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درخواست »پاشینیان« از پوتین برای تضمین امنیت ارمنستان
نخست وزیر ارمنستان با ارسال نامه ای به رییس جمهور روســیه از وی خواسته به تضمین امنیت 
کشــورش کمک کند.دفتر رســانه و مطبوعات وزارت خارجه ارمنســتان اعالم  کــرده که »نیکول 
پاشینیان«، نخست وزیر این کشور با ارسال نامه ای به »والدیمیر پوتین«، رییس جمهور روسیه از 

وی خواسته به تضمین امنیت کشورش کمک کند.

 درخواست روسیه از آمریکا 
جهت بررسی پیشنهاد کنترل تسلیحاتی »پوتین«

سفارت روسیه در آمریکا اعالم کرد، مسکو از واشنگتن خواسته تا ابتکارعمل پیشنهادی کنترل تسلیحاتی 
را که از سوی والدیمیر پوتین مطرح شده است، در نظر بگیرد.سفارت روسیه در آمریکا در توئیتی نوشت: 
هیچ کس خواهان یک بحران موشکی دیگر نیست. طرح های پیشنهادی رییس جمهور پوتین در بردارنده 
رویکردهایی برای سازش به نفع همه کشورهاست. ما پیشنهاد می کنیم شرکای )آمریکایی( ما آنها را 
به صورت جدی مورد مالحظه قرار دهند.چند روز پیش والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه اتخاذ 
گام هایی برای کاستن از تنش ها در وضعیت مربوط به اروپا با توجه به خاتمه معاهده کنترل تسلیحاتی 

موسوم به سالح های هسته ای میان برد در سال ۲۰۱۹ را پیشنهاد داد.

یک زن، وزیر امنیت مکزیک شد
رییس جمهور مکزیک برای نخستین بار یک زن را برای رهبری وزارت امنیت این کشور انتخاب و او 
را مامور به مغلوب ساختن باندهای شدیدا مسلح مواد مخدر که عامل دامن زدن به خشونت مزمن 
و کشته شدن ده ها هزار تن بوده اند،  کرد. رودریگز که ســابقا خبرنگار بوده و در حوزه کار دولتی در 
سمت های مختلف در دولت های چپ گرای متوالی در شهر مکزیکو ستی خدمت کرده خودش را 
به عنوان یک مقام سیاسی زیرک نشان داده و به عنوان یک فرد نزدیک به بئاتریس گوتیرز، همسر 

لوپز اوبرادور  تلقی می شود.

پوتین: 

هر حرفی بزنم می گویند در انتخابات آمریکا مداخله کرد
رییس جمهور روسیه درسخنرانی خود  گفت که مهم نیست من چه چیزی درباره انتخابات آمریکا بگویم 
چون هر حرفی بزنم می گویند در انتخابات مداخله کرده است.»والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه در 
سخنانی گفت که تمایلی به اظهار نظر درباره موضوع انتخابات در آمریکا ندارد. وی که در نشستی صحبت 
می کرد، گفت: »دوســت ندارم درباره موضوع انتخابات آمریکا اظهارنظر کنم چون برخی از شرکای ما 
صرف نظر از چیزی که من می گویم به هر چیزی چسبیده تا این ادعا را اثبات کنند که روسیه در انتخابات 
آمریکا مداخله می کند.« رییس جمهور روسیه در ادامه گفت که مسکو از سیاست هایی که دموکرات ها 
یا جمهوری خواهان پس از انتخابات سوم نوامبر در پیش خواهند گرفت، اطالعی ندارد. پوتین اضافه کرد 

که روسیه قادر خواهد بود تا با هرگونه پیامد انتخابات آمریکا مقابله کند.

فلسطین، دعوت اسراییل به مذاکره را رد کرد
خبرگزاری آکی ایتالیا نوشــت، نخســت وزیر تشــکیالت خودگردان در دیدار با وزیر خارجه رژیم 
صهیونیســتی دعوت این رژیم برای مذاکره را رد کرد و از اروپایی ها خواســت کشور فلسطین را به 
رسمیت بشناسند. پایگاه خبری روسیا الیوم به نقل از خبرگزاری »آکی« ایتالیا اعالم کرد که »محمد 
اشتیه« در دیدار با دی مایو گفت: »ما از ایتالیا خواستیم که کشور فلسطین را به رسمیت شناسد و 

کمبودی را که دولت آمریکا با جانب داری از اسراییل ایجاد کرده است، پر کند.«

وقتی ترامپ با رفتار های خارج از عرف می خواهد بازی را به هم بزند؛

بازگشت به اصل خویش!
زمان چندانی تا تاریخ سه نوامبر و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا باقی نمانده است. بســیاری از کارشناسان و تحلیلگران 
ضمن ارائه تفاســیر و تحلیل های گوناگون از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، 
گمانه زنی های مختلفی را با اســتناد به شواهد و قرائن ادعایی خود، 
در مورد پیــروز احتمالی انتخابات مطرح می ســازند. بــا این حال، 
تقریبا همگی آن ها در یک مسئله اشــتراک نظر دارند و آن این است 
که انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا یکی از سرنوشت سازترین و حساس ترین 
انتخابــات  در کل تاریخ آمریکاســت.به گزارش فــرارو، آنچه در این 
میان بیش از همه، انتخابــات ۲۰۲۰ آمریکا را جنجالی کرده و ماهیت 
چالشــی به آن داده، شــخصیت و اقدامات جنجالی دونالد ترامپ، 
رییس جمهور کنونی آمریکاست که با نشــان دادن الگو های رفتاری 
خاص و خارج از عرف، ســعی دارد تا نتیجه انتخابــات را به نفع خود 
تغییر دهد. امری که موجب شده تا این سوال اساسی مطرح شود که 
دالیل و محرک های اصلی گستاخی و رفتار های خارج از عرف ترامپ 

در بحبوحه رقابت های انتخاباتی آمریکا چیست؟
 چرا ترامپ اقدام بــه تنش آفرینی در جریــان رقابت های انتخاباتی 
می کند و به وضوح به رقیــب خود یعنی جو بایــدن توهین کرده و یا 
حتی به طور ضمنی از عدم تعهد خود به انتقال مســالمت آمیز قدرت 
در آمریکا ســخن می گوید؟ به نظر می رســد برای توضیح این نوع از 
رفتار های ترامپ، بتوان به طور خاص به سه مولفه و گزاره اصلی اشاره 
کرد.یکی از ویژگی های بارز ترامپ در جریــان رقابت های انتخاباتی 
وی با جو بایدن، بی برنامگی او  بوده اســت. ترامپ در مصاحبه های 
مختلف و همچنیــن مناظراتش با جو بایدن، صرفــا به طرح مطالب 
کلی و مبهم اقدام کرده و هیچ چشــم انداز مشخصی را در مورد آینده 
آمریکا ارائه نمی کند.درست همین بی برنامگی ترامپ است که موجب 
می شود تا وی برای الپوشــانی این نقص خود، رو به تنش آفرینی و 
جنجال افکنی بیاورد و با طرح ادعا های گســتاخانه و بی ادبی، صرفا 
افکار عمومی و پایگاه طرفداران خود را تهییج کند و ســعی کند از این 

طریق، آرای عمومی را به خود جلب کند.
 در واقع، ترامپ همچون دیگر رهبران پوپولیســت جهان، سیاست را 
به ســطحی ترین حالت خود تقلیل می دهد و با احساسی و هیجانی 
کردن امر حکمروایی، بر آن اســت تا ضعف بی برنامگی و ناکارآمدی 

خود را پوشش دهد.

ترامپ و تالش جهت تفرقه افکنی در جامعه آمریکا
بســیاری از ناظران و تحلیلگران مســائل آمریکا، ترامــپ را یکی از 

تفرقه افکن ترین رؤسای جمهور در کل تاریخ آمریکا ارزیابی می کنند. 
آن ها بر این باورنــد که ترامپ با »غیریت ســازی« گروه ها و طبقات 
مختلف جامعه آمریکا نظیر رنگین پوســتان، مهاجــران و مخالفان 
خود، عمال فضا را برای تنش آفرینی و حتی اعمال خشونت در جامعه 

آمریکا فراهم ساخته است.
 به نظر می رسد این راهبرد ترامپ نیز، یکی از دستورالعمل هایی است 
که رهبران پوپولیست جهان، همواره با تمسک به آن سعی داشته اند 
تا در قدرت بمانند. در واقع، این دسته از رهبران هنگامی که می بینند 
که جوامع شــان به دلیل ضعف عملکرد آن ها امــکان دارد که آن ها را 
کنار بگذارند، اقدام به چند دســته کردن جامعه می کنند و با تهییج و 
تحریک انواع و اقسام دوگانه ســازی ها سعی می کنند تا جو و فضا را 

بار دیگر به نفع خود تغییر دهند.
از این منظر، اظهارات تند و بی ادبانه ترامپ در مورد جو بایدن و یا دیگر 
افراد و گروه های سیاسی مخالفش، نمودی عینی از تالش های وی 
جهت تشدید شکاف ها و تفرقه در جامعه آمریکا و استفاده از این فضا 

برای تثبیت قدرت خودش است. در واقع، ترامپ با دستور کار»تفرقه 
بینداز و حکومت کن« بر آن است تا همچنان یکه تاز میدان سیاست 

و قدرت در جامعه آمریکا باقی بماند.

»گستاخی« به مثابه ویژگی خاص شخصیتی ترامپ
یکی دیگر از محرک هــای رفتار های غیراخالقی و بــی ادبانه دونالد 
ترامــپ، مرتبط با شــخصیت خاص وی اســت. تاکنون بســیاری 
از افرادی کــه با ترامــپ در دوره قبل از ریاســت جمهــوری وی کار 
 کرده انــد، تاکید داشــته اند کــه او در مقــام یک تاجر، شــخصی 
بی ادب و گســتاخ بوده و اساســا به اصــول اخالقــی پای بند نبوده 
است )البته افشــاگری های گاه و بی گاه علیه ترامپ نیز این مسئله 
را کامال تاییــد می کنند(. در ایــن چهارچوب به طــور خاص می توان 
به اظهــارات کارمنــدان ترامپ کــه در هتل های زنجیــره ای وی کار 
 می کردند اشاره کرد که گســتاخی و رفتار تند او را همواره مورد تاکید 

قرار داده اند.

رییس جمهور اعــالم کــرد: محدودیت های جدید 
 در ۲۵ اســتان و ۴۶ شهرســتان اعمال می شــود.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ما در بحث کرونا 
مسائل مفصلی را در جلسه بررسی کردیم، اظهار کرد: 
برای اینکه بتوانیم در برابر این ویروس موفق شویم 
باید به وظایــف خود عمل کنیم. بهداشــت،درمان ، 
دولت و مردم هرکدام وظایف خــود را دارند که باید 
انجام دهند. از تامین وســایل و خرید آن تا ســایر 
اقدامات و نیز وظایف کادر پزشکی کشور.وی افزود: 
اگر مردم در این زمینه بــا تمام توان به صحنه نیایند 
و وظایف خود را انجام ندهند قطعا مــا در برابر این 
ویروس موفق نمی شویم.روحانی تاکید کرد: برای 

بهداشت و درمان و اداره کشور و تامین منابع مالی باید 
اقدامات الزم را انجام دهیم و یکی از مواردی که جزو 
نواقص کار ما بود این بود که در اینجا مصوباتی تصویب 
می شد؛ اما در بخش اجرا مورد عمل قرار نمی گرفت 
که به همین دلیل با دســتور رهبری قرارگاهی برای 
اجرای این مصوبــات و برخورد با متخلفان شــکل 
گرفت.رییس جمهور ادامه داد: گروه های آسیب پذیر 
و سالمندان و کســانی که بیماری زمینه ای دارند را 
هم در جلســه اخیر مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم 
کشورهایی که نسبت به این دسته از افراد کار نظارت و 
مراقبت خوبی را انجام دادند، فوتی های خود را کنترل 
کردند. ما هم در زمینه این دســته از افراد و مراقبت 
از آنان کارنامــه خوبی داشــته ایم.روحانی تصریح 

کرد: بنابراین اعمال حاکمیت بایــد در کنار انضباط 
اجتماعی و مردمــی مورد توجه قرار گیــرد، در واقع 
نمی توان فقط به انضباط اجتماعی تکیه کرد. اگر قرار 
است کسی مراسم عقد و عروسی بگیرد به او پروتکل 
ارائه دهیم تا بداند چگونــه عمل کند.رییس جمهور 
اعالم کرد: محدودیت های جدیدی برای ۲۵ استان 
و ۴۶ شهرستان اعمال می شــود که از روز چهارشنبه 
تا جمعه بعد، این محدودیت ها برای مراکز اســتان 

اعمال خواهد شد.

روحانی در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا:

محدودیت های جدید در 25 استان و 46 شهرستان اعمال می شود

رییس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش مطرح  کرد:

تولید تمام نیازهای نیروهای مسلح به دست متخصصان ایرانی
رییس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش گفت: ملت شریف ایران مطمئن باشند فرزندان و سربازشان در ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران و نیروی 
انتظامی از قابلیت و توانمندی بسیار باالیی برخوردار هستند و همه نیازهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعم از هوایی، زمینی و دریایی به دست دانشمندان و 
متخصصان ایرانی تولید می شود.امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان افزود: با توانمندی های بسیار خوبی که داریم تهدیدهای دشمن را رصد می کنیم و متناسب با تهدیدات، 
قابلیت دفاع الزم را در خودمان ایجادکرده ایم .وی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران از توانمندی و قابلیت دفاعی و تهاجمی خوبی برخوردار هستند و چنانچه 
دشمنی بخواهد خیال خام خود را عملی کند با پاسخ کوبنده و پشیمان کننده ما رو به رو خواهد شد.رییس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران با اشاره به وظیفه همگان در مقابل تهدیدها و تحریم های دشمن و مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم افزود: اولین وظیفه ما این است که گوش به فرمان مقام 
معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا باشیم و بر همه نیروهای مسلح، دولت، مجلس و قوه قضاییه و همه آحاد ملت فرض است که تدابیر و رهنمودهای معظم له را 

چراغ راه خود قرار دهند چرا که راه سعادت و نجات ما پیروی از تدابیر ایشان است.

تحلیل روز

وز عکس ر

تبلیغات خالقانه 
آمریکایی ها برای 
داغ کردن تنور 

انتخابات
مردم آمریکا بــرای رای دادن 
انتخابــات  در  زودهنــگام 
۲۰۲۰ به صورت گســترده ای 

مشارکت کرده اند.

نماینده سابق مجلس:

 االن زمان گرو کشی سیاسی نیست
یک نماینده سابق مجلس گفت: اگر مردم گرفتار باشــند دیگر نمی گویند تقصیر این قوه است یا 
آن دیگری، بلکه آنها حاکمیت را مقصر می دانند.ســید حسین نقوی حسینی در ارتباط با ضرورت 
وحدت و همدلی میان قوا اظهار کرد: ما در شــرایط ویژه و خاصی قرار داریم. از یک سو جنگ تمام 
عیار اقتصادی به ســرکردگی آمریکایی ها علیه ما وجود دارد که عرصه را برای ما تنگ کرده است. 
آنان هر روز ســعی می کنند با تحریم ها فضای کشور را تحریک و به سوی فشــارهای بیشتر گام 
بردارند. وی ادامه داد: از سوی دیگر با گسترش بیماری کرونا  و آثار مخربش رو به رو هستیم. برای 
حل این مشکل عالوه بر تدبیر مسئوالن الزم اســت تا مردم هم با تمام توان با ستاد ملی مبارزه با 
کرونا همکاری کنند. این نماینده سابق مجلس گفت: بازارکشور لجام گسیخته شده و مشاغلی که 

بر اساس دستورات ستاد مبارزه با کرونا باید تعطیل شوند، زودتر باید از این دستور پیروی کنند.

هیچ ملتی با تلگرام و اینستاگرام دین خود را از دست نداده است
یک کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی با بیان اینکه یک  زمانی می گفتند اگر رادیو بیاید، حکومت از 
بین می رود به همین ترتیب چنین دیدگاهی نسبت به تلویزیون، ماهواره و ... وجود داشت، گفت: این 
دیدگاه توهمی و اشتباه بزرگ است. خودشــان هم می دانند که هیچ ملتی با تلگرام و اینستاگرام دین 
خود را از دست نداده است. ســعید لیالز ، درباره اهداف فیلتر کردن شبکه های اجتماعی تصریح کرد: 
»برای توضیح این موضوع چند سوال مطرح می شــود؛ اول اینکه آیا با فیلتر کردن می توان جامعه را از 
هجوم شبکه های مجازی حفاظت کرد؟ یا عده ای می خواهند تحت عنوان حفظ اخالقیات با هدف های 
سیاسی پوشش اخبار را در کشور کنترل کنند؟ میزان موفقیت  این طرح چقدر است؟ به نظر بنده این طرح 

موفقیتی در حفاظت جامعه از هجوم شبکه های مجازی کسب نکرده است.«

ادعای آتالنتیک:

 ایران در فلوریدا عملیات سایبری هدایت می کند
»توماس اس.واریک«، مدیر میز آینده پژوهشی وزارت امنیت داخلی آمریکا در اندیشکده »شورای 
آتالنتیک«، در گزارشی با عنوان »چگونه باید عملیات سایبری ایران و روسیه علیه انتخابات آمریکا 
را شکست داد؟« نوشت: تایید عملیات مخفی سایبری ایران علیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
توسط »جان  راتکلیف« رییس جامعه اطالعاتی ایاالت متحده در روز ۲۱ اکتبر مورد انتقاد شماری از 
 NSA ،CIA مفسران قرار گرفت، نهاد جامعه اطالعاتی آمریکا بر ۱۶ سازمان امنیتی این کشور از جمله
و FBI مدیریت و نظارت دارد. نویسنده گزارش »شورای آتالنتیک« در ادامه گفت که مهم ترین انتقاد 
این بود که جامعه اطالعاتی آمریکا در عنوان کردن »ساده ترین راه شکست این دست از اقدامات به 
آمریکایی ها« ناکام بود. این نویسنده در ادامه نوشت: راه ساده و آسان برای شکست اقدامات در 

حال انجام ایران و روسیه »رای دهی زودهنگام« است. 

وزیر خارجه ونزوئال:

 می توانیم قانونا از ایران سالح بخریم
وزیر خارجــه ونزوئال با اشــاره به پایــان محدودیت های تســلیحاتی ایران  گفت، کشــورش در 
 صورت نیاز می تواند به صورت قانونی برای خرید تســلیحات از ایران اقــدام کند.»خورخه آریزا«
 اظهار کرد: کاراکاس به روابــط همه جانبه با تهــران در زمینه های مختلف ماننــد تجارت، انرژی،
  همــکاری در زمینه کشــاورزی و دامــی، صنایع خودروســازی و نظامــی که تاریخچــه آن به

 دوران ریاست جمهوری »هوگو چاوز« بازمی گردد و در دوران ریاست جمهوری »نیکالس مادورو« 
افزایش یافته، ادامه خواهد داد.

کافه سیاست

یک کارشناس مسائل بین الملل:

 ناکارآمدی در کنترل کرونا 
از عوامل منفی کارنامه 

»ترامپ« است
یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: با وجود 
اثرگذاری نظرســنجی ها در روند انتخابات در 
آمریکا اما آنچه در نتیجه انتخابات تاثیرگذار و 
تعیین کننده خواهد بود، آرای الکترال اســت.
صباح زنگنه با اشاره به سبقت جو بایدن نسبت 
به دونالــد ترامپ در نظرســنجی ها اظهارکرد: 
نظرســنجی ها در آمریکا قابل اتکا نیســت و 
در این انتخابات نیز ممکن اســت نتایج قابل 
قبولی نداشته باشد. بر اساس تجربه می دانیم 
کــه آرای الکترال در انتخابــات و نتیجه آن در 
آمریکا مهم و موثر اســت در عین حال که آرای 
الکترال هم قواعدی دارد. یکــی از این قواعد 
توجه نمایندگان و سناتورها به موازنه اقتصادی 
و سیاســی در عملکرد کاندیداهاست. اگر این 
نشانه در رفتار و برنامه آنها دیده شود که قادر به 
برقراری موازنه در این دو بخش مهم نیستند، 
حتما در آرا تاثیرگذار است. نمی توان در یک دوره 
کامال بخش های سیاســی و نظامی و بنگاه ها 
و کاراتل هــای این حوزه مورد توجــه قرار گیرد 
و بخش های اقتصادی رها شــود و بالعکس.

وی ادامه داد: به نظــر در دوره قبــل که آقای 
ترامپ در جایگاه ریاست جمهوری آمریکا بود 
بخش های اقتصادی و بانکداری و نیز بخش 
عمومی جامعه به لحاظ بیکاری و بیمه اجتماعی 
مشــکالت زیادی را متحمل شده اند که حتما 
این موارد مورد توجه اســت. برداشت من این 
است که کارتل های اقتصادی در تعیین رییس 
جمهور بعدی نقش ایفا خواهند کرد چرا که در 
دوره ترامپ تا جایی که امکان داشــت فضای 
کار و فعالیت به کارتل های نظامی و تسلیحاتی 
داده شــد.زنگنه، درباره تاثیر شــیوع ویروس 
کرونا بر انتخابات آمریکا اظهار کرد: قطعا کرونا 
تاثیر بزرگی بر روند انتخابات و نتیجه آن دارد  به 
همین دلیل است که ترامپ نمایش ابتالیش به 
کرونا را بازی کرد تا به این شکل بخواهد به مردم 
بگوید اگر مبتال شدید سریع خوب می شوید؛ 
اما شــاهد بودیم که در سطح جامعه و افکار 

عمومی چندان این مسئله اثر نکرد. 

بین الملل
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کاهش قیمت گوشت قرمز در آینده نزدیک
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: با ساماندهی بازار نهاده های 
دامی و توزیع نهاده های یارانه ای، قیمت گوشت قرمز در آینده ای نزدیک کاهش می یابد.حسین 
ایراندوست با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز در کشــور  اظهار کرد: این افزایش با افزایش 
قیمت بخشی از نهاده های دامی به میزان ۷۰ درصد صورت گرفته است.وی افزود: با ساماندهی 
بازار نهاده های دامی و  توزیع نهاده های یارانه ای قیمت گوشت قرمز، در آینده ای نزدیک کاهش 
می یابد.معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اســتان با اشاره به کاهش قیمت تخم مرغ 
و مرغ گوشتی گفت: دامداران برای دریافت نهاده های دامی یارانه ای باید در سامانه بازارگاه ثبت 

نام کرده تا نهاده های دامی با قیمت دولتی در اختیار آن ها قرار گیرد.

 معاون اقتصادی استانداراصفهان خبر داد:

 توزیع 2 هزار تن روغن نباتی خانوار 
درفروشگاه های اصفهان

معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: دو هزار تن روغن نباتی خانوار در فروشگاه های استان 
اصفهان در حال توزیع است.سید حسن قاضی عسگر با اشاره به حواله دو هزار تن روغن نباتی به 
استان اصفهان اظهار داشت: این محموله در فروشگاه های استان اصفهان در حال توزیع است و 
مشکلی در تامین روغن نباتی در استان اصفهان وجود ندارد.وی افزود: متاسفانه برخی با هجوم 
به فروشــگاه ها و خرید مازاد بر نیاز بر کمبود روغن نباتی در اســتان اصفهان دامن می زنند که با 

تدابیر سازمان صمت، درصدد مدیریت این موضوع هستیم.
 معاون اقتصادی اســتانداری اصفهان با اشاره به دســتور اکید اســتاندار اصفهان درباره کنترل

 بازار روغن نباتی در استان اصفهان تصریح کرد: یکی از علل کمبود روغن نباتی در فروشگاه های 
 اســتان اصفهان، تاخیر توزیع روغــن نباتی در بخش صنــف و صنعت بود و همیــن موضوع به 
 فروش ســهمیه ای روغن نباتی در فروشــگاه ها منجر شد.وی بیان داشــت: مقرر شد سهمیه 
روغن نباتی صنف وصنعت هرچه ســریع تر پرداخت شــود تا بازار روغن نباتی در استان اصفهان 

سامان دهی شود. 

قیمت نان فانتری تا پایان سال تغییر نخواهد کرد
رییس اتحادیــه نان های فانتزی حجیــم و نیمه حجیم بــا بیان اینکه به رغــم افزایش قیمت 
نان، قیمت نــان فانتــزی تغییری نکرده اســت، گفــت: اگرچه فعــاالن این صنــف تقاضای 
افزایش قیمت داشــته اند؛ امــا هنوز به نتیجــه دقیقی نرســیده ایم و به نظر می رســد تا پایان 
ســال افزایش قیمتــی نخواهیم داشــت.علی اکبــر جهانگیری اظهــار کرد: به رغــم افزایش 
قیمت نان، قیمت نان فانتزی تغییری نکرده اســت. با توجه به نوســانی که در بــازار مواد اولیه 
تهیه نان فانتزی وجــود دارد هزینه های تولید افزایــش یافته و قیمت های کنونــی برای تولید 
کنندگان این فــرآورده صرفه اقتصادی نــدارد.وی افزود: آرد دولتی نیز بــا درصدهای متفاوتی 
در اختیار کارگاه هــای پخت نان فانتزی قرار می گیــرد. ۵۰ تا ۹۰ درصــد آرد کارگاه های مختلف 
توســط دولت تامین می شــود؛ اما این موضوع باعث توقف تولید نشده اســت.رییس اتحادیه 
نان های فانتزی حجیم و نیمــه حجیم گفت: مردم بیش از این تــوان پرداخت جریمه گرانی ها 
را ندارند. اگرچه فعاالن این صنف تقاضای افزایش قیمت داشــته اند؛ اما هنوز به نتیجه دقیقی 
نرسیده ایم تا بررســی های الزم انجام شده و پیشــنهاد افزایش قیمت به مســئوالن ارائه شود 
ولی به نظر می رســد تا پایان ســال افزایش قیمتی نخواهیم داشــت.جهانگیری با بیان اینکه 
قیمت آرد دولتی هر کیلو ۵۸ هزار تومان اســت، اظهــار کرد: کارگاه هایی که آرد مورد نیازشــان 
 به صــورت دولتی تامین نمی شــود، به ناچــار باید ایــن آرد را با قیمت بیشــتری در بــازار آزاد 

تهیه کنند.

طرح راهبردی برای وخیم تر شدن خشکسالی و معضل اصلی این روزهای اصفهان چیست؟  

ایستاده بر تراژدی فرونشست!

تراژدی جدال فرونشست با زمین های اصفهان روز به روز وخیم تر می شود 
برهمین اساس مسئوالن نهادهای ذی ربط برای جلوگیری از پیشروی این 
معضل فراگیر ، هشت طرح جامع و راهبردی را تهیه و اجرای آن را به تدریج با 
نهادهای مربوط آغاز کرده  اند.فرونشست زمین را زلزله خاموش نامیده اند؛ 
پدیده ای خطرناک که رفته رفته در اذهان عمومی معنای واضح و آشکارتری 
پیدا  کرد و به یکی از تهدید های این روز های جوامع تبدیل شده است، بر پایه 
تحقیقات پژوهشگران و محققان زمین شناسی بیش از ۱۵۰ کشور از جمله 
ایران با این معضل مواجهند و کم و بیش مخاطرات آن را مشاهده کرده اند.

بر پایه اعالم مسئوالن و پژوهشگران، استان اصفهان از جمله مناطق کشور 
به شمار می رود که فرونشست زمین در آن جدی است، این پدیده در ۳۵ 
دشت استان وجود دارد که از این تعداد فقط پنج دشت ممنوعه نیست و 
بقیه دشت ها از حیث فرونشست به صورت ممنوعه دسته بندی شده اند 
که بر اساس آن ها طرح های مختلفی تدوین شده و دستگاه های مختلف 
وظایف معین در این خصوص دارند و بی شــک اجــرای به موقع هر یک 

می تواند از افزایش پدیده مخرب و هولناک فرونشست جلوگیری کند.
رضا شهبازی، مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات سازمان زمین شناسی کشور 
به تازگی در جلسه ای در استانداری اصفهان، اعالم کرد میزان فرونشست 
در دیگر نقاط کشــور به هیچ وجه با اســتان اصفهان قابل مقایسه نیست 
و اصفهان به عنوان نماد فرونشســت زمین در کشور شــناخته می شود.

دشــت های نجف آباد، مهیار شــمالی و جنوبی، اصفهان، برخوار، کاشان، 
گلپایگان، اردستان، فریدن، نطنز و فالورجان شرایط خاص تری دارند و تدبیر 

الزم در این مناطق بیش از سایر شهرستان ها جدی و ضروری است و برای 
مثال میزان زمین در منطقه مهیار هرساله حدود ۱۳ سانتی متر فرونشست 
می کند.کارشناسان معتقدند که بررسی پدیده فرونشست زمین و راهکار 
توقف آن نباید تنها به یک ســازمان و نهاد واگذار شود بلکه باید همکاری 
جمعی ســازمان های مرتبط به ویژه مرتبط با آب مانند آب منطقه ای، آب 

و فاضالب، جهاد کشاورزی منابع طبیعی و راه و شهرسازی لحاظ شود.
متولیان امر بر آموزش صحیح مــردم برای کاهش مصرف آب و همکاری 
دیگر نهاد های مصرف کننده مایه حیات نظیر کشــاورزی و صنعت تاکید 
دارند. به گفته آنان، باید همگان درباره خطرات مرتبط با این پدیده به طور 
جامع هوشیار و آگاه شــوند در غیر این صورت پدیده فرونشست زمین در 
سال های آینده با وسعت و شدت بیشتری در استان اصفهان پیش خواهد 
رفت و به یکی از بالیای مهم شــهروندان تبدیل خواهد شد و شاید آن روز 
برای چاره جویی بسیار دیر شده باشد.باید به یک نکته کلیدی دیگر واقف 
بود، همان طور که در دیگر پدیده های مخرب نظیر گــرد و غبار و ریزگرد ها 
کار هایی که در سال های گذشته می توانســتیم انجام دهیم و از بروز فالن 
پدیده مخرب در حال حاضر جلوگیری می کردیم باید درس عبرتی باشد که 
فرونشست زمین را هم مانند آن پدیده ها از اکنون جدی بگیریم و برای رفع 
آن و جلوگیری از وقوع یک بحران در سطح کالن، هوشیار باشیم.به اعتقاد 
کارشناسان، ۵۰ تا ۷۰ هزار سال نیاز است تا زمین پس از فرونشست زمین 
به عمق یک سانتی متر خود را بازیابی کند، به همین دلیل سازمان ملل تاکید 

دارد در صورت فرونشست زمین به عمق چهار میلی متر در هر کشوری، کمیته 

مهار این بحران به ریاست باالترین مقام اجرایی آن کشور تشکیل شود.بنا به 
اظهارات مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در استان هشت طرح 
جامع و راهبردی برای جلوگیری از افزایش فرونشست زمین تدوین شده 
که در سرفصل ها و زیر مجموعه های آن اقدامات مرتبط هر دستگاه و نهاد در 
راستای مدیریت و کنترل فرونشست دشت ها مشخص شده است.منصور 
شیشه فروش اظهارداشت: اصلی ترین دلیل وقوع پدیده فرونشست زمین 
کاهش سطح آب های زیرزمینی و منابع آبی زیرسطحی است و از آنجا که 
اصفهان در منطقه خشک واقع شده و میانگین بارش ها در این خطه یک 
سوم میانگین بارش های کشــوری و یک هشتم مقدار بارش های جهانی 
است، مزید بر علت کم آبی شده و خطر مذکور در مناطق وسیع تری حس 
می شــود.وی اضافه کرد: میزان افت آب های زیرســطحی در دشت های 
استان ساالنه بالغ بر یک تا یک و نیم متر است و چنانچه نتوانیم طرح های 
مرتبط با کنترل منابع آبی و تعادل بخشــی را به خوبی انجام دهیم شاهد 
افزایش این رقم و بیشتر شدن میزان فرونشست در منطقه خواهیم بود.
شیشه فروش خاطرنشان کرد: در راستای جلوگیری از بروز فرونشست، 
طرح تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی از زیر مجموعه های وزارت نیرو 
در شرکت آب منطقه ای اصفهان در جهت کنترل پدیده تدوین شده که در 
مسائل مختلف از توقف سوء استفاده از چاه های غیرمجاز و میزان برداشت 
مشخص از چاه های مجاز فعال است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان ادامه داد: در همین ارتباط کارگروه ویژه در آن شرکت شکل گرفته 
و در راستای کاهش تنش های آبی و عملیات مرتبط با فرونشست زمین 
اقداماتی در دستور کار دارد.وی افزود: برای رصد چاه های غیرمجاز در استان 
اصفهان و موضوعات مرتبط فوق فرونشست زمین از یک سو و پروانه دار 
کردن چاه های مجاز برای تعدیل در مقدار برداشت ۶۲ اکیپ مرتبط در آن 
شرکت تشکیل شده و با انجام بررسی های مختلف در دشت های استان 
تخلفات را ثبت و از تکرار آن جلوگیری می کنند.به گفته مدیرکل مدیریت 
بحران اصفهان، در گام دیگر شورای حفاظت از منابع آب در استان تشکیل 
شده و طی امسال با برگزاری ۱۶ جلسه جوانب گوناگون پدیده فرونشست 
زمین مورد ارزیابی قرار گرفته و از سوی دیگر از آنجا که تغییر الگوی کشت 
کشاورزی از مهم ترین راهکار های جلوگیری از هدر رفت آب به شمار می رود 
برای آن هم برنامه ریزی شــده اســت.مدیرکل مدیریت بحران اصفهان 
تصریح کرد: یکی دیگــر از طرح های مرتبط با فرونشســت زمین اجرای 
پروژه های آبخیزداری و پخش سیالب در دشت هایی است که به صورت 
ویژه با تهدید فرونشست زمین روبه رو هستند که بر همین اساس در سال 
گذشــته ۳۵ طرح جامع آبخیزداری در مناطق اجرا شد و این رقم در سال 

جاری ۱۳ طرح را در برخواهد داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان اظهار کرد: 
بر اســاس آخرین آمار ۵۳ هزار و ۳۰۰ متقاضی برای 
دریافت وام ودیعه مســکن اصفهان ثبت نام کردند 
و وام ودیعه مســکن عامــل قرمز شــدن فرم جیم 
متقاضیان نیســت. علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه 
ثبت نام در طرح کمک ودیعه اجاره مســکن طی دو 
مرحله انجام پذیرفــت، اظهار کرد: ثبــت نام در این 
طرح تا پایان مهرماه ســال جاری فرصت داشت که 
مطابق با آخرین آماربه دست آمده تعداد ۵۳ هزار و 

۳۰۰ متقاضی برای استفاده از این تسهیالت در استان 
اصفهان ثبت نــام کردند.  مدیرکل راه و شهرســازی 
استان اصفهان با اشــاره به اینکه دریافت وام ودیعه 
مسکن عامل قرمز شدن فرم جیم متقاضیان نیست، 
اذعان داشت: برای دریافت این تسهیالت دارا بودن 
فرم جیم سبز الزامی است. به این معنی که متقاضی 
می بایست از اول فروردین ۸۴ فاقد مالکیت مسکونی 
باشد، از ابتدای انقالب هیچ یک از امکانات دولتی اعم 
از زمین، واحد مسکونی دولتی و تسهیالت یارانه ای را 
استفاده نکرده باشد، حداقل پنج سال سابقه سکونت 
در شهر مورد تقاضا داشته، همچنین خانم های مجرد 
باالی ۳۵ ســال و زنان سرپرست خانوارنیز مشمول 
این طرح می شوند.وی اضافه کرد: اشخاصی که وام 

ودیعه مسکن را دریافت می کنند عالوه بر اینکه فرم 
جیم آنها قرمز نمی شــود می توانند از سایر وام های 
بانک مسکن استفاده کنند و این مسئله مانعی ایجاد 
نمی کند.  قاری قرآن اذعان داشت: سقف تسهیالت 
کمک ودیعه اجاره مسکن برای مستأجران  کالن شهر 
اصفهان ۳۰ میلیون تومان است که تسهیالت بانکی 
موضوع این مصوبه از محل منابع تسهیالت تخصیصی 
به واحدهای کسب و کارهای آسیب دیده کروناست. 
وی با بیــان اینکه تا کنون حــدود ۷۲۷ میلیارد ریال 
تســهیالت به متقاضیان پرداخت شده است،  گفت: 
حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از اعتبــار مربوط به این 
طرح باقیمانده است که متقاضیان حائز شرایط پس از 

تشکیل پرونده در بانک می توانند دریافت کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

تسهیالت کمک ودیعه مسکن به 3 هزار متقاضی اصفهانی پرداخت شد

خبر روز

ضرورت اتصال گمرک به سامانه بازارگاه
با اتصال سامانه گمرک به بازارگاه شاهد این خواهیم بود تا آمار دقیقی از خروج نهاده های دامی 
از انبار های گمرک داشته باشیم.سید جواد ساداتی نژاد افزود: با اتصال گمرک به بازارگاه ، وزارت 
جهاد کشــاورزی ، کنترل کامل ورود و توزیع نهاده های دامی را در اختیار خواهد گرفت و می تواند 

میزان تحویل آن به مرغداران را نیز کنترل کند.
نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شــورای اســالمی گفت: بر اســاس اطالعات 
میدانی به دســت آمده درباره نهاده های دامی ارائه شــده شاهد آن هســتیم که سامانه گمرک، 
اطالعاتش را کامل به بازارگاه ارائه نمی دهد.رییس کمیســیون کشــاورزی، آب، منابع طبیعی و 
محیط زیست مجلس شورای اسالمی همچنین افزود : سازمان تعاون روستایی باید وارد عمل 
 شود تا با خرید مناســب زعفران، قیمت این محصول را به صورت تضمینی یا حمایتی به شرایط

 مطلوبی برساند.

 صادرات ساالنه بیش از هزار تن محصوالت گلخانه ای
 به خارج از کشور

ســاالنه هزار و ۱۰۰ تن فلفل دلمه ای رنگی و بادمجان از بزرگ ترین گلخانه صنعتی شهرســتان 
مبارکه به خارج از کشور صادر می شود.مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان مبارکه با اشاره به اینکه 
این گلخانه که ۶ هکتار مساحت دارد، گفت: در این گلخانه از سامانه کشت خاکی و بذر های اصالح 

شده استفاده و به صورت هوشمند آبیاری می شود.
سید کسری بابایی با بیان اینکه شهرستان مبارکه ۳۱۴ گلخانه صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی دارد 
افزود: این شهرستان با تولید ســالیانه بیش از ۷۵ هزار تن انواع سبزی و صیفی، توانسته از نظر 

سطح زیر کشت گلخانه ای، رتبه  دوم استان را به خود اختصاص دهد.
وی، سطح زیر کشت گلخانه های شهرستان مبارکه در سال جاری را ۴۶۰ هکتار بیان کرد و افزود: 
سطح زیر کشــت گلخانه ها در این شهرستان نسبت به مدت مشــابه پارسال ۲۰ درصد افزایش 
یافته است.اصغر هدایت، فرماندار مبارکه هم با بیان اینکه توسعه  کشت های گلخانه ای به لحاظ 
کارکرد در بهره برداری از آب، نهاده های کشاورزی و تولید محصوالت مختلف یکی از سیاست های 
محوری دولت است،  گفت: با تمهیدات اتخاذ شده و همکاری شهرداران و دهیاران، صدور پروانه  
 گلخانه های صنعتی و نیمه صنعتی به متقاضیان و ارائه تسهیالت ارزان قیمت در اختیار کشاورزان 

قرار می گیرد.

 نوسان مثبت صعود نرخ شیر
در نیمه نخست سال جاری شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان روند مثبتی نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته از خود به جای گذاشته است.این شرکت لبنی در دوره ۶ماهه منتهی به شهریورماه، 
مجموع درآمد های ماهانه خود را به ارزش ۵.۶۵۱.۲۴۱ میلیون ریال گزارش کرده که در قیاس با 

دوره مشابه سال گذشته ۵۷ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.
بر پایــه ایــن گــزارش، شــرکت »غشــصفا« در بخش »فــروش هــای داخلی« بــه میزان 
۱۱.۷۶۵ تــن از محصوالت خــود را به فروش رســانده و این در صورتی اســت که در مقایســه 
با دوره مشــابه ســال گذشــته ۲۱درصد افزایش را به دنبال داشــته و همچنین نســبت به ماه 
گذشــته رشــد ۱۲درصدی را تجربه کرده و در نیمه نخســت ســال جــاری این شــرکت لبنی 
روند مثبتی نســبت به دوره مشــابه در سال گذشــته از خود به جای گذاشــته است.بیشترین 
میزان فروش داخلی شــرکت »غشــصفا « در شــهریورماه ســال جاری، انواع شــیر با مبلغ 
 ۳۴۷.۰۸۹ میلیــون ریال بوده که در مقایســه بــا مردادماه افزایــش ۲۱ درصــدی را به دنبال

 داشته است.

کافه اقتصاد

کاهش 54 درصدی مسافران طی 6 ماهه نخست امسال در اصفهاناخبار
 معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان از کاهش ۵۴ درصدی مسافران در نیمه اول سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل خبر 
داد و گفت: متاسفانه بخش حمل ونقل مسافر به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده است.علیرضا جعفری با بیان اینکه تعداد سفرهای ثبت شده در نیمه نخست 
امسال معادل ۳۷ هزار و ۴۳ سفر بوده که به نسبت مدت مشابه حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۳۳۲ 
نفر مسافر به اقصی نقاط ایران جا به جا شده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که جابه جایی ۶ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۱۰۵ مسافر بود، شاهد کاهش جابه جایی 
بیش از ۵۴ درصدی مسافر هستیم.وی با بیان اینکه بخش حمل ونقل مسافر به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده است، اضافه کرد: شیوع ویروس کرونا باعث 
شد بازار سفرهای نوروزی، اربعین و سفرهای دانشجویان از دست برود و این بخش به شدت متضرر شود.وی با اشاره به ارائه تسهیالت دولتی به بخش رانندگان  و شرکت 
های حمل ونقل، گفت: برای عبور از این شرایط نیازمند ایجاد سازوکارهای متناسب با حجم این بحران هستیم.معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان ادامه داد: ناوگان حمل ونقل مسافر استان اصفهان یکی از بهترین ناوگان های کشور از لحاظ کیفیت و تعداد به شمار می آید. وی، تعداد ناوگان فعال در استان 
اصفهان را بالغ بر ۴ هزار و ۷۰۰ دستگاه عنوان کرد و گفت: استان اصفهان پس از تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد ناوگان را در کل کشور به خود اختصاص داده است.

تغییر الگوی کشت 
راهکاری برای کاهش 

فرونشست
مدیر کل مدیریــت بحران اســتانداری 
اصفهان در مــورد راهکارهــای مقابله با 
فرونشســت زمین به لزوم تغییر الگوی 
کشت اشاره و تصریح کرد : تجهیز حدود 
۱۲۴ هزار هکتار از زمین های کشــاورزی 
اســتان به ســامانه های نویــن آبیاری 
توانســته فعالیت های مثبت این بخش 
برای جلوگیری از هدر رفت آب را آغاز کند، 
از سوی دیگر توسعه ۲ هزار هکتاری کشت 
گلخانه ای در استان برای حفظ منابع آبی 
تاثیر مثبتی داشته است.شیشه فروش 
با اشــاره به اهمیت توجه به کشاورزی به 
روز و پیشــرفته در راســتای جلوگیری از 
هدررفت آب خاطرنشــان کرد: تهیه طرح 
جامع الگوی کشــت در اســتان اصفهان 
که هم اکنون آماده شــده می تواند برای 
جلوگیری از کشت گیاهان غیر راهبردی و 
پرمصرف و استفاده موثر و مفید از منابع 
آمی گام موثری باشــد.مدیرکل مدیریت 
بحران اصفهان تصریح کــرد: یکی دیگر 
از طرح های مرتبط با فرونشســت زمین 
اجرای پروژه های آبخیــزداری و پخش 
سیالب در دشت هایی است که به صورت 
ویژه با تهدید فرونشســت زمین روبه رو 
هستند که بر همین اساس در سال گذشته 
۳۵ طرح جامع آبخیزداری در مناطق اجرا 
شــد و این رقم در ســال جاری ۱۳ طرح 
را در برخواهد داشت.شیشــه فروش در 
ادامه به لزوم بهره گیری از پســاب اشاره 
کرد و گفت: این روز ها در سطح کشور های 
مختلف استفاده از آب های خاکستری یا 
همان پساب توانسته جلوی هدررفت آب 
تازه را بگیرد که بر همین اساس می توانیم 
استفاده از آب خاکستری و پساب برای 
کشــت گیاهان و بــه نوعی اســتفاده در 
فضای سبز را بیشــتر از گذشته در دستور 
کار قرار دهیم که به خودی خود به پایداری 
 بیشــتر منابع آبــی زیر ســطحی کمک

 خواهد کرد.

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر بر اساس مجوز شماره ۱۲۰۰/ش مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ شورای محترم اسالمی شاهین شهر در نظر دارد 
۱- اجاره فضایی به مساحت تقریبی ۲۷۰ متر مربع واقع در شاهین شــهر خیابان طالقانی، خیابان شهید شریفی، بلوار مولوی، مقابل زورخانه ذوالفقار را جهت استقرار 

وسایل بازی شامل )ترامپولین، پارک بادی( ۲- اجاره فضایی به مساحت ۵۰ متر مربع در ضلع میانی پارک یاسمن واقع در تقاطع خیابان نظامی و فرخی جهت استقرار وسایل 
بازی شامل )چرخ و فلک برقی، استخر توپ( را از طریق مزایده عمومی با قیمت کارشناسی به مدت یک سال به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می بایستی جهت 
اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به امور مالی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شــهرداری شاهین شهر واقع در شاهین شهر  خیابان دهخدا فرعی یک شرقی پالک 
۱۰۵ مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ به دبیرخانه حراست شهرداری اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۵ روز 

چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ با حضور اعضا کمیسیون عالی معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
سایر شرایط:

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

علی عرب چم چنگی- مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهرم الف:1035724

چاپ اول

۱- چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 
نفع سازمان ضبط خواهد شد.

۲- سپرده شــرکت در مزایده به مبلغ ۱۹/۲۶۰/۰۰۰ ریال ) نوزده میلیون و دویست و 
شــصت هزار ریال( پارک مولوی و ۹/۴۸۰/۰۰۰ ریال )نه میلیون و چهارصد و هشتاد 
هزار  ریال( پارک یاسمن می باشد که به صورت وجه نقد به حساب سپرده بانکی به 
شماره ۰۱۰۵۰۵۲۹۲۹۰۰۷ نزد بانک ملی واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر بنام 

شهرداری شاهین شهر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با شرایط مندرج در 
اسناد مزایده قابل ارائه می باشد. 

۳- ســازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار اســت و به پیشنهاداتی که 
بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده باشد یا مبهم، مخدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد 

ترتیب اثرنخواهد داد.
۴- سایر اطالعات و  جزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مزایده مندرج می باشد.
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مدیرکل منابع و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری خبر داد:

به روز رسانی طرح مدیریت ۴ پارک جنگلی 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحــال و بختیاری از به روز 
رسانی طرح مدیریت چهار پارک جنگلی در استان خبر داد و گفت: به 
روز رســانی طرح مدیریت پارک های جنگلی، تهیه طرح جدید برای 
مدیریت پارک ها و همچنیــن احاله مدیریت پارک هــای جنگلی از 
برنامه های اجرایی این اداره کل به منظور ساماندهی این پارک هاست. 
سید اسماعیل صالحی با اشــاره به اینکه ۱۷ پارک جنگلی در استان 
وجود دارد، افــزود: برای هفت پارک جنگلی اســتان نیز طرح جدید 

مدیریت تهیه شده است.

 اجرای طرح های جنگل کاری اقتصادی
 با هدف احیای  جنگل و افزایش پوشش سبز

صالحی با تاکید بر اینکه اجرای طرح احالــه مدیریت از برنامه های 
این اداره به منظــور حفظ و مراقبت از پارک هــای جنگلی با همکاری 
مشارکت مردمی و دوست داران طبیعت در دســت اجراست، اضافه 
کرد: تا کنون ۱۱ پارک جنگلی اســتان احاله مدیریت شده است.وی 
ادامه داد: ایجاد اشــتغال زایی، مقابله با تعرضات احتمالی و کاهش 

آتش ســوزی از دیگر اهداف اجرای طرح احاله مدیریت اســت که با 
افزایش مشارکت مردم، کمک زیادی به غنای پوشش گیاهی در این 

پارک های جنگلی خواهد شد.
صالحی گفت: مســاحت پارک های جنگلی استان ۷۴۹ هکتار است 
که از مجموع ۱۷ پارک جنگلی شش پارک به صورت طبیعی و مابقی 

دست کاشت است.
وی افزود: پارک های جنگلی اردل، شیاســی و گندمکار در شهرستان 
اردل، سیاســرد در شهرســتان بروجــن، تهلیجــان، سورشــجان، 
شــاهین و ســولدره در شهرستان شــهرکرد، فارســان، گوجان یک 
و دو و پردنجــان یــک و دو در شهرســتان فارســان، دوپــان و دره 
عشــق در شهرســتان کیار و چهارطاق و پرورز در شهرستان لردگان از 
جمله پارک های جنگلی اســتان هستند.صالحی با اشــاره به اینکه 
گونه قالب پارک هــای جنگلی طبیعی اســتان بلوط اســت، اضافه 
کرد: گونــه قالب پارک های دست کاشــت اســتان نیــز گونه هایی 
 همچون بادام کوهی، زبان گنجشــک، اقاقیا، افرا، نارون و ســوزنی 

برگ ها هستند.

پیشرفت 50 درصد طرح آبرسانی چشمه چهراز
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب چهارمحال و بختیاری، از پیشرفت ۵۰ درصد طرح آبرسانی چشمه چهراز 
خبر داد و گفت: هدف از انجام این پروژه در مرحله اول افزایش آب مجتمع در مواقع خاص و مورد نیاز 
مشترکین به خصوص در فصولی که مصارف افزایش می یابد و در مرحله دوم ایجاد بستری مناسب به 
عنوان منبع آب کمکی و قابل اتکا به عنوان پدافند غیر عامل است.احمدرضا محمدی با تاکید بر تکمیل 
هر چه سریع تر این پروژه آبرسانی از چشمه چهراز و افزایش کمی آب مجتمع چهار روستایی حیدر آباد 
به مشترکین توصیه کرد: با مدیریت مصرف آب می توانند عاوه بر جلوگیری از هدر رفت آب آشامیدنی با 
پرداخت کمتر آب بها به سبد اقتصادی خانواده خود نیز کمک کنند.محمدی پیش بینی کرد: با اعتباری 
بالغ بر چهار میلیارد ریال این شرکت می تواند با اجرای شبکه برق و تجهیز و راه اندازی آبگیر، پروژه مذکور 
را تکمیل و راه اندازی کند.وی ادامه داد: طرح جایگزینی خط انتقال این مجتمع که در سال ۱۳۷۴ اجرا 
شد، با توجه به عبور از زمین های رانشی منطقه نیاز به جابه جایی دارد.محمدی گفت: در صورت تخصیص 

۲۴ میلیارد ریال اعتبار، عملیات اجرایی پروژه مذکور کلید خواهد خورد.

۷0 هزار پرنده به تاالب های چهارمحال و بختیاری کوچ کردند
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۷۰ 
هزار پرنده در تاالب های استان، زمســتان گذرانی می کنند، افزود: ۴۰ هزار قطعه از این پرندگان در 
تاالب بین المللی چغاخور، ۱۳ هزار قطعه در تاالب گندمان و ۱۷ هزار قطعه در تاالب سولقان مشاهده 
و سرشماری شده اند.شــهرام احمدی تصریح 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.

تاالب بین المللی چغاخور از ســال ۸۹ به لیست تاالب های بین المللی کشــور اضافه شده و جزو 
تاالب های کنوانسیون رامسر قرار گرفته است. 

33 مزرعه تولید بچه ماهی در چهارمحال وبختیاری فعال است
 رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه ۳۳ مزرعه تولید بچه ماهی در 
چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند، اظهار داشــت: این مزارع تولیدی بخشی از نیاز بچه ماهی 

مزارع پرورشی را  تولید می کنند.
عطا ا... ابراهیمی ادامه داد: ۴۶ میلیون قطعه بچه ماهی در سال جاری در این استان تولید شد.وی 
تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری در حال حاضر بیشــترین میزان تولید ماهی سردآبی کشور را به 
خود اختصاص داده است.ساالنه بیش از ۲۴ هزار تن ماهی سرد آبی از نوع قزل آال در این استان 
تولید می شود.رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: بیشترین مزارع پرورش ماهی 

استان در شهرستان های اردل و کیار واقع هستند.

 راه اندازی پویش مردمی »عطر گل محمدی «
در چهارمحال و بختیاری

مدیر ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مســاجد چهارمحال و بختیاری گفت: پویش 
مردمی عطر گل محمدی به مناســبت هفته وحدت و به منظور عرض ارادت به پیامبر اکرم )ص( 
برگزار می شــود.محمدرضا مظاهری افزود: عاقه مندان می توانند با شعرخوانی در وصف پیامبر 
اسام )ص( و تهیه فیلم و کیلیپ از این شعرخوانی و انتشار آن در شبکه های اجتماعی با هشتک 
#عطر_گل_محمدی به این پویش مردمی بپیوندد.مظاهری با اشاره به اینکه اقدام نشریه فرانسوی 
در انتشار کاریکاتور از رسول اکرم )ص( اقدامی در راستای اهداف استکبار جهانی است، ادامه داد: 
این اقدامات موهن پیش از این نیز چندین نوبت دیگر اتفاق افتاده بود و به منظور اختاف افکنی و 

ایجاد تنش در جامعه اسامی است.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
8/31 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 2921 مورخ 99/06/29 هیات اول  خانم فاطمه صادقي به شناسنامه 
شــماره 1272645371 كدملي 1272645371 صادره اصفهــان فرزند حجت اهلل بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 73.20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3264 فرعي 
از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شــماره 2840 مورخ 99/06/24 هیات اول آقاي حمید هدایت به شناســنامه 
شماره 313 كدملي 1289427501 صادره فرزند براتعلي بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 92.45 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 66 فرعي از 4483 
 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان به موجب بیع نامه و

 مع الواسطه از طرف آقای حاجی آقا سخنی دستجردی خریداری شده است.
3- رای شــماره 2855 مورخ 99/06/25 هیات اول خانم اكرم قاســمي به شناسنامه 
شماره 402 كدملي 1289036497 صادره فرزند بهروز بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 92.45 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 66 فرعي از 4483 
 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان به موجب بیع نامه و

 مع الواسطه از طرف آقای حاجی آقا سخنی دستجردی خریداری شده است.
4- رای شــماره 2842 مورخ 99/06/24 هیات اول آقاي حسینعلي رستم به شناسنامه 
شــماره 29 كدملي 1288728344 صادره اصفهان فرزند رحیم بر ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 165.64 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
5- رای شــماره 2232 مورخ 99/05/13 هیات اول آقاي احمد ابوعطا به شناســنامه 
شماره 638 كدملي 1288694946 صادره اصفهان فرزند جواد در قسمتي از یکبابخانه 
به مساحت 19.30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 27 فرعي از 3124 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 
طرف خانم صاحب حاج هاشمی، آقای براتعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی و خانم نیست 

در جهان زمانی خریداری شده است.
6- رای شــماره 2596 مورخ 99/06/06 هیات اول آقاي محمدجــواد فروتن دنبه به 
شناسنامه شــماره 1925 كدملي 1289226040 صادره فرزند حسینعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 153.84 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای مرتضی خدابخش خریداری شده است.
7- رای شــماره 2598 مورخ 99/06/06 هیات اول آقاي محمدجــواد فروتن دنبه به 
 شناســنامه شــماره 1925 كدملي 1289226040 صادره اصفهان فرزند حســینعلي

 بر دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 369.46 مترمربع مفروزی از 
 پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به

 موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای مرتضی خدابخش خریداری شده است.
8- رای شــماره 2597 مورخ 99/06/06 هیات اول آقاي حســین علي فروتن دنبه به 
شناسنامه شــماره 15174 كدملي 1282621017 صادره اصفهان فرزند حیدر علي بر 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 369.46 مترمربع مفروزی از پالك 

شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای مرتضی خدابخش خریداری شده است.

9- رای شماره 2895 مورخ 99/06/27 هیات اول آقاي مهدي عسگري به شناسنامه 
شماره 215 كدملي 6209696406 صادره سده لنجان فرزند علي بر پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100.73 مترمربع مفروزی از پالك شماره 133 فرعي از 
4348  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
10- رای شــماره 2896 مورخ 99/06/27 هیات اول خانم مرضیه رحیمي خشوئي به 
شناسنامه شــماره 138 كدملي 1286094534 صادره اصفهان فرزند محسن بر یك 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 100.73 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 133 فرعي از 4348  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
11- رای شــماره 2839 مورخ 99/06/24 هیــات اول آقاي اســمعیل نیازعلي زاده 
 مقدم به شناسنامه شــماره 94 كدملي 4679513624 صادره اصفهان فرزند محمد بر
 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 108.90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 174 فرعي 
 از 4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب
  بیع نامــه و مع الواســطه از طــرف آقای حســنعلی صابــر دســتجردی خریداری 

شده است.
12- رای شــماره 282 مورخ 97/01/26 هیات اول آقاي امیر مســعود عطائي مباركه 
به شناسنامه شــماره 1490 كدملي 0041348052 صادره تهران فرزند محمد  بر1/5 
دانگ از ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 32/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
122فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
13- رای شــماره 280 مورخ 97/01/26 هیات اول آقاي ســعید احمدي به شناسنامه 
شماره 126 كدملي 1110667078 صادره فالورجان فرزند محمد علي بر 1/5 دانگ از 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 122فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شــماره 281 مورخ 97/01/26 هیــات اول آقاي محمد عطائــي مباركه به 
شناسنامه شماره 25 كدملي 5419060051 صادره مباركه فرزند رحمن بر سه دانگ از 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 122فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شــماره 3019 مورخ 99/07/07 هیات اول آقاي سیدصدرالدین میرفروغي 
به شناســنامه شــماره 306 كدملي 6339383831 صادره فرزند عیسي بر ششدانگ 
یکبابخانه دو طبقه به مساحت 150.42 مترمربع مفروزی از پالك شماره 341 فرعي از 
5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16- رای شماره 615 مورخ 99/02/17 هیات اول آقاي حســین آصفي به شناسنامه 
شماره 1120 كدملي 1289105146 صادره اصفهان فرزند مراد بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 122/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعی از 3430 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای احمد صادق دستجردی خریداری شده است.
17- رای شــماره 3042 مورخ 99/07/09 هیــات اول آقای یوســف جابري پوده به 
شناســنامه شــماره 3240 كدملي 1282777734 صادره اصفهان فرزنــد امیراله بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 126.27 مترمربع مفروزی از پالك شماره 341 
فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
 18- رای شــماره 3013 مــورخ 99/07/06 هیــات اول آقــاي روح اهلل جعفــري
 گندماني به شناســنامه شــماره 61 كدملــي 6299707615 صــادره بروجن فرزند 

رحمت اله بر ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 19 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 
 اصفهان به موجــب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای مرتضــی پوریان خریداری 

شده است.
19- رای شماره 3020 مورخ 99/07/07 هیات اول خانم الله نقدي سده به شناسنامه 
شــماره 34490 كدملي 1970346124 صادره فرزند صفرعلي بر ششــدانگ یکباب 
ساختمان در حال ســاخت به مســاحت 324.24 مترمربع مفروزی از پالك شماره 85 
فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
20- رای شماره 3103 مورخ 99/07/15 هیات اول  آقاي حسین رحماني به شناسنامه 
شــماره 536 كدملي 1111256616 صــادره قهدریجان فرزند محمد بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 96.77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3083 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
21- رای شــماره 2924 مورخ 99/06/29 هیات اول خانــم مهرنوش صابري زانیاني 
به شناســنامه شــماره 4610289881 كدملي 4610289881 صادره فرزند هاشم بر 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 43.70 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 2946 
 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان به موجب بیع نامه و

 مع الواسطه از طرف آقای مهدی سلیمانی نژاد خریداری شده است
22- رای شــماره 2934 مورخ 99/07/01 هیات اول آقاي قاســم عزیزي گشنیگاني 
به شناسنامه شــماره 2094 كدملي 4621631012 صادره فرزند اسداهلل بر ششدانگ 
یکبابخانه مخروبه قدیمی به مساحت 366.17 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای حیدر خدابنده خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/08/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/26

م الف: 1035363 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مزایده نوبت دوم مرحله اول

8/32 واحد اجرای شــعبه اول حقوقی دادگاه عمومی حقوقی كاشان با توجه به اجرائیه 
صادره له ســید عبدالحامد قدرتیان علیه اكبر اقدسی یزدلی مبلغ 700/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ .............. ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ ................. ریال 
بابت حق الوكاله وكیل و مبلغ 4/000/000 ریال بابت هزینه كارشناسی و مبلغ .............. 
ریال بابت خســارت تأخیر تأدیه از زمــان صدور چك تا زمان اجرای حکم براســاس 
 شاخص بهای كاال و خدمات اعالمی از بانك مركزی و مبلغ 35/000/000 ریال بابت

 نیم عشــر دولتی مقداری از امــوال محکوم علیه شــامل آپارتمان بــه پالك ثبتی 
5549 فرعــی از 13 اصلــی مفــروز از 1134 فرعــی قطعــه 9 واقــع در بخش 2 
كاشــان میدان 14 معصــوم ابتدای خیابــان صنیع الملك طبقه ســوم به مســاحت 
55/9 متر مربــع مقابــل آژانس ســادات از نظــر كارشــناس محترم، ســاختمان 
فلزی با شــناژ بندی بــوده دارای پنجره ای آهنــی و درب های چوبــی و كف های 
داخل واحد ســرامیك، دیوار های اتــاق ها و پذیرایــی گچ كاری همراه با نقاشــی، 
 ســرمایش كولر آبی و گرمایش شــوفاژ با موتور خانه مركزی و دارای آسانســور و ... 
با در نظر گرفتن عوامل فوق و ســایر عوامل مؤثر در ارزیابی به مبلغ 500/000/000 
تومان معادل 5/000/000/000 ریــال ارزیابی گردیده اســت. توقیف پس از اجرای 
تشــریفات قانونی و اینکه كارشــناس رســمی/منتخب دادگســتری پس از بازدید 
به شــرح ذیل اقدام به ارزیابــی نموده اســت. در تاریخ 99/9/5 از ســاعت 10 صبح 
واحد اجرای شــعبه اول حقوقی بــه مزایده می گذارد بــه هر كس یا كســانی كه از 
مبلغ كارشناســی شــده ذیل الذكر شــروع و باالترین مبلغ را پیشــنهاد نماید اموال 
بــه وی فروخته خواهد شــد. خریدار مــی بایســت ده درصــد از ارزش كل اموال را 
فــی المجلس تودیــع نمایــد و مابقی مهلتــی كه از ســوی مســئولین و متصدیان 
 اجــرای احــکام تعییــن و حداكثــر آن از یك مــاه تجاوز نمــی كند می بایســت

 پرداخت نماید چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعیین شده نسبت به پرداخت مابقی بهاء 
اقدام ننماید ســپرده او پس از كســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد گردید كســانی كه مایلند اموال را مالحظه و بازید نمایند می توانند 5 روز مانده 
 به وقت مزایده به دایره اجرای شــعبه اول حقوقی دادگستری كاشــان مراجعه نمایند. 

م الف: 1034009 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری كاشان 
حصر وراثت

8/33  خانم معصومه عباســی فرزند رمضان باســتناد شــهادت نامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه طی درخواستی به شــماره كالسه 398/99 به این شورا چنین 
اشعار داشته است كه شادروان آقای رمضان عباسی فرزند امراله در اقامتگاه دائمی خود 
فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- ابوالفضل عباسی، ش.ش 11 
متولد 1349 فرزند 2- نجاتعلی عباســی، ش.ش 144 متولد 1354 فرزند 3- علیرضا 
عباســی، ش.ش 287 متولد 1352 فرزند 4- زهرا عباسی، ش. ش 328 متولد 1356 
فرزند 5- فاطمه عباسی، ش.ش 1 متولد 1358 فرزند 6- امراله عباسی، ش.ش 6 متولد 
1361 فرزند 7- عذرا عباســی، ش.ش 13 متولد 1363 فرزند 8- محمدرضا عباسی، 
ش.ش 11 متولــد 1364 فرزند 9- حمیدرضا عباســی، ش.ش 1230010319 متولد 
1369 فرزند 10- معصومه عباســی، ش.ش 88 متولد 1366 فرزند و به جز افراد فوق 
الذكر وارث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشــر در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار 
ارســال می گردد تا هر كس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 1034691 شعبه اول مجتمع شماره یك شورای حل اختالف بادرود 

آگهی انتقالی شرکت پویا کک سپاهان سهامی خاص به 
شماره ثبت 1970 و شناسه ملی 10260340479 

به موجب آگهــی تغییــرات شــماره ی 139830402085018398 
مورخ 1398/10/28 و صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/10/21 مرکز اصلی شرکت پویا کک ســپاهان سهامی خاص 
از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی شــهرضا به نشانی استان اصفهان، 
شهرستان شهرضا ، بخش مرکزی ، دهستان دشــت ، روستا شهرک 
صنایع شیمیائی ر، محله شــهرک صنعتی رازی ، خیابان فاز1 ، خیابان 
دهم بلوک 9 ، پالک 87 ، طبقه همکف کدپستی 8639111851 انتقال 
یافت و در این اداره تحت شماره 1970 به ثبت رسید./ اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

شهرضا )1034165(

اعالم مفقودی 
کارت دانشــجویی متعلق به خانم عاطفه یزدان کیش  
راد با شــماره ملی 1171306032 و شماره دانشجویی 
9152135 متعلــق به موسســه آمــوزش عالی دانش 
پژوهان پیشــرو مفقود گردیده و فاقد هر گونه اعتبار 
می باشد از یابنده تقاضا می گردد کارت را به صندوق 

پستی به شماره 816551475 ارسال نماید.

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

تصویب 1۸ طرح در کمیسیون 
ماده پنج طرح های تفضیلی 

چهارمحال 
ه  معــاون معمــاری و شهرســازی اداره کل را
و شهرســازی چهارمحــال و بختیــاری از تصویب 
۱۸ طــرح در کمیســیون مــاده ۵ طــرح تفضیلی 
لونــی   شــهرهای اردل، گهــرو، فارســان و آ

خبر داد.
صغری محمدعلیزاده با اعام این مطلب افزود: در 
این جلســه ۱۳ مورد اصاح معبر و یک مورد تغییر 
کاربری با موضوع گردشــگری  و یک مورد تدوین 
ضابطه و تغییر حدنصاب در شهر اردل مصوب شد. 
وی افزود: جابه جایی معبر در شهر گهرو و همچنین 
اصاح عــرض معبر به ۱۰ متر در شــهر فارســان از 
دیگر مصوبات جلســه بود. معاون شهرســازی  و 
معماری راه و شهرســازی اســتان ادامه داد: برای 
شــهر آلونی نیز یک مورد کاهش عرض معبر به ۴ 
متر و تغییر کاربری از معبر به مســکونی به تصویب 
حاضرین در جلسه رســید.محمدعلیزاده همچنین 
از بررسی طرح تفضیلی پیشــنهادی شهر لردگان و 
ارائه گزارش در این خصوص هم اشــاره کرد و ادامه 
داد: تدوین ضوابط برای پاک های زیر حدنصاب در 
شهر فرخ شــهر نیز در جلسه کمیسیون مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
وی در پایان با اشــاره بــه روند تصویــب موارد در 
کمیسیون ماده ۵ اســتان، گفت: موارد پیشنهادی 
پس از تکمیل درخواست ها و تهیه نقشه و تصاویر 
هوایی و ... در جلسات کمیته کارشناسی به ریاست 
معاون امور عمرانی استاندار و کارشناسان دستگاه 
ها و مشــاورین مطرح و مورد بحث و بررسی قرار 
می گیرد و در نهایت در جلســات کمیسیون ماده ۵ 
طرح های تفضیلی اســتان به ریاســت استاندار، 
دبیری اداره کل راه و شهرسازی و با حضور شهرداران 
و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان مطرح و 
در صورت عدم مغایــرت قانونی  و بــا رفع ایرادات 

احتمالی به تصویب اعضا می رسد.
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پاسخ رییس جمهور به نامه نماینده اصفهان 
رییس جمهور در پاســخ به نامه  زهرا شــیخی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی و 
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص استفاده از تمام ظرفیت های علمی در این 

شرایط بحرانی و تشــکیل کارگروه طب 
ســنتی ایرانی، خطاب به وزیر بهداشت و 
درمان دستور بررسی و اقدام را صادر کرد.

شیخی در صفحه شخصی اینستاگرامی 
خود در این خصوص نوشت:» امروز ۸ ام 
آبان ماه بود و آمارها در حال باال رفتن؛ با 
توجه به بحرانی بودن شرایط و باال رفتن 
تعداد مبتالیان و جان باختگان، در انتظار 
اقدام عاجل وزیر محترم بهداشت و درمان 
هســتیم؛ ما با تمام توان بــرای کمک به 

هموطنان و همکاران مان اعالم آمادگی کرده ایم و تا پایان، پای عهد و پیمان مان ایستاده ایم«. شیخی، 
رییس کمیته طب سنتی ایرانی کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شــورای اسالمی در این نامه 
خطاب به رییس جمهور گفته بود: »در شرایط خاص کشور توصیه مشــفقانه و درخواست مجدانه از 
شما و همکاران ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت این است که با قید فوریت نسبت به تشکیل 
کارگروه ویژه طب سنتی ایرانی و مکمل با حداکثر توان و ظرفیت و در کنار همکاران محترم پزشکی رایج 
در تمام زمینه های ممکن از جمله اصالح سبک زندگی، پیشــگیری از ابتال و تقویت سیستم ایمنی و 
قوای مدبره بدن، کاهش عوارض بیماری و کمک به تاب آوری جسم و جان مردم و بیماران بپردازید«.

آلودگی گوشت کشتارگاه های اصفهان، شایعه یا واقعیت؟
مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان گفت: هر گوشتی که از کشــتارگاه های دامپزشکی استان 
اصفهان وارد بازار می شود از سالمت کامل برخوردار است. شهرام موحدی به انتشار کلیپ هایی در 
فضای مجازی که از آلودگی گوشت گوسفندی خبر می دهد، اشاره کرد و آن را با اهداف غرض ورزی 
و تشویش اذهان عمومی توسط انتشاردهندگان مرتبط دانست و اظهار داشت: حتی اگر انتشار این 
گونه کلیپ ها در فضای مجازی از سر نادانی باشــد هم گناهی نابخشودنی است.وی افزود: انتظار 
می رود شهروندان با ارتقای سواد رســانه ای، اطالعات در حوزه دامپزشکی را از مراجع ذی صالح و 
موثق دریافت کنند.مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با تاکید بر اینکه سالمت جامعه خط قرمز 
اداره کل دامپزشکی اســتان اصفهان اســت، تصریح کرد: همه دام هایی که از آب پساب کود اوره 
استفاده کنند، تلف می شوند و وارد چرخه مصرف نخواهند شد.وی با تاکید بر اینکه هر گوشتی که از 
کشتارگاه های دامپزشکی استان اصفهان وارد بازار می شود، از سالمت کامل برخوردار است، گفت: 

سالمت هرگونه گوشت نشان دار در استان اصفهان را تضمین می کنیم.

رییس دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان خبر داد:

ارائه تسهیالت به دانشجویان دانشگاه های پیام نور
رییس دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در خمینی شــهر  گفت: به دانشجویان مقاطع کارشناسی تا 
دکترا از ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال تسهیالت ارائه می شود.صلواتی ادامه داد: در سال تحصیلی جدید به 
دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب ۱۰، ۲۰ و ۵۰ میلیون ریال تسهیالت 
و بازپرداخت آن پس از فراغت از تحصیل خواهد بود.حسین صلواتی گفت: دانشجویان می توانند 
برای استفاده از کاال کارت برای خرید تبلت و گوشــی همراه به سایت دانشگاه مراجعه کنند.وی با 
تاکید بر اینکه دهم آبان آخرین فرصت برای ثبت نام پذیرفته شــدگان بدون آزمون است،  گفت: 

امسال دانشگاه پیام نور در رشته های بدون آزمون، ۱۹۰۰ دانشجو پذیرش داشته است.     

راهکار های مدیریت بحران استانداری اصفهان برای کنترل آلودگی هوا تشریح شد؛

خوب؛ اما مقطعی

روزهای پاییــزی از پی هم مــی گذرند و  پریسا سعادت
اصفهانی ها هر صبح باید با آسمانی گرفته و 
هوایی پر از دود، روز را به شب برسانند. هر چند در هفته های پایانی تابستان 
هواشناسی نسبت به در پیش بودن روزهای آلوده در اصفهان هشدار داده 
بود؛ اما مانــدگاری آلودگی هوا در کنار کرونا شــرایط را بــرای بیماران و 
سالمندان بســیار دشــوار کرده اســت. چندی پیش مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان اعالم کرد پیش نویس اقدامات ضربتی برای رفع 
آلودگی هوا و کنترل منابع آالینده به دستگاه های مرتبط ابالغ شده است . 
شیشه فروش در آن زمان از چگونگی و موارد این دستورالعمل صحبتی 
نکرد؛ اما طی  روزهای گذشته برخی از موارد دستوری به نهادها را رسانه ای 
کرد. وی با اشاره به وظیفه ســازمان محیط زیست اظهار داشت: محیط 
زیست در کشور و استان موظف به پیگیری اجرای برنامه های پیشگیری 
کنترل آلودگی هوا طبق مفاد قانون هوای پاک شدند.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
جلسات بسیاری در راستای رعایت قانون هوای پاک در اصفهان برگزار و 
وظایف هر دستگاه ابالغ شد.وی افزود: از سال گذشته ۴ مطالعه در زمینه 
آلودگی هوا شامل منشأیابی ذرات معلق، سیاهه انتشار، به روزرسانی طرح 
جامع کاهش آالیندگی هوا و تدوین سناریو های عملیاتی برای پیشگیری 
و کنترل آلودگی هوا انجام شــد و با تالش  دانشــگاه اصفهان، دانشگاه 

صنعتی، اداره محیط زیست و با همکاری شهرداری اصفهان این مطالعات 
به سرانجام رســید و مقرر شــد تا محیط زیســت آن ها را تدوین و این 
سناریوی عملیاتی را اجرا کند. در حوزه گرد و غبار و آلودگی ناشی از آن هم 
شیشه فروش تصریح کرد: ۱۶ کانون گرد و غبار در استان اصفهان شناسایی 
شده و سال گذشته ۱۴۸۰ هکتار نهال کاری به منظور پیشگیری از تقویت 
انتشار گرد و غبار و ۳۰۵ هکتار مالچ پاشی روی کانون ها و شن زار ها با هدف 
تثبیت کانون های گرد و غبار انجام شد و امسال نیز ۹۰۰ هکتار باید اجرایی 
شود.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ساماندهی 
کوره های تولید گچ و آجر اطراف شهر اصفهان، اظهار داشت: با محوریت 
صنعت و معدن هماهنگ شده تا این واحد ها به جای دیگری منتقل شوند 
و در حال حاضر که در شرایط آلودگی هوا هستیم، مقرر شد این واحد ها 
تعطیل شوند.کنترل وسایل نقلیه آلوده، دیگر راهکاری است که اگر چه هر 
ساله اجرایی شده اما امسال قرار اســت سختگیرانه تر با وسایل آالینده 
نقلبه برخورد شود.  شیشه فروش در این زمینه اعالم کرد : پلیس در این 
شرایط آلودگی با خودرو ها و موتورســیکلت های دودزا برخورد می کند و 
همچنین روی محدوده های ترافیکی، خودرو های فاقد معاینه فنی نظارت 
دارد.وی ادامه داد: استفاده از ســوخت مازوت، سوزاندن بقایای گیاهی 
فضای سبز و باغات و مراتع و هر نوع اقدامی که سبب افزایش آلودگی هوا 
شود، ممنوع است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح 

کرد: توســعه دولت الکترونیک بسیار مهم است و در شــرایط کرونایی 
ظرفیت دولت الکترونیک مشخص شد و بسیاری از ادارات مکلف شدند 
خدمات خود را در بســتر الکترونیکی ارائه  دهند و جلوگیری از حضور در 
سطح شــهر به لحاظ آلودگی هوا و بیماری کرونا گام بزرگی است. وی با 
اشــاره به تقویت زیرســاخت های دولت الکترونیک اظهار داشت: همه 
ادارات مکلف شدند خدمات خود را به نحوی به مردم ارائه بدهند که بیشتر 
غیر حضوری باشد.شیشه فروش افزود: دانشگاه علوم پزشکی موظف 
شد بسته های بهداشتی سالمت را همزمان با کرونا تدوین کند، هواشناسی 
به صورت مســتمر وضعیت آب و هوا را رصد و ابالغ کند و محیط زیست  
وایستگاه های ســنجش آالیندگی موظف به سنجش غلظت آالینده ها 
شدند  تا آن ها را تبدیل به داده کنند و در اختیار اداره بهداشت قرار دهند تا 
اداره بهداشت متناسب با این موضوع پروتکل های مشترک آلودگی هوا و 
کرونا را تدوین کنند.برنامه های اعالم شــده از ســوی مدیریت بحران 
استانداری در صورت اجرایی شدن درســت و بدون تبعیض از سوی زیر 
مجموعه های مرتبط به خصوص در شهرستان هایی که صنایع مادر در آن 
قرار دارند، می تواند امید به کنترل آلودگی هوا را بیشتر  کند هر چند هیچ 
کدام از این راه حل ها دائمی و نســخه ای ماندگار برای رفع این معضل 
نیست؛ اما می تواند آمادگی و زیر ساخت های الزم برای حرکت به سمت 

برنامه ریزی های بلند مدت را فراهم  کند.

سرپرســت مرکز رشــد مقدماتی شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان گفت: ایــن مرکز از پایان نامه های 
کارشناسی ارشــد و دکترای چهار دانشگاه استان که 
نوآورانه و در جهت رفع نیازهای جامعه و صنعت باشد، 
حمایت مالــی و به آنها اعتبار )گرنــت( فناوری اعطا 
می کند.ناصر نوروزی افزود: شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان یک ماه گذشته تفاهم نامه ای با دانشگاه های 
صنعتی اصفهان، اصفهان، هنر اصفهان و علوم پزشکی 
اصفهان منعقد کرد تا بر اســاس آن از پایان نامه های 

کارشناسی ارشد و رســاله های دکترا که در جهت رفع 
نیازهای جامعه و صنعت باشد و قابلیت تجاری سازی 
داشته باشد در قالب گرنت فناوری، حمایت مالی کند.

وی با بیان اینکه این تفاهم نامه در قالب طرح گرنت 
جوانه که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک های علم 
و فناوری ابالغ شد، شکل گرفت، اظهار داشت: هدف 
از این طرح تشــویق و ترغیب دانشجویان و استادان 
به تعریف پایان نامه  هایی با ظرفیت تجاری ســازی و 
توســعه کارآفرینی و نوآوری اســت.نوروزی با تاکید 
بر اینکــه محدودیتی در رشــته های تحصیلی در این 
طرح وجود ندارد، تصریح کرد: میزان حمایت مالی از 
پایان نامه های کارشناسی ارشد واجد شرایط بین ۶ تا ۹ 

میلیون تومان و دکترا بین ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان است 
که توسط صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان 
پرداخت می شود.وی با اشــاره به اینکه دانشگاه های 
همکار در این طرح تا شانزدهم آبان جاری برای معرفی 
پایان نامه ها فرصت دارند، خاطرنشــان کرد: پس از 
معرفــی پایان نامه ها، ارزیابی آنها در شــهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان بر اســاس شاخص هایی مانند 
ظرفیت تجاری سازی انجام می شود.سرپرست مرکز 
رشــد مقدماتی شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
گفت: با توجه به بودجه پیش بینی شــده حدود ۵۰ 
پایان نامه کارشناسی ارشد و ۲۰ رساله دکترا که واجد 
شرایط شناخته شوند در این طرح مورد حمایت مالی 

قرار می گیرند.

اعتبار فناوری به پایان نامه های نوآورانه 4 دانشگاه 
اصفهان اعطا می شود

در شرایط کرونایی ظرفیت دولت الکترونیک مشخص 
شد و بسیاری از ادارات مکلف شدند خدمات خود را 
در بستر الکترونیکی ارائه  دهند و جلوگیری از حضور 
در سطح شهر به لحاظ آلودگی هوا و بیماری کرونا گام 

بزرگی است

سرباز هخامنشی به مقصد نرسید 
فرمانده انتظامی شهرســتان نایین از کشف مجسمه سنگی سرباز هخامنشــی مربوط به ۲ هزار 
سال پیش خبرداد. سرگرد هادی کیان مهر، بیان داشت: ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید 
شرافت شهرســتان نایین، حین کنترل خودروهای عبوری به یک اتوبوس مسافربری مشکوک و 

آن را متوقف کردند.
وی افزود: دربازرسی از کیف مسافری یک مجسمه سرباز هخامنشی که سنگی بود کشف و به اداره 
میراث فرهنگی شهرستان نایین تحویل داده شد.سرگرد کیان مهر با اشاره به دستگیری یک نفر در 
این رابطه اظهار داشت: کارشناسان اداره میراث فرهنگی، قدمت این مجسمه را ۲ هزار سال پیش 

تخمین زده اند و ۳۰۰ میلیون ریال ارزش گذاری شده است.

دستگیری 34 سارق موتورسیکلت در  فالورجان 
فرمانده انتظامی شهرســتان فالورجان از دســتگیری ۳۴ سارق و کشف ۶۹ دســتگاه خودرو و 
موتورسیکلت مسروقه طی مهرماه امسال خبر داد. سرهنگ ایرج کاکاوند گفت: ماموران انتظامی 
شهرستان نایین طی یک ماهه گذشته موفق شدند ۴۳ دستگاه خودروی مسروقه و ۲۶ دستگاه 
موتورسیکلت مسروقه را کشف کنند.وی افزود: همچنین در ارتباط با این سرقت ها ۱۰ سارق حرفه ای 
خودرو و۲۴ ســارق موتورسیکلت نیز شناسایی و دســتگیر و برای اقدامات قانونی تحویل مراجع 
قضایی شدند.سرهنگ کاکاوند بیان داشــت: یکی از دغدغه های اصلی پلیس بازگرداندن اموال 
مسروقه کشف شده به مالکان آنهاست  که وســایل نقلیه کشف شده پس از طی مراحل قانونی و 

شناسایی مالکان به آنان تحویل می شود.

کشف 26 دستگاه ماینر قاچاق در  سمیرم 
 فرمانده انتظامی شهرســتان سمیرم از کشــف ۲۶ دســتگاه ماینر قاچاق و دســتگیری دو نفر
  در این رابطه خبر داد. سرهنگ  سهراب قرقانی اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان سمیرم

  با اقدامات اطالعاتی انجام شــده مطلع شــدند در یک کارخانه تعداد زیادی دستگاه ماینر نصب 
 و در حال استخراج بیت کوئین هســتند که بررسی موضوع در دســتور کار قرار گرفت.وی افزود:
  پس از اطمینان از صحت موضوع و انجــام هماهنگی های الزم یک گروه از مامــوران به کارخانه

  مورد نظر اعزام و در بازرســی از آنجا ۲۶دســتگاه ماینر قاچــاق را حین اســتخراج ارز دیجیتال 
 کشــف کردند.ســرهنگ قرقانی با اشــاره به دســتگیری دو نفر در ارتباط با این پرونــده اظهار 
داشت: ارزش دستگاه های کشف شده توسط کارشناســان مربوطه ۲ میلیارد و 7۰۰ میلیون ریال 

اعالم شده است.

عامالن تخریب خودروهای محله رهنان دستگیر شدند 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دســتگیری افرادی که الستیک های ۱۳ خودروی سواری 
متعلق به شــهروندان در محله رهنان را تخریب و متواری شده بودند، خبر داد. سرهنگ حمیدرضا 
اکبری بیان داشت: چند روز قبل یک مورد تخریب الســتیک خودروهای شهروندان در ۲ خیابان 
محله رهنان اعالم شــد که ماموران کالنتری ۲۵ بالفاصله وارد عمل شــدند.وی افزود: در بررسی 
های به عمل آمده مشخص شد افرادی الســتیک های ۱۳ خودرو از شهروندان را که پارک بوده اند 
تخریب و متواری می شــوند.این مقــام انتظامی بیان داشــت: پس از انجام یکســری کارهای 
تخصصی هویت ۴ نوجوان ۱۲ تا ۱۴ ســاله در ارتباط با این پرونده مشــخص و طی عملیات هایی 
جداگانه و همزمان دســتگیر شدند.ســرهنگ اکبری ادامــه داد: متهمان ایــن پرونده هنگامی 
 که با مســتندات پلیس روبه رو شــدند، به بزه انتســابی اعتراف و انگیزه خود را هیجان و تفریح 

اعالم کردند.

با مسئولان جامعه

خبر روزناجا

رایگان شدن و افزایش سرعت 
 اینترنت مدارس اصفهان
 به زودی انجام می شود

رییس فناوری اطالعــات اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهان از رایزنی های صورت گرفته 
با شرکت مخابرات استان برای رایگان شدن 
اینترنت تمامی مدارس و افزایش ســرعت 
آن خبر داد.حمیدرضا خردمند افزود: پیش 
از این قــرار بود که مدارس اســتان تا مهر به 
اینترنت رایگان دسترسی یابند که این مهم 
در فاز اول برای بخشی از مدارس ممکن شد 
ولی تالش های صورت گرفته برای دسترسی 
عموم مدارس شــهری و روســتایی به این 
امکان ضروری با توجه به بســتر آموزش ها 
بر مدار فضای مجازی اســت.وی ادامه داد: 
در این صــورت تمامی مدارس اســتان به 
مدت ۲ ســال می تواننــد از اینترنت رایگان 
بهره مند شــوند و دانش آموزانی که در منزل 
امکان استفاده از اینترنت ندارند می توانند از 
اینترنت رایگان مدارس استفاده کنند.رییس 
اداره فنــاوری اطالعات آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان افزود: همچنین تالش هایی 
برای اختصــاص فیبرنوری بــرای مدارس 
کل استان با شرکت مخابرات صورت گرفته 
تا بتوانند با حداکثر ســرعت بارگذاری های 
مطالب درســی را به راحتی انجام دهند.وی 
یادآور شد: با پیگیری های صورت گرفته در 
انتظار برآورد قیمت هستیم تا هرچه سریع تر 
اختصاص فیبرنوری برای تســریع آموزش 
مدارس در فضــای مجازی صــورت گیرد.

خردمند، درباره اســتفاده مدارس از برنامه 
آموزش بومی »شــادپالس« گفت: با توجه 
به توصیه و تاکید وزارت متبوع بر اســتفاده 
از برنامه واحد آموزشی شاد، تاکنون امکان 
این دسترســی برای مدارس ممکن نشده 
ولی با توجه به مشکالت برنامه شاد برخی از 
مدارس از برنامه های دیگری برای جلوگیری 
از تاخیر آموزش به دانش آموزان اســتفاده 
می کنند.وی تصریح کرد: بنا بر اعالم جدید 
وزارت آموزش و پرورش اســتفاده از برنامه 
شــاد برای دانش آموزان در سراسر کشور و 

استان اصفهان رایگان شده است.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: هزینه تشخیص ابتال به کرونا در کودکان کار و کار تن خواب ها ، رایگان و بر عهده دانشگاه علوم پزشکی 
است.مجتبی ناجی اظهار کرد: خطوط اورژانس اجتماعی ۱۲۳ را از اوایل شیوع بیماری کرونا افزایش دادیم و با مشاهده و اعالم کودک آزاری یا خشونت خانگی 
توسط مردم، در مرحله اول گزارش و در مرحله دوم تیم های اورژانسی ما به شکل سیار به نقاط گزارش شده اعزام می شدند.وی افزود: موسسه سرمد که مجوز 
بهزیستی را دارد حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ کودک را شناسایی کرده و به طور مستمر از آن ها حمایت قضایی، بهداشتی، تحصیلی و آموزشی می کند.معاون امور اجتماعی 
اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر کارتن خواب ها معموال به مواد مخدر هم وابسته هستند، بنابراین با همکاری نیروی انتظامی 
و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، طی سه مرحله از خرداد تا شهریورماه نســبت به جذب کارتن خواب هایی که سوء مصرف مواد هم داشتند اقدام شد و 
در مرکز ماده ۱۶ یا کمپ های ترک اعتیاد پذیرش شدند.وی تصریح کرد: مراکز کودکان کار بهزیستی آمار معمول را نشان می دهد و بررسی پژوهشی که مبنی بر 
افزایش کودکان کار نسبت به قبل از کرونا باشد انجام نشده است.ناجی در رابطه با تدابیر پیش بینی شده در زمینه ابتالی کودکان کار و کارتن خواب ها به کرونا بیان 

کرد: راهکار هایی همگانی برای عموم جامعه در نظر گرفته شده که باید برای این قشر نیز به کار برده شود.   

ساماندهی کارتن خواب ها و کودکان کار در بحران کرونا

یادواره شهدای 
دانش آموز در 
گلستان شهدا 

ویژه برنامه یادواره شــهدای 
دانش آمــوز و بزرگداشــت 
سالروز شهادت شهید حسین 
فهمیده در گلســتان شهدای 
اصفهان برگزار شد.این مراسم 
به همــت کانــون خادم یاران 
گلستان شــهدا درکنار مقبره 

شهدای گمنام برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: تسنیم



سرمربی  تیم  فوتبال بانوان سپاهان:

سپاهان، قطب ورزش بانوان است
سرمربی تیم فوتبال بانوان سپاهان  اظهار کرد: سپاهان یک باشگاه سازمان یافته است و هر کاری که انجام می دهد مطابق با اصول است، به خاطر پیشنهادی که از 
این باشگاه داشتم خیلی خوشحال هستم زیرا از نظم و قدرت کاری باالیی برخوردار است که سرلوحه کار من هم هست.مهناز امیر شقاقی ادامه داد: سپاهان برای 
شناخت و پرورش استعدادها، برنامه ریزی چندساله دارد تا از لحاظ داشتن بازیکن در اصفهان به خودکفایی برسد. با برنامه ای که مدیریت حال حاضر این باشگاه 
دارد امیدوارم به هدف بزرگ خود برسند. سرمربی تیم فوتبال بانوان سپاهان با بیان اینکه ســپاهان تا جایی که توانسته بازیکنان قبلی خود را نگه داشته است، 
تصریح کرد: یک یا دو بازیکن غیربومی جذب کردند و با چند بازیکن هم به توافق نرسیدند، باشگاه تالش خود را برای جذب بازیکن انجام داده است.امیر شقاقی در 
خصوص قهرمانی در لیگ برتر فوتبال بانوان، خاطر نشان کرد: هر تیمی دوست دارد قهرمان شود ولی هدف سپاهان جوان گرایی و استفاده از این گونه بازیکن هاست. 
بعضی بازیکنان که خواهان آنها بودیم، قرارداد بسته بودند و نتوانســتیم کاری انجام دهیم، اما تالش می کنیم لذت قهرمانی را داشته باشیم.وی افزود: ساکت، 

مدیر قدرتمندی است که باعث پیشرفت باشگاه سپاهان خواهد بود. سپاهان از قطب های ورزش بانوان است که امیدوارم به بخش بانوان رونق بیشتری دهند.
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فوتبال 120؛ شاید وقتی دیگر
 انتظار می رفت با گذشــت چند هفته از لیگ های اروپایــی و دو هفته از لیــگ قهرمانان اروپا از 
پنجشنبه شب شــاهد پخش برنامه فوتبال ۱۲۰ از شبکه ورزش باشــیم؛ اما باز هم این اتفاق رخ 
نداد. در فصل گذشته لیگ های اروپایی هم برنامه فوتبال ۱۲۰ با چند هفته تاخیر روی آ نتن رفت 
اما به هرحال این اتفاق رخ داد.امســال اما هنوز برنامه ای که عادل، تهیه کننده آ ن است پخش 
نشده و دوســتداران او و البته تیم های اروپایی همچنان منتظر پخش برنامه فوتبال ۱۲۰ هستند. 
بعد از عدم صدور مجوز برای برنامه اینترنتی فردوسی پور ،شایعات زیادی در مورد پخش نشدن 
فوتبال  ۱۲۰ هم به گوش رسید ولی خود عادل سکوت کرده و عوامل برنامه هم مصاحبه نمی کنند.

حاال باید دید آ یا پنجشنبه آینده باالخره طلســم فوتبال ۱۲۰ شکسته می شود و طرفداران فوتبال 
خارجی برنامه محبوب خود را می بینند یا نه؟

بودجه »بشار رسن« خرج »علی کریمی« شد
  فصل نقل و انتقاالت فوتبال در سراسر دنیا به پایان رسیده و تنها آســیایی ها هستند که بازیکن 
جابه جا می کنند. در این شــرایط بازیکن خوب کم پیدا می شــود و بازیکنانی که هیچ تیمی آنها را 
نخواسته فقط آزاد هســتند تا به تیم دیگری بروند. در این میان باشــگاه القطر دنبال تقویت خط 
میانی خود بود و بشار رسن را مد نظر داشت.خرید بازیکن آسیایی هم به صرفه است و هم پنجره 
نقل و انتقاالت باز در لیگ های آسیایی فرصت جابه جایی آسان بازیکنان را می دهد اما با این حال 
پرسپولیس بشار را راضی به ماندن کرد تا القطر دســتش خالی بماند. حاال باشگاه قطری بودجه 
کنار گذاشته خود که حدود ۲/۱ میلیون دالر است را می خواهد خرج علی کریمی کند. قراردادی که 
بیش از ۳۰ میلیارد تومان در سال برای کریمی درآمدزایی می کند و عجیب نیست که این بازیکن 

قصد ماندن در ایران را ندارد.

»شریفی« به پرسپولیس پیوست
باشگاه پرسپولیس خبر از جذب بازیکن جدید خود داد و از محمد شریفی با پیراهن این باشگاه 
رونمایی کرد.هافبک سابق تیم سایپا، ســابقه عضویت در تیم استقالل خوزستان را نیز دارد. او که 
متولد فروردین ۱۳۷۹ است، در حالی به پرسپولیس ملحق شــده که چهار سال پیش با پیراهن 
استقالل خوزستان اولین بازی لیگ برتری اش را انجام داد.شریفی به عنوان یکی از پدیده های 
لیگ برتر محسوب می شــود و تالش می کند تا در خط هافبک پرترافیک پرسپولیس جای خود 
را پیدا کند.قرارداد او با پرسپولیس دو ســاله خواهد بود و این بازیکن تا پایان لیگ بیستم و یکم 

با این تیم قرار دارد. 

شرط گل گهر برای انتقال »ابراهیمی« به تراکتور
حضور علیرضا آرتا و آرمین ســهرابیان سبب شــده تا ترافیک باالیی در قلب خط دفاعی گل گهر با 
حضور امیرقلعه نویی ایجاد شود و در این میان علیرضا ابراهیمی اگرچه همچنان با تیمش قرارداد 
دارد، تصمیم به جدایی گرفته اســت.تراکتور و علیرضا منصوریان شرایط مدافع گل گهر را زیر نظر 
دارند و در حال مذاکره با مدیران باشگاه ســیرجانی برای جذب این بازیکن هستند ولی تفاوت 
در خواسته های دو طرف سبب شــده تا این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسد.گل گهر در ازای انتقال 
ابراهیمی به تراکتور خواهان جذب یکی از بازیکنان این تیم شــده اســت و در سوی دیگر تراکتور 
که قصد کســب قهرمانی را دارد و یکی از 4 نماینده ایران در بازی های آسیایی است، قصد ندارد 
بازیکنانش را از دست بدهد.گفته می شــود محمد خانزاده، تیکدری و میثم تیموری سه بازیکنی 
هســتند که باشــگاه گل گهر نام آنها را به تراکتــور داده و در صورت اصــرار منصوریان برای جذب 

ابراهیمی، خواهان جذب یک بازیکن از میان این سه بازیکن شده است. 

بازیکنانی که به کمک »محرم« می آیند؛

ستاره های طالیی پوشان

 سمیه مصور تیم سپاهان این روزها فارغ از هرگونه هیاهو 
و حواشی در حال آماده ســازی خود برای 
 بیســتمین دوره رقابــت هــای لیــگ برتــر اســت تــا فصــل جدید 
پیش رو را در قامت یک مدعی آغاز کند.طالیی پوشان که محرم نوید کیا، 
کاپیتان باســابقه و محبوب خود را روی نیمکت می بیننــد در بازار نقل و 
انتقاالت موفق عمل کرده و توانسته اند بازیکنان خوبی را به خدمت بگیرند 
تا مشکلی در خطوط سه گانه خود نداشته باشند و به بهترین شکل پا به فصل 
جدید رقابت های لیگ برتر بگذارند.بدون شک محمدرضا خلعتبری یکی از 
این بازیکنان است که می تواند کمک زیادی به سرمربی تیم سپاهان و هم 
بازی سابق خود داشته باشد. وینگر سرعتی و با تجربه اهل رامسر  که لیگ 
نوزدهم را در تیم های ذوب آهن و شــهر خودرو ســپری کرد، بار دیگر به 
سپاهان بازگشــت تا خاطرات خوب گذشته خود را در جمع طالیی پوشان 
تکرار کند. او که در اصفهــان خاطرات پر شــماری را در لباس ذوب آهن و 
سپاهان از جمله قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی و رسیدن به نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا و کسب عنوان بهترین پاســور لیگ دارد در این فصل 
تصمیم گرفت شاگرد محرم نوید کیا باشد.این بازیکن باتجربه اهل رامسر 
که لیگ نوزدهم را در تیم های ذوب آهن و شهر خودرو سپری کرد، تصمیم 
گرفت تا بار دیگر به اصفهان بازگردد و این بار برای طالیی پوشان اصفهانی به 

میدان برود.خلعتبری که سابقه همبازی بودن با نویدکیا را داشته و اختالف 
سنی کمی  هم با ســرمربی جدید طالیی پوشان دارد، بدون تردید در فصل 
پیش رو  وظیفه سنگینی را به دوش خواهد داشت؛ او در اولین تجربه اش در 
سپاهان نویدکیا، برای این تیم در دیدار تدارکاتی مقابل آلومینیوم به میدان 

رفت که نمایش نسبتا خوبی را داشت.
روح ا... باقری یکی دیگر از این بازیکنان اســت که محــرم نوید کیا روی 
توانایی هایی او به ویژه توانایی حفظ توپ او حساب ویژه ای باز کرده است. 
باقری، آخرین سپاهانی بود که به ترکیب خط هجومی این تیم اضافه شد. 
او مهاجمی به شمار می رود که توانایی دریافت توپ و حفظ آن را در یک سوم 
دفاعی حریف دارد و این همان چیزی اســت که محرم نویدکیا در بخش 
هجومی تیمش می خواهد؛ بازیکنی که توپ   های دریافتی از هافبک های 

تیم را به سادگی در اختیار تیم مقابل قرار نمی دهد.
طالیی پوشان در خط حمله محسن الغسانی، سجاد شهباز زاده و استنلی 
کی روش را هم دارند تا توان هجومی قابل توجهی برای حضور در بیستمین 

دوره رقابت های لیگ برتر داشته باشند.
سرمربی جوان سپاهان هم چنین حساب ویژه ای روی بازیکنان آکادمی 
این تیم باز کرده تا از توانایی های آنها برای حضور قدرتمندانه در لیگ بیستم 
اســتفاده کند.از خط دروازه که شــروع کنیم، قرارداد علی کی خسروی به 

مدت  ۳ سال تمدید شد تا این دروازه بان جوان اگرچه در دوره حضور نیازمند 
فرصتی پیدا نمی کند ولی پس از این دوران، مهره ای قابل اتکا باشد.در قلب 
خط دفاعی محرم نویدکیا بار دیگر مهدی رحیمی را که به نســاجی منتقل 
شده بود، بازگرداند.در پست دفاع چپ، سبحان پسندیده به تازگی نظر مثبت 
نویدکیا را برای حضور در ترکیب تیم بزرگساالن جلب کرد. در پست هافبک 
دفاعی، نیز حامد بحیرایی چند سالی است برای تیم بازی می کند .یک خط 
جلوتر یاسین سلمانی، بازیکن تیم ملی جوانان ایران حضور دارد که به همراه 
رضا دهقانی و رضا میرزایی بیشترین شانس را برای درخشش در ترکیب 
طالیی پوشان در اختیار دارند؛ به احتمال فراوان هم محرم نویدکیا فرصت 

های زیادی طی فصل در اختیار آنها قرار خواهد داد. 
درنهایت در خط هجومی هم علیرضا صادقی به تیم اضافه شده که سابقه 
آقای گلی در تیم های رده پایه باشــگاه را در کارنامه دارد و باید دید چطور 
می  تواند در کنار بازیکنانی نظیر الغسانی، استنلی و شهباززاده زمینه را برای 
حضور خود فراهم کند.این ها بخشی از بازیکنان آکادمی باشگاه سپاهان 
هستند که در لیگ بیستم فرصت حضور در ترکیب تیم بزرگساالن در اختیار 
آنها قرار داده شد. باید دید آنها چطور می توانند از این شانس برای پیمودن 
مسیر موفقیت استفاده کنند؛ این چیزی است که هم محرم و هم باشگاه 

سپاهان برای آن تالش می  کنند.

سرمربی تیم ملی کشتی آلیش زنان در مورد اردوی 
تیم ملی کشتی آلیش که  از ۲۷ مهر تا اول آبان برگزار 
شــد،  گفت: اردوی خیلی خوبی بود و بعــد از ۹ ماه 
سورپرایز شدیم. فکر نمی کردم با وجود کرونا دوباره 
فعال شویم چون مجوز ورزش های برخوردی سخت 
صادر می شود. انگیزه کشتی گیران در اردو فوق العاده 
باال بود به گونه ای که در طول 4_۵ سالی که مربی تیم 
ملی هســتم تا این حد آنها را باانگیزه ندیده بودم.آنا 
بر اتی در ادامه افزود: تســت های آمادگی جسمانی 
و فنی را بعد از مشــخص شــدن نتیجه تست کرونا 
گرفتیم و دختران هم آخرین توان خود را گذاشــتند. 
آنها با اینکه مدت زیادی از اردو و مســابقه دور بودند؛ 
اما نتیجه تست هایشان خوب بود و سورپرایز شدم. 
درست است که به صورت انفرادی تمرین می  کردند؛ 

اما جای اردو و تیم ملی را نمی گیرد. در پایان اردو هم 
برنامه ای به آنها دادیم تا در خانه انجام بدهند.براتی در 
مورد اردوی بعدی تیم ملی گفت: قرار است هر ماه یک 
اردو داشته باشیم ولی به شرایط شیوع کرونا بستگی 
دارد و اگر وضعیت وخیم شــود، احتمال جابه جایی 
این تاریخ وجود دارد. در حال حاضر مسابقه خاصی 
نداریم که تعداد اردوها را بیشــتر کنیم؛ اما باید آماده 
باشیم تا در صورت مشخص شدن مسابقات غافلگیر 
نشــویم.وی در مورد احتمال افزایــش تعداد نفرات 
دعوتی به اردوی تیم ملی بیان کرد: تعداد فعال همین 
است چون همه چیز به کرونا بســتگی دارد. دوست 
داشتیم نفرات سوم اوزان مختلف را هم دعوت کنیم؛ 
اما تعداد زیاد می شــد. نفرات فعلی در سالن فاصله 
را رعایت می کردند و کنترل شــان راحت بود به همین 

دلیل باید با همین تعداد پیش برویــم؛ اما به دنبال 
برگزاری مسابقات قهرمانی کشور هستیم و باید ببینیم 
چگونه امکان برگزاری آن فراهم می شــود.براتی در 
مورد مسابقات قهرمانی کشور گفت: اولین برنامه ما 
مسابقات کشوری است چون خیلی احتیاج داریم که 
استعدادهای جدید را بشناســیم و دختران را محک 
بزنیم ولی نمی دانم در این شرایط به ما مجوز می دهند 
یا خیر. امیدوارم کرونا هر چه زودتر تمام شود و همه 

چیز به حالت عادی برگردد.

سرمربی تیم ملی کشتی آلیش زنان: 

دختران، سورپرایزم کردند

سوال روز

»امباپه« اگر پیشرفت می خواهد به رئال مادرید برود
روبر پیرس، ستاره سابق فوتبال فرانسه و باشگاه آرســنال در پاسخ به این سوال که آیا به نظرش 
امباپه سال آینده به رئال مادرید خواهد پیوســت گفت: » البته، من فرانسوی هستم و پاری سن 
ژرمن را دوســت دارم و دلم می خواهد 
امباپه در لوشــامپیونا بماند ولی او اگر 
بخواهد از نظر فوتبالی پیشرفت کند باید 
به رئــال مادرید ملحق شــود«.پیرس 
که با پیراهن تیم ملی فرانســه در سال 
۱۹۹8 قهرمان جام جهانی شده در پاسخ 
به این ســوال که کدام یک از تیم های 
ملی فرانســه را قوی تــر می داند، تیم 
 ملی ۱۹88 یــا تیم ملــی ۲۰۱8 گفت: 
»بدون شــک تیم ملی فرانسه در سال 
۹8 قوی ترین بود. همه این را می دانند. تیم ملی فعلی با اینکه ســتاره هــای بزرگی مثل آنتوان 
گریزمان و امباپه و ژیرو را دارد ولی همین حاال اگر می توانستیم با هم بازی کنیم امکان نداشت 

حتی بتوانند یک گل به ما بزنند«.

سرمربی جوان آرسنال:

تا توانستم به »اوزیل« فرصت دادم!
مسوت اوزیل که یکی از گران قیمت ترین بازیکنان آرسنال و لیگ برتر محسوب می شود، اخیرا از 
لیست توپچی ها در لیگ اروپا و لیگ برتر کنار گذاشته شده و به نظر می رسد دیگر قرار نیست در 
ترکیب آرســنال بازی کند. میکل آرتتا تاکید کرد تالش او تصمیم گیری منطقی و عاقالنه بوده، اما 
 به کارنامه ستاره آلمانی در طول این سال ها در آرسنال احترام می گذارد.میکل آرتتا گفت: »آنچه

 می توانم به شما بگویم که من تمام تالشم را کردم، سعی داشــتم تا جایی که می توانم به اوزیل 
فرصت بدهم. تالش کردم صبور بوده، به اوزیل زمان کافی بدهم و انصاف داشــته باشــم. اوزیل 
بازیکنی است که به این باشگاه فوتبال تعلق داشــته و در چند فصل گذشته بازیکن بسیار مهمی 
بوده است. باید به این عملکرد احترام بگذارم؛ اما اینجا هستم تا بهترین تصمیمات را برای تیم و 
باشگاه بگیرم.این همان چیزی است که من سعی می کنم انجام دهم و سپس مجبورم توضیح 
دهم، زیرا مردم به دالیل و پاسخ های صحیح نیاز دارند. من فقط به آنها پاسخ می دهم، چه حرف 
هایم را باور کرده یا با من موافق باشند یا نه، هیچ کاری نمی توانم انجام دهم. باید تصمیماتم را با 

قلب و مغزم گرفته و کاری کنم که به باورم مناسب است.«

PSG درخواست »نیمار« برای تمدید 5 ساله با
با وجود آنکه بارها از عالقه نیمار به جدایی از پاری ســن ژرمن و به بازگشــت به بارسلونا سخن به 
میان آمده است، اما به نظر می رسد که این فوق ستاره برزیلی به ماندن در پاری سن ژرمن عالقه 
دارد.شبکه فوت مرکاتو اعالم کرد نیمار حاضر است با همان دســتمزد قبلی قراردادش را با پاری 
سن ژرمن ۵ ساله تمدید کند.این شبکه نوشت: نیمار بعد از فینال لیگ قهرمانان اروپا به مدیریت 
باشگاه اعالم کرد که دوست دارد در تیم بماند و قراردادش را ۵ ساله تمدید کند. باشگاه تاکنون به 
جمع بندی نهایی در این زمینه نرسیده اســت. لئوناردو بیشتر درگیر متقاعد کردن امباپه به ماندن 
است و این بازیکن جوان در اولویت باشگاه قرار دارد.نیمار، سالی ۳۶ میلیون یورو حقوق از پاری 
ســن ژرمن دریافت می کند که این او را به گران ترین بازیکن جهان تبدیل کرده است.نیمار فصل 
قبل با پاری سن ژرمن به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کرد ؛ اما در نهایت نتوانست با این تیم 

جام قهرمانی را باالی سر برد.

فوتبال جهان

روزهای سرنوشت ساز پیام؛ 

او »یک« می ماند؟ 
 پیام نیازمند که پس از 8 فصل، توانســت 
عنوان آقای کلین شــیت لیگ برتــر را به 
نام ســپاهانی ها بزند و با ۱۷ کلین شیت، 
بیشترین آمار از این حیث در لیگ نوزدهم 
به ثبت رســاند، خود را مهیــای حضور در 
لیگ بیستم می کند. درخشش فوق العاده 
در لیگ نوزدهــم، پاداش ویــژه ای برای 
دروازه بــان جوان ســپاهان داشــت و او 
توانست برای نخســتین بار طعم شیرین 
حضور در درون دروازه تیم ملی را بچشــد.

نیازمند در نخستین تجربه سرمربی گری 
دراگان اســکوچیچ، توانســت پیش تر از 
محمدرشــید مظاهری و امیر عابدزاده به 
انتخاب اول سرمربی کروات تیم ملی بدل 
شــود و ۹۰ دقیقه از دروازه تیم ملی ایران 
مقابل ازبکستان حراست کرد؛ هر چند در 
ثبت کلین شــیت ناموفق بود؛ اما نمایش 
نســبتا خوبی را از خود به جای گذاشــت.

حاال در آستانه دومین دیدار ملی و فیفادی 
در دوران دراگان اســکوچیچ که قرار است 
۲۲ آبان ماه بــا برگزاری دیــدار تدارکاتی 
میان تیم ملی ایران و بوسنی دنبال شود، 
نیازمند در تالش اســت تا همچنان بتواند 
به حضور خــود در قفس تــوری تیم ملی 
ادامه دهد؛ پیام نیازمند برای حفظ پیراهن 
تیم ملی، مسیر دشــواری را در پیش روی 
خود می بیند. او مقابــل آلومینیوم اراک، 
نمایش خوبی را از خود به جای گذاشت و 
در دیداری تدارکاتی توانســت دروازه خود 
را بســته نگه دارد تا این چنین به استقبال 
شــروع فصل جدید برود؛ اما بدون تردید 
نیازمند برای آن کــه همچنان انتخاب اول 
اسکوچیچ باشد، باید در هفته های آغازین 
لیگ بیستم نمایش خوبی را از خود نشان 
بدهد تا بتوانــد بازهم در لیســت دراگان 
اسکوچیچ جای گیرد و برای دیدار با بوسنی 
نیز پیش تر از ســایر رقبــای خود در نقش 
ســنگربان اول تیم ملی، کار خود را دنبال 
کند و برای ثبت اولین کلین شیت ملی اش 

تالش داشته باشد.

سرمربی جوان سپاهان هم چنین حساب ویژه ای 
از  تا  کرده  باز  تیم  این  کادمی  آ بازیکنان  روی 
توانایی های آنها برای حضور قدرتمندانه در لیگ 

بیستم استفاده کند

مستطیل سبز

وز عکس ر

شادمانی بازیکنان 
العربی با حضور ترابی 

و محمدی
بازیکنان العربی پس از پیروزی مقابل 
المرخیه و صعود به فینال جام حذفی 
قطر با حضور بازیکنــان ایرانی خود به 
شادمانی پرداختند.در این بازی مهدی 
ترابی و مهــرداد محمــدی از ابتدا در 
ترکیب تیم خود حضور داشتند. ترابی 

روی گل اول تیمش اثرگذار بود .
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مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خبر داد:

رشد 30 درصدی ساخت و سازها در منطقه 10
مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: طی شــش ماهه نخســت ســال گذشته تعداد 
پروانه های ساختمانی صادر شده در این منطقه ۲۵۸ فقره بوده که این تعداد در نیمه نخست سال 
جاری به عدد ۳۴۰ پروانه افزایش یافته است.حمید شهبازی با بیان اینکه در حال حاضر سه هتل 
در این منطقه در حال احداث اســت، اظهار امیدواری کرد که با فضای ایجاد شده »گردشگران« 
منطقه ۱۰ را یک منطقه گردشگر پذیر بدانند.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از اجرای ۲۰۰ میلیارد 
ریال پروژه شاخص شهری در این منطقه خبر داد و گفت: ۲۳۰ میلیارد ریال پروژه مهم منطقه ای، 
۱۲۰ میلیارد ریال پروژه منطقه ای و ۲۲۰ میلیارد ریال سایر پروژه های عمرانی در منطقه ۱۰ در سال 
جاری اجرا می شود.وی ادامه داد: بودجه منطقه ۱۰ در ســال جاری ۱۵۰ میلیارد تومان است که 
نسبت به بودجه ۱۱۰ میلیارد تومانی سال گذشته ۴۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه های عمرانی 

افزایش یافته است.
شــهبازی با تاکید بر اتخاذ رویکرد مبتنی بر تعامل و ارتباط دوسویه با شهروندان، گفت: افزایش 
سرمایه اجتماعی در این منطقه و مشــارکت شــهروندان در مباحث مختلف همواره مورد توجه 
بوده و در این راســتا جلســات متعددی با گروه های تاثیرگذار از جمله معتمــدان محلی برگزار 
شــده و معتقدیم این اقدامات باعث هم افزایی مجموعه مدیریت شــهری و شــهروندان شده 
اســت.وی با بیان اینکه در منطقــه ۱۰ پروژه های متعــدد عمرانی، خدماتــی، فرهنگی در حال 
اجراست، خاطرنشــان کرد: در این منطقه شاهد اجرای پروژه های مشــارکتی و حضور سرمایه 
گذاران بخش خصوصی هســتیم که توسعه پایدار منطقه را به همراه داشــته است.مدیر منطقه 
۱۰ شــهرداری اصفهان،از افزایــش ۴۰۰ درصدی پروژه های ســرمایه گذاری منطقه ۱۰ در ســال 
گذشته خبر داد و گفت: تالش می کنیم از توان و تجربه ســرمایه گذاران برای اجرای پروژه های 
 مورد نیاز شهروندان اســتفاده کنیم.وی با اشاره به ظرفیت های ســرمایه گذاری برای مشارکت

 سرمایه گذران در منطقه ۱۰ گفت: با توجه به اینکه منطقه در مجاورت اتوبان شهید آقابابایی، بزرگراه 
چمران و اردستانی قرار گرفته فرصت خوبی برای سرمایه گذاران است تا برای اجرای پروژه های 

شاخص سرمایه گذاری کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

جمع آوری هوشمند 10 درصد پسماند خشک شهر اصفهان
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان با اشــاره به چگونگی اجرای طرح 
هوشمند جمع آوری پسماندهای خشک در شــهر، اظهار کرد: از دیرباز زیرساخت های الزم برای 
جمع آوری پسماند خشــک در اصفهان ایجاد شده بود و به طور کلی این شــهر یکی از شهرهای 
پیشرو در این زمینه است.رحیم محمدی با بیان اینکه یکی از رویکردهایی که با توسعه تکنولوژی 
اتفاق افتاد، جمع آوری هوشمند پســماند خشک اســت، افزود: برای اعمال مدیریت جامع و 
تخصصی در جمع آوری پسماند خشــک، پیمانکاران موظف شده اند حدود ۱۰ درصد از پسماندها 
را به صورت هوشمند جمع آوری کنند که این شــیوه نوعی از خدمات بهینه شده مدیریت پسماند 
به منظور افزایش کیفیت فرآیند و جلب رضایت بیشــتر شــهروندان اســت.مدیرعامل سازمان 
مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان تصریح کرد: به طور معمول خودروهای حمل پســماند 
خشک در هر منطقه شــهری یک روز معین در هفته نســبت به جمع آوری پسماندهای خشک 
از در منــازل اقدام می کنند، اما اگر شــهروندان خــارج از این زمان نیاز به جمع آوری پســماند 
خشک داشــتند، می توانند از طریق اپلیکیشــن درخواســت خود را ثبت کنند تا پسماند خشک 
آنها توســط خودروهای مجاز در اســرع وقت جمع آوری شــود.وی اظهار کــرد: در حال حاضر 
در شــهر اصفهان طرح جمع آوری هوشمند پســماندهای خشــک از طریق اپلیکیشن تنها در ۱۰ 
 درصد نقاط شــهری و به صورت پایلوت اجرا می شــود که امیدواریم بســتر آن در آینده نزدیک

 توسعه یابد.

در شصتمین نشست از سلسله نشست های هم اندیشی اصفهان فردا مطرح شد:

قفل بسته ای در پروژه ها وجود ندارد 

شصتمین نشست از سلسله نشســت های هم اندیشی اصفهان فردا با 
حضور جمعی از منتخبین شــورای معتمدین مناطق شهرداری برگزار 
شد.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، قدرت ا... 
نوروزی دراین نشســت با بیان اینکه تشکیل شورای معتمدین مناطق 
از سال پیش آغاز و شروع آن به منطقه ۱۴ بازمی گردد، اظهار کرد: نهاد 
شــورای معتمدین باید برای دوام و بقا دارای ساختار مشخص باشد، 
امروز آغاز ایــن حرکت خواهد بود و تحقق این مهــم به معنای نهادینه 
شدن مشارکت مردم اســت..وی، از لزوم تشکیل شــورای معتمدین 
هر ماه یک بار در مناطق شــهرداری خبر داد و تصریح کرد: الزم است در 
هر جلسه یکی از معاونان حضور داشته باشد تا این جلسات از انسجام 
و قدرت بیشــتری برخوردار شــده و تصمیمات نهایی قابلیت اجرایی 
داشــته باشد.شــهردار اصفهان با بیان اینکه این اقدام، شهرداری را از 
نعمت مشارکت مردمی و اظهار نظرهای دقیق مبتنی بر شناخت دقیق 
برخوردار کرده و راه را برای خدمت بیشتر به مردم هموار می کند، افزود: 
الزم است با انسجام و وحدت بیشتر بر مشکالت غلبه کنیم. وی با اشاره 
به شــرایط ســخت اقتصادی کنونی، تاکید کرد: امروز اگر قصد داشته 
باشیم پروژه ها را مبتنی بر شــرایط کنونی پیش ببریم باید تمام پروژه 
ها تعطیل شود؛ اما خوشــبختانه با مدیریت صحیح، قفل بسته ای در 

پروژه ها وجود ندارد و فعالیت های عمرانی مســیر عادی خود را پیش 
می برند.شهردار اصفهان ضمن تبریک فرا رسیدن هفته وحدت از بهره 
برداری پروژه نمایشــگاه بین المللی اصفهان در ۱۴ آبان ماه خبر داد و 
افزود: پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان با صرف بیش از ۲۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار در شرایط بسیار سخت با حرکتی انقالبی و جهادی احداث 
شــده و در اختیار مردم اصفهان قرار می گیرد. وی بــا بیان اینکه پروژه 
سالن اجتماعات گلستان شهدا در روزهای پایانی آبان ماه امسال افتتاح 
خواهد شــد، افزود: اعتباری افزون بر ۱۸۰ میلیارد تومان برای اجرای 
این پروژه هزینه شده است.نوروزی خاطرنشان کرد: مجموعه پل ها و 
تقاطع های غیر همسطح سردار شهید سلیمانی نیز تا پایان سال جاری 
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.وی با بیان اینکه در پروژه سردار شهید 
سلیمانی مجموع پنج پل در زمینی به وســعت سه میلیون مترمربع از 
رمپ اول تا آخر و از غرب به ســمت جنوب واقع شده است، گفت: این 
پروژه در مساحت یک و نیم در دو کیلومتری با عمق هفت متر و ارتفاع ۱۴ 
متر در حال احداث است. شهردار اصفهان ادامه داد: با نگاهی واقع بینانه 
و بررســی تحقق بودجه و افزایش هزینه ها، اجرای پروژه سردار شهید 
سلیمانی ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشــت، البته سخت ترین 
روزها در حال سپری شدن اســت با این وجود قطار توسعه، پیشرفت و 

آبادانی به مسیر خود ادامه می دهد.وی تصریح کرد: ثمره فعالیت های 
سه سال گذشته شهرداری در قالب برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« در 
حال انجام است و شهروندان مناطق مختلف هر هفته شاهد افتتاح و 
کلنگ زنی چندین پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی هستند. نوروزی 
خطاب به معتمدین مناطق شهرداری، تاکید کرد: بی شک تمام نظرات و 
پیشنهادات مطرح شده در این جلسه مورد توجه قرار می گیرد. معتمدین 
محالت نقطه به نقطه شهر را شناسایی و مشکالت را دقیق تر می بینند، 
از این رو در صدد تقویت برگزاری این جلسات هستیم. پس از دریافت 
نظرات و پیشنهادات مردم، نظر کارشناسی خود را به آن اضافه کرده و به 
منطقه مربوطه ارائه خواهیم داد؛ به طور حتم در برنامه ریزی و بودجه ها 
تمامی این موارد مورد توجه قرار می گیرد.شهردار اصفهان با تاکید بر لزوم 
اســتمرار آموزش ضمن خدمت برای کارکنان شهرداری در بخش های 
مختلــف، اظهار کرد: به عنــوان یکی از مصوبات جلســه اعالم می کنم 
که می توان از ظرفیت مرکز آموزشی ســازمان همیاری شهرداری های 
اســتان برای آموزش کارکنان اســتفاده کرد زیرا بــرای ارتقای کیفیت 

خدمات رسانی به مردم باید کارکنان آموزش های الزم را فراگیرند. 

خسارت یک هزار میلیاردتومانی کرونا به منافع شهر
نوروزی با اشاره به خسارت ناشی از ناآرامی های آبان ماه سال گذشته به 
شهر، گفت: سال گذشته در اتفاقات آبان ماه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان 
خسارت به اموال شهرداری وارد شد، اما امکان جبران خسارات توسط 
دولت مقدور نبود و به همین دلیل بار سنگینی بر دوش شهرداری افتاد، 
با این وجود خللی در خدمت رسانی نداشتیم. وی با اشاره به خسارات 
کرونایی در مترو و با بیان اینکه طبق پیش بینی ها باید روزانه تا ۱۵۰ هزار 
نفر مسافر توسط مترو جا به جا می شد، ادامه داد: اکنون روزانه تنها ۳۰ 
هزار مسافر با این وسیله نقلیه ارزان و پاک سفرهای درون شهری خود 
را انجام می دهند، در حالی که تمام هزینه ها و حقوق ها پرداخت می شود 
و چرخ  مترو همچنان برای رفاه شهروندان می چرخد. شهردار اصفهان 
گفت: در حال حاضر شهر رویاها، ناژوان، مجموعه های تفریحی صفه 
تعطیل است و بدون اینکه درآمدی باشد، هزینه ها برقرار است، ناژوان 
با فعال بودن مجموعه های گردشگری خود در مدت دو ماه بودجه یک 
سال خود را تامین می کرد، اما در حال حاضر هیچ درآمدی ندارد.وی با 
بیان اینکه تعداد سفرهای شهروندان با استفاده از اتوبوس از ۵6۰ هزار 
نفر بسیار کاهش یافته است، اظهار کرد: به دلیل شرایط کرونایی تاکنون 
یک هزار میلیارد تومان آسیب به منافع شهر وارد شده، اما با وجود این 

شرایط سخت، پروژه ها تعطیل نشده است. 

رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان در نشســت خبری به مناســبت ۱۳ آبان با 
اشاره به میالد حضرت محمد)ص( و امام صادق)ع( 
و آغاز هفته بســیج دانــش آموزی، اظهــار کرد: ۱۳ 
آبان روز ملی مبارزه با اســتکبار جهانی و تسخیر النه 
جاسوسی است؛ مناسبت های آبان مناسبت هایی 
بوده که برای تقویت انقالب اسالمی و بصیرت مردم 
تاثیرگذار اســت.محمدعلی احمدی گفــت: پیامبر 
اسالم )ص( الگوی »اَِشّداُء َعَلی الُکّفار ُرَحماُء َبیَنُهم« 
است و امســال تقارن هفته وحدت و میالد حضرت 

محمد)ص( با ۱۳ آبان باعث تقویت این شــعار می 
شود.وی افزود: امروز استکبار جهانی برای بی توجهی 
از اســالمی خواهی مردم، به اســالم توهین می کند 
و جسارت به ســاحت پیامبر اعظم)ص( منحصر به 
امروز نیســت و در زمان حیات ایشان هم انجام می 
شد.وی تاکید کرد: بزرگداشــت ۱۳ آبان بزرگداشت 
امام راحل اســت؛ حرکت رهبر کبیــر انقالب حرکت 
دائمی است و این حرکت مبتنی بر دستورات الهی بود 
و طبق فرمایشات امام راحل دشمنان مکر و دشمنی 
خود را انجام می دهند که نباید از آن غافل شد.رییس 
شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی اصفهان بیان 
کرد: امسال ۱۳ آبان را در حالی برگزاری می کنیم که با 
جشن های میالد حضرت محمد)ص( مقارن است 
و اولین سالی اســت که حاج قاسم در بین ما نیست 

و جنایت های آمریکا به اوج خود رســیده است.وی 
با توضیح اینکه یکی از اساســی ترین کارهای ما در 
۱۳ آبان، تعیین و بصیرت افزایی و استفاده از ظرفیت 
های متعدد برای بیان چرایی اتفاقات این روز است، 
اظهار کرد: شعار امسال »َاِشــّداُء َعَلی الُکّفار ُرَحماُء 
َبیَنُهم« است؛ برگزاری مراسم امسال با شرایط ویژه 
است و  امسال راهپیمایی در هیچ جای استان نداریم 
و تجمع محدود و مراســم نمادین برگزار می شــود.
احمدی افزود: سیاســت ما تبعیت از ســتاد ملی و 
استانی کروناست، مکاتبات را انجام دادیم و تاکنون 
مخالفتی برای برگزاری برنامه ها نشــده اســت؛ در 
۴۵ شهر استان برنامه های امسال برگزار می شود و 
سالمت محور بودن و فاصله گذاری اجتماعی در دستور 

کار برنامه های امسال است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان:

امسال راهپیمایی در هیچ جای استان نداریم
 راه یابی تله فیلم »مجنون بی لیلی«

به جشنواره ملی تولیدات هنری فانوس
تله فیلم مجنون بی لیلی از مرکز اصفهان به مرحله مسابقه چهارمین دوره جشنواره ملی تولیدات 
هنری راه یافت.اختتامیه چهارمین دوره جشنواره ملی تولیدات هنری با عنوان فانوس در ۱۱ آبان 
۱۳۹۹)امروز( به صورت مجازی و سراسری در شهر شیراز با معرفی افراد برگزیده برگزار می شود.

این جشــنواره ویژه تولیدات هنری و ســینمایی مرتبط با حوزه دفاع مقدس است و موضوعات 
آن شامل شهیدان واالمقام، جانبازان و آزادگان ســرافراز، رزمندگان و ایثارگران، مدافعان وطن، 
مدافعان حرم، مدافعان ســالمت، مجاهدان جهــاد و مقاومت اســالمی و خانواده های معظم 
ایثارگران می شــود.تله فیلم مجنــون بی لیلی به تهیــه کنندگی مجید عــکاف زاده و کارگردانی 

جهانبخش سلطانی در صدا و سیمای مرکز اصفهان تولید شده است.

 پیشنهاد یک کارشناس برای مدیران شهری
 در شرایط بحرانی کرونا

یک دکترای برنامه ریزی شهری گفت: آموزش و فرهنگ سازی نخستین اقدام مدیریت شهری 
برای نشان دادن وضعیت بحرانی شیوع کروناست.مهدی ابراهیمی  اظهار کرد: مدیریت شهری 
می تواند با نصب بنر و پوستر در سطح شهر، ایســتگاه های اتوبوس، مترو و تاکسی ها در راستای 
 آموزش و فرهنگ ســازی اقدام کند؛ همچنین ســاخت تیزر و فیلم آموزشــی نیز در این زمینه 

موثر است.
وی افزود: مدیریت شهری می تواند پیام های صوتی تبلیغاتی آماده کند که در این پیام ها خطرات 
ناشــی از بی توجهی به رعایت مسائل بهداشــتی به مردم گوشزد شــود و این پیام ها به صورت 
مداوم از رادیو و تلویزیون پخش شــود، دعوت از کارشناســان و متخصصانی که مردم به آن ها 
اعتماد دارند در برنامه های رادیو و تلویزیون برای فرهنگ ســازی و تاکید بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی تاثیرگذار است.این دکترای برنامه ریزی شهری با بیان اینکه عادی شدن مسئله شیوع 
کرونا برای مردم ناشــی از صحبت های ضد و نقیض مطرح شــده در محافــل و فضای مجازی 
اســت، ادامه داد: برخی در فضای مجازی و محافل استفاده از ماســک و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی را بدون تاثیر می دانند؛ آن ها معتقدند بدن باید در مقابل ابتالی این ویروس قوی شود 
و راه های عالج مختلفی به مردم ارائــه می دهند که باید صحبت هــای متخصصان در این زمینه 
منتشر شود.وی با بیان اینکه مسائل سیاســی نیز به عادی شدن موضوع کرونا برای مردم دامن 
می زند، گفت: عالوه بر تحریم ها شــیوع بیماری کرونا نیز باعث ایجاد مشکالت اقتصادی زیادی 
برای مردم شده و درآمد مردم را به شدت کاهش داده اســت.ابراهیمی، مشکالت اقتصادی را 
از دیگر عوامل رعایت نکردن پروتکل های بهداشــتی دانست و افزود: انتشــار فیلمی در فضای 
مجازی و پرسش از یک کارگر ساختمان که چرا ماسک استفاده نمی کند و پاسخ او در این زمینه 
که به خاطر هزینه ها نمی تواند ماسک خریداری کند؛ بیانگر این اســت که باید به رفع مشکالت 
اقتصادی و معیشــتی مردم توجه شــود.وی تصریح کرد: زمانی که به مردم توصیه می کنیم در 
خانه بمانند باید به حل مســائل اقتصادی و معیشــتی مردم توجه شود. شــیوع این ویروس 
هزینه آموزش را باال برده است و بسیاری خانواده ها مجبور شده اند برای تحصیل فرزندان خود 
تبلت و گوشــی بخرند همچنین هزینه اینترنت مردم باال رفته که در این راستا دولت باید چاره ای 
بیندیشد البته در بین دســتگاه ها و ارگان ها مدیریت شهری می تواند حداقل از بین کارکنان خود 
به افرادی که درآمد پایین دارند ســبد کاال یا بن بدهد.این کارشــناس حوزه برنامه ریزی شهری 
با بیان اینکــه اقدامات اجرایی پلیــس نیز مثل جریمه هایــی که در نظر گرفته شــده تاثیرگذار 
است، اما نباید بر مردم فشار آورده شــود؛ زیرا باعث ایجاد تنش در جامعه می شود، خاطرنشان 
 کرد: باید به مردم خدمات ارائه دهیم ســپس از مردم انتظار داشــته باشــیم همــکاری الزم را

 داشته باشند.

با مسئولان

خبر ویژهخبر خوان

اصالح و نوسازی 
42 کیلومتر مسیر 

دوچرخه سواری
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 
اظهار کرد: از ســال های گذشــته با مسائل 
آلودگی هوا به ویژه در فصل زمستان و پاییز 
درگیر هســتیم و امســال با توجه به شیوع 
کرونا این موضــوع جدی تر دنبــال خواهد 
شد.مســعود بنده خدا ادامه داد: هر سال به 
شــهروندان توصیه می شــد که برای انجام 
ســفرهای درون شهری از وســایل حمل و 
نقل عمومی اســتفاده کنند، اما امســال با 
توجه به همه گیری کرونا تاکید بر اســتفاده 
شهروندان از حمل و نقل پاک است و اینکه 
دوچرخه ســواری و پیــاده روی را در برنامه 

روزانه خود قرار دهند.
معــاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردار 
اصفهان بــا بیــان اینکه دوچرخه ســواری 
یکی از ســالم ترین و پاک ترین روش های 
حمل و نقلی اســت، افزود: مــردم اصفهان 
از دیربــاز دوچرخه ســوار بوده انــد، اما طی 
چند ســال اخیر این رویداد کمرنگ شــده 
است.وی ادامه داد: در ســال 6۹ آمارگیری 
مبدأ و مقصد ســهم ســفرها با دوچرخه ۱6 
درصد، سال ۷۹ هشت درصد و در آمارگیری 
 چند ســال گذشــته نزدیک به پنــج درصد 

رسیده است.
بنده خدا تصریح کرد: در شرایط کرونایی سهم 
موتورسیکلت افزایش یافته که بالطبع سهم 
استفاده از دوچرخه نیز افزایش یافته است، 
اما فراهم شدن بستر دوچرخه سواری ایمن 
در شهر همواره مطالبه شــهروندان بوده که 
طبق برنامه ریزی ها و طرح های اجرا شــده، 
امیدواریم به زودی شاهد ایجاد شبکه کامل 
و پیوسته دوچرخه سواری ایمن در اصفهان 
باشیم.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
اصفهان گفــت: تاکنون ۴۲ کیلومتر مســیر 
دوچرخه سواری در شهر ایجاد شده است که 
نیاز به بهسازی و ایمن سازی بیشتر دارد زیرا 
در برخی مسیرها موانعی وجود دارد و تمام 

مسیرها پیوستگی الزم را ندارد.

سینه تشنه 
زاینده رود آتش 

گرفت
طی روزهــای اخیــر نیزارهای 
بســتر خشــک زاینــده رود 
دچار حریق شــد کــه با تالش 
خدمــات  و  آتش نشــانان 

شهرداری اطفا شد.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز
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هیچ راه میانبری برای موفقیت وجود ندارد،ولی چند راهکار 
 ســاده وجود دارد که به شــما در رســیدن به آرامش کمک 

می کند.
پس انداز کنید: چنانچه برای پیگیری کردن رویاهایتان الزم 
باشد به جای دیگری نقل مکان کنید یا ادامه تحصیل بدهید 
امکان دارد مجبور باشــید کاری را آغــاز کنید- هرکاری- تا 

بتوانید برای رویای تان پول پس انداز کنید.
کاری که شــما را از معمولی بودن نجات می دهد: به عنوان 
مثال باید چند سال کار کنید تا از درآمد آن بتوانید برای تهیه 
وســیله های کار هنری تان اســتفاده کنید. مشخص است 
که دل تان می خواهد از راه هنر پــول دربیاورید، ولی اکنون 
نمی شود؛ هنوز استادکار نشده اید و شهرتی به دست نیاورده 
اید. پس یکی از کارهایی را که دوست دارید، انجام دهید تا 

هزینه رفتن به دنبال رویای تان تامین شود.
 اشــتباهات خود را ادامه ندهیــد و دیگران را ببخشــید: 
خشمگین بودن، فردی که بر شــما ظلم کرده را نمی کشد. 
به جای این که قلب خود را با نفرت پرکنید، ببخشید و اجازه 
بدهید برود.این شیوه ســاده تر از چیزی است که فکر می 
کنید. اغلب اجازه دهید بروند تا قدرت شما بیش از گذشته 

شود.

 به قبل برنگردید: راحت می توان در گذشته ماند. آری، دشوار 
است که این روزها را فراموش کرد، به خصوص اگر در مورد 
تجربیات وحشتناک خودآگاه داشته باشید حتی اگر آن ها 
خوب باشند؛ اما باید به خاطر داشــته باشید گذشته دوباره 

برنخواهد گشت. 
 یاد گرفتن معذرت خواهی: قبول مسئولیت همه انتخاب ها 
در طول زندگی، یکی از رازهای دســتیابی به خوشــبختی 
حقیقی است. درصورتی که مســئولیت خطاهای خودمان 
را نمی پذیریــم و از افراد دیگر معــذرت خواهی نمی کنیم، 
دائما خودمــان را مورد قضــاوت قرار می دهیــم یا تحقیر 
مــی کنیم.درحالی که عذرخواهــی، یکــی از بهترین راه ها 
برای قبول مســئولیت همه رفتارهای نادرســت در مقابل 
دیگران اســت. این نکتــه مهــم، توانایی ایجــاد تغيير در 
 زندگی را به شــما یاد می دهد و حس خوشبختی را در شما 

تقویت می کند.
 مشقت های زندگی را بپذیرید: هیچ کدام از انسان ها تحمل 
سختی ها و رنج ها را دوست ندارند و مدام تالش و کوشش 
در دور شدن از آن ها را دارند ولی همانگونه که همه ما تجربه 
کرده ایم زندگی بدون درد و رنج امکان پذیر نیســت و همه 
ما در دوره هایی از زندگی خویش باید متحمل سختی های 

گوناگونی شویم.ولی تنش و تحمل ســختی ها برای رشد 
انسان امری ضروری است. در واقع هرچه بیشتر یاد بگیریم 
که از دشواری ها و سختی ها درس بگیریم، بیشتر به مفهوم 
حقیقی زندگی پی می بریم و بیشتر قدر خوشی ها و لحظات 
خوشــحالی را درمی یابیم.البته الزمه زندگی، سود بردن از 
خوشی ها و نعمت های گوناگون و همینطور تحمل سختی 

هاست ولی در این بین رعایت اعتدال هم بسیار مهم است.
 تفریح را در برنامه خــود بگنجانید: همه ما دوســت داریم 
به تفریحــات برویم و ســفرهای مختلفی انجــام دهیم. 
ســفر کردن و تفریح ســبب کاهش اضطــراب، افزایش 
خوشــحالی و ایجــاد تجربــه هــای مختلف می شــود. 
بنابراین با این موارد شــما خوشــبختی را تجربه می کنید. 
الزم نیســت که تمام روز را به تفریحــات و بازی اختصاص 
 دهید، می توانیــد برای این کار در طــول روز زمان کوتاهی را

 اختصاص دهید.
 پیدا کردن دوستان حقیقی: داشتن دوست سبب می شود 
شما در زندگی شادمان تر باشید و کمتر به طرف خاطره های 
ناگوار قبل رفته و افسردگی بگیرید. دوست داشتن سبب می 
شود شما از ميزان استرس خویش بکاهید. عالوه بر اینها در 

افزایش طول عمر شما موثر است.

آشپزی

سوپ اسفناج و عدس
مواد الزم: اسفناج  یک کیلوگرم،عدس  یک لیوان،جو 

پرک یک لیوان،شیر  یک فنجان،نمک، فلفل و زردچوبه به مقدار 
دلخواه،نعنا داغ و پیاز داغ به مقدار دلخواه،خامه  یک قاشق غذاخوری

طرز تهیه: ابتدا اسفناج ها را بشورید و سپس با عدس، جو ، مقداری آب جوش و زردچوبه و فلفل 
بپزید. آب جوش یا استاک مرغ و گوشت و سبزیجات )اختیاری( باید کامال روی مواد را بپوشاند 
و این ترکیب کامال خوب بپزد و جا بیفتد.سپس کمی پیازداغ و نعنا داغ درست کرده و نیمی از آن را 

به سوپ اضافه کنید، نمک سوپ را هم اندازه کنید. طرز تهیه سوپ اسفناج و عدس با شیر هم مرسوم 
است. وقتی سوپ حسابی پخت و جا افتاد آن را با غذاساز یا گوشت کوب برقی میکس کنید. به این 

ترتیب سوپ اسفناج و عدس پوره و یکدست می شود. کمی دیگر سوپ را روی شعله مالیم گاز بگذارید 
و به آن یک فنجان شیر اضافه کنید. صبر کنید تا سوپ یکدست شود.سوپ اسفناج شما آماده است، 

کافی است روی آن را با پیازداغ، نعناداغ و مقداری خامه )یا ماست چکیده( تزیین کنید تا یک 
سوپ اسفناج خامه ای خوشمزه و مجلسی برای تقویت سیستم ایمنی بدن داشته باشید. 

به جای پیاز داغ برای روی سوپ می توانید از مقداری قارچ تفت داده شده و نان تست 
تفت داده شده ساده یا نان سیر هم استفاده کنید.بد نیست بدانید انگلیسی ها 

به جای خامه یک عدد تخم مرغ نیمرو یا آبپز روی سوپ اسفناج 
می گذارند یا ایتالیایی ها با مقداری پنیر پارمزان رنده 

شده این سوپ را میل می کنند.

راه های رسیدن به خوشبختی )2(

رحمت »پایتخت« به مافیایی ها پیوست  »مصطفی زمانی« مجری شد
هومن حاج عبدالهی به »شب های مافیا« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
سعید ابوطالب پیوست.نسرین مقانلو، فریبا نادری، بهاره رهنما، 
مریم مومن، نسیم ادبی، خاطره حاتمی، سمیرا حسن پور، 
سیما تیرانداز، سارا خوئینی ها، آزیتا ترکاشوند و روشنک گرامی 
12 شرکت کننده زن بازسازی یک بازی واقعی هستند.این برنامه 
 با سرمایه گذاری شرکت هنر اول ساخته می شود و توسط فیلیمو 
پخش خواهد شد.

در شرایطی که برنامه »همرفیق« با اجرای شهاب حسینی قرار است به 
زودی در شبکه خانگی پخش شود، مصطفی زمانی به عنوان دومین 
بازیگر سینمای ایران، مجری یک برنامه اینترنتی می شود.ساختار 
این برنامه و جزئیات پخش آن هنوز مشــخص نیســت و مراحل 
طراحی آن به تازگی آغاز شده است. مصطفی زمانی به تازگی جایزه 
جشن حافظ را برای بازی در »نهنگ آبی« به دست آورده و قرار است 
جلوی دوربین فیلم »نیش« به کارگردانی حجت قاسم زاده اصل برود.

نگاهی به سابقه تولید ریل در داخل کشور نشان 
می دهد که امضای تفاهم نامه بین ذوب آهن و راه 
آهن به بیش از 20 سال قبل برمی گردد و دراین 
سال ها طی چندین نوبت قراردادهایی منعقد 
می شد ولی تولید ریل هر بار با مشکالت و موانعی 
مواجه بود.آخرین تفاهم نامه ای که منعقد شد 
وجدی تر از همه موارد به آن نگاه می شد، در سال 
1393 بود که به خرید و واردات خط نورد ریل به 
ذوب آهن منجر شد.تفاهم نامه ای که اوایل تیرماه 
93 به امضای وزرای »صنعت، معدن و تجارت«، 
»تعاون، کار و رفاه اجتماعی« و »راه و شهرسازی« 
رسید و سرانجام این خط تولید با مشخصه فنی 
)UIC60( به عنوان بزرگ ترین واحد تولید ریل 
آهن در خاورمیانه 13آبان سال 1395 با حضور 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری به 
بهره برداری رسید. بر اساس این قرارداد، ذوب آهن 
اصفهان به عنوان نخستین تولیدکننده ریل در 
خاورمیانه متعهد بر تولید و تحویل ریل تا یک زمان 
مشخصی شد وحاال با تحقق تدریجی این وعده 
گفته می شود کیفیت ریل تولیدشده در ذوب آهن 
مورد تایید است. زیرا این محصول بر اساس 
سخت ترین استانداردهای روز دنیا تولید می شود. 
ضمن این که این شرکت موفق شد گواهینامه 
استاندارد ملی برای ریل خود را دریافت کند.گفتنی 
است که تولید ریل از مرحله شمش تا نورد مطابق 
با آخرین استانداردها در این شرکت مادر صنعتی 
انجام  می گیرد و کلیه آزمایش ها و اندازه گیری ها 
ز  کی ا توماتیک حا در فرآیند تولید به صورت ا

تولیدات استاندارد این شرکت است.

استاندارد ملی، تایید کننده 
کیفیت ریل ذوب آهن است

در تمام دنیا برای محصوالت استانداردهای 
یک  که  زمانی  است،  تعریف شده  زیادی 
محصول برای نخستین بار درهر کشور تولید 
می شود، با توجه به این که در آینده رقبایی وارد 
بازار می شوند، استانداردی برای آن محصول 
مطابق با استانداردهای جهانی تعریف می شود 
تا محصول کیفی وارد بازار شود.حال با توجه به 
ینکه تولید ریل ملی توسط ذوب آهن اصفهان  ا

هم مستثنی از این جریان نبود ریل ذوب آهن 
توسط سازمان ملی استاندارد ایران  که مرجع 
بسیار معتبری در مورد تایید کیفیت محصوالت 
است به تایید رسید و چندی پیش گواهینامه 
استاندارد ملی ایران برای تولید ریل راه آهن و 
پروانه کاربرد عالمت استاندارد تولید ریل از سوی 
نیره پیروز بخت، معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان ملی استاندارد ایران به منصور یزدی 
زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اعطا شد و با 
این گواهینامه بود که بسیاری از انتقادات نسبت 
به ریل ذوب آهن اصفهان متوقف شد.دراین باره 
مهدی نصر، معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن 
اصفهان می گوید: با توجه به این که کیفیت انواع 
 49E1 46 وE2 ریل تولیدی در این شرکت اعم از
و 60E1 که طی سه سال گذشته در زمان های 
متفاوت درنورد 650 تولیدشده اند ، توسط بازرسین 
بازرسین  و  اصفهان  کنترل کیفیت ذوب آهن 
 B.V لث از شرکت های معتبر بازرسی مانند ثا
S.G.S , I.E.I ، مطابق با استاندارد  فرانسه
اروپایی EN13674-1 به صورت کامال دقیق 
موردبررسی و بازرسی قرارگرفته و درنتیجه کیفیت 
آن تایید شده و جهت استفاده مشتریان به همراه 
گواهینامه فنی و ضمانت نامه ارسال شده اند .به 
گفته این مسئول، با طی این مراحل اشاره شده 
بود که ذوب آهن اصفهان، برای ریل های تولیدی از 
 سازمان ملی استاندارد ایران گواهی استاندارد ریل

 تقاضا کند. 
در این رابطه از اواخر سال 1398 فرآیند اخذ آن 
آغاز شد ، در ابتدا با توجه به این که تنها تولیدکننده 
ریل در ایران ، ذوب آهن اصفهان بوده و این کار 
بنابراین  برای اولین بار صورت می پذیرفت ،
در سامانه سینا مربوط به اداره استاندارد ثبت 

نشده بود . 
پس از درخواست ذوب آهن این محصول در 
سامانه سینا وارد شده و از اوایل سال 1399 با 
حضور نماینده  اداره استاندارد نمونه های الزم از 
ذوب های مختلف جهت انجام  آزمون های کیفی 
 EN13674-1 و پذیرش مطابق با استاندارد
انتخاب شده و با همکاری آزمایشگاه مرکزی 
لث جهت انجام این  ذوب آهن به آزمایشگاه ثا

آزمایش ها ارسال شد. معاون برنامه ریزی و 
توسعه ذوب آهن اظهار می کند: با توجه به این که 
آزمایشگاه آزمونه فوالد تنها آزمایشگاهی است 
که گواهی ایزو 17025 ریل را داراست،  از طرف 
اداره استاندارد برای انجام این آزمون به خصوص 
آزمون های کیفی انتخاب شد .حدودا به مدت 
سه ماه انجام دقیق این آزمون ها در آزمایشگاه 
آزمونه فوالد زمان برد .وی می افزاید : در تمام 
طول انجام آزمایش های مربوطه، نماینده اداره 
استاندارد در آزمایشگاه ثالث حضورداشته است . 
درنهایت نمونه های ریل ارسالی ذوب آهن اصفهان 
توانست با موفقیت کامل این آزمون ها را پاس 
کرده و بدین ترتیب سازمان ملی استاندارد ایران 
،پس از بررسی نهایی و تایید کیفیت ریل تولیدی 
ذوب آهن اصفهان ، موافقت خود را در جهت صدور 
گواهی استاندارد انواع ریل مطابق با استاندارد ملی 
ایران به شماره 22669-1 اعالم کرده و بر اساس 
آن شرکت ذوب آهن اصفهان مجاز به استفاده از 
عالمت استاندارد ایران برای محصول ریل های 
ویگنول راه آهن با وزن واحد طول 46 کیلوگرم بر 

متر و بیشتر شد .

اولویت ،تامین نیاز داخل است
آنکه  دارد  وجود  قابل تأملی که  بحث  ال  وحا
تولیدات ریل ذوب آهن تامین کننده نیاز داخلی 
کشور است یا بازارهای صادراتی را هم  شامل 

می شود؟قابل ذکر است که ذوب آهن اصفهان پروژه 
تولید ریل را در جهت تامین نیاز داخل و جلوگیری 
از واردات آغاز کرد و در کمترین زمان ممکن موفق 
به دریافت گواهینامه استاندارد ملی شد.هرچند 
صادرات این محصول می تواند برای ذوب آهن 
درآمد ارزی خوبی به همراه داشته و بخش زیادی 
از مشکالت این واحد تولیدی را برطرف کند؛ اما بنا 
به گفته مسئوالن مربوطه فعال هدف گذاری برای 

تامین نیازهای داخل است.  
دراین باره مهرداد توالئیان، معاون بهره برداری 
شرکت ذوب آهن اصفهان می گوید : بر اساس 
دارد  وجود  و سفارش هایی که  تولید  برنامه 
پیش بینی می شود تا یک سال آینده برنامه ای 
برای صادرات نباشد  و توضیح می دهد:  فعال 
ذوب آهن  میان  قراردادهایی  و  تعهدات 
اصفهان، راه آهن جمهوری اسالمی و قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص( برای یک سال آینده منعقدشده 
است که می بایست نسبت به آن متعهد باشیم.

بنابراین تنها مانعی که  برای صادرات ریل ذوب آهن 
وجود دارد، نیاز داخلی است وگرنه هیچ مشکلی 
درزمینه های فنی و بازرگانی وجود ندارد حتی در 
این مدت جلسات و سفارش هایی داشتیم. در 
صورت تامین نیاز داخل و فقدان متقاضی داخلی 
به سراغ صادرات خواهیم رفت چراکه تولید ریل 
ذوب آهن مطابق استانداردهای جهانی است.اما 
فعال با توجه دولت بر توسعه ریلی ، تامین داخلی 

در اولویت ما قرار دارد و تا  اوایل سال آینده هم 
اولویت ذوب آهن تامین قراردادهای داخل در بحث 
ریل است. وی بیان می کند: از طرفی هم با ورود به 
بازارهای صادراتی، برای تامین نیاز داخل مجبور 
 به واردات می شویم که نیازمند ارز بسیار باالیی

 است.
این مسئول تصریح می کند: ذوب آهن تولید 100 
هزار تن ریل را برای سال 99 هدف گذاری کرده 
است تا با تحویل آن توسعه خطوط ریلی با سرعت 
انجام شود  که خوشبختانه با ثبت تولید 7 هزار تن 
در شهریور ،پیش بینی می شود در نیمه دوم امسال 
تولید ماهانه ریل در ذوب آهن بین هفت تا 10 هزار 
تن افزایش یابد.به گفته معاون بهره برداری شرکت 
ذوب آهن اصفهان، یکی از سیاست های مهم 
وزارت راه و شهرسازی،ریل پایه است که در حال 
حاضر ذوب آهن قرارداد تحویل سه هزار تن ریل 
به پروژه متروی بهارستان را دارد و تاکنون 600 تن 
این محموله را تحویل داده و بقیه آن مطابق برنامه 
کارفرما، تحویل داده خواهد شد.واقعیت آن است 
سیاست موجود وزارت صمت، جلوگیری از واردات 
ریل مترو و راه آهن به کشور است که در حال حاضر 
هم  واردات ریل به کشور نداریم و این موضوع از 

خروج ارز از  کشور  ممانعت می کند.

نبود مواد اولیه، چالش ذوب آهن است
باوجود تالش ذوب آهن در تولیدات ملی به ویژه 
سعی در تامین ریل وبی نیاز کردن کشور، نسبت 
به واردات معضل کمبود مواد اولیه چالش بزرگی 
برای این شرکت است.هرچند با توجه به کمبود 
سنگ آهن، این شرکت سیاست ارتقای زنجیره 
تامین پایدار مواد اولیه را مدنظر قرار داده است و 
در همین راستا فعالیت هایی همچون حضور فعال 
در عرضه مواد معدنی بورس کاال، تملک معادن 
سنگ آهن و پهنه معدنی،  فعال سازی معادن 
کوچک مقیاس و انعقاد قراردادهای بلندمدت 
با تامین کنندگان ، در اولویت قرارگرفته است؛ 
اما بازهم کمبود مواد اولیه ای چون سنگ آهن  
تولیدات ذوب آهن اصفهان را تحت تاثیر خود 
قرار می دهد؛ ماده اولیه ای که با ورود به این 
کارخانه و تبدیل شدن به محصول نهایی می تواند 

ارزش افزوده چند برابری را به ویژه در شرایط 
تحریم کنونی برای کشور به ارمغان بیاورد؛ اما 
بخش زیادی از آن صادر می شود و نبود آن، 
محدودیت های فراوان برای این گونه کارخانه ها 

به وجود می آورد.
با  رابطه  در  صنایع  کارشناس  محبی،  احمد 
معضل کمبود مواد اولیه در صنایع بزرگی مانند 
ذوب آهن می گوید: همواره در برنامه ها و شعارهای 
دولت مردان ما تامین ، توسعه و تقویت زنجیره 
فوالدی ها قرار داشته؛ اما امروز شاهد آن هستیم 
که به نیاز شرکت های بزرگی مانند ذوب آهن در 
تامین مواد اولیه بی توجهی می شود درصورتی که 
التر  با توجه به این امر، تولیدات آن ها بسیار با
می رود و منفعت نهایی به دولت بازمی گردد.  وی 
توضیح می دهد :سنگ آهن ، از مواد اولیه اساسی 
ذوب آهن به شمار می آید و خوشبختانه در کشور 
ما معادن بسیاری مرتبط با سنگ آهن وجود دارد 
اما صادرات این ماده معدنی به دیگر کشورها ، 
باعث کمبود آن برای مصرف داخل شده است که 
فقدان و یا کمبود آن سرعت تولیداتی مانند ریل را 
کاهش می دهد. این کارشناس تاکید می کند: در 
حالی ذوب آهن با کمبود سنگ آهن مواجه است 
که چندین برابر نیاز آن به طور سنگ خام صادر 
 می شود. درصورتی که اولویت داشتن  تامین

لص   نیاز داخلی نه تنها به افزایش تولید ناخا
داخلی و افزایش اشتغال می انجامد بلکه درآمد 

ارزی حاصل از صادرات هم بیشتر خواهد شد.
به صادرات  اقدام  نیم  بتوا زمانی که  درواقع 
نیازی باشیم،   داشته  ذوب آهن   محصوالت 

لبته  ا و  نداریم  اولیه  مواد  فروشی  خام  به    
هم اکنون هم صادرت محصوالت این شرکت انجام 
می گیرد ولی با تامین مواد اولیه موردنیاز ، قطعا 

روند صادرات،سرعت بیشتری هم خواهد گرفت.
گفتنی است که در حال حاضر چشم انداز تولید 
55 میلیون تن فوالد برای کشور تدوین شده و 
گر شرکت های فوالدی در تامین سنگ آهن  ا
موردنیاز با چالش مواجه باشند، سرمایه گذاری 
و   شد  نخواهد  انجام  بخش  این  در  جدید 
و  تولید   ، اشتغال  تهدیدکننده  موضوع   این 

صادرات است.

ریل ملی، بر مدار تولید

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