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واکنش مکرون به خشم جهان اسالم از توهین به پیامبر)ص(: 

هرگز تسلیم نمی شویم!
رییس جمهوری فرانسه در پاسخ به خشم جهان اسالم از انتشار تصاویر موهن به پیامبر )ص( گفت: 

ما هرگز تسلیم نخواهیم شد. ما با روحیه صلح به تمام تفاوت ها احترام می گذاریم!
به دنبال فراخوان کشورهای عربی و اسالمی برای تحریم کاالهای تولید فرانسه به خاطر اظهارات 
موهن رییس جمهوری این کشور و انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز علیه پیامبر اکرم )ص(، پاریس 
از کشورهای خاورمیانه خواســت کاالهای فرانســوی را تحریم نکنند.همزمان با این بیانیه وزارت 
خارجه فرانسه، امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه در پیامی توییتری نوشت: ما هرگز تسلیم 
نخواهیم شــد. ما با روحیه صلح به تمامی تفاوت ها احترام می گذاریم. ما اظهاراتی از روی انزجار 
و تنفر را نمی پذیریم و از گفت وگویی منطقی دفاع می کنیم. ما همواره در ســمت کرامت انسانی و 

ارزش های جهانی خواهیم بود!
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای درخواســت ها برای تحریم را »بیهوده« دانسته و اعالم کرد: این 
باید فورا متوقف شود. همچنین تمام حمالتی که کشورمان در معرض آن قرار دارد و »اقلیت تندرو« 

پشت آن هستند، باید متوقف شود.

اردوغان خطاب به مکرون: 

تست سالمت عقل بده
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهــوری ترکیه بار دیگر در بحبوحه تنــش دیپلماتیک میان آنکارا و 
پاریس، از امانوئل ماکرون، رئیس جمهوی فرانســه خواست آزمایش کنترل روانی بدهد.رئیس 
جمهوری ترکیه یک روز پس از آن که با الفاظ تندی به همتای فرانسوی اش حمله کرد، روز یکشنبه 
بار دیگر نظیر همان ســخنان را تکرار کرد و گفت »فکر اردوغان شــبانه روز ذهن ماکرون را اشغال 

کرده است«. وی افزود: »به همین دلیل او واقعا نیاز دارد که تحت آزمایش )روانی( قرار گیرد.«

ترامپ نام یک مسواک را بر روی موشک های آمریکا 
گذاشت!

در روزهای اخیر، رئیس جمهوری آمریکا بارها و بارها نام یک نوع موشــک که آمریکا اکنون برای 
ساخت آن تالش می کند، با نام یک مسواک اشتباه گرفته است.به گزارش پایگاه بیزنس اینسایدر، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا جمعه گذشته در شهر اوکاال در فلوریدا گفت: »ما موشک های 
"هیدروسونیک" )hydrosonic( داریم که شما قبال درباره آنها شــنیدید. ما اکنون موشک های 
هیدروسونیک داریم. قویترین ارتشی که تاکنون وجود داشــته، در اختیار ماست.« ترامپ شنبه 
همچنین در شهر ماسکگون واقع در میشیگان از آنچه »موشــک فوق العاده« خواند، تعریف کرد. 
او ماه سپتامبر چنین عبارتی را برای نوعی موشک  به کار برد چون به گفته او، فهم آن نسبت به واژه 

»هیدروسونیک« آسان تر است!

 نخستین واکنش عربستان به انتشار کاریکاتور
 پیامبر اسالم )ص(

هیئت عالی علمای عربستان خواستار محکومیت اهانت به پیامبران شد و اعالم کرد، اهانت به مقام 
انبیا هیچ لطمه ای به آنها نمی زند بلکه خدمت به صاحبان فراخوان های افراطی است.به گزارش 
روسیا الیوم، دبیرخانه هیئت عالی علمای عربستان که باالترین هیئت دینی در این کشور محسوب 
می شود، با صدور بیانیه ای اعالم کرد، اهانتها به شان پیامبران تنها صاحبان دعوت های افراطی و 

کسانی که به دنبال گسترش فضای انزجار میان جوامع بشری هستند را متضرر می کند.

القدس العربی تحلیل کرد:

»بایدن« به دنبال صلح در خلیج فارس؟

سیاســت های ترامــپ در مــورد خاورمیانه مشــخص اســت، اما 
سیاست های بایدن چگونه خواهد بود؟ قطعا بایدن اعتبار را به توافق 
هســته ای با ایران باز می گرداند و معامله قرن را کنار گذاشــته، علیه 
شهرک سازی و الحاق می ایســتد و رابطه با رهبری فلسطین را از سر 
می گیرد، برای مهار جنون بن سلمان تالش می کند و به دنبال صلح در 

خلیج فارس خواهد بود.
جمال زحالقــة در القدس العربی نوشــت: حالتی از انتظــار و آماده 
باش برای انتخابات آمریکا که در ســوم نوامبر آینده برگزار می شــود، 
بر دولت های خاورمیانه سایه افکنده است و نتیجه هر چه باشد، این 
انتخابات در شــرایط و جایگاه دولت های منطقه تاثیرگذار خواهد بود، 
به این دلیل که وزن سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا بسیار سنگین 
است و توانایی و ظرفیت باالیی برای ورود به عمق برخی مسائل مهم 

دارد.
در ادامه این مطلب آمده است: نخبگان سیاسی در منطقه، در موضع 
گیری نسبت به دو نامزد آمریکایی به دو دسته تقسیم می شوند و در 
حالی که تل آویو، ریاض، ابوظبی و آنــکارا خواهان باقی ماندن ترامپ 
هستند، مســئوالن در تهران، دوحه، رام ا... و بیروت، مایل به پیروزی 

بایدن و پایان دوره ترامپند.
به نظر می رســد جو بایدن در مســیر پیروزی در انتخابات ریاســت 
جمهوری اســت، اما در صورتــی کــه در روز های پیــش رو تحوالت 
»جادویی« اتفاق بیفتــد، منجر به باقی ماندن ترامپ در کاخ ســفید 

می شود، آنچه که محال نیست، اما واقعا بعید به نظر می رسد.
در حالی که سیاست های خاورمیانه ای ترامپ شــناخته شده و قابل 
پیش بینی اســت، گرایش های بایدن، هنوز کامال مشــخص نیست. 
ضمن اینکه انتقــاد بایدن از سیاســت خارجی ترامــپ، غیر منطقی 
و کورکورانــه بودن آن اســت، از ایــن رو، بایدن تالش خواهــد کرد تا 
خط مشــی متفاوتی را اتخاذ کند، که واضح، شــفاف و بهم پیوســته 
باشد. سیاســت های ترامپ در مورد خاورمیانه مشــخص است، اما 

سیاست های بایدن چگونه خواهد بود؟
قطعا بایدن اعتبار را به توافق هسته ای با ایران باز می گرداند و معامله 
قرن را کنار گذاشته، علیه شهرک ســازی و الحاق می ایستد و رابطه با 
رهبری فلسطین را از ســر می گیرد، برای مهار جنون بن سلمان تالش 
می کند و به دنبال صلــح در خلیج فارس خواهد بود. سیاســت وی 
مخالف سیاســت ترامپ و نزدیک به سیاســت اوباماست، اما ادامه 
مستقیم این سیاست نخواهد بود. بایدن سعی می کند سیاست های 

قدیمی آمریکا که ترامپ بر علیه آن ها شورید را احیا کند.

در ارزیابی سیاســت های بایدن می توان گفت که به اوباما نزدیک و از 
ترامپ به دور است، این در حالی است که دغدغه های ایاالت متحده، 
رسیدن به خودکفایی در زمینه انرژی از طریق تکنولوژی های جدید و 
نفت صخره ای، نگرانی از افزایش قدرت چین و روسیه، ترس از نزدیکی 
ایران به دســت یابی به توانایی های هسته ای، اعتراف به اینکه امکان 
رسیدن به راه حلی برای مساله فلسطین صفر است، افزایش تحرکات 
نظامی و توســعه نفوذ ترکیه در جهت های متعــدد و در نهایت، ادامه 

تنش ها و درگیری های داخلی است.
جو بایدن به سمت ادامه عقب نشینی آمریکا از منطقه حرکت می کند، 
اما با احتیاطی شدید در این مســیر قدم برمی دارد، تا شتاب باعث از 
دست دادن نفوذ و منافعش و نیز تضعیف هم پیمانان آمریکا در منطقه 
نشود. وی می خواهد از حضور نظامی و امنیتی حدی را باقی نگه دارد 
که مانع از فروپاشی اوضاع می شود. اساسا بایدن موضع علنی اوباما در 
این باره را اتخاذ می کند، اما نمی تواند کامال به آن پایبند بماند، همانطور 
که خود اوباما نتوانست. بنابراین، بایدن نمی تواند این مساله را نادیده 
بگیرد کــه اغلب مردم و نخبــگان آمریکا مخالــف دخالت نظامی در 

خاورمیانه هستند. سیاست ایاالت متحده در دخالت نظامی و اعمال 
تحریمها، تا کنون موفق نبوده و نتوانسته است کارایی خود را ثابت کند. 
ایاالت متحده تحریم های اقتصادی سخت و شدیدی را اعمال می کند، 
اما نمی تواند آن ها را به دستاورد سیاسی تبدیل کند، حال این دستاورد 

سیاسی، یا تغییر نظام یا تغییر سیاست های نظام است.
بایدن نمی خواهد به شکست ها و اشتباهات گذشته آمریکا بازگردد و 
ترجیح می دهد سیاست همکاری را در پیش بگیرد. وی متعهد شده 
اســت تا تحریم های ترامپ علیه فلســطین را از میان بردارد و برخی 
اقدامات وی را با بازگشــایی کنســوگری آمریکا در قدس و سفارت 
فلسطین در واشنگتن، اصالح کند. همانطور که انتظار می رود معامله 
قرن و طرح های الحاق را کنار گذاشــته و برای تعلیق شــهرک سازی 
تالش کند. اما با توجه به اینکــه بایدن برنامه ای برای اعمال فشــار 
جدی بر اســراییل ندارد، بهتــر از دیگران می داند کــه احیای راه حل 
ایجاد دو دولت، و ادامه مذاکــرات در این خصوص، فایده ای ندارد، با 
 این حال تالش می کند این راه حل را زنده نگه دارد، تا باعث اســتقرار 

اوضاع شود.

عضــو جامعه روحانیــت مبارز در مواجهــه با این 
سوال که آیا جامعتین احتمال دارد یک کاندیدای 
مشــخص را به اصولگرایــان معرفی کنــد؟، ابراز 
داشــت: باید منتظر آینده بمانیم و بر اســاس آن 

سیاست کلی خود را اتخاذ کنیم.
حجت االسالم احمد سالک عضو جامعه روحانیت 
مبارز در خصوص مطرح شــدن برخی اســامی از 
جناح اصولگــرا برای انتخابات ســال ۱۴۰۰، اظهار 
کرد: هنــوز ابعــاد کار انتخاباتی برای ســال ۱۴۰۰ 
مشخص نشــده و نمی توان درباره مصادیق اعالم 

نظر کرد.
وی ادامه داد: باید شاخصه ها و معیارهای قانونی 
که در مجلس در حال بررسی است به نتیجه برسند 

تا پــس از آن افرادی که شــرایط ورود به عرصه را 
دارند، مورد قضاوت قرار داد.ســالک در خصوص 
نقش جامعتین در ایجاد اجماع میان اصولگرایان 
در انتخابات ســال آینده، گفت: قطعا وحدت برای 
اصولگرایان یک امر الزم اســت. جامعتین نیز در 
این مسیر جلساتی را برگزار خواهند کرد.این عضو 
جامعه روحانیت مبارز در مواجهه با این سوال که آیا 
جامعتین احتمال دارد یک کاندیدای مشخص را به 
اصولگرایان معرفی کند؟، ابراز داشت: باید منتظر 
آینده بمانیم و بر اســاس آن سیاست کلی خود را 
اتخاذ کنیم. شــاید در جلســات جامعتین به این 
نتیجه برسیم که باید بر روی مصادیق تمرکز کنیم 
که بحث در خصوص این سیاســت های احتمالی 

زود است. وی در پاسخ به این سوال که اگر تعدد 
کاندیدا از ســوی اصولگرایان برای انتخابات ۱۴۰۰ 
رخ دهــد، چگونه این جریان سیاســی به وحدت 
خواهد رســید؟، گفت: بنده امیدوارم همانطور که 
اصولگرایان در انتخابات اســفندماه ســال ۹۸ به 
وحدت رسیدند، در انتخابات پیش رو نیز وحدت 

خود را حفظ کنند.

جامعتین با کاندیدای اختصاصی وارد انتخابات 1400 می شود؟

اظهارات متفاوت عضو کمیسیون امنیت ملی درباره مذاکره:

قرار نیست تسلیم شویم
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: مذاکرات نه به معنای آن این نیست که کشور را واگذار کنیم بلکه معنای دفاع از منافع ملی 
شهروندان است.شهروز برزگر در گفت وگو با ایلنا، درباره این که عده ای عنوان می کنند نباید باب مذاکره بین تهران و واشنگتن را باز کرد، گفت: پیرامون مسائل ایران و 
آمریکا و حتی منطقه و جهان نظرات مختلفی مطرح است؛ نظرات متفاوتی درباره اینکه آیا ما با آمریکا ارتباط داشته باشیم یا نه؟ یک عده از افراد مخالف و یک عده 
هم موافق هستند. در آمریکا هم وضعیت به همین شکل است این مسئله موافق و مخالف های خود را دارد؛ مهم این است که کدام روش و استراتژی منافع ملی را 
تأمین می کند.وی با بیان این که شرایط نشان می دهد مباحث بین رابطه بین ایران و آمریکا بسیار مهم است، عنوان کرد: ما تیم مذاکره کننده داریم، این تیم باید در 
چارچوب منویات مقام معظم رهبری، قانون و منافع ملی قدم بردارد.برزگر تاکید کرد: اگر بخواهیم بگوییم به هیچ وجه مذاکره نمی کنیم برای هر دو طرف تنش  به 
وجود خواهد آمد که منجر به شکست شان خواهد شد که در این صورت کشور ثالث وارد ماجرا می شود حرف هایی که رد و بدل می کند و اتفاقاتی که پیش خواهد آمد.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: در شرایط بسیار بحرانی هم باید یک خط ارتباط مستقیم با دشمنت داشته باشی تا مسائل پیچیده 
نشود، هزینه بر مردم متحمل نشود ومنافع ملی به خطر نیفتد.وی اظهار داشت: مذاکره به معنای آن نیست که ما  تسلیم می شویم بلکه معنایش این است که ما 

آن قدر قدرت داریم که آمده ایم در شرایط برابر پای گفت وگو بنشینیم.

چهره روز

وز عکس ر

نماینده کوزوو با ماسک »محمد 
دوستت دارم« در مجلس

»ایمان رحمانی« نماینــده پارلمان کوزوو در 
واکنش به اقدام ضداسالمی سفیر فرانسه با 
زدن ماسک »محمد دوستت دارم« در صحن 
عمومی مجلس حضور یافــت. این نماینده 
پارلمان کوزوو گفت: این ماســک را به دلیل 
اقدام نامناسب جندریم گاشی، سفیر فرانسه 
در کوزوو در انتشــار کاریکاتــوری از حضرت 
محمــد )ص( و همچنین ماه میــالد پیامبر 

اسالم زدم. 

کنایه مسیح مهاجری به نمایندگان توهین کننده به رییس جمهور: 

صالحیت نشستن بر صندلی مجلس را دارند؟
مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: این، دومین بار است که رهبری در 
عمر 5 ماهه مجلس یازدهم، نمایندگان این مجلس را مورد عتاب قرار داده و روش بعضی از آنها 
را حرام شــرعی اعالم می کنند. عده ای 
از نمایندگان، بعد از آنکه رییس جمهور 
را به اعــدام تهدید کــرده و در قم با گرد 
آوردن عده ای از افراطیون در همایشی 
خواستار اســتیضاح او شــدند، طرح 
اســتیضاح را در مجلس مطرح و ده ها 
نفر نیز آن را امضــاء کردند. در خارج از 
مجلس نیز بعضی ها بــا قلم و بعضی 
دیگر با ســخن، تا توانســتند نسبت به 
رییس جمهور بی حرمتی کردند. افرادی 
که مکررًا مرتکب حرام شرعی می شــوند و به توصیه رهبری هم عمل نمی کنند، چگونه صالحیت 

حضور در مجلس را دارند؟ و چگونه خود را انقالبی می دانند؟

کنایه صریح یک اصولگرا به والیتمداران فیک 
محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا در توئیتی نوشت: یقین دارم فرمایش صریح رهبر انقالب 
مبنی بر پرهیز از هتک حرمت مسئوالن و مشخصا رئیس جمهور، با هزار تاویل و تفسیر و توجیه، 
مورد بی توجهی قرار می گیرد و بعد از چند روز توهین ها از ســر گرفته می شود. از اول انقالب تا 

کنون ولی فقیه را فقط وقتی قبول داشته ایم که پیروی کند، از ما اصولگراها.

میرسلیم:

 کشور ما فقیر نیست
میرسلیم نماینده تهران در مجلس گفت: کشــور ما فقیر نیست اما امکانات آن در اثر سوء تدبیر،  
اســراف و تبذیر و بخش دیگر در اثر تباهی ها به تاراج رفته است بنابراین همزمان با پشتیبانی از 
تولید باید به طور قاطع جلو فساد گرفته شود. وی بیان کرد: جلوگیری از فساد هم دو مرحله دارد: 
دستگیری مفســدان، تبهکاران و بازگرداندن اموال و مقابله با فرآیندهای فسادزا که این مقابله 
اهمیت بیشتری دارد؛ اصالح مفاسد اگر انجام نگیرد، نتیجه گیری از بقیه اقدامات یا غیرممکن 

یا بسیار کند می شود و این وضعی است که اکنون در آن قرار گرفته ایم.

حجاریان گفت همه تان را به دریا می اندازم!
دبیرکل جامعه اسالمی مهندســین می گوید: آقای حجاریان در مجلس ششم بعد از آنکه آقای 
هاشمی جزء لیست ما شد، به ما پیغام داد و گفت که یا هاشمی را از لیست بر می دارید یا همه تان 

را به دریا می فرستیم.
محمدرضا باهنر در پاسخ به این سوال که آیا افرادی مانند آقای حجاریان ضد نظام هستند؟گفت: 
نمی خواهم اکنــون در مورد آدم ها قضــاوت کنم اما مــا در بعد از انقالب آدم هایی داشــتیم که 
آمدند و می خواســتند مجلس، قوه قضاییه و دولت را از اکثریت بیاندازنــد، در انفجار هفت تیر 
نیز منافقین این قصد را داشــتند، فرقش این بود که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شــهید 
 شدند و تعداد زخمی شده روز بعد با برانکارد در مجلس شرکت کردند تا مجلس حتی یک روز از

 اکثریت نیفتد.

کافه سیاست

قالیباف سکوت خود در مقابل 
توهین نمایندگان به روحانی را 

شکست:

گالیه ها از دولت را در سینه 
نگه می داریم

قالیباف با بیان این که درس پیامبر)ص(  در 
سراســر عمر مبارک خود به همه مسلمانان 
حفظ وحدت کلمه و رعایت اخالق و مهربانی 
با بندگان خداونــد بوده اســت، اظهار کرد: 
همان طور که مقام معظــم رهبری فرمودند 
ان شاءا... همه با تاسی از پیامبر )ص( ضمن 
انجام وظیفه خود نســبت به مردم جوانب 
اخالق را در عبارات و انتقــادات رعایت کنیم 
و کاســتی ها و ناکارآمدی هــا را بــرای حل 
مشکالت مردم به ســمت تالش بی وقفه و 
عمل به قانون هدایت کنیــم.وی تاکید کرد: 
اطمینــان دارم که همــه نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی از این پس حرف هایی که 
مردم بــه آنها می زنند و گالیه هــای مردم از 
مسئوالن اجرایی را در ســینه خود محفوظ 
می دارند و آن را به تالش برای به حرکت در 
آوردن چرخ های اقــدام در همه بخش های 
اجرایی کشــور با اولویت مسائل اقتصادی، 
اســتفاده از ظرفیت های قانونــی و نظارتی 
مجلس شــورای اســالمی تبدیل می کنند 
و دولت را از طریق نقد صریح و دلســوزانه، 
نظارت و کنترل بر بودجــه و اجرای قوانینی 
که معطل مانده اســت یا خالف قانون عمل 
می شود به مجلس و مردم پاسخگو می کنند.

رییس مجلس شــورای اســالمی با اشاره 
به تاکید رهبر انقالب بر مســاله  معیشــتی 
مردم تصریح کرد: همان طور که ایشــان به 
مساله حمایت معیشتی از مردم به خصوص 
افراد آسیب پذیر تاکید کردند باید بگویم که 
مجلس شورای اسالمی در گام های پایانی 
اجرایی ســازی طرح حمایت معیشــتی از 
مردم اســت و با تفاهم با دولــت نخواهیم 
گذاشت در این شرایط دشوار معیشتی مردم 
احساس تنهایی کنند. ان شاء ا... به زودی با 
حفظ کرامت ملت با همراهی مدیران اجرایی 
تامین کاالهای اساســی خانوارهــا را آغاز 

خواهیم کرد.

بین الملل
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کشاورزان تاوان برداشت های غیرقانونی زاینده رود را دادند
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزی شهرستان گفت: عدم کنترل برداشــتهای غیر قانونی 
از زاینده رود و بســتن زودهنگام ســد، موجب برداشــت دیرهنگام وســرمازدگی محصوالت و 

خسارت شدید به کشاورزان شد.حسین 
محمدرضایی اظهار داشت: محصوالت 
کشــاورزان ماننــد ذرت علوفــه ای به 
دلیل عدم تأمین آب آخر و تشــنه بودن 
محصول آســیب دید و ورود زود هنگام 
جبهه هوای سرد نیز موجب سرمازدگی 
محصوالت باقیمانده شد و ضرر و زیان 
زیادی به کشــاورزان وارد کــرد.وی در 
توضیح این مطلب افزود: اگر محصوالت 
کشــاورزی به ویژه ذرت تشــنه باشد، 

آسیب دیدگی آنها از سرمای هوا بیشتر می شود به نوعی که این امر موجب عدم رشد، کاهش وزن 
محصول و در نهایت خسارت به کشاورز می شود.عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان 
اصفهان بیان داشت: اگر یک هفته زودتر آب تابستانه برای کشاورزان از سد باز شده بود، محصوالت 
آنها پیش رس تر شده و قبل از سرد شــدن هوا و بروز مشکل سرمازدگی، با توجه به جمع آوری به 
موقع محصوالت، کشاورزان دچار این ضرر هنگفت نمی شدند.وی اضافه کرد: متأسفانه دیر باز شدن 
آب تابستانه، عدم کنترل برداشت های غیر قانونی از زاینده رود، ناقص رسیدن آب به کشاورزان و 
نهایتًا زود بسته شدن آب از سد، موجب برداشت دیرهنگام محصوالت کشاورزی و سرمازدگی آنها 

شده و ضرر و زیان زیادی نیز به کشاورزان اصفهانی وارد شد.

300 حلقه چاه غیرمجاز در اصفهان مسدود شد
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از مسدود شــدن ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان 
اصفهان برای جلوگیری از برداشــت های غیرمجاز آب و کنترل فرونشست زمین از ابتدای امسال 
تاکنون خبر داد.منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: تعدیل و 
اصالح بیش از ۸۰۰ پروانه بهره برداری و نصب بیش از ۴۰۰ کنتور حجمی هوشمند توسط شرکت آب 
منطقه ای از دیگر اقدامات صورت گرفته سال جاری در استان برای پیشگیری و کنترل فرونشست 
زمین اســت.وی با بیان اینکه در زمان حاضر در استان ۳۵ دشــت وجود دارد که هشت محدوده 
آن آزاد و بقیه ممنوعه به لحاظ برداشت آب اســت، بیان کرد: برداشت های بی رویه و غیرقانونی از 
سفره های آب زیرزمینی در دشت های ممنوعه موجب فرونشست زمین در برخی مناطق شده است.

شیشه فروش افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۵۰ دستگاه و ادوات غیرمجاز حفاری در 
استان توقیف شد و ۶۲ گروه گشت و بازرسی در آب منطقه ای تشکیل شد تا میزان برداشت های بی 

رویه از سفره آب های زیرزمینی در تمامی دشت های ممنوعه استان رصد شود.

سرما و نگرانی ذرت کاران اصفهانی

خسارت سرمازدگی به مزارع ذرت علوفه ای استان
سرمازدگی بین ۲۰ تا ۸۰ درصد مزارع ذرت علوفه ای استان را ازبین برد.رئیس اداره مدیریت بحران 
سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سرمای زودرس در فصل پاییز به ۹ هزارهکتار از مزارع علوفه ای 
استان خسارت ۴۰ میلیارد تومانی واردکرده است و کشاورزانی که مزارع را بیمه کردند پس از تعیین 
برآورد و ارزیابی قانونی بیمه دریافت خواهند کرد.عباسعلی جمشیدی افزود: سطح زیر کشت ذرت 
علوفه ای استان با ۲۰ هزار هکتار در شهرستان های لنجان، اصفهان، شهرضا، دهاقان، خمینی شهر، 

گلپایگان، شاهین شهرو میمه، برخوار و فالورجان است.

روزشمار آغاز بهره برداری از محل دائمی نمایشگاه های اصفهان در 14 آبان  99 استارت خورد

8 روز تا افتتاح استانداردترین مرکز نمایشگاهی کشور

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان از 
بهره برداری محل جدید برگزاری رویدادهای نمایشــگاهی استان در 

نیمه آبان ماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان، علــی یارمحمدیان با اشــاره بــه اینکه اصفهــان به عنوان 
یکی از اســتان های فعــال و تاثیرگذار در حوزه اقتصــادی و صنعت 
کشور به شــمار می رود، گفت: این استان ســال ها از نبود یک محل 
اســتاندارد برای برگزاری رویدادهای نمایشــگاهی رنج می برد اما 
با فعالیت های انجام شــده، محــل جدید برگزاری نمایشــگاه های 
 بین المللی اســتان تکمیل شــده و بهره برداری از آن در نیمه آبان ماه

 آغاز می شود.
وی با بیــان اینکه اســتان اصفهــان در حــوزه فوالد، ســنگ، طال، 
دام و طیــور، گل و گیــاه، فــرش و... حرف نخســت را در کشــور 
می زند، اظهار داشــت: در چنین شــرایطی الزم اســت نمایشــگاه 
بین المللــی اصفهان به عنــوان نقطــه معرفی و ایجــاد ارتباطات و 
تعامــالت تجاری میــان فعاالن اقتصــادی نقش آفرینــی ویژه ای 

داشــته باشــد؛ ایــن اتفــاق در شــرایطی رخ می دهد کــه محلی 
 اســتاندارد و بی نظیــر بــرای برگــزاری رویدادهای نمایشــگاهی

 وجود داشته باشد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اشاره 
به اختصاص زمینی به مساحت ۴7 هکتار برای ساخت محل دائمی 
برگزاری رویدادهای نمایشگاهی استان تصریح کرد: این نمایشگاه، 
استانداردترین نمایشگاهی است که در سطح کشور اجرا شده؛ چرا که 
یک سالن ۲۱ هزار متری و ۳۰ هزار مترمربع محوطه روباز برای برپایی 
رویدادهــای نمایشــگاهی را دارد و امکان برگزاری نمایشــگاه های 
بین المللی مدرن را با زیر ساخت های مناسب برای مشارکت کنندگان 

فراهم می کند.
وی با تاکید بــر اینکه فعــاالن اقتصادی در بســتر این نمایشــگاه 
می توانند به توســعه ارتباطات تجــاری خود بپردازنــد، اضافه کرد: 
پیش از ساخت محل جدید نمایشــگاه ها و در زمانی که رویدادهای 
نمایشگاهی در پل شهرســتان برگزار می شد، شــرکت های خارجی 
حاضر به مشــارکت در نمایشــگاه ها نبودند چرا که فضای مناســبی 

برای برگزاری این نمایشــگاه ها وجود نداشــت؛ اما اکنون شرایطی 
فراهم آمده که شــرکت های خارجی بتوانند در نمایشــگاه اصفهان 
 حضور یابند و بــا فعاالن اقتصــادی ایرانی و اصفهانــی به تعامالت

 تجاری بپردازند.
یارمحمدیان ادامه داد: اگر قرار باشــد کشور به رشد اقتصادی دست 
یابد و صــادرات غیرنفتــی را افزایش دهد، الزم اســت رویدادهای 
نمایشــگاهی تقویــت شــوند؛ بــر همین اســاس، باید شــرایطی 
فراهم آید تا شــرکت های فعــال در حوزه های مختلــف بتوانند در 
 نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت کنند و دستاوردهای خود را به 

نمایش بگذارند. 
وی با تشکر از شهرداری و اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان سهامداران 
شرکت نمایشــگاه های بین المللی یادآور شد: در صورتی که همراهی 
شــهرداری و اتاق بازرگانــی اصفهان وجود نداشــت، اجــرای این 
پروژه به ســرانجام نمی رســید؛ اما اکنــون شــرایطی فراهم آمده 
 تا اصفهان میزبــان یکی از اســتانداردترین مراکز نمایشــگاهی در

 سطح کشور باشد.

معاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه قیمت مرغ 
۲7 هزار تومان برای مصرف کننده عادالنه نیست، 
گفت: اگــر دولت ۱۰۰ درصد نهاده هــای مرغداران 
را تامین کند، مــی توان مرغ را زیــر کانال ۲۰ هزار 
تومان و با قیمــت، ۱۶، ۱7 و یا ۱۸ هــزار تومان به 
دســت مصرف کننده برسانیم.حسین ایراندوست 
در خصوص دالیل افزایش قیمت مرغ، اظهار کرد: 
باید توجه داشت که مشکل گرانی مرغ تنها مربوط 

به اصفهان نیســت و کشــوری اســت.وی با بیان 
اینکه آنچه مشخص اســت میزان کشتار مرغ در 
اصفهان با توجه به افزایش جوجه ریزی در ســال 
 جاری، باال بوده است، گفت: میزان جوجه ریزی در 
مرغداری های استان طی تابستان امسال نسبت 
به تابستان سال گذشــته ۱۰ درصد افزایش یافت.

ایراندوســت با بیان اینکه متاســفانه امروز مرغ با 
قیمت باال تولید می شــود، گفت: اگر هزینه های 
تولید مرغ را در فرمول مشخصی قرار دهیم قیمت 
مرغ برای مصرف کننــده بین ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان 
است، اما نکته قابل توجه این است که به مرغداران 
می گوییم اگر مرغ خود را با قیمت ۲۲ هزار تومان 
 هم عرضــه کنند، ضــرر نمی کنید چــون زمانی که 

جوجه های خود را پرورش داده اند، قیمت جوجه 
پایین تر از امروز بود. وی با بیان اینکه در اســتان 
اصفهان به دنبال این هســتیم که نرخ مرغ را برای 
مصرف کننده بــه ۲۲ هزار تومان برســانیم، گفت: 
خوشــبختانه ســهم تحویل نهاده ها به مرغداران 
نسبت به بهار امســال بهتر شده اســت، بنابراین 
زمانیکه ۵۰ درصد نهاده تحویل مرغداران می شود، 
انتظار تولید و عرضه مــرغ ارزان تر در بازار را داریم.
به گفته معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان، در حال حاضر سهم 
تحویل نهاده ها با نرخ ارز آزاد بــرای مرغداری ها 
محدودتر شــده اســت و به نظر می رسد در فرایند 
تولید و پرورش مرغ خدشه ای ایجاد نشده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان  با اشاره به مرغ ۲7 هزار تومانی در بازار:

عادالنه نیست!

خبر روز

 استان اصفهان در حوزه فوالد، سنگ، طال، دام و طیور، 
گل و گیاه، فرش و... حرف نخست را در کشور می زند، در 
چنین شرایطی الزم است نمایشگاه بین المللی اصفهان 
به عنوان نقطه معرفی و ایجاد ارتباطات و تعامالت 
تجاری میان فعاالن اقتصادی نقش آفرینی ویژه ای 

داشته باشد.

رشد واردات عربستان از ترکیه به رغم تحریم 
واردات عربستان سعودی از ترکیه با وجود بایکوت غیررسمی بازرگانان و فروشندگان سعودی، 
در ماه اوت نســبت به ماه پیــش از آن افزایش یافت.بیش از یک ســال اســت کــه برخی از 
بازرگانان سعودی و ترکیه ای از بایکوت 
غیررسمی کاالهای ترکیه توسط ریاض 
به دلیل تنشهای سیاسی میان دو کشور 
صحبت می کنند اما این مسئله هنوز در 
آمار تجاری انعکاس پیدا نکرده است.

طبق آمار منتشــره از سوی سازمان کل 
آمار عربستان سعودی، ارزش واردات 
از ترکیــه در اوت بــه ۸۳۳.۶ میلیون 
ریال معــادل ۲۲۲.۲۸ میلیون دالر در 
مقایسه با ۶۹۳.۴ میلیون ریال در ژوییه 
افزایش یافت و ترکیه را در جایــگاه نهمین صادرکننده بزرگ به عربســتان ســعودی قرار داد.

عربستان ســعودی و ترکیه چند ســالی است که بر ســر سیاســت خارجی و رفتار در خصوص 
گروههای سیاسی اســالمگرا اختالف پیدا کرده اند. قتل جمال خاشــقچی، روزنامه نگار منتقد 
ریاض در کنسولگری استانبول عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ تنشهای مذکور را تشدید کرد. اما 
 دولت عربستان ســعودی اعالم کرده که مقامات این کشور هیچ محدودیتی روی کاالهای ترکیه

 اعمال نکرده اند.

محصوالت فرانسوی در کشورهای عربی تحریم شد
چندین شــرکت غذایی عربی در واکنش به اظهارات اســالم ســتیزانه رییس جمهور فرانســه، 
محصوالت فرانســوی را از فروشگاههایشــان جمع آوری کردند.ماکرون اوایل ماه جاری وعده 
داد با جدایی طلبی اســالم گرایانه که بیم آن می رود در برخی از جوامع مســلمانان در فرانســه 
رشــد کند، مبارزه خواهد کرد. وی همچنین با اظهــارات اهانت آمیز در خصوص اســالم، اعالم 
کرد که دولتش در دســامبر الیحه ای را بــرای تحکیم قانون ۱۹۰۵ که رســما دین و سیاســت 
را در فرانســه جدا کرد، معرفــی خواهد کرد.اظهــارات ماکرون عــالوه بر حمایتش از انتشــار 
کاریکاتورهای موهن به ســاحت پیامبر اســالم، باعث بــه راه افتادن کارزاری در شــبکه های 
اجتماعی برای بایکوت محصوالت فرانسوی در فروشگاههای کشــورهای عربی و ترکیه شد.در 
کویت، رییس هیات مدیره و اعضــای هیات مدیره جامعه تعاونی النعیــم تصمیم گرفتند همه 
محصوالت فرانســوی را بایکوت کرده و از قفسه های فروشــگاه جمع آوری کنند.در قطر شرکت 
 لبنیاتی وجبــاح بایکوت محصوالت فرانســوی را اعالم کرد و وعــده داد جایگزین های دیگری 

عرضه کند.

ساخت بزرگترین مزرعه پرورش حشره در جهان
یک اســتارتاپ فرانســوی ۲۲۴ میلیون دالر ســرمایه برای ســاخت دومیــن مزرعه پرورش 
حشره در شــهر آمین فرانسه جمع کرده اســت.این شــرکت کرمهایی تولید می کند که پروتئین 
الزم برای خــوراک دام، غذای حیوانــات خانگی و کود تولیــد می کنند و از ســرمایه ای که تهیه 
کرده برای ســاخت بزرگتریــن مزرعه حشــره در جهان اســتفاده خواهد کرد.ایــن مزرعه قرار 
است در اوایل ســال ۲۰۲۲ راه اندازی شــود و ســاالنه ۱۰۰ هزار تن محصوالت حشره مانند پودر 
و روغن تولید خواهد کــرد و در عین حفظ زمین، ۵۰۰ شــغل ایجاد می کند.بر اســاس گزارش 
 رویترز، نخســتین مزرعه حشــره این شــرکت در شــهر دال واقع در شــرق فرانســه در سال 

۲۰۱۶ راه اندازی شد.

کافه اقتصاد

سهم اصفهان در طرح توسعه مشاغل خانگی اخبار

اشتغال زایی برای 3 هزار نفر
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با بیان اینکه ثبت نام متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای خانگی در استان اصفهان تا ۵ آبان ماه ادامه دارد ،گفت: 
سهم استان اصفهان در طرح توسعه مشاغل خانگی ایجاد اشتغال برای ۳ هزار نفر است.افسون نیازبخش با توضیح این طرح اظهار داشت: بر اساس الگوی طرح 
توسعه مشاغل خانگی با انجام مطالعات، ساماندهی، بررسی، استعدادسنجی و توانمندسازی قرار است برای ۵۴ هزار و ۳۰۰ نفر از متقاضیان مشاغل خانگی 
در ۳۱ استان کشور اشتغال زایی شود.وی افزود: هدف از اجرای این الگو تعامل با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی دخیل در اجرای طرح و ارائه خدمات 
آموزش و مشاوره حضوری و غیرحضوری به متقاضیان مشاغل خانگی برای اتصال به بازار و ایجاد زیرساخت های بازاریابی و فروش محصوالت مشاغل خانگی 
است.به گفته نیازبخش، مخاطبان این طرح در قالب دو گروه متقاضی و پشتیبان بوده که پشتیبانان، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مسئولیت حمایت 
از شاغالن خانگی را در کل فرآیند تولید و ارائه خدمات بر عهده خواهند داشت.وی گفت: داشتن حداقل سن ۱۸ سال ، بومی استان محل ثبت نام، عدم اشتغال 
تمام وقت، نداشتن بیمه کارفرمایی )افرادی که بیمه خویش فرما دارند منعی در ثبت نام ندارند( از جمله شرایط ورود به این طرح است.وی تاکید کرد: وابستگی 

شدید طرح های اشتغال زا به تسهیالت از جمله ایرادات مخربی است که در این طرح سعی در جلوگیری از آن شده است. 

فعالیت حرفه ای 
خانم های قلم زن!

مهدی عســگری، استاد قلمزن 
خمینی شهری است که بیست 
سالی است دست ها و گوش ها 
و چشــمهایش با مس و نقره و 
میخ و چکش و قیر و فلز و کوبش 
قلم آشناســت. خانواده اوستا 
مهدی همه در کارگاه قلم زنی او 
مشغولند و همه با هنرشان نقش 

عشق میزنند .

وز عکس ر

مسئول کمیسیون آموزش 
اتحادیه نانوایان اصفهان:

30 درصد نان کشور 
ضایعات می شود

مســئول کمیســیون آمــوزش اتحادیه 
نانوایان اصفهان با اشــاره بــه ضایعات 
۳۰ درصدی نان بــه دلیل کاهش کیفیت 
آن، گفت: متاســفانه فروش زیرزمینی 
آردهای دولتی به کارخانجات ماکارونی، 
رشــته ســازی، کیک و کلوچه و صنایع 
وابســته مرغ داری، دامداری، پرورش 
ماهــی و ... موجــب کمبــود ســهمیه 
نانوایان شده اســت.محمدرضا خواجه 
با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰ درصد نان 
ضایعات اســت، اظهار کرد: اگــر بتوانیم 
ضایعات نــان را کنترل کنیــم می توانیم 
پرچم اســتقالل اقتصادی کشــور را بلند 
کنیم.وی تاکیــد کرد: اگر نــان تولیدی 
 در کشــور به جــای آرد ۱۸ درصــد از آرد 
سبوس دار )کامل یا 7 درصد( تهیه شده 
باشد، ســاالنه یک و نیم میلیون تن آرد 

صرفه جویی خواهیم داشت.
نایــب رییــس انجمــن علــوم و غالت 
اســتان اصفهان با بیان اینکه طبق اعالم 
انجمن آسیاب داران کشور ساالنه حدود 
یک میلیون و ۵۰۰ تن ســبوس از گندم 
مصرفی مردم جدا مــی کنیم، گفت: این 
در حالی است که نیاز ساالنه کشور حدود 
۱۰ میلیون تــن آرد و ۱۳ میلیون تن گندم 
است.وی تاکید کرد: طی مهر ماه امسال 
نرخ خرید و فروش آرد آزاد متناســب با 
رشد قیمت دالر به شدت افزایش یافت 
و بازار به نوعی دچار ســردرگمی شد و در 
یک اتفاق بی ســابقه اختالف یک کیسه 
آرد دولتی با آزاد به مــرز ۱۵۰ هزار تومان 

رسید.
خواجه تصریح کرد: متاســفانه اختالف 
قیمت آرد در بــازار، قاچاق این محصول 
را به شدت رونق بخشــیده که اگر دولت 
با شیبی مالیم ســاالنه ۲۵ تومان به نرخ 
نان اضافه می کرد، با این شــرایط روبرو 

نبودیم.
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مسئول نهضت نهج البالغه خوانی در چهارمحال و بختیاری:

بسیاریازمدیراننهجالبالغهرافراموشکردهاند

مسئول نهضت نهج البالغه خوانی در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه نهضت 
نهج البالغه خوانی از پنج سال گذشته فعالیت خود را در چهارمحال و بختیاری 
آغاز کرده اســت، اظهار کرد: به منظور ترویج فرهنــگ مطالعه نهج البالغه 
مربیانی در کشور تربیت شد که چندین جلسه برای تبلیغ و تبیین این کتاب 
شریف به اســتان ســفر کرده و مطالب آموختنی را برای فراگیران آموزش 
دادند.هوشنگ گنجی با بیان اینکه تا پیش از انتشار ویروس کرونا 50 الی 
60 جلسه نهج البالغه خوانی در استان برگزار شد، افزود: مربیان نهج البالغه 
مرد و زن در شهرستان های استان مشــغول به فعالیت هستند، هدف این 
افراد آسان سازی روش خواندن این کتاب است و در شرایط حاضر نیز افراد 
عالقه مند می توانند در کالس های ویدئوکنفرانســی مربوطه شرکت کنند.

مسئول نهضت نهج البالغه خوانی در چهارمحال و بختیاری تعداد ترجمه های 
این کتاب را متعدد دانست و تصریح کرد: از میان ترجمه های موجود، ترجمه 
مرحوم دشتی سهل و آســان تر بوده و مردم می توانند از آن استفاده کنند.

گنجی به روش خواندن آسان نهج البالغه پرداخت و گفت: در مرحله نخست 
باید تنها ترجمه کتاب را خواند، طی 4 الی 6 مــاه و با صرف 10 دقیقه در روز 
می توان کل این کتاب را یک دور مطالعه کرد، در ابتدا بهتر اســت خواندن از 
حکمت ها آغاز شده، ســپس نامه ها و در نهایت خطبه ها مطالعه شود.وی 
اضافه کرد: چنان چه در طول مرحله اول جمالتی مبهم بود و یا   ســواالتی به 
ذهن خطور کرد، با مطالعه بیشــتر در حکمت هــا، نامه ها و خطبه ها جواب 

سوال ها به دست خواهد آمد، در دوره اول متوجه خواهید شد که بیش از ۷0 
درصد نهج البالغه برخالف آنچه تاکنون تصور می شــد، حتی برای نوجوانان 
و عوام فهمیدنی است.مســئول نهضت نهج البالغه خوانی در چهارمحال و 
بختیاری با ابراز گالیه از افراد متدین جامعه گفت: به غیر از تضعیف فرهنگ 
مطالعه و توجه به نهج البالغه توسط دشمنان در جامعه، دوستان نیز خواندن 
این کتاب را ســخت می دانند و اذعان به ســخت بودن این کتــاب دارند، 
درحالی که باید گفت امام علی )ع( در جلسات متعدد و برای مردم آن عصر 
دستورات این کتاب را تبیین می کردند و اکثر نامه ها را خطاب به حاکم عصر 
یعنی معاویه می نوشتند.گنجی با تاکید بر اینکه درک جامعه امروز در مقایسه 
با روزگار امیرالمومنان )ع( قطعا افزایش پیدا کرده اســت. ادامه داد: امام 
علی )ع( تنها امامی است که حکومت تشکیل داده  و بسیاری از مطالب ویژه 
حکومت مردان را بیان کرده اند.مسئول نهضت نهج البالغه خوانی در چهارمحال 
و بختیاری با بیــان اینکه نهضت مطالعه نهج البالغــه در زندان ها، بانک ها، 
کارخانه ها و اداره های استان آغاز شده است، یادآور شد: پس از برگزاری نماز 
جماعت حدود 10 دقیقه کارمندان می توانند به بیان حکمت های نهج البالغه 
بپردازند.وی خاطرنشان کرد: به عالوه به ادارات سپرده شده است که در ابتدای 
جلسات حکمتی از این کتاب را  آغاز و عالقه مندی را در بین مسئوالن ایجاد 
کنند چرا که در شرایط کنونی آموختن این کتاب برای مسئوالن مهم بوده و 

متاسفانه بسیاری از مدیران و مسئوالن نهج البالغه را فراموش کرده اند.

 فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از افزایش 
65 درصدی کشــفیات کاالی قاچاق در اســتان از 
ابتدای ســالجاری تاکنون خبر داد و گفت: امسال 
۲60 میلیارد ریال کاالی قاچای در استان در راستای 
اجرای طرح کنترل محورهای مواصالتی و همچنین 
برخورد با قاچــاق کاال در واحدها انبارهای اســتان 
کشف و ضبط شد.سردار منوچهر امان اللهی با اشاره 
به اینکه بیشــترین میزان کشــفیات کاالی قاچاق 
در محور لردگان به بروجــن و همچنین لردگان به 
یاسوج بوده  است، افزود: راه اندازی ایستگاه ایست و 

بازرسی مصوب در محور لردگان به بروجن در منطقه 
گوشکی و پل قره و اســتقرار یک قاضی مستقر در 
تعزیرات حکومتی شهرستان های بروجن و لردگان 
در تمام روزهای هفته یک ضرورت در راستای مبارزه 
با قاچاق است.وی افزود: بیشترین کاالهای قاچاق 
کشف شده در این مدت در استان مربوط به سوخت، 
لوازم آشپزخانه، الستیک خودرو، چوب و زغال، لوازم 
جانبی خودرو و موبایل بوده است.امان اللهی افزود: 
مبارزه با کاالی قاچــاق از مولفه های مهم اقتصادی 
است که در این راستا با تالش شبانه روزی ماموران 

انتظامی استان طرح مقابله با کاالی قاچاق در حال 
اجراست. وی به طوالنی شدن زمان اطاله دادرسی 
در تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی استان اشاره 
کرد و گفت: راه اندازی انبار در شهرستان های لردگان 
و بروجن برای کاالهای کشف شده تا تعیین تکلیف، 

ضروری است.

کشفیات کاالی قاچاق در چهارمحال و بختیاری 6۵ درصد 
افزایش یافت

پرداخت 7۵0 میلیون ریال تسهیالت بانکی به متقاضیان
حسین علی مقصودی مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری، از پرداخت ۷50 میلیون ریال 
تسهیالت بانکی به متقاضیان واجد شرایط در استان خبر داد.او اظهار داشت: قیمت تمام شده هر واحد 
مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن دو میلیارد و 500 میلیون ریال تا سه میلیارد ریال است.مقصودی 
افزود: سهم 10 درصد شهرداری شهرکرد از محل فروش زمین های دولتی به موقع تحویل داده می شود.

او اضافه کرد: بهره برداری از کمربند شمالی شهرکرد، تسریع در تکمیل زیرساخت های راه آهن مبارکه به 
سفیددشت به شهرکرد و بازنگری طرح جامع مرکز چهارمحال و بختیاری در دستور کار این نهاد قرار دارد.

 کوچ زمستانه 70 هزار پرنده مهاجر به تاالب های چهارمحال
 و بختیاری

شهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر حدود 
۷0 هزار پرنده مهاجر در تاالب های استان، زمستان گذرانی می کنند.او افزود: 40 هزار قطعه از این 
پرندگان در تاالب بین المللــی چغاخور، 1۳ هزار قطعه در تاالب گندمــان و 1۷ هزار قطعه در تاالب 
سولقان مشاهده و سرشماری شــده اند.احمدی اضافه کرد: این پرندگان از ۳۲ گونه آبزی و کنار 
آبزی و از خانواده کشــیم های کوچک و بزرگ، حواصیل، اگرت، لک لک، مرغابی سانان و اردک ها 
هستند.او ادامه داد: تاالب بین المللی چغاخور از سال 1۳۸۹ به لیست تاالب های بین المللی کشور 
اضافه شده و جزو تاالب های کنوانسیون رامسر قرار گرفته است و تاالب گندمان نیز یکی از 10 تاالب 
برتر پرنده نگری در ایران است.احمدی گفت: عمده تاالب های استان در شهرستان بروجن به فاصله 
حدود ۷0 کیلومتری مرکز استان قرار گرفته اند و زیستگاهی منحصر به فرد برای زمستان گذرانی و 

تخم گذاری پرندگان مهاجر و اسکان دائم پرندگان بومی محسوب می شوند.

افزایش قیمت مواد اولیه بافت فرش در چهارمحال و بختیاری
علیرضا جیالن رییس اداره فرش ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: 
قیمت مواد اولیه بافت فرش در استان افزایش یافته اســت.او افزود: افزایش قیمت مواد اولیه 
موجب افزایش قیمت تمام شده فرش شده است و همین امر سبب کاهش فروش این محصول 
نیز شده است.جیالن اضافه کرد: توسعه صنایع تبدیلی در حوزه مواد اولیه نقش مهمی در کاهش 
قیمت مواد اولیه دارد و توسعه این صنایع از مهمترین اولویت های این سازمان است.او ادامه داد: 
امسال بیش از 100 هزار متر مربع فرش در این استان بافته شده است.جالن گفت: 100 هزار بافنده 
در سطح استان چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.او تاکید کرد: فرش بافی یکی از مهمترین 

منابع درآمدی مردم در بخش صنایع دستی در این استان به شمار می رود.

جمعیت عشایر چهارمحال و بختیاری به 11۸ هزار و 900 نفر رسید
معاون توســعه و امور زیربنایی اداره کل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری گفت: براساس نتایج جدید 
سرشماری عشایر کشور، جمعیت عشایر این استان در دوره ییالق ۲۲ هزار و ۹۲۳ خانوار برابر با 11۸ هزار و ۹00 
نفر اعالم شد.یدا... چراغپور تاکید کرد: براساس سرشماری جدید جامعه عشایری کشور، جمعیت عشایر 
کوچنده ایران یک میلیون و 10۸ هزار و 640 نفر در قالب ۲46 هزار و 45 خانوار است.وی افزود: بیشترین 
جمعیت عشایر ایران در دوره ییالق مربوط به استان های کرمان با 1۲1 هزار و ۸۷1 نفر در قالب ۲۹ هزار و ۹۲6 
خانوار، فارس 101 هزار و ۳۳1 نفر در قالب ۲4 هزار و ۲4۷ خانوار و چهارمحال و بختیاری 11۸ هزار و ۹00 نفر 
در قالب ۲۲ هزار و ۹۲۳ خانوار است.وی افزود: براساس این آمار، چهارمحال و بختیاری در دوره ییالق رتبه 
سوم استان های کشور در جمعیت عشایری را دارد.چراغپور تصریح کرد: همچنین بیشترین جمعیت در 
دوره قشالقی مربوط به استان های خوزستان با 1۷0 هزار و 4۹۹ نفر در قالب ۳1 هزار و 6۸۹ نفر، کرمان 11۷ 
هزار و ۹44 نفر در قالب ۲۸ هزار و ۹۲۳ نفر، فارس 11۲ هزار و ۸۹۳ نفر در قالب ۲6 هزار و 60۹ خانوار است.

بام ایرانبا مسئولان

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری:

3۵0 تن روغن نباتی با قیمت مصوب دولتی به چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت
 مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری از اختصاص سهمیه استانی ۳50 تن روغن نباتی با قیمت مصوب دولتی به این استان خبر 
داد.کیقباد قنبری تعیین قیمت برای روغن نباتی  اختصاص یافته را برعهده ستاد  تنظیم بازار عنوان کرد و افزود: مشکل خاصی در تامین روغن نباتی در این 
استان وجود ندارد. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تمامی کاالهای ضروری ارزاق در انبارهای استان ذخیره سازی 
شده است.  قنبری، از ذخیره سازی ۲ هزار و ۹00 تن شکر در انبارهای اســتان خبر داد و گفت: افزون بر 15 هزار تن شکر خام نیز از بنادر ترخیص و به زودی به 
کارخانه فرآوری استان حمل خواهد شد. وی همچنین از ذخیره سازی یکهزار و ۹00 تن برنج با نرخ مصوب دولتی در انبار این اداره خبر داد و افزود: در صورت 
صدور دستور از سوی ستاد تنظیم بازار،  توزیع گستره ارزاق و کاالهای مورد نیاز مردم انجام خواهد شــد. قنبری گفت: طی سالجاری اگر چه قیمت کاالهای 
مصرفی به واسطه نوسانات ارزی افزایش قابل توجهی داشته است اما هیچ گاه کمبودی در این خصوص وجود نداشت و کاالی مورد نیاز همواره تامین شده 
است. چهارمحال و بختیاری دارای 10 شهرستان با بیش از ۹۷۹ هزار نفر جمعیت، با  4۳ هزار و 5۹0 واحد صنفی است که از این تعداد هشت هزار و ۲۷۸ واحد 

صنفی تولیدی، ۲۳ هزار و ۳40 واحد صنفی توزیعی، هفت هزار و ۳61 واحد صنفی خدمات فنی و چهار هزار و 611 واحد صنفی خدماتی هستند.

افزایش 40 هزار تومانی قیمت 
گوشت در بازار شهرکرد

 رییــس اتحادیــه قصابــان شهرســتان شــهرکرد 
درخصوص علــت افزایــش قیمت گوشــت در بازار 
شــهرکرد اظهار کرد: در دو ســال گذشــته و پس از 
صادرات دام از کشــور افزایش قیمت گوشــت را در 
بازار شــاهد بودیم که پس از متوقف شدن صادرات 
قیمت ها به حالت ســابق برگشت، در حال حاضر نیز 
علت اصلی افزایش قیمت گوشت نیز مسئله صادرات 
دام است، البته افزایش قیمت نهاده های دامی نیز در 
این افزایش قیمت بی تاثیــر نبوده، اما اثر کمی دارد.

اصغر اسماعیلیان با بیان اینکه قیمت گوشت در بازار 
ثباتی ندارد، گفت: مشتری باید قیمت مشخص شده 
را بداند و با پیگیری های انجام گرفته فعال نتیجه ای از 
تعیین قیمت، حاصل نشده است که علت این مساله 
پاس کاری برخی مسئوالن است.اسماعیلیان به بیان 
قیمت پیشنهادی اتحادیه قصابان شهرکرد به سازمان 
صمت استان اشاره و تصریح کرد: به صورت مشخص 
گوشت گوسفند با اســتخوان شامل بز، میش و قوچ 
کیلویی ۸0 هزار تومان، گوشت بره با استخوان کیلویی 
1۲0 هزار تومان، گوشــت گوســاله بدون اســتخوان 
کیلویی 1۲0 هزار تومان و گوشت گاو بدون استخوان 

کیلویی ۹0 هزار تومان است.
رئیس اتحادیه قصابان شــهرکرد با اشــاره به اینکه 
معموال قیمت مشــخصی بــرای اســتخوان همراه 
گوشت مشخص نشده اســت، بیان کرد: معموال یک 
چهارم گوشت، اســتخوان بوده و خریدار و فروشنده 
درباره احتســاب قیمت استخوان گوشــت با هم به 
توافق می رســند ولی احتســاب اســتخوان معموال 
شــامل قیمت گــذاری نمی شــود، امــا قیمت های 
دقیق اتحادیه قصابان شــهرکرد به ســازمان صمت 
پیشــنهاد شــده اســت.وی از افزایش ۳0 الی 40 
هزار تومانی قیمت گوشــت در بازار شــهرکرد طی دو 
هفته اخیر خبــر داد و گفــت: ایــن افزایش قیمت 
تاکنون بی ســابقه بوده است البته نســبت به مدت 
 مشابه ســال گذشــته نیز با افزایش 40 هزار تومانی

 مواجه بوده ایم.

مفاد آراء
8/13 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش  
16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اســناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد . 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
برابر رای شماره   139960302018000916 کالسه پرونده 1398114402018000179 
خانم اکرم روح االمین   فرزند  سید مصطفی بشماره شناســنامه  593  صادره از اصفهان  
نسبت به ششــدانگ یک باب  کارگاه  به مســاحت 1003/48  متر مربع احداثی بر روی 
قسمتی از پالک 393  اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/08/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/08/21

م الف : 1029916 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء

8/14 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش  
16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اســناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد . 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
پرونــده   کالســه   139960302018000556 شــماره   رای  1-برابــر 
1398114402018000146 آقای عباس حســن زاده   فرزند حسن  بشماره شناسنامه 
20   صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه  به مساحت 219/39  متر مربع 
احداثی بر روی قســمتی از پالک 320 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد  بخش 16 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 
پرونــده   کالســه    139960302018000554 شــماره   رای  2-برابــر 
1398114402018000147 آقای عباس حسن زاده   فرزند حسن  بشماره شناسنامه 20   
صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه  به مساحت 230  متر مربع احداثی بر 
روی قسمتی از پالک 320 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان 

در ازای مالکیت مشاعی اولیه 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/08/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/08/21

م الف : 1031702 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
تحدید حدود اختصاصی

8/15 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ قطعه زمین مشــجر و مزروعی و بائره چهار 
جریبی به شماره پالک 1019 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر که 
طبق پرونده ثبتی بنام سید حسین و سید عباس جنتی و غیره وراث مرحوم سید احمد جنتی 
در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
99/09/24 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با 
روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. طبق تبصره 2 ماده واحــده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضــی ثبت، معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این 
اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 

اخذ نموده و به این ادراه تسلیم نماید. م الف: 1030108 رضا طویلی مدیر واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک قمصر

حصر وراثت
8/16 آقا/خانم جواد مهدوی زادبه شناسنامه شــماره 112 به شرح دادخواست به کالسه 
1580/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی اکبر قابله باشی به شماره شناسنامه 847 در تاریخ 99/6/6 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1(جواد مهدوی زاد 
به ش.ش 1261614828 فرزند متوفی. 2(عباس مهدوی زاد به ش.ش 1260561526 
فرزند متوفی. 3(زهرا قابله باشی به ش.ش 1261692144 فرزند متوفی. 4(فاطمه دشتی 
به ش.ش 1260516970 همسر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ازمتوفی/ متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادرخواهد شد. م الف: 1030109 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

8/17 آقا/خانم معصومه حرمتی به شناســنامه شماره 23 به شــرح دادخواست به کالسه 
1527/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه فریدیان آرانی به شــماره شناســنامه 4007 در تاریخ 99/4/5 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1(حســین 
فریدیــان آرانی بــه ش.ش 6199115651 پدر متوفی. 2(معصومــه حرمتی به ش.ش 
6199504917 مادر متوفی. 3(احمد عسکری خالدی به ش.ش 0072267518 همسر 
متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/ متوفیه نزد او باشــد 
 از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شــد. 

م الف: 1030110 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
ابالغ رای

8/18 شماره پرونده : 99  / 100 ش7 ح   شماره دادنامه 99 / 178 - 29 / 5 / 99 درخصوص 
دعوی خواهان اقای سعید حق شناس گرگابی ساکن گرگاب خ مطهری نانوایی ماشینی 
بطرفیت خوانده اقای رضا پویان مجهول المکان شورای حل اختالف شهر گرگاب شعبه 
هفتم حقوقی شاهین شــهر به تاریخ 29 / 5 / 99 پس از بررســی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . به خواسته مطالبه مبلغ 
بیست و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 240690 مورخ 25 / 11 / 97 عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات دادرسی شورا با توجه به مالحظه مستندات ابرازی 
خواهان و احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان دعوی خواهان را محمول بر صحت 

تلقی و مستندا به مواد 198 و 515 و 522 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و سیزده هزار و پانصد ریال هزینه 
دادرسی و با احتساب تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 25/ 11 / 97 تا زمان پرداخت در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
 محترم تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شاهین شهر می باشد. 
 م الف: 1030193 غالمرضا شــکوهی قاضی شــعبه هفتم شــورای حل اختالف

 شاهین شهر 

اعالم مفقودی 
مدرک تحصیلی اینجانب فاطمه شریفی تشنیزی فرزند 
علیرضا به شماره شناسنامه 6330019101 صادره از 
کیار در مقطع کاردانی رشته حســابداری صادره از 
واحد دانشــگاهی فالورجان با شماره 2872701 مفقود 
و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اســالمی واحد فالورجان به 
نشانی فالورجان بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد فالورجان ارسال نماید. 

اعالم مفقودی 
 GLX405 بــرگ ســبز خــودروی ســواری پــژو
 مــدل 1394 بــه رنــگ نقــره ای بــه شــماره پالک
 ایران 14-378 ب 45 و شماره موتور 124K0684533 و 
شماره شاســی NAAM11VE5FR513282 و شناسه 
ملی خــودرو VIN-  به نام آقای ایمان نیســی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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4 دانشگاه اصفهانی در رتبه بندی یو.اس.نیوز 2021
بر اساس ویرایش ۲۰۲۱ رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان در نظام رتبه بندی مؤسسه یو. اس 
نیوز، از میان ۱۵۰۰ دانشگاه برتر از ۸۶ کشور جهان، نام ۳۶ دانشگاه و موسسه ایران می درخشد.در 

این رتبه بندی، دانشگاه تهران نخستین 
 دانشــگاه کشــور اســت کــه در میان 
برترین های جهان قرار گرفته اســت. 
دانشــگاه های صنعتی اصفهان، علوم 
پزشــکی و خدمات درمانــی اصفهان، 
کاشان و دانشگاه اصفهان نیز در میان 
۳۶ دانشــگاه و موسســه برتر کشــور 
 در این نظــام رتبه بندی هســتند. این 
رتبه بندی از ۱۳ ســنجه شامل شهرت 
جهانــی پژوهش، شــهرت منطقه ای 

پژوهشی، شمار انتشارات، کتاب ها، همایش ها، تاثیر استنادی تعدیل شده، شمار همه استنادها، 
شمار انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات با کیفیت، نسبت انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات 
با کیفیت، شمار همکاری جهانی، شمار مقاله های پراستناد و ... برای ارزیابی موسسات استفاده 
می کند.از قاره آسیا ۵۸۹ دانشگاه در بین ۱۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است که از این میان، 

۳۶ دانشگاه متعلق به ایران بوده است.

دادستان عمومی و انقالب اصفهان:

پرونده ویژه قضایی برای نوزاد رها شده تشکیل شد
دادســتان عمومــی و انقالب اصفهــان گفت: دســتورات الزم برای رســیدگی ویژه بــه پرونده 
نــوزاد پیدا شــده در مناطق حاشــیه ای اصفهان صادر شــده اســت.علی اصفهانی دادســتان 
عمومی و انقالب اصفهان ضمن ابراز تأســف در خصوص پیدا شــدن جســد نــوزاد دو روزه در 
یکی از مناطق حاشــیه ای شــهر اصفهان اظهار داشــت: به منظور بررســی چرایــی وقوع این 
اتفاق پرونده قضایی برای رســیدگی به این آســیب به صورت ویژه تشــکیل شــده اســت.او 
افزود: تحقیقــات در خصــوص علت و عوامــل مربوط در این خصــوص در جریان بــوده و در 
 صورت انتســاب رفتــار مجرمانه با عوامــل ایجاد چنین وضعیت اســفباری به شــدت برخورد 

خواهد شد.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه خبرداد

جانمایی محل دفن اموات در طرح جامع امامزادگان
معاون فرهنگی اجتماعی ســازمان اوقاف و امورخیریه گفت: ضروری اســت که در طرح جامع 
امامزادگان جانمایی محل دفن اموات تعریف شود. حجت االسالم غالمرضا عادل  اظهار داشت: 
ســاماندهی دفن اموات در امامزادگان کشور در دستور کار اســت،  برای این امر کمیسیون ویژه 
در ســازمان مرکزی و به تبع آن کمیته هایی نیز اســتان های کشــور وجود دارد.او  با بیان اینکه 
مطالبات از سوی شهروندان به ویژه در استان اصفهان برای دفن اموات در امامزادگان وجود دارد، 
ابراز داشت: از این رو چنانچه ســاز و کاری را در این زمینه نداشته باشــیم، مشکالتی را خواهیم 
داشــت، لذا از نظر طرح و نقشــه و همچنین ســاماندهی قبور و چگونگی دفن و از سوی دیگر 
قیمت گذاری قبور باید ساماندهی شــود.معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه 
ادامه داد: در برخی از امامــزادگان اصفهان و به ویژه زینبیه در طرح جامــع، جانمایی برای دفن 
 در نظر گرفته شــده و بهتر اســت در امامزادگانی که امکان دفن وجــود دارد، در طرح جامع این

 امر دیده شود.

آیا مسئولیت همزمان چند ارگان موجب رها سازی کارتن خواب ها به حال خود شده است؟

وقتی هیچ کس پای کار نیست

پس لرزه های پیدا شدن جسد یک جنین  پریسا سعادت
مرده در اطراف اصفهان همچنان ادامه دارد 
در حالیکه افکار عمومی و فضای مجازی به شدت نسبت به این رویداد 
 واکنش نشــان داده و آن را ناشــی از بــی مســئولیتی و عدم تالش

 برنامه ریزی شده برای بحران کارتن خوابی در کشور می دانند مسئوالن 
اما رسیدگی به وضعیت این قشر آســیب پذیر را نیازمند وضع قوانین 
روشــن اختیارات و تامین بودجه می دانند. مردم در حالی از دولت و 
نهادهای دولتی انتظار حل این مشکل را دارند که در عمل حتی کسانیکه 
 درخواســت کمک از نهادهایی مانند بهزیســتی را هم دارند به سختی 
می توانند همه نیازهای خودشــان را از طریق این سازمان تامین کنند. 
گستردگی حیطه وظایف، کمبود بودجه و بسیاری دیگر از مسائل موجب 
می شود تا این سازمان نتواندبه درستی آسیب هایی مانند اعتیاد، فقر 
و حتی معضل افراد بی خانمان را مدیریت کند. این گالیه حتی در مورد 
وظایف اختصاصی ارگان ها هم زیاد شنیده می شود و با این وضعیت 
انتظار برای حل مشــکلی که مسئوالن آن را بین بخشــی می خوانند 
 مطمئنا الینحل تر خواهد بود. آنگونه که مســئوالن بهزیستی اصفهان 
گفته اند؛ حل مشکل افراد بی خانمان و بی سرپناه موضوعی بین بخشی 
و مربوط به چند نهاد و ارگان اســت.مجتبی ناجــی در رابطه با چرایی 

الینحل ماندن مشکالت کارتن خواب ها گفته است که ساماندهی کارتن 
خواب ها و افراد بی خانمان مربوطه به دستگاه هایی مانند شهرداری، 
فرمانداری، بهزیســتی، شــورای مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه علوم 

پزشکی و دیگر دستگاه های مرتبط است.
وی ادامه داد: قانونگذار پیش بینی کرده که برای این افراد مکانی توسط 
شهرداری مهیا و مجهز شــود و فرمانداری یک نفر را به عنوان مسئول 
یا مدیر برای آن مرکز مشــخص کند.معاون امــور اجتماعی اداره کل 
بهزیستی اصفهان افزود: در این راستا وظیفه بهزیستی استقرار مددکار 
و روانشناس در آن مرکز اســت تا با غربالگری افرادی که شناسایی و 
جذب شده اند، بســته به مورد و نیازی که دارند هدایت کنند. به عنوان 
نمونه ســالمندان و بیماران اعصاب و روان مزمن به مراکز زیرپوشش 
بهزیســتی و در صورت حاد بودن بیماری به دانشــگاه علوم پزشکی 
معرفی و ارجاع داده می شوند.به گفته وی معتادان متجاهر نیز به مراکز 
ماده ۱۶ با هماهنگی شــورای مبارزه با مواد مخدر و در صورت داشتن 
شــرایط و همکاری داوطلبانه به مراکز ماده ۱۵ برای ترک اعتیاد ارجاع 
داده می شوند.ناجی یادآور شد: در زمان حاضر مکانی با عنوان »سامان 
سرای بانوان خورشید« با مجوز استانداری و به همت شورای اسالمی 
شهر اصفهان و با حمایت شــهرداری و شورای هماهنگی مبارزه با مواد 

مخدر اســتان برای نگهداری افراد بی ســرپناه در اصفهان دایر است.
ناجی تصریح کرد: این افراد به صورت خودمعرف و یا با ارجاع دستگاه 
قضایی می توانند از این مکان استفاده کنند و بهزیستی نیز در این مرکز 
خدمات مددکاری و روانشناسی به مددجویان حاضر در این مکان ارائه 
می دهد. این مدل از پاسکاری بین سازمانی که پیشتر هم زیاد در مورد 
رویدادهای اجتماعی دیده شده در حالی است که مددکاران اجتماعی 
و داوطلبان مردمی که در مناطق آسیب خیز اصفهان فعالیت می کنند 
مدعی هستند که مسئوالن بهزیستی، استانداری و ... همکاری های الزم 
برای حل مشکالت معتادان و به خصوص زنان کارتن خواب را با سازمان 
های غیر دولتی ندارند. اگر چه بســیاری از این افراد تمایل دارند تا با 
هزینه های خیریه و فعالیت های شخصی وارد حیطه کمک به این افراد 
شوند اما نبود اختیارت الزم و نگاه بدبینانه نسبت به فعالیت های غیر 
دولتی موجب شده تا دست و پای خیرین در ساماندهی این افراد بسته 
باشد. این در حالی اســت که در همه جای دنیا، دولت ها تالش دارند 
تا با اســتفاده از قدرت نهادهای خیریه و مردمی به حل و فصل بحران 
های اجتماعی بپردازند. اتفاقی که ضمن افزایش مســئولیت پذیری 
اجتماعی در میان مردم، هزینه های پاکسازی و متعادل سازی جامعه 

را هم از روی دوش دولت ها بر می دارد.

مسئول بیماری واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
۷۵ هزار دوز واکســن آنفلوانزا در اســتان اصفهان 
توزیع شده اســت و نیازمند ۵۰ هزار دوز دیگر از این 
واکسن برای پوشــش جامعه هدف هستیم.رضا 
فدایی با بیان اینکه تا پایان مهر ماه امسال مورد ابتال 
به آنفلوانزا در استان اصفهان مشاهده نشده است، 
اظهار داشت: این امر را به صورت نمونه گیری تصادفی 
و در بیــن بیماران حاد تنفســی بررســی کرده ایم.

وی با بیان اینکه از شــهریور امسال تاکنون ۷۵ هزار 

دوز واکسن آنفلوانزا در اســتان اصفهان توزیع شده 
است، ابراز داشت: این واکسن ها برای کادر درمان، 
مادران باردار، گروه هــای پرخطر مانند بیماران مبتال 
به سرطان و غیره مورد اســتفاده قرار گرفته است.
مسئول بیماری واگیر مرکز بهداشت اصفهان با بیان 
اینکه برای پوشــش جامعه هدف مورد نیاز واکسن 
آنفلوانزا در استان اصفهان نیازمند ۵۰ هزار دوز دیگر از 
این واکسن هستیم، افزود: برای این امر درخواست 
کتبی برای وزارت بهداشت ارســال شده است.وی 
در ادامه در خصوص جدیدترین نشــانه های ابتالی 
به کرونا گفت: کر بو شــدن و کاهش حس چشایی 
از عالئم جدید کرونا در بین مردم اصفهان اســت که 
ضروری است کســانی که چنین عالئمی را دارند به 
مراکز تعیین شــده ۱۶ ســاعته و بخش هایی که در 

بیمارستان های استان اصفهان آماده شده مراجعه 
کنند.فدایی با بیان اینکه ســردردهای شدید نشانه 
اصلی کرونا نیست، ادامه داد: برای این امر ضروری 
است این سر درد با دیگر عالئم همراه باشد و پس از 
آن بیمار برای بررسی شرایط خود به پزشک مراجعه 
کند.وی در خصوص ارتباط کرونا و آلودگی هوا نیز ابراز 
داشت: بین آلودگی هوا و ابتال به کرونا به طور خاص 
ارتباطی وجود ندارد اما مبتالیان به بیماری های ریوی 
در شرایط آلودگی حال بدتری دارند.مسئول بیماری 
واگیر مرکز بهداشــت اصفهان گفت: توصیه ما این 
است که در چنین شرایطی که سکون هوا را نیز داریم، 
سالمندان، مادران باردار، گروه های بیماران پرخطر و 
افراد تحت درمان کرونا خروج غیر ضروری از منزل 

نداشته باشند.

۵0 هزار دوز واکسن آنفلوآنزا دراصفهان نیاز است

 مردم در حالی از دولت و نهادهای دولتی انتظار حل 
این مشکل را دارند که در عمل حتی کسانیکه درخواست 
 کمک از نهادهایی مانند بهزیستی را هم دارند به سختی 
می توانند همه نیازهای خودشان را از طریق این سازمان 

تامین کنند.

دستگیری کولبرانی با 198 کیلو تریاک در اصفهان
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از دستگیری 4 کولبر که در تاریکی شب ۱۹۸ کیلو تریاک 
حمل می کردند، خبر داد.سرهنگ »غالمحســین صفری« بيان داشت: ماموران پلیس تکاوری 
اصفهــان حین گشــت زنــی در بیابان 
های اطراف ایســتگاه بازرســی شهید 
»امامی« شهرستان »شهرضا« متوجه 
تردد افرادی در تاریکی شــب شــدند.

رییس پلیس مبــارزه با مــواد مخدر 
اســتان گفت: این افراد طــی عملیاتی 
غافلگیرانه دستگیر شدند که در بازرسی 
از کوله پشــتی هــای آنهــا ۱۹۸ کیلو 
 تریاک کشف شــد.این مقام انتظامی 
خاطر نشــان کرد: در این رابطه پرونده 

تشکیل و متهمان برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

 باند 12 نفره سرقت مسلحانه از شهروندان اصفهانی 
منهدم شد 

جانشین فرماندهی انتظامی استان گفت: اعضای باند ۱۲ نفره سارقان مسلح که با تهدید و ضرب و 
جرح شهروندان، اموال آنان را سرقت می کردند در عملیات ضربتی ماموران این فرماندهی دستگیر 
و به ۵۰ فقره سرقت اعتراف کردند. سرهنگ» محمدرضا هاشــمی فر« گفت: در پی وقوع چندین 
فقره سرقت اموال شهروندان که در آن سارقان از سالح سرد برای ایجاد رعب و وحشت و در برخی 
مواقع نیز ضرب و جرح قربانیان استفاده می کردند این موضوع به صورت ویژه در قرارگاه های اصلی 
و فرعی مبارزه با سرقت فرماندهی انتظامی استان اصفهان مطرح و تیم ویژه ای از کارآگاهان خبره 
و مجرب مسئولیت رسیدگی به این پرونده را برعهده گرفتند.وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته 
مشخص شد سارقان در گروه های 4 نفره به وسیله ۲دستگاه خودرو در سطح شهر تردد کرده و پس 

از ارتکاب عمل مجرمانه خود از محل متواری می شدند.
ســرهنگ هاشــمی فر تصریح کرد: پــس از پایــش تصویری و رصــد هوشــمندانه مجرمان و 
 همچنین اســتفاده از یک سری اقدامات پلیســی سرانجام مخفیگاه ســارقان در یکی از مناطق

  حاشیه ای شناسایی و طی یک عملیات منسجم و ضربتی تمامی اعضای این باند که ۱۲ نفر بودند 
دستگیر شدند.

کشف قرص و داروهای غيرمجاز قاچاق در اصفهان 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشــف ۷۵ قوطی انواع قرص و داروی غیر مجاز به ارزش 
يک ميليارد خبر داد. ســرهنگ »حميدرضا اکبری« در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس، 
با اعالم اين خبر اظهار داشــت: درپی وصول اخباری مبنی بر اینکه فردی در شــبکه های مجازی 
اقدام به فروش قرص ، ژل و داروهای غیر مجاز می کند ، بررســی موضوع در دستور کار ماموران 
انتظامی کالنتری »کوهپایه« قرار گرفــت.وی افزود: با انجام یکســری اقدامات تخصصی یک 
زن در این رابطه شناســایی و بــا هماهنگی های بعمل آمده از منزل او بازرســی شــد.این مقام 
انتظامی بیان داشــت: در بازرســی از منزل او ۷۵ قوطی انواع کرم ، محلول ، قــرص، پودر ، ژل و 
داروهای غیر مجاز و غیر قانونی کشف شد.ســرهنگ اکبری با اشاره به اینکه یک زن در این رابطه 
 دستگیر شــد ادامه داد: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناســان مربوطه یک میلیارد ریال 

اعالم شده است.

با مسئولان جامعه

خبر روزاخبار

در استان اصفهان با 
 کمبود انسولین
 مواجه نیستیم

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: انسولین مورد نیاز بیماران دیابتی 
به شــکل قلمی و معمولی مانند ماه های 
گذشــته در اصفهان در حال توزیع است 
و هیچ گونه کمبــودی درزمینه این اقالم 
نداریم.آرش نجیمی سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان، با اشاره به اینکه 
در اســتان اصفهان بــا کمبود انســولین 
مواجه نیســتیم، اظهار داشــت: همانند 
ماه های گذشــته از ابتدای ماه قلم های 
انســولین »نوومیکس« و »نوورپید« در 
داروخانه هــای منتخب اســتان اصفهان 
در حال توزیع اســت.او افزود: قلم های 
انسولین از جمله دارو های وارداتی است 
و متناســب با اعالم نیاز دانشــگاه های 
علوم پزشــکی، در آغاز هر ماه به صورت 
سهمیه بندی به هر استان تخصیص داده 
می شود.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشاره به اینکه تمام افراد دیابتی 
نیازمند بــه قلم های انســولین تنها با در 
دست داشتن نســخه پزشک متخصص 
می توانند بــا مراجعه بــه داروخانه های 
اعالمی انسولین مورد نیاز خود را دریافت 
کنند، تصریح کــرد: البته همانند ماه های 
گذشــته بر اســاس تعــداد مــورد نیاز، 
قلم های انســولین در اختیار بیماران قرار 
می گیرد.او ادامه داد: در صورتی که بیماران 
دیابتی مشکلی از نظر دسترسی به داروی 
خود دارند می توانند با سامانه ۱۹۰ تماس 
برقرار کنند تا بــا راهنمایی همــکاران از 
ساعت ۷ صبح تا ۱۲ شب برای تهیه دارو یا 
قلم های انسولین به داروخانه های نزدیک 
محل سکونت خود مراجعه کنند.او تاکید 
کرد: بر اساس گزارش های دریافت شده 
از سامانه ۱۹۰ در استان اصفهان هیچ گونه 
کمبود قلم های انسولین وجود ندارد بلکه 
با توجه به جذابیت این اقالم در بازار سیاه، 
انسولین بیماران دیابتی به شکل مدیریت 

شده تأمین می شود.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از اجرای طرح آمران سالمت همزمان با سراسر کشــور از پنجم تا ۱۵ آبان ماه با مشارکت جوانان و داوطلبان در 
سطح شعب و مرکز استان اصفهان خبر داد. علی محمد هاشــمی اظهار کرد: این طرح در لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری از ۵ تا ۱۵ آبان ماه با مشارکت 
جوانان و داوطلبان در سطح شعب و مرکز استان برگزار خواهد شد.وی با عنایت به اشاره مقام معظم رهبری و تاکید ریاست جمعیت هالل احمر مبنی بر حضور 
نیروهای داوطلب در ماه های اول شیوع بیماری و خدمات مؤثر آنان در امر مقابله و پیشگیری از این بیماری منحوس و تداوم این فعالیت ها و استفاده از نیروهای 
داوطلب نیک اندیش و جوانان با ایمان، تصریح کرد: جمعیت هالل احمر در سراسر اســتان با بهره گیری از تمامی ظرفیت های خود نسبت به اجرای شیوه نامه 
آمران سالمت اقدام خواهد کرد.محمد هاشمی ادامه داد: بر این اساس همه شــعب جمعیت هالل احمر استان با به کارگیری اعضای جوان و داوطلب آموزش 
دیده و مجرب به عنوان آمران سالمت در قالب تیم های سه نفره با برپایی ایستگاه های ثابت و ســیار در مکان های پرتردد و شلوغ از قبیل فروشگاه ها، میادین 
اصلی شهرها، ترمینال های مسافربری و موارد دیگر حضور پیدا کرده و نسبت به آگاه سازی مردم در جهت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اقدام خواهند کرد.

طرح آمران سالمت در استان اجرا شد

دلجویی از فرزند 
کوچک »محمد 

محمدی«
در حاشــیه دیــدار جمعی از 
همســران شــهدای انقالب 
اســالمی با خانواده شــهید 
محمــدی از فرزنــد کوچک 
 این شــهید امر بــه معروف

 دلجویی شد

وز عکس ر

عکس: مهر



دونده تیم دو و میدانی سپاهان:

در رشته سرعت، رکوردها پایین آمده است
دونده اصفهانی تیم سپاهان در رابطه با وضعیت دو و میدانی در زمان مجید کیهانی، اظهار کرد: شرایط دو و میدانی در زمان ریاست مجید کیهانی در فدراسیون بد 
بود و این رشته شکل خودش را نداشت، از ورزشکاران حمایتی نمی شد و تنها به چند نفر که در خارج از کشور هستند اهمیت می دادند. مسابقه خارج از کشوری 
برای نوجوانان و جوانان برگزار نکردند تا بتوانند تیمی خوب برای تیم ملی انتخاب کنند.رضا بحرینی با بیان اینکه از هاشم صیامی انتظار داریم بیشتر به ورزشکاران 
توجه کند، تصریح کرد: رییس فدراسیون جدید نباید تمام تمرکز خود را روی تمرین و مسابقه بگذارد بلکه ورزشکاران را حمایت کند تا نتایج قابل قبول بگیرند. 
در رشته سرعتی رکوردها پایین آمده که باید اسپانسری برای بچه ها پیدا شود تا پیشرفت کنیم. ورزشکاران اصفهان به این حمایت خیلی نیاز دارند که اگر نشود 
از دو و میدانی فاصله می گیرند.دونده اصفهانی تیم سپاهان اضافه کرد: هاشم صیامی ورزشکار دو و میدانی بوده که با شرایط این رشته آشنایی دارد. با توجه به 

وضعیت دالر، ورزشکار نمی تواند برای خودش تصمیم بگیرد و باید شخصی باشد که او را راهنمایی کند.
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اعتراض رحمان رضایی نسبت به جدایی بوحمدان

ذوب آهن؛ هرروز خالی تر از دیروز!
رحمان رضایی ســرمربی تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهــان در گفتگویی درباره شــرایط تیمش 
در آســتانه شــروع رقابت های لیگ بیســتم گفــت: تمرینات خوبــی را طی روزهای گذشــته 
 پشت ســر گذاشــته ایم، اما اینکه بگویم همه چیز عالی و برفق مراد اســت، صحبتی اشتباه و

 ناصحیح است. 
 وی ســپس در ادامه به جدایی ســتاره های تیم اشــاره کرد و افزود: شــاکله اصلی تیم فوتبال 
ذوب آهن از این تیم رفته است، اما بازیکنان خوبی و با کیفیتی را جذب کرده ایم. جوانان خوبی را 
هم در کنار خود داریم و امیدوارم با هماهنگی هر چه بهتر بتوانیم نتایجی بهتر از فصل قبل کسب 
کنیم.وی در واکنش به جدایــی بوحمدان ضمن اعالم نگرانی از وضعیــت تیمش گفت: قباًل در 
مورد او با باشــگاه مفصل صحبت کرده بودیم قرار بود وی در جمع ما بماند و یا با بازیکن دیگری 

معاوضه شود که این اتفاق نیفتاد. 
در پســت هافبــک دفاعــی بــا کمبــود شــدید بازیکــن مواجــه هســتیم. امیــدوار 
 هســتم باشــگاه هرچــه ســریع تر نســبت بــه جــذب بازیکنان مــورد نظــر در این پســت

 اقدام نماید.

سیاست جالب کریم در قبال رسول پناه
 وضعیت مدیریت باشگاه پرسپولیس طی ماه های گذشته پیچیده و عجیب بود تا جایی که سر 
و صدای هواداران را درآورد و باعث جدایی چند بازیکن شد. البته مهدی رسول پناه درآمد نسبتا 
خوبی برای باشگاه داشت، پرونده برانکو ایوانکوویچ را کنترل کرد و در بهترین زمان ممکن توانست 
هفت بازیکن را به جمع یاران یحیــی گل محمدی اضافه کند اما به هر حــال فایل های صوتی و 
تصویری که از صحبت های عجیب او منتشر شد، زمینه استعفای این مدیر پرحاشیه را ایجاد کرد.

 در این میان، کریم باقری که همواره عضو خاموش و بی سروصدای کادرفنی به حساب می آمد، 
بعد از انتشــار اولین فایل های صوتی وارد عمل شــد و با چند مصاحبه و همچنین اســتفاده از 
صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام، رســول پناه را هدف انتقادات خود قــرار داد تا پایه های 
مدیریتش در پرســپولیس را متزلزل کنــد. تاثیر صحبت هــا و واکنش های باقری نســبت به 
عملکرد رســول پناه به قدری بود که باعث شد روند استعفای رســول پناه تسریع شود. در واقع، 
باقری ســکوت خود را برای چند ماه ادامه داد و درســت در زمانی مصاحبه کرد که می دانســت 
حرف هایش می تواند تاثیرگذار باشــد و سرنوشت کادرمدیریتی باشــگاه را تعیین کند. به موقع 
 ســکوت کردن و به موقع صحبت کردن، هنری اســت که خیلی از اهالی فوتبال کشورمان از آن 

بی بهره هستند!

مدافع 22 ساله جانشین شجاع می شود
تیم پرسپولیس پس از جدایی شــجاع خلیل زاده با کمبود مدافع روی نیمکتش مواجه شده و 
باتوجه به اتمام سهمیه لیگ برتر، کار سختی برای پوشش این ضعف خواهد داشت.آن ها اکنون 
به جز سیدجالل حسینی و محمدحســین کنعانی زادگان که مدافعان اصلی محسوب می شوند، 
تنها یک مدافع وســط تخصصی دارند که در این ســال ها اغلب نیمکت و سکونشین بوده یعنی 

احسان حسینی.
احســان حســینی ۲۲ ســاله در ســه ســال اخیــر عضو تیــم پرســپولیس بــوده امــا تنها 
 پنج بــازی را انجام داده اســت. با ایــن حال نکتــه جالب این اســت که حســینی ۷ جام در 
تورنمنت های مختلف به دســت آورده و شــاید حاال جدایی عناصر دفاعی سرخپوشــان سبب 
 شــود تا شــانس به او رو کرده و بتواند تعداد بازی بیشــتری را انجام دهد و خــود را به فوتبال

 ایران معرفی کند.

با هدف توسعه سالمت جسمانی افراد اجرایی شد؛

آوای ورزش در همسایگی اصفهان

پزشــکان متخصص عنــوان می کنند که   سمیه مصور
بی نشاطی، کسلی، کاهش میزان توجه و 
تمرکــز، افســردگی و اضطــراب از جملــه عــوارض ورزش نکردن 
طوالنی مدت به ویژه در دوران شیوع کرونا است.در زمان شیوع کرونا، 
تحرک بدنی می تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد، در حقیقت انجام 
ورزش منظم یکی از راه های جلوگیری از مضرات و معایب بی حرکتی 

و فعالیت نکردن طی دوران قرنطینه خانگی است.
ورزش کردن عالوه  بــر اینکه ابزار ارزشــمندی برای حفظ ســالمت 
جسمانی اســت، رابطه مهمی با سالمت و بهداشــت روانی و به ویژه 
پیشگیری از بروز ناهنجاری های روانی دارد، در واقع ورزش از اضطراب 
و افســردگی کم می کند و اعتماد به نفس را افزایش می دهد از این 
رو فدراسیون هیئت همگانی به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
بسیاری از فعالیت های ورزشی، طرح »آوای ورزش در همسایگی« 
را با هدف توسعه سالمت جســمانی افراد با ورزش، کاهش خطرات 
و حذف تردد های غیر ضروری برای مراجعه بــه فضا یا محیط برای 
ورزش را کلید زد تا از عوارض های ورزش نکردن بکاهد. هیئت ورزش 
همگانی در اصفهان نیز با اختصاص 30 ایســتگاه پایلوت اجرای این 

طرح در نصف جهان آغاز کرده است.
نایب رییس هیــات ورزش همگانی اصفهان اظهارداشــت: در قالب 
طرح ملی »آوای ورزش در همســایگی« در مناطق مسکونی و بویژه 
مجتمع های مســکونی، فضاهای باز و مناســب انتخاب می شوند و 
پس از انجام هماهنگی ها و دعوت از ساکنان، ۲ مربی برای آموزش، 

انجام فعالیت های ورزشی و تشویق مردم در محل حضور می یابند.
الهام مشکل گشا  افزود: بر همین اساس ایستگاه های در نظر گرفته 
شــده در فضای باز مجتمع های مسکونی کالنشــهر اصفهان انتخاب 

شدند و در گام بعدی این طرح در دیگر شهرستان ها تسری می یابد.
نایب رییس هیات ورزش همگانی با بیــان اینکه ایروبیک و آمادگی 
جسمانی اصلی ترین رشــته ها در طرح »آوای ورزش در همسایگی« 
در اصفهان اســت تصریح کرد: اجرای این طرح به گونه ای اســت که 
هزینه ای برای شهروندان نخواهد داشت و از سوی دیگر از تردد در شهر 

برای حضور در باشگاه جلوگیری می کند.
مشکل گشا با تاکید بر انجام فعالیت های ورزشی با رعایت پروتکلهای 
بهداشتی و موازین پیشــگیرانه از بیماری کووید-۱۹ خاطرنشان کرد: 
به دلیل اجرای این طــرح در فضای باز و با فاصلــه گذاری اجتماعی 

 خطر شیوع ویروس وجود ندارد.وی تشــویق بانوان بویژه مادران به 
روی آوری به ورزش را ضروری خواند و افزود: گســترش ورزش در 
خانواده ها و حضور داوطلبانه در طرح های مرتبط با ارتقای ســالمت 

جسمی و روانی نیازمند فرهنگسازی و مشارکت بیشتر است.
نایب رییس هیــات ورزش همگانی اصفهان بــه افزایش طرح های 
این بخش با بکارگیری فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی اشاره 
کرد و گفت: بر همین مبنا فدراسیون ورزش های همگانی به مناسبت 
هفته تربیــت بدنی و به منظور تشــویق مردم بــه فعالیت های بدنی 

چالش»وقت ورزش« را نیز آغاز کرده است.
مشکل گشــا ادامه داد: در قالب این طرح عالقه منــدان به ورزش با 
پخش فیلم های یک دقیقه ای در فضای مجازی، سه نفر از دوستان یا 
خانواده خود را برای شرکت در این چالش دعوت و به ترتیب هر یک 
از مدعوین سه نفر دیگر را برای روی آوری به ورزش تشویق می کنند.

 به گفته نایب رییس هیات ورزش همگانی اصفهان طرح های ورزشی 
مبتنی بر فضای مجازی راهکار مناســبی برای جلوگیری از مشکالت 
روحی و فیزیکی است و از زاویه ای دیگر کاهش شیوع ویروس را به 

همراه خواهد داشت.

ملی پوش تکواندو کشــورمان در خصوص برگزاری 
رقابت های لیگ برتر باشگاهی تکواندو، اظهار داشت: 
مسئوالن سازمان لیگ برتر و فدراسیون تکواندو باید 
با رعایت پروتکل های بهداشتی، انجام تست کرونا و 
تمامی موارد مراقبتی لیگ را برگزار کنند  واینگونه همه 
موافق خواهند بود. اما اگر سالمتی شرکت کنندگان 
به خطر بیفتد، همه مخالف انجام مسابقات هستند. 
همه تکواندوکاران دوست دارند بازی کنند و در کوران 
مسابقات باشند ولی سالمتی ورزشکاران واجب تر 
از هر چیزی اســت.مهدی جاللی با اشــاره به اینکه 
امســال باشــگاه های حاضر در لیگ تکواندو سعی 
دارند با مبالغی کم، بازیکنــان را به خدمت بگیرند، 
عنوان کرد: با برخی از تکواندوکاران صحبت کردیم که 
اگر باشــگاه ها قراردادهای ۷0 یا 80 میلیون تومانی 
نبندند، ما هم بازی  نکنیم. سقف قرارداد 45 میلیون 

تومان اســت و اصال نمی ارزد تکوانــدوکار برای یک 
فصل لیگ، وزن کم کند، مهمانی نرود و از تفریحاتش 
بزند تا سر وزن باشد. در آینده نیز هزار مدل مریضی 
به سراغ ورزشــکاران خواهد آمد. باشگاهها هزینه 
جراحی بازیکنانشان را می دهند؟ با این مبالغ یک 
ورزشکار اصال می تواند عمل جراحی کند؟ محمدرضا 
اینانلو رباطش پاره شد و هیچ کسی به او زنگ نزده 
و حالش را جویا نشــده اســت.ملی پوش تکواندو 
کشورمان با اشاره به اینکه در مسابقات قهرمانی کشور 
هم تکواندوکار می تواند شایستگی هایش را به کادر 
فنی نشان دهد، گفت: همه تکواندوکاران می توانند 
در مسابقات کشوری مسابقه بدهند و کادر فنی تیم 
ملی این رقابتها را هماننــد انتخابی قلمداد خواهند 
کرد. مسابقات لیگ درآمدی برای بازیکنانی است 
که عمرشان را برای تکواندو گذاشتند. جاللی در پاسخ 

به این ســوال که خرج زندگی اش را چگونه تامین 
می کند، تاکید کرد: با ماشــینم در اسنپ کار می کنم 
و دستم جلوی کسی دراز نیســت  که پول مکمل و 
دیگر احتیاجات خود را از کســی بگیرم. کار کردن را 
برای خودم عار نمی دانم و در روز نیز دو نوبت تمرین 
می کنم. اگر باشگاهها ۹0 میلیون تومان برای یکسال 
به بازیکنان بدهند دیگر ورزشکاری دغدغه های مالی 
ندارد و به بهترین وجه به تمرین و مسابقه می پردازد. 
البته اگر باشگاه در پایان فصل مسابقات لیگ، تمام 

مبلغ قرارداد را به بازیکنان بدهند.

ملی پوش تکواندو ایران: 

در اسنپ کار می کنم تا دستم جلوی کسی دراز نباشد

نقل قول روز

خداحافظی پوگبا با تیم ملی فرانسه در اعتراض به ماکرون
پل پوگبا ستاره فرانسوی مسلمان منچستریونایتد اعالم کرد به دلیل سخنان توهین آمیز امانوئل 
ماکرون رئیس جمهور فرانسه درباره اســالم و ارتباط بین اسالم و تروریسم بین المللی دیگر در 
تیم ملی این کشــور بازی نخواهد کرد. 
گفته می شــود این تصمیم پوگبا بعد از 
صحبتهای جنجالی روز جمعه ماکرون 
گرفته شده است.گفته می شود بعد از 
به قتل رسیدن یک معلم در فرانسه که 
کاریکاتورهای توهین آمیز نســبت به 
پیامبر معظم اســالم را در کالس درس 
به نمایش گذاشــته بود ماکرون اعالم 
کرد دولت فرانســه از معلم درگذشته 
تجلیل کــرده و یــاد او را گرامی خواهد 
داشــت. این هم از دالیل دیگر تصمیم پل پوگبا به کناره گیر ی از تیم ملی کشــورش اعالم شده 
 اســت.با اینکه چندین منبع خبری در خاورمیانه خبر کناره گیر ی پوگبا از تیم ملی فرانسه را اعالم 
کرده اند تا این لحظه فدراسیون فوتبال فرانسه و شخص پوگبا در این باره واکنشی رسمی نشان 
نداده اند.بر اساس گزارش ها در منابع رسانه ای خاورمیانه پل پوگبا اقدامات و صحبتهای امانوئل 
ماکرون در روزهای اخیر را توهین به مســلمانان قلمداد کرده و به همین علت تصمیم به جدایی 

از تیم ملی گرفته است.

پیام کاپیتان لیون در حمایت از فان دایک
ســتاره هلندی لیون بعد از گلزنی در دیــدار برابر موناکو شــادی گل خود را بــه مدافع لیورپول 
تقدیم کــرد و بــه حمایــت از او پرداخت.لیــون در هفته هشــتم رقابــت های لیگ فرانســه 
برابر موناکو بــه میدان رفت و توانســت با نتیجــه 4 بر یک این تیــم را از پیــش رو بردارد.گل 
نخســت لیون را ممفیس دپــای کاپیتان هلندی ایــن تیم در دقیقــه ۱۲ به ثمر رســاند.دپای 
بعد از گلزنــی روی پیراهن خــود این جملــه را در حمایت از فان دایک نوشــت: بــرادرم قوی 
باش.فان دایک در دیــدار برابر اورتون بعــد از برخورد شــدید پیکفورد ســنگربان اورتون رباط 
صلیبی پاره کرد و تــا ۶ ماه دیگر نمــی تواند تیمــش را  همراهی کنــد. او از بازیکنــان کلیدی 
 و تاثیر گــذار لیورپول بود که ســهم بســزایی در قهرمانــی این تیــم در لیگ جزیــره در فصل

 قبل داشت.

کاوانی 33ساله برای یونایتد زیاد گل خواهد زد
منچســتریونایتد در آخرین روز پنجره نقل و انتقاالتی تابســتانی موفق شــد دست به خریدی 
بزرگ زده و ادینســون کاوانی را به خدمت بگیرد. کاوانی از ماه ژوئن که از باشگاه سابقش پاری 
سن ژرمن جدا شــده بود بدون تیم بود ولی گفته می شــد اتلتیکو مادرید و بنفیکا هم به دنبال 
جذب او هســتند.مایکل اوون در این باره گفت: »من از نوع حرکت کردن کاوانی در زمین خیلی 
 خوشم می آید. او مهاجمی است که سبکش خیلی شــبیه به سبک بازی من است. من همیشه 
گفته ام نزدیک ایســتادن به تیر اول برای مهاجم خیلی بهتر اســت تا فاصله دورتر داشتن از تیر 
دوم. چون این فاصله به مدافعین اجازه می دهد برگردند و راه شما را سد کنند. زمان بندی حرکت 
کاوانی در محوطه جریمه هم عالی اســت و او از دوران پاری ســن ژرمن این زمان بندی عالی را 
بارها به نمایش گذاشته«.ستاره سابق یونایتد در ادامه گفت:»شــک ندارم کاوانی برای یونایتد 
 زیاد گل می زند و تا زمانی که تیم بتواند فشــار روی حریفان را تــداوم بدهد با وجود او می تواند 

به گل برسد«.

فوتبال جهان

شیث:

  به خاطر خانواده ام به
 جهنم هم می روم!

رفیق و همشهری شجاع خلیل زاده و بازیکن 
ســابق پرســپولیس معتقد اســت این تیم 
به بازیکن وابســته نیســت و می تواند بدون 
حضور دو بازیکن جدا شــده هــم به قهرمانی 
برسد:»شیر همیشه شیر است. من همیشه از 
وجود پرسپولیس در هر شرایطی و هر کجای 
 جدول باشــد لذت می برم چون شــیر فرقی 
 نمی کند کجای ایــن دنیا زندگــی کند.« این 
حــرف های شــیث رضایــی بازیکن ســابق 
پرســپولیس اســت که اخبــار و اتفاقات تیم 
محبوبش را در این روزهای پرحاشــیه دنبال 
می کنــد.او در ارتباط با شــرایط روزهای اخیر 
گفت:»وقتی یــک تیمی از یک کشــور برای 
افتخارآفرینــی بــه عرصه های بیــن المللی 
می رود همه عوامــل باید بــرای موفقیت او 
که سرفرازی ایران اســت دست به دست هم 
بدهند اما ما متاســفانه در این مدت شــاهد 
اتفاقاتی بودیم که کامال عکس این موضوع را 
 نشان می داد.«شیث در ادامه گفت:»همیشه 
تیم های بزرگ و خوب دشمنان زیادی دارند و 
پرسپولیس هم از این قاعده مستثنی نیست. 
جالب است که ما در ایران طرفداران عربستانی 
و ژاپنی داریم که دشمن پرسپولیس هستند. 
اما من به شــخصه یک چیزی را در فوتبال یاد 
گرفته ام و آن اینکه نسبت به تیمم و تیم کشورم 
غیرت داشته باشم.« شیث که دوستی صمیمی 
با شــجاع خلیل زاده دارد درمورد جدایی این 
بازیکن گفت:»من با شــجاع صحبت نکردم 
و نمی دانم شــرایط زندگی اش چگونه است 
اما خودم اگر در شــرایطی باشم که پدر و مادر 
و خانواده ام به من احتیاج داشــته باشند به 
خاطر آن ها به جهنم هم می روم.« او با اشاره 
به جدایی محمدنادری هم گفت:» هر بازیکنی 
هرجور دوست دارد باید زندگی کرده و تصمیم 
بگیرد. مــن در زمان حضورم در پرســپولیس 
دو بار با پیشنهاد اســتقالل مواجه شدم. یک 
 بار پژمــان منتظری به چین رفتــه بود و آقای 
قلعه نویی از من خواست به استقالل بروم اما 
من به تیم انتهای جدولی مس کرمان پیوستم. 

پرسپولیس وابسته به بازیکن نیست.«

فدراسیون هیئت همگانی به دنبال شیوع کرونا و 
تعطیلی بسیاری از فعالیت های ورزشی، طرح »آوای 
ورزش در همسایگی« را با هدف توسعه سالمت 
جسمانی افراد با ورزش، کاهش خطرات و حذف تردد 
های غیر ضروری برای مراجعه به فضا یا محیط برای 
ورزش را کلید زد تا از عوارض های ورزش نکردن بکاهد

مستطیل سبز

وز عکس ر

دیدار صمیمی علی 
دایی و فرهاد مجیدی

علی دایی و فرهــاد مجیدی، دو چهره 
تاثیرگدار فوتبال ایران بودند و هستند. 
این دو هم در دوران بازی و هم در دوران 
مربیگری خود، در بین هواداران بسیار 
محبوب بودنــد .حال این دو ســتاره 
سابق فوتبال ایران که این روزها بدون 
تیم هستند به تازگی با یکدیگر دیدار و 

گفتگو کردند.
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افزایش 100 درصدی بهای پسماند خشک در اصفهان
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اظهار کرد: تا پیش از این بهای هر کیلوگرم 
پسماند دریافتی از شهروندان از طریق ایستگاه های بازیافت و عوامل جمع آوری از در منزل ۳۵۰ تومان 
محاسبه می شد، اما در حال حاضر و با آغاز آبان ماه این رقم با افزایش ۱۰۰ درصدی دو برابر شده و به ۷۰۰ 
تومان افزایش یافته است.رحیم محمدی دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ اقالم بازیافتی عنوان 
کرد و افزود: تالش می کنیم تا شهروندان در ازای مشارکتی که در زمینه تحویل پسماندهای خشک به 
عوامل مجاز سازمان مدیریت پســماند دارند، مبلغ متناسبی را در قالب شارژ اصفهان کارت و یا هدایا 
دریافت کنند و این مبلغ نیز بر اساس نرخ فروش پسماندهای خشــک تعیین می شود.مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه بخش زیادی از شهروندان نیز برای مشارکت 
انگیزه های فرهنگی و اجتماعی دارند، تصریح کرد: انگیزه های افراد را بی پاسخ نمی گذاریم و با تولیدات 
فرهنگی و محصوالت آموزشی که توسط سازمان تهیه و عرضه می شود و در اختیار گروه های مختلف 
قرار می گیرد، ضمن ارائه آموزش های کاربردی به افراد، بخشی از دغدغه های فرهنگی و اجتماعی آنها 
را برطرف کند.وی خواستار افزایش سطح مشارکت و همکاری شهروندان با ایستگاه های بازیافت در 
راستای بهبود کیفیت محیط زیست و اقتصاد جامعه شــد.محمدی اظهار کرد: دریافت هدیه در برابر 
تحویل پسماند خشک به عوامل مجاز، تنها یک روی سکه مشارکت در امر تفکیک از مبدأ است و روی 
دیگر آنکه اتفاقًا مهم تر و مفیدتر است، آثار این مشارکت در زمینه محیط زیست شهری، حذف تدریجی 
عوامل غیرمجاز و زباله گردها، بهره وری اقتصادی و زیســت محیطی از پسماندها و تحقق بهداشت و 
نظافت شهری است که تنها با مسئولیت پذیری و همکاری فعال مردم در زمینه جداسازی پسماندها 

و تحویل پسماندهای خشک به ایستگاه های بازیافت رخ می دهد.

 تحلیل مناطق شهری اصفهان بر اساس شاخص های 
شهر زیست پذیر

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهر زیست پذیر و مفهوم 
زیست پذیری یکی از عرصه های نو و زمینه های جدید مورد مطالعه مطالعات شهری و برنامه ریزی 
شهری بوده است که امروزه از جهات گوناگون مورد توجه کشــورها قرار گرفته است و با هدف حل 
مشکالت شهری، بهبود وضعیت زندگی در شــهرها، ارتقای کیفیت شــهر و پیشبرد شهر به سوی 
مطلوب تر شدن، مطرح شده است.مرتضی نصوحی افزود: با توجه به اینکه بهره برداری از توان ها و 
قابلیت ها در هر منطقه می تواند زمینه های پویا و فعال برای زیست پذیری آن منطقه را فراهم کند، 
تحلیل توان ها و قابلیت ها به گونه ای جغرافیایی ضرورتی ویژه خواهد داشت.مدیر پژوهش، خالقیت 
و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان با بیان اینکه با بررســی و تحلیل امکانات زیست پذیری 
موجود در سطح مناطق یک، سه، پنج و شش شهر اصفهان می توان به کمبودها و تراکم های بی رویه 
شهری دست  یافت، ادامه داد: در بررسی ها می توان پی برد که هر یک از این مناطق شهری با داشتن 
توان های خاص چقدر می توانند در تبدیل  شــدن به یک منطقه زیســت پذیر نقش بارزی داشته 
باشند و اینکه از نظر برخورداری از امکانات و تسهیالت در چه سطحی قرار دارند؛ در نتیجه شناخت 
نقاط قوت و ضعف، توان ها و کمبودهای آن ها ضروری اســت.وی گفت: جهت بررســی وضعیت 
زیست پذیری و مشکالت مربوط به آن در ایجاد عدم تعادل منطقه ای، چهار منطقه شهری متناظر هم 
در شمال و جنوب اصفهان )یک، سه، پنج و شش( مورد مطالعه قرار گرفت، افزود: داده های مورد 
نیاز پژوهش با استفاده از روش تحلیل داده های موجود و نیز توزیع پرسشنامه های محقق ساخته 
با استفاده از تکنیک نمونه گیری به دست آمد و پس از بررسی اعتبار و پایایی، شاخص های نهایی 
پژوهش استفاده شــد.نصوحی تاکید کرد: نتایج پژوهش نشان می دهد به لحاظ زیست پذیری، 
مناطق سه و شش باالترین رتبه را به دست آورده اند؛ به  عبارت  دیگر، در بین مناطق مورد مطالعه شهر 
اصفهان، مناطق سه و شش از لحاظ داشتن استاندارهای زندگی، کیفیت بهتر و مطلوب تری دارند 

و در مقابل، مناطق یک و پنج از این لحاظ در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

در راستای رونق گردشگری در منطقه 15 شهرداری صورت می گیرد؛

اجرای پروژه ساماندهی گذر حمام نقاشی

کمتــر منطقــه ای در دیــار گنبدهــای        نرگس طلوعی
فیروزه ای می توان یافت که نشانی از آثار 
و بناهای تاریخی در آن نباشد، بناهایی که هویت و فرهنگ مردمان این 
دیار را به نمایش گذاشــته اند. در میان بناهــای تاریخی، حمام های 
قدیمی جایگاه ویژه ای دارند. کاشــی های آبی رنگ، نقاشــی های 
رنگارنگ، ســقف های گنبدی شــکل و چند ســوراخ ریز و درشت با 
 حوض های فیروزه ای در کنار هم که هر گردشــگری را به خود جذب 

می کنند.
در شهر تاریخی اصفهان بیش از ۱2 حمام تاریخی در سطح شهر وجود 
دارند، حمام هایی که اکثرشــان در عهد صفویه ساخته شده و امروزه 
به یکی از جاذبه های توریستی گردشــگران داخلی و خارجی تبدیل 

شده اند.
گرمابه تاریخی نقاشــی  نیز یکــی از همین حمام های زیبای شــهر 
اصفهان اســت که در یکی از محله های قدیمی اصفهان به نام محله 

علیا در منطقه ۱۵ واقع شده است.
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه حمام نقاشی حدود 
۶۰۰ سال قدمت دارد و از مهمترین و زیباترین جاذبه های این منطقه 
محســوب می شــود، گفت: بنای تاریخی حمام نقاشــی از ســمت 

غرب به وسیله گذر شــهدای مســجد علی به خیابان مسجد علی، از 
ســمت جنوب با گذر شــهید اعتباری به خیابان 22 بهمن، از ســمت 
 شــرق با گذر توحید به خیابان اباذر و از ســمت شــمال با گذر شهید 
اصغر زاده به خیابان جی غربی می رسد. مسعود قاسمی افزود: حمام 
نقاشــی با ارزش تاریخی، بنای نســبتا قابل قبولی به لحاظ کیفیت 
است و فضاهای شــهری در جوار خود دارد که قابلیت تبدیل شدن به 
مجموعه ای جهت گردشگری را دارد، از این رو جهت ارتقا کیفی محالت 
و به عنوان پروژه محرک جهت توســعه بافت فرسوده در محله سفلی 
و علیا، بــرای حرکت و رونــق اقتصادی و ایجاد فرصت های شــغلی 
 جدید، محور فرهنگی، گردشــگری و آیینی بین دو محله پیش بینی

 شده است.
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان بــا بیان اینکه اجــرای عملیات 
احداث ســنگ فرش محوطه بیرونی حمام نقاشــی یک هزار و ۱۰۰ 
مترمربع اســت که هزینه ای بالــغ بر دو میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
در بر داشــته اســت، اظهار کرد: پروژه اجرای ســنگ فرش محوطه 
بیرونی حمام نقاشــی پیشــرفت ۴۰ درصــدی دارد، البتــه اجرای 
این طــرح خود یکــی از ماندگارتریــن و تأثیر گذارتریــن طرح های 
عمرانی شهری این منطقه در راستای ارتقا ســطح سیما و منظر این 

مکان تاریخی به شــمار می آید.وی اظهــار امیدواری کــرد: تا پایان 
 ســال جاری طرح ســنگ فرش محوطه بیرونی حمام نقاشــی به

 اتمام رسد.
پیاده محور شدن معابر در راستای تقویت زیرساخت های گردشگری 
یکی دیگر از پروژه هایی که در دستور کار منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان 
قرار گرفته اســت. مســعود قاســمی با بیان اینکه تــالش مدیریت 
شــهری بر این اســت که با اجرای طرح هــای زیرســاختی، زیبایی 
بصری مطلوب تری در سطح شهر ایجاد کند، گفت: تجربه نشان داده 
شهروندان از سنگ فرش و بهبود منظر شهری و پیاده محور شدن معابر 
اســتقبال می کنند چرا که از مزایای انجام ســنگ فرش خیابان های 
اطراف آثار تاریخی و فرهنگی این اســت کــه خودروها کندتر حرکت 
کرده و خودروهایی که نیاز به تردد از آن مسیر دارند، در صورت لزوم از 

مسیر جایگزین استفاده کنند.
 بــه گفتــه مدیــر منطقــه ۱۵ شــهرداری اصفهــان ایــن وضعیت 
باعــث کاهــش تــردد در محــدوده آثــار تاریخــی و فرهنگــی 
شــده و فقــط افــرادی کــه ناگزیــر بــه تــردد در محــدوده این 
 مکان هــا هســتند، از مســیرهای منتهــی بــه ایــن گونــه اماکن

 عبور کنند.

مدیــر کل شــرکت اتوبوســرانی اســتان اصفهان 
اظهارداشــت: با پیگیری های الزم و سرمایه اندکی 
که در اختیار داشــتیم، توانســتیم طی امسال ۱۰۰ 
دســتگاه اتوبوس جدید را از شــرکت های اتوبوس 
ســازی اســتان اصفهان خریداری کنیم که از این 
تعداد ۸۰ دستگاه آن در عید غدیر به ناوگان حمل و 
نقل شهری تعلق گرفت و مابقی آن تا پایان امسال به 
این سازمان تحویل داده خواهد شد.عباس روحانی 
افزود:عمر مفید اتوبوس ۱۰ ساله است که متاسفانه 
چیزی معادل ۵۰ تا ۹۰ درصد دستگاه اتوبوس های 
استان اصفهان فرسوده اند و به خاطر مشکالتی نظیر 

کمبود قطعات شرکت های اتوبوس سازی و تحریم، 
به دنبال ترمیم و نوسازی این ناوگان هستیم که در 
اجرای موســوم به همین طرح مقرر شده تا ظرف 
ماه های آینده ۷۰۰ دســتگاه اتوبوس فرسوده و پیر 
این شــرکت در فرایند ترمیم قرار بگیرند.مدیر کل 
شرکت اتوبوسرانی استان اصفهان تاکید کرد: ترمیم  
اتوبوس های فرسوده ۵ ســال به عمر آن ها اضافه 
خواهدکرد. در اجرای طرح ترمیم  این دســتگاه ها 
هر اتوبوســی با 2۸۰ میلیون اعتبارنوسازی و دوباره 
در چرخه بهره برداری قــرار می گیرد.روحانی گفت: 
در استان اصفهان 2 شــرکت اتوبوس سازی وجود 
دارد که تنها ۳۰ درصد فرایند تولیــد یک اتوبوس را 
می توانند انجام دهند بقیه چرخه تولید آن ها وابسته 
به بازار های خارجی اســت که به خاطر تحریم این 
بازار ها به روی کشورما بســته و این شرکت ها را با 

مشکل مواجه کرده است.او اضافه کرد: اتوبوس های 
 فرســوده با بیشــترین صرف هزینه بــاال کمترین

 بهره وری را به شرکت می دهند و همین باعث شده 
تا در تامین مخارج دیگر بخش هــای این حوزه از 
جمله حقوق کار کنان دچار مشکل شویم.مدیر کل 
شرکت اتوبوس رانی اســتان اصفهان در باره نحوه 
چینش غیر اســتاندارد صندلی های داخل اتوبوس 
و گالیه های مــردم از آن ادامــه داد: اتوبوس های 
جدیدی که به ناوگان حمل و نقل اســتان اصفهان 
ملحق شده از کشور های خارجی خریداری و نحوه 
چینش صندلی هــای آن به این صورت اســت که 
ظرفیت نشســته آن به عقب اتوبوس که در کشــور 
ما بخش خواهران و ظرفیت ایستاده آن در بخش 
آقایان است و همین دلیل یک عدالت نامیزانی را به 

وجود آورده که این مشکل در دست بررسی است.

مدیر کل شرکت اتوبوسرانی استان اصفهان خبر داد:

 نوسازی 700 دستگاه اتوبوس شهری اصفهان

تجربه نشان داده شهروندان از سنگ فرش و بهبود منظر 
شهری و پیاده محور شدن معابر استقبال می کنند چرا 
که از مزایای انجام سنگ فرش خیابان های اطراف آثار 
تاریخی و فرهنگی این است که خودروها کندتر حرکت 
کرده و خودروهایی که نیاز به تردد از آن مسیر دارند، در 

صورت لزوم از مسیر جایگزین استفاده کنند.

رونمایی از پرده نقاره خوانی قدرت اسالم در اصفهان 
مدیرعامل بنیاد مهدویت و آینده پژوهی اظهار کرد: بنیاد مهدویت و آینده پژوهی در قالب ســبک های 
آموزش حضوری، مجازی، مکاتبه ای و ســبک نمایشــگاهی و کارگاه ســه بعدی معارف مهدوی را به 
عالقه مندان ارائه می کند.حجت االســالم 
مهدی نیلی پور گفــت: در اقدامی جدید 
همزمان با نهم ربیع االول سالروز به امامت 
رســیدن حضرت ولی عصر )عــج( پرده 
قدرت اسالم برای نقاره خوانی و روایتگری 
معارف مهدوی رونمایی شــد.وی افزود: 
۱۶ موضوع از مباحث اساســی مهدویت 
مانند آیات، روایات و اشعار مهدوی، تولد و 
غیبت، نواب خاص و عام، انتظار و وظایف 
منتظران، ابتذال های دوران غیبت، عالئم 
آخرالزمان، قیام حضرت حجت، یاران و زمینه ســازان ظهور و حکومــت و مؤلفه های حکومت از جمله 
مواردی است که خطاطی و نگارگری شده است.نیلی پور با بیان اینکه این کار حدود یک سال طول کشید 
تصریح کرد: کتاب محتوایی قدرت اسالم برای روایتگری تولید شده و کسانی که توانایی پرده خوانی دارند 
می توانند از این کتاب استفاده کنند.مدیرعامل بنیاد مهدویت و آینده پژوهی عنوان کرد: در این تابلو هفت 
شهر عشق یعنی کعبه، مدینه، نجف، کربال، کاظمین، سامرا و مشهدالرضا و همچنین قدس و تمثال شهید 
حاج قاسم سلیمانی، قرآن، نهج البالغه و صحیفه سجادیه در متن تابلو نیز نگارگری شده است.وی افزود: 
۷۰ قالب بسته آموزشی برای کسانی که توانایی الزم برای خوانش تابلو دارند تهیه شده و فردوسی خوانان، 
راویان دفاع مقدس و عاشورا توانایی این امر را دارند و عالقه مندان می توانند هم به سایت مراجعه کنند و 

یا به حضوری و تلفنی برای بازدید و کسب اطالعات بیشتر مراجعه کنند.

آغاز طرح پاییزه کتاب در اصفهان
طرح پاییزه کتاب در اصفهان آغاز شد. طرح »پاییزه کتاب۹۹« از ۵ آبان تا ۱2 آبان در کتابفروشی های 
همزمان با سراسر کشــور در کتابفروشــی های اصفهان برگزار می شــود.عالقمندان با مراجعه به 
کتابفروشی های عضو این طرح می توانند تا سقف 2۰۰ هزار تومان با ارائه کارت ملی از تخفیف ٢٥ 
درصدی ویژه کتاب های تالیفی و کتاب های ترجمه بهره مند شوند.طرح پاییزه کتاب برای کاهش 

خسارت ناشران بعد از شیوع ویروس کرونا برگزار می شود.

سردیس »مشتاق« کجاست؟
روز شنبه عکس هایی در فضای مجازی منتشر شد که در آن، نسبت به چرایی مفقود شدن سردیس 
»مشتاق« در منطقه سه اصفهان، ابراز نگرانی شده بود. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
دراین باره توضیح داد.حسن مؤذنی اظهار کرد: به تشخیص مدیران مناطق شهرداری اصفهان، برخی 
از سردیس ها مثل سردیس مشتاق، که مکان مناسبی از جهت نصب نداشتند و البه الی فضای سبز 
و پوشش گیاهی پارک مستور شده بودند، برداشته شده تا پس از مرمت در مکان جدیدی در همان 
منطقه نصب شود.وی ادامه داد: گاه پالک ها و نام و مشخصات برخی از سردیس ها و مجسمه های 
شهری نیز به سرقت می رود که مناطق پانزده گانه برای حفاظت هر چه بیشتر از این نمادها و پیشگیری 
از تخریبشان  در سطح شهر، تالش می کنند مجسمه ها و سردیس مشاهیر را در مکان های مناسب 
جانمایی کند.میر سید محمدعلی، متخلص به مشتاق،  زاده سال ۱۱۰۰ یا ۱۱۰۱ هجری قمری در اصفهان، 
یکی از بنیان گذاران دوره ادبی بازگشت بود و در عصر نادرشاه افشار به سبک عراقی شعر می سرود. 
مشتاق با تاسیس انجمن ادبی اصفهان و با کمک یاران و همفکران خود از سبک هندی دوره صائب 

روی گردان شد و نهضت بازگشت ادبی را به سرانجامی توفیق آمیز نزدیک کرد. 

با مسئولان

خبر ویژهخبر خوان

اجرای بیش از ۵0 
میلیارد تومان پروژه 
مناسب سازی معابر

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان با 
بیان اینکه در ماه جاری حدود 22 میلیارد 
پروژه فعال در حوزه پارک و فضای ســبز 
شهری و همچنین ســرویس بهداشتی و 
آب نما در مناطق مختلف شــهری در حال 
احداث و یا ساماندهی اســت. اظهار کرد: 
توجه به پروژه های کوچک و متوسط فضای 
سبز و ســرویس های خدماتی شهری در 
کنار پروژه های بزرگ و ابــر پروژه ها برای 
رفاه و آسایش شــهروندان بسیار ضروری 
است.ایرج مظفر افزود: توجه به پروژه های 
زیرساختی کالن شهری و ابر پروژه ها نباید 
شــهرداری را از وظایف بنیادین خود مبنی 
بر رفع نیازهای ضروری مــردم به فضای 
سبز و سرویس های خدماتی و بهداشتی، 

غافل کند.
معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان 
ادامــه داد: وجود این زیرســاخت ها که با 
مبالغ کم قابل احداث و ساماندهی است، 
برای شهر توریســتی مثل اصفهان الزم و 

ضروری است.
وی خاطرنشــان کرد: از جمله پروژه های 
فعال در مهر ماه ســال جاری، پروژه های 
ساماندهی پارک شهری الله، احداث پارک 
در محدوده خیابان قائمیه، ســامان دهی 
مادی نیاصرم، اجرای روشنایی رفوژ میانی 
شهرک ولی عصر )عج(، تقویت فضای سبز 
میدان امام علی )ع(، ساماندهی حاشیه 
پارک فروردین و همچنین سرویس های 
خدماتی و بهداشتی در مناطق پنج، شش، 

هشت، ۱۰ و ۱۴ شهرداری است.
مظفر گفت: از جملــه پروژه های تعمیرات 
و نگهداری در مناطق مختلف شــهری اعم 
از حفر و تنقیــه چاه آب بــاران در مناطق، 
دیوارکشــی ها، الیروبــی و ســپتیک 
مادی های مناطق، تعمیــرات و نگهداری 
ســاختمان های خدماتی شــهر و اصالح 

کانال ها و مادی های شهری است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: وضعیت سرانه فضای سبز شهر اصفهان در سال های ۹۶ و ۹۷ معادل 2۷.۷ درصد بوده که در 
سال گذشته به 2۸.۰۹ درصد افزایش یافته است.فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: تا قبل از سال ۹۸ سه هزار و ۷۰۰ هکتار فضای سبز در داخل شهر وجود داشت 
که سال گذشته با اضافه شدن فضاهای سبز به سه هزار و ۸۵۰ هکتار رسید و حدود ۱۵۰ هکتار افزایش پیدا کرد.وی ادامه داد: تعداد درخت و درختچه های 
شهر در سال ۹۷ سه میلیون و ۶۱ هزار و ۴۸۹ اصله بود که در سال گذشته به سه میلیون و 2۳۳ هزار و ۹۳۷ اصله درخت رسید.مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه فضاهای سبز در رینگ چهارم و فضاهای سبز پروژه های مختلف از جمله سالن اجالس و محل جدید نمایشگاه 
بین المللی اصفهان افزایش یافته است، تصریح کرد: همواره تاکید شــده گونه های گیاهی مورد استفاده، مقاوم به خشکی، سن باال و ریشه ُپر باشد تا دوام 
و سازگاری بیشتری با اقلیم شهر داشته باشد.وی با اشاره به اقدامات شده توسط این ســازمان، گفت: استفاده از دستگاه توموگراف برای تشخیص میزان 
تراکم تنه و سالمت درختان، پالک کوبی الکترونیک درختان )به صورت پایلوت( و احیای فضای سبز چهارباغ عباسی از جمله این اقدامات به شمار می رود.

افزایش سرانه فضای سبز شهر اصفهان

روزهای پاییزی 
نصف جهان

پاییز ســمفونی رنگ هاست؛ 
در این فصل، طبیعت دســت 
به قلم مــی شــود و زیبایی 
آفرینش خداوند را به گونه ای 

دیگر به بشر یادآور می شود.

وز عکس ر
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تابحال به این فکر کرده اید که چطور خود را بشناســیم و 
اصاًل شناختن خودمان چه مزایایی دارد؟ شناخت با ُخلق 
و خو و روحیات شخصی، نخستین و شاید مهم ترین گام 

در مسیر خودشناسی است.
خودشناســی چیســت؟ در یک جمله خودشناسی یعنی 
آگاه بــودن به تمــام کاراکترهای شــخصیتی که شــامل 
احساســات، روش تفکــر، باورهــا، اعمال و… اســت. 
در خودشناســی اگاهــی لحظــه به لحظــه بــه رفتار و 
 افکار خــود داریــد. خودشناســی یعنــی پی بــردن به 
توانایی هــای درونی) رگــه های طال( و تبدیل شــدن به 
بهترین نســخه خود در دنیا.اشــخاص زيــادي را دیده 
اید کــه در میانســالی یــا دوران بازنشســتگی از زندگی 
 خود راضی نیســتند و می گویند اگر ده ســال به عقب باز 
می گشتم، فالن کار را می کردم ولی حیف که هیچگاه نمی 
توان به آن زمان بازگشــت. در این بین افــرادی که خود را 
 بهتر می شناســند، می توانند رضایت بیشــتری از زندگی

 داشته باشند.
افزایش ميزان خوشــحالی و رضایت از زندگــی: چنانچه 
به زندگی عرفا و دانشــمندان بزرگ نــگاه کنید، خواهید 
دید در هر شــرایط از زندگی راضی هســتند و مشکالت و 

مصائــب را جزیی از ســفر زندگی می دانند.شــخصی که 
به خودشناســی رسیده اســت، برای جبران حقارت های 
درونی دســت به موفقیت های عجیب و دســتاوردهای 
بزرگ نمی زند تا تایید دیگران را کســب کند، بلکه چنانچه 
هدفــی در ذهــن دارد، مطابق بــا نیازهــا و ارزش های 
فردی خویش است. قســمتی از غصه های ما در زندگی 
 ناشی از عدم شــناخت خویش و مقایســه زندگی خود با 

دیگران است.
تصمیم گیــری بهتر در زندگی:زمانی که شــخصی به صلح 
درونی برســد، به طبع آن تصمیمات ســنجیده و دقیقی 
می گیرد که در آينده دچار ســرزنش نخواهد شــد. زمانی 
که خودتان را بهتر بشناسید، در انتخاب های خود به دقت 
عمل می کنید. بطور مثال شــاید فردی تصمیم بگیرد یک 
ماشین لوکس داشته باشد و یا در یک رشته تحصیلی عالی 
به مدارج باال برسد ولی در پس زمینه ذهن خود، هدفش 
از این کار دیده شدن و فخر فروشی باشد.ولی شخصی که 
در روند خودشناسی است، از قضاوت سایرین نمیترسد و 
عزت نفس باالیی دارد. وی خود را با هر شرایطی که هست 
دوســت دارد و هیچوقت به خاطر خودنمایی یک هدف را 

انتخاب نمی کند.

 تحمل فشــارهای زندگــی: افرادی کــه خــود را بخوبی
 نمی شناســند، در اتفاقات و مشــکالت زندگی و یا انتقاد 
دیگران بسیار ناراحت و ســرخورده می شوند. آن ها هیچ 
انتقادی را نمی پذیرند و ســعی می کنند مشکالت و نقاط 
ضعف خویش را بپوشــانند. افــرادی که خــود را بخوبی 
 شــناخته اند، افراد دیگــر را هم به خوبی مــی فهمند و به 
 آن ها برچسب نمیزنند و تالش نمی کنند آن ها را بی ارزش

 نشان دهند.
خودکنترلــی: وقتــی خودتان را بشناســید، مــی توانید 
رفتارهایی را که در شــما انگيزه ایجاد می کنند، شناسایی 
کنید و بر عادات بد خویش غلبــه و رفتارها و عادت های 
 خوب تــان را تقویت کنیــد. در واقع خودشناســی باعث 
می شــود تا ارزش هــا و اهدافی که نیروی اراده شــما را 

تقویت می کنند، بهتر بشناسید.
برای خودشناسی به چه چیزهایی باید توجه کرد؟  شناخت 
 احساســات: یكــی از اجزای مهــم مهــارت خودآگاهی

»شناخت احساســات« اســت. از عوامل مهمی كه به ما 
کمک می كند زندگی خوب و موفق داشته باشیم این است 
كه خویش را بشناســیم، حس خوبی در مورد خود داشته 

باشیم و از كسی كه هستیم، شاد و خرسند باشیم.

آشپزی

سیب زمینی شکم پر
مواد اولیه : سیب زمینی متوسط 4 عدد،پیاز 1 عدد،گوشت 

چرخ شده 100 گرم یا یک عدد سینه مرغ،نصف فلفل دلمه ای،جعفری 
خرد شده 2 قاشق غذاخوری،نمک به میزان الزم،فلفل سیاه به میزان 

الزم،زردچوبه به میزان الزم،پنیر پیتزا به میزان الزم،روغن مایع به میزان الزم
طرز تهیه :  سیب زمینی ها را تمیز بشویید با چنگال روی آن ها را سوراخ کنید سطح آن را با روغن 

مایع کاور کنید نمک و فلفل بزنید به مدت 1 ساعت داخل فری که با دمای 200 درجه گرم شده است 
قرار دهید. در طول زمانی که سیب زمینی داخل فر است ،گوشت چرخ شده + پیاز نگینی خرد شده + 
فلفل سیاه + زردچوبه + نمک + 2 قاشق غذاخوری روغن مایع را در ظرف مناسب بریزید و خوب تفت 
دهید. بعد از اینکه مواد را تفت دادید، فلفل دلمه ای را که به صورت نگینی خرد کرده اید را به آن اضافه 
کنید. 5 دقیقه بعد از روی حرارت بردارید. بعد از اینکه سیب زمینی ها پخت، آن ها را از فر خارج کنید 

اجازه دهید خنک شود، سپس سیب زمینی ها را از طول نصف کنید. داخل آن را با قاشق خالی 
کنید. سیب زمینی هایی را که از داخل سیب زمینی خارج کرده اید را با کمک چنگال خوب له 

کنید. به آن جعفری خرد شده + مایه گوشتی + نمک + فلفل سیاه اضافه کنید . سپس 
کمی پنیر پیتزا داخل سیب زمینی ها بریزید. بعد مایه گوشتی را بریزید در نهایت 

روی آن پنیر پیتزا بریزید و در فری که از قبل روی دمای 180 درجه قرار 
داده اید و گرم شده است قرار دهید حدود 15 دقیقه که بماند 

پنیر ها آب می شوند بعد گریل فر را روشن کنید 
تا پنیر آن برشته شود.

چگونه خود را بشناسیم؟

آغاز بازی مسعود رایگان در سریال 
»گیسو«

شبنم قلی خانی جلوی دوربین »حرف 
آخر« می رود

مسعود رایگان طی روزهای گذشته بازی خود را در سریال نمایش 
خانگی »گیسو« به تهیه کنندگی هومن کبیری و کارگردانی منوچهر 
هادی آغاز کرده است.درحالی که فیلمبرداری »گیسو« از حدود 
دو ماه و نیم پیش در تهران آغاز شده، بازیگران بسیاری همچون 
محمدرضا گلزار، هومن سیدی، ساره بیات و حسین یاری و با حضور 
هانیه توسلی، شمسی فضل الهی و بهاره رهنما مقابل دوربین رفته اند.

فیلم سینمایی »حرف آخر« اولین فیلم بلند سینمایی ابراهیم شفیعی 
که به تازگی پروانه ساخت دریافت کرده، با آغاز پیش تولیدش به زودی 
 وارد مرحله فیلمبرداری خواهد شد.شبنم قلی خانی نخستین بازیگری 
است که حضورش در این فیلم قطعی شده است؛ 
»حرف آخر« که بازیگران شناخته شده دیگری هم دارد، به تهیه کنندگی 
علی شاه حاتمی برای حضور در جشنواره فیلم فجر ساخته خواهد شد .

طی نشســتی تفاهم نامه همکاری مخابرات منطقه اصفهان و ســتاد اقامه نماز 
اســتان به امضای مســئولین دو مجموعه رسید.در این نشســت صمیمی که با 
حضور سرپرســت مخابرات منطقــه اصفهان ، مدیر ســتاد اقامه نماز اســتان و 
رییس شورای فرهنگی مخابرات روز سه شــنبه 2۹ مهرماه سال جاری در ستاد  
مخابرات برگزار شــد؛ طرفین بر لزوم ترویج و توســعه فرهنگ انسان ساز نماز 
در جامعــه و همچنین در بین خانواده بــزرگ و متدین مخابرات اســتان  تأکید 
کردند.در ابتدای این دیدار حجت االســالم والمســلمین ابراهیــم رنجبر، مدیر 
ستاد اقامه نماز اصفهان ضمن تشــکر و قدردانی از همکاری صمیمانه سرپرست 
مخابرات اســتان اظهار کرد: این تفاهم نامه در راســتای عمل بــه آیات قرآن و 
به منظور تحقق بخشــیدن به فرمایشــات مقام معظم رهبری به اجالسیه های 
 سراســری نماز منعقد شــده و از اهم موضوعــات آن می توان بــه اجرای طرح
»روز برگ شیعه « اشاره کرد.  وی افزود : این طرح به منظور تهیه و تأمین محتوای 
هدفمند جهت ارائه هماهنگ آن توسط ائمه محترم جماعات در تمامی مراکز اداری 
، تجاری و صنعتی استان اصفهان با عنایت به مناسبت روز و بر اساس آیات و روایات 

و احکام شــرعی مکتب اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم ( و همچنین 
پاسخگویی به سواالت و شبهات روز مخاطبین پیش بینی شده که در نوع خود، کاری 
بدیع و بی نظیر است و امیدواریم که این طرح در آینده نزدیک در سطح کشور اجرایی 
شود. در ادامه حجت االسالم والمســلمین محمد کیانی رییس شورای فرهنگی 
مخابرات منطقه اصفهان  در زمینه ظرفیت های متقابل فرهنگی و چگونگی ارائه و 
ارسال »روزبرگ شیعه« برای تمامی ائمه محترم جماعات مراکز اداری و صنعتی 
اســتان نکاتی را ارائه نموده و افزود: این طرح از دوماه قبــل در بین ائمه محترم 
جماعات مخابرات منطقه اصفهان در حال برگزاری اســت که با استقبال عمومی 
در خانواده بزرگ و متدین مخابرات استان روبرو شده است.  سرپرست مخابرات 
منطقه اصفهان نیز در این دیدار بر عزم مخابــرات اصفهان در ترویج فرهنگ غنی 
اسالمی-ایرانی تاکید کرده و گفت: خرسندیم که در گام دوم انقالب و در راستای 
تحقق بخشیدن به فرمایشات  رهبر انقالب، شاهد انعقاد این تفاهم نامه همکاری در 
زمینه ترویج و توسعه اقامه نماز در جامعه هستیم که قطعًا تأثیر بسزایی در افزایش 

فرهنگ دینی و به تبع آن افزایش تعهد سازمانی در سطح استان خواهد داشت.

پروژه احداث تصفیه خانه اســتحصال پساب شهری فوالد مبارکه به منظور 
استفاده مجدد از پسابهای شــهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی 
ناشی از ســرریز پســابهای شــهری به محیط زیست و اســتفاده بهینه از 
 منابع آبــی موجود در تصفیه خانه PU21 شــرکت، تعریف شــد و با انجام 

موفقیت آمیز اقدامات الزم، وارد فاز راه اندازی کامل شد.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه با  اعالم این خبر تاکید 
کرد: این پروژه با توجه به مشکالت خشکسالی و کم آبی رودخانه زاینده رود 
و به منظور تامین پایدار بخشی از آب موردنیاز شرکت و همچنین در راستای 
مسئولیتهای اجتماعی به منظور بهبود فرایند زیست محیطی در دستور کار 

ناحیه انرژی و سیاالت قرار گرفت.
علیرضا اســتکی در همین خصوص گفت: در این زمینه قراردادی بین فوالد 
مبارکه و شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با موضوع خرید پسابهای 
شهرســتانهای مبارکه و لنجان منعقــد گردید تا عالوه بر تامین بخشــی از 
آب موردنیاز فوالد مبارکه، کمک شــایانی به رفع آلودگیهای محیط زیستی 

شهرهای اطراف انجام شود.
وی از جمع آوری و تصفیه پسابها در چهار تصفیه خانه شهرهای زرین شهر، 
مبارکه، صفائیه و ورنامخواست خبر داد و در تشــریح این کار اظهار داشت: 
این پســابها در تصفیه خانه های یادشده وارد فاز اول تصفیه می شوند و در 
ادامه به تصفیه خانه آب فوالد مبارکــه )PU13( منتقل می گردند و پس از 
آن با خط 600 میلیمتری به تصفیه خانه استحصال پسابهای شهری انتقال 
داده می شوند. این در حالی است که فاز اول این پروژه شامل احداث مخزن 
3000 مترمکعبی و خط انتقال 600 میلیمتری در واحد PU13 در اردیبهشت 

سال ۹7 به بهره برداری رسیده است.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه با بیان اینکه در احداث 

این تصفیه خانه از به روزترین تکنولوژی موجود در دنیا شــامل آشغالگیر، 
سیستم تزریق مواد، منعقدسازی، سیستم DAF، فیلترهای خودشوینده و 
گندزدایی با اشعه UV استفاده شده گفت: بخش عمده ای از این تجهیزات از 
برترین برندهای روز دنیاست که بعضا برای اولین بار در کشور مورد استفاده 
قرار گرفته و همچنین در اوج تحریمها به سایت فوالد مبارکه وارد و در محل 

موردنظر نصب شده است.
یــن پــروژه گفــت: پــروژه  وی در خصــوص مشــخصات فنــی ا
احــداث تصفیــه خانــه اســتحصال پســاب شــهری فــوالد مبارکه در 
مســاحتی حــدود 20.000 مترمربع و بــا هزینــه ای بالغ بــر 400 میلیارد 
ریــال و 5 میلیــون یــورو بــا ظرفیــت 1500 مترمکعــب بر ســاعت و با 
 قابلیــت افزایــش ظرفیــت تــا 3000 مترمکعــب بــر ســاعت احــداث 

شده است.
 به گفته استکی در ساخت این تصفیه خانه از حداکثر توان شرکتهای داخلی 
به عنوان ســازندگان تجهیزات ازجملــه کابل، تابلو بــرق، جرثقیل، مخازن 

ذخیره مواد شیمیایی و ... استفاده شده است.
استکی در خاتمه خاطرنشــان کرد: این پروژه در حال حاضر تمامی مراحل 
پیش راه اندازی خود را طــی کرده و در حال حاضر در حــال بهره برداری و 
تصفیه پسابهای شهری اســت و با راه اندازی این پروژه امکان ارسال کامل 

پسابهای شهرستانهای مبارکه و لنجان میسر شده است.
مدیر اجــرای پروژه های انرژی و ســیاالت فوالد مبارکــه در بخش پایانی 
ســخنان خود از زحمات و همکاریهای معاونت طرح و توســعه، مدیریت 
ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، مدیریت و کارکنان ناحیه انرژی و سیاالت، 
شرکتهای مهندسی فوالد و آبسان زالل خاورمیانه به عنوان پیمانکار مجری 

طرح، تقدیر و تشکر کرد.

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اصفهان اظهار داشــت: هفته گذشته 
با حمایت فعاالن صنعت فوالد و بازار ســرمایه، شــیوه نامه قیمت گذاری 
دســتوری از ســوی مجلس زیر ســوال رفت و در ادامه معاون اول رییس 

جمهوری نیز از این موضوع حمایت کردند.
طهمورث جوانبخت در پاســخ به این پرســش که آیا قیمت گذاری به کلی 
منتفی شده است؟ گفت: بله، موضوعی که سهامداران باید به آن توجه کنند، 
آن است که قرار است برای قیمت فوالد نرخی پایه مشخص شود که موضوع 
مهمی نیست. در خصوص سقف قیمت نیز قطعا قیمت دستوری نخواهیم 
داشــت و پیش بینی بنده مبنا قــرار گرفتن قیمت هــای جهانی آن هم نه 
براساس نرخ دالر نیما بلکه دالر سنا اســت که این اتفاق به معنای رسیدن 

سود اصلی به فوالدسازان به جای دالالن است.

معاون فوالد مبارکه در خصوص روند معامالت ســهام شرکت های فوالدی 
نیز گفت: روند منفی روزهای اخیر به دلیل چشــم انداز منفی سهامداران از 
قیمت گذاری دستوری بود چراکه اگر قیمت دستوری می شد ماهانه 2000 
 میلیارد تومان درآمد فوالد مبارکه به عنوان رانت به جیب واســطه ها واریز 

می شد اما این مبلغ به شرکت می رسد.
 جوانبخــت تصریــح کــرد: ســهامداران هوشــیار هســتند و بــه نظــر 
می رســد بــا منتفی شــدن قیمــت گــذاری، ورق بــازار ســهام برگردد 
و شــرایط ســهامداران بــه ســرعت بهبــود یابــد.وی در پایــان گفــت: 
فوالد مبارکه بــا تمام تــوان در حال تولید اســت و پیش بینــی می کنیم 
 وضعیت ســوداوری شــرکت در نیمه دوم ســال به مراتب بهتر از نیمه اول

 سال باشد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در خصوص اقدام انجام 
شده برای یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی اظهار داشت: 
در راستای این یکپارچه سازی توان شرکت های آب و فاضالب برای برطرف کردن 
مشکالت روستاها افزایش پیدا می کند. حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به شرایط 
قبلی شرکت های آبفار افزود: قبل از یکپارچه سازی، درآمد و اعتبارات شرکت های 
آب و فاضالب در شهرهای بزرگ باال و در شهرهای کوچک نیز به نسبت کمتر بود و با 
توجه به اینکه عمدتًا در شرکت های آب و فاضالب روستایی درآمدی وجود نداشت، 
به همین دلیل این شرکت ها امورات محوله را با اعتبارات دولتی و به دشواری دنبال 
می کردند. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس خاطرنشان کرد: قبل از این طرح 
در روستاهای ما عمدتًا کار اساسی انجام نمی پذیرفت و در مقابل مشکالت موجود 
در کشور، کارهایی که صورت می گرفت، اندک بود. وی شرکت های آب و فاضالب 
روستایی را شرکت های زیان ده دانسته و خاطرنشان کرد: شرکت های آب و فاضالب 
روستاها به دلیل نبود اعتبارات و درآمد ناکافی موفق به انجام پروژه های آب رسانی 
نمی شدند و اجرای یک پروژه آبفا در این مناطق جزء معجزات بود. حاجی بابایی طرح 

یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی اقدامی مثبت از طرف 
وزارت نیرو اعالم کرد و گفت: با اجرای این روند عالوه بر شتاب گیری کارها، شاهد 
افزایش رضایت عمومی هستیم چرا که این طرح مدیریت را یکپارچه کرده و توانسته 
هم سیاست گذاری را روان تر کند و هم مشکالت تفکیک روستا و شهر را برطرف کند. 
وی با بیان اینکه این حجم از تسریع در امور آبفار واقعا عالی و قابل مقایسه با گذشته 
نیست، تاکید کرد: ما از این طرح به عنوان طرحی ارزشمند و به جا، حمایت و پشتیبانی 
می کنیم و از شرکت های آب و فاضالب می خواهیم توجه ویژه ای به روستاها و مناطق 
محروم داشته تا مشکالت برطرف شود. حاجی بابایی اذعان داشت: معتقدم باید در 
وزارت نیرو بازهم یکپارچه سازی انجام شود؛ ما باید در استان ها مدیریت یکپارچه آب 
و آب و فاضالب داشته باشیم چراکه حل و فصل مشکالت روستا و مناطق محروم، 
مدیریت واحد را می طلبد. وی در خصوص اعتبارات شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی بعد از روند یکپارچه سازی، عنوان کرد: با تجمیع منابع این دو 
شرکت کارآمدی به خودی خود افزایش پیدا می کند و  اشتیاق مجلس برای کمک به 

شرکت های آب و فاضالب استانی بیشتر خواهد بود.

انعقاد تفاهم نامه همکاری مخابرات اصفهان و ستاد اقامه نماز استان در راستای استفاده بهینه از منابع آبی صورت گرفت:
بهره برداری از پروژه احداث تصفیه خانه استحصال پساب شهری 

فوالد مبارکه

نامه جهانگیری، حسن ختام قیمت گذاری دستوری فوالد؛

شرایط عالی فوالد مبارکه در نیمه دوم سال

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:

یکپارچه سازی آبفای شهری و روستایی سیاست گذاری ها را روان تر می کند

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

سرکار خانم نصیری
همکار محترم 

سبک باالن به سهولت پرواز می کنند و پدر پاک شما این گونه بود که پروانه روحش به اعلی علیین پرواز کرد.
ضایعه درگذشت  پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده گرامیتان تسلیت عرض کرده ، باشد که خداوند روح آن مرحوم 

را قرین رحمت گرداند و به شما و بازماندگان سالمتی و طول عمر عطا فرماید.
روزنامه  زاینده رود تسلیت ما را پذیرا باشید.
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