیانا  تیــم ها بابت هزینه 
سفر و تهیه و تدارک دچار چالش هزینه بیشتر 
از این نشوند. وی در پاســخ به این سوال که 
زمان برگزاری شهرآورد پایتخت را چطور پیش 
بینی می کنید، بیان کرد: ما تمامی روزهای بین 
المللی از جمله فینال لیگ قهرمانان را در برنامه 
مان لحاظ کرده ایــم و حداکثر تالش مان این 
است که تیم ها با استارت منطقی وارد رقابت ها 
شــوند. اکنون نمی توانم تاریخ دقیقی برای 

برگزاری شهرآورد اعالم کنم. 

کثریت آرا توانست بر کرسی  علی طاهری با کسب ا
ریاست هیئت فوتبال تکیه بزند. پس از طاهری، امیر 
مسعود هراتیان رییس سابق١٢ رای، علیرضا جهانشاهی 

۴ رای و عباسعلی اخوان یک رای کسب کردند

مستطیل سبز

وز عکس ر

پسر آرش برهانی 
سرانجام قرمز به تن کرد

آرش برهانی پدر شده، او روزهای متفاوتی 
را در زندگی اش ســپری می کند. آرش 
می گوید اگر می دانست پدر شدن اینقدر 
خوب است، زودتر پدر می شد. آرش البته 
در این مدت سعی کرد تا فقط لباس آبی 
تن بچه اش کند و تصاویر آن را در فضای 
مجازی بگذارد. تصویر زیر اما نشان می 
دهد ســرانجام پســر آرش قرمز هم به 

تن کرده!
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مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 1۵ درصدی پردیس شهید کشوری
مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان اظهار کرد: برای اجرای پروژه پردیس فرهنگی و ورزشی مجموعه 
مسکونی شهید کشوری ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.محمدرضا برکت  با بیان اینکه 
پردیس شهرک شهید کشوری دارای مجموعه های ورزشــی، تفریحی و گردشگری است، افزود: این 
پروژه در حال حاضر ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عملیات سفت کاری آن آغاز شده است.مدیر 
منطقه شش شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: دو زمین ورزشــی روباز با توجه به درخواست چندین 
ساله اهالی شهرک کشوری آماده شــده است.وی با اشاره به احداث بوســتان سایه در شهرک شهید 
کشوری، گفت: برای احداث بوستان ۷۰ هزار مترمربعی سایه ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده 
و زیرساخت های آبیاری آن فراهم شده است.برکت ادامه داد: در فاز دوم بوستان سایه که هشت هکتار 
وسعت دارد، پیاده راه سازی، مسیر دوچرخه ســواری و جاده سالمت احداث شده است.وی با اشاره به 
احداث تقاطع های غیر همسطح بزرگراه شهید کشوری، گفت: برای اجرای عملیات احداث پروژه مجموعه 
تقاطع های غیر همسطح بزرگراه شهید کشوری ۲۵۰ میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است که طبق 

جدول زمان بندی اجرا و بهره برداری خواهد شد.

احداث سالن ویژه تئاتر عروسکی کودکان در منطقه 13
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: در ســال جاری کتابخانه تخصصی مادر و کودک واقع در 
شهرک ولی عصر مجهز به سالن ویژه تئاتر عروسکی کودکان می شود.محمد شرفا اظهار کرد: با اضافه 
شدن فضای مناسب به کتابخانه تخصصی مادر و کودک و مشخص شدن دسترسی های مطلوب 
مقرر شده با تخصیص بودجه مورد نیاز این فضا با تایید تیم های فنی و کارشناسان به تئاتر عروسکی 
کودکان اختصاص داده شود.وی افزود: کتابخانه تخصصی مادر و کودک دارای بخش های امانت 
کتاب کودک با ۱۵ هزار جلد کتاب و بخش امانت کتاب مادر با حدود چهار هزار جلد کتاب است.مدیر 
منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان ادامه داد: در این مرکز با رعایت پروتکل های بهداشتی کالس های 
مختلف در زمینه آموزش کودک و مادر برگزار می شــود و برنامه های فرهنگی و مناسبتی، اجرای 
مسابقات کتاب خوانی، بخش نشــریات کودک و بازی های فکری از دیگر بخش هاست که آماده 
میزبانی از مادران و کودکان شهر اصفهان اســت.وی با بیان اینکه کتابخانه کودکان نقش بزرگی در 
افزایش عالقه مندی کودکان به مطالعه و کتاب خوانی و پایه ریزی مهارت های بازیابی اطالعات در 
کودکان و نوجوانان است، تصریح کرد: کتابخانه کودکان و تجهیزات آن نیز باید متناسب با ویژگی های 
کودکان و مشوق آن ها برای حضور در آن محیط باشد.شرفا با بیان اینکه خدمات کتابخانه ای موثر 
برای کودکان مستلزم وجود طیف وسیعی از تجارب و مهارت های حرفه ای است، خاطرنشان کرد: 
از جمله خدمات کتابخانه هــای کودکان انجام فعالیت هایی جهت اشــاعه فرهنگ کتاب خوانی و 

خواندن است.

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان خبر داد:

نصب دوربین نظارت تصویری در میدان امام حسین)ع(
مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر دکل دوربین در میدان امام حسین)ع( در 
منطقه ۱۱ نصب شــده اســت و تا پایان مهرماه دوربین نظارت تصویری آن بهره برداری می شود.حمید 
اشرفی با بیان اینکه برای نصب دوربین نظارت تصویری در میدان امام حسین)ع( ۴۰۰ میلیون تومان 
تجهیزات الزم خریداری شده است، افزود: با این اقدام امکان نظارت تصویری خیابان ابوذر و مطهری 
 فراهم می شــود و افزایش امنیت ترددها و کاهش ترافیک برقرار خواهد شد.مدیر منطقه ۱۱ شهرداری
  اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه های عمرانی این منطقه، خاطرنشــان کرد: یکی از پروژه های عمرانی

  این منطقه در ســال جاری احداث خیابان کاتب اصفهانی حدفاصل خیابان های شــهدای لیمجیر و 
امام رضا)ع( است.

دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان مطرح کرد:

نقش جشنواره در توسعه دیپلماسی شهری

دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
گفت: ســینما جایگاه خاصی در جهان و کشــور مــا دارد و برگزاری 
جشنواره های هنری و سینمایی در شهرهای مهم، تاریخی و مشهوری 
همانند اصفهان به توسعه دیپلماســی شهری و ارتباط بین المللی در 
این مناطــق کمــک می کند.علیرضا تابش در نشســت خبری  که به 
شکل مجازی برگزار شــد، افزود: برگزاری جشنواره بین المللی فیلم 
های کودکان و نوجوانان در شــهرهای مهم و تاریخی همانند اصفهان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و به معرفی بیشتر ظرفیت ها و آثار 
و تاریخ این شهر کمک می کند زیرا جشــنواره ها سکوی مهمی برای 
معرفی دســتاوردهای هنری کشورها محسوب می شــود.وی ابراز 
امیدواری کــرد که تجارب برگزاری این جشــنواره مســیر راه را برای 
جشنواره های آینده روشن و هموارتر خواهد کرد و افزود : سال آینده 
شمسی و میالدی با نسل جدیدی از جشنواره های سینمایی روبه رو 

خواهیم شد.

آثار رسیده به جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان 20 درصد رشد داشت
دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
در بخش دیگری از ایــن گفت و گو  افزود : آثار ارســالی به دبیرخانه 

این رویداد هنری امسال  نسبت به ســال گذشته به طور میانگین ۲۰ 
درصد رشد داشته است.وی با بیان اینکه امسال ۴۰۳ فیلم متقاضی 
حضور در جشنواره بودند که آثار پذیرفته شده بر اساس مقررات ۳۲۵ 
اثر اســت، ادامه داد: آثار راه یافته به بخش مســابقه ۱۰۷ فیلم است  
که ۱۱ فیلم به صورت فیزیکی و محدود اکران می شــود و ۱۰۷ عنوان 
فیلم روی پلتفرم هــای دیجیتال در مدت ۶ روز برگزاری جشــنواره 
برای مخاطبان ارائه خواهد شــد.به گفته وی، دو فیلم سینمایی ویژه 
نابینایان هم در این جشــنواره به صورت توضیح دار و با زبان اشاره به 

نمایش گذاشته خواهد شد. 
 دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
گفت: چهارمین المپیاد فیلم ســازی در مجموع با رشد چهاربرابری 
ایده و فیلم کوتاه مواجه شده اســت و ۸۴۲ اثر به این المپیاد رسیده 
که با ارزیابی های انجام شده توسط شورای علمی و انجمن سینمای 
جوان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از مجموع این ایده ها 
۲۷ ایده پذیرفته شــده و ۳۶ فیلم هم توسط نوجوانان به این المپیاد 
راه یافته است.به گفته وی، جوایز و مدال های نفرات برتر این المپیاد 
همزمان با روز اختتامیه جشــنواره به آنها اهدا خواهد شد.  دبیر سی 
و ســومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اظهار 

داشت: تولید فیلم های سفارشی یکی از دغدغه های رسانه ها و فیلم 
سازان است؛ اما در جشنواره امسال رشد فزاینده ای در تولید آثار اتفاق 
افتاده که بیشتر آنها با مشــارکت بخش خصوصی انجام شده است.

وی تصریح کرد: کارهای جدی انیمیشن سینمایی و پرفروش توسط 
جوان ترهای سینما در کنار پیشکسوتان این عرصه در سال های گذشته 

تولید شده است.
دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
خاطرنشان کرد: ســال های گذشــته نگرانی جدی برای تولید آثار و 
فیلم های کودکان و نوجوانان وجود داشــت؛ اما امسال با رشد باالی 
فیلم های راه یافته به بخش جشــنواره مواجه هستیم که باید بخش 

خصوصی در این زمینه بیشتر مورد حمایت قرار گیرد.
وی بیان کرد: بزرگداشت دو چهره پیشکسوت و نام آشنای سینمای 
کودک و نوجوان دهه های گذشــته » ابراهیم فروزش «و »کامبوزیا 
پرتویی« در سی و ســومین جشــنواره فیلم های کودکان و نوجوانان 
انجام خواهد شد. دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان تصریح کرد: پاندمی کرونا، چالش اصلی امسال 
برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان بود که به 
پارادایم ذهنی تبدیل شــده بود؛ همه ما دهه های گذشته به برگزاری 
جشنواره های سنتی عادت کرده بودیم اما اولین دستوالعمل به دلیل 

شیوع کرونا برگزاری جشنواره به شیوه مجازی و آنالین است.
تابش گفت: امسال برگزاری جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان و 
کارگاه های آموزشی، افتتاحیه و اختتامیه و برنامه های شب اصفهان 
 و دیگر برنامه هــای جنبی آن باید بروز و ظهور رســانه ای بیشــتری

 پیدا کند. وی خاطرنشــان کرد: تغییر پارادایــم ذهنی صاحبان آثار و 
برگزار کنندگان جشنواره و منتقدان سینما و صاحبان رسانه با همکاری 
و همفکری انجام شده است و اولین جشنواره آنالین طراحی و برگزار 
خواهد شــد.تابش اضافه کرد: کودکان امروز در عصر دیجیتال به دنیا 
آمده اند و تولید محتوای جذاب و بومی بــرای آنها از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است؛ نسل کودک و نوجوان امروز تسلط و آشنایی بیشتری 
با فناوری های دیجیتال و ارتباطاتی دارد و از این فناوری خیلی روان 
تر و بهتر از نسل گذشته بهره برداری و استفاده می کند.سی و سومین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان  براساس توافق نامه 
سازمان سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان، از ۲۷ 
مهر تا دوم آبان امسال مصادف با ۱۸ اکتبر تا ۲۳ اکتبر میالدی در قالب 
رقابتی در دو بخش »مسابقه ســینمای ایران« و »مسابقه سینمای 

بین الملل« برگزار خواهد شد.

همزمان با آیین رونمایی پایتخــت نهج البالغه ایران 
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی با بیان اینکه انتخاب 
کاشــان به عنوان پایتخت نهج البالغه می تواند نقطه 
عطفی برای گسترش معارف نهج البالغه باشد، گفت: 
امیدواریم با این طرح در قالب های علمی، آموزشی، 
رســانه ای، فرهنگی و هنری بسترهای مناسبی برای 
استفاده از نهج البالغه شــکل بگیرد تا بتوانیم شاهد 

گسترش بخش اندیشه علوی در جهان باشیم.
ســید عباس صالحی در آیین رونمایی از طرح ملی 
»کاشــان؛ پایتخت نهج البالغه ایران« کــه با حضور 
اســتاندار اصفهان و نماینده ولی فقیــه و امام جمعه 

کاشان برگزار شد، بیان کرد: نهج البالغه به عنوان یک 
میراث گران سنگ آسمانی در اختیار بشر است و باید از 
چند زاویه مورد بررسی قرار بگیرد و ابتدا باید دید خالق 
این اثر کیست، وقتی به امام علی)ع( و افق وجودی 
ایشان نزدیک تر می شویم اهمیت این اثر بیشتر آشکار 
می شود.وی ادامه داد: امیرالمومنین)ع( از زاویه های 
مختلف، شخصیتی اســت که از نظر بازشناختی فهم 
ایشان بسیار سخت و دشوار اســت، هرگاه سخن از 
دانش و حکمت به میان می آید ایشــان می فرمایند: 
»چشمه های حکمت و دانش از من جوشش می کند 
و پرنده های تیز پرواز به این قله نمی رسند«، بنابراین 
از این دید اثر ایشان ارزش دیگری پیدا می کند.وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی با اشــاره به سخنرانی امام 
موسی صدر در سال ۱۳۵۴ در شهر کاشان خاطرنشان 
کرد: این عالم وارسته در منقبت امام علی)ع( می گوید: 

››امام علی)ع( را وقتی می خواهیــم تصویر کنیم با 
کثرتی از فضایل روبه رو هســتیم، این فضایل عمق 
زیادی در وجود ایشــان دارد، گاهــی برخی فضایل 
مقطعی و زودگذر اســت اما در امام علــی)ع( تمام 
فضایل گسترده و عمق دارد.‹‹ صالحی با اشاره به طرح 
ملی پایتخت نهج البالغه ایران ابراز کرد: این طرح به 
احیای کتاب نهج البالغه کمک خواهد کرد و پیچیدگی 
این کتاب نیازمند احیای دوباره است، کاشان در سابقه 
تاریخی خود در حوزه علم، فرهنگ، دین و ... اتفاقات 
خوبی رقم زده اســت، فضل ا... راوندی در اوایل قرن 
ششــم در مورد نهج البالغه کارهای بزرگی انجام داده 
است، اولین شــارح نهج البالغه عالمه سید ابوالرضا 
راوندی و نویســنده اولین معجم نهج البالغه آیت ا... 
شیخ احمد کاشــانی جزو اولین افرادی هستند که از 

شهر کاشان به این کتاب ارزشمند پرداختند.

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و استاندار اصفهان انجام شد؛

 رونمایی از طرح ملی »کاشان؛ پایتخت نهج البالغه ایران« 
رییس عقیدتی سیاسی پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان:

امروز ارتش نظام جمهوری اسالمی، ارتش فرهنگی است
 رییس عقیدتی سیاسی پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان گفت: امروز ارتش نظام جمهوری اسالمی 
ایران یک ارتش فرهنگی اســت که با ارتش های دنیا تفاوت بسیار دارد.حجت االسالم والمسلمین 
حبیب نمازی راد به مناسبت ۲۴ مهر ماه سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی اظهارکرد: تاسیس 
نهاد مقدس عقیدتی سیاسی در ارتش جمهوری اســالمی به پیشنهاد رهبر معظم انقالب و به فرمان 
حضرت امام خمینی)ره( در ۲۴ مهرماه ۱۳۵۸ یکی از تدابیر ارزشمند و دور اندیشی هایی بود که بحق 
باید آن را از برگ های زرین کتاب ارزشمند انقالب اسالمی دانست.وی افزود: ارتش های بسیاری از 
کشورهای جهان برای دفاع از منافع حاکمان شان استفاده می شود، در صورتی که ارتش ما با فعالیت 
فرهنگی خود در خدمت فرهنگ و مکتب اسالمی است.رییس عقیدتی سیاسی پایگاه چهارم رزمی 
هوانیروز اصفهان ادامه داد: امروز ارتش تنها تعلق به کشور ایران ندارد بلکه متعلق به تمامی ملت های 
مستضعف و هر کجا که ولی امر مسلمین مصلحت بدانند با صالبت و قدرت کامل حضور می یابند و این 
نشان از مکتبی و والیی بودن فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران دارد. وی با اشاره به 
گوشه ای از فعالیت های فرهنگی عقیدتی سیاسی پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان تصریح کرد: در 
زمان حاضر به علت شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالیت های فرهنگی  از جمله کالس های قرآنی در 
رشته های مختلف، دوره های بصیرت، سبک زندگی اسالمی، حلقه های محبت و معرفت، مسابقات 
قرآنی و فرهنگی،  آگاه سازی سیاسی  در فضای مجازی برگزار می شود.وی با اشاره به استقبال بسیار 
خوب از طرف خانواده های کارکنان از برنامه های فرهنگی و عیقدتی و سیاسی، گفت: یکی از برکات این 

برنامه ها تربیت ۱۱۰ حافظ قرآن کریم در سطوح و مقاطع مختلف بوده است.

روایت زندگی شهید »کیامرز ایزدی« در قاب جادویی
مستند شهید کیامرز ایزدی از شــهدای جانباز شیمیایی هشت ســال دفاع مقدس به روی آنتن 
تلویزیون می رود. این مستند ساعت ۱۲ ظهر روز پنجشنبه  از شبکه افق پخش می شود و باز پخش 
آن روز جمعه ساعت هشت صبح به روی آنتن می رود. شهید کیامرز ایزدی  معروف به مال ایزدی از 
بنیانگذاران سپاه زرین شهر بود که در سال ۱۳۵۸ به صف سبزپوشان سپاه پاسداران پیوست. وی 
در شهريور سال ۵۸ عضو اولين گروه اعزامی به كردستان بود و با آغاز جنگ تحميلی در سال ۱۳۵9 
به مناطق عملياتی جنوب شتافت و از خط دارخوئين از ناحيه كتف و ريه ، مورد اصابت تركش های 
خمپاره قرار گرفت و برای دومين بار در سال ۶۵ در عمليات كربالی ۵ دچار ضايعات شديد شيميايی 
شد. وی در سال ۱۳۸۲ پس از ۱۷ ســال تحمل درد و رنج ناشی از جراحات شیمیایی به جمع الله 
های پرپر شده بوستان انقالب اسالمی پیوست.کتاب زندگی نامه شهید کیامرز ایزدی نیز در دست 

انتشار قرار گرفته و به زودی مراسم رونمایی از این کتاب برگزار می شود.

دو دقیقه »لبخند زیبا« در جمع خانواده 
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: مســابقه خانوادگی »لبخند زیبا« از سوی مجموعه تفریحی 
ناژوان و اداره تفریحی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان  به مناسبت روز 
جهانی لبخند طراحی شده که در آن مخاطبان بایســتی در جمع خانواده لطیفه گویی کرده و کلیپ 
دو دقیقه ای از واکنش اعضای خانواده را ارسال کنند.سید رسول هاشمیان اظهار کرد: این مسابقه 
با هدف جلوگیــری از فاصله بین اعضای خانواده ها و همچنین اســتفاده از ظرفیت ایجاد شــده 
برای ایام کرونا برنامه ریزی شده است.وی افزود: لطیفه ها باید جذاب، شیوا و دلنشین با رعایت 
استاندارهای اجتماعی باشد و همچنین مجموع بیان لطیفه و تصویر این لبخند و واکنش اعضای 
خانواده نهایتا دو دقیقه  شود.وی تصریح کرد: عالقه مندان می توانند آثار خود را از طریق واتساپ تا 
۱۵ آبان ماه به شماره ۰9۱۳۰۱۶۸۱9۱ ارسال کرده و برای کسب اطالعات بیشتر به صفحه اینستاگرام  

tafriheshahr )تفریح شهر( مراجعه کنند.

با مسئولان

خبر ویژهخبر خوان

بازخوانی نمادهای تاریخی 
در شهر اصفهان

رویداد هنری »مقیاس قوس« که قرار است 
در زمستان امسال توسط موزه هنرهای معاصر 
اصفهان برگزار شــود، با هدف شــکل گیری 
روایت های تازه از نمــاد »قوس« که به عنوان 
سمبل این شهر تاریخی شناخته می شود، آغاز 
به کار کرده است. آرزو معتمدی که کیوریتوری 
رویداد هنری »در مقیاس قوس« را بر عهده 
دارد، در این زمینه توضیح می دهد: این رویداد 
تالش می کند که با بازخوانی نماد شهر اصفهان 
که ریشــه ای تاریخی و با اصالت این شــهر 
تناسب دارد، گفتمانی میان هنرمندان عرصه 
هنرهای تجســمی به وجود بیاورد و از سوی 
دیگر با نمایش آثار این هنرمندان، شهروندان را 
نیز به فکر وا دارد.وی همچنین یادآور می شود: 
فراخوان این رویداد هنری از ۱۵ مهرماه منتشر 
شده و تا یک ماه نیز مهلت ارسال وجود دارد. 
طبق برنامه ریزی های انجام شــده قرار است 
رویداد »در مقیاس قوس« در بهمن و اسفند 
سال جاری برگزار شــود. همچنین در توضیح 
رویــداد »در مقیاس قوس« آمده اســت که 
صور فلکی قوس ماه آذر، دوران کشت و آغاز 
خشکسالی است که نماد آن موجودی است 
با باالتنه انســان و پایین تنه چهارپا که کمانی 
در دست دارد. این نماد از نشانه های باستانی 
است و ریشه آن به اساطیر سومری برمی گردد 
و به ایزد جنگ اشاره دارد. در اساطیر یونان این 
نماد را با نام سانتور می شناسند. در طول تاریخ 
این نماد دچار تحوالتی شده است که هر یک 
از این تحوالت فرمی، نشان از تغییر دیدگاه ها 
در افق های تاریخی و معنایی آن عصر دارد. در 
عصر صفوی بخش پایین تنه را به گربه سانی 
چون شــیر و باال چتنه را در قالب جنگ جویی 
صفوی به تصویر کشــیدند کــه دم در هیبت 
یک اژدها به سوی سر جنگ جو حرکت کرده 
و از آن سو باالتنه انســانی، کمانی را به سمت 
دم اژدهاگون نشــانه رفته است. در بخشی از 
تعابیر تاریخی از این تصویر معانی چون مبارزه 
با خویش و پلیدی هــای درون و تعالی میان 
خیر و شــر در هســتی یا مرگ زندگی آورده 

شده است. 

شهرداری منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۱ صورتجلسه ۱۴۸ مورخ 99/۶/۱۷ شورای اسالمی شهر منظریه جمع آوری، حمل و دفن زباله های 
شهری را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه تا تاریخ 

99/۸/۳ به واحد مالی شهرداری منظریه مراجعه نمایند.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز شنبه 99/۸/۳
محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه محرمانه شهرداری منظریه

تاریخ بازگشایی اسناد: 99/۸/۳ ساعت ۱۶

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم

سید علی مرتضوی- شهردارم الف:1013674

نوبت دوم

                    *مزایده غیر حضوری*
واگذاری به اجاره مرغداری ۱۴ هزار قطعه ای آستان مقدس با تمام امکانات و تجهیزات واقع در سرآسیاب بادرود به مبلغ پایه سالیانه ۵۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

                     *مزایده حضوری*
فروش محصول باغ ِبه آستان مقدس واقع در روستای سرآسیاب،  به قیمت پایه کارشناسی ۱/۵۳9/۰۰۰/۰۰۰ ریال

      آگهی مزایده                         

هیات امناء آستان مقدس-   نمایندگی اوقاف و امورخيريه بخش امامزاده-بادرودم الف:1021160

شماره :  99/682837
تاریخ :  1399/07/21

شروط و تعهدات
۱(پيشنهاد دهندگان می توانند تا پايان روز شنبه مورخ 1399/08/10  تقاضای خود را به دبیرخانه این نمایندگی تحویل و رسید دریافت نمایند.

۲(جلسه کمیسیون مزايده ردیف اول راس ساعت 9  و ردیف دوم راس ساعت 10  صبح  روز یکشنبه مورخ 1399/08/11  در محل این نمایندگی برگزار خواهد شد.
۳( متقاضیان می توانند با هماهنگی مدیر اجرائی آستان مقدس و این نمایندگی در ساعات اداری از مورد مزایده بازدید نمایند.
۴(شماره تماس: سید محمد طباطبائی)مدیر اجرائی آستان( ۰9۱۳۱۶۳۴۱9۱، حمزه پورنرگس)نماینده اداره( ۰9۱۳۲۶۲9۲۱۰
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

همه افراد اعم از درون گرا و برون گرا با هر پس زمینه نژادی و 
خانوادگی، ممکن است به افسردگی دچار شوند. این بیماری 
در زنان دو برابر مردان شایع است.افسردگی تقریبا در یک 
ششــم افراد، زمانی در طول زندگی اتفاق می افتد بنابراین 
درمان های خانگی و شایعات و حقایق درباره آن بین مردم 
رایج اســت. یکی از این باورها این اســت که خود را در کار 
غرق کنید تا احساس بهتری داشته باشید. در موارد خفیف 
احساس غمگینی، این ممکن اســت واقعا موثر باشد اما 
افسردگی موضوع دیگری است. کار زیاد خود یکی از عالئم 

افسردگی به خصوص در مردان به شمار می رود.
شایعه: افسردگی یک بیماری واقعی نیست

افســردگی یک وضعیت پزشــکی جدی اســت و یکی از 
مهم ترین علت های ناتوانی در بزرگساالن به شمار می آید؛ 
اما ممکن است با احســاس غم معمولی به اشتباه گرفته 
شود. شــواهد بیولوژیکی افســردگی را می توان در اسکن 
مغزی مشاهده کرد که میزان غیر طبیعی فعالیت را نشان 
می دهد. مواد شــیمیایی مهمی در مغز که ســیگنال ها را 
 بین عصب ها منتقــل می کنند، در افراد افســرده از تعادل 

خارج می شوند.
حقیقت: افسردگی در مردان به سادگی مشخص نمی شود

پزشک یا نزدیکان یک مرد افســرده، ممکن است متوجه 
افسردگی او نشوند. علت آن این اســت که مردان کمتر از 
زنان درباره احساسات شــان صحبت می کننــد و برخی از 
مردان افسرده غم یا ناراحتی خود را نشــان نمی دهند. به 
جای آن ممکن اســت عصبانی، تحریک پذیــر یا بی قرار 
دیده شــوند. حتی ممکن اســت حمله کالمی نســبت به 
دیگران داشته باشــند. برخی از مردها ســعی می کنند از 
 طریق رفتار یا مصرف بی مالحظه مواد بر افســردگی خود

 غلبه کنند.
شایعه: افسردگی فقط ترحم به خود است

سرسختی و قدرت روحی روانی در فرهنگ ما مورد ستایش 
است و هر کسی که شکوه ای داشته باشد، فورا بر او برچسب 
منفی زده می شــود. اما افرادی که افسردگی بالینی دارند، 
تنبل نیســتند و برای خود احســاس تاســف نمی کنند. 
همچنین نمی توانند افسردگی را از خود دور کنند. افسردگی 
یک بیماری پزشکی اســت و مربوط به تغییراتی است که 
در مغز روی می دهد و هماننــد بیماری های دیگر معموال با 

درمان مناسب بهبود می یابد.
حقیقت: هر کسی ممکن است افسرده شود

همه افراد اعم از درون گرا و برون گرا با هر پس زمینه نژادی 

و خانوادگی، ممکن اســت به افســردگی دچار شوند. این 
بیماری در زنان دو برابر مردان شایع است ؛اما ممکن است 
علت آن، این باشــد که زنان بیشــتر به دنبال درمان و ابراز 
بیماری هستند. اغلب در اواخر جوانی یا اوایل دهه بیست 
 زندگی عالئم شروع می شوند؛ اما در هر سنی ممکن است

  دوره هــای آن اتفاق بیفتــد. تجربه های ســخت فردی 
نیز می تواند افســردگی ایجــاد کند به چیــزی فراتر از غم 

تبدیل شود.
حقیقت: تغییرات آرام آرام پیش می روند

افســردگی به تدریج فــرد را گرفتار می کنــد و این ویژگی 
باعــث می شــود شناســایی آن دشــوارتر از بیماری های 
ناگهانی باشد. یک روز بد در ابتدا، کم کم تبدیل به روزهای 
یکنواخت و خسته کننده خواهد شد و غیبت از کار، مدرسه 
یا موقعیت های اجتماعی آغاز می شود. یک نوع افسردگی 
به نام افســرده خویی یا دیس تایمی ممکن است سال ها 
به صورت بیماری مزمن و کم شــدت باقی بماند، کسالتی 
که قاتل خاموش شــغل و روابط شما می شــود. از طرفی 
افسردگی ممکن است وضعیت شــدید و ناتوان کننده ای 
باشد. بســیاری افراد با درمان ظرف 4 تا 6 هفته احساس 

بهبودی قابل توجهی خواهند داشت.

آشپزی

تارت شکالتی با دانه های انار
مواد الزم: شکالت تخته ای،نان تارت 

شیرین،انار دون شده و مغزها به مقدار الزم
روش اول: شکالت تخته ای را روی حرارت بخار آب کنید. شکالت آب شده را با 

قاشق داخل نان تارت آماده بریزید و چند دانه انار روی آن بپاشید. دوباره شکالت آب 
شده و بعد دوباره دانه های انار را داخل نان تارت بریزید. بعد از آن که شکالت آب شده کمی 
خنک شد، آن را داخل یخچال قرار دهید تا انارها داخل شکالت سفت شوند.تارت شکالت 

با انار را به دلخواه با خالل پسته و بادام و شکالت رنده شده با رنگ متفاوت تزیین کنید.
روش دوم:شکالت شیرین ٢٠٠ گرم، خامه  یک بسته،شکر  3 قاشق غذا 

خورى،وانیل  یک چهارم قاشق چای خوری،انار به مقدار الزم
طرز تهیه: همه مواد را با هم مخلوط کرده و روی شعله مالیم قرار دهید. آن ها را مدام هم بزنید تا 
زمانی که شکالت آب شود. مواد را از روى شعله بردارید و تارت ها را با آن ها پر کنید. بعد از آن 

که شکالت کمی خنک شد، یک الیه دانه انار روی آن بریزید. به طوری که تمام سطح 
شکالت را بپوشاند. تارت شکالت و انار را داخل یخچال قرار دهید تا آماده شود. 

سپس روی آن را به دلخواه با سس شکالتی و یا پودر پسته تزیین کنید.
هنگام آب شدن شکالت تخته ای می توانید کمی شیر یا آب 

جوش به آن اضافه کنید تا کمی رقیق شود. 

آنچه نباید درباره افسردگی باور کنید

 سریال »از سرنوشت« 
جایگزین »بوم و بانو« می شود

 طلوع »خورشید« مجید مجیدی
در لیدز انگلستان

  فصل سوم سریال »از سرنوشت« به کارگردانی محمدرضا خردمندان 
کبر تحویلیان به زودی جایگزین »بوم و بانو«  و تهیه کنندگی ا
می شود.این سریال به اتفاقات دوران نوجوانی دو شخصیت اصلی 
یعنی هاشم و سهراب می پردازد که ایفای نقش آن ها را دارا حیایی و 
کیسان دیباج بر عهده دارند.حجت اشرف زاده خواننده نماهنگ های این 
سریال است. امین بانی هم تیتراژ پایانی را می خواند.

فیلم سینمایی »خورشید« به کارگردانی مجید مجیدی که پیش از این در 
بخش اصلی جشنواره ونیز شرکت کرده و موفق به دریافت جایزه بازیگر 
نوظهور از این رویداد شده بود، به زودی به عنوان فیلم  افتتاحیه جشنواره 
لیدز انگلســتان به نمایش درمی آید.ســی و چهارمین دوره جشــنواره 
بین المللی فیلم لیدز LIFF، در نوامبر 2020 برگزار می شود. این جشنواره از 
بزرگ ترین رویدادهای سینمایی بریتانیاست.

رزمايش كمك های مومنانه با توزيع 220 بسته كمك معيشتی ديگر در شرکت 
گاز استان اصفهان اســتمرار يافت.به گزارش روابط عمومی شركت گاز استان 
اصفهان، کارکنان این شرکت به ویژه جانبازان در راستای فرمایشات مقام معظم 
رهبری)مد ظله العالی( و همچنين در عمل به مسئوليت های اجتماعی خود 
220بسته كمك معيشتی به ارزش هر بسته 250 هزار تومان، شامل 10 قلم مواد 
غذایی اعم از؛ برنج، ماکارونی، عدس، ماش، چای، قند، تن ماهی، نمک، رب 
و روغن مایع را با هماهنگی و مدیریت پايگاه مقاومت بسيج شركت تهیه و بين 
خانواده های نيازمند وآسيب ديده از بحران شيوع كرونا ويروس در سطح استان 
توزيع كردند.الزم به ذكر است، شركت گاز استان اصفهان در دو مرحله قبلی تعداد 
80 و 150 بسته كمك معيشتی و بهداشتی را بین خانواده های مناطق محروم 

شهرهای سطح استان اصفهان توزيع کرده است.

مدیر دفتر مطالعات و بررســی های فنی فاضالب شــرکت آبفای اســتان 
اصفهان گفت: یکی از مهم ترین درگاه های ارتباط مستقیم حوزه های فنی 
با مشترکین و مراجعین، واحد طراحی نقشه و تهیه پروفیل به منظور اصالح 

یا توسعه تاسیسات آبفاست.
محســن صالح افزود: با توجه به توســعه روز افزون مناطق تحت پوشش 
خدمات شــرکت، افزوده شدن تراکم ســاخت و ســاز در مناطق مختلف 
و اضافه شــدن محدوده های روســتایی به جوامع هــدف خدمات آبفای 
استان، حجم مراجعات به این واحد به صورت فزاینده ای در حال افزایش 
اســت.وی، ادامه روش های ســنتی تهیه پروفیل را موجب طوالنی شدن 
روند رســیدگی به درخواســت ها دانســت و تصریح کرد: با هــدف ایجاد 
رضایت بیش از پیش مشــترکین، ســامانه اطلس در ســطح اســتان راه 
اندازی شــد و به این ترتیب عالوه بر افزایش دقــت در طراحی پروفیل ها، 
مدت زمان رســیدگی به درخواســت ها به طرز چشــمگیری کاهش یافته 
و امــکان پیگیری درخواســت های معطل مانــده به صــورت روزانه برای 
مدیران سیســتم فراهم شــده اســت.مدیر دفتر مطالعات و بررسی های 
فنی فاضالب شــرکت آبفای اســتان اصفهان عنوان کرد: با راه اندازی این 
ســامانه نیاز به اســتفاده از کاغذ به حداقــل ممکن رســیده و محدود به 
چاپ نســخه نهایی پروفیل شــده اســت. عدم نیاز به مراجعات حضوری 
همکاران آبفا از سراسر استان به ســتاد مرکزی جهت پیگیری امور مربوط 
 به طراحی و تحویــل پروفیل ها از دیگر نتایج مهم اســتقرار این ســامانه 

بوده است.
وی به برخی از قابلیت های این ســامانه اشــاره و تصریح کــرد: ارتباط با 
ســامانه همارا به منظور آرشیو پروفیل ها و مســتندات تهیه شده با فرمت 
های دیجیتالی و در نتیجه قابلیت آرشــیو طبقه بندی شده اسناد در فرمت 
های مختلف با تعریف سطوح دسترســی محدود یا نامحدود و نیز رصد و 
نمایش تفکیکی سرعت عمل واحدهای مختلف، طی فرآیند و ایجاد شرایط 

مدیریت زمان تهیه پروفیل، از مزیت های راه اندازی این ســامانه اســت.
صالح، افزایش دقت و کیفیت طراحی نقشــه ها و به حداقل  رساندن زمان 
تهیه پروفیل که نقش مهمی در رضایت منــدی مراجعین  دارد، یکی دیگر 
از قابلیت های اجرای این پروژه بر شــمرد و خاطرنشان ساخت: بارگذاری 
لحظه ای و مستقل هر پروفیل از آلبوم مربوطه در سامانه و امکان دسترسی 
بالفاصله به مدرک و چاپ نسخه تایید شده توسط منطقه مورد نظر و عدم 
نیاز به ماندن مشــترکین در صــف انتظار تکمیل آلبوم های کلی، جســت 
وجوی چند منظوره اســناد و مدارک بــه منظور پاســخگویی بهتر به ارباب 
رجوع، اتصال هر مستند به مکان جغرافیایی عارضه مربوطه در زیرساخت 
مکانمند )تحت GIS( به منظور ایجاد امکان ردیابی مکانی مستندات و نیز 
پیش بینی توسعه سامانه به زیرساخت های موبایل »جی آی اس« از دیگر 

مزیت های این سامانه است.

صادرات سنگ آهن با کیفیت در جنوب کشور که مورد نیاز واحدهای 
فوالدسازی است، مدتی است که خبر ساز شده و در نهایت با ورود پلیس 
امنیت اقتصادی هرمزگان تالش برای جلوگیری از خام فروشی ادامه دارد.

در این باره معاون خرید ذوب آهن اصفهان می گوید: ما پاسخ مقام قضایی 
را داده و نیاز خود را از نظر کمی و کیفی اعالم کرده ایم. حال اینکه صادرات 
سنگ کیفی و مناسب در جنوب کشور انجام می شود، دلیلش عدم ممنوعیت 
صادرات است.محمد جعفر صالحی با بیان این مطلب در ادامه افزود: اکنون 
با باالرفتن نرخ ارز در کشور صادرکنندگان حاضر هستند تا عوارض صادراتی 
را پرداخت کرده و در مقابل به درآمدهای ارزی دست پیدا کنند تا اینکه 
سنگ آهن را در داخل کشور به ریال فروخته و به دست مصرف کننده داخلی 
برسانند، زیرا قیمت جهانی سنگ آهن نیز باال رفته و منجر شده تا جذابیت 
صادرات سنگ آهن افزایش یابد و در این زمینه نیز اقدامی نمی توان انجام 

داد و در نهایت این صادرات به ضرر فوالدسازان داخلی تمام می شود.
وی در ادامه گفت: برای جلوگیری از این اتفاق باید صادرات سنگ آهن 
ممنوع شود که آن نیز از لحاظ قانونی شرایط خاص خود را نیاز دارد و همه 
صادرات نیز با مجوز رسمی انجام شده و برخی نیز به صورت قاچاق بوده 
است که در این زمینه مسئوالن بندری باید پاسخگوی این موضوع باشند 

که باری که مجوز صادراتی نداشته چگونه بارگیری آن در کشتی انجام و 
تبدیل به یک معضل برای صنعت فوالد کشور شده است.معاون خرید ذوب 
آهن اصفهان، درباره استفاده ذوب آهن اصفهان برای تامین مواد اولیه 
خود از طریق طرح احیای معادن کوچک مقیاس نیز گفت: ما به موازات 
بحث احیای معادن کوچک مقیاس که در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران فعال است، شرکت پویش معادن ذوب آهن را با 100درصد مالکیت و 
مسئولیت در این زمینه راه اندازی کرده و در تایباد نیز روی یک معدن سنگ 
آهن منگنز دار فعالیت خود را آغاز کرده ایم.صالحی افزود: همچنین 2 تا 
3 محدوده معدنی دیگر نیز ثبت شده تا در کنار طرح احیای معادن کوچک 
مقیاس، در شرکت پویش معادن ذوب آهن بحث احیا و فعال سازی 
معادن کوچک مقیاس را به صورت مشارکتی و مالکیتی انجام  دهیم و تا 2 
سال آینده بتوانیم بخش قابل توجه خود را از طریق شرکت پویش معادن و 
معادن کوچک مقیاس به نتیجه برسانیم.گفتنی است؛ تامین مواد اولیه به 
عنوان یکی از نیازهای مهم و اصلی در صنعت فوالد کشور به شمار می آید و 
شرکتی همچون ذوب آهن اصفهان نیز این روزها به دلیل نداشتن مواد اولیه 
برای تولید خود مجبور است بخشی از تولید خود را کاهش دهد که این امر 
نیز باعث از بین رفتن فرصت های شغلی در زنجیره صنعت فوالد خواهد شد.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
شورای اسالمی گفت: اجرای طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی اقدامی هدفمند و رو به جلو بود که در همین مدت نیز 
بخشی از مشکل آب رسانی در روستاها را برطرف کرده است.سیدجواد 
ساداتی نژاد، رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس شورای اسالمی در خصوص طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و 
فاضالب شهری و روستایی اظهار کرد: این طرح در همین ابتدای کار موفقیت 
خود را نشان داده و نوید تقویت و تسهیل  فعالیت ها را برای شرکت های آب 

و فاضالب روستایی دارد.
وی این اقدام را مثبت، هدفمند و روبه جلو دانسته و افزود: با توجه به اینکه 
شرکت های آب و فاضالب شهری در مجموع امکانات گسترده تری نسبت به 
شرکت های آب و فاضالب روستایی دارند، می توانند با استفاده از این ظرفیت 
ها کمک حال آبفار بوده و در پیشبرد اهداف و برنامه ها تاثیرگذار باشند.نماینده 
مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی گفت: حتما هم افزایی 
این دو شرکت می تواند به نفع شبکه های آب روستایی باشد و مشکالت عمده 
این شبکه ها را برطرف یا به حداقل برساند؛ به همین لحاظ این اقدام، حرکتی 
موثر، ارزشمند و بجا از وزارت نیرو بوده است.ساداتی نژاد با اشاره به تجهیزات 
شبکه های آبرسانی شهری نیز خاطرنشان کرد: از نظر تجهیزات و تاسیسات 
تامین، ذخیره سازی و شبکه انتقال و توزیع آب نیز آبفای شهری می تواند 

بخش قابل توجهی از محدوده های روستایی را پوشش داده و حل مشکالت 
روستاها در کشور را با هزینه های کمتری، سرعت ببخشند.رییس کمیسیون 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه این طرح باعث صرفه جویی در هزینه های این دو شرکت نیز می شود، 
یادآور شد: با اجرای کامل این طرح در کشور، جدای از مزایای دیگر، در زمینه 
کاهش هزینه ها نیز اقدامی مهم صورت گرفته، چرا که بعد از این یکپارچه 
سازی، شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی می توانند در پروژه ها و 
مناقصه ها حرکتی مشترک داشته و از ظرفیت هر دو شرکت، استفاده کنند.

وی افزود: اکنون امکانات و پتانسیل کارشناسی و تخصص های موجود در هر 
دو شرکت ادغام شده و با هم افزایی که ایجاد شده، شرایط مطلوب تری در 

زمینه حل مشکالت شرکت ها فراهم شده است.
ساداتی نژاد با اشاره به مزایای این طرح برای حوزه انتخابیه کاشان، آران و 
بیدگل عنوان کرد: در همین ابتدا با اجرای این طرح یکپارچه سازی، امسال در 
تابستان تنش های آب روستایی ما به شدت کاهش پیدا کرد چرا که با ادغام 
این شرکت ها، ظرفیت ها برای انجام امورات نیز افزایش قابل توجهی داشته 
است.رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
شورای اسالمی در پایان گفت: در بسیاری از روستاهای استان اصفهان که 
مشکل آبرسانی وجود داشته و برای روستاها با تانکر آب برده می شد، امسال 

تقریبا مشکل جدی نداشتیم.

اجرای مرحله سوم رزمایش كمک های مومنانه شركت گاز استان اصفهان 

مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضالب شرکت آبفای استان خبر داد:

راه اندازی سامانه اطلس در شرکت آبفای استان اصفهان

معاون خرید ذوب آهن اصفهان:

صادرات سنگ آهن به ضرر فوالدسازان تمام می شود

رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس مطرح کرد:

حل مشکل آب رسانی روستاها با طرح یکپارچه سازی

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