
فعاالن محیط زیست، تالش ها برای ایجاد ژئو پارک گاوخونی را آغاز کردند؛

رویایی که دور نیست
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الکچری ها در حاشیه امن
نماینده اصفهان از  تصویب نشدن آیین نامه مالیات بر خودرو های لوکس انتقاد کرد؛
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مسئول خزانه داری اتحادیه روغن نباتی 
استان خبر داد:

ساماندهی بازار روغن 
نباتی دراصفهان

 اظهارات عجیب قلعه نویی 
و تناقض هایی که دیده شد؛

امیرخان! شوخی نکن

هیچ مجوزی برای اعزام به 
 عتبات عالیات از اصفهان

 صادر نشده است

3

5

6 8

کسب ارزش افزوده 
چشمگیر برای فوالد مبارکه 
از محل فروش اقالم مازاد
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نفس های به شماره افتاده 
جنگل های بلوط زاگرس!

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان
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پیگیری 
مشکالت حاشیه 
شهر  با محوریت 

7شورا

فرماندار 
اصفهان دست 

 به دامان 
دستگاه ها شد

میالد با سعادت حضرت محمد)ص( و حضرت امام جعفرصادق)ع( را تبریک می گوییم

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد



دوشنبه 12  آبان    1399 / 16 ربیع االول  1442/ 2  نوامبر 2020/ شماره 3107

بیش از 90 میلیون آمریکایی در انتخابات شرکت کرده اند
براساس آمار »پروژه انتخابات آمریکا« در دانشگاه فلوریدا، بیش از ۹۰ میلیون آمریکایی در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا شرکت کرده اند و این روند، زمینه را برای باالترین نرخ مشارکت در بیش از 
یک قرن آماده می کند.شــمار زیادی از مردم آمریکا در بحبوحه نگرانی ها از ابتال به کووید-۱۹ در روز 
انتخابات سوم نوامبر، از طریق پست یا حضور پیش از موعد در حوزه ها، رای داده اند. براساس تازه ترین 
آمار »پروژه انتخابات آمریکا«، ۹۱ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۹۰۸ تن در انتخابات آمریکا شرکت کرده اند.
کارشناسان پیش بینی می کنند که میزان مشارکت مردمی به آسانی از ۱۳۸ میلیونی که در سال ۲۰۱۶ 

رای دادند، بگذرد. چهار سال پیش تنها ۴۷ میلیون رای پیش از روز انتخابات ثبت شده بود.

برنامه چین برای تبدیل ارتش به نیروی نظامی مدرن 
پکن به اعالم هدفی جدید شامل تبدیل کردن ارتش آزادی بخش خلق چین به یک نیروی نظامی مدرن 
تمام عیار تا سال ۲۰۲۷ پرداخته؛ تصمیمی که در جریان مجمع اخیر کمیته مرکزی حزب کمونیست این 
کشور اتخاذ شده است.روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست به نقل از سونگ ژونگپین، تحلیلگر نظامی 
هنگ کنگی نوشت، این هدف مربوط به ارتش آزادی بخش خلق چین را می توان تبدیل کردن ارتش 
چین  به یک نیروی مدرن پیشتاز در جهان و نیرویی که بتواند معادل با ارتش آمریکا باشد، نگریست.
جونفی وو، معاون رییس انستیتوی تیاندا در هنگ کنگ هم نظر مشابهی را مطرح کرد.وی طبق گزارش 
SCMP  بیان داشت: »هدف اساسا این است که قابلیت های ارتش آزادی بخش خلق چین تقویت 
شده و تا سال ۲۰۲۷ به اندازه ارتش آمریکا برسد تا به شکل موثر بتواند جلوی مداخله از جانب ارتش 
آمریکا پیرامون تنگه تایوان را بگیرد«.بیانیه اخیر مجمع کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بعد از آن 
 صادر شد که شی جینپینگ، رییس جمهور چین چند روز پیش گفت، داشتن یک ارتش قدرتمندتر 

می تواند نقشی چشمگیر در ارائه حمایت راهبردی  از برنامه مدرنیزه سازی ملی چین ایفا کند.

حزب مرکل، ژانویه درباره جانشین او تصمیم می گیرد
به دنبال به تعویق افتادن کنگره حزب  دموکرات مســیحی صدر اعظم آلمــان، دبیرکل این حزب اعالم 
کرد، حزب دموکرات مسیحی اواسط ژانویه ســال ۲۰۲۱ میالدی رهبر جدیدش را انتخاب خواهد کرد.

پل زیمیاک، در توئیتی اعالم کرد، سه نامزد رهبری این حزب یعنی »فردریش مرز«، »آرمین الشت« 
و »نوربرت روتگن« موافقت کردند تا کنگره حزب را اواسط ژانویه برگزار کنند.وی افزود: اتحاد در حزب 
دموکرات مسیحی برای آلمان بسیار حائز اهمیت است به ویژه در چنین دوران سخت و دشواری. این سه 
نامزد یک جلسه به صورت حضوری را ترجیح می دهند اما اگر ممکن نباشد خواستار یک نشست آنالین 
با رای گیری دیجیتالی هستند.محبوبیت حزب »دموکرات مسیحی« به خاطر مدیریت مناسب مرکل در 
پاندمی کرونا تقویت شده است به طوری که آلمان در بین همسایگان خود کمترین شمار مبتالیان را دارد.

تصمیم های اشتباه 327 میلیون دالر به کویت ضرر زد
عضو اتحادیه گردشگری و مسافرتی کویت گفت که تصمیم های بهداشــتی اشتباه حدود ۱۰۰ میلیون 
دینار )۳۲۷ میلیون دالر( به اقتصاد این کشــور ضرر وارد کرده است .عبدالرحمن الخرافی گفت :اتخاذ 
تصمیمات بهداشتی که ورود مستقیم افراد به کویت از ۳۴ کشور را ممنوع اعالم کرده، این خسارت سنگین 
را به اقتصاد کویت تحمیل کرده است.  بر اساس طرح »ترانزیت افراد غیر مقیم« که دولت کویت برای 
جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعمال کرد از ورود افرادی که به صورت مستقیم از کشورهای آلوده به 
کویت وارد می شوند، جلوگیری به عمل خواهد آمد مگر اینکه ۱۴ روز در یک کشور غیر آلوده اقامت داشته 
باشند .الخرافی با اشاره به اینکه طبق آخرین آمار، تعداد افراد مقیم کویت که قصد بازگشت به این کشور از 
کشورهای ممنوعه را دارند  ۱۶۰ هزار نفر برآورد شده است، افزود: بیشتر آن ها برای ۱۴ روز دبی را به عنوان 

ایستگاه »ترانزیت« انتخاب کرده اند و سپس به کویت باز می گردند.  

تهدید مرزهای ایران با حضور تروریست ها در قره باغ؛

بحران در حال توسعه است

بحران در قره باغ کــه در روزهای ابتدایی علیرضا کریمیان
بیشــتر به یک زور آزمایی محلی میان دو 
کشور  شبیه بود و کمتر کشوری آن را جدی می گرفت، حاال می رود تا به 
عنوان یک تهدید جدی امنیتی در اوراسیا مطرح شود. ایران، روسیه و 
ترکیه به شدت تحوالت این منطقه را رصد و نگران ورود نیروهای ثالث 
به خصوص تکفیری ها، معارضان سوری و نیروهایی مانند القاعده و 
حتی معارضان بــا دولت ترکیه به این منطقه هســتند. تاکنون تمامی 
تالش ها برای رســیدن به آتش بس و اجرای مقدمات صلح و آشتی 
میان ارمنستان و آذربایجان به بن بست رسیده و همین نگرانی از شعله 
ور شــدن جنگی نفس گیر در قره باغ را افزایش داده است. وزارت امور 
خارجه کشورمان که هفته گذشته عراقچی را به کشورهای درگیر در این 
منازعه اعزام کرد تا به اصطالح راهکار ایجاد صلح و طرح ابتکاری خود را 
به دو کشــور اطالع دهد، حاال نگران حضور فعاالن القاعده و نیروهای 
تروریستی در مرزهای کشور است. وزیر امور خارجه کشورمان به تازگی 
طی سخنانی نسبت به این مسئله واکنش نشــان داده است.محمد 
جواد ظریف درباره انتقال و حضور گروه های تروریستی در جوار مرزهای 

ایران در قره باغ هشدار داد.
ظریف، در خصوص ناامنی های ناشــی از انتقال تروریست ها به ویژه 

بقایای داعش به منطقه قره باغ و رایزنی های دستگاه دیپلماسی برای 
مقابله با آنان، با تایید حضور تروریست های تکفیری و احتمال حضور 
صهیونیســت ها در این منطقه، تاکید کرد: درباره نیروهای تروریستی 
تقریبا مطمئنیم که آنــان در میانه درگیری ها حاضــر بودند و ما حتما 
تاکید کردیم که این اقدام به صالح هیچ کس نیست.وی هشدار داد: در 
مذاکرات اخیر و حتی قبل از آن به اطالع مقامات آذربایجان، ارمنستان 
و نیز روسیه و ترکیه رساندیم که جمهوری اسالمی ایران چنین چیزی 

را تحمل نخواهد کرد.
 رییس دستگاه دیپلماسی بار دیگر تاکید کرد: اکنون این تروریست ها 
 در حاشــیه مرزهای ما حضور ندارند، اما احتمال این کــه با فاصله از 
 حاشــیه مرزهای مــا حضور داشــته باشــند، کمــاکان باالســت و
  ما این نگرانــی را به طــور جدی به طرفیــن اعــالم کردیم.وزیر امور
  خارجه، طرح صلح جمهوری اســالمی ایران بــرای برقراری صلح در

 قره باغ را حرکت به ســمت حل و فصل این درگیری و به ویژه خروج 
نیروهای اشغالگر از مناطق اشغالی دانست.ظریف در ادامه  گفـت: ما 
از ابتدای بحران قره باغ در رایزنی با کشــورهای منطقه اعم از جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان، روســیه و ترکیه ایــن کار را پیگیری کردیم.

معتقدیم که بیشــترین خســارت را در این جنگ کشــورهای منطقه 

می بینند و بیشــترین تاثیرگذاری برای خاتمه جنــگ را هم در منطقه 
همین کشورها می توانند داشته باشند.

 این ســخنان پس از آن اعالم شــد که گروه طالبان ضمن حمایت از 
آذربایجان در مناقشه قره باغ اعالم کرد قطعنامه های سازمان برای حل 
مشکالت مسلمانان بی فایده اســت و ضمانت اجرایی ندارد.طالبان با 
انتشار مطلبی در وبسایت رســمی این گروه درباره مناقشه »قره باغ« 
نوشــت که این منطقه بر اساس قطعنامه های ســازمان ملل که سال 
۱۹۹۳ تصویب شده بخشــی از خاک آذربایجان است، اما پس از ۲۷ 
سال ارمنستان هنوز به اشــغال این منطقه ادامه می دهد.این مطلب 
می افزاید: »ســازمان ملل آنقدر که در زمینه رســیدگی به مشــکالت 
مسلمانان سست و بیچاره است، برای رسیدگی به خواست مسیحیان 
چست و همه کاره اســت.« عالوه بر طالبان، تروریست های معارض 
ســوری نیز به کمک ترکیه به قره باغ راه پیدا کــرده اند و همین عاملی 
برای ناامن شــدن و نگرانی از ورود این افراد به خاک ایران را بیشــتر 
 کرده اســت. بررســی این تحوالت نشــان می دهد جنگ محدود در 
قره باغ در صورت فروکش نکــردن و ادامه دار بودن مــی تواند پدیده 
شــومی از سلســله جنگ های نیابتی در این منطقه به راه بیندازد که 

تمامی کشورهای منطقه را تا مدت ها دچار بحران امنیتی کند.

نمایندگان مجلس شورای اســالمی، کلیات طرح 
اصالح موادی از قانون انتخابات ریاســت جمهوری 
را تصویب کردند. جزییات این طرح برای بررســی 
بیشــتر به کمیسیون شــوراها ارجاع شــد. »احمد 
نادری« نماینده مردم تهران در جریان بررسی این 
طرح اظهار داشت: نکته مثبت این طرح این است 
که هر فردی نمی تواند در انتخابات ریاست جمهوری 
شرکت کند؛ اما عیب آن این است که در این زمان که 
کشور در مشکالت معیشــتی قرار دارد و همه مردم 
چشــم به مجلس انقالبی دوخته اند که مشکالت 
آنها حل شــود آیا الحاق ماده به انتخابات ریاست 
جمهوری واجب است؟وی افزود: این طرح شائبه 
مهندسی کردن انتخابات ریاست جمهوری از سوی 

رســانه ها و کارشناســان را  به ما نمایندگان بیشتر 
می کند و سوال این است که چرا باید مجلس انقالبی 
کاری کند که این اتهام به آن وارد شود؟»سید کاظم 
دلخوش اباتری« نماینده مردم صومعه ســرا هم با 
بیان اینکه این طرح در مواد مختلف مغایر از جمله 
نحوه ثبت نــام نمایندگان مغایربا قانون اساســی 
است، گفت: اینکه شورای نگهبان زودتر از زمان ثبت 
نام به موضوع ورود پیدا کند، مخالف روح انتخابات 
است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما 
اکنون در مشکالت معیشتی کشور در بحران هستیم 
و دراین زمان نیازی به ارائه این طرح نیست.حجت 
االسالم »نصرا... پژمان فر«نماینده مردم مشهد و 
کالت در مجلس نیــز در مخالفت با این طرح اظهار 

داشــت: این طرح هر چند در جهت حل مشکالت 
نظام است؛ اما موضوع این است که این طرح توانایی 
حل مشکالت را ندارد.وی تصریح کرد: صف طویلی 
از مردم که در زمان ثبت نام برای نامزدی در انتخابات 
ریاســت جمهوری ایجاد می شــود مشکل حادی 
نیست. زیرا همه این افراد توسط شورای نگهبان کنار 
زده می شوند؛ اما مشکل همان ۱۰ تا ۱۲ نامزد مهمی 
اســت که در آخر ثبت نام می کنند و  شورای نگهبان 

برای تایید صالحیت آنها مشکل دارد.

 کلیات طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
تصویب شد

نشنال اینترست در گزارشی با طرح مطالب بی اساس علیه ایران مدعی شد: جنگ ســایبری ایران پدیده جدیدی نیست. در سال ۲۰۱۳ هکرهای مورد حمایت 
ایران کنترل یک سد کوچک در حومه نیویورک را به دست گرفتند.در ادامه این گزارش آمده است: گزارشی که ماه گذشته منتشر شد، نشان داد که »ایران در حال 
تبدیل شدن به یک بازیگر اقتدارگرای قابل توجه است که دموکراسی را در ایاالت متحده و اروپا به چالش می کشد«. فیس بوک و توئیتر هر دو هزاران حساب 
جعلی ایجاد شده را با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی ایاالت متحده نابود کرده اند.نشنال اینترست ادعا کرد: این امر به ویژه در زمینه انتخابات ریاست جمهوری 
ایاالت متحده نگران کننده است، اما این عملیات فقط به این رویداد خاص محدود نمی شود. در حالی که تهران از تخصص و پیشرفته بودن تجهیزات مانند پکن 
و مسکو برخوردار نیست، اما برخی از حمالت سایبری آن موفقیت آمیز بوده است.در ادامه این گزارش آمده است: به عنوان مثال، مایکروسافت گفت که تیمی 
از هکرهای ایرانی سعی در نفوذ در میان مقامات قدرتمند در سراسر جهان داشته اند. این گروه با فریب قربانیان ، روی لینکی که از طریق ایمیل ارسال شده است 
کلیک کرده و ناخواسته یک نرم افزار مخرب روی دستگاه خود بارگیری می کنند. مایکروســافت در این بیانیه ادعایی اعالم کرد که حمالت در به خطر انداختن 

حساب چندین قربانی از جمله سفیران سابق و دیگر کارشناسان ارشد سیاست موفقیت آمیز بوده است.

چهره روزادعای نشنال اینترست در مورد جنگ  سایبری توسط ایران

وز عکس ر

رونمایی از  سند 
 استاندارد

 پدافند غیرعامل 
دفاعی کشور

طی مراسمی سند استاندارد 
پدافنــد غیرعامــل دفاعی با 
حضور جانشــین وزیــر دفاع 

رونمایی شد.

انتقاد »رضایی« از معیار سنی انتخابات
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: محدود کردن ســن ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ 
اشتباه بزرگی است.محسن رضایی در اینستاگرام نوشت:»مهم ترین عامل عبور کشور از مشکالت 
کنونی و بقای نظام، به انتقال درست و به موقع مسئولیت های بین نسلی بستگی دارد. متاسفانه 
انحراف از سی سال پیش شروع شد و انتقال بین نسلی از نسل اول به دوم صورت نگرفت!سپس 
این انحراف به نسل سوم و چهارم کشیده شــد. به طوری که امروز معیار جوان بودن را زیر چهل و 
پنج سال تعیین می کنند در حالی که معیار جوان بودن در دهه اول انقالب زیر سی سال بود. نسل 
اول برای آنکه خودش در قدرت بماند و از ورود نســل دوم جلوگیری کند، مرتب معیار جوان بودن 
 را باال برده  و آنها را متهم به ناتوانی و آماده نبودن برای پذیرش مســئولیت ها کرده است. بنابراین 
 انبوهی از جوانان انقالب پشــت درهای مســئولیت واقع شــده اند و مردم از خدمــات دهی آنها 

محروم شده اند«.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد:

هجومی تر شدن نیروی زمینی ارتش، با فناوری های نظامی
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران گفت: با توجه بــه الحاق چهار کالس، انواع 
خودرو های راهبردی فوق سنگین کشنده در نزاجا، نیروی زمینی به نیرویی متحرک هجومی تبدیل 
شده است.امیر سرتیپ »کیومرث حیدری« با اشاره به قدرت نمایی نیروی زمینی در بدنه نیرو های 
مسلح، اظهار کرد: یکی از مولفه های قدرت نمایی در فضای جنگ های امروزی تحرک، قدرت جابه 
جایی، نقل و انتقال سریع و به موقع اســت.وی افزود: ممکن است ما در زراد خانه هایمان انواع و 
اقسام سالح ها را داشته باشیم، ولی تحرک است که این سالح ها را پای کار می آورد، ما طبق تاکیدات 
مقام معظم رهبری بر تحرک سرمایه گذاری کردیم تا نیروی زمینی به یک نیروی متحرک و هجومی 
تبدیل شود.فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: متحرک و هجومی به زبان نیست، بایستی ابزار، 
تشکیالت، ساختار سازمانی به وجود بیاید و الزم است به سراغ انواع خودرو های راهبردی امروزی 
 برویم؛ لذا شــاهدید ما در نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اســالمی ایران، عملیات الحاق

  چهار کالس، انواع خودرو های راهبردی فوق ســنگین کشــنده را که می توانند ســکو های آتش 
 متعدد نیروی زمینــی ارتش را در زمانی بســیار کوتاه از نقطــه ای به نقطه دیگــر را انتقال دهند، 

 انجام دادیم.

محورهای پنج گانه برای ایجاد تحول در اداره مجلس
مسعود رحمتی، مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات و رییس کمیته ارزیابی 
عملکرد واحدهای اداری مجلس در جشــنواره شــهید مدرس، ارزیابی عملکرد واحدهای اداری 
را یکی از الزامات مهم ســازمان اداری پویا و پیشــرونده به ســمت اهداف تعیین شده دانست و 
گفت: هر واحد اداری نقش و مســئولیت یکتایی در تحقق اهداف ســازمان اداری برعهده دارد که 
اگر این نقش و مســئولیت را به خوبی ایفا نکنند در روند کلی سازمان اختالل به وجود خواهد آمد 
و سازمان اداری به درستی به اهداف تعیین شده دســت نخواهد یافت. مدیرکل ارزیابی عملکرد، 
بازرسی و رسیدگی به شکایات مجلس تاکید کرد: مجلس شورای اســالمی در دوره یازدهم با در 
نظرگرفتن رویکردهای ۴ گانه، تحول در اداره کشــور و تحول در اداره مجلس را دنبال می کند که در 
زمینه تحول در اداره مجلس پنج محور اصالح امور نمایندگان، احیای جایگاه نهاد مجلس، ارتقای 
 کیفیت قانون گذاری، ارتقای کیفیت نظــارت و توجه به ضرورت های تقنینــی و نظارتی مورد نظر

 قرارگرفته است. رحمتی اظهار داشت: ارزیابی عملکرد سازمان ادارای مجلس شورای اسالمی بر 
اساس رویکردهای ۴ گانه کارآمدسازی، شفاف سازی، هوشمندسازی و مردمی سازی و با توجه به 
محورهای تحولی ۵ گانه مذکور به صورت دوره ای، دقیق و منظم انجام خواهد گرفت تا نقاط قوت و 

ضعف واحدهای اداری شناخته شده و نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف از بین برده شود.

کافه سیاست

نماینده خلخال:

 مجلس به دنبال تعامل 
با دولت است

نماینده مــردم خلخال در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: ما به دنبال آن هستیم طی 
همکاری با دولت مشکالت مردم را حل کنیم 
و قصد ما تقابل و توهین بــه رییس جمهور 
نیست.ســید غنی نظری  ادامه داد: مجلس 
شورای اسالمی به دنبال همکاری با دولت بوده 
و خواستار گفت وگو و تفاهم با رییس جمهور 
برای حل مشــکالت معیشــتی و اقتصادی 
کشور اســت.وی تاکید کرد: رییس جمهور 
باید مجلــس را یار خــود بداند نه بــار و الزم 
است مشکالت را با مجلس شورای اسالمی 
مطرح کند تــا با همکاری دولــت و مجلس 
این مشــکالت حــل و فصل شــود.نماینده 
مردم خلخال در مجلس شــورای اســالمی 
با تاکید بــر اینکه قصد ما تقابــل و توهین به 
رییس جمهور نیست، گفت: مجلس به دنبال 
همکاری با سایر قوا جهت حل مشکالت مردم 
است و همه باید دست به دست هم دهیم تا 
راهکارهای مناسبی جهت حل مشکالت پیدا 
شود.نظری اظهار داشــت: انتظار ما از رییس 
جمهور این است که مشــکالت را در مجلس 
مطرح کند نه در جلسه ســران قوا، چرا که ما 
در مجلس خواستار همکاری بیشتر با دولت 
هســتیم.وی تاکید کرد: مــردم از دعواهای 
سیاسی و جناحی خسته شده اند و همه ما که 
مدعی سرباز والیت هستیم باید در عمل هم 
اینگونه باشیم و مشکالت مردم را حل کنیم.

این نماینده مجلس گفت: ما خواســتار آن 
هستیم که رییس جمهور هر چه سریع تر در 
مجلس شورای اسالمی جهت حل مشکالت 
مردم حضور یابد تا راهکارهای مشــترکی را 

برای حل مشکالت اتخاذ کنیم.

عالوه بر طالبان، تروریست های معارض سوری نیز به 
کمک ترکیه به قره باغ راه پیدا کرده اند و همین عاملی 
برای ناامن شدن و نگرانی از ورود این افراد به خاک 

ایران را بیشتر کرده است

بین الملل
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عشایر، 12 هزار تن گوشت قرمز راهی بازار اصفهان کردند
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: عشــایر اصفهان با رضایت خاطر راهی قشالق شدند و 
بیش از ۱۲ هزار تن گوشت قرمز راهی بازار اصفهان کردند.مختار اسفندیاری اظهار داشت: هرگونه 

ادعا درباره کســادی اقتصاد عشایر به 
ویژه در زمینه تولید گوشــت قرمز که در 
روز های اخیر مطرح شده را رد می کنم 
چراکه عشایر قشــقایی و بختیاری از 
خدمت رسانی در طول مدت ییالق خود 
در استان اصفهان رضایت کامل داشتند.
وی افزود: آبرسانی، ســوخت رسانی 
و بازگشــایی جاده ها موقع کوچ عشایر 
به نحو مطلوب انجام شــد و تسهیالت 
بانکی به اعتبار ۱۷ میلیارد تومان نیز در 

اختیار عشایر استان اصفهان قرار گرفت.مدیرکل امور عشایر استان اصفهان تاکید کرد: ۳۵ هزار 
رأس پرواربندی در شهرســتان های عشایر خیز اصفهان مانند ســمیرم، فریدون شهر، چادگان، 

دامنه، شهرضا، دهاقان و جرقویه انجام شد.

مسئول خزانه داری اتحادیه روغن نباتی استان خبر داد:
ساماندهی بازار روغن نباتی دراصفهان

مسئول خزانه داری اتحادیه روغن نباتی استان اصفهان از توزیع ۲ هزار تن روغن نباتی و ساماندهی 
ســهمیه بازار این محصول از ســوی دســتگاه های اجرایی اســتان اصفهان خبرداد.امیر حسین 
روناسی افزود: بحران اصلی کمبود روغن نباتی در فروشگاه های اســتان اصفهان تاخیر در توزیع 
روغن نباتی در بخش های صنف و صنعت بوده و همین موضوع به فروش سهمیه ای روغن نباتی 
در فروشگاه ها منجر شــده است.مســئول خزانه داری اتحادیه مواد غذایی استان اصفهان گفت: 
هجوم آوردن برخی افراد به فروشــگاه ها و خرید مازاد بر نیاز یکی دیگر از علت های کمبود روغن 
نباتی در استان اصفهان اســت که حل این مشــکل مدیریت و نظارت بیش از پیش سازمان های 
اجرایی استان را می طلبد.روناسی ادامه داد: باید هرچه ســریع تر سهمیه بازار روغن نباتی استان 
 اصفهان و مراحل ســازماندهی آن انجام گیرد تا دیگر شــاهد به وجود آمدن چنین مشکالتی در 

جامعه نباشیم.

توسعه کشت زرشک در اصفهان
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: با توجه به اینکه زرشک نسبت به شوری 
و کم آبی سازگار اســت، از کشــت این گیاه در اصفهان حمایت می کنیم.احمدرضا رییس زاده با 
اشاره به برداشت محصول زرشک از  حدود۱۰ روز گذشته از باغات اصفهان اظهار داشت: محصول 
زرشک در استان اصفهان توسط باغدار برخواری برای نخســتین بار ۱۵ سال پیش انجام شد که 
خوشبختانه این محصول در استان اصفهان به ثمر نشست و توسعه یافت.وی با بیان اینکه گیاه 
زرشک نسبت به شوری و کم آبی مقاوم اســت و می تواند جایگزین کشت های آب بر در استان 
اصفهان شود، گفت: در راستای حمایت از کشت زرشک در اســتان اصفهان، در جهت ارائه یارانه 
و تســهیالت ۳۰ میلیون تومانی به ازای هر هکتار به کشاورزان اقدام شــد.مدیر باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشــت زرشک به شهرستان 
برخــوار اختصاص دارد، تصریــح کرد: ۱۰ هکتــار ازباغ های شهرســتان برخوار، ســه هکتار در 
 شهرستان اصفهان و نیم هکتار هم در شهرســتان های فریدون شهر و شهرضا زیر کشت زرشک

 قرار گرفته است.

نماینده اصفهان از  تصویب نشدن آیین نامه مالیات بر خودرو های لوکس انتقاد کرد؛

الکچری ها در حاشیه امن

سال گذشته، دولت بودجه ای را به مجلس مرضیه محب رسول
فرســتاد که بــا انتقادهــا و چالش های 
زیادی در زمینه تحقق مالی روبه رو بود. تامین منابع عمومی دولت در 
آن زمان 484 هزار میلیارد پیش بینی شده بود که با توجه به چشم انداز 
کاهش شدید درآمدهای نفتی به نظر غیر ممکن می رسید. در آن زمان 
دولت وعده داد تا با اجرای طرح های مالیاتی وسیع تر و البته راه هایی 
مانند فروش سرمایه های دولتی، بخشــی از این مقدار را تامین کند. 
سهم مالیاتی وعده داده شده از ســوی دولت ۲88 هزار میلیارد تومان 
یعنی در حدود نیمــی از بودجه دولت بود. در آن زمان مصوب شــد که 
مالیات ها با تسری بیشتر به بخش های مسکن و دارایی های لوکس 
و بالاستفاده هم فشار را بر طبقه پایین کم کند و هم عدالت اجتماعی و 
اقتصادی بیشتری را اجرا کند. مالیات ستانی از خودرو ها و خانه های 
لوکس یکی از این موارد بــود که با وجود تصویــب در بودجه دولتی و 
گذشت بیش از هشت ماه از آغاز ســال ۱۳99 هنوز هیچ اقدام اجرایی 

برای عملیاتی کردن آن صورت نگرفته است .
بر اساس قانون بودجه ســال 99 کل کشور، انواع خودرو های سواری و 
وانت دوکابین موجود در کشور دارای شماره انتظامی شخصی به ارزش 
۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر مشــمول مالیات بر دارایی سالیانه شدند. 

این مالیات بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم درصد محاسبه 
می شود.خودرو های در ســال تملک، خودرو های متعلق به اشخاص 
موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مســتقیم بــا اصالحات و الحاقات 
بعدی )یعنی وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاه هایی که بودجه 
آن ها به وسیله دولت تامین می شود، شهرداری ها و بنیاد ها و نهاد های 
انقالب اسالمی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی )ره( 
و مقام معظم رهبری(، خودرو های تولیدشده و مونتاژ داخل پیش از 
فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده و خودرو های واردشده 
پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی، از پرداخت این مالیات معاف 
شدند. این تعلل از سوی دولت، صدای نمایندگان مجلس را بلند کرده 
و اعتراضاتی را به دنبال داشــته از جمله نماینــده اصفهان طی تذکری 
در صحن علنی مجلــس گفت: آیین نامه های مالیــات بر خودرو های 
لوکس و خانه های گران قیمت بعد از 8 ماه هنوز از سوی دولت مصوب 

نشده است.
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان اظهار کرد: یکی از مســائل مطرح در 
کشور معیشت مردم است. دولت در مورد این بحث اقدامی به صورت 
ارسال  الیحه نداشته است. در مورد طرح های مجلس هم فقط مقاومت 
یا رفتارهای خالف منطق و اصول علمی رخ می دهد. یکی از آن رفتارها 

هم تامین کاالهای اساسی است. مرکز پژوهش ها نظر خود را پیش تر در 
موضوع تامین منابع از طریق مالیات بر تراکنش های پابا، ساتنا و چک 
مطرح کرده بود.وی ادامه داد: پولی که می توانست برای تامین کاالهای 
اساسی استفاده شود، االن  سود سرشاری برای بانک ها دارد!طغیانی 
اظهار کرد: آیین نامه های مالیات بر خودروهای لوکس و خانه های گران 
قیمت باید پس از سه ماه  از ســوی هیئت دولت تصویب می شد، االن 

8 ماه از سال ابتدای گذشته و هنوز آیین نامه ای مصوب نشده است. 
رییس جمهور و هیئت وزیران باید این منبع سرشار را که می تواند برای 
کسری بودجه و حل مسئله معیشت مردم کمک کند، به تصویب برساند. 
این مماشات دولت با قشــر ثروتمند در حالی همچنان ادامه دارد که 
بسیاری صنوف به دلیل شــیوع کرونا در تنگنای اقتصادی قرار دارند و 
مالیات های آنها به تعویق افتاده  یا بخشیده شده است. در این شرایط 
درآمد های مالیاتی کشــور نیز با افت مواجه بوده از سوی دیگر دولت 
برای تامین کاالهای اساسی و هزینه های درمان کرونا تحت فشار قرار 
دارد؛ اما همچنان تصمیمی بر اجرای یکی از پول ســازترین سیاســت 
های اقتصادی ندارد؛کمبودی که برخی معتقدند بیشتر با فروش منابع 
و ســرمایه های دولتی و حتی چاپ پول در حال تامین شدن است تا 

راه های سالمی مانند مالیات. 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: آمادگی 
الزم برای گســترش زیر ســاخت های تولید برق 
در اصفهان وجود دارد و وزارت نیــرو نیز در صورت 
نیاز تامین اعتبار، زیرســاخت های الزم را گسترش 
می دهد.همایون حائری در رابطــه با فعالیت های 
مجموعه وزارت نیرو برای توســعه زیرساخت های 
صنعت بــرق در اســتان اصفهان به عنــوان قطب 
صنعتی کشور اســت، اظهار کرد: آمادگی الزم برای 
گسترش زیرساخت های تولید برق در اصفهان وجود 

دارد و وزارت نیرو نیز در صورت نیاز تامین اعتبار این 
موضوع را انجام می دهد.

وی افزود: هر سرمایه گذاری که بخواهد در بخش 
صنعت این اســتان فعالیت کند، آمادگی الزم برای 
تامین برق مصرفی بــرای فعالیت وی وجود دارد، 
هم اکنون نیز برق صنایع موجــود به خوبی تامین 

شده است.
معاون وزیر نیرو در امور برق با اشاره به اینکه طرح 
»برق امید« از این ماه اجرایی شده است، در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه محاســبه این طرح در هر 
دوره چگونه است، گفت: برای مشترکانی که الگوی 
کم مصرفی را رعایت کنند تا زمانی کــه این الگو را 
رعایت کنند، صد درصد برق شــان رایگان محاسبه 

می شــود.وی ادامه داد: هزینه ای که دولت در این 
طرح می دهــد، ایجاد ارزش افــزوده می کند. اگر 
این الگو بــه عادت مصرف تبدیل شــده و تعدادی 
از مشــترکان کمتر از الگوی کم مصرفی اســتفاده 
کنند، هزینه های صنعت برق برای تولید این انرژی 
کاهش می یابد.معاون وزیر نیرو در امور برق گفت: 
در فصل تابســتان فقط ۲۵ هزار مگاوات برق برای 
سیستم های سرمایشی مصرف می شود که به کل 
بار شبکه اضافه خواهد شد، بنابراین اگر مردم الگوی 
کم مصرفی را رعایت کنند، دولــت مجبور نخواهد 
بود برای تامین بــرق مورد نیاز آنهــا فقط در مدت 
هزینه های تولید، مصرف سوخت و رساندن برق به 

مشترکان را انجام دهد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خبر داد:

آمادگی الزم  جهت  گسترش زیرساخت های تولید برق استان 

خبر روز

آیین نامه های مالیات بر خودروهای لوکس و خانه های 
گران قیمت باید پس از سه ماه  از سوی هیئت دولت 
تصویب می شد، االن ۸ ماه از سال ابتدای گذشته و هنوز 

آیین نامه ای مصوب نشده است

 واگذاری 44 فقره حق انشعاب آب و فاضالب
 به مشترکین آبفای منطقه یک

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک اصفهان، در ماه گذشــته ۲۵ فقره حق انشعاب آب و ۱9 فقره 
حق انشعاب فاضالب به مشترکین آبفای منطقه یک اصفهان واگذار شده است.همچنین طی این دوره، 
تعداد ۳۲ فقره انشعاب آب و ۱9 فقره انشعاب فاضالب توسط پیمانکار و با نظارت دستگاه نظارت در سطح 
این منطقه نصب  شده است.الزم به توضیح است ۱۰۵ متر خط لوله آب و ۷4 متر خط لوله فاضالب که 
شامل عملیات های توسعه شبکه و توسعه خطوط انتقال آب و اصالح خطوط اصلی و فرعی و انتقال شبکه 

فاضالب است، توسط پیمانکاران و با نظارت امور آبفای منطقه یک نصب شده است.

تعويض 896 كنتور آب در آبفای منطقه 2
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه دو، طی شــش ماهه نخست ســال جاری تعداد 896 عدد 
كنتور خراب و فرسوده درسايزهای ۱.۲اينچ ،۳.4 ،۱ و ۲ اينچ تعويض شده اند. اين تعداد كنتورهای 

معيوب و خراب شامل مسكونی ، تجاری ، خدماتی ، عمومی و اداری است .

اجرای خط انتقال آب خیابان شیخ بهایی شرقی
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه سه، عمليات لوله گذاری وخط انتقال آب خيابان شيخ بهايی 
شرقی به اتمام رسيد.به گفته رییس بهره برداری آب آبفای منطقه سه، اين پروژه در دو الين شمالی 

وجنوبی به طول ۱۷۰متر بالوله پلی اتيلن و۱۷۰متر لوله بالوله چدن داكتيل اجرايی شد.

 اصالح و توسعه 447 متر لوله شبکه آب
 در محدوده آبفای منطقه 5

به گزارش روابط عمومــی آبفای منطقه پنج، واحد بهره برداری  و توســعه آب ايــن منطقه اقدام 
به توســعه واصالح 44۷ مترلوله پلی اتيلن با قطر ۱۱۰ کرد . الزم به توضیح اســت اين اقدام بنا بر 

درخواست مشتركين جديد واصالح شبكه آب صورت پذيرفت.

تعویض 170 فقره کنتور فرسوده در آبفای منطقه 5
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه پنج، واحد مشــتركين اين منطقه اقدام به قرائت46 هزار و 

88۵ فقره كنتور کرد، طی این دوره ۱۷۰فقره كنتور فرسوده شناسايی و تعويض شد.

اصالح 100 متر از شبکه توزیع آب منطقه 6 اصفهان
۱۰۰ متر اصالح شبکه آب در خیابان مسجدعلی انجام شد .الزم به توضیح است که با توجه به شکستگی 
های پی در پی و افت فشار آب در آن منطقه، اداره بهره برداری منطقه، اقدام به اصالح شبکه آب به طول ۱۰۰ 
متر با استفاده لوله ۱۱۰ میلی متری از جنس پلی اتیلن کرد.پرسنل واحد بهره برداری منطقه شش پس 
از حفاری و جایگزین لوله مذکور، اقدام به نصب انشعابات آب مشترکین آن منطقه، به خط جدید کردند.

اتصال آب چاه شماره 3 مهاباد به آب شیرین کن
با اجرای ۳ کیلومتر لوله گذاری به قطر ۱۵۰ و از جنس آزبست، چاه شماره سه مهاباد به آب شیرین کن 
متصل و چاه مذکور وارد مدار بهره برداری شد. الزم به توضیح است که طی این عملیات مقدار ۱8 لیتر آب 

به ظرفیت تولید مهاباد اضافه شد. 

کافه اقتصاد

آبفا

مجری برگزاری بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان گفت: شرکت ها و برندهای معتبری از ۱۰ استان کشور در بیست و سومین نمایشگاه 
جامع صنعت ساختمان که طی روزهای ۱4 تا ۱۷ آبان ماه در اصفهان برگزار می شود، حضور خواهند داشت.

علیرضا آموخته با اشاره به اینکه نمایشگاه ساختمان در محل جدید برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان واقع در کمربندی شرق اصفهان برگزار می شود، اظهار 
داشت: بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان همزمان با بهره برداری از محل جدید برپایی نمایشگاه های بین المللی استان آغاز می شود 
که خود نشان از اهمیت این رویداد نمایشگاهی دارد.مجری برگزاری بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان با بیان اینکه تکمیل نمایشگاه 
جدید اصفهان یکی از آرزوهای دیرینه فعاالن اقتصادی استان و منطقه مرکزی کشور بوده اســت، افزود: این نمایشگاه می تواند زمینه برگزاری نمایشگاه های 
تخصصی را در سطح وســیعی از اصفهان و منطقه مرکزی کشور فراهم آورد؛ بر همین اساس، نمایشگاه جامع صنعت ســاختمان اصفهان نیز امسال با رویکرد 
 حفظ تولید و صادرات و با تاکید بر اشتغال زایی بیشــتر همگام با افزایش تولیدات داخلی برگزار می شود تا شرکت ها بتوانند توانمندی ها و دستاوردهای خود را 

به نمایش بگذارند.

حضور 10 استان کشور در نمایشگاه ساختمان اصفهان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان:

 توسعه مشاغل خانگی 
راه نجات است

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
اســتان اصفهان بــا بیان اینکــه یکی از 
راه های نجات کشــور در شــرایط فعلی 
اقتصاد، توسعه مشــاغل خانگی است، 
گفت: در حوزه توسعه مشــاغل خانگی 
باید نگاه خــود را فراتــر از منابع دولتی 
کنیــم و از ظرفیــت بخــش خصوصی، 
ســمن ها و خیریه ها بهره ببریم.کامران 
کالنی با تاکید بر پتانســیل های استان 
در حوزه اشــتغال، اظهار کرد: متاسفانه 
ورودی و خروجی های اصفهان در حوزه 
اشــتغال با یکدیگر متناســب نیست و 
به نوعــی اصفهانی ها اســتاد کار جزیره 
ای در حوزه هــای مختلف هســتند؛ اما 
اگر بخواهیم از ایــن فعالیت ها خروجی 
مناسبی داشته باشیم باید به سمت هم 
افزایی پیش برویم.وی تاکید کرد: امروز 
فعالیت دسته ها، گروه ها، سازمان ها و 
بخش دولتی و خصوصی باید به صورت 
هم افزا شکل گیرد و ریل گذاری درستی 
برای حفظ اشتغال موجود داشته باشیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه به دنبال طراحی 
الگویی هســتیم که از مرحله شناسایی 
تا ایجاد شــغل برای گروه های مختلف 
شهری و روســتایی و ... نسخه بپیچیم، 
تاکید کرد: نقشــه این راه ســاده است و 
دنیا نیز همین راه را پیش رفته؛ ابتدا باید 
افراد را شناسایی، استعدادیابی، آموزش 
و در نهایــت در صورت نیــاز، منابع مالی 
را تزریق کنیم، همچنین نــگاه اصلی به 
زنجیــره تولید در حوزه مشــاغل خانگی 
داشــته و به فکر فروش محصوالت این 
دسته مشاغل باشــیم. وی تصریح کرد: 
در حــال حاضر اصفهــان ظرفیت باالیی 
در بخــش خیریــن دارد که متاســفانه 
 کمتــر در حوزه اشــتغال بــا آنهــا وارد 

گفت وگو شده ایم. 

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:

موضوع مناقصه: اجرای عملیات ســاخت و نصب )۵۰۰ مورد( ، جمع آوری )۲۵ مورد(، جابجایی )۲۰ مورد( انشعابات فوالدی و 
جمع آوری ۲۰ مورد شیر پیاده رو به صورت تکی در سطح منطقه یک اصفهان

میزان تضمین: ۲۷4/۵۰۰/۰۰۰
کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات: ۲4۷9۰8۱8

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 99/۰8/۱8

 مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس

 www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن ۳8۱۳۲-۰۳۱ داخلی ۲۵۷4 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی- شماره مجوز 1399-4294 نوبت اول

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان
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نفس های به شماره افتاده جنگل های بلوط زاگرس!

 جنگل های بلوط زاگرس چهارمحال و بختیاری به علت عوامل انســانی 
و طبیعی در خطــر نابودی قــرار گرفته اند.طبق گفته های مســئوالن از 
شش میلیون هکتار جنگل های بلوط زاگرس حدود ۵۰ هزار هکتار دچار 
خشــکیدگی هســتند، همچنین عالوه بر عوامل انســانی از جمله قطع 
درختان و قاچاق چوب و زغال، مسائلی مانند خشکسالی های پی در پی، 
آفت جوانه خوار بلوط، خشکیدگی بلوط و ... نیز حیات جنگل های بلوط 
را با تهدید مواجه کرده است.متاسفانه دســت اندازی های سودجویان، 
آتش سوزی های عمدی و قطع درختان در ســال های اخیر این گنجینه 
طبیعی را در رشته ها کوه های زاگرس با خطر مواجه کرده است و نابودی 
جنگل های بلوط زاگرس معیشــت جامع محلی را در ســالیان آینده با 
مخاطره مواجه می کند.فقر  یکی از عوامل تخریب عرصه های منابع طبیعی 
است و اگر در کوتاه مدت و بلندمدت چاره ای برای معیشت جنگل نشینان 
و بهره برداران محلی از جنگل ها و مراتع نشود،به طور حتم تبعات نابودی 
جنگل های بلوط قبل از اینکه دامن طبیعت را بگیرد، دامن جنگل نشینان 

را  خواهد گرفت.

بیشترین عوامل تخریب جنگل ها مربوط به عوامل انسانی است
 سرپرســت اداره کل منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال و بختیاری 
در خصوص وضعیت جنگل های زاگرس و مراتع در اســتان، اظهار کرد: 
شرایط اقلیمی و خشکسالی های متمادی در سال های اخیر، جنگل های 
ناحیه رویشگاهی زاگرس را تحت تاثیر قرار داده و این مسئله مشکالت 
عدیده ای را ایجاد کرده است.سید اسماعیل صالحی، با اشاره به اینکه ۸۶ 

درصد مساحت چهارمحال و بختیاری را عرصه های منابع طبیعی تشکیل 
می دهد، بیان کرد: از این مســاحت ۶۷ درصد عرصه مرتعی و ۱۹ درصد 
عرصه جنگلی است، متاسفانه طی سال های اخیر جنگل ها و مراتع استان 
به وسیله عوامل انسانی و طبیعی دچار تخریب شده اند که بیشترین عوامل 

تخریب مربوط به عوامل انسانی است.
صالحی با بیان اینکه خشکسالی، آفات، ریزگردها و سایر عوامل طبیعی 
نیز در کنار عوامل انسانی به منابع طبیعی آسیب وارد می کند، عنوان کرد: 
فقر اقتصادی بهره برداران محلی موجب می شــود این افراد برای تامین 
معیشــت دســت به تخریب جنگل ها و مراتع بزنند.سرپرست اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: یکی 
از راهکارهای موثر در حفظ منابع طبیعی مشارکت بهره برداران محلی در 
حفظ و احیای این عرصه هاست، اما باید به این نکته توجه کرد که هرگونه 
مشارکت بهره برداران در فعالیت های اقتصادی و حفظ عرصه ها مستلزم 
منافــع کوتاه مدت و بلندمدت اســت.وی ادامه داد: اگــر اجرای برنامه 
حفظ و احیای جنگل ها و مراتع برای جنگل نشینان و بهره برداران محلی 
سوددهی نداشته باشد، مشارکت جنگل نشینان محقق نمی شود و روند 
تخریب منابع طبیعی با دست اندازی های بی رویه از جمله قطع درختان، 
چرای بی رویه دام و ... ادامه پیدا می کند.صالحــی با بیان اینکه اجرای 
طرح های مرتع داری و جنگل کاری اقتصادی با هدف تامین معیشــت 
جنگل نشینان، حفظ و احیای گونه های جنگلی و تقویت پوشش گیاهی 
در دستور کار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری از 
سالیان گذشته قرار گرفته است، عنوان کرد: کاشت گونه های جنگلی مثمر 

و سازگار با منطقه از جمله انار، گالبی وحشی، انجیر، بادام تلخ، بنه، سماق، 
محلب و ... در زمینه بهبود معیشت بهره برداران در اولویت قرار گرفته است.

سرپرســت اداره کل منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: ترویج فرهنگ درختکاری، ترغیب جوامع محلی جهت صیانت 
از جنگل ها، افزایش درآمد ســاکنان عرصه های جنگلی ناشــی از تولید 
محصوالت ارگانیک، تغذیه ســفره های آب زیرزمینی، کاهش فشار دام 
بر مراتع، بازسازی اکوسیســتم جنگلی و احیای جنگل های مخروبه و 
افزایش تنوع گونه های جنگلی از اهداف جنگل کاری اقتصادی است.وی 
یادآور شد: تولید محصوالت اقتصادی از گونه های جنگلی مانند سماق و 
انجیر می تواند حدود ۳ تا ۱۵ میلیون تومان در هکتار درآمد برای بهره برداران 
محلی به دنبال داشته باشد، معموال گونه های جنگلی اقتصادی پرسود 
هستند و نیاز آبی کمی دارند، امسال جنگل کاری اقتصادی  در قالب طرح 
۹ در ۹۹ در ۲۲۰۰ هکتار از اراضی جنگلی استان اجرا و به ازای هر دو هکتار 
برای  یک نفر اشتغال ایجاد می شود.صالحی تاکید کرد: همچنین برای 
تامین چوب موردنیاز کشور طرح صنوبرکاری در ۵۵۰ هکتار از اراضی ملی 
و مستثنیات چهارمحال و بختیاری اجرا و در این طرح به ازای هر هکتار 
برای یک نفر اشــتغال ایجاد می شود.سرپرست اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری چهارمحال و بختیاری، کشت گیاهان دارویی در مراتع استان 
را یکی از راهکارهای حفظ مراتع و تامین معیشت پایدار برای بهره برداران 
محلی عنوان کرد و گفت: طبق بررسی های صورت گرفته، کشت گونه های 
دارویی در مراتع و عرصه های کم بازده عالوه بر حفظ مراتع و ایجاد پوشش 

گیاهی، نسبت به شغل دامداری به لحاظ اقتصادی به صرفه تر است.

وجود 39 نقطه حادثه خیز در محور های چهارمحال و بختیاری
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: برای رفع ۳۰ نقطه حادثه خیز استان 
در طول سه سال به ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.عزیزا... روشن، تعداد نقاط حادثه خیز موجود در 
محور های شریانی استان را ۳۹ نقطه عنوان کرد و اظهار داشت: با تکمیل محور های چهارخطه در دست 
اقدام در مسیر جاده شهرکرد - بروجن - لردگان و نصب پل هوایی عابر پیاده در جاده شهرکرد - سامان 
- تیران، تا پایان امسال ۹ نقطه پرحادثه برطرف خواهد شد.روشن، از اختصاص ۴۵ میلیارد ریال اعتبار 
برای نصب سه پل هوایی در جاده سامان به تیران اصفهان در حد فاصل مجتمع گاوداری صنعتی سامان، 
پل هوایی عابر پیاده در حد فاصل فارسان به باباحیدر و پل عابر پیاده شهرآلونی شهرستان لردگان خبر داد 
و افزود: این سه طرح راهداری در نیمه دوم امسال احداث، تکمیل، نصب و بهره برداری خواهد شد.وی 
با اشاره به آشکارسازی و انجام الزامات ایمنی در همه نقاط پرحادثه استان گفت: شهرستان لردگان با 
داشتن ۹۹۳ کیلومتر جاده اصلی، فرعی و روستایی یک چهارم راه های استان را در اختیار دارد.روشن با 
بیان اینکه محور شهرکرد به اصفهان و شهرکرد به بروجن به لردگان به عنوان پرترددترین محور های استان 
محسوب می شود، افزود: استان اصفهان از هفت مسیر اصلی با چهارمحال و بختیاری مرتبط است که 

پرترافیک ترین آن تونل های رخ است.

 98كيلومتر بزرگراه در چهارمحال وبختياری
 در دست احداث است

مدیر توسعه و ساخت راه های چهارمحال و بختیاری از چهار خطه كردن و ایجاد ۹۸ كیلومتر راه های 
اصلی و پرترافیك استان خبر داد.حســینعلی مقصودی اظهار كرد:كمربندی سامان در چهار خطه 
شهركرد- سامان- تیران، خروجی شهر باباحیدر در چهار خطه شهركرد- فارسان -چلگرد، بزرگراه 
فارسان -جونقان، شهركرد- بروجن ، شهركرد -ایذه، بروجن- دهاقان، بروجن، لردگان و لردگان- 
سردشت، بزرگراه های در دست ساخت استان را شامل می شود.وی، اعتبار هزینه شده برای ساخت 
این چهار خطه ها را یك هزار میلیارد ریال عنوان كرد و افزود: یك هــزار و ۸۰۰میلیارد ریال دیگر نیز 
برای تكمیل این طرح ها نیاز است.مقصودی ادامه داد: با بهره برداری از بزرگراه های در دست اجرا 
حدود ۳۰درصد از راه های اصلی چهارمحال و بختیاری از خدمات تعریض جاده و چهار خطه شدن 
مسیرها بهره مند می شود.وی همچنین بیان كرد:جهت تسهیل در روند تردد خودروها، روان سازی 
ترافیك، كاهش مصرف سوخت و حجم تصادفات در مسیرهای پرتردد نظیر سفید دشت -زرین 
شهر، بروجن- مباركه، شهركرد -هفشجان، شهركرد- زرین شهر و محور شهركرد- سامان- تیران 
تاكنون ۲۴۲ بزرگراه در استان بهره برداری شده است. بخشــی از محورهای ارتباطی چهارمحال و 
بختیاری را كه عمده آن كوهستانی است، یك هزار و ۱۳۶ كیلومتر راه اصلی و فرعی و ۲ هزار و ۳۸۱ 

كیلومتر راه روستایی و درون شهری شامل می شود.

 اختصاص ۵00 میلیون تومان تسهیالت 
به دانشجویان چهارمحال و بختیاری

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، ۵۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت به دانشــجویان تحت حمایت این نهاد اختصاص یافت.علی ملک پور افزود: ایجاد زمینه 
تحصیالت تکمیلی برای فرزندان خانواده های مددجویان در راســتای ارتقای توانمندی ها و رشــد و 
پیشرفت آن ها از رویکرد های این نهاد است.ملک پور با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
به دانشجویان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان اضافه کرد: دانشجویان مقاطع، کارشناسی، 
کارشناسی ارشد، دکترا و طالب علوم دینی با توجه به مقطع تحصیلی از این مزایا بهره مند می شوند.وی 
تعداد دانشجویان و طالب علوم دینی تحت حمایت را یک هزار و ۱۴ نفر عنوان کرد و ادامه داد: تمامی 

دانشجویان تحت حمایت از خدمات پرداخت کمک هزینه های تحصیلی و شهریه بهره مند هستند.

اخبار

در  متمادی  ی  لی ها خشکسا و  قلیمی  ا یط  شرا
سال های اخیر، جنگل های ناحیه رویشگاهی زاگرس 
را تحت تاثیر قرار داده و این مسئله مشکالت عدیده ای 

را ایجاد کرده است

بام ایران

مفاد آراء
8/35 آگهی مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت نایین
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات 
مبنی بر تایید انتقال عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صــادر گردیده در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شــخص یا اشخاصی که به آرا مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی 
اقدام نماینــد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایــه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
 مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1- رای شــماره 139960302031000558- 99/7/5 آقــای غالمرضــا 
یوســف ســربی فرزند رمضان ششــدانگ دو درب اطاق تحتانی و فوقانی به 
پالک ثبتــی 1602 اصلی واقــع در نائین بخــش 1 ثبت نایین به مســاحت 
 40/45 متر مربــع خریداری عادی مع الواســطه از مرتضی بنــده علی نائینی

 مالک رسمی
2- رای شــماره 139960302031000602- 99/7/14  خانم اشــرف نیک 
فر فرزند خلیل شش ســهم مشــاع از هفتاد و دو سهم ششــدانگ یک درب 
باغ به پالک ثبتی 107 اصلــی واقع در نائین بخش 1 ثبت نایین به مســاحت 
 ششدانگ 1711 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از خاور ابوالزاده نائینی

 مالک رسمی
3- رای شماره 139960302031000603- 99/7/14 خانم فاطمه حسن زاده 
محمدی فرزند علی اکبر ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 
قسمتی از 3064 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 238 متر 
مربع خریداری عادی از شهربانو محمدی و ابوطالب حسن زاده  مالکین رسمی 

و مالکیت رسمی متقاضی
4- رای شــماره 139960302031000604- 99/7/14  خانم فریده رحیمی 
بافرانی فرزند علی ششــدانگ مفروزی  یک باب خانــه احداثی در پالک ثبتی 
قسمتی از 17617 اصلی واقع در روستای جزالن بخش 2 ثبت نایین به مساحت 
268 متر مربع خریداری عادی مع الواســطه از فتح اله حســنی بافرانی مالک 

رسمی
5- رای شماره 139960302031000605- 99/7/14 خانم نورالسادات نقوی 
بنوید فرزند عبدالجواد ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 
قسمتی از 17617 اصلی واقع در روستای جزالن بخش 2 ثبت نایین به مساحت 
270/40 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از فتح اله حسنی بافرانی مالک 

رسمی
6- رای شماره 139960302031000607- 99/7/14 آقای عباسعلی باقری 
خاروانی فرزند کاظم ششــدانگ مفروزی یکباب خانــه احداثی در پالک ثبتی 
قسمتی از شماره 44 اصلی واقع در روســتای خاروان بخش 17 ثبت نایین به 
 مساحت 538/70 متر مربع خریداری رسمی مشاعی از میرزا احمد خان فاطمی 

مالک رسمی

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/12

م الف: 1019761 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
نائین

ابالغ رای
8/36 شــماره پرونده : 99  / 148 ش7 ح   شــماره دادنامــه 99 / 226 - 13 / 7 / 99 
درخصوص دعوی خواهان اقای مجید شــاه نظری ســاکن گرگاب پشت گلزار شهدا 
کارگاه شاهین بتن بطرفیت خوانده اقای عبداله اسحاقیان مجهول المکان شورای حل 
اختالف شهر گرگاب شعبه هفتم حقوقی شاهین شهر به تاریخ 13/ 7 / 99 پس از بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید 
. به خواســته مطالبه مبلغ صدو چهل و پنج میلیون  ریال وجــه بابت صندوق پس انداز 
قرض الحســنه مورخ 30 / 11 / 98 به انضمام مطلق خسارات دادرسی شورا با توجه به 
مالحظه مستندات ابرازی خواهان و احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان دعوی 
خواهان را محمول بر صحت تلقی و مســتندا به مواد 198 و 515 و 522 و 519 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صدو چهل و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصدو دوازده هزار پانصد ریال 
هزینه دادرسی و با احتســاب تاخیر تادیه از تاریخ ارائه دادخواست 26 / 5 / 99 تا زمان 
پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید 
نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری 
شاهین شهر می باشد. م الف: 1034560 غالمرضا شــکوهی قاضی شعبه هفتم 

شورای حل اختالف شاهین شهر 
ابالغ رای

8/37 شــماره پرونده : 99  / 149 ش7 ح   شــماره دادنامــه 99 / 227 - 13 / 7 / 99 
درخصوص دعوی خواهان اقای مجید شاه نظری ساکن گرگاب پشت گلزار شهدا کارگاه 
شاهین بتن بطرفیت خوانده اقای محمدرضا حاجی هاشمی مجهول المکان شورای حل 
اختالف شهر گرگاب شعبه هفتم حقوقی شاهین شهر به تاریخ 1/ 9 / 97 پس از بررسی 
محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال وجه بابــت صندوق پس انداز قرض 
الحسنه مورخ 30 / 11 / 98 به انضمام مطلق خسارات دادرسی شورا با توجه به مالحظه 
مستندات ابرازی خواهان و احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان دعوی خواهان را 
محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 198 و 515 و 522 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ریال هزینه 
دادرسی و با احتساب تاخیر تادیه از تاریخ ارائه دادخواست 26 / 5 / 99 تا زمان پرداخت 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ســپس ظرف همیــن مدت قابل تجدید 
نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری 
شاهین شهر می باشد. م الف: 1034564 غالمرضا شــکوهی قاضی شعبه هفتم 

شورای حل اختالف شاهین شهر 
فقدان سند مالکیت

8/38  شــماره نامه: 139985602023004621-1399/08/10 سند مالکیت بمقدار 
سه سهم و یک چهارم ســهم از 6/5 ســهم ششــدانگ پالک ثبتی 5870/11  واقع 
در بخش 2 ثبت اصفهــان بنام  علیرضــا جوزدانی مــورد ثبت در دفتــر الکترونیک 

139520302023003565 ثبت بشماره چاپی سند 133217-94- ج صادر و تسلیم 
گردیده و اکنون طی استشــهاد شهود بشــماره 1061 مورخ 1399/07/10 دفترخانه 
41277 اصفهان درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1035576  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/39  شــماره نامه: 139985602023004566-1399/08/07 سند مالکیت بمقدار 
هجده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالک ثبتی 5870/11  واقع در بخش 2 
ثبت اصفهان بنام  صبیحه جوزدانی مورد ثبت در دفتر 132 صفحه 540 ذیل شــماره 
ثبت 18020  بشماره چاپی سند 104408-90- پ صادر و تسلیم گردیده و اکنون طی 
درخواست سند بشماره 993015358-99/07/21 استشهاد شهود با رمز تصدیق 1061 
مورخ 99/07/20 دفترخانه 77 اصفهان درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق 
را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 1035577  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/40  شــماره نامه: 139985602023004622-1399/08/10 سند مالکیت بمقدار 
یک و پنج – هشتم سهم از 6/5 سهم ششدانگ پالک ثبتی 5870/11  واقع در بخش 
2 ثبت اصفهان بنام  ســعیده جوزدانی مورد ثبت در دفتر 132 صفحه 546 ذیل شماره 
ثبت 18022 ثبت و سند  بشماره چاپی ســند 104407-90- پ صادر و تسلیم گردیده 
و اکنون طی استشهاد شــهود بشــماره 1061 مورخ 1399/07/10 دفترخانه 41277 
اصفهان درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی 
 می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1035579  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

مرکزي اصفهان

فقدان سند مالکیت
8/41 شــماره نامــه: 139985602024007589- 1399/08/03  نظــر بــه اینکه 
سند مالکیت دفترچه ای سی و شــش حبه  مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ قطعه 
زمین پالک ثبتی شــماره 4790/231  واقــع در بخش 5 ثبت اصفهــان ذیل صفحه 
358  دفتر 1037  به شــماره چاپی سند 170316 به نام بنیاد شــهید انقالب اسالمی 
 اصفهان ثبت صادر و تســلیم گردیده است ســپس به موجب ســند انتقال 116765 
 مــورخ 82/9/2 دفترخانــه یــک اصفهــان مقــدار دوازده حبــه آن بــه خانــم
 لیال رحیمی قهدریجانی و مقدار بیست و چهار حبه مشــاع بقیه به خانم صفورا اکبری 
فرزند حســین منتقل گردیده اســت و مالکیت لیال خارج و مالکیــت صفورا اکبری به 
نســبت 24 حبه ذیال ثبت شــده با قید به اینکه بنیاد شــهید در انتقال عین و منافع تا 
 زمان حیات لیلی رحیمی نظارت استصوابی دارد ســپس نامبرده ) صفورا اکبری( فرزند
 حســین با ارائه درخواســت کتبی بــه شــماره وارده 1399217020024229992 
مورخ 99/7/15 و شــماره ترتیب 44158 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که 
امضا شــهود آن ذیل شــماره 139902155805000336 و رمــز تصدیق 557163 
مورخ 99/7/12 بــه گواهی دفترخانه 64 اصفهان رســیده اســت مدعی اســت که 
ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور المثنی 
ســند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی 
ذیل مــاده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبــا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیــت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیــت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. 

م الف: 1035591 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/42 شــماره نامه: 139985602024007868- 1399/08/08  نظر به اینکه ســند 
مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره 3276/31  واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذیل 
ثبت 195250 در صفحه 468 دفتر امالک جلد 1048 به نام رحیم بدیعی خوزانی تحت 
 شماره چاپی 642070 ثبت و ســند برگی صادر و تســلیم گردیده است سپس نامبرده
 )رحیم بدیعی خوزانــی( با ارائه درخواســت کتبی بــه شــماره وارده 32131 مورخ 
1399/07/28 به انضمــام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل رمز 
تصدیق 745799 به گواهی دفترخانه 163 اصفهان رســیده اســت مدعی اســت که 
 سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یــک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئیــن نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی 
انجام معامله نســبت بــه ملک مرقوم یــا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از 
تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبا ضمــن ارائه اصل 
سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیــت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر 
ظرف مــدت مقرر اعتراضی نرســید یــا در صورت اعتــراض اصل ســند مالکیت یا 
ســند معامله ارائه نشــود اقــدام به صــدور ســند مالکیــت المثنی طبــق مقررات 
 خواهــد شــد. م الف: 1035616 قویــدل رئیس منطقــه ثبت اســناد و امالک

 جنوب اصفهان
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مدیرکل حج و زیارت استان:

 هیچ مجوزی برای اعزام به عتبات عالیات از اصفهان
 صادر نشده است

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: هیچ مجوزی از سوی سازمان حج و زیارت برای اعزام 
زائران به عتبات عالیات از استان اصفهان صادر نشده است.غالمعلی زاهدی با بیان اینکه سفری 

به عتبات عالیات از اســتان اصفهان در 
هفته گذشته نداشته ایم و برخی اخبار 
منعکس شــده در ایــن ارتباط صحت 
ندارد، اظهار داشت: هیچ نوع مجوزی از 
سوی سازمان حج و زیارت برای اعزام 
زائران به عتبات عالیــات در هفته های 
گذشته صادر نشده اســت.وی افزود: 
شرکت هواپیمایی العراقیه، پروازهایی 
را به اصفهان داشــته که ایــن پروازها 
برای مســافران داخلی بوده اســت و 

شــهروندان عراقی را از نجف به اصفهان و برعکس جابه جا می کند.مدیرکل حج و زیارت استان 
اصفهان اضافه کرد: ســازمان حج و زیارت برای اعزام زائران به عتبات عالیات با شرکت العراقیه 

طرف قرار داد نیست.

گروه های خونی A و AB بیشتر مراقب کرونا باشند
متخصص خون و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: گروه های خونی A و AB اهتمام 
بیشتری در رعایت شیوه نامه های بهداشتی داشته باشــند چرا که در بین مبتالیان، این گروه ها 
دچار عوارض و مشکالت بیشتری می شــوند.مهدی محمودزاده، درباره درصد ابتالی گروه های 
خونی مختلف به ویروس کرونا اظهار داشت: یافته های جدید محققان نشان می دهد افراد دارای 
گروه های خونی  O،   ۱۳ تا ۲۶ درصد کمتر از دیگر گروه های خونی به ویروس کرونا مبتال می شوند 
و این گروه خونی در برابر ویــروس کووید -۱۹ نقش محافظتــی دارد.وی در ادامه گفت: درصد 
ابتالی کمتر دارندگان گروه های خونی O نسبت به ســایر گروه های خونی دلیلی بر بی توجهی و 
بی مباالتی این گروه نمی شود و همگان باید شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.محمود زاده 
افزود: با توجه به اینکه در بین مبتالیان به این بیماری، گروه های خونی A و AB دچار عوارض و 
مشکالت بیشتری می شوند الزم است که دارندگان این گروه ها اهتمام بیشتری در مراقبت های 

فردی و انجام اقدامات پیشگیرانه داشته باشند.

سکون هوا تا پایان هفته در اصفهان ادامه دارد
کارشناس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: پایداری هوا در سطح استان اصفهان 
تا چهارشــنبه ادامه دارد؛ اما افزایش ابر و بهبود کیفیت هوا در ســاعات بعــد از ظهر دور از انتظار 
نیست.آسیه آقایی، کارشناس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان، اظهار کرد: نقشه های 
هواشناسی بیانگر تداوم جوی پایدار در سطح استان اصفهان و انباشت غلظت آالینده ها در مناطق 
مرکزی و صنعتی تا چند روز آینده اســت و کیفیت هوا در این مناطق به ویژه در ساعات اولیه روز 
کاهش می یابد.کارشناس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به استمرار سکون 
جوی تا روز چهارشــنبه، افزود: این پدیده در سطح کشور و اســتان اصفهان همچنان ادامه دارد، 
اما شدت آن نسبت به هفته گذشته کمتر اســت و افزایش ابر و بهبود کیفیت هوا در ساعات بعد 

از ظهر دور از انتظار نیست.

فعاالن محیط زیست تالش ها برای ایجاد ژئو پارک گاوخونی را آغاز کردند؛

رویایی که دور نیست

»ژئو پارک« ها در هر کشــوری به عنوان  پریسا سعادت
یکی از جاذبه های گردشگری و از جمله 
مناطق مورد توجه نهادهای بین المللی است. ژئوپارك، مخفف پارک 
زمین شناسی اســت که دارای پدیده های زمین شناسی بی همتا و 
تاریخچه تکامل زمین شناسی مشخص دارند.اولین ژئو پارک ایران 
در جزیره قشــم قرار دارد؛ غنی بودن این منطقه از نظر اکوسیســتم 
زیست محیطی و جغرافیایی باعث شده که توجهات و کمک های مالی 
زیادی از ســوی نهادهای بین المللی به این منطقه ارائه شود همین 
عامل توجه و تمرکز چندین بار این منطقه را از تعدی و تخریب عوامل 
دولتی و حاکمیتی حفظ کرد و عاملی شــد تا ژئو پارک قشم طبیعت 

خود را از تعرض مصدون بدارد. 
تا کنون ســایر تالش ها برای ثبت ژئو پارک هــای دیگری در مناطق 
طبس دشت کویر  ارس بی نتیجه مانده است. سال هاست محققان و 
کارشناسان، منطقه گاوخونی را نیز یکی از مناطق مستعد تبدیل شدن 
به ژئو پارک معرفی می کنند. مجموع قابليت های ارزشمند و کم نظير 
در اين منطقه، شرايط بســيار مناسبی را در راســتای معرفی، برنامه 
ريزی و ثبت اين منطقه به عنوان يک ژئو پارک ارزشــمند، در استان 
اصفهان و بخش مرکزی فــالت ايران، فراهم آورده اســت. ثبت نام 

گاوخونی در کنوانسیون رامسر، مطرح شدن این منطقه در سازمان ها 
و نهادهای جهانی را راحت تر کرده اســت. وجــود برخی از گونه های 
جانوری و پرنــدگان نادر و کمیــاب و گونه های گیاهــی ارزش های 
 دیگری اســت که می توان با اتکا به آن پروژه ژئوپارک در این منطقه 

را کلید زد. 
شماری از فعاالن و دوســتداران محیط زیست و مردم ساکن حوضه 
آبریز تاالب گاوخونی در نامه ای به اســتاندار اصفهان، ایجاد ژئو پارک 
گاوخونی و حفظ ارزش های اکولوژیکی و اکوتوریســمی این منطقه 

را خواستار شدند.
 رضا خلیلی ورزنه، مدیرعامــل انجمن دوســتداران میراث فرهنگی
  و طبیعــی ورزنــه در ایــن باره، اظهــار کرد: اگــر تــاالب گاوخونی،

  ژئوپــارک شــود از واگذاری آن بــه بخش خصوصی و برداشــت ها 
 از تپه ماســه ای کوه ســیاه و دریاچــه نمک جلوگیری خواهد شــد.

 وی ادامه داد: روند موافقــت و ثبت یک منطقه به عنــوان ژئوپارک 
 دشــوار اســت؛ برای مثال نباید محدوده معدنی باشــد و ســازمان 
 صنعت، معــدن و تجــارت باید موافقت کنــد. اگر تــاالب گاوخونی

 ژئوپارک شــود امکان دخل و تصرف نخواهند داشــت و طبیعت آن 
حفظ می شود.

مدیرعامل انجمن دوســتداران میــراث فرهنگی و طبیعــی ورزنه با 
اشــاره به ظرفیت های فرهنگی کهن و آثار زمین شناسی این منطقه 
خاطر نشان کرد: اگر تاالب گاوخونی ژئوپارک شود در کنار حفاظت از 
ارزش های اکولوژیکی تاالب، برای مردم ورزنه نیز به لحاظ گردشگری 
درآمدزا خواهد بود و بدون آسیب به طبیعت، توریسم منطقه توسعه 

خواهد یافت.
 فعاالن محیط زیست امیدوارند با مطرح شدن اسم گاوخونی به عنوان 
منطقه ای دارای ارزش اکولوژیک بتوانند بخشی از خسارت ها و عدم 
ارائه مطالبات زیســت محیطی در این منطقه را جبــران کنند. قطعی 
مکرر آب زاینده رود طی ســال های اخیر موجب شــده  تا گاوخونی 
تبدیل به یک دریاچه فصلی شــود و همین ویژگی های خاص زمین 
شناسی این منطقه را با خطر روبه رو ســازد. هر چند اهتمام به ایجاد 
و تالش برای رشد و توســعه اقتصاد گردشــگری در این منطقه می 
تواند با احداث یک ژئو پارک به بسیاری از مشکالت از جمله بیکاری 
و مهاجرت منطقــه اطراف گاوخونی با جذب توریســم کمک کند؛ اما 
دیدگاه های ضعیف حمایتی از محیط زیست گاوخونی موجب شده 
تا این درخواست بیشتر به یک رویا تبدیل شود تا یک خواسته و راهکار 

خوب و علمی. 

فرماندار اصفهان با تاکید بر اینکه دســتگاه های ذی 
مدخل برای حل مشکل حاشیه نشینی در کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت، طرح پیشــنهادی، ارائه کنند، 
گفت: راهکارهای علمی، مطالعاتی و زیربنایی بسیاری 
برای رفع پدیده حاشیه نشینی وجود دارد که تمرکز بر 
آنها، منتج به نتایج عملیاتی خوبی خواهد شد.حسین 
سیستانی در جلسه مشترک پدیده حاشیه نشینی، 
تکدی گری و معتادان متجاهر و کارتــن خواب که با 
حضور دکتر مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس 

شورای اسالمی برگزار شد، با اشاره به مشکالت موجود 
در منطقه حصه، خاطرنشان کرد: ساماندهی متکدیان و 
معتادان متجاهر و کارتن خواب اعم از شناسایی، جمع 
آوری، حمایت و هدایت آنان با همکاری دستگاه های 
ذی مدخل باید در دستورکار قرار گیرد.فرماندار اصفهان 
عنوان کرد: به طور نســبی، اقدامات مثبتی به منظور 
حل مشکل حاشیه نشینی در دیگر جوامع و کشورها، 
انجام شده که تا حدی عوارض و تبعات ناشی از آن به 
حداقل رسیده است.سیستانی افزود: مشکالت ناشی 
از حاشیه نشینی بسیار متعدد است و دستگاه های ذی 
مدخل باید این پدیده را بررسی و گام های موثری برای 
رفع آن بردارند؛ چراکه آسیب های اجتماعی بسیاری 
را به همراه دارد.وی با تاکید بر اینکه دستگاه های ذی 

مدخل برای حل مشکل حاشیه نشینی در کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت، طرح پیشــنهادی، ارائه کنند، 
گفت: راهکارهای علمی، مطالعاتی و زیربنایی بسیاری 
برای رفع پدیده حاشیه نشینی وجود دارد که تمرکز بر 

آنها، منتج به نتایج عملیاتی خوبی خواهد شد.
فرمانــدار اصفهان تاکید کرد: احــداث پارک و فضای 
سبز مناسب و سرویس بهداشــتی در منطقه حصه، 
از اهمیت بسیاری برخوردار است که باید در دستورکار 
ســازمان های متولی قرار گیرد.سیستانی از خدمات 
سازمان های مردم نهاد در مناطق محروم شهرستان 
تقدیر کرد و افزود: مناطق محروم شهرســتان فارغ 
از مســئولیت ها و ماموریت های ســازمانی مستحق 

خدمتگزاری ویژه است.

جهت حل مشکل حاشیه نشینی؛

فرماندار اصفهان دست به دامان دستگاه ها شد

شماری از فعاالن و دوستداران محیط زیست و مردم 
ساکن حوضه آبریز تاالب گاوخونی در نامه ای به استاندار 
اصفهان، ایجاد ژئو پارک گاوخونی و حفظ ارزش های 

اکولوژیکی و اکوتوریسمی این منطقه را خواستار شدند

 ارائه خدمات مراکز تعویض پالک 
منوط به اخذ نوبت اینترنتی است

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان اعالم کرد:بــه  وکالت نامه های با اعتبار یــک  روزه که فاقد 
نوبت اینترنتی باشــند، هیچ گونه خدمات شــماره گــذاری ارائه نمی شود.ســرهنگ محمدرضا 
محمدی اظهار کــرد: با توجه بــه ارائه همه خدمــات تعویض پالک وشــماره گــذاری با نوبت 
اینترنتی، شــهروندان تنها با داشــتن نوبت بــه این مراکز مراجعــه کنند.وی افــزود: به منظور 
جلوگیری از سوء اســتفاده های احتمالی افراد ســودجو، به وکالت نامه هــای تنظیمی با اعتبار 
یک روزه کــه فاقد نوبت اینترنتی بــوده و حضوری مراجعــه می کنند هیچ گونــه خدماتی ارائه 
نخواهد شد.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با بیان اینکه هنگام مراجعه اشخاص به دفاتر 
اسناد رســمی طرفین باید تفهیم شوند، یادآور شــد: شــهروندان برای ثبت نام و دریافت نوبت 
 اینترنتی جهت ارائه خدمات شــماره گذاری و تعویض پالک باید به وب ســایت راهور به آدرس

 rahvar۱۲۰.ir مراجعه کنند.

 آفرودسواران 2۵0 میلیون ریال برای کشتن َکل
 جریمه شدند

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان از تشــکیل پرونده قضایی برای آفرود سواران 
متخلف و اخذ ۲۵۰ میلیون ریال جریمه بابت تلف شــدن یک رأس َکل وحشی در کویر مرنجاب 
خبر داد.ایرج حشمتی، اظهار کرد: در پی انتشــار فیلم کوتاه اتالف یک کل وحشی در اثر تعقیب 
آفرود سواران در مناطق کویری شمال اســتان، پیگیری هایی در این زمینه انجام شد و سرانجام 
آفرود ســواران متخلف پس از شناسایی، به اداره حفاظت محیط زیســت آران و بیدگل مراجعه 
کردند و با پذیرش تخلف از ســوی آنها برای آنان پرونده تشکیل شــد.وی افزود: از این افراد با 
اســتناد به قوانین جاری، جریمه تلف شدن یک رأس کل وحشــی معادل ۲۵۰ میلیون ریال به 
عنوان ضرر و زیان به حساب دولت اخذ شــد و ضمن انجام مراحل بازپرسی، پرونده آنان برای 

ارسال به مرجع قضایی تکمیل شد.

از ابتدای پاییز تاکنون؛

 4 اصفهانی در اثر گازگرفتگی با مونوکسیدکربن 
جان باختند

مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفــت: از ابتــدای پاییز تاکنون چهــار نفر در اثر 
خفگی با گاز مونوکســید کربــن در اصفهان جــان باختند.منصور شیشــه فروش با اشــاره به 
فوت چهار نفر در اســتان اصفهان با گازگرفتگی مونوکســید کربن از ابتدای پاییــز تاکنون اظهار 
داشــت: حادثه مســمومیت در اثر اســتفاده از بخاری بدون دودکش و غیراســتاندارد یکی از 
عوامل مهم گازگرفتگــی افراد از ابتــدای پاییز تاکنون گزارش شــده اســت.مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان بــا تاکید بر رعایت نکات ایمنی و اســتفاده از وســایل گرمایشــی 
اســتاندارد در فصل ســرما گفت: در اســتان اصفهان دو میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار از گاز خانگی 
اســتفاده می کننــد و ۹۹.۸ درصــد از خانوارهای شــهری هم مشــترک گاز خانگی هســتند 
که کوچک ترین غفلت در اســتفاده از وســایل گرمایشــی با خطــر گازگرفتگی همــراه خواهد 
شد.شیشــه فروش با بیان اینکه در ســال گذشــته ۸۴ مورد گازگرفتگی با مونوکسید کربن در 
اســتان اصفهان گزارش شــد که از این میان ۱۲ نفر جان خود را از دســت دادند، اظهار داشــت: 
عدم نصب دودکش اســتاندارد برای هر وسیله گازســوز، باز نبودن مســیر دودکش یا نداشتن 
 کالهک »اچ« مانند در باالی پشــت بام و تهویه نامناســب منزل از عوامل مهم در گازگرفتگی با 

مونوکسید کربن است.

با مسئولان جامعه

خبر روزاخبار

رییس پليس فتای استان خبر داد:

ارائه مشاوره آنالين 
 کالهبرداران سايبري
 در ايام شيوع کرونا!

رییــس پلیــس فتــای اســتان گفت: 
شــهروندان بــرای دریافــت خدمــات 
مشــاوره ای به دنبال مشــاوره آنالین و 
طرح مشــکالت خود در فضای مجازی 
با افراد ناشــناس نباشند.سرهنگ سید 
مصطفی مرتضوی اظهار کــرد: برخی از 
کاربران برای دریافت خدمات مشاوره ای 
در گــروه هــا و کانال های شــبکه های 
اجتماعی درخواست مشــاوره آنالین از 
دیگــر مخاطبان می کننــد، در این میان 
افراد ســودجو خــود را مشــاور معرفی 
 کــرده و به دنبــال سوءاســتفاده از آنها

 هستند.
وی عنوان كرد: متقاضیــان به ناچار باید 
مشکالت خود را با مشاوران در این فضا 
مطرح کنند تــا درصدد رفع آن باشــند؛ 
در اغلب مــوارد افراد ســودجو اطالعات 
خصوصی ایــن متقاضیــان را دریافت و 
در مراحل بعد به شــیوه های مختلف با 
تهدید به افشــای اطالعــات خصوصی ، 
مزاحمت ها و مشکالت به مراتب بیشتری 
برای آنها بــه وجود می آورند.ســرهنگ 
مرتضوی در این رابطه گفت: اشــخاصی 
که متقاضی دریافت خدمات مشاوره ای 
هســتند باید به این نکته توجــه کنند که 
برای دریافت خدمات مشاوره ای به افراد 

و مراکز معتبر مراجعه کنند .
رییس پلیس فتای اســتان توصیه کرد: 
شهروندان در خصوص افراد و مراکزی که 
در فضای مجازی اقدام به تبلیغ خدمات 
مشاوره ای می کنند قبل از اعتماد کردن و 
بیان مشکالت خود به آن ها، حتما نسبت 
به انجام فرآیند راســتی آزمایی اهتمام 
جدی داشــته باشــند و اقداماتی نظیر 
بررســی آدرس و شــماره تماس، اعتبار 
ســنجی مجوز صادرشــده و ... را مدنظر 

داشته باشند.

استاندار اصفهان با اشاره به شیب صعودی تعداد بستری و مرگ و میر بر اثر کرونا در این استان، گفت: فعالیت های گروه سه و چهار مانند ورزشگاه ها، قهوه خانه ها 
و مراکز آموزشی ۲۵ مرکز استان از جمله اصفهان از چهارشنبه ۱۴ آبان به مدت ۱۰ روز تعطیل خواهند شد. عباس رضایی ادامه داد: هفته گذشته برای ۴۳ شهرستان 
کشور به دلیل افزایش ابتال به کرونا محدودیت هایی اعمال شد که شهرستان های خوانسار، سمیرم، شاهین شهر و میمه، گلپایگان و نجف آباد از استان اصفهان جزو 
این شهرستان ها بودند.رضایی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای تشکیل قرارگاه به منزله اجرایی کردن مصوبات ستاد ملی کرونا بیان کرد: مسئولیت این 

قرارگاه برعهده وزارت کشور به منظور ضرورت هماهنگی با استان هاست.
استاندار اصفهان اظهار داشت: متاسفانه شیب صعودی تعداد بستری و مرگ و میر بر اثر کرونا در استان را شاهد هستیم از این رو از مردم استان می خواهم در همه 
زمینه ها به ویژه رعایت پروتکل های بهداشتی اهتمام الزم را داشته باشند.وی گفت: فرهنگ عمومی رعایت پروتکل های بهداشتی را باید تسری دهیم در غیر این 
صورت مشکل کرونا حل نخواهد شد.رضایی اظهار کرد: ابتال به کرونا عیب و ننگ نیست و از مردم می خواهم در صورت ابتال به این بیماری برای سالمتی خود، خانواده 

و جامعه این موضوع را کتمان نکنند تا از سرعت انتقال ویروس جلوگیری شود.

برخی مشاغل و مراکز اصفهان از 14 آبان تعطیل می شوند

امدادرسانی به 
زلزله زدگان ترکیه

در پــی زلزله شــدید در ازمیر 
ترکیــه، گروه هــای امــداد با 
وجود خطر صدهــا پس لرزه 
همچنــان در جســت وجوی 
 افــرادی هســتند کــه گمان 
می رود در زیر آوار ساختمان ها 

به دام افتاده باشند.

وز عکس ر

عکس: آنا



»ایسکو« در اندیشه پیوستن به آنچلوتی در اورتون
ایسکو ۲۸ ساله که آینده حرفه ای اش در رئال مادرید در هاله ای از ابهام است، به نظر می رســد قصد دارد فوتبالش را در لیگ برتر انگلیس پیگیری کند، این 
در حالی است که این باشگاه اســپانیایی هم تمایل به فروش او دارد. قرارداد کنونی این بازیکن با رئال مادرید هم تا پایان ماه ژوئن ۲۰۲۲ اعتبار دارد.ایسکو 
که پیش تر مورد توجه تیم های لیگ برتری همچون چلسی و منچستریونایتد قرار داشت، گفته می شود حاال در رادار باشگاه منچسترسیتی هم هست. این 
هافبک بازیســاز می تواند با قرارداد قرضی با بند خرید ۱۸ میلیون پوندی راهی تیمی دیگر شود.بر اساس ادعای نشــریه »میرر« انگلیس، ایسکو به دنبال 
پیوستن به اورتون است تا بار دیگر زیرنظر کارلو آنچلوتی بازی کند. در تابستان اخیر هم خامس رودیگس با جدایی از رئال به آبی پوشان مرسی ساید پیوست 
تا تجربه یک همکاری دیگر با این سرمربی ایتالیایی داشــته باشد.ایسکو که از سال ۲۰۱۳ در عضویت باشــگاه رئال مادرید است و در این مدت به این تیم 
برای کســب ۱۶ جام مختلف از جمله دو قهرمانی در اللیگا و چهار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا کمک کرده، این فصل تنها در چهار بازی )۱۷۷ دقیقه از ۴۵۰ 

دقیقه ممکن( به میدان رفته است.
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سرمربی تیم والیبال سپاهان اصفهان:

نمی دانیم شیوه  جدید لیگ  والیبال  چه  چالش هایی دارد
یکی از تیم هایی کــه پیــش از تعطیلی لیگ والیبــال با تعداد زیــادی بازیکن مبتــا به کرونا 
دســت و پنجه نرم می کرد، ســپاهان اصفهان بود. تیمی که حاال به نظر می رســد پس از پشت 
ســر گذاشــتن دوران قرنطینه بازیکنان  خود، بار دیگر در قامت یک  مدعی  مســابقات  را مجددا 
شــروع خواهد کرد.رحمان محمدی راد، ســرمربی زرد پوشان اصفهان درباره شــرایط این تیم 
برای شــروع مجدد کارشــان در لیگ گفت: با این  وقفه ای که ایجاد شــد خوشــبختانه نه تنها 
تیم  ما بلکه ســایر تیم هایی هم کــه بازیکن مبتا داشــتند زمان قرنطینه خود را پشــت ســر 
گذاشته اند و آماده شروع مســابقات  هســتند. وی در مورد پیگیری تمرینات گروهی بازیکنان 
تیم سپاهان نیز توضیح داد: خوشــبختانه ما توانستیم هفته گذشــته را به صورت گروهی باهم 
تمرین  کنیم و این هفته فرصت داریم آماده شــویم. به هر حال مشــکاتی بــود که رخ داد، اما 
با تصمیمات گرفته شــده ریــکاوری الزم در تیم ها صــورت  گرفت که امیدوارم شــروع خوبی را 
در لیگ شاهد باشیم.ســرمربی تیم ســپاهان اصفهان درباره شــیوه جدید برگزاری بازی های 
لیگ والیبال نیز گفت: به هر حال این شــیوه تصمیم جمع بود، اکثریت دوســتان و همکاران با 
این روش موافــق بودند؛ اما هیچ کس تجربــه این روش را ندارد. نمی دانیــم چه چالش هایی 
 خواهیم داشت، اما ســعی می کنیم با این شیوه ســازگار باشــیم و بهترین عملکرد را از خود به 

نمایش بگذاریم.

رییس هیئت وزنه برداری اصفهان:

خانه وزنه برداری اصفهان بهسازی شد
رییس هیئت وزنه برداری اصفهان از بهسازی و نوسازی خانه وزنه برداری این شهر با هدف بهبود 
فعالیت ها و ارتقای این رشته ورزشــی خبر داد.حمید محمدی اظهارداشت: از آنجا که بیش از ۹ 
سال از آغاز فعالیت خانه وزنه برداری اصفهان می گذشــت، بخش قابل توجهی از این مجموعه 
به علت خرابی و یا نبود تجهیزات کافی نیاز به مرمت و نوســازی داشــت.وی با بیان اینکه خانه 
وزنه برداری اصفهان از دو طرف فضای مشترکی با زمین تمرین هیئت های گلف و تیر و کمان دارد، 
ادامه داد: بر همین اساس بهســازی محوطه بیرونی خانه وزنه برداری در دستور کار قرار گرفت 
که در پی آن دیواره های اطراف نوسازی شد و فضای سبز مجموعه هم با کاشت بیش از ۳۰ اصله 

نهال و افزون بر ۳۰۰ گل بهبود پیدا کرد.
رییس هیئت وزنه برداری اصفهان با اشــاره به مشــکات پیشــین تامین آب و روشنایی این 
مجموعه ورزشــی اضافه کرد: نصب ۱۰ پروژکتور و ۱۰ دوربین مدار بســته به همــراه نصب تانکر 
آب سه هزار لیتری شــرایط بهتری را برای آن رقم خواهد زد و از سرقت های آتی از این مجموعه 
که به دفعــات رخ داده، جلوگیری می کند.محمدی با اشــاره به ســالن اجتماعــات خانه وزنه 
برداری اصفهان کــه در بســیاری از رویدادهای ورزشــی مورد اســتفاده قــرار می گیرد گفت: 
تعمیرات ۱۸۰ صندلی این سالن انجام و پله های ِسن ســالن نامبرده که پیش تر شکسته شده 
بود، ترمیم شــد.وی به ســالن تمرین خانه وزنه برداری اشــاره کرد و افزود: میزان روشــنایی 
ســالن با نصب چراغ های جدید بهبــود یافت و عیوب برخــی از تجهیزات وزنه بــرداری رفع و 
برخی وسایل رنگ آمیزی شــد.رییس هیئت وزنه برداری اصفهان ســرجمع هزینه بهسازی و 
نوسازی خانه وزنه برداری این شــهر را ۹۰۰ میلیون ریال اعام کرد و اظهارداشت: مجموعه مورد 
اشــاره اصلی ترین مکان برای برگزاری رویدادهای مرتبط با وزنه برداری در اســتان محســوب 
می شــود و اســتفاده بهینه و تاش برای حفظ و نگهــداری آن ضروری اســت.بالغ بر ۳۰۰ نفر 
در رده های ســنی مختلف در ۲ بخش بانــوان و آقایان در رشــته وزنه برداری اســتان اصفهان 
 فعالیت می کنند.این استان بیش از ۳۱۱ هزار ورزشکار ســازمان یافته و یک هزار و ۷۰۰ باشگاه

 ورزشی دارد.

اظهارات عجیب قلعه نویی و تناقض هایی که دیده شد؛

امیرخان! شوخی نکن

فوتبالــی هایی که امیــر قلعــه نویی را   سمیه مصور
می شناســند، به خوبی می دانند که بیان 
 اظهــارات عجیــب و غریــب از ویژگی های خــاص ژنرال اســت. 
قلعه نویی که قرار اســت  با تیم گل گهر ســیرجان در بیستمین دوره 
رقابت های لیگ برتر حضور  یابد، چند ســالی اســت از کسب عنوان 
قهرمانی جا مانده اســت. او که لقب پرعنوان ترین  سرمربی ایرانی را 
یدک می کشد سال گذشته با تیم پر مهره سپاهان از رسیدن به صدر 
جدول باز ماند؛ اتفاقی که به جدایی  او از طایی پوشــان نصف جهان 

انجامید.
 امیرخان که خیلــی زود با تیم گل گهر ســیرجان به توافق رســید و 
ســکان هدایت این تیم را در دســت گرفت حاال به عنوان پرســابقه 
 ترین ســرمربی فصل جدید رقابت های لیگ برتر شناخته می شود. 
قلعــه نویی  این روزهــا در حال آماده ســازی تیمش برای شــروع 
مسابقات لیگ اســت، او  در یک مصاحبه ویدئویی به بیان اظهارات 
عجیبی پرداخته که البته شنیدن این گونه اظهارات از سوی او چندان 

جای تعجب ندارد.
قلعه نویی در این مصاحبه گفته: »»در ایران سالم کار کنی ریشه ات را 

می زنند.« این در حالی است که خود امیرخان هم اکنون قدیمی ترین 
مربی لیگ برتر به شــمار می آید و ۲۰ سال اســت یک نفس، بدون 

استراحت در همین فوتبال کار می کند. 
حاال نتیجه گیری از این بحث به عهده خوانندگان اســت؛ »کدام یک 
از تیم هایی که به من داده اند پرستاره بوده است؟«  اظهار نظر عجیب 
دیگر امیر خان در این مصاحبه اســت. این اظهار نظر در حالی مطرح 
می شود که سپاهان ســال گذشته پر از ســتاره بود، اگر به بازیکنانی 
امثال پیام نیازمند، کیانی، سروش رفیعی، کی روش استنلی و محبی 
ستاره نمی گویند پس به چه کســانی می گویند، یا ژنرال در حالی با 
تیم اســتقال آخرین قهرمانی اش در لیگ برتر را جشــن گرفت که 
آبی پوشان پایتخت مملو از ســتاره هایی هم چون رحمتی،حیدری ، 

منتظری ،ساموئل ،جباری ، نکونام و مجیدی بودند.
قلعه نویی در این مصاحبــه راجع به مســائل مختلفی صحبت کرده 
است؛ او در بخشــی از این مصاحبه به دوران حضورش در سپاهان و 
پیشنهادی که اواخر فصل برای حضور در تیم ملی داشت، اشاره کرده 
و گفته: »من این طوری نیستم که به بهانه مریضی یا یک تلفن تیمم 
را رها کنم و بروم. چون قرارداد داشــتم تصمیم نهایــی را به مدیران 

سپاهان واگذار کردم. خودم اگر می خواستم می توانستم بروم؛ مثل 
خیلی از مربی ها که تیم های باشگاهی شــان را رها کردند و از این تیم 
به آن تیم رفتند، ولی من گفتم هرچه باشگاه بگوید.« .به نظر می رسد 
قلعه نویــی در این بخش از ســخنانش در حال طعنــه زدن به یحیی 

گل محمدی و محمود فکری بوده است. 
فکری اخیرا در حالی که تحت قرارداد باشــگاه نساجی قائم شهر بود 
با پیشــنهاد اســتقال موافقت کرد و طی انتقالــی جنجالی به جمع 
آبی پوشان پیوســت. یحیی گل محمدی هم بین دو نیم فصل گذشته 

در قبال قراردادش با شهرخودرو چنین کرده بود. 
یحیی یک بار هم اوایل لیگ دوازدهم ســرمربی گری صبای قم را به 
بهانه قلب درد رها کرد تا در پرســپولیس دستیار مانوئل ژوزه و پس از 

آن سرمربی این تیم شود.
امیرخان قلعه نویی پیش از این نیز از ایــن گونه اظهارات در مصاحبه 
هایش کم نداشــته، زمانی که درباره میزان قراردادش در ســپاهان 
صحبت می کرد تا درباره حضورش در استقال، اظهار نظرهایی که هیچ 
کدام به ژنرالی که فوتبالی ها می شناسند نمی خورد؛ اما خب  آنها به 

این اظهار نظر ها عادت کرده اند.

 در ادامه رقابت های هفتــه بوندس لیگای آلمان، 
تیم فوتبال بایرن مونیخ در ورزشــگاه راین انرژی 
شهر کلن موفق شد با نتیجه ۲ بر یک از سد میزبان 
خود عبور کند و با کسب ۱۵ امتیاز باالتر از دورتموند 
به صدر جدول رده بندی صعود کند.در این دیدار زیبا 
و مهیج، ســرژ گنابری و توماس مولر برای بایرن 
گلزنی کردند و در  طرف مقابل نیز درکسلر به صورت 
اتفاقــی دروازه مانوئل نویر را باز کــرد که ابتدا این 
گل توسط کمک داور آفســاید تشخیص داده شد 
اما پس از بررسی توســط کمک داوری ویدئویی، 
مشخص شد گل کلنی ها سالم بود و بدین ترتیب 
حساب کار ۲ بر یک شــد و این نتیجه تا پایان نیز 
باقی ماند.در این مســابقه، توماس مولر، مهاجم 
۳۱ ساله و کهنه کار باوارایی ها موفق شد چهارمین 

گل خود در این فصل از رقابت هــای بوندس لیگا 
را به ثمر برساند. او عاوه بر این ۴ گل، ۴ پاس گل 
نیز داده تا نشــان دهد روند تاثیرگــذاری باالیش 
 روی گل های بایــرن را همچنان حفظ کرده و قصد

 افت ندارد.
عاوه بر این، گلی کــه مولــر وارد دروازه کلن کرد، 
دویســت و پنجمین گلی بود که ایــن بازیکن در 
طول دوران حضــورش در بایرن بــرای این تیم به 
ثمر رســانده و در این مدت نیر ۱۹۸ پاس گل داده 
که آمار باورنکردنــی و فوق العــاده ای برای یک 
بازیکن محسوب می شود.اما نکته ای که باعث شد 
رســانه های آلمانی به تمجید از مولر بپردازند، گلی 
که وارد دروازه کلن کرد، نبود بلکه به خاطر تاش و 
سماجتش برای موفقیت بایرن تا آخرین ثانیه های 

بازی و تا به صدا در آمدن ســوت پایان دیدارهای 
قرمزهای پایتخت اســت.در دقیقه ۹۴ بازی شنبه 
شب بایرن در برابر کلن، شــاگردان هانس فلیک 
صاحب یک موقعیت از جناح چپ شدند که سانتر 
جاشــوا کیمیچ با عبور از بازیکنان کلن به جاشــوا 
زیرکزی رسید که استپ سینه این بازیکن ناموفق 
بــود و تاثیرگــذاری او روی توپ، باعــث افزایش 

سرعت توپ برای بیرون رفتن از زمین شد.

این »توماس مولر « تحسین برانگیز!

خبر روز

»میلیچ« به ایران برگشت
هرویــه میلیچ، مدافع کروات اســتقال پــس از کش و قوس های فراوان شــنبه شــب به ایران 
بازگشت تا خود را برای لیگ بیســتم آماده کند. او که دومین فصل حضورش در ایران را می گذراند، 
فصل گذشته با اصرار اســتراماچونی به 
استقال پیوست. میلیچ که سابقه حضور 
در تیم های فیورنتینا و ناپولی را در کارنامه 
دارد، در ابتدا با مســئوالن اســتقال به 
توافق نرســید و قید او را زدند. اما اصرار 
ســرمربی ایتالیایی وقت اســتقال و 
تخفیفی که میلیچ )به گفته مســئوالن 
وقت استقال( به این تیم داد، موجب از 
سرگیری مذاکرات و در نهایت پیوستن 
این مدافع چپ پا به باشگاه استقال شد.  
میلیچ در استقال بازی های خوب و کم افت و خیزی را در طول فصل از خود به نمایش گذاشت و در 
دوران کرونا از اولین بازیکن های خارجی بود که به ایران بازگشته و تمریناتش را با تیمش پیگیری کرد 
تا نشان دهد بازیکنی حرفه ای است. این بازیکن ۳۱ ساله پس از پایان فصل به دلیل پرداخت نشدن 
مطالباتش قرارداد خود را با استقال فسخ کرد، اما به مسئوالن باشگاه این وعده را داد تا در صورت 
پرداخت مطالباتش به ایران بازخواهد گشت. طی روزهایی که باشگاه استقال متین کریم زاده و میاد 
زکی پور را در اختیار داشت و با محمد نادری هم به توافق ضمنی دست یافته بود، ادامه حضور میلیچ 
در وضعیت بحران مالی و ارزی را الزامی نمی دید و از این رو مذاکراتش را با این بازیکن ادامه نداد تا 
جدایی وی قطعی به نظر برسد؛ اما چندین پیام در اینستاگرام از سوی مدافع کروات، فشار طرفداران 
و عاقه فکری برای ادامه  حضور میلیچ در تیم استقال باعث شد تا مهدی عبدیان، عضو هیئت مدیره 

استقال با این بازیکن به توافق رسیده و موجبات بازگشت او را فراهم کند.

تیم ملی؛ این بار هم یک بازی در فیفادی
تیم ملی در فیفا دی پیش رو می تواند دو بازی دوستانه انجام دهد که تاکنون فقط بازی با بوسنی 
قطعی شده است؛ این بازی قرار اســت ۲۲ آبان به میزبانی بوسنی برگزار شود. صحبت از بازی با 
پاناما بود که یکی از مدیران فدراسیون فوتبال در این باره گفت هنوز این بازی قطعی نشده است. 
در فیفا دی پیشین، فدراسیون فوتبال برای انجام دو بازی دوستانه برنامه ریزی کرده بود که دیدار 
با مالی در ترکیه به دلیل حضور بازیکنان کرونایی در ترکیب تیم حریف لغو شــد. بازی های فصل 
جدید لیگ برتر قرار است از ۱۶ آبان آغاز شود و بعد از برگزاری دیدارهای هفته اول اردوی تیم ملی 
به بهانه بازی با بوســنی آغاز خواهد شد. تیم ملی در اولین دیدار دوســتانه به رهبری اسکوچیچ 
ارائه گر بازی خوبی در برابر ازبکستان بودو این بازی را با نتیجه دو بر یک به سود خود به پایان برد.

»استیلی« به جای تیم امید در پیکان 
به نظر می رسد در بین گزینه هایی که برای هدایت تیم پیکان معرفی شده حمید استیلی شانس 
بیشتری برای برعهده گیری هدایت خودروسازان دارد. حمید استیلی قرار بود هدایت تیم امید را 
در بازی های مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا برعهده داشته باشد که سال آینده در تهران برگزار 
خواهد شد. به دلیل شــیوع ویروس کرونا هنوز تمرینات این تیم آغاز نشده است و شاید پیکان 
بهترین فرصت برای حمید استیلی برای بازگشــت دوباره به لیگ برتر باشد. اکبر محمدی، مدیر 
عامل باشگاه پیکان رابطه خوبی با حمید اســتیلی دارد. او به عنوان رییس کمیته جوانان پیش تر 
همراه حمید استیلی، ســرمربی تیم امید در مســابقات مقدماتی المپیک ۲۰۲۰ توکیو همکاری 

نزدیکی با هم داشتند و به افکار هم نزدیک هستند.

مستطیل سبز

بازیکن تیم بسکتبال بانوان نامی نو:

می توانیم یکی از مدعیان 
قهرمانی باشیم

بازیکن تیم بســکتبال بانوان نامی نــو در رابطه 
با شــرایط تیم بســکتبال نامی نو، اظهــار کرد: 
تمرینات مان را یک ماه اســت که شــروع کرده 
ایم، شــرایط خوبی داریم و از نظر شرایط بدنی 
بهتر می شویم  و تا شروع مسابقات به حداکثر 
آمادگی خواهیم رسید.ســارا اعتماد ادامه داد: 
اولین سالی است که در نامی نو حضور دارم، این 
تیم از نظر مربی و بازیکن همیشه پتانسیل باالیی 
داشته و دارد. امسال افتخار این را دارم در خدمت 
تیم نامی نو و شــهر اصفهان باشــم. برای مبلغ 
قرارداد به توافقاتی رســیدیم که با کسب عنوان 
قهرمانی، مدیران باشــگاه پــاداش خوبی برای 
ما در نظر خواهند گرفت.بازیکن تیم بســکتبال 
بانوان نامی نو با بیان اینکه از سرمربی تیم راضی 
هســتیم، تصریح کرد: زمانپور از نظر فنی خیلی 
قوی اســت، تعدادی از بازیکنان جدید هستند 
و تا به حال با این مربی کار نکرده بودند که اوایل 
کار ســخت بود ولی به مرور زمان شــرایط بهتر 
شد و با تجربه ای که ســرمربی و کادر تیم دارند 
می توانیم یکی از مدعیان قهرمانی باشیم.اعتماد 
در خصوص به تعویق افتادن لیگ برتر بسکتبال 
بانوان، خاطر نشان کرد: به تعویق افتادن بازی ها 
در روند آمادگی تیم ها بی تاثیــر نخواهد بود، اما 
برای تیم ما مشکل خاصی به وجود نیاورد و وقت 
بیشتری داد تا آماده شویم.وی با اشاره به اینکه 
مثل دیگر رشته ها در معرض خطر ابتای ویروس 
کرونا هستیم، گفت: برنامه ریزی به شکلی است 
که قبل از هر بازی تست نمی دهیم و این می تواند 
خطرناک باشــد و تمام افرادی که قرار است در 
لیگ فعالیت کنند استرس می گیرند که برگزاری 
لیگ به نظر من واجب نبود، ولی خواســت همه 
برگزاری این رقابت ها بود که امیدوارم فدراسیون 
برنامه و پروتکل های محکم تری داشــته باشد.

بازیکن تیم بسکتبال بانوان نامی نو اضافه کرد: 
در قــرارداد بازیکنان لزوم رعایــت پروتکل های 
بهداشتی قید شده است. بازیکنان بومی که داخل 
خانه های خود هستند و پنج بازیکنی که غیربومی 
هستیم تنها از هتل به تمرین می رویم و مراقبت 

می کنیم و امیدوارم مشکلی پیش نیاید.

قلعه نویی در این مصاحبه گفته: »»در ایران سالم 
کار کنی ریشه ات را می زنند.« این در حالی است که 
خود امیرخان هم اکنون قدیمی ترین مربی لیگ برتر 
به شمار می آید و 20 سال است یک نفس، بدون 

استراحت در همین فوتبال کار می کند

منهای فوتبال

وز عکس ر

دیدار مسئولین هیئت 
ورزش های جانبازان 
و معلولین استان با 

مدیرعامل باشگاه سپاهان
همزمان با هفته پارالمپیــک، رییس، نایب 
رییــس و دبیر هیئت ورزش هــای جانبازان 
و معلولیــن اســتان اصفهان بــا محمدرضا 
ســاکت مدیرعامل و دیگر مسئولین باشگاه 
 فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان دیدار و 

گفت و گو کردند.
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استاندار اصفهان در جلسه شورای فرهنگ عمومی مطرح کرد:

 استمرار و نگهداشت فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی 
ضرورت دارد

 دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: باید با همدلی و همراهی یکدیگر در جهت ارتقا و بالندگی 
هرچه بیشــتر فرهنگ عمومی که مورد تاکید مقام معظم رهبری اســت، در گســتره کشور گام 
برداریم.سید محمدرضا موالی زاده شامگاه روز شــنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی اصفهان 
در سالن جلسات استانداری افزود: در استان اصفهان به لحاظ پشتیبانی استاندار و نماینده ولی 
فقیه در استان، شــورای فرهنگ عمومی چابک و فعالی را شاهد هســتیم.وی، شورای فرهنگ 
عمومی را پارلمان و مجلس فرهنگی توصیف و تصریح کرد: به هر میزان شخصیت های حقیقی و 
حقوقی عضو این پارلمان فعال تر شرکت کنند این مجموعه غنی تر خواهد شد.دبیر شورای فرهنگ 
عمومی کشور ادامه داد: هریک از اســتان ها تجارب خاصی دارند که می توان در شورای فرهنگ 
عمومی از این تجارب اســتفاده کرد.وی اضافه کرد: در شــورای فرهنگ عمومی استان اصفهان 
از کارگروه های تخصصی این شــورا رونمایی شد که نشــان می دهد اعضای این شورا مانند یک 

مجلس کارگروه هایی تشکیل دادند تا هرکدام وظایفی را دنبال کنند.

 رعایت پروتکل های بهداشتی، نوعی فرهنگ عمومی است
وی، فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشــتی را نوعی فرهنگ عمومی دانست و 
گفت: بخشــی از این موضوع به حوزه باورها و بایدها باز می گردد.دبیر شــورای فرهنگ عمومی 
کشور ادامه داد: کرونا سبب شد دید وسیع تری نسبت به سرنوشت مشترک اجتماعی پیدا کنیم 
در این راستا جهانیان باید به بخش های مختلف در راستای فروکش کردن کرونا کمک کنند.وی 
اظهارداشت: برای نخستین بار است که سازمان بهداشت جهانی از یک ویروس به عنوان پاندمی و 
همه گیری یاد می کند این در حالی است که در گذشته بیماری های اندمیک و منطقه ای داشتیم.

موالی زاده با اشاره به اینکه گونه های دیگری از ویروس کرونا مانند بیماری سارس و مرس وجود 
داشــت، افرود: بنابراین هرچقدر به مهلک بودن این ویروس و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن 
بیشتر واقف شویم و احســاس مســئولیت کنیم می توانیم زنجیره انتقال ویروس را قطع کنیم. 
استاندار اصفهان نیز با بیان اینکه در جلسه شــورای فرهنگ عمومی باید سه مقوله در دستور کار 
قرار بگیرد، گفت: ضرورت استمرار و نگهداشت فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی احساس می شود.

عباس رضایی تصریح کرد: از مصادیق نگهداشــت فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی، ایثار، شهادت، 
خیر بودن، از خودگذشتگی و مسائل اجتماعی می توان نام برد.وی اظهار کرد: همچنین ضرورت 
استمرار نگهداشت فرهنگ های اصیل به عنوان مسئله مهم نظریه پردازان نظام جمهوری اسالمی 
باید مدنظر قرار بگیرد.استاندار اصفهان گفت: باید سربازان جبهه نرم به نفوذ فرهنگی مدنظر رهبر 
معظم انقالب توجه ویژه  داشــته باشــند.وی، ایجاد فرهنگ پایداری جامعه در ابعاد مختلف را 
ضروری دانست و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال رعایت پروتکل های بهداشتی به عنوان فرهنگ 
باید مدنظر قرار بگیرد زیرا جامعه امروز ما نمی تواند دور از یکدیگر باشد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اصفهان هم اظهارداشت: استان اصفهان سال گذشته رتبه دوم برگزاری جلسات شورای 
فرهنگ عمومی را در سطح کشور کسب کرده است.حجت االسالم رمضانعلی معتمدی ادامه داد: 
تصویب و ابالغ سند راهبردی ارتقای کارکرد مســاجد و حسینیه ها، تدوین و تصویب و ابالغ آیین 
نامه اجرایی کارگروه فضای مجازی، تشکیل شورای توســعه قرآن و عترت از جمله فعالیت ها و 
تصمیمات شاخص این شورا در سال گذشته بوده است.در پایان این جلسه و با حضور استاندار، 
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از تابلوی 
کارگروه های تخصصی شورای فرهنگ عمومی رونمایی شد.شــورای فرهنگ عمومی به عنوان 
یکی از شوراهای اقماری شــورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت دارد.۱۴ آبان ماه در تقویم جمهوری اسالمی 

ایران روز شورای فرهنگ عمومی نام گذاری شد.

رییس شورای شهر از لزوم ایجاد عدالت فضایی در تمام مناطق اصفهان خبر داد:

پیگیری مشکالت حاشیه شهر با محوریت شورا

حاشــیه نشــینی از مهم ترین معضالت        نرگس طلوعی
اجتماعی اســت که ســال هاست گلوی 
اصفهان را می فشارد؛ اما انتشار تصاویر نوزاد رها شده در یکی از مناطق 
شهر بار دیگر زنگ خطر این معضل را به صدا در آورد تا این موضوع بار 
دیگر در دستور کار اعضای شورای شهر قرار بگیرد. شورای شهر اصفهان 
بارها درباره هزینه اندک حاشیه نشینی در اصفهان هشدار داده بود ولی 
از آنجایی که حاشیه های شهر و آسیب هایش متولی واحد و قدرتمند 
ندارد، بنابراین همه نهادی های ذی ربط و با ربط به سادگی و به بهانه 
کسری بودجه از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کردند تا آنچه نباید، 
رخ داده و چهره خشن حاشیه نشینی عریان شــود، از این رو کمیته 
اضطراری رســیدگی به امور مناطق حاشــیه نشــین در شورای شهر 

تشکیل شد.
رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیست شــورای اسالمی شهر 
اصفهان درباره تشکیل این جلسه گفت: از آن جایی که  هیچ دستگاهی 
به عنوان متولی خاص در موضع مشکالت حاشیه نشین وجود ندارد، 
فاجعه در مناطق حاشیه نشــین همچنان خودش را بیشــتر نشــان 

می دهد.
کوروش محمدی ادامه داد: به قدری قوانیــن و مقررات قابل توجیه 

برای دستگاه ها وجود دارد که به جرات می توانیم بگوییم هیچ متولی 
برای پاسخگویی مسائل و آسیب های اجتماعی وجود ندارد و با اتفاق 
افتادن چنین فجایعی کارگروه تشکیل می شود و برخوردهای مقطعی 
صورت می گیرد. ۴ دهه اســت که هیچ نتیجه ای نداده و شاهد رشد 

بیشتر این آسیب ها در مناطق هستیم.
وی تصریح کرد: ما الفبای عدالت اجتماعی را در مناطق به درســتی 
پیاده نکرده ایم و این مسئولیت را داریم که قوانین را اصالح و متولیان 

خاص ایجاد کنیم.
 محمدی با اشــاره به ضعف کارکردهای ســازمان های مربوطه اظهار 
داشــت: این ضعف در حوزه های مربوطه نشــان می دهــد که ما در 
بحث آســیب های اجتماعی کامال ناکارآمد عمل کرده ایم و وظایف به 

خیریه ها محول شده است.
رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیست شــورای اسالمی شهر 
اصفهان خاطرنشان کرد: در مناطق حاشیه نشین فقر، اعتیاد، بیکاری، 
مشکالت معیشتی، مســکن، طالق، زنان آســیب دیده، کودک کار و 
کارتن خواب ها قابل مشاهده اســت و باید هر چه زودتر فکر اساسی 

برای آنها کرد.
وی افزود: در بحث کارتن خوابی به شــدت درگیر هستیم و مدیریت 

شهری مکلف شده با همه امکانات و اعتبارات الزم برای این موضوع 
اقدام کنــد ولی همچنان دســتگاه متولی خاصی وجــود ندارد، یک 
دستگاه می گوید اگر افراد معتاد باشــند به من مربوط می شود و اگر 
معتاد نباشند به من مربوط نیست، این درهم پیچیدگی و آشفتگی در 
وظایف سازمانی و نگاه های دستگاه های متولی به خدمات اجتماعی 

فاجعه است.
رییس شــورای شــهر اصفهان نیز در جلســه علنی این هفته شــورا 
گفت:توجه به مناطق محروم و حاشیه ای و توزیع عادالنه امکانات در 
تمام مناطق یکی از اولویت های این شوراست و تمام برنامه ریزی ها 
در جهتی است که عدالت فضایی بر شهر حاکم شود بنابراین از توجه 
ویژه کمیســیون اجتماعی به مناطق محروم به ویژه در روزهای اخیر 

تقدیر می کنم.
 علیرضا نصر اصفهانی با بیان اینکه توجه به ساماندهی مناطق محروم 
در اصفهان بیشــتر و نظر دســتگاه های مختلف نیز به آن جلب شده 
است، افزود: در این رابطه جلساتی با محوریت شورای شهر برگزار شده 
و ارگان ها و نهادهای مختلف به دعوت شورا برای تصمیم گیری درباره 
مناطق حاشیه ای شهر پاسخ مثبت داده اند که امیدواریم با هم افزایی 

بیشتر بتوانیم مشکالت مردم این مناطق را رفع کنیم. 

مدیــر پژوهــش، خالقیــت و فناوری هــای نوین 
شهرداری اصفهان گفت: بازطراحی کالبد گذر با تاکید 
بر اجتماع پذیری )نمونه مــوردی محله علی قلی آقا 
اصفهان( به عنوان پروژه پژوهشــی مســئله محور 
حوزه بهره بردار معاونت شهرسازی و معماری توسط 
»الهام اسماعیلی« دانشجوی دانشگاه آزاد یزد مورد 
پژوهش قــرار گرفت.مرتضی نصوحی اظهــار کرد: 
این پژوهش با هدف بازطراحی کالبد گذر با تاکید بر 
اجتماع پذیری و روش تحقیق آن همبستگی است.

وی افزود: کیفیت اجتماع پذیری مبتنی بر تعامالت 
اجتماعی بوده و در ارتباط مســتقیم بــا ویژگی های 
کالبدی فضا و چیدمان آن قــرار دارد.نصوحی با بیان 
اینکه در بحــث فضاهای اجتماعــی و عرصه تعاملی 
ارتباطات جمعی باید بر این مهم توجه شــود که تنها 
فضایی عرصــه تعامالت اجتماعی قــرار می گیرد که 
مطلوب و مورد خواست اجتماع باشد، افزود: با توجه 
به ســایت مورد نظر، برای انتخاب مناسب ترین گذر 
جهت بازطراحی آن در راستای اجتماع پذیری به گونه ای 
که سبب ایجاد اختالل در عملکرد محلی نشود، بلکه 
رضایت کاربران محله را در بر داشته باشد از سه فرآیند 
طراحی مسئله گشا، تصمیم ساز، خالقانه و دکارتی_ 
استقرایی استفاده شد.وی ادامه داد: پس از به دست 

آوردن مؤلفه هــای تاثیرگذار بر کالبد گذر در راســتای 
اجتماع پذیری، شناخت روابط آنها، بررسی نمونه هایی 
با هدف شناخت کارکرد )شهری، محلی( خیابان هایی 
که با رویکرد اجتماع پذیری طراحی و اقدامات انجام 
شــده برای بازطراحی هر یک از آنها و داده های گرفته 
شده برای فرآیند طراحی مســئله گشا گذر بیدآبادی 
به عنوان گذری مناســب در جهت بازطراحی کالبد آن 
در راستای اجتماع پذیری انتخاب شد.نصوحی اظهار 
کرد: با بررسی های انجام شده روی کالبد گذر بیدآبادی 
و تعدادی از گذرهای اصفهان، طبق مولفه های به دست 
آمده شاخص ها و راهنمایی برای بازطراحی کالبد گذر 
بیدآبادی در راســتای اجتماع پذیری مطابق با بافت، 

اقلیم، فرهنگ و… اصفهان تدوین شد.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان خبر داد:

بازطراحی کالبد گذر با تاکید بر اجتماع پذیری

توجه به مناطق محروم و حاشیه ای و توزیع عادالنه 
این  ی  اولویت ها از  یکی  مناطق  تمام  در  امکانات 
شوراست و تمام برنامه ریزی ها در جهتی است که عدالت 

فضایی بر شهر حاکم شود

مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان:

 رسانه ملی، رسالت سنگینی در اشاعه علم و فرهنگ
 در بین جوانان دارد

 مدیرکل صدا و ســیمای مرکز اصفهان به همراه جمعی از معاونان و مدیران با ســفر به کاشــان با
آیت ا... سلیمانی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه این شهرستان دیدار و گفت وگو کردند. در این دیدار 
آیت ا... سلیمانی با قدردانی از تالش شبانه روزی مدیران و کارکنان صداوسیما، به نقش و اهمیت 
جایگاه این رسانه در مدیریت افکار عمومی اشاره کرد و گفت: رســانه ها به ویژه صداوسیما نقش 
بسزایی در روشنگری جامعه دارند.آیت ا... سلیمانی تاکید کرد: صدا و سیما باید در جذب حداکثری 
عامه مردم برنامه ریزی کند و برنامه ســازان نیز ضمن احترام و توجه به  همه سالیق در تولیدات 
خود به عامه مردم توجه داشته باشند.عبدالحسینی، مدیر کل صدا و سیما مرکز اصفهان هم در این 
دیدار با ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده این مرکز  مهم ترین رسالت شبکه اصفهان 
را برنامه سازی جهت جذب حداکثری  مخاطب بیان کرد.مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان با 
بیان اینکه رسانه ملی به عنوان یک دانشگاه، رسالت سنگینی در اشاعه علم و فرهنگ در بین جوانان 
دارد، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده امسال، تالش می شود تا برنامه سازی ها در جهت رفع 

نیاز و جذب مخاطب تولید شود.

با محوریت شعر دفاع مقدس؛

جشنواره شعر »همیشه های هنوز« در اصفهان برگزار می شود
بیست و دومین کنگره ملی و هفتمین جشنواره استانی شعر دفاع مقدس »همیشه های هنوز« در 
اصفهان برگزار می شود.این جشنواره بر موضوعاتی همچون نقش دفاع مقدس در تداوم آرمان های 
انقالب اسالمی )تقارن چهل سالگی دفاع مقدس(، دفاع مقدس و شعر مقاومت بین الملل، اسالمی 
)کشورهای محور مقاومت(، دفاع مقدس و جنگ نرم، نقش دفاع در سالمت عمومی جامعه، دفاع 
مقدس و مدافعان سالمت، دفاع مقدس و حوزه هایی از قبیل شهدای شاخص، شاعران شهید، زنان 
شهیده، پیوند عاشورا و دفاع مقدس، زیبایی های کربال، سیمای حضرت سیدالشهدا)ع( در آینه قرآن 
کریم، عاشورا و مدافعان حرم، عاشــورا و جوان اصفهان در دفاع مقدس متمرکز خواهد بود.بخش 
ویژه این جشنواره که رده سنی ۱5 تا 25 سال را در بر می گیرد شامل  دو مضمون »سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی« و »25 آبان روز حماسه و ایثار اصفهان« است. در شرایط شرکت در این جشنواره 
آمده است که شعرهای ارسالی قبال در کتاب مستقل یا نشریه و سایت ها و پایگاه های  اطالع رسانی 
منتشر نشده باشــد. همچنین آثار به  صورت word و pdf ارسال شود و محدودیتی برای ارسال آثار 
وجود ندارد.توجه به ویژگی های بومی و پرداخت به حماســه آفرینی های رزمندگان در عملیات ها و 

یگان ها و یا موضوعات ویژه استان در اولویت انتخاب قرار می گیرد.

پل عابر پیاده هزارجریب، مکانیزه شد
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان اظهار کرد: محله کوی امام جعفر صادق )ع( از شمال به مهمانسرای 
جهانگردی و اراضی دانشگاه، از جنوب به بزرگراه شهدای صفه، از غرب به اراضی دانشگاه و از شرق به 
خیابان هزار جریب محدود می شود. احمد رضایی با بیان اینکه در محله کوی امام جعفر صادق )ع( که 
۳۷۸ هزار و 5۳۴ مترمربع مساحت دارد، حدود سه هزار نفر سکونت دارند، افزود: تراکم جمعیت در 
این محله ۱۱5 نفر در هکتار است.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان تصریح کرد: در دیدار با معتمدین 
محله کوی امام جعفر صادق )ع( و بازدید میدانی از این محله بنا به درخواســت شــهروندان، پروژه 
مکانیزه کردن پل عابر پیاده هزار جریب مقابل کوی امام جعفر صادق )ع( اجرا شد.وی خاطرنشان 
کرد: این پل با داشــتن دو دستگاه آسانسور جهت تسهیل عبور و مرور شــهروندان به ویژه کودکان و 

سالمندان بهره برداری می شود که برای اجرای آن حدود دو میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

گزارش
س: ایمنا

عک

خبر ویژهخبر خوان

تکمیل فاز سه خط سوم 
 BRT ارغوانیه_صمدیه

 تا پایان آذرماه
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
گفت: با هدف گسترش بســتری مناسب به 
منظور افزایش تردد با حمل و نقل عمومی، فاز 
سه خط سوم BRT ارغوانیه_صمدیه حدفاصل 
میدان امام علی )ع( تــا پایانه صمدیه آذرماه 
ســال جاری به بهره برداری می رسد.مسعود 
 BRT بنده خدا اظهار کرد: فاز نخست خط سوم
از پایانه ارغوانیه تا میدان احمد آباد سال ۹5 و 
فاز دوم میدان احمد آباد تا میدان امام علی)ع( 
سال ۹۶ به بهره برداری رســیده بود. با تکمیل 
این پروژه مســیر ارغوانیه از خیابان های جی، 
ولی عصر )عج(، عبدالرزاق و مســجد سید به 
پایانه صمدیه وصل می شود.معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: این بخش 
از پروژه به طــول چهار کیلومتر شــامل هفت 
ایستگاه بوده که دو ایستگاه در منطقه سه و پنج 
ایستگاه دیگر در منطقه یک با هزینه دو میلیارد 
تومان احداث شده است.وی تصریح کرد: برای 
تسهیل حرکت وســایل نقلیه، در تقاطع های 
هفتم محرم و طیب اصالح هندســی شده و 
اصالح هندسی چهارراه تختی در دستور کار قرار 
دارد و تا پایان آذرماه به بهره برداری می رســد.

بنده خدا خاطرنشان کرد: پروژه روسازی فاز اول 
از چهارمین خط BRT شهر اصفهان در مسیر 
خیابان هشت بهشت حدفاصل خیابان نشاط 
تا چهارراه پیروزی که از تاریخ ۱۳ اردیبهشــت 
ماه ســال جاری آغاز شــده، تاکنون 5۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشــته است که امیدواریم 
تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.وی با 
بیان اینکه طول مسیر این پروژه که در مناطق 
سه و چهار واقع شده حدود سه کیلومتر است، 
گفت: در این قسمت ۱۰ ایستگاه BRT احداث 
خواهد شــد که طراحی هایی انجام شده و به 
زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.وی 
اظهار کرد: هزینه اجرای این پروژه که بخشــی 
از طرح BRT آتشــگاه_ هشت بهشت است 
از محل اوراق مشــارکت دولتی بوده و تاکنون 
از این ردیف ۸۰ دســتگاه اتوبــوس جدید 

خریداری شده است.

به منظور هم افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با نقشــه راه شهر هوشمند اصفهان و ایجاد بستر فعال سازی استارت آپ ها 
براساس نیازها و چالش های شهری، تفاهم نامه ای بین معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان و هاب اصفهان امضا شد. »علیرضا صادقیان« 
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان در این باره گفت: هدف از امضای این تفاهم نامه توسعه دانش بومی در حوزه شهر هوشمند، مشارکت و 
همراهی طرفین در اتاق فکرهای شهرداری در موضوع هوشمندسازی و استفاده از پتانسیل های شرکت های نوآور در راستای رفع نیازهای شهرداری اصفهان با استفاده 
از ابزارها وتکنولوژی های نوین همچون اینترنت اشیاست.وی ادامه داد: در این راستا نیازهای شهرداری اصفهان در پروژه های شهر هوشمند به هاب اصفهان به عنوان 
یکی از فعال سازهای )Activator ( همکار با شهرداری اصفهان اعالم شده و سپس شرکت های نوآور و استارت آپ مستقر در هاب اصفهان در راستای پاسخگویی 
به این نیازها، طرح های تولیدی و پژوهشی خود را تهیه کرده و به مرحله اجرا در خواهند آورد.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان افزود: ارائه 
پیشنهاد موضوع، مشارکت در اطالع رسانی گسترده فراخوان ها و رویدادها، مطالعه و انتخاب طرح های مربوط بر اساس معیارهای تعیین شده، اجرای فرآیندهای 

شتاب دهی  روی تیم ها و ایده های منتخب و مشارکت محتوایی در مباحث آموزشی از جمله فعالیت های مشترک در حوزه همکاری این تفاهم نامه خواهد بود.

امضای تفاهم نامه شهرداری و هاب کارآفرینی برای تحقق شهر هوشمند اصفهان

انفجار منزل مسکونی 
در خواجوی اصفهان

فرهــاد کاوه آهنگران، ســخنگوی 
ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به 
انفجار یک مجمع مسکونی دو طبقه 
در اصفهان، اظهار کرد:  در این حادثه 
زیر زمین یک منزل مســکونی دو 
طبقــه واقع در چهاربــاغ خواجوی 

اصفهان دچار انفجار حریق شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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 شرایط زندگی می تواند نامساعد و مساعد باشد، مهم این 
است که ما چگونه با مســائل زندگی برخورد می کنیم .در 
روز هایی که همه ما درگیر بیماری کرونا هســتیم، توجه به  
گام هایی که در ادامه می آید، روزنه های امید را در دل مان 

گشوده و توان مان را برای ادامه مسیر افزون تر می کند.
 رفتار های مخرب، روابــط را تخریب می کنــد: زندگی ما 
همچون ســفر کردن با قایق و پر از چالش هــا و اتفاقات 
مختلف است. مهم این اســت که ما چطور با این مسائل 
مختلف کنار آمده و آن ها را مدیریت کنیم. شــرایط زندگی 
می تواند نامســاعد و مســاعد باشــد. مهم این است که 
چگونه با مسائل زندگی برخورد می کنیم و واکنش هایمان 
را ســامان می دهیم. ممکن اســت در شــرایط نامساعد 
قرار گیریم، اما این شــرایط نامســاعد همیشــگی نبوده 
و در گذر اســت. یک هوای طوفانی گذراســت، مدیریت 
کردن آن شــرایط اهمیت دارد. ما معموال با واکنش های 
کارآمدمان اقدام نمی کنیم و در شــرایط نامساعد زندگی 
با رفتار هــای ناکارآمدی، چون ســرزنش کردن یکدیگر، 
انتقاد کردن، قهر کردن، پرخاشــگری کــردن، طعنه زدن، 
تنبیه کردن و تمســخر کردن ســعی در کنتــرل وضعیت 
داریم. در حالی که این رفتار هــا نه تنها به ما کمکی نمی کند 

 تا وضعیت را مدیریت کنیم، بلکــه باعث تخریب روابط ما
 در خانواده می شود. 

حفظ روابط سالم در سایه رفتار های کارآمد : خانواده نهادی 
است که باعث حفظ و تداوم زندگی می شود. مانند همان 
قایق که بر آن سوار هســتیم و برای رها شدن از مشکالت 
زندگی به آرامش درون قایق نیــاز داریم و نباید خود قایق 
که مأمن و ضامن سالمت ماست را دچار آسیب و آشفتگی 
کنیم. در غیر این صورت نمی تواند حافظ سالمت و آرامش 
اعضای خود باشــد. برای حفظ خانــواده مهم ترین عامل 
حفظ روابط ســالم با یکدیگر اســت و ایــن روابط زمانی 
ایجاد می شود که ما به رفتار های کارآمدی همچون گوش 
دادن به یکدیگر، همدردی کردن با هــم، درک کردن هم، 
حفظ عدالت بین اعضا، رعایت انصاف، احترام گذاشــتن، 
 مهربانی کردن، مراقبت کردن و تایید و تشــویق کردن هم

 اقدام کنیم.
علف های هرز را شناســایی و ریشــه کن کنیم: زمانی که 
خانواده ای دچار مشــکل می شــود، مطمئنا روابط در آن 
خانــواده دچار خدشــه می شــود و اعضــای آن خانواده 
نمی تواننــد از رفتار هــای کارآمد برای رابطــه برقرار کردن 
نسبت به هم اســتفاده کنند و با رفتار های ناکارآمد، رابطه 

برقرار می کنند. خانواده باغچه ای است که برای سرزندگی 
و شــادابی گل های آن باید به طور مــداوم و هر روزه به آن 
رسیدگی کرد و نمی توان گفت فقط با آبیاری کردن و تغذیه 
کردن آن می توان به شادابی اش دست یافت. رسیدگی به 
وضعیت باغچه خانواده نیاز به مراقبــت و دید واقع بینانه 
دارد. علف های هرز را باید شــناخت و ریشه کن کرد. باید 
مراقبت بود آفت ها حمله نکنند و وضعیت و رابطه ای ایجاد 
کرد تا گل های زندگی شادابی خود را حفظ کنند. این مهم 

به همه اعضا مربوط است. 
شفقت و مهربانی بدون چشمداشــت : شفقت و مهربانی 
عاملی است که احســاس رضایت را در درون افراد ایجاد 
می کند، امــا مهم ترین نکتــه در مهربانی این اســت که 
انتظار بازگشــت و توقع باز پــس گرفتــن آن را در جایی 
دیگر نداشــته باشــیم؛ یعنی عطوفت و مهربانی و محبت 
به یکدیگر نبایــد ایجاد داد و ســتد کند. به عنــوان مثال 
احســان و خوبی را در صورتــی انجام ندهیــد که چیزی 
را در مقابلــش دریافــت کنیــد. آنچه دریافت می شــود 
حس رضایتی اســت که شما در خود احســاس خواهید 
 کرد، امــا توقع بازگشــت آن موجب اضطــراب و ناکامی 

در فرد می شود.

آشپزی

بیسکویت خانگی 
مواد الزم: آرد همه منظوره یک فنجان، کره بدون نمک هشت قاشق 

غذاخوری،نشاسته ذرت دو قاشق غذاخوری،بیکینگ پودر یک قاشق 
چای خوری،دارچین آسیاب شده یک قاشق چای خوری،نمک نصف قاشق چای خوری،تخم 

مرغ بزرگ یک عدد،عصاره وانیل یک قاشق چای خوری،شکر قهوه ای یک فنجان،شکر 
دانه ریز یک چهارم فنجان،جو دوسر دو فنجان،چیپس یا تکه های شکالت یک فنجان

 طرز تهیه : اول از همه فر را روی حرارت 180 درجه سانتی گراد تنظیم کنید تا گرم شود. دو عدد سینی 
فر را با کاغذ روغنی بپوشانید.کره را در بازه های زمانی 30 ثانیه ای داخل مایکروویو قرار دهید تا کامال 
ذوب شود. سپس حدود پنج دقیقه کنار قرار دهید تا خنک شود. حاال شکر قهوه ای و دانه ریز، تخم 
مرغ و وانیل را به کره اضافه کرده و هم بزنید تا کامال مواد یکدست شوند.آرد، نشاسته ذرت، بیکینگ 
پودر، دارچین و نمک را با هم داخل یک کاسه متوسط مخلوط کنید و کنار قرار دهید. در این مرحله 

جوی دوسر و چیپس شکالت را به مخلوط کره اضافه کرده و بعد از آن مخلوط آرد را اضافه 
کنید. کامال مواد را به کمک یک لیسک هم بزنید تا رگه های خشک آرد باقی نماند.

به کمک قاشق برای هر عدد بیسکویت حدود یک ونیم قاشق از خمیر روی کاغذ روغنی 
بریزید؛ هشت عدد بیسکویت در هر سینی فر آماده کنید. سینی فر را حدود 10 تا 

12 دقیقه داخل فر قرار دهید تا بیسکویت ها شروع به قهوه ای شدن 
کنند. سپس صبر کنید تا بیسکویت ها به مدت یک 

دقیقه داخل سینی خنک شوند.

گام هایی برای تقویت امید و نشاط در  زندگی

 رعنا آزادی  ور، بازیگر »قهرمان«
 اصغر فرهادی شد

 استونی با »آخرین افراد«
 به اسکار  2021 می رود

 »قهرمان« عنوان جدیدترین ساخته اصغر فرهادی، کارگردان برنده 
اسکار کشورمان است که فیلمبرداری آن به تازگی با رعایت شدید 
پروتکل های بهداشتی و سکوت خبری در شهر شیراز آغاز شده است.

محسن تنابنده و امیر جدیدی در کنار چهره های تئاتری شیراز، بازیگران 
»قهرمان« هستند و طبق شنیده ها، رعنا آزادی ور بازیگر زن چهره این فیلم 
است که در کنار جدیدی و تنابنده مقابل دوربین رفته اند.

کشور استونی فیلم سینمایی »آخرین افراد« را برای نمایندگی در اسکار 
2021 انتخاب کرد. استونی با فیلم وسترن شمالی »آخرین افراد« به 
کارگردانی ویکو اوونپو، جدیدترین کشــوری است که نماینده خود را 
برای بخش بین المللی اسکار انتخاب کرده اســت.این فیلم به عنوان 
بخشــی از برنامه رقابتی بالتیک در جشنواره شب های سیاه تالین که از 
13 تا 2۹ نوامبر برگزار خواهد شد، اولین اکران جهانی خود را رقم می زند.

مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان اظهار کرد: بر اســاس نتایج اعالمی از 
سوی سازمان ملی زمین و مسکن، این اداره کل در ارزیابی عملکرد کمی و کیفی 
شش ماهه نخست سال جاری در مقایســه با برنامه اجرایی ابالغی از سوی آن 
سازمان و پس از اعمال ضرایب وزنی هر شــاخص و همچنین با در نظر گرفتن 
وضعیت عملکردی ســایر ادارات کل راه و شهرســازی، موفق به کسب رتبه اول 
شــد.علیرضا قاری قرآن، روند اجرایی فعالیت های معاونــت امالک و حقوقی 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تشخیص 
و شناسایی زمین های دولتی، تامین، نگهداشــت، حقوقی و واگذاری زمین از 
جمله فعالیت های اولویت دار این معاونت اســت که این فعالیت ها نســبت به 
برنامه اجرایی 72.3 درصــد تحقق یافته و رتبه یک در ســطح ملی را از آن خود 
کرده است.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اذعان داشت: اقدامات ویژه 
کارکنان این حوزه موجب شد واحد امالک و حقوقی از حالت سنتی خارج شود 
و فعالیت ها به صورت کامال دیجیتالی انجام پذیرد به نحوی که ارتباط با 108 شهر 
این استان که پیش از این به صورت سنتی و دستی انجام می پذیرفت اکنون به 
صورت سیســتمی صورت می گیرد.وی با بیان اینکه حوزه امالک و حقوقی در 

شاخص های اختصاصی سال 13۹۹ از برنامه و اهداف پیشی گرفته است، گفت: 
این واحد از ابتدای سال با برنامه ریزی و تالش بی وقفه توانسته است جلوتر از 
اهداف تعیین شده درشــاخص های اختصاصی عمل کند.قاری قرآن با اشاره به 
اینکه پردازش انجام شده و رتبه بندی ها در سطح ملی و ادارات همگن انجام شده 
تشریح کرد: با توجه به تفاوت حجم برنامه ابالغی از سازمان ملی زمین و مسکن،  
ویژگی متفاوت بازار مسکن در استان های مختلف، ظرفیت های بالقوه و بالفعل 
هر اداره کل، استان اصفهان با 10 استان دیگر در یک گروه همگن قرار گرفتند که 
حوزه مسکن و ساختمان این اداره کل توانسته اســت رتبه اول را از میان ادارات 
همگن کسب کند.وی افزود: فعالیت های فرآوری، ساخت و تولید مسکن و سایر 
متحدثات، 64 درصد تحقق نســبت به برنامه اجرایی داشته و رتبه دو کشوری را 
به دست آوده است.مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با اشاره به این که 
کسب این رتبه به یمن تالش های صورت پذیرفته در مجموعه این اداره کل حاصل 
شده، افزود: اداره کل راه و شهرسازی استان همواره از نظر شاخص های ارزیابی 
سرآمد است و امیدواریم با تالش بیشتر و دقت در انجام امور، بار دیگر شاهد این 

موفقیت در دوره های آتی باشیم.

همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از مرکز سمیع شرکت 
توزیع برق اســتان اصفهان که با هدف ارائه خدمات غیــر حضوری در اواخر 
سال ۹4 شــروع به فعالیت کرده اســت، بازدید کرد.این مرکز 30 خدمت به 
صورت تلفنی و 10 خدمت به صورت IVR )کلیدهای هوشمند( ارائه می دهد 
و اصلی ترین پل ارتباطی بین مشترکان و شرکت توزیع برق استان اصفهان 
محسوب می شود که روزانه پاســخگوی بیش از 7500 تماس مردمی است.

در همین رابطه امیر رمضانی، مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان، اظهار کرد: مرکز ســمیع با عنوان مکالمه به جای مراجعه در شرکت 
توزیع ایجاد شده اســت. در این مرکز حدود 22 نفر از کارکنان شرکت توزیع 
برق استان اصفهان، تمام خدمات شرکت را برای مشترکان از جمله فروش 
انشعاب و خدمات پس از فروش را در این سامانه از هفت صبح تا ۹ شب به 
مردم ارائه می دهند.وی افزود: خدمات مرکز سمیع را در تمام شهرستان های 
استان اصفهان از خور و بیابانک تا پشت کوه فریدون شهر، می توان استفاده 
کرد  تا مراجعه حضوری برای دریافت خدمات برق کاهش یابد.در این بازدید 
»سامانه دوربان« شرکت توزیع برق اســتان اصفهان نیز رونمایی شد. مرکز 
دوربان حراست شامل سامانه نظارت بر اماکن، تاسیسات، ناوگان خودرویی 
و نظارت نرم افزاری است. در این مرکز کلیه تاسیسات زیر بار شرکت به صورت 
آنالین رصد شده و هشدارهای سرقت در کمترین زمان ممکن توسط اپراتور 
قابل ردگیری است.همچنین کارگاه بازســازی و بازیافت تجهیزات شبکه با 
هدف بهره برداری مجدد از دارایی های صنعت برق راه اندازی شــد که در آن 
تجهیزات برکناری شبکه مجددا مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفته و به چرخه 
بهره برداری بازگردانده می شوند.در این رابطه نیز مهدی پیرپیران، مدیر دفتر 
فنی شرکت توزیع برق استان اصفهان، گفت: پیش از این تجهیزات مستعمل 

بسیاری از شبکه های توزیع باز و به صورت مزایده به فروش می رفت. بعد از 
اینکه در برنامه استراتژیک شرکت موضوع مدیریت دارایی ها در اولویت قرار 
گرفت، یکی از دارایی هایی که مدیریت چرخه عمر آن مد نظر مدیران شرکت 
قرار گرفت، تجهیزات مســتعمل بود که به هر دلیل در حــوادث، پروژه های 
بهسازی، بهینه سازی و تعمیرات از شبکه ها باز می شوند.وی افزود: از دو سال 
پیش به این نتیجه رسیدیم با توجه به شــرایط اقتصادی موجود که موجب 
توقف واردات بخشی از تجهیزات شد، پروژه بازســازی و بازیافت تجهیزات 
اســتارت خورد تا بتوانیم به صورت بهینه از تجهیزات اســتفاده کنیم. اکنون 
حدود 18 قلم کاال توســط پیمانکار و با کارفرمایی شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان مورد بازسازی و بازیافت قرار می گیرد.مدیر دفتر فنی شرکت توزیع 
برق استان اصفهان با اشاره به اینکه دو دسته تجهیزات در این کارگاه بررسی 
و بازیافت می شود، گفت: بخشی از تجهیزات بدون انجام عملیات تعمیراتی 
صرفا بر اساس تست و کنترل عملکرد و بخشی از تجهیزات نیز بعد از عملیات 
بازسازی، تعمیرات و تست و کنترل نهایی به چرخه عمر بازمی گردد.به گفته 
پیرپیران، از ابتدای آبان ۹8 که این پروژه راه اندازی شده تا کنون بیش از دو 
میلیارد تومان سرمایه از این محل به شرکت بازگشت داده شده است.مسعود 
امینی، مدیر عامل شرکت کسری رخشان ماهر، که پیمانکار انجام این پروژه 
اســت نیز اظهار کرد: فعالیت این شــرکت با توجه به نیاز شرکت توزیع برق 
استان اصفهان در راستای بازسازی و بازیافت تجهیزات شبکه است. در آینده 
نزدیک تســت و آزمایش تجهیزات برق نیز برای این شــرکت انجام خواهد 
شد.وی افزود: امروز 18 قلم از تجهیزات شــبکه بازسازی، بازیافت، تعمیر، 
تســت و تحویل انبار مرکزی داده می شــود تا مجددا در چرخه بهره برداری 

شرکت توزیع قرار بگیرد.

یکی از بخش هایی که در فوالد مبارکه توانســته تاثیر چشمگیری در افزایش 
درآمدهای شرکت و سودآوری برای ذی نفعان داشته باشد، واحد فروش اقالم 
مازاد اســت. در همین خصوص احمدرضا جمشیدیان، رییس واحد فروش 
اقالم مازاد این شرکت توضیحاتی بیان داشته تا با عملکرد این واحد و نقش 

آن در افزایش درآمدهای آن بیشتر آشنا شویم.
در خصوص نقش واحد فروش اقالم مازاد توضیح دهید.

کلیه اقالمی که در فرآیند تولید شرکت مورد اســتفاده قرار گرفته اند و دیگر 
قابلیت مصرف در فوالد مبارکه را ندارند، جزو اقالم مستعمل به شمار می روند 
و واحدهای مربوطه مانند کنترل مواد یا نواحــی تولیدی در مورد آن ها اعالم 
فروش می کنند. در این مرحله واحد فروش اقالم مازاد کار بازاریابی را انجام 

می دهد و پس از گذراندن فرآیند مربوطه فروش انجام می شود.
این اقالم شامل چه مواردی است؟

فروش اقالم مازاد در یک نگاه کلی شــامل فروش کاالهای مازاد بر مصرف، 
مستعمل، ضایعاتی و فرعی است. همچنین اقالم و تجهیزات یدکی نو که از 
پروژه های توســعه یا پروژه های دیگر اضافه می آید و در شرکت بی استفاده 
است مشمول اقالم مازاد می َشود. دسته دیگر اقالم ضایعاتی هستند که در  
فرآیند تولید محصول اصلی فوالد مبارکه به وجود می آیند و مواردی ازجمله 
پودرهای اکسید آهن و خرسک را شامل می شود. محصوالت فرعی مثل انواع 
گازها، اکسیژن، نیتروژن و آرگون نوع دیگری از اقالم مازاد هستند که در کنار 
محصوالت اصلی تولید می شــوند. یکی از دیگر اقدامات واحد فروش اقالم 
مازاد، انجام فرآیند تهاتر است که به عنوان نمونه به تهاتر خرسک با قراضه یا 

آهن اسفنجی مربوط می شود.
اقدامات دیگری هم در این واحد انجام می شود؟

فروش خدمات از دیگر وظایف این واحد است. این وظیفه  به تازگی  به این 
واحد اضافه شده و این اقدام با توجه به اصالح چارت سازمانی واحد فروش 
خدمات و واحد اقالم مازاد به منظور یکپارچه ســازی فرآیند فروش خدمات 
صورت گرفته است. کلیه خدماتی که شرکت فوالد مبارکه در قالب آزمایشگاه، 
تعمیرات مرکزی، اتوماســیون ابزار دقیق و خدمات عمومی به شرکت های 
پیمانکار داخلی یا خارجــی ارائه می دهد ازجمله اقدامــات در حوزه فروش 

خدمات است.
مهم ترین دستاوردهای این واحد چه بوده است؟

افزایش 25 درصدی ارزش افزوده کسب شــده از محل فروش اقالمی که به 
دالیل مختلف در این شرکت بی اســتفاده بوده اند برای شرکت ده ها میلیارد 

تومان ارزش افزوده به ارمغان آورده است.
در راستای پیشگیری از انباشت اقالم مازاد در شرکت چه تدابیری اتخاذ شده 

است؟
 به این منظور بهبود فرآیندهای مذکور با اجرای مکانیسم طراحی شده تا آخر 
سال جاری تعریف و در دست اجراست. پیش بینی می شود وظایفی که کلیه 
واحدهای مرتبط در فرآیند فروش باید انجام دهند با اجرای این مکانیســم 
به خوبی مشخص و تفکیک شود و انتظار می رود با اجرای این سیستم مدون 
و یکپارچه شــاهد کاهش قابل توجه هزینه های نیروی انســانی، انبارداری، 
خواب سرمایه و موارد دیگری باشیم که ارزش افزوده قابل توجهی را برای فوالد 

مبارکه در پی خواهد داشت.
درخصوص ارتباط با مشتریان و بازاریابی بیشتر  توضیح دهید.

تدابیر بسیار خوبی اندیشیده و اجرا شده  تا مشتریان بالقوه بیشتری از طریق 
اصالح ساختار و بازاریابی جذب شوند. این افزایش به نحوی بود که در سال 
۹7 کل مبلغ حاصل از عملکرد واحد فروش اقالم مــازاد و اقالم فرعی فوالد 
افزایش چشمگیری پیدا کرد. این در حالی است که 25 درصد افزایش درآمد 
و افزایش سود به دلیل اصالح ساختار موجود به بار نشسته است و توانستیم 
روی کاالهای مازاد با آنالیز بهتر و توپوگرافی صورت گرفته مبلغ واقعی اقالم 

را کشف کنیم.
شیوع ویروس کرونا در روند فعالیت های این واحد تاثیری داشته است؟

قطعا تاثیر داشته است، اما با مشــخص شدن اهداف و تعیین استراتژی ها، 
 امیدواریم به یاری خداونــد با غلبه بر ویروس کرونا و   فراهم شــدن امکان 
 حضــور مشــتریان در فــوالد مبارکــه و بازاریابی های واحد فــروش اقالم 
 مــازاد و همچنین امــکان برقــراری تعامل هرچه بیشــتر بــا پیمانکاران، 
 شــرایط انجام تعهدات و حمل ونقل بارهای خریداری شــده و تحویل آن ها
  به شــرکت ها و به طورکلی دســت یابی به اهداف برنامه ریزی شــده با روند

 بهتری انجام شود.
فوالد مبارکه در تامین اکسیژن موردنیاز بیماران کرونایی که در بیمارستان ها 
بستری هســتند، اقدامات خوبی انجام داده اســت، قدری در این خصوص 

توضیح دهید.
برای فروش این گازها که مازاد بر نیاز شــرکت بودند، مزایده رضایت بخشی 
برگزار و قیمت بسیار خوبی کشف شد، ولی با توجه به شرایط خاصی که االن 
کشور ما با آن روبه رو اســت و موضوع بیماری کرونا، با مساعدت مدیرعامل 
محترم و همکاری نواحی مرتبط شاهد اتفاق بسیار مبارکی بودیم و کل نیاز به 
اکسیژن بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان 
و استان های هم جوار به صورت رایگان توسط فوالد مبارکه برآورده شد. تامین 
این گازها بر عهده واحد انرژی و سیاالت  و فروش و هماهنگی های الزم جهت 
توزیع و عقد قراردادها بر عهده واحد اقالم فروش مازاد است. انگیزه مدیریت

 فوالد مبارکه از ایــن اقــدام  ممانعت از  برخی افراد ســودجو موســوم به 
کاســبان کرونا بود که مبالغی چند برابر بیشــتر از ارزش واقعی این کاال  در 
بازار  طلب می کردند و قیمتی چنــد برابر  رقم فوالد مبارکــه در مزایده اعالم 
می کردند. با وجود آنکه فوالد مبارکه به دلیل اختــالف قیمت به وجود آمده 
 می توانست سود بسیار خوبی به دســت بیاورد، با انگیزه عمل به مسئولیت 
 اجتماعی خــود نهایتا بــه کمک بیمــاران کرونایــی و کادر محتــرم درمان 
 شــتافت و اکســیژن موردنیاز آن ها را به صورت رایگان در اختیار دانشــگاه 
علوم پزشکی قرار داد و به جز دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان،استان های 
قم، چهارمحــال و بختیــاری، تهران، اراک و بســیاری از  بیمارســتان های 
 زیرمجموعــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی  در کشــور  از ایــن امــکان 
بهره مند شــدند. طبق برآوردهای صورت گرفته تا پایان سال حدود 18 هزار 
تن اکسیژن در بیمارستان های کشــور مصرف خواهد شد  که البته با توجه به 
شیب رو به گسترش شــیوع بیماری کرونا امکان افزایش این مقدار نیز دور 

از ذهن نیست.

کسب رتبه نخست ارزیابی عملکرد توسط اداره راه و شهرسازی اصفهان

در جریان سفر معاون وزیر نیرو در امور برق انجام شد؛

بازدید از اولین کارگاه بازیافت تجهیزات شبکه کشور در اصفهان

رییس واحد فروش اقالم مازاد شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

کسب ارزش افزوده چشمگیر برای فوالد مبارکه از محل فروش اقالم مازاد

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