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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

  دفاتر ثبت ازدواج در اصفهان در حال ورشکستگی هستند؛

روزهای خاکستری ازدواج
5

3

 طبق تصمیمات ستاد استانی مقابله
 با کرونا صورت گرفت؛

 اجرایی نشدن طرح 
زوج و فرد در اصفهان

5

7

7

3

شهردار اصفهان:

پاتوق های شهری در 
همه نقاط شهر اصفهان 

ایجاد می شود

 تمهیدات جدید 
 کرونایی در

 اتوبوسرانی اصفهان

 علت ممنوعیت
  پخت نان کنجدی

 در اصفهان

 رکورد شکنی طالی سرخ در اصفهان
 متوسط عملکرد زعفران در استان بسیار باالتر از میانگین کشوری است؛ 

آمادگی فوالد 
مبارکه در اجرای 

راهبردهای 
پدافند غیرعامل
8

علی رغم اینکه گفته می شود آنفلوانزای انسانی در پاییز امسال کمتر خواهد بود، احتمال شیوع آنفلوانزای پرندگان 
در اصفهان باالست

آنفلوانزا هم دست بردار نیست!
5

دو روی سکه یک حقوق
اگرچه 95 درصد احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان استان اصفهان پرداخت شده 

اما نگرانی ها و تردیدهای جدی در مورد اثرات آن مطرح است

3

رنا
 ای

س:
عک

وقتی وضعیت اقتصادی چرخ های 
سرمایه گذاری در بام ایران را کند می کند؛
 طرح های سرمایه گذاری 

همچنان روی کاغذ

 بازتاب گسترده خبر محرومیت
 آذری در فضای مجازی؛

حکم دردسرساز برای  
فدراسیون فوتبال

اولتیماتوم ۲ ماهه 
دادستان به متصرفان 

زاینده رود 

4

5

6 3

 رییس سازمان صنعت،
 معدن و تجارت استان:

۱9 هزار بافنده فرش 
اصفهان بیمه ندارند

5

مدیرکل آموزش و پرورش استان:
 ۱۰ هزار تبلت برای

 دانش آموزان اصفهانی 
تهیه  می کنیم

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 8 آبان ۱399 
 ۱۲ ربیع االول  ۱44۲ 

 ۲9 اکتبر  ۲۰۲۰
 شماره 3۱۰4

8 صفحه
7قیمت: ۱۰۰۰ تومان

۷۰ درصد 
مصرف گاز 

استان در بخش 
صنعت است

8

ابالغ 
دستورالعمل 

پیشگیری از وقوع 
سیل به نهادهای 
اجرایی اصفهان

شهرداری شاهین شهر باستناد مصوبه شــماره 3059/ش مورخ 98/12/28 شورای محترم اسالمی شهر در نظر 
دارد فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر را با اعتبار اولیه 12/400/000/000 

ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ اوراق مناقصــه مــی بایســتی در ســاعات اداری به 

واحد عمران شــهرداری مراجعه و پیشــنهادهای خــود را حداکثــر تا پایان وقــت اداری روز دوشــنبه مورخ 

 99/08/26 بــه دبیرخانــه حراســت تحویــل نماینــد. شــهرداری در رد یا قبــول یک یــا کلیه پیشــنهادها

 مختار است.

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(

احمدرضا پری تبار- شهردار شاهین شهر م الف:1033996

چاپ اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان

م الف:1034058

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی )عملیات تکمیل ساختمان و محوطه سازی مسجد غدیر در شهر 
جدید بهارستان( به شرح زیر را در بهارستان از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شــرکت های دارای گواهینامه 
صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید، لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت 

در مناقصه را محقق سازند.

گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

مبلغ ضمانت نامه شرکت 
در مناقصه )ریال(

مدت 
پیمان

12099001352000009
عملیات تکمیل ساختمان و 
محوطه سازی مسجد غدیر 

در شهر جدید بهارستان

حداقل رتبه 5 
رشته ابنیه

8 ماه 13/088/771/692654/440/000

تاریخ انتشار آگهی در سامانه از ساعت ۱4 مورخ ۱399/۰8/۰8 می باشد.
مهلــت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت: تا ســاعت ۱4 مورخ 

۱399/۰8/۱5
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت: تا ساعت ۱4 مورخ ۱399/۰8/۲8
زمان بازگشایی پاکت ها در سایت: ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱399/۰9/۰۱

مناقصه گــران در صورت نیــاز به اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد 
مناقصه و ارائــه پاکت الف )ضمانتنامــه( و نحوه امضــاء الکترونیکی 
)دیجیتالــی( اســناد و بارگــذاری پاکتهــای )الــف و ب و ج( در 
ســامانه ســتاد بــه آدرس بهارســتان بلــوار امیرکبیــر مراجعــه یــا 
 با شــماره تلفــن 36861090 داخلــی 228- امور قراردادهــا- تماس 

حاصل نمایند. 
 )توجــه: مناقصــه گــران مــی بایســت بــه دقــت شــرایط مناقصه

 را مطالعه نمایند(
الزم به ذکر است پیمانکار می پذیرد که کارفرما 55 درصد هزینه خدمات 
موضوع پیمان را به صــورت تهاتر بــا اراضی یا مســتحدثات تجاری یا 
 مســکونی پرداخت نماید. )پرداخت طبق شــرایط مندرج در شــرایط 

مناقصه(
 اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس 021-41934 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

جناب آقای دکتر شهرام موحدی
مدیر کل محترم دامپزشکی استان اصفهان 

کسب عنوان مدیر کل نمونه کشــوری در ســال 99 را به جنابعالی تبریک و تهنیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان 
 مزید توفیقات شما برای خدمتی سرشار از شور و نشــاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی

 را مسالت داریم.
روزنامه زاینده رود

02 1  _  23540   

این روزهــا قلک محــک برای رســیدن به هزینــه دارو خیلی تــالش می کنــه. اما برای 
 نجات کودکان مبتال به ســرطان در مســیر ســختی قرار گرفته که نگرانی های زیادی داره.
 تا کمک و همراهی شما نباشــه، قد این قلک به تامین هزینه های سنگین دارو نمی رسه.

m a h a k - c h a r i t y . o r g

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

   نام روزنامه: زاینده رود

   تاريخ انتشار: 99/08/15

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به 
پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-3-169
عملیات بهره برداری شبکه 

فاضالب و نگهداری از تصفیه 
خانه فاضالب  منطقه ورزنه

4.801.839.575234.055.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه
 به تاریخ 1399/09/01

تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/09/02
دريافت اسناد : سايت اينترنتی

WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031
)  داخلی 384  (

نوبت اول

چاپ دوم

م
سنی

: ت
س

عک

دیروز برای ایرانی ها یک روز »ویژه« بود؛ پر 
سمیه پارسا

از پیگیری و تب و تاب انتخاباتی و البته طبق 
معمول طنازی هــای مجازی در شــبکه های اجتماعی . ســوژه هم 
انتخابات ریاســت جمهوری 2020 آمریکا بود؛ انتخاباتی که به نظر می 
رسید حتی اگر برای مســئوالن آن طور که عنوان کرده اند چندان مهم 

نیست اما برای مردم ایران مهم بود. 
»ترامپ« یا »بایدن«؟ کدام یک ساکن بعدی کاخ سفید خواهد بود؟ 
ترامپ و بانو مالنیا می مانند یا »جو بایدن« دموکرات، ساکن جدید کاخ 
خواهد بود؟ تا لحظه نگارش این مطلب )غروب روز چهارشــنبه( هنوز 

نتیجه و پاسخ این سوال برای هیچ کس مشخص نیست. 
اعالم آراء در برخی ایالت های کلیدی متوقف شــده اســت. دلیل آن 
هم توئیت خبرساز و دردسرساز »ترامپ« بود. توئیتی که در آن رییس 
جمهور آمریکا خود را »ازپیش برنده« اعالم کرد و حتی از هوادارانش 
خواست برای گرفتن جشن پیروزی به خیابان ها بیایند. البته مشابه 
این ادعــا را »جو بایدن« هم داشــت و او هم خود را پیــروز انتخابات 
دانسته بود. این اقدام ترامپ باعث شــد اعالم نتایج متوقف و پس از 
آن هم به صورت قطره چکانی و کند صورت بگیرد. این درحالی بود که تا 
پیش از این و به سرعت و به صورت ایالتی نتایج انتخابات از سوی دو 

شبکه فاکس نیوز و سی ان ان لحظه ای اعالم می شد. 
با این حال تا آخرین لحظه شــمارش آرا، رقابت به شــدت تنگاتنگ و 
فشــرده بود. نکته جالب اینکه در برخی ایالت ها که نظرســنجی های 
پیش از روز رای گیری با صراحت و با اختالف باال، حکایت از پیشتازی 
»بایدن« داشتند، پس از شــمارش آرا، خط بطالن دوباره ای به میزان 
درستی و صحت نظرسنجی ها کشیدند چون »ترامپ« پیروز و پیشتاز 
در این ایالت ها بود . موضوعی که گویا خودش هم انتظار آن را نداشت! 
موضوع جالب بعدی، حمایت تلویحی و ملموس رسانه ملی از پیروزی 
»بایدن« در این انتخابات بود! بخش های مختلف خبری از شکست 
ترامپ و پیشــتازی بایدن می گفتند و با وجود اینکــه نامزد دموکرات 
ها هم هم روز گذشــته خود را »پیروز« انتخابات اعــالم کرده بود، اما 
گویندگان و مجری های شــبکه خبر بر روی »تخلف« ترامپ مانور می 
دادند و احتمال شکست او را مطرح می کردند در حالی که خبرنگار این 
رسانه در نیویورک )کامران نجف زاده( در گزارش خود اشاره و تاکیدکرد 
که غالب نظرسنجی ها اشــتباه از آب درآمده و این »ترامپ« است که 

در اکثر ایالت های کلیدی پیشتاز است. 
آرا البته به طــور متناوب و مکرر جابجا می شــد. در ایالتی که ترامپ با 
اختالفی قابل توجه پیشتاز بود، با شــمارش تعداد بیشتر از آرا، ناگهان 

ورق به سود بایدن برمیگشت و بالعکس. 
در برخی ایالت های مهم مثل ویسکانســین، تا ساعت 16 روز گذشته 
و پس از  شمارش 99 درصد »جو بایدن« اندکی )حدود 20 هزار رای( 

از دونالد ترامپ، جلوتر بود. )ترامپ در ســال 2016 بــا کمتر از 30 هزار 
رای هیالری کلینتون، رقیبــش از حزب دموکرات را در ویسکانســین 

شکست داد.(
یک ساعت بعد یعنی حدود ساعت 17:30 )به وقت تهران( خبر رسید 
که »بایدن« باالخره در ایالت »میشیگان« هم از ترامپ جلو افتاده  تا 
یک گام دیگر به کسب 270 رای الکترال و کاخ ســفید نزدیک تر شود 
. بایدن تا غروب روز گذشــته در دو ایالت »نوادا« و »ویسکانســین« 
پیشــتاز بود و در صورت پیروزی در این دو ایالت و برد در میشــیگان، 
این »بایدن« است که پیروز انتخابات خواهد بود و 270 رای الکترال را 
کسب کرده است. اما اگر ترامپ در یکی از این ایالت ها هم پیروز شود، 
آن وقت شمارش آرا پنسیلوانیا می تواند پیروز این ماراتن تنگاتنگ را 

مشخص کند . 
با این حال همزمان با اعالم پیش افتادن ترامپ در میشیگان ، تارنمای 
آمریکایی فاکس نیوز نوشــت به رغم ادعای دو نامزد اصلی انتخابات 
2020 هنوز نتایج انتخابات معلوم نیســت و شــمارش آرا ادامه دارد و 

ممکن است تا مشخص شدن قطعی آرا چند روز طول بکشد.
4 ایالت کلیدی پنسیلوانیا، نوادا، میشیگان و جرجیا - که همگی جزء 
آوردگاه های انتخاباتی محسوب می شوند - روز چهارشنبه را در حالی 
آغاز کردند که هزاران رای غیابی شمارش نشــده، پیش روی آنها قرار 
داشت )و دارد(. همین مسئله موجب شــد سرنوشت رقابت بین جو 
بایدن و دونالد ترامپ برای راهیابی به کاخ سفید همچنان نامشخص 

باقی بماند.
مقامات انتخاباتی در برخی ایالت ها مثل نوادا و جرجیا با تاریک شدن 
هوا به فعالیت خود خاتمه دادند و شمارش آراء را در صبح روز چهارشنبه 
)به وقت آمریکا( از ســر بگیرند. برخی شهرســتان ها )کانتی ها( در 
ایالت پنسیلوانیا حتی شمارش آراء پستی را اواخر صبح چهارشنبه )به 

وقت محلی( آغاز خواهند کرد.
»بایدن« و »ترامپ« لحظات و ساعتهای سخت و نفسگیری را پشت 
سر گذاشتند و احتماال وقتی این مطلب را می خوانید؛ ماراتن همچنان 
ادامه دارد و نتیجه انتخابات مشخص نیســت.  )شاید هم یکی از دو 
نامزد سرانجام 270 آرا الکترال را کســب کرده و جشن پیروزی گرفته 
اســت.( انتخاباتی که به نظر می رسد به دور از شوخی، آن قدر که برای 

ایرانی ها مهم بود و هست، برای خود آمریکایی ها مهم نبود. 
پیگیری لحظه به لحظه نتایج این انتخابات و حجم عظیمی از شوخی 
و طنازی با این رقابت انتخاباتی حســاس در ایــاالت متحده در میان 
ایرانی ها را حتی در رابطه با انتخابات خودمان در ایران هم کمتر شاهد 

بوده ایم. 
کاربری نوشته بود : »آن قدر اسم ایالت های آمریکا را خوب یاد گرفتم 

که از فردا می توانم در همه این ایالت ها مسافرکشی کنم!«

وقتی پیگیری نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایران، »مهمترین« اتفاق و اقدام روز ایرانی ها می شود

به وقت استرس و انتظار و التهاب!

وقتی پیگیری نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در ایران، 

 »مهمترین« اتفاق و اقدام 
روز ایرانی ها می شود

 به وقت استرس
 و انتظار و التهاب!
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خیز »الکاظمی« برای شرکت در انتخابات ژوئن عراق 
به گفته منابع عراقی، نخســت وزیر این کشور درصدد تشکیل فراکســیونی سیاسی جهت شرکت در 
انتخابات زودهنگام ژوئن ۲۰۲۱ است.یک منبع نزدیک به مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق اعالم 
کرد، روزهای گذشته شــاهد نشست های فشــرده ای میان الکاظمی و تیم سیاسی وی برای تشکیل 
فراکسیونی به عنوان یک فراکسیون مدنی مستقل که ۹۰ درصد اعضای آن جوانان باشند، جهت شرکت 
در انتخابات زودهنگام بودیم. هنوز با نام این فراکســیون توافق نهایی نشــده است.این منبع افزود: 
فراکسیون انتخاباتی الکاظمی شامل فعاالن برجســته ای است که نقشی در تظاهرات اکتبر داشتند و 
بیشتر آنها خبرنگاران، اصحاب رسانه و شخصیت های دانشگاهی هستند.به گفته منابع، چندین نشست 
برای بررسی جذب چهره های جدید برای این فراکسیون و رقابت با احزاب کالسیک در مقرهای اصلی 
به ویژه بغداد و جنوب کشور برگزار شد. الکاظمی احتماال ناظر و موسس فراکسیون جدید خواهد بود و 

مشروط به این نیست که حتما خودش نامزد انتخابات باشد.

عقب نشینی ترکیه از دومین پایگاه نظامی در سوریه
منابع خبری از عقب نشینی ترکیه از دومین پایگاه نظامی در شمال غرب سوریه خبر دادند.به نقل از شبکه 
خبری روسیا الیوم، یک منبع امنیتی ترکیه ای اعالم کرد، نیروهایی که از پایگاه »شیر مغار« در شمال 
غرب سوریه عقب نشینی کردند، در پایگاه نظامی جدیدی در روستای قوقفین در منطقه تحت سیطره 
شورشیان در ادلب مستقر خواهند شد.یک منبع دیگر اعالم کرد، ترکیه برای عقب نشینی از پایگاه های 
دیگری در مناطقی که نیروهای دولتی سوریه سال میالدی گذشته آن را پس گرفتند، آماده می شود.

نیروهای ترکیه اخیرا پایگاه مورک را تخلیه کردند. این پایگاه و شــیرمغار جزو ۱۲ پایگاهی هستند که 
نیروهای ترکیه ســال ۲۰۱۸ به موجب توافقی که ترکیه، ایران و روسیه برای آتش بس میان نیروهای 
دولتی و شورشیان به آن دســت یافتند و پایدار نماند، ایجاد کردند.نیروهای دولتی سوریه با حمایت 

روسیه سال میالدی گذشته تعدادی از پایگاه های ترکیه را محاصره کردند. 

آغاز تحقیقات مالی در مورد پادشاه اسپانیا
دادستان های دیوان عالی اسپانیا تحقیقات جدیدی را در خصوص پرونده فعالیت های مشکوک مالی 
خوان کارلوس پادشاه سابق این کشــور آغاز کردند.این در حالیست که خوان کارلوس در پی به جریان 
افتادن پرونده تحقیقات اولیه علیه وی در اسپانیا که دامنه آن به سوئیس نیز کشیده شد، کشورش را 
ترک و هم اکنون در مکانی نامشخص زندگی می کند.دفتر دادســتانی کل اسپانیا تأیید کرد که دادگاه 
مسئولیت تحقیقات جدیدی را برای روشن شدن ماهیت مشکوک فعالیت های مالی خوان کارلوس 
elDiario. برعهده گرفته است.این تصمیم پس از آن گرفته شد که روزنامه آنالین اسپانیایی ال دیاریو

es در گزارشی اعالم کرد که دادستان های مامور مبارزه با فساد در حال تحقیق روی پرونده ای با موضوع 
تخلفات مالی احتمالی پادشاه سابق و کلیه اعضای خانواده سلطنتی هستند.در این گزارش آمده بود که 
پرونده تحقیقات به استفاده احتمالی پادشاه سابق، ملکه سوفیا و دیگر اعضای خانواده سابق سلطنتی 

از کارت های اعتباری صادر شده از سوی بانک های خارجی مربوط می شود.

احتمال تشکیل کابینه لبنان با 18 وزیر
منابع آگاه از پرونده تشــکیل دولت در لبنان اعالم کردند که این پرونده همچنان در مرحله تالش برای 
رسیدن به توازن در داخل دولت بوده و مشــکل اصلی در حال حاضر اختالف درباره ساختار آن است؛ 
اینکه دولت با ۱۸ وزیر تشکیل شود یا ۲۰ وزیر.این منابع افزودند که همین موضوع موجب بروز یک سری 
بحران ها در روند تشکیل دولت شده است. همچنین در این میان سهم دروزی ها در دولت نیز یکی از 
موضوعات چالش برانگیز است و اگر دولت با ۱۸ وزیر تشکیل شود، دروزی ها تنها یک نماینده از جانب 

حزب سوسیالیست ترقی خواه به ریاست »ولید جنبالط« خواهند داشت.

در روزی که ترامپ خود را پیروز رقابت های  علیرضا کریمیان
سخت و نفس گیر آمریکا اعالم کرد، آرای 
ایالت ها یکی پس از دیگری آبی شــدند تا ترامپ بــا دلهره به پیگیری 
خبرهای منتشر شده از حوزه های رای گیری ادامه دهد. نتایج انتخابات 
امسال غافلگیرکننده تر از همیشه اســت؛ از ایالت هایی که همیشه به 
صورت سنتی در اختیار و همراه جمهوری خواهان بوده و امسال دموکرات 
ها را انتخاب کرده اند تا احتمال ایجاد اغتشاش و آشوب بر سر انتخاب 
رییس جمهور در کشوری که بیش از همه ادعای دموکراسی و آزادی دارد. 
در آخرین اخبار تا لحظه تدوین این گزارش بایدن ۴۹.۴ درصد آرا را در این 
انتخابات تصاحب کرده و  ترامپ نیز بــا فاصله ای کم و با تصاحب ۴۹.۱ 
درصد آرا در تعقیب بایدن است. با توجه به اینکه شمارش آرای پستی هنوز 
انجام نشــده، مشــخص شــدن آرای الکترال و فرد پیــروز قطعی در 
ویسکانسین هنوز مشخص نیست.ویسکانســین یکی از حیاتی ترین 
ایالت ها برای این دوره از انتخابات آمریکا خواهد بود.در مجموع  ۱۳۴ 
میلیون رای )معادل حدود ۸۴ تا ۸۸ درصد مجموع احتمالی آرا( شمرده 
شده اســت و انتظار می رود ۱۸ تا ۲۵ میلیون رای دیگر نیز شمرده شود.

مطابق سیستم انتخاباتی آمریکا دســتیابی به اکثریت نسبی آرا در کل 
کشور برنده را تعیین نمی کند )جایی که در حال حاضر جو بایدن با کسب 
۵۰ درصد آرا از دونالد ترامپ با ۴۸.۳ درصد جلو است(، بلکه فرد پیروز 
نهایی باید بتواند ۲۷۰ از مجموع ۵۳۸ کالج های الکترال ایالتی را به خود 
اختصاص دهد. در این شرایط بایدن در اولین نطق پسا انتخاباتی خود با 
اعالم اینکه به پیروزی یقین دارد از هوادارانش خواسته است صبور باشند 
تا تمامی رای ها شمرده شوند. در سوی مقابل ترامپ اعالم کرده است که 
تا آن جا که به او مربوط می شود خود را پیروز انتخابات می داند و از دادگاه 
عالی خواســته اســت به خاطر تخلفات احتمالی جریان شمارش آرا را 
متوقف کند. هرچند در انتخابات چهار سال پیش نتیجه به سرعت معلوم 
شــد، با این حال در انتخابات امسال نتیجه ممکن اســت از یک روز تا 
چندین هفته به طول بیانجامد. یکی از دالیل این امر رای پستی پرشمار 
افراد در انتخابات جاری است. پیش بینی می شود در صورت رای آوری 
احتمالی بایدن در این انتخابات ترامپ و تیم حقوقی اش از دادگاه عالی 
بخواهد تا وارد پروسه شمارش آرا شود. این بدین معنی است که اگر تیم 
وکالی دونالد ترامپ به این دادگاه شکایت ببرند، پایان رسمی شمارش 

آرا و اعالم نتایج می تواند چندین روز تا چند هفته به عقب بیفتد. این اتفاق 
یک بار در سال ۲۰۰۰ نیز رخ داده بود. همین موضوع سرنوشت مهم ترین 
انتخابات دنیا را مبهم تر از همیشه نگه داشته است. تا اینجا بایدن در آرای 
الکترال از رقیب خود پیش اســت؛ اما هنوز برخی دیگر از ایالت های نه 
چندان کلیدی باقی مانده است. به رغم پیشــتازی جو بایدن، این آرای 
الکترال اغلب مربوط به ایالت های غیر کلیدی اســت که از پیش انتظار 
می رفت شرایط بایدن در آن ها بهتر باشد. اما شرایط در ایالت های کلیدی 
و چرخشی آنطور که در نظرســنجی ها پیش بینی می شد، به نفع بایدن 
پیش نمی رود. این انتخابات همه محاســبات پیشین در مورد میزان و 
چگونگی رای دهی را تغییر داده است. نظرسنجی های پای صندوق و پس 
از انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده نشان می دهد برخالف تصور 
جمهوری خواهان، اکثریت آمریکایی های یهودی به نامزد حزب دموکرات 
رای داده اند.با وجود تمام اقدامــات تبلیغاتی و خوش خدمتی هایی که 
»دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا برای رژیم صهیونیستی داشت؛ اما 
گفته می شود اقبال یهودیان ایاالت متحده در انتخابات ریاست جمهوری 

این کشور، به »جو بایدن« رقیب دموکرات وی بیشتر  بوده است.

خبر روز

سپاه پاسداران از یک سامانه جدید موشکی رونمایی کرد
با حضور فرمانده کل سپاه از سامانه خودکار و هوشمند پرتاب های متوالی موشک های بالستیک 
دوربرد نیروی هوافضای سپاه )تیربار موشکی( رونمایی شد.سرلشکر سالمی در همین رابطه گفت: 
پرواز موشک های ما پیکره دشمن را می لرزاند و قدرت موشک ما ضامن عقب نشینی دشمنان است.

وی افزود: این ستون مســتحکم خیمه بازدارندگی و دفاع اطمینان بخش نظام ما و قدرتی مهیب 
است که با آن اراده سیاسی نظام به دشمن نشان داده شده و در صورت نیاز به او تحمیل می  شود. 

مذاکرات ایران و چین متوقف شده است؟
ســخنگوی وزارت امورخارجه ضمن تکذیب توقف مذاکرات ایران و چین تا اعالم نتیجه انتخابات 
آمریکا، گفت: دو کشــور درباره جزییات قرارداد در حال گفت گو هستند و نتایج حاصل شده اعالم 
می شود.سعید خطیب زاده در پاسخ به سوال توقف مذاکرات ایران و چین از طرف چینی ها تا اعالم 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفت: این موضوع را تکذیب می کنم، چنین موضوعاتی 
از سوی رسانه های معاند مطرح شده و واقعیت ندارد.وی تصریح کرد: مذاکرات جمهوری اسالمی 
ایران و چین ذیل قرارداد ۲۵ ســاله با جدیت در حال انجام است و هیچ ارتباطی به انتخابات هیچ 
کشوری به ویژه ایاالت متحده آمریکا ندارد.سخنگوی وزارت امورخارجه یادآور شد: گفت وگو بین 

طرفین درباره جزییات قرارداد در حال انجام است و ان شاءا... به نتیجه برسد، اعالم خواهیم کرد.

تاکید مجلس به برگزاری انتخابات شوراها به صورت 
الکترونیکی

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا، گفت:تاکید مجلس بربرگزاری 
انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی اســت.محمد صالح جوکار با اشاره به برگزاری جلسات این 
هیئت، گفت: با توجه به اینکه بحث انتخابات هنوز به صورت جدی کلید نخورده، جلسات این هیئت نیز 
تا کنون تشکیل نشده است.وی با بیان اینکه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در روزهای آینده 
به منظور تعیین ساز و کار انتخابات شوراها تشکیل جلسه خواهد داد، افزود: با  وزارت کشور و شورای 
نگهبان جلساتی خواهیم داشت تا درباره ساز و کارهای برگزاری انتخابات سال آینده شوراها به جمع 
بندی برسیم.نماینده یزد در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه مجلس به برگزاری الکترونیکی 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در شرایط کرونا تاکید دارد، اضافه کرد: البته باید 
زیرساخت ها و ساز و کارهای این موضوع از سوی وزارت کشور فراهم و شورای نگهبان آن را تایید کند.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه در الکترونیکی شدن 
انتخابات باید صحت رای مردم حفظ شــود که این موضوع بر عهده شورای نگهبان است، عنوان کرد: 

شورای نگهبان باید با وزارت کشور روی برگزاری الکترونیک انتخابات در سال آینده به توافق برسند.

 تاکید »الوروف« بر همکاری با ایران و ترکیه در حل مناقشه قره باغ
وزیر امور خارجه روسیه بر همکاری مسکو با کشورهای همســایه در مناقشه قره باغ شامل ایران و ترکیه 
برای حل این موضوع تاکید کرد.ســرگئی الوروف، افزود : در بیانیه مشترک مســکو که در پایان دیدار با 
وزیران خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مسکو در روز ۱۰ ماه اکتبر صادر شد، بر عدم تغییر فرمت 
روند مذاکرات قره باغ تاکید شد. وی ادامه داد: با این حال ما خواهان آن هستیم که با همه شرکا ازجمله 
کشورهای همسایه طرف های مناقشه که امکان برای تاثیرگذاری بر طرف های متخاصم را دارند، همکاری 
کنیم تا شرایط برای دستیابی به راهکاری سیاسی-دیپلماتیک برمبنای اصول اساسی پیشنهاد شده از 
سوی سران گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در تماس های با باکو و ایروان فراهم شود.الوروف 
گفت: این واقعیت را پنهان نمی کنیم که از موضع مبنی بر امکان حل نظامی مسئله قره باغ حمایت نمی 
کنیم. دو ملت ارمنی و آذری را دوست و برادر برای روسیه می دانیم و نمی توانیم چنین تالشی را بپذیریم.

کافه سیاست

نماینده مجلس: 

از دولت انتظار شق القمر 
نداریم

نماینــده اراک در مجلس گفــت: دولت 
۸۱ الیحه ارائه داده اســت که به هر کدام 
از آنها نگاه می کنیم یــک خط در باره حل 
مشکالت و مسائل اقتصادی کشور وجود 
ندارد.محمدحسن آصفری افزود: دولت 
در طول ۷ سال گذشته مسائل اقتصادی 
کشور را به یک موضوعی مرتبط کرده و گرو 
نگه داشــته و این در حالی است که یک 
زمان این موضوع را بــه انتخابات داخلی 
ایران مرتبط دانســته و یــک زمان هم به 
دنبال ایجاد یــک وزارتخانــه جدید از دو 
وزارتخانه صنعت و جهاد کشاورزی بود که 
البته همگی اینها نشان دهنده آن است که 
دولت برنامه ای ندارد.نماینده مردم اراک 
در مجلــس  تصریح کرد:  تیــم اقتصادی 
دولت ضعیف ترین تیم اقتصادی در طول 
دولت های بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
اســت. بی برنامگی دولــت و ناهماهنگ 
بودن تیم اقتصاد قــوه مجریه منجر به آن 
شده که اقتصاد کشــور،  معیشت مردم و 
سفره خانوارها تحت تاثیر منفی قرار بگیرد. 
آصفری تصریح کرد: ما از دولت بی برنامه 
فعلی انتظار شق القمر نداریم و بهتر است 
به امورات جزئی کشور بپردازد که می توانم 
به دستور یک یا چند وزیر و همراهی بانک 
مرکزی برای ترخیص کاالهای رسوب شده 
در گمرک اشــاره کنم. این در حالی است 
که برخــی از این اجنــاس و کاالها تاریخ 

مصرف شان گذشته است.

بین الملل

رقابت انتخاباتی در آمریکا هر لحظه حساس تر می شود؛

غیر قابل پیش بینی ترین انتخابات تاریخ

رییس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس از اعالم 
۱۲ حکم اصالح ســاختار برای تحول در بودجه سال 
۱۴۰۰ به ســازمان برنامه و بودجه خبر داد.حمیدرضا 
حاجی بابایی با اشــاره به تاکید مقام معظم رهبری، 
درباره اصالح ســاختار بودجه، اظهار داشــت: اصالح 
ســاختار طــی جلســاتی در کارگــروه مربوطه این 
کمیسیون با حضور مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و 
کارشناسان این حوزه بررسی شد و پس از ارائه گزارش 
کارگروه، در چندین جلســه کمیسیون نکات اعضای 
کمیسیون در این باره اســتماع و اصالحات مورد نظر 
اعمال  شده است.وی افزود: موارد اصالحی در نامه ای 
برای اعمال در قانون بودجه ۱۴۰۰ به محمدباقر نوبخت، 
رییس ســازمان برنامه و بودجه اعالم شــد.نماینده 
مردم همدان در مجلس با تاکید بر اینکه بر اساس این 

ماده واحده؛ لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح 
احکام زیر تنظیم تصویب، اجرا و تفریغ می شود، اظهار 
داشت: در  درجه اول دولت مکلف است، الیحه بودجه 
سنواتی را با رعایت احکام تعریف شده تهیه، تدوین 
کرده، به مجلس ارائه دهد.حاجی بابایی درباره برخی 
از اصالحات ایجاد شده طبق این طرح عنوان کرد:ایجاد 
شناســه پرداخت برای کلیه پرداخت هــای دولت از 
محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی 
به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی )فصول و مواد 
ذیل فصول هزینه ای( عملیاتی )امور و فصل، برنامه، 
طرح و فعالیت( و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه 
پرداخت های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک 
مرکزی به همراه شناســه پرداخــت اولین مورد این 
احکام اســت و اســتقرار کامل نظام پرداخت به ذی 

نفع نهایی و پیاده ســازی نظام پرداخت اعتباری در 
بودجه نیز تاکید شده است.وی اضافه کرد:همچنین 
ساماندهی کلیه پرداخت های حمایتی و ثبت آنها در 
ســامانه وزارت تعاون،کار و رفاه و اجتماعی به همراه 
کد شناسه پرداخت سومین و تحویل خوراک از جمله 
نفت خــام و میعانات گازی به اشــخاص حقیقی و 
حقوقی استفاده کننده با ســازوکار ضمانت بانکی و 
اعتبار اسنادی و تســویه آن حداکثر ظرف یک ماه از 

زمان تحویل چهارمین بند از این ماده واحده است.

نامه مجلس به دولت درباره ساختار بودجه 1400

بیانیه جمهوری آذربایجان درخصوص بیانات رهبر انقالب 
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه ای، از اظهارات حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب در مورد مناقشه قره باغ و تاکید ایشان بر لزوم 
حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان تشکر کرد.در متن این بیانیه آمده است که ما از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی ایران حضرت آیت ا... سید علی خامنه 
ای در مورد مناقشه ارمنستان- جمهوری آذربایجان و از حمایت ایشان از حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان بسیار تقدیر می کنیم. رهبر معظم با بیان اینکه 
همه اراضی اشغالی توسط ارمنستان باید آزاد شده و به جمهوری آذربایجان بازگردد. بر حمایت قوی جمهوری اسالمی ایران از جمهوری آذربایجان که مبتنی بر 
حقوق بین الملل است، مجدد تاکید فرمودند.ما ارزش زیادی برای تالش های دوستانه دولت ایران برای حل مناقشه ارمنستان- جمهوری آذربایجان و سفر 
فرستاده ویژه رییس جمهوری ایران، معاون وزیر خارجه آقای سید عباس عراقچی و طرح ابتکاری برای حل هر چه زودتر مناقشه قائل هستیم. باور داریم که 
روابط بین دو کشور که بر اساس ریشه های تاریخی ساخته شده اند، با موفقیت توسعه یافته و در راستای تحکیم صلح ثبات و رفاه در منطقه قرار گیرد. پیش تر 
، »خلف خلف اف« معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در تماس تلفنی با سید عباس موسوی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در باکو، بر مراتب قدردانی 

دولت و ملت جمهوری آذربایجان را از بیانات رهبر معظم انقالب اعالم و بر دوستی و برادری دو کشور همسایه تاکید کرده بود.

  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت ریف ایران  -  سهامی خاص دعوت می شود در جلسه مجمع  عمومی عادی 

بطورفوق العاده  که رأس ساعت  ۰۰ : ۰۹  صبح   مورخه  ۲6 /  ۰۸ / ۱۳۹۹  روز  دوشــنبه    به  آدرس  پل فلزی  بوستان 

سعدی  جنب بانک کشاورزی    به کد پستی  ۸۱۷۵6۵6۷۷۱    تشکیل می گردد  حضور بهم رسانید.

دستورجلسه  : مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  ساعت  ۰۰ : ۰۹   صبح مورخه  ۲6 /  ۰۸  / ۱۳۹۹ 
- انتخاب مدیران 

-  انتخاب بازرسان  

-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

 آگهی دعوت شرکت  ریف ایران      - سهامی خاص شماره ثبت  12385 

  شناسه ملی 10720135832  

هیئت مدیره شرکت

این انتخابات همه محاسبات پیشین در مورد میزان و 
چگونگی رای دهی را تغییر داده است. نظرسنجی های 
پای صندوق و پس از انتخابات ریاست جمهوری ایاالت 
متحده نشان می دهد برخالف تصور جمهوری خواهان، 
اکثریت آمریکایی های یهودی به نامزد حزب دموکرات 

رای داده اند



پنجشنبه 15  آبان    1399 / 19 ربیع االول 1442/ 5 نوامبر 2020/ شماره 3109
معاون اقتصادی استانداری اصفهان مطرح کرد:

توزیع نهاده های طیور دراصفهان 
معاون اقتصادی اســتاندار اصفهان گفت: نهاده های طیور در اصفهان از این پس به جای میزان 
درج شــده در مجوز مرغداری ها بر اســاس میزان تولید مرغ و تخم مرغ توزیع می شود.سید 
حسن قاضی عسگر با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی مرغ و تخم مرغ در استان اصفهان اظهار 
داشــت: در گذشــته تعدادی از فعاالن اقتصادی کمتر از میزان مجوز، به تولید مرغ و تخم مرغ 
می پرداختند و از سوی دیگر مسائلی همچون تامین نهاده های طیور در کاهش تولید واحدهای 
مرغداری بی تاثیر نبود.معاون اقتصادی اســتانداری اصفهان اشــاره ای به توزیع کاالها از طریق 
سامانه بازارگاه داشــت و گفت: نهاده های طیور پیش از این بر اساس سهمیه درج شده در مجوز 
فعاالن مرغ و تخم مرغ در اختیارشان قرار می گرفت که مقرر شد ســامانه بازارگاه در این ارتباط 
اصالح شود.وی اضافه کرد: بدین ترتیب سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان موظف شده 
 تا بر اســاس میزان تولید واحدهای مرغداری، نهاده های طیور را در اختیار این فعاالن اقتصادی 

قرار دهد.

 استفاده از دولت الکترونیک به پیشگیری از کرونا 
کمک می کند

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشــاره به وضعیت هوا در این کالن شــهر گفت: 
اســتفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و انجــام خدمات غیرحضوری عالوه بــر کاهش آلودگی 
هوا به پیشگیری از شــیوع کرونا کمک می کند.منصور شیشــه فروش افزود: در شرایط حاضر با 
توجه به شــیوع بیماری کووید ۱۹ و همچنین افزایش غلظت آالینده هــای جوی، تمامی نهادها 
و ادارات خدمات رســان باید برای تکمیل و بهره گیری از زیرســاخت های دولــت الکترونیک 
همت کنند.وی به نهادهای خدمات رســانی همانند شــرکت گاز، برق، آب، بانک ها و شهرداری 
ها اشــاره کرد و گفت: با توجه به بیشــترین آمــار مراجعات روزانــه به این بخش هــا و مراکز 
ضروری اســت که هرچه ســریع تر برای اســتفاده از ظرفیت خدمات غیرحضوری اقدام شود.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهــان افزود: اکنون در شــرایطی به ســر می بریم که 
در کنار شــیوع کرونا با معضل آلودگی هوا مواجه هســتیم و بر این اســاس باید به هر شــکل 
 ممکــن تمهیداتی برای کاهش ترددها و ســفرهای غیرضروری شــهروندان در ســطح شــهر

اندیشیده شود
.

اجرای طرح استانداردسازی مالیاتی در اصفهان
مدیر کل مالیاتی اســتان اصفهان با اشــاره به لزوم توجه بــه تحقق عدالــت مالیاتی و تکریم 
مودیان و در راســتای برنامه های ابالغی ســازمان امور مالیاتی کشــور از اجــرای طرح بزرگ 
استانداردسازی مالیاتی در استان اصفهان خبر داد. مهدلو با اشــاره به برنامه عملیاتی جدید به 
کلیه ادارات امور حسابرسی ســطح استان و تشکیل جلســات متعدد با زیرمجموعه و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، بیان داشت:»یکی از دغدغه های اساســی سازمان، شناسایی مودیان 
فعال و درجه بندی پرونده آنان بوده اســت که به لطف خدا توانســتیم پرونــده های مالیاتی را 
درجه بندی کنیم و شناســایی پرونــده های مالیاتی را بر اســاس بانک اطالعاتــی موجود و بر 
اساس ماده ۹7 ق.م.م در اســتان اصفهان ساماندهی کنیم«.وی با اشــاره به توجه جدی اداره 
کل به تعداد نیروهای موجود و تقســیم استاندارد پرونده ها بین پرســنل مالیاتی سطح استان 
افزود:» پرونده های دارای اهمیت توسط گروه های رســیدگی توانمند در سطح استان تقسیم 
 بندی شــده و حرکت در چهارچوب طرح برای اجرای کامل برنامه های عملیاتی اداره کل دارای 

اهمیت است«. 

 متوسط عملکرد زعفران در استان بسیار باالتر از میانگین کشوری است؛ 

رکورد شکنی طالی سرخ در اصفهان

کاشت زعفران در اســتان اصفهان عمر  مرضیه محب رسول
چندانی ندارد؛ اما همین چند سال کافی 
است تا بدانیم این محصول به زودی می تواند سودآوری زیادی برای 
بخش کشاورزی فرتوت و بی جان اصفهان داشته باشد. این را آمار و 
ارقام محصوالت برداشتی از سطح زیر کشــت زعفران در استان می 
گویند در حالی که متوسط برداشت از هر هکتار زیر کشت رفته زعفران 
سه و نیم کیلوگرم است، در استان این عدد به شش کیلو رسیده است. 
همین سودآوری موجب شده تا امسال کشت زعفران با افزایش  ۱82 
هکتاری به ۱462 هکتار برسد؛ اعدادی که نشان از موفقیت و استقبال 

این طرح و کشاورزان از آن دارد.
 آنگونه که احمدرضا رییس زاده، مدیر امور باغبانی ســازمان با اشاره 
به فرآیند کشــت و برداشــت زعفران در اســتان اصفهان اظهار کرد: 
عملیات برداشــت و فرآوری زعفران از اواخر مهرماه ســال جاری در 
مناطق سردسیر استان آغاز شده و به مرور به شهرستان های معتدل 
و گرمسیر گســترش خواهد یافت. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان عنوان کرد: متوســط عملکرد زعفران در 
استان 6 کیلوگرم در هکتار بوده که بسیار باالتر از میانگین کشور است. 

وی ادامه داد: شهرســتان های تیران و کرون و نطنــز هر کدام با 240 
هکتار، نجف آباد ۱60 هکتار، آران و بیدگل ۱00 هکتار، شــاهین شهر و 
میمه ۹5 هکتار و کاشان ۹4 هکتار به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت 

را نسبت به سایر شهرستان ها به خود اختصاص داده اند.
 رییس زاده عنوان کرد: مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان در راستای حمایت از توســعه کشت زعفران اقدام به 
برگزاری کالس ها، کارگاه ها و بازدیدهای علمی و آموزشــی، معرفی 
جهت تامین پیاز مورد نیاز و پرداخت تســهیالت کم بهره و یارانه کرده 

است.
 وی تاکید کرد: در راســتای تولید پیاز سالم و اســتاندارد زعفران در 
اســتان، تفاهم نامه ای با دانشــگاه آزاد اســالمی، مرکــز تحقیقات 
کشــاورزی و منابع طبیعی و نیز مرکز تحقیقات زعفران قائنات امضا 
شده است. این دســت از اقدامات در حالی در استان انجام می شود 
که در سال های قبل مخالفت ها و مقاومت ها در برابر کشت زعفران 

در اصفهان کم نبوده است. 
بسیاری معتقد بودند این روش راهی برای مسکوت ماندن درخواست 
حقابه  کشاورزان است و نمی توان برای کم کردن تقاضا الگوی کشت 

چند صد ساله استان را به راحتی تغییر داد. کشت زعفران اما در برخی 
از موارد توانسته اقتصاد روســتایی در اســتان را دوباره احیا کند؛ در 
بخش هایی مانند تیران و کرون نمونه های موفقی از رونق اقتصادی 
در بخش های روستایی مشاهده می شود. هر چند زعفران می تواند 
منجی بخش کشاورزی استان باشد؛ اما بر ســر این راه موانع جدی 

وجود دارد.
 همانند اغلب بخش های حوزه کشــاورزی، در مزارع زعفران هم سر 
و کله دالالن زیاد مشاهده می شــود؛ افرادی که اغلب گل زعفران و یا 
محصول زمین ها را به صورت یکجا پیش خرید کرده و به استان هایی 
مانند خراسان و مشهد ارسال می کنند. این مسئله به خصوص به دلیل 
نبود زیر ســاخت های الزم برای فرآوری و اســتحصال زعفران از گل 

برای کشاورزان به صرفه تر و برای دالالن سودآور تر است. 
نبود مراکز فــرآوری، مشــکالت برندینگ محصول زعفران اســتان 
را هــم بــه همــراه دارد. محصوالت برداشــت شــده اغلــب فاقد 
اســتاندارد هســتند و مشــتریان زیادی حاضر به خرید آنها نیستند 
 به همیــن دلیــل فروش بــه دالالن بــاز هــم راه حل نهایــی برای 

کشاورزان است.

رییس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان 
گفت: استان اصفهان امسال در توسعه کشت های 
نشــایی و احداث گلخانه ها، رتبه اول در کشــور را 
به خود اختصــاص داده اســت.مهرداد مرادمند 
اظهار کرد: اســتان اصفهــان در زمینــه تولیدات 
محصوالت دامی و طیور جایگاه نخســت کشــور 
را بــه خــود اختصــاص داده و در زمینــه تولیــد 
محصوالت باغی و زراعی نیز از پیشــتازان کشــور 

اســت و همواره در جایگاه های برتــر قرار دارد.وی  
با اشــاره به تنوع اقلیمــی در اســتان اضافه کرد: 
خوشــبخانه تنوع اقلیمی و آب و هوایی در مناطق 
مختلف استان سبب شده که اســتان اصفهان در 
تولید انواع محصوالت کشــاورزی توانمند و دارای 
ظرفیت های بسیار زیادی باشد که خوشبختانه این 
موضوع به درخشش اصفهان در بخش کشاورزی 
کمک زیادی داشته اســت.رییس سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان  افزود: استان اصفهان 
در زمینه احداث گلخانه ها در ســال جاری جایگاه 
نخست کشور را به دست آورده که نشان از تالش و 
برنامه ریزی گسترده برای استفاده از ظرفیت های 
مهم استان اســت، همچنین اســتان اصفهان در 
توسعه کشت های نشــایی رتبه نخســت کشور را 

به خود اختصــاص داده و در اجــرای روش های 
نوین آبیاری نیز جزو ســه استان پیشتاز محسوب 
می شود.مرادمند با اشاره به اینکه استان اصفهان 
در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی به عنوان یکی از 
سه استان نخست کشــور شناخته می شود، عنوان 
کرد: کشاورزان و کارشناسان بسیار توانمند و بزرگی 
در استان در حال فعالیت هستند که با وجود تمامی 
محدودیت ها، اما با برنامه ریزی، تالش و توکل در 
میدان بوده و به صــورت جهادی فعالیت می کنند.

وی گفــت: کشــاورزی پرچم دار امنیــت غذایی و 
سالمت عمومی جامعه اســت و با سرمایه گذاری 
بیشــتر در این بخش می توان شــاهد خودکفایی 
کامل و رفع تهدیدات احتمالی باشیم که به افزایش 

قدرت اقتصادی کشور منجر خواهد شد. 

تنوع اقلیمی، شاه کلید رونق کشاورزی در اصفهان

خبر روز

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین:

ارز کشور را حیف و میل کرده ایم
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین می گوید، در ماه های ابتدایی شــروع تحریم های جدید، بخش 
زیادی از منابع ارزی کشــور حیف و میل شــد.مجیدرضا حریری اظهار کــرد: در ماه های ابتدایی 
شــروع تحریم های جدید آمریکا، علیه 
اقتصاد ایران به نظر می رســید، تعریف 
دقیق و مشخصی از شــرایطی که کشور 
به آن وارد شــده بود وجود نداشــت، از 
این رو سیاســت هایی اجرایی شدند که 
شاید در بسیاری از آنها موقعیت کشور در 
بلندمدت تحلیل نشده بود.وی با اشاره 
به سیاســت تخصیص ارز 4200 تومانی 
به واردات برخی کاالها، تشــریح کرد: با 
وجود تمــام انتقــادات و ابهام ها دولت 
سرانجام در بهار سال ۱۳۹7 به این نتیجه رسید که با تخصیص ارز 4200 تومانی از اقشار کم درآمد 
حمایت کند؛ اما مصادیق در نظر گرفته شــده برای این ارز در ابتدا بسیار گســترده بود و ارائه ارز به 
تمامی این کاالها به نظر می رسد منابع ارزی کشور با سرعت بسیار باالیی خرج شد.به گفته رییس 
اتاق ایران و چین، اگر سختگیری بیشتری در زمینه تخصیص ارز دولتی صورت می گرفت، بعضی از 
کاالها اساسا این ارز را دریافت نمی کردند و فضا برای سوء استفاده برخی افراد و تشکیل پرونده های 

فسادی که امروز دیده می شود نیز محدودتر می شد.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد:

برقراری پرواز دو ایرالین خارجی به ایران
رییس سازمان هواپیمایی کشوری از مذاکره و تفاهم برای برقراری پروازهای خارجی به مقاصد 
جدید خبر داد.تورج دهقانی زنگنه اظهار کرد: در حال رایزنی و مذاکره برای اضافه کردن پروازهای 
خارجی هستیم و با برخی از کشورها در این زمینه به توافق رســیده ایم.وی افزود: منتظر تبادل 
پروتکل های بهداشتی دو جانبه و مشــترک بین دو وزارتخانه بهداشت هستیم.رییس سازمان 
هواپیمایی کشوری ادامه داد: پروتکل های بهداشتی ایران در آن کشورها و پروتکل های بهداشتی 
مد نظر آن ها در ایران در حال بررسی است و پس از تایید شدن آن ها از سوی طرفین، پروازها از سر 
گرفته می شود.دهقانی زنگنه گفت: دو ایرالین خارجی به زودی پروازهای خود به ایران را از سر 

می گیرند و البته برخی مشکالت در داخل وجود داشت که برطرف شده است.

افزایش ۶0 درصدی هزینه تمام شده تولید محصوالت لبنی
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی گفت: از ابتدای امسال هزینه های تمام شده این صنعت 
در بخش شیرخام، استاترها، مواد پتروشیمی )بسته بندی( حقوق و دستمزد و حمل و نقل بیش از 
60 درصد افزایش داشته است. سید محمدرضا بنی طباء افزود: قیمت گذاری دستوری که از مجلس 
هفتم آغاز شده منجر به سرکوب قیمت تمام شده محصوالت صنایع لبنی شد، این درحالیست که این 
صنعت برای ادامه تولید باید از طریق دولت مورد حمایت قرار می گرفت.وی اظهارداشت: طبق مصوبه 
ســتاد تنظیم بازار باید کارخانجات لبنی هر کیلوگرم شیرخام را با نرخ دو هزار و ۹00 تومان )به عالوه 
منهای ۳ درصد( از دامداران خریداری کنند که با کرایــه حمل و نقل )بین ۱00 تا 200 تومان( حداکثر 
حدود سه هزار و سیصد تومان می شود.ســخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی تصریح کرد: 
کارخانجات لبنی به ناچار طی این مدت، نه تنها شیرخام را با نرخ مصوب خریداری نکرده اند، بلکه هر 
کیلوگرم شیرخام را در حال حاضر با نرخ هایی بین سه هزار و ۹00 تا چهار هزار و ۱00 تومان می خرند.

با مسئولان

علت ممنوعیت پخت نان کنجدی در اصفهاناخبار
مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان با بیان اینکه مشکل کمبود آرد نداریم و دغدغه نانوایان ترمیم نرخ نان بود، درباره ممنوعیت پخت نان کنجدی در 
اصفهان توضیحاتی ارائه کرد.محمدرضا خواجه با اشاره به افزایش حدود 20 درصدی نرخ نان، اظهار کرد: نرخ نان باید ترمیم می شد زیرا با توجه به افزایش نرخ آب، 
برق، گاز، بیمه و دستمزد کارگر، قیمت نان نیز باید طبق مصوبه شورای اقتصاد در سال ۱۳85 از ابتدای ماه فروردین هر سال افزایش یابد.وی ادامه داد: سال های 
گذشته هر سه یا چهار سال یک بار نرخ نان تعیین می شد؛ اما طی دو سال اخیر نرخ نان را اعالم می کنند که جای تقدیر دارد زیرا اگر نرخ نان سه یا چهار سال یک بار 
تغییر کند سبب لغزش و آرد فروشی نانوا و سقوط استانداردهای علمی و فنی در نانوایی ها می شود.مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان با بیان اینکه 
مردم نیز برای سالمت خود نباید اجازه دهند که حق نانوا تضییع شود، گفت: در بسیاری از استان ها از جمله هرمزگان و سیستان و بلوچستان وزن چانه های نان از 
200 گرم به ۱50 تا ۱۱0 گرم کاهش یافته است زیرا مسئوالن آنها اعالم کردند نان را گران نمی کنیم، وزن چانه را کم کنید، در حالی که این اقدام به سالمت نان و مردم 
آسیب می زند.خواجه افزود: مسئوالن اصفهان با تصمیم برای افزایش نرخ نان از صنف نانوایان و سالمت جامعه حمایت کردند زیرا نانوا نباید از جیب خود برای مردم 

سوبسید دهد. همانطور که سایر کاالهای خوراکی گران شده، هزینه های پرسنلی و کارگری نانوایان نیز افزایش یافته است.

یک عضو کمیسیون عمران 
مجلس:

آژانس های هوایی، حق 
گران کردن بلیت ها را 

ندارند
یــک عضو کمیســیون عمــران مجلس 
گفت: دولــت و مجلس اعــالم کرده اند 
کــه آژانس های هوایی حــق گران کردن 
بلیت هــا را ندارنــد، امــا ایــن افزایش 
قیمت هــا بــه احتمــال زیاد بــه دلیل 
اختالفی اســت که آژانس هــای هوایی 
با شــرکت های هوایی دارند.رحمت ا... 
فیــروزی در خصوص افزایــش مداوم 
قیمت بلیت هــای هواپیما و آژانس های 
هوایی، اظهار کرد: کمیســیون عمران در 
حال بررســی دقیق این موضوع اســت 
و جلســه ای هم با نمایندگان آژانس ها 
خواهیم داشت. دولت در گذشته دستور 
آزادسازی نرخ بلیت های هواپیما را داده 
بود و هم اکنون هم قیمت بلیت ها نوسان 
دارد و گاهی پایین هــم می آید و اینگونه 
نیست که همیشــه روند افزایشی داشته 
باشــد.وی افزود: این موضوع در دستور 
کار کمیسیون عمران اســت، اما قرار بر 
افزایش قیمت ها نبوده و دولت و مجلس 
اعالم کرده اند کــه آژانس هــای هوایی 
حق گران کــردن بلیت هــا را ندارند و به 
تازگی خبر مستندی که بلیت ها افزایش 
قیمت چشــمگیری داشــته اند دریافت 
نکرده ایــم، امــا این افزایــش قیمت ها 
به احتمال زیاد به دلیل اختالفی اســت 
که آژانس هــای هوایی با شــرکت های 
هوایی دارند.نماینده مردم نطنز، قمصر و 
بادرود در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه نمی توان با قطعیــت گفت که نرخ 
بلیت ها در آینده نرمال می شــود، گفت: 
این موضوع به نرخ ارز بســتگی دارد چرا 
که تامین قطعات هواپیما با دالر محاسبه 
می شــود. وقتی ارز از 4 هــزار تومان به 
27 هزار تومان می رســد افزایش قیمت 
 در تمــام ســطوح رخ می دهد کــه البته

 منطقی نیست.

در حالی که متوسط برداشت از هر هکتار زیر کشت رفته 
زعفران سه و نیم کیلوگرم است، در استان این عدد به 
شش کیلو رسیده است. همین سودآوری موجب شده 
تا امسال کشت زعفران با افزایش  182 هکتاری به 1462 

هکتار برسد

برداشت زیتون 
و تولید روغن در 

ایتالیا
آب و هوای مطلــوب ، زمین 
حاصلخیــز و دســتان ماهر ، 
روغن زیتون فوق بکر توسکانی 
را بــه یکــی از محبوب ترین 
محصوالت غذایــی در داخل 
و خارج از ایتالیــا تبدیل کرده 

است. 

وز عکس ر
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تصویب پرداخت 100 میلیارد ریال تسهیالت به طرح های 
گردشگری چهارمحال و بختیاری

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال 
و بختیاری در نشست کارشناسی بررســی وضعیت تسهیالت کمک های فنی و اعتباری با حضور 
نمایندگانی از بانک های عامل، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تعدادی از سرمایه گذاران گفت: 
پرداخت 100 میلیارد ریال تسهیالت برای طرح های گردشگری در این استان مصوب شده است.

فرجام ســمیعی ادامه داد: این مبلغ تســهیالت از محل رونق تولید گردشــگری تصویب شده و 
هفته آینده به 9 طرح در اســتان پرداخت می شود.وی افزود: این تســهیالت در راستای رونق و 
توسعه کسب و کارهای آسیب دیده حوزه گردشگری براساس مفاد تفاهم نامه امضا شده با بانک 
ســپه برای جذب کمک های فنی و اعتباری از محل رونق تولید معرفــی و تامین منابع اعتباری 
شده است.ســمیعی افزود: ارائه تســهیالت بانکی یکی از برنامه های اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری با هدف ایجاد فرصت سازی در حوزه گردشگری، 
اشتغال زایی و انعطاف بیشــتر در محیط های تجاری و تسهیل گری برای فعاالن این حوزه انجام 

می شود.

 برخورداری چهار محال و بختیاری از راه آهن، تا پایان
 دولت دوازدهم

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از 
اجرایی شدن قطعات راه آهن استان  چهار محال و بختیاری با تعیین تکلیف فنی و اجرایی پروژه 
خبر داد.خیر ا... خادمی در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: اتصال این استان به شبکه ریلی کشور که نیاز و مطالبه عمومی و به 
عنوان زیرساخت مهم صنعتی و اقتصادی مطرح است، از سال 1۳90 آغاز و پس از سه سال فقط 
یک قطعه از آن به طول 1۵ کیلومتر اجرا و به صورت نیمه تمام رها شــده بود.وی افزود: با رشــد 
اعتبارات در سال گذشته و هم چنین موافقت نامه ای که با کمک رییس سازمان برنامه و بودجه 
در خصوص اعتبار تکمیل این پــروژه به مبلغ ۶۵00 میلیارد ریال انجام شــد؛ همه قطعات آن به 
مناقصه رفت و غیر از ایستگاه شــهرکرد که پیمانکار آن به زودی مشخص می شود، بقیه قطعات 
سرتاسر مســیر از نظر فنی و اجرایی تعیین تکلیف و به صورت فعال در حال اجراست.مدیرعامل 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، پیشــرفت فیزیکی راه آهن این استان را 
۲۲ درصد عنوان کرد.خادمی ادامه داد: اگر روند اجرایی این پروژه به همین شــکل پیش برود، 
 امیدواریم در پایان دولت دوازدهم شــاهد تکمیل و برخورداری مردم اســتان از این زیرساخت 

بسیار مهم باشیم.

 1۶ میلیارد ریال اعتبار برای الیروبی قنات ها
 اختصاص یافت

 رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اختصاص 1۶ میلیــارد ریال اعتبار 
برای الیروبی قنات ها در این اســتان، اظهار داشــت: این میزان اعتبار بــرای الیروبی و احیای 
قنــوات دارای اولویــت اختصاص داده شــده اســت.عطا ا...ابراهیمــی تاکید کــرد: الیروبی 
قنات ها نقش مهمــی در افزایش آبدهی قنات ها در این اســتان دارد.رییس جهاد کشــاورزی 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه خشکســالی و کاهش بارش ها نقش مهمی در کاهش 
آبدهی قنات ها در این اســتان داشــته ، گفــت: در حال حاضر تعــدادی از قنات های اســتان 
 خشک شده اســت.وی ادامه داد: 1۷ درصد از اراضی باغی و زراعی اســتان با آب قنات آبیاری

 می شوند.

بام ایرانخبر خوان

مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:

بند شماره یک سنگی مالتی طرح درازدره اجرا شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
گفت: بند شماره یک سنگی  مالتی طرح درازدره در حوضه 
آبخیز بن به ارتفاع شش متر، حجم سازه 9۴0 مترمکعب، 
طول ســازه ۴۵ متر و حجم آبگیر شــش هزار متر مکعب 

اجرایی شد. 
اســماعیل صالحــی افــزود: بــرای اجــرای ایــن بنــد 
دو میلیــارد و ۶00 میلیــون ریــال از محــل اعتبــارت 
 ملــی صنــدوق توســعه ملــی در ســال 1۳9۸ هزینــه 

شده است.
صالحی، احجــام بند های این طرح را باعــث کنترل و نگه 
داشــت ســیل در چند نوبت اعالم و اضافه کرد: بند شماره 
دو این طرح در حوضه آبخیز بن بــه ارتفاع چهار متر، طول 
 تاج ۳۲ متر و حجم آبگیر ســه هزار متــر مکعب در مراحل

 پایانی قرار دارد.
وی ادامــه داد: این بند بــا حجم عملیــات ۵۵0 متر و دو 
میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق توســعه ملی در ســال 

1۳99 در حــال اجراســت.صالحی گفت: بند های ســه و 
چهــار درازدره بن بــر روی آبراهه های فرعــی پیش بینی 
شده اســت.کیانوش نادری، فرماندار بن هم گفت: طرح 
 آبخیزداری درازدره این شهرســتان دارای چهار بند سنگی 

مالتی است.
وی افزود: بند شماره یک این طرح افتتاح شده، بند دوم با 
9۵ درصد پیشرفت فیزیکی به زودی تکمیل و بهره برداری 
می شود و این طرح به منظور آبخیزداری و آب خوان داری 

در منطقه درازدره بن اجرایی و عملیاتی شد.
نادری اضافــه کــرد: تامیــن آب زمین های کشــاورزی 
پایین دست، تقویت آب ســفره های زیرزمینی، جلوگیری 
از هدررفت ســاالنه ۷0 هزار مترمکعب آب، کاهش جریان 
رواناب ها، کم شدن دبی پیک ســیالب هنگام بارندگی ها، 
ذخیره نزوالت جوی و کنترل فرســایش خاک و رسوب از 
مهم ترین مزیت های اجرای طــرح آبخیزداری درازدره بن 

به شمار می رود.
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فقدان سند مالکیت
8/48 شــماره نامــه: 139985602024007882-1399/08/11  نظر به اینکه ســند 
مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شــماره 4999/6992  واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 
128251 در صفحه 308 دفتر امالک جلد 739  به موجب سند انتقال شماره 96201 مورخ 
1368/11/03 دفترخانه اسناد رســمی 71 اصفهان به نام احمد ناجی فرزند ابراهیم تحت 
شــماره چاپی دفترچه ای 713365 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس مع الواسطه 
به موجب ســند انتقال شــماره 182433 مورخ 1386/05/17 دفترخانه اسناد رسمی 56 
اصفهان به محمد علی آزاد نیا فرزند رمضان انتقال یافته است اعالم می دارد نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 139921702024033107 مورخ 1399/08/05 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 20133 مورخ 1399/08/03 و 
رمز تصدیق 134661 و شناسه یکتا 139902155358000762  به گواهی دفترخانه 290 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنی سند مالکیت 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 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1037156 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/49 شــماره نامــه: 139985602024007961-1399/08/11  نظر بــه اینکه چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکدســتگاه آپارتمان پالک ثبتی شــماره 142 از 4891 اصلی  
واقع در بخش 5 اصفهان  دفتر الکترونیک 139620302024017650 به شــماره چاپی 
ســند کاداســتری 442098 ب 95 بنام آقای عباس باطنی مقدم طی سند انتقال 9727 
مورخ 1396/6/12 دفترخانه 228 اصفهان ثبت و صدور ســند مالکیت داشته سپس طی 
درخواست کتبی به شماره وارده 139921702024031486 مورخ 1399/7/23 بانضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره 7784 مورخ 1399/7/23 و 
شــماره یکتا 139902150038000294 و رمز تصدیق 206906 گواهی دفترخانه 330 
سپاهان شهر اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت ایشان به علت جابجایی 
مفقود گردیده و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  
 به اســتناد 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 انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1036282 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/50 شــماره نامــه: 139985602025009568- 1399/08/12 نظر بــه اینکه آقای 
ســیف اله تقی یار رنانی فرزند ابراهیم  با تسلیم دو برگ استشــهاد شهود شماره 55562 
مورخ 1399/7/7 دفترخانه 112 اصفهان، مدعی مفقود شــدن سند مالکیت سیزده حبه 
و یک - یازدهم حبه مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
پالک شماره 18/10419 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 114763 صفحه 
149 دفتر جلد 631 امالک تحت شماره چاپی 825652 صادر و تسلیم گردیده به نامبرده 
اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده  و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 

ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1037328 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/51 شماره نامه: 139985602025008980- 1399/07/29 نظر به اینکه آقای محمد 
صادق کاویانی با تسلیم یک برگ درخواست کتبی به شماره 25029313 مورخ 99/7/28 و 
استشهاد شهود به شماره 4779 مورخ 99/7/27 دفترخانه 335 اصفهان مدعی مفقود شدن 
سند مالکیت )به علت جابجایی( سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 1228 فرعی از 
9 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضی صدور سند مالکیت المثنی می باشد پالک 
مزبور در سیستم امالک ذیل شماره الکترونیکی 139720302025025747 تحت شماره 
چاپی 031999 ج 97 سابقه ثبت دارد و به موجب سند رهنی 98516- 98/2/3 دفتر 129 
در رهن بانک مهر اقتصاد قرار دارد. 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 نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

1037337 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/52 شماره نامه: 139985602025008982- 1399/07/29 نظر به اینکه خانم نرگس 
فرقانی تهرانی با تسلیم یک برگ درخواست کتبی به شماره 25029313 مورخ 99/7/28 و 
استشهاد شهود به شماره 4780 مورخ 99/7/27 دفترخانه 335 اصفهان مدعی مفقود شدن 
سند مالکیت )به علت جابجایی( سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 1228 فرعی از 
9 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضی صدور سند مالکیت المثنی می باشد پالک 
مزبور در سیستم امالک ذیل شماره الکترونیکی 139720302025025746 تحت شماره 
چاپی 032000 ج 97 سابقه ثبت دارد و به موجب سند رهنی 98516- 98/2/3 دفتر 129 
در رهن بانک مهر اقتصاد قرار دارد. 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 نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

1037336 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
حذف بهاء ثمنیه اعیانی

شماره نامه: 139985602025009569-1399/08/12 بر اساس تقاضای خانم فاطمه 
خوشبوئی فرزند حسین شــماره ملی 1219665746 مبنی بر حذف عبارت »به استثنا بها 
ثمنیه اعیانی« از تمامت 250 سهم مشاع از چهل هزار سهم ) 31300 سهم مشاع از 48000 
ســهم 24 حبه از ششــدانگ یک طاق از دو طاق و نیم و نیم ربع از 24 طاق آب و امالک 
مزرعه بهرام آباد پالک 68 اصلی ردیف های 2 و 53 بانضمام مقدار 8700 ســهم مشاع از 
17700 سهم سه دهم از دو دانگ و پنج حبه و نیم مشــاع از 72 حبه یک طاق از 24 طاق 
مزرعه بهرام آباد پالک 68 اصلی ردیف هــای 56 و 17 و 19 و 20 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان موضوع سند انتقال 26017-99/5/09 و ســند اصالحی 99/07/01-26964 
دفترخانه 249 اصفهان که طبق سوابق، مالک بها ثمنیه اعیانی مزبور خانم کوکب سلطان 
فرزند سید اسمعیل همسر مرحوم حسن زارع بهرام آبادی می باشد در اجرای تبصره یک 

ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت، کارشناس رسمی دادگستری به علت عدم وجود 
اعیانی، تصرفات فوق الذکر را فاقد ثمن اعالم نموده و مالک اعالم داشته از نشانی مالک و 
حیات یا ممات وی اطالعی ندارد لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا ذینفع در صورت ادعای تضییع حقی می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 
یک ماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید 
در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت »به استثنا بها ثمنیه اعیانی« از سند انتقال 
متقاضی حذف خواهد شد. م الف: 1037353 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/54 شماره: 999210212080455-99/8/11 چون آقای سید مرتضی موسوی و غیره 
فرزند سید محمود با تسلیم استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
است و به تائید دفترخانه 287 خور رسیده مدعی هســتند که اسناد مالکیت مشاعی شش 
دانگ پالک 458 اصلی واقع در فرخی بخش 6 که در صفحه 130-289 دفتر 6-12 ذیل 
ثبت شماره 792 تحت شماره چاپی 795791-788347 صادر و تسلیم گردیده اظهار داشته 
اند که اسناد مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور اسناد مالکیت 
المثنی نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا 
وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه  کننده مسترد گردد اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی اســناد مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شــد.  م الف: 1037528 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور 

و بیابانک 
تحدید حدود اختصاصی

8/55 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 10/08 متر 
مربع واقع در مشاعات خانه به شــماره پالک 1897 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش یک 
حوزه ثبتی قمصر که در اجرای رأی قانون تعیین تکلیف و برابر رأی شماره 753 هیأت در 
سهم آقای جابر لوافی قمصری فرزند عباس استقرار یافته و در جریان ثبت می باشد و طبق 
تبصره ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیــف و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 99/09/10 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.

 م الف: 1037301 رضا طویلی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قمصر
فقدان سند مالکیت

8/56 شماره نامه: 139985602025008092- 1399/07/12 نظر به اینکه آقای محمد 
علی کرباسی پور  با تسلیم درخواست شماره 25025590 مورخ 99/7/5 و دو برگ استشهاد 
شهود به شــماره 25935 مورخ 99/6/23 دفترخانه 85 اصفهان  مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت )به علت جابجایی( 96 سهم مشاع به استثناء بهاء ربعیه اعیانی آن از 4680 سهم 
ششدانگ پالک شــماره 33 فرعی از 15 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضی 
صدور سند مالکیت المثنی می باشــد پالک مزبور در صفحه 544 دفتر 574 امالک ذیل 
شماره ثبت 103564 تحت شماره چاپی 064577 ســابقه ثبت دارد. لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کســی 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 کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1037494 ابوالفضل شهریاری نائینی 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

فقدان سند مالکیت
8/57 شماره نامه: 139985602025008102- 1399/07/12 نظر به اینکه آقای محمد 
علی کرباسی پور  با تسلیم درخواست شماره 25025593 مورخ 99/7/5 و دو برگ استشهاد 
شهود به شــماره 25935 مورخ 99/6/23 دفترخانه 85 اصفهان  مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت )به علت جابجایی( 72 سهم مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن از 4680 سهم 
ششدانگ پالک شــماره 418 فرعی از 15 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضی 
صدور سند مالکیت المثنی می باشــد پالک مزبور در صفحه 421 دفتر 574 امالک ذیل 
شماره ثبت 10352 تحت شــماره چاپی 064569 ســابقه ثبت دارد. لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کســی 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 کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1037497 ابوالفضل شهریاری نائینی 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/58 شماره نامه: 139985602025008097- 1399/07/12 نظر به اینکه آقای محمد 
علی کرباسی پور  با تسلیم درخواست شماره 25025591 مورخ 99/7/5 و دو برگ استشهاد 
شهود به شــماره 25935 مورخ 99/6/23 دفترخانه 85 اصفهان  مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت )به علت جابجایی( بیست و هشت - شــصت و پنجم سهم مشاع به استثناء بهاء 
ثمنیه اعیانی آن از چهارده سهم مشاع از بیست و هشت سهم ششدانگ پالک شماره 337 
 فرعی از 15 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان اســت و متقاضی صدور سند مالکیت المثنی 
می باشــد پالک مزبور در صفحه 388 دفتــر 680 امالک ذیل شــماره ثبت 132418 
تحت شــماره چاپــی 3/8342 ســابقه ثبــت دارد. لذا مراتــب  به اســتناد تبصره یک 
اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملــک مرقوم یا وجود ســند مالکیــت نزد خود 
می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن 
ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مــدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقــدام به صدور ســند مالکیت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1037503 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/59 شماره نامه: 139985602025008107- 1399/07/12 نظر به اینکه آقای محمد 
علی کرباسی پور  با تسلیم درخواست شماره 25025589 مورخ 99/7/5 و دو برگ استشهاد 
شهود به شــماره 25935 مورخ 99/6/23 دفترخانه 85 اصفهان  مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت )به علت جابجایی( یک حبه و هفت- شــصت  و پنجم حبه مشاع به استثناء بهاء 
ثمنیه اعیانی آن از 72 حبه  ششدانگ پالک شماره 343 فرعی از 15 اصلی بخش 14 ثبت 
اصفهان است و متقاضی صدور سند مالکیت المثنی می باشد پالک مزبور در صفحه 486 
دفتر 46 امالک ذیل شماره ثبت 6049 ســابقه ثبت دارد. لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1037504 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 خانه دار شدن 232 خانواده
 2 معلولی در استان

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح نهضت 
مســکن خانواده های دارای دو معلول در مناطق روستایی که از پارسال 
آغاز شده است، گفت: ۲۳۲ خانواده دارای دو معلول در این طرح صاحب 
خانه شدند. نرگس عسگری افزود: برای احداث مسکن روستایی به این 
خانواده ها ۳۶0 میلیون ریال کمک بالعوض پرداخت شده است.عسگری 
اضافه کرد: چهارمحال و بختیاری در خصوص جذب و تخصیص اعتبارات 
احداث مســکن برای خانواده های دو معلول روســتایی در سطح کشور 
رتبه برتر را کســب کرده است.وی با اشــاره به اینکه طرح نهضت مسکن 
خانواده های دارای دو معلول در مناطق روستایی در قالب تفاهم نامه سه 
جانبه با بهزیستی، بنیاد مســکن انقالب اسالمی و بنیاد مستضعفان در 
دست اجراست، ادامه داد: ۴00 میلیون ریال تسهیالت ارزان قیمت نیز به 

متقاضیان پرداخت می شود.
عســگری با اشــاره به اینکه ۵00 خانواده دارای دو معلولی فاقد مسکن 
در استان شناسایی شــده اســت، گفت: در مناطق روســتایی که بنیاد 
مســکن زمین داشــته باشــد برای تامین زمین به این افراد نیز کمک 
می شــود.وی افــزود: ســاخت و تامین مســکن بــرای خانواده های 
دارای ۲ معلول در مناطق شــهری نیز بــا امضا تفاهم نامــه پنج جانبه 
بین بهزیســتی، بنیاد مســکن، انجمن خیران مسکن ســاز، ســازمان 
ملی زمین بــه نمایندگــی از راه و شهرســازی و بنیاد مســتضعفان در 
دســت اجراست.عســگری اظهار داشــت: در مناطق شــهری نیز ۴00 
 میلیون ریــال کمــک بالعــوض و پرداخت تســهیالت بنیاد مســکن 

پرداخت می شود.
وی ادامه داد: هزینه انشــعاب آب، برق و گاز این مددجویان و همچنین 
هزینه پروانه ســاخت مســکن دو معلولی در مناطق شهری و روستایی 

رایگان است.
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همایش بین المللی قرآن و سالمت اجتماعی آنالین برگزار 
می شود

رییـس دانشـگاه معـارف قـرآن و عتـرت)ع( اصفهـان گفـت: نخسـتین همایـش بیـن المللی 
قرآن و سـامت اجتماعـی ۱۵ آبان بـه صورت مجـازی برگـزار می شود.محسـن حـاج کاظمیان 
افـزود: همایـش بین المللـی قـرآن و سـامت اجتماعی با پیـام آیت ا… مـکارم شـیرازی آغاز 
بـه کار خواهد کـرد و سـخنران ویـژه آن دکتر نزیهـه صالح، اسـتاد دانشـگاه بیروت اسـت.وی با 
اشـاره به هـدف از برگـزاری ایـن همایـش اظهارداشـت: نخسـتین همایش بیـن المللـی قرآن 
و سـامت اجتماعـی درصـدد تدویـن الگویـی بـا تکیه بـر آیـات قـرآن و روایـات، عوامـل موثر 
بـر سـامت اجتماعـی در حیطه هـای مختلـف و به صـورت روشـمند شناسـایی و براسـاس آن 
اقـدام خواهـد کرد.رییس دانشـگاه معـارف قرآن و عتـرت اصفهـان ادامـه داد: ۳۷ مقالـه برتر 
جهت ارائه شـفاهی در روز همایش و چـاپ در کتاب مجموعه مقاالت پذیرفته شـده اسـت.وی 
بیان کـرد: از مجمـوع مقـاالت پذیرفته شـده پنـج مقالـه از اسـتادان بین المللی عـراق و لبنان و 
مقاله هـای داخلـی از اسـتادان دانشـگاه های تربیت مدرس، علوم پزشـکی، فردوسـی مشـهد، 
اصفهان و شـهید بهشـتی اسـت.حاج کاظمیان خاطرنشـان کـرد: فعالیـت همایش در راسـتای 

تبییـن و ترویـج مولفه هـای قرآنـی و سـامت اجتماعی اسـت.

دانشگاه کاشان در رتبه بندی »تایمز« 2021 جای گرفت
دانشـگاه کاشـان در رتبه بندی موضوعـی تایمز ۲۰۲۱، یکـی از معتبرتریـن نظام هـای بین المللی 
دانشـگاهی رتبه های برتر را در برترین های جهانی و کشـور کسـب کرد.مجید منعـم زاده، معاون 
پژوهش و فنـاوری دانشـگاه کاشـان، گفت:دانشـگاه کاشـان در گروه مهندسـی و فنـاوری رتبه 
۲۵۱ تـا ۳۰۰ جهانـی و رتبـه دوم کشـور و جامع و در گـروه علـوم پایه )فیزیـک و نجوم، شـیمی، 
محیط زیسـت و علـوم دریایی، آمـار و ریاضی( رتبـه ۴۰۱ تا ۵۰۰ جهان، سـوم کشـور و دوم جامع 
را کسـب کـرد.وی، بـا تاکیـد بـر اینکـه نظـام رتبه بنـدی تایمـز یکـی از معتبرتریـن نظام هـای 
بین المللی دانشـگاهی اسـت، افزود: این نظام هر سـال رتبه بنـدی جامعی از بررسـی اطاعات 
بیـش از ۱۵۰۰ دانشـگاه از ۹۳ کشـور جهـان ارائـه می دهد.منعـم زاده، تصریـح کـرد: رتبه بنـدی 
موضوعـی تایمـز سـاالنه در ۱۱ حـوزه موضوعـی کلـی کـه برخـی از آن هـا دارای چندیـن موضوع 

فرعـی اسـت، دانشـگاه های برتـر جهـان را معرفـی می کند.

مدیرکل اوقاف اصفهان:

بدرفتاری به وقف تاثیر منفی بر جامعه می گذارد
مدیـرکل اوقاف و امـور خیریه اصفهـان گفت: بدرفتـاری به وقـف و بی توجهی بـه پرداخت دیون 
واقـف موجـب تاثیـر منفـی بـر جامعـه و کمرنـگ شـدن رغبـت افـراد بـرای ورود به این سـنت 
الهـی می شود.محمدحسـین بلک افـزود:  امـروزه بخش هایـی از موقوفـات، درگیـر رفتارهای 
نامناسـب هسـتند که از جملـه آن  پرداخت نکـردن طلـب موقوفات از سـوی دسـتگاه ها به این 
نهاد اسـت.وی از مطالبه حـدود ۷۰۰ میلیـارد ریالی ایـن نهـاد از  ادارات، نهادهـا و مجموعه های 
رسـمی  اسـتان اصفهان از محل پرداخت اجاره موقوفات خبـر داد.مدیرکل اوقـاف و امور خیریه 
اصفهان از مسـئوالن قضایی اسـتان که در زمینـه پیگیری و اسـتیفای مطالبات اوقـاف همکاری 
الزم را داشـتند، تقدیـر کرد.مدیـرکل اوقـاف و امور خیریـه اصفهان گفـت: به رغم موارد یادشـده 
در سـال های اخیر رغبت مردم  این اسـتان به سـنت الهـی وقف به دلیـل ماندگاری و حراسـت 
بیشـتر نسـبت به صدقات افزایش یافته اسـت.وی اضافه کرد: رغبت مردم اصفهـان به فرهنگ 
کار نیـک در مقاطـع مختلـف از جمله مواسـات و سـیل، زلزلـه و بـرای تامین مسـکن و تحصیل 
افـراد نیازمند اثبات شـده ولـی گرایش به وقف و گذشـت ازبخشـی از مـال برای تـداوم کار خیر 

جایگاه ویـژه و خاصـی در بین مردم اسـتان دارد.

  دفاتر ثبت ازدواج در اصفهان در حال ورشکستگی هستند؛

روزهای خاکستری ازدواج

وجود زد و بند برای جذب مشتریان بیشتر  پریسا سعادت
و رقابت ناسالم دفاتر ازدواج  طاق از سال 
گذشته در رسانه ها مطرح شد. پرداختن به درآمدهای نجومی برخی 
از این دفاتــر در حالی که اکثریــت این مراکز در حال ورشکســتگی 
هستند، سوژه ای جدید شد که  برقراری طرح سهمیه بندی طاق در 
دفاتر به خصوص در تهران را به دنبال داشــت؛ اتفاقی که برخی آن را 
راهی برای کنترل این قانون شکنی دانستند و برخی دیگر آن تنها رفع 
تکلیف نهادهای نظارتی و طرحی فاقد چهارچوب های اجرایی اعام 
کردند. در نهایت اما این دست از اقدامات امسال با شیوع کرونا و کساد 
شدن بازار ازدواج و البته افزایش طاق ها چندان تاثیری در درآمدها 

و رفع معضل دفاتر ثبت ازدواج نداشت.
 نهادهایی که حاال رییس کانون ســردفتران ازدواج و طاق اســتان 
اصفهان می گوید بســیاری از آنها در آســتانه ورشکستگی قرار دارند. 
پایین آمدن آمار ازدواج و کم شــدن مشــتریان و مراجعان به دفاتر 
موجب شده تا این مراکز برای جذب مشــتری به لوکس سازی اتاق 
های عقد، اجازه برگزاری مراسم به دلخواه عروس و داماد و حتی ارائه 
برخی از خدمات غیر متعارف دست بزنند. اتفاقی که از سوی مسئوالن 
امر به رقابت ناسالم تعبیر شده است آنگونه که علی اکبر صافی در این 
زمینه می گوید فقدان موازنه درآمدی بین دفاتر ازدواج و طاق رقابت 

ناسالمی بین دفاتر ایجاد کرده است.درحالی برخی دفاتر ازدواج گاهی 
بیش از ۱۰۰ ازدواج در یک ماه ثبت می کنند که این آمار در بسیاری از 
دفاتر صفر یا تک رقمی است و باعث شــده حدود ۹۰ درصد دفاتر در 

معرض ورشکستگی قرار گیرند.
حجت االســام علی اکبر صافی اصفهانی اظهار کرد: آمارهای ازدواج 
در سال جاری درحالی با کاهش مواجه شده که تغییری در آمارهای 
طاق نمی بینیــم، البته نمی توان همه تقصیــر را به گردن همه گیری 

کرونا انداخت و شرایط اقتصادی را نادیده گرفت.
رییس کانون سردفتران ازدواج و طاق استان با اشاره به کاهش چند 
درصدی آمار ازدواج در ۶ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته در استان اصفهان، گفت: این درحالی است که متاسفانه 
در همین مدت آمار طاق نه تنها کاهش نداشــته که مقداری افزایش 
هم داشته است.وی ، کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طاق را تحت 
تاثیر بحران کرونا، شرایط اقتصادی و تغییر سبک زندگی مردم دانست 
و گفت: متاسفانه حال خانواده در اصفهان خوب نیست، تجرد زیستی 
درحال افزایش است و بسیاری از ازدواج هایی که در دفاتر ازدواج ثبت 
می شود ازدواج های بار دوم و یا در سنین باالست و کمتر موردی داریم 

که عروس و دامادی سن نرمال برای ازدواج داشته باشند.
رییس کانون سردفتران ازدواج و طاق استان ادامه داد: تعداد انگشت 

شــماری از دفاتر ازدواج که پای بندی چندانی هم بــه پروتکل های 
بهداشتی ندارند همان صاحبان درآمدهای نجومی هستند. این دفاتر 
با اتاق های عقد الکچری، رقص نور، ســفره های تجملی و امکانات 
دیگری که ایجاد کرده اند مشــتریان بیشتری به خود جلب می کنند، 

درحالی که این موضوع نیز تخلف محسوب می شود.
حجت االســام صافی با اشــاره به اینکه فقدان موازنه درآمدی بین 
دفاتر ازدواج و طاق باعث رقابت ناســالمی بین دفاتر شــده، گفت: 
این درحالی اســت که درصد باالیی از دفاتر ثبــت ازدواج و طاق در 
معرض ورشکستگی هســتند، چراکه هزینه های دفاتر باال رفته و از 
طرفی تعرفه هایی که قرار است هر ۲ سال یک بار تغییر کند، با هزینه 
ها سازگار نیســت.وی با بیان اینکه به طور میانگین درآمد دفاتر ثبت 
ازدواج حداقل یک چهارم شده، تصریح کرد: در همین شرایط هزینه 

های دفاتر حدود ۳ تا ۴ برابر افزایش یافته است.
 تمــاس هــای زیــادی از ســردفتران ازدواج داریــم کــه از ایــن 
وضعیت گایــه دارنــد، البته بخشــی از ایــن وضعیت به شــرایط 
اقتصــادی جامعــه و بحــران کرونا برمی گــردد ولی بخشــی از آن 
را مــی توان بــا تدابیــری حل کــرد؛ ازجمله ایجــاد موازنــه درآمد 
 بین دفاتــر ثبــت ازدواج و اصاح تعرفه هــا که نیازمنــد تصمیمات

 ملی است.

با مسئولان جامعه

یک فعال حوزه کودکان کار گفت: با توجه به وضعیت 
شیوع کرونا در کشور نیاز است تغییراتی در نحوه کمک 
رسانی به نیازمندان ایجاد شود و کمک ها تنها مختص 
به تامین مایحتاج زندگی نباشد.نوید مسائلی اظهار 
کرد: کودکان کار به دلیل شــرایط ســخت معیشتی 
امکان تهیه تلفن همراه برای استفاده از نرم افزار شاد 
را ندارند و انگیزه آنها برای تحصیل کاهش پیدا کرده 
است در نتیجه شماری از این کودکان در معرض ترک 

تحصیل قرار گرفته اند.این فعال اجتماعی با اشاره به 
عدم ارائه خدمات مناسب برای توزیع اقام بهداشتی 
در حاشیه شهر اصفهان گفت: اگرچه در چندین مورد 
اقام بهداشــتی در این مناطق توزیع شــد ولی نیاز 
اســت این اقدام تکرار شــود؛ افزون بر این سازمان 
های متولی مانند بهزیستی می توانند کودکان کارگر 
روزمزد را شناســایی کنند تا در صورت ابتا به کرونا و 
خانه نشینی از آنها حمایت شود.مدیر انجمن حمایت 
از کودکان کار درباره آمــوزش مجازی در برخی نقاط 
حاشــیه شــهر، اظهار کرد: اگرچه مدارس در مناطق 
کمتر برخوردار اصفهان به صورت نیمه حضوری فعال 
هستند اما به دلیل الزام آور نبودن، کودکان کار عاقه 

ای به حضور در مدرســه ندارند و کاس ها را رها می 
کنند.مسائلی با اشاره به حساسیت ها درباره حصه 
افزود: عاوه بر حصه افراد حاشــیه نشین و نیازمند 
بســیاری در دیگر بخش های اصفهــان، وجود دارد 
اما حصه به محلی برای توجه بیشتر خیرین و رسانه 
ها تبدیل شــده و مناطق دیگر که نیاز بیشــتری به 
کمک دارند، دیده نمی شــود. مســائلی با اشاره به 
حساسیت ها درباره حصه افزود: عاوه بر حصه افراد 
حاشیه نشین و نیازمند بسیاری در دیگر بخش های 
اصفهان، وجود دارد؛ اما حصه بــه محلی برای توجه 
بیشتر خیرین و رسانه ها تبدیل شده و مناطق دیگر که 

نیاز بیشتری به کمک دارند، دیده نمی شود.

یک فعال در حوزه کودکان کار:

اصفهان عالوه بر حصه مناطق محروم دیگری هم دارد

طبق تصمیمات ستاد استانی مقابله با کرونا صورت گرفت؛

اجرایی نشدن طرح زوج و فرد در اصفهان
طبق تصمیمات ســتاد اســتانی مقابله با کرونا، طــرح زوج و فرد تا پایان آبــان دراصفهان اجرا 
نمی شود.رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه هر ساله با آغاز فصل سرما و پدیده 
وارونگی هــوا که غلظــت آالینده های 
جــوی را افزایش می دهــد طرح زوج 
و فــرد در اصفهــان اجرایی می شــد، 
گفت: بــا توجه به اینکه کنترل شــیوع 
ویروس کرونــا بر آلودگی هــوا مقدم 
اســت، پلیس راهور بــرای اجرای این 
طرخ تابع ستاد استانی مقابله با کرونا 
خواهد بود.سرهنگ محمدرضا محمدی 
با بیان اینکــه به منظور پیشــگیری از 
انتشــار ویروس کرونا ورود خودرو ها 
با پاک غیربومی به کان شــهر اصفهان ممنوع شــده، افزود: خروج خودرو هــا با پاک بومی، 
از خروجی هــای اصفهان تــا پایان جمعــه ۱۶ آبان ماه ممنوع اســت.وی گفت: وســایل نقلیه 
 عمومی بار و مســافر مشــمول طرح ممنوعیــت نخواهد شــد و متخلفــان ۵۰۰ هــزار تومان 

جریمه می شوند.

احتکار 50 دستگاه پراید در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۵۰ دستگاه سواری پراید احتکار شده در شهرضا خبر 
داد.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر اظهار داشت: با توجه به نوسانات قیمت خودرو در بازار داخل، 
طرح تشدید مبارزه و مقابله با احتکار خودرو به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی استان 

اصفهان قرار گرفته است.
وی افــزود: مامــوران پلیــس آگاهــی شهرســتان شــهرضا بــا اشــرافیت و هوشــمندی 
بــاالی خــود از دپــو و احتــکار خــودرو در یــک کارگاه واقــع در شــهرک امیرکبیــر مطلع و 
بافاصلــه وارد عمل شــدند.این مقــام انتظامی بیان داشــت: پــس از کســب اطاعات الزم 
طی هماهنگی بــا مقام قضایی از کارگاه مذکور بازرســی شــد که ۵۰ دســتگاه ســواری پراید 
صفــر احتــکار شــده کشــف شد.جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان اظهــار 
 داشــت: در ایــن رابطه یــک نفــر دســتگیر و بــرای اقدامــات قانونی بــه مراجــع قضایی 

تحویل داده شد.

قاچاق تریاک با چراغ خاموش در یکی از جاده های اصفهان
فرمانده یگان تکاوری اســتان اصفهان از کشف ۱۵۰ کیلو تریاک در بازرســی از یک سواری پژو 
۴۰۵ که در تاریکی شب با چراغ خاموش حرکت می کرد، خبر داد.سروان روح ا... فاطمی گفت: 
ماموران پلیس تکاوری اصفهان حین گشت زنی در جاده راه آهن یزد-اصفهان به یک سواری ۴۰۵ 

که در تاریکی شب با چراغ خاموش حرکت می کرد، مشکوک و آن را متوقف کردند.
فرمانــده یگان تــکاوری پلیــس اصفهان خاطر نشــان کــرد: در بازرســی از این خــودرو ۱۵۰ 
کیلو تریــاک که زیــر صندلی ها و در صندوق عقب جاســاز شــده بود، کشــف شــد.این مقام 
انتظامــی با بیان اینکــه در این خصوص ۲ ســوداگر مرگ دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده 
بــرای اقدامــات قانونی به مراجــع قضائــی تحویل داده شــدند، گفــت: نیــروی انتظامی با 
 ســوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد قاطــع و قانونی می کند و اجــازه جوالن به آنان

 نخواهد داد.

خبر روزناجا

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

 شرایط کرونا در استان
 فوق حاد است

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
بیان اینکه وضعیت اســتان اصفهان از لحاظ 
همه گیــری کرونــا به ســمت فاجعه پیش 
می رود، گفت: در صورت بی اهمیتی نســبت 
به هشــدارها و عدم رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعی بایــد منتظر مــرگ ده هــا نفر از 
عزیزان مان باشــیم.آرش نجیمی با اشــاره 
به وضعیــت کرونا در اســتان اصفهان اظهار 
کرد: تعداد بیماران بســتری به بیش از هزار 
و ۹۰۰ نفر رســیده و پیش بینــی می کنیم در 
روزهای آینده به عدد ۲ هزار بیمار برســیم که 
رقم بسیار باالیی است.ســخنگوی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه احتمال 
می رود با اضافه شــدن چند صد بیمار دیگر 
مجبور شویم دوباره بعضی از بیمارستان هایی 
که به آن ها استراحت داده بودیم را وارد مدار 
کنیم، افزود: تعداد موارد حاد و فوت بســیار 
آمار نگران کننده ای در اســتان اصفهان دارد 
و مرگ به بیش از ۵۰ نفر رســیده ، شــرایط 
اســتان اصفهان فوق حاد است و با این روند 
پیش بینی مان فاجعه بار اســت.وی با تاکید 
بر اینکه محدودیت ها نیاز ضروری اســتان 
اصفهان اســت و بایــد فعالیت هایی انجام 
دهیم که جلوی این روند گرفته شــود، گفت: 
اگر فکری به حال محدودیت هــا نکنیم و با 
محدودسازی روند شدید پیک بیماری را مهار 
نکنیم به جرأت می گویم، سیستم بهداشت و 
درمان ما با این روند افزایش بیمار نمی تواند 
تاب آوری و مقاومــت کند.نجیمــی با بیان 
اینکه تاکنون هر امکانی در بهداشت و درمان 
استان اصفهان بوده اســت را بسیج کرده ایم 
و با این روند باز هم نیــاز به افزایش ظرفیت 
داریم، عنوان کرد: مردم بداننــد کادر درمان 
خسته شده اند و تخت آی سی یو و بستری 
بسیار محدود اســت، تا حدودی می توانیم 
تخت ها را اضافه کنیم، اگــر همه امکانات را 
هم به کرونا اختصاص دهیم، باز هم محدوده 

محدودی داریم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان:

35 درصد معاینات بالینی پزشکی قانونی مربوط به نزاع است
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: ۳۵ درصد ازمراجعات مربوط به معاینات بالینی در مراکز پزشکی قانونی استان در سال جاری مربوط به موضوع نزاع بوده 
است.علی سلیمانی پور با بیان اینکه در ۶ ماهه اول سال جاری ۲۲ هزار و ۹۳ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند، 
اظهار داشت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است.وی افزود: البته باید توجه داشت که ۳۵ درصد از مراجعات مربوط به معاینات 
بالینی در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مربوط به موضوع نزاع بوده است.وی اضافه کرد: استان اصفهان پس از استان های تهران، خراسان رضوی و آذربایجان 
شرقی رتبه چهارم کشور در زمینه نزاع را به خود اختصاص داده است.سلیمانی پور همچنین به افزایش آمار فوت ناشی از حوادث کار در ۶ ماهه اول امسال اشاره کرد و 
گفت: در این بازه زمانی ۴۸ نفر که همگی مرد بودند به دلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که همگی مرد بوده اند، افزایش داشته است.وی ادامه داد: بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی و برخورد 
جسم سخت بوده است. مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در خصوص تعداد مصدومان ناشی از حوادث کار در استان اصفهان نیز ابراز داشت: در ۶ ماه نخست 
امسال یک هزار و ۲۳۰ مورد شامل ۵۵ زن و یک هزار و ۱۷۵ مرد در این حوادث مصدوم شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل که یک هزار و ۲۶۸ مورد شامل ۹۳ 

زن و یک هزار و ۱۷۵ مرد بوده، سه درصد کاهش داشته است.

پایین آمدن آمار ازدواج و کم شدن مشتریان و مراجعان 
به دفاتر موجب شده تا این مراکز برای جذب مشتری به 
لوکس سازی اتاق های عقد، اجازه برگزاری مراسم به 
دلخواه عروس و داماد و حتی ارائه برخی از خدمات غیر 

متعارف دست بزنند

پاک سازی زاینده 
رود از زباله

با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز و 
بارندگی و احتمال وقوع سیل در این 
فصل، تعدادی از کایاک سواران و 
قایقرانان تیم امداد و نجات سیاب 
و رودخانه های ایــران با حضور در 
این بخش اقدام به پاک ســازی 

حریم و بستر زاینده رود کردند.

وز عکس ر
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رویای بزرگ پرسپولیس برای دو ماه آینده
تیم فوتبال پرســپولیس در دو ماه آینده می تواند دو جام دیگر را بــه افتخارات خود اضافه کند. 
هر چند کار ســختی در فینال لیگ قهرمانان آسیا دارد.شــاگردان یحیی گل محمدی این روزها 
برای تحقق یک رویای بزرگ تالش می کنند؛ قهرمانی آســیا رویای بزرگ سرخ هاست که حاال 
در یک قدمی آن قرار دارند.غیبت برخی ســتاره ها در فینال به دلیل محرومیت یا جدایی گرچه 
می تواند کار را برای پرســپولیس ســخت کند؛ اما بازیکنان پرسپولیس نشــان داده اند که برای 
روزهای دشوار آمادگی دارند و این جمله که »پرسپولیس تیم روزهای سخت است« را در دوحه 
به خوبی نشان دادند و با وجود غیبت برخی نفرات فیکس با هدف قهرمانی در آسیا با تمام وجود 
به میدان خواهند رفت.عالوه بر این بعد از فینال لیگ قهرمانان آســیا ۲۰۲۰ دیدار سوپرجام نیز 
پیش روی پرسپولیس است. سرخ ها در ۳ فصل گذشــته فاتح سوپرجام بوده اند و بدون شک 
در این بازی نیز بــرای برد وارد میدان می شوند.پرســپولیس می خواهد به تاریخ ســازی ادامه 
دهد و پس از پوکر قهرمانی لیگ، به دنبال فتح لیگ قهرمانان آســیا و پوکر ســوپرجام اســت.

سرخ پوشــان با شــروع لیگ بیســتم هم با هدف پنجمین قهرمانی متوالی به مصاف حریفان 
خواهند رفت و نمی خواهند فرصت قهرمانی در جام حذفی را نیز از دســت دهند؛ سرخ ها اگر در 
 راه دستیابی به این اهداف موفق باشند گام بزرگ تری برداشته و بیشــتر در تاریخ فوتبال ایران 

جاودانه می شوند.

وضعیت نامشخص پیکان در آستانه لیگ بیستم
در شرایطی که پیکان روز شــنبه باید در آبادان به مصاف صنعت نفت برود، هنوز وضعیت نیمکت 
این تیم نامشخص است.پیکان که لیگ را با عبدا... ویســی به پایان رسانده بود، انتظار می رفت 
در فصل جدید با تفکرات ویسی موفق شود و شرایط بهتری نسبت به لیگ نوزدهم دنبال کند. با 
این حال خیلی زود اختالف نظر میان ســرمربی جنوبی با اکبر محمدی باعث شد تا نیمکت تیم 
دچار تنش شود.عبدا...ویســی به دلیل برخی دخالت ها از مربیگری این تیــم کنار رفت و البته 
نکته عجیب اینجاست همچنان پیگیری از سوی مدیران رده باالی باشگاه برای بازگرداندن او به 
نیمکت ادامه دارد و طی روزهای اخیر جلســات زیادی در این رابطه تشکیل شده است.از سوی 
دیگر کمیته فنی باشــگاه پیکان نیز طی روزهای اخیر گزینه های زیــادی را مدنظر قرار داده و به 
بررسی برنامه آنها پرداخته اند. مهدی تارتار، حمید استیلی، فراز کمالوند، هومن افاضلی از جمله 
مربیانی بودند که طی این مدت به عنوان کاندیدای مربیگری این تیم مورد بررسی قرار گرفتند که 
البته حمید استیلی خیلی زود از این جمع کنار رفت و اعالم کرد قادر به پذیرش این پست نیست.

مهدی تارتار نیز طی دو مرحله وارد مذاکره با پیکانی ها شــد که توافق مالی در این زمینه صورت 
نگرفته است؛ اما همچنان گزینه نزدیک به نیمکت پیکان محسوب می شود. باید دید در شرایطی 
که زمزمه هایی مبنی بر احتمال بازگشت عبدا... ویسی به نیمکت این تیم شکل گرفته، آیا او برابر 
نفت آبادان ســرمربی تیم خواهد بود یا مهدی تارتار کار را با این تیم استارت خواهد زد و پیکان را 

از این بالتکلیفی خارج خواهند کرد.

»سعید آذری« به کمیته اخالق می رود 
 یکی از خبرهای جنجالی و پرحاشــیه روزهای اخیر فوتبال ایران که با واکنش های زیادی میان 
اهالی فوتبال مواجه شد، محرومیت سعید آذری توسط کمیته اخالق از فعالیت های فوتبالی بود.

آذری در الیو اینســتاگرامی خود پس از اینکه توضیحاتی در مورد چگونگی انتقال مســلمان به 
پرسپولیس و چرایی استقاللی نشدن این بازیکن ارائه کرد، در رابطه با محرومیت خود نیز ضمن 
قدردانی از اهالی فوتبال و رســانه ها که از او پس از انتشــار حکم کمیته اخــالق حمایت کردند، 
توضیحات کوتاهی ارائه کرد و گفت:» شنبه جلســه ای در کمیته اخالق برگزار خواهد شد. در این 

جلسه ادله ای را خواهیم برد و ارائه خواهیم کرد.«

بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر روی خط استارت؛

نبرد فوالدی در فوالد شهر

سمیه مصور  فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشــور  در شــرایطی روز جمعه روی خط 
استارت قرار می گیرد که کرونا جامعه را در وضعیتی بحرانی فرو برده و 
نسبت به ماه های قبل تلفات بیشتری گرفته است؛ اما مسئوالن سازمان 
لیگ تصمیم بر آغاز این رقابت هاگرفته اند. لیگ برتر فوتبال ایران از روز 
جمعه وارد بیستمین دوره خود خواهد شد و ۱۶ تیم از اقصی نقاط ایران، 
تنــور رقابت های فوتبــال را داغ خواهند کرد. بعد از اتمــام لیگ برتر در 
واپســین روزهای مرداد و پیگیری جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا، 
حاال لیگ برتر جان تازه ای خواهد گرفت و همه تیم ها بعد از حدود ۷۰ روز 
به رقابت می پردازند. در یکی از حساس ترین دیدارهای هفته نخست 
فصل جدید رقابت های لیگ برتر تیم ذوب آهن اصفهان در ورزشــگاه 
فوالد شــهر از تیم فوالد خوزســتان پذیرایی می کند، دیداری که تقابل 

سرمربیان جوان این دو تیم بر جذابیت های آن افزوده است.
تیم ذوب آهن در حالی پا به میدان بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر 
می گذارد که این تیم در بازار نقل و انتقاالت نتوانســت عملکرد خوبی را 
از خود به جای بگذارد و خروجی از این تیم بر ورودی آن پیشــی گرفته 
است.هنوز خســتگی لیگ نوزدهم از کالبد ذوبی ها خارج نشده بود که 
دانیال اسماعیلی فر از این تیم جدا شــده و به تیم همشهری پیوست. 
محمد نژاد مهدی، دومین جابه جایی بین تیم های اصفهانی محســوب 
می شود، اما با این تفاوت که مهدی پور در لیست نویدکیا بود و با نظر این 
سرمربی جذب شد. با قطعی شــدن همکاری یحیی گل محمدی با تیم 
پرسپولیس،  جذب احسان پهلوان در دستور کار قرار گرفت و این بازیکن 

راهی تهران شد تا زیر نظر سرمربی سابقش فوتبال را ادامه دهد.
پهلــوان در مســابقات لیگ قهرمانــان آســیا در مرحلــه گروهی نیز 
سرخ پوشــان را همراهی کرد و با این تیم به فینال آسیا رسید. در ادامه 
نیز ذوب آهــن دو خروجی دیگر به مقصد فوالد خوزســتان داشــت و 
دو بازیکن جوان و آینده دار ایــن تیم برای ادامه فوتبــال راهی جنوب 
شدند. محمدرضا عباسی و مهران درخشان مهر در حالی که در تمرینات 
آماده ســازی ذوب آهن برای فصل جدید شرکت داشــتند، به یک باره 
تصمیم به جدایی گرفتند و هر دو بــه تیمی رفتند که فصل آینده در لیگ 
قهرمانان آســیا حضور دارد. از جمع ذوبی ها، وفــا هخامنش و هادی 
محمدی نیز ســهم تراکتورســازی شــدند. هخامنش که در میانه های 
فصل گذشته، از لیگ عراق به ذوب آهن پیوسته بود، توانست نظر مثبت 
علیرضا منصوریان را بــرای ادامه همکاری جلب کنــد. هادی محمدی 
نیز که چندی قبل شایعاتی درباره پیوســتن او به یک تیم هندی وجود 

داشــت، با وجود درخواســت رحمان رضایی برای همکاری، تصمیم به 
جدایی گرفت و مقصد تبریز را انتخاب کــرد. رحیم زهیوی و محمدباقر 
صادقی نیز بازیکنانی بودند که در لیست رضایی برای فصل جدید جایی 

نداشتند و راهی تیم های دیگر لیگ برتری شدند.
برخالف خروجی ذوب آهن که اسامی مطرحی را درون خود جای داده 
است، لیست ورودی سبزها چندان پرو پـــیمان نـــیست و نمــی توان 
برگ برنده ای بین بازیکنان جذب شــده این تیم پیدا کرد، البته تجربه 
ثابت کرده کــه تکیه به نام ها چنــدان منطقی نیســت و بازیکنان موثر 
بهتر از ســتاره های نامدار به کار تیم ها آمده اند. بازگشــت شهاب گردان 
به ذوب آهن را می توان یکــی از اتفاقات مهم لیگ عنــوان کرد. مهرداد 
قنبری، دیگر بازیکنی اســت که پس از چند فصل به ذوب آهن برگشته 
اســت. این هافبک جنگنده اگر همان کارکرد گذشــته را داشته باشد، 
بازیکن موثری برای رحمان و تیمش خواهد بود. محمد قریشی، دیگر 
بازیکن جذب شده ذوب آهن اســت. او در دو فصل اخیر در تیم صنعت 
نفت آبادان رکورددار بیشــترین دقایق بازی در لیگ برتر بوده است. در 
مــــقابل سه بازیکنی که از تیم ذوب آهن به ســپاهان رفتند، ابوالفضل 

عکاشه نیز پس از اینکه در لیســت مازاد زردها جای گرفت، راهی ذوب 
آهن شــد. میالد جهانی، عبدا... حسینی، علی دشــتی و علی نبی زاده 
دیگر بازیکنان جذب شده ذوب آهن هستند که با نظر کادر فنی پیراهن 

سبز را بر تن کرده اند.
جدال تیم های فــوالد خوزســتان و ذوب آهن را باید تقابــل دو تفکر 
دانســت.جواد نکونام به عنوان سمبل و نماد فوتبال اســپانیا در ایران 
شناخته می شود و به واســطه یک دوره ۶ ســاله حضور در اوساسونا و 
یک دوره یک ســاله پس از آن بازگشــت به این تیم، سبک مربیگری 
وی را برگرفته از آموخته هایش در اللیگا در نظر می گیرند.از سوی دیگر 
رحمان رضایی هم کار خودش را از این فصــل روی نیمکت ذوب آهن 
شروع کرده و او هم که با ۷ سال سابقه حضور در سری آ ایتالیا و حضور 
در تیم هایی مثل پروجا، مسینا و لیورنو به نوعی نماینده فوتبال ایتالیا در 
ایران است و خودش هم سبک مربیگری اش را برگرفته از  فوتبال این 
کشور می داند و مدل فوتبال مورد عالقه اش شبیه به فوتبال ایتالیاست.

تقابل این دو تیم با ســرمربیان جوان شان با توجه به نکات عنوان شده 
می تواند از اتفاقات جالب هفته نخست لیگ برتر باشد.

 سوال  روز

واکنش »صالح« به رسیدن به رکورد اسطوره لیورپول
محمد صالح، ســتاره مصری لیورپول در جریان پیروزی 5-۰ این تیم که ســه شنبه شب مقابل 
آتاالنتا به دست آمد یکی از گل های تیمش را زد تا به رکوردی تاریخی دست پیدا کند. حاال صالح 
در کنار استیون جرارد، ستاره مرسی ساید بهترین گلزن تاریخ این تیم در لیگ قهرمانان است.گلی 
که صالح در دقیقه 4۷ مسابقه با آتاالنتا در ورزشــگاه آتلتی آزوری در ایتالیا به ثمر رساند، بیست 
و یکمین گل او در لیگ قهرمانان بود. صالح در پایان بازی گفت ایــن رکورد برایش افتخار بزرگی 
است ولی پیروزی لیورپول در مســابقاتش برای او و دیگر بازیکنان تیم بیشترین اهمیت را دارد.

صالح در پایان بازی گفت:» شکی نیست از اینکه توانسته ام به این رکورد برسم خیلی خوشحالم. 
استیون جرارد برای این باشگاه یک اسطوره است. من از این بابت واقعا افتخار می کنم«. ستاره 
مصری در ادامه گفت: » ولی همانطور که قبال هم گفته ام مهم ترین چیز برای ما تیم است. من از 
اینکه گل می زنم و به تیم کمک می کنم در بازی هایش پیروز شود خوشحالم و این را از هر چیزی 

مهم تر می دانم«.

رئال مادرید هم این ستاره را می خواهد
باشگاه رئال مادرید این روز ها در حال بررسی شرایط جذب داوید آالبا، مدافع - هافبک اتریشی از 
بایرن مونیخ به صورت آزاد است.بایرن مونیخ روز یکشنبه اعالم کرد که آنها به مذاکرات خود برای 
تمدید قرارداد آالبا پایان داده اند چراکه موفق به جلب رضایت این بازیکن و تمدید با او نشده اند.

به همین خاطر، حاال باشگاه رئال مادرید به عنوان یک مشــتری جدی در پی جذب این بازیکن 
است. البته باشگاه های زیاد دیگری از جمله لیورپول و بارسلونا هم عالقه مند به خرید این بازیکن 

هستند و قرار است با رئالی ها در این راه رقابت کنند.

نقش »تیاگو مسی« در بارسایی ماندن پدرش!
روز سه شنبه تیاگو مسی، پسر بزرگ لیونل مسی، 8 ساله شد. او تاثیر بسزایی در ماندن فوق ستاره 
آرژانتینی در بارسلونا داشته است. مسی در تابستان گذشته قصد جدایی از بارسا داشت اما پسرش 
به شدت با این قضیه مخالف بود و به نظر می رسد روی تصمیم لئو مسی تاثیر گذاشته است.لیونل 
مسی پس از اینکه در بارسلونا ماندنی شــد، درباره نقش خانواده و پسرش تیاگو در تصمیمی که 
گرفته است، در گفت وگو با وبســایت گل گفته بود: »تیاگو چیزی را از تلویزیون شنید و جریان را 
فهمید و از من پرسید. من نمی خواستم او چیزی راجع به ترک اجباری اینجا، اینکه به یک مدرسه 
جدید برود و دوســتان جدیدی پیدا کند ، بداند. او گریه کرد و گفت: »لطفا نرویم.« تاکید می کنم 
که واقعا سخت بود. این قابل درک بود. من بارسلونا را دوست دارم اما هنوز هم حق تصمیم گیری 
دارم. من قصد داشــتم به دنبال اهداف جدید و چالش های جدید بــروم. اکنون فردا می توانم 
برگردم ، زیرا در بارسلونا همه چیز دارم. پســرم ، خانواده ام ، آنها اینجا بزرگ شده اند و اهل اینجا 
هستند. اینکه بخواهم بروم مشکلی نداشت. من به آن نیاز داشتم ، باشگاه به آن احتیاج داشت و 

برای همه خوب بود. همسرم با تمام توانش مرا حمایت و همراهی کرد.«
 

ستایش »گواردیوال« از فران تورس 
پپ گواردیوال، سرمربی سیتی بعد از پیروزی ۳-۰ مقابل المپیاکوس به ستایش فران تورس ستاره 
جدید تیمش پرداخت. گواردیوال در پایان بازی به خبرنگاران گفت: » فران تورس عالی بازی کرد 
و یک گل اســتثنایی زد، در زمین عالی حرکت می کرد چه با توپ و چــه بدون توپ. فران در حال 
پیشرفت است و تا همین جا گل های زیادی برای ما زده و من از عملکردش واقعا راضی هستم«.

پپ همچنین از بازگشت گابریل ژسوس از مصدومیت و گلزنی او برای سیتی ابراز خوشحالی کرد 
و گفت: » اینکه گابریل ژسوس به ترکیب ما برگشته، خیلی مهم است«. 

فوتبال جهان

چرا معاوضه تراکتور و گل 
گهر انجام نشد؟

یکــی از بازیکنانی که طــی روزهای اخیر 
بحث انتقــال او به تراکتور وجود دشــت، 
علیرضا ابراهیمی مدافع میانی گل گهر بود 
که فصــل خوبی را در لیگ نوزدهم پشــت 
سر گذاشــت.او که قصد جدایی از گل گهر 
را دارد، با پیشــنهادهایی از باشــگاه های 
مختلف روبه رو شــد و تراکتــور هم برای 
جذب او مذاکراتی جدی بــا گل گهر انجام 
لبته به ســرانجام نرســید.محمد  داد که ا
علیپور، مدیرعامل باشگاه تراکتور با اشاره 
به این موضوع در آخریــن مصاحبه خود، 
اینطور در مورد دلیل عدم جذب این بازیکن 
توضیح داده اســت:» به تازگی بحث آقای 
علیرضا ابراهیمی مطرح شــد که ما عالقه 
مند به جذب این بازیکن بودیم و مذاکراتی 
هم در این راستا انجام شــد. باشگاه مبدأ 
این بازیکــن در ابتدا نام یکــی از بازیکنان 
ما را مطرح و خواستار معاوضه این دو نفر 
شــد که اگر این اتفاق رخ مــی داد، ما باید 
در ادامه با آقــای ابراهیمــی وارد مذاکره 
می شدیم و درمورد مسائل مالی با خوِد این 
بازیکن مذاکره می کردیم.« وی در ادامه با 
اشاره به درخواســت بعدی باشگاه گل گهر 
افزود:» بعد از سه روز، تصمیم باشگاه مبدأ 
تغییر یافت و به جــای بازیکن مدنظر برای 
معاوضه، نام سه بازیکن جدید از تیم ما را 
برای معاوضه با علیرضــا ابراهیمی مطرح 
کردند که مــن با جدایی ایــن بازیکنان به 
شدت مخالف بودم. ما به دنبال تقویت تیم 
هستیم و آوردن بازیکن هم تراز با بازیکنان 
خودمان، مشکلی را حل نمی کند.«علیپور 
ســپس با تاکید بر این نکته کــه مخالف 
جدا شدن بازیکنان از تراکتور است، حرف 
هایش را در رابطه با ابراهیمی پایان داد:» 
آقــای ابراهیمــی بازیکن خوبی اســت و 
ان شــاءا...هر جا که هســت، موفق باشد. 
ما به جذب این بازیکــن عالقه مند بودیم 
و هســتیم، اما هیچ گونه بحــث مالی بین 
دو طرف پیــش نیامده اســت و بحث ما 
درمورد بازیکنی است که باشگاه مبدأ برای 

معاوضه با ابراهیمی درخواست می کند.«

زش ور

مستطیل سبز

وز عکس ر

سپاهانی ها 
هم قسم شدند

اعضــای هیئت مدیره باشــگاه 
سپاهان روز چهارشنبه با حضور 
در محــل تمرین تیــم فوتبال 
باشگاه، حمایت همه جانبه خود 
را از طالیــی پوشــان دیار نصف 

جهان اعالم کردند.

آغاز لیگ برتر بسکتبال در »شبه حباب«
لیگ برتر بسکتبال فصل ۱۳99 به صورت متمرکز در تهران و با حضور ۱۶ تیم در قالب ۲ گروه آغاز می شود. اعالم آمادگی ۱۶ تیم برای شرکت در لیگ برتر، نکته ای 
قابل تامل و مثبت محسوب می شود که تاثیر زیادی در حفظ آمادگی ملی پوشان و باز بودن دست ســرمربی تیم ملی برای انتخاب تیم مورد نظرش دارد.مسئله 
مهم و حیاتی در این بین، کروناست. لیگ اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا )NBA( در حالی مدتی قبل به پایان رسید که این کشور، آمار باالیی در ابتال و مرگ و میر 
ناشــی از کرونا دارد. با این حال برگزاری لیگی مهم و بزرگ همچون NBA با حضور حدود ۳4۶ بازیکن و انجام ۱5 هزار تست کرونا،  بدون حتی یک مورد ابتال با 
قهرمانی لیکرز به پایان رسید.برگزاری NBA با چنین سالمتی، شاید الهام بخش فدراسیون بســکتبال ایران هم شد تا هفته نخست لیگ برتر فصل ۱۳99 تا در 
حبابی همچون NBA و در تهران با حضور ۱۶ تیم برگزار کند؛ اما در آستانه شروع لیگ برتر خبر می رسد در بین بازیکنان برخی تیم ها، چند مورد کرونا هم دیده شده 
است. مسئوالن فدراسیون و کمیته مسابقات بسکتبال، قوانین سفت و سختی را برای نگه داشتن بازیکنان در حباب، اعالم نکرده  و بر پایه اعتماد متقابل، بیشتر 

مسئولیت را به گردن تیم ها و بازیکنان انداخته اند که ممکن است برای بازیکنان، کادر فنی و حتی خانواده آنها خطرناک باشد.

 وحیــد شمســایی درباره شــرایط تیم فوتســال 
گیتی پســند و تعویق مجدد مســابقات لیگ برتر 
فوتســال گفت: تیم مــا وضعیت خوبــی دارد. دو 
مصدوم و یک بازیکن مبتال به کرونا داشتیم که همه 
آنها در حال حاضر شرایط خوبی دارند. سازمان لیگ 
اعالم کرد لیگ برتر از تاریخ اول آبان شروع می شود 

که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
 وی با بیان اینکه شــدت تمرینات باعث خستگی 
و مصدومیت بازیکنان شــده اســت، تصریح کرد: 
کرونا تمام دنیا را تحت الشعاع قرار داده است، اما 
کشتی که نسبت به فوتسال شرایط سخت تری دارد، 
مسابقاتش به خاطر مدیری قدرتمند چون علیرضا 
دبیر برگزار می شــد. لیگ والیبال هــم به صورت 
متمرکز و در دو مرحله برگزار می شود و رقابت های 
فوتبال و هندبال هم به زودی آغاز خواهد شد. این 

وسط فقط ما اسراییلی هستیم!سرمربی گیتی پسند 
با اشــاره به اظهارات سرپرست فدراسیون پزشکی 
ورزشی تصریح کرد: دکتر مسجدی عزیز در برنامه 
فوتبال برتر گفــت مجوز آغاز مســابقات فوتبال و 
فوتســال را صادر کرده ایم. رییس ســتاد مبارزه با 
کرونــا در ورزش چنین حرفی را زده و مســئولیت 
کار را هم بر عهده گرفته اســت. فوتســال عشق و 
روح من اســت و به خاطر همین عشق در فوتسال 
هســتم، اما درآمد افراد بســیاری از همین رشته 
اســت. تعویق چندباره لیگ برتر نشــان می دهد 
نمی توانیم حرف مــان را ثابت کنیم.شمســایی با 
اشــاره به افزایش هزینه های باشــگاه ها با تعویق 
لیگ برتر اظهار داشت: گیتی پسند، سن ایچ، مس 
سونگون، کراپ الوند و سایر تیم ها 4۰ روز است که 
تمرین می کنند. همه این تیم ها بازیکنان غیربومی 

دارند که با خانواده در شــهر تیم هــای خود زندگی 
می کنند و باشــگاه برای آنها منزل تهیه کرده است. 
این هزینه ها با تعویق مسابقات چند برابر می شود. 
پس چرا باشگاه ها برنامه ریزی کرده اند؟ باید خدا 
را شــکر کنیم که جام ملت های فوتسال به تعویق 
افتاد، وگرنه بازیکنان در شرایطی که در هیچ دیداری 
به میدان نرفته اند، چگونه می خواستند به تیم ملی 
خدمت کنند؟وی در ادامه افزود: باید لیگ را اکنون 
آغاز و تا پایان سال تمام کنیم که بچه های تیم ملی 
آماده جام ملت ها در فروردین شــوند و سپس به 

جام جهانی بروند. 

سرمربی گیتی پسند:

این وسط فقط ما اسراییلی هستیم
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تمهیدات جدید کرونایی در اتوبوسرانی اصفهان
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه اظهار کرد: بر اساس مصوبات ستاد استانی 
مقابله با کرونا در اصفهان به مدت ۱۰ روز مرکز استان شــامل کالن شهر اصفهان به اضافه بهارستان، 
سپاهان شهر و همه شهرهای کالن شهر اصفهان مشــمول محدودیت فعالیت مشاغل سه و چهار 
می شود که شامل حمل و نقل عمومی نیز است.ســید عباس روحانی با بیان اینکه در گروه شغلی 
شماره سه، کاهش فعالیت حمل و نقل عمومی درون شهری مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: 
با توجه به مصوبات ستاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان، با توجه به میزان در خواست سفر و با 
لحاظ کردن ضرورت فاصله گذاری اجتماعی نســبت به تامین اتوبوس مورد نیاز شــهر در این ایام 
برنامه ریزی خواهد شد.مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: تمام ناوگان فعال 
بخش دولتی و خصوصی اتوبوسرانی اصفهان هر شب پس از اتمام خدمات رسانی در سه توقفگاه 
اتوبوسرانی توسط ۱۰ نفر نیروی متخصص با اســتفاده از محلول های ویژه ضدعفونی می شود.وی 
با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مسافران اتوبوس، به شهروندان توصیه کرد: 

هنگام استفاده از خدمات اتوبوس محلول های ضدعفونی کننده همراه خود داشته باشند.

مدیریت پسماندهای پزشکی و صنعتی بر عهده شهرداری نیست
معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با اشاره به خبر منتشر شده 
در رســانه ها با عنوان »تولید روزانه ۹ تن زباله عفونی در اصفهان« و گفت و گوی مســئول بهداشت محیط 
بیمارستان های استان و بیان مواردی که بر همکاری نداشتن شهرداری با بیمارستان ها، کوتاهی در جمع آوری 
انواع پسماندها، اصرار شهرداری بر دریافت هزینه جمع آوری در کوتاه ترین زمان ممکن و رویکرد اقتصادی 
شهرداری در بحث جمع آوری پسماندها داللت دارد، ضمن تکذیب این خبر، اظهار کرد: با توجه به ماده هفت 
قانون مدیریت پسماند، مدیریت پسماند پزشــکی و صنعتی بر عهده شهرداری نیست و هیچ گونه ردیف 
اعتباری بابت این موضوع در شهرداری تعریف نشده است، اما سازمان مدیریت پسماند نهایت همکاری در 
ارائه خدمات به بیمارستان های دارای قرارداد دفع پسماند پزشکی را داشته و متناسب با بضاعت بیمارستان ها 
و مشکالت مالی آنها، تا حد امکان ممانعتی در خصوص دفع پسماندهای پزشکی آنان به عمل نیاورده است و 
حتی در جلسه کارگروه پسماند استان، مورخ ۲۴ شهریورماه سال جاری به ریاست مدیرکل دفتر امور شهری 
و شوراهای استانداری اصفهان سازمان مدیریت پسماند پیشنهاد کرد که بیمارستان های بدهکار، ظرف مدت 
شش ماه نسبت به تسویه بدهی های معوقه اقدام کنند و در واقع برای پرداخت بدهی های خود شش ماه 
فرصت پیدا کردند.فرشاد مستاجران با بیان اینکه در مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان، به صراحت تاکید 
شده است که دفع پسماند پزشکی در سایت شرق اصفهان، باید حداکثر تا دی ماه سال ۹۸ متوقف شود و 
با وجود آنکه این موضوع چندین مرتبه طی نامه های متعدد به اطالع استانداری و اداره کل محیط زیست 
استان رسیده است، گفت: در طول ماه های گذشته، از طرف دانشگاه علوم پزشکی اقدامی در این راستا صورت 
نگرفته در حالی که شهرداری اصفهان پیشنهادات مؤثری جهت مدیریت این نوع پسماندها ارائه داشته و 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این زمینه مساعدت الزم را انجام نداده است.معاون برنامه ریزی و پژوهش 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در خصوص همکاری نداشتن دانشگاه علوم پزشکی در خصوص 
اجرای پروژه بزرگ احداث زباله سوز پزشکی، گفت: این دانشگاه از سال ۹۷ تاکنون تفاهم نامه تنظیم شده 
مابین سازمان مدیریت پسماند و دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر اجرای پروژه زباله سوز پزشکی که به ارتقای 
سطح سالمت مردم و محیط زیست می انجامد را امضا نکرده است و سازمان در این زمینه بالتکلیف مانده که 
باید این موضوع هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود و انتظار می رود دانشگاه علوم پزشکی که متولی اصلی و 
مستقیم سالمت مردم است نسبت به این امر اهتمام بیشتری بورزد.وی با اشاره به تالش های شبانه روزی 
سازمان مدیریت پسماند در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا همگام با کادر بهداشت و درمان و همچنین 
خدمات رسانی شهرداری اصفهان در زمینه مدیریت پسماندهای پزشکی به رغم نداشتن مسئولیت قانونی، 
تصریح کرد: بر همین اساس الزم است سایر ارگان های مربوطه، ضمن رعایت جانب حق و انصاف، همکاری 
الزم را جهت عمل به وظایف قانونی خود در زمینه مدیریت پسماندهای تولیدی و حفظ سالمت مردم داشته 

باشند و اجازه وقوع خطرات زیست محیطی و بهداشتی را ندهند.

شهردار اصفهان:

پاتوق های شهری در همه نقاط شهر اصفهان ایجاد می شود

شــهردار اصفهان در برنامه زنده تلویزیونی هشــت بهشــت با اشاره 
به اعیاد مــاه ربیــع االول، اظهار کرد: امیــدوارم با نگاه بــه مهربانی 
و محبــت حضرت رســول اکــرم )ص(، وحــدت را در همــه ارکان 
زندگــی فــردی و اجتماعی خود جــاری کنیــم چراکه بــا وحدت، 
همدلی نیــز ایجاد می شــود.قدرت ا… نــوروزی با اشــاره به روند 
اجرای طرح هــای عمرانی در شــهر اصفهــان با همراهی شــورای 
اســالمی شهر و مســئوالن اســتانی در شــرایط ســخت اقتصادی 
گفــت: در این وضعیــت در واقــع باید برخــی از طرح هــا متوقف 
 می شــد؛ اما با همراهی توانســتیم اجرای پــروژه ها را در شــهر به 

جریان بیندازیم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در این مســیر برخی طرح ها نیز به بهره 
برداری رسیده است، افزود: البته این طرح ها بدون برگزاری مراسم 
افتتاحیه به دلیل شیوع کرونا، در اختیار شهروندان قرار گرفته است که 
از جمله آنها می توان به پل آفتاب و ادامه بلوار فرزانگان اشاره کرد.وی 
ادامه داد: در ادامه بهره برداری از طرح های عمرانی، برگزاری افتتاحیه 
ها هم از سوی شهرداری به صورت مجازی صورت می گیرد تا سالمت 
شهروندان در خطر قرار نگیرد که در همین راستا بهره برداری از فاز اول 

نمایشگاه بین المللی اصفهان شــامل سالن امیرکبیر، بخش اداری، 
الکتریکال و مکانیکال، فضای سبز، رجیستری و تأسیسات به صورت 

آنالین برگزار می شود.

اعتبار 225 میلیارد تومانی، صرف پروژه نمایشگاه اصفهان شد
نوروزی بیان کرد: برای ساخت نمایشگاه اصفهان بیش از ۲۰۰ پیمانکار 
مشغول فعالیت بوده اند و طی سه سال گذشته، ۲۲5 میلیارد تومان 
اعتبار صرف شده است.وی با بیان اینکه از دیگر طرح های آماده بهره 
برداری در شهر می توان به سالن گلستان شهدای اصفهان اشاره کرد، 
گفت: رینگ چهارم هم با سرعت در حال اجراست به طوری که تا پایان 
سال جاری شاهد بهره برداری از مجموعه پل  ها و تقاطع غیر همسطح 
سردار شهید سلیمانی خواهیم بود.شهردار اصفهان تصریح کرد: بخش 
دیگری از شــهر هم در زیر زمین مترو در حال ساخت است و دستگاه 

های حفاری )تی بی ام( از دو جبهه فعالیت می کنند.

تابلوها و نمادهای شهر در طرح پیرایش شهری یکسان سازی می شود
وی با اشــاره به اینکه در چهارباغ هــم خیابان هــای منتهی به این 

گذر و میدان امام حســین )ع( در حال ســنگ فرش است، گفت: با 
این اقدامات به زیبایی هــای چهارباغ افزوده خواهد شــد.نوروزی 
بیــان کــرد: انتظار داریــم با همراهی کســبه شــهر اصفهــان طرح 
پیرایش شــهری که شــامل یک خیابان در هر منطقه اصفهان است، 
 اجرایی شــود تا براســاس این طرح نماهــا و تابلوهــای خیابان ها

 یکسان سازی شود.
وی افزود: با اجرای موفقیت آمیز در برخــی خیابان ها، این طرح در 

تمام شهر اجرایی می شود.
شــهردار اصفهان تصریح کــرد: در تاریخ ۹۹.۹.۹ از ۹ پــروژه عمرانی 
در منطقــه ۹ شــهر اصفهان بهــره بــرداری می شــود کــه یکی از 
آنها پاتوق شــهری خواهــد بود. همچنیــن در منطقه یک شــهر هم 
 پاتوق های شــهری ایجاد شــده و این طرح در ســایر نقاط شهر هم 
اجــرا مــی شــود.وی افــزود: در شــهر اصفهان بــا ایجاد شــبکه 
دوچرخــه ســواری، در صــدد هســتیم دوچرخــه جایگزیــن 
خودروهــا شــود کــه بــرای ایــن کار بایــد در هــر منطقــه 
 یــک مســیر ویــژه دوچرخــه ایجــاد و در نهایــت بــه شــبکه 

متصل شود.

با مسئولان

تکریم گالری »آپادانا« در موزه هنرهای معاصر
از آنجا که گالری »آپادانا« نقش مهمی در گذار هنرهای حوزه تجســمی اصفهان از سنتی به نوگرا 
داشته و یکی از دیرپاترین گالری های این شهر اســت، موزه هنرهای معاصر اصفهان از ۱5 آبان 
تا ۲۸ آذر ماه، مروری بر فعالیت های هنری این گالری خواهد داشت.مهدی تمیزی، مدیر موزه 
هنرهای معاصر اصفهان )وابســته به ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان( 
در این باره گفت: چند دهه قبل در اصفهان، »گالری ایران« به مدیریت رضا عقیلی یکی دو ســال 
فعالیت کرده و تعطیل شــده بود و چند گالری خصوصی دیگر نیز مانند گالری »هشت بهشت«، 
»شاجانیان«، »نصر«، »نوین«، »سایه« و »میخک« نیز برپاشــده بودند؛ اما فعالیت مستمر 
نداشتند یا پس از یکی دو سال تعطیل شدند.وی ادامه داد: آن زمان، سه مرکز دولتی هنری نیز 
فعال بودند و بر اســاس نظر مدیران وقت به نمایش آثار هنری می پرداختند که »موزه هنرهای 
معاصر«، وابســته به شــهرداری اصفهان، »گالری کوثر« وابســته به اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اصفهان و »گالری سوره« وابســته به حوزه هنری از این جمله بود.تمیزی خاطرنشان 
کرد: به این ترتیب در حوالی دهه هفتاد، تنها محفل خصوصــی حرفه ای برای نمایش آثار هنری 
و گردهمایی هنرمندان اصفهان، »گالری کالســیک« به مدیریت مرتضی بخردی بود که از سال 
۱۳۶۸ تا ســال ۱۳۹۲ فعالیت کرد اما در دهه هشــتاد، همــواره یک نام پــای ثابت گفت وگوی 
هنرمندان حوزه هنرهای تجســمی بود؛ »گالری آپادانا« .مدیر موزه هنرهــای معاصر اصفهان 
توضیح داد: گالری آپادانا که به مدیریت ژیال منانی از سال ۱۳۸۶ در خیابان آپادانا مشغول به کار 
بود، نمونه کاملی از گذار هنری نسلی از هنرمندان و شــناخت و معرفی چهره های جوانی که زیر 
سایه هنر سنتی شهر، با تمام قوا عرض اندام می کردند و حرفی برای گفتن و دیده شدن داشتند.

وی افزود: تعامل گالری آپادانا با هنرمنــدان مطرح پایتخت نیز فرصت دیگری را فراهم می آورد 
تا هنرمندان با دســتاوردهای تازه و ایده های نویی که در پایتخت ها زودتر جریان ساز می شوند 
،آشــنا شــوند و راهی که در پیش دارند، هموارتر شــود.تمیزی تصریح کرد: با توجه به شناختی 
که مدیر گالری آپادانا از هنرهای تجســمی داشــت، مخاطب هنر با رغبت و اطمینان بیشتری 
به تماشــای آثار آن می رفت و به این ترتیب، اقتصاد هنر در این گالری جریان داشت.مدیر موزه 
هنرهای معاصر اصفهــان گفت: ژیال منانی، مدیر ایــن گالری، خود هنرمند هنرهای تجســمی 
است و با شناختی که از هنر در داخل و خارج از کشور دارد، در طول سال ها فعالیت گالری آپادانا 
مجموعه ارزشــمندی از آثار هنرمندان را گردآوری کرده که میراثی عالی از سال ها عشق و عالقه و 
صبوری است؛ میراثی که مهربانانه و سخاوتمندانه به بهانه نمایشــگاه »مروری بر فعالیت های 
هنری گالری آپادانا« در موزه هنرهای معاصر اصفهان به تماشــا گذاشته شــده است.وی، هدف 
از برپایی نمایشــگاه »مروری بر فعالیت های هنری گالری آپادانا« را تکریم و احترام بزرگوارانی 
دانست که در زمینه پیشــبرد اهداف هنری شــهر اصفهان تالش کرده اند و از عالقه مندان دعوت 
کرد که از ۱5 آبان تا ۲۸ آذرماه به پاس ســال ها فعالیت هنری ژیال منانــی در گالری آپادانا، در 
 موزه هنرهای معاصر اصفهان حضور به هم رســانند و مروری بــر فعالیت های این گالری موفق

 داشته باشند.

 رونمایی از پوستر جشنواره ملی استکبارستیزی 
به زبان کودکانه 

پوستر جشنواره ملی استکبارســتیزی به زبان کودکانه با حضور دبیر این جشنواره رونمایی شد و 
این در حالی است که در این جشنواره ضمن تولید آثار کودکانه برای مقابله با استکبار، آثار هنری 
متعددی نیز در زمینه محکوم کردن هتک حرمت ساحت مقدس پیامبر اعظم )ص( تولید شده 
است.شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در قالب شعر، داستان نویسی، طراحی پازل، طراحی 
تصاویر بدون رنگ و نمایشنامه نویسی برای کودکان ۴ تا ۹ ساله تا ۱۶ آذرماه به دبیرخانه جشنواره 

ارسال کرده و آثار برگزیده در دهه فجر اعالم خواهند شد.

خبر روزخبر خوان

ارتقای سواد رسانه ای 
 شهروندان در طرح
»رسانه شهروند«

طرح رسانه شــهروند با هدف ارتقای سواد 
رسانه ای شهروندان در طول پاییز ۹۹ توسط 
فرهنگســرای تخصصی رســانه وابسته به 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان اجرا می شــود.مدیر فرهنگسرای 
تخصصی رسانه وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: به 
دلیل شیوع بیماری کرونا تمام دانش آموزان 
یعنی تمام کودکان و نوجوانان آنالین شده اند 
و خانواده ها نیز به دلیل افزایش خریدهای 
اینترنتی بیشتر از گذشته از فضای مجازی 
اســتفاده می کنند. با توجه به اینکه رسالت 
اصلی و ذاتی فرهنگسرای تخصصی رسانه 
ارتقای سواد رسانه ای است، بیش از گذشته 
در این زمینه فعالیت می کنیم و اجرای طرح 
رسانه شهروند را از ابتدای پاییز در دستور کار 
داریم.فاطمه شفیعی با اشاره به تولید محتوا 
برای تبلیغات شــهری در قالــب پیام های 
کوتاه و گویا درباره سواد رسانه ای اظهار کرد: 
این پیام هــا با همکاری پلیــس فتا و گروه 
کاشناســی اتاق فکر فرهنگسرای رسانه که 
همه از کارشناســان سواد رسانه ای هستند، 
تولید می شود و با هدف ارتقای سواد رسانه ای 
و سواد استفاده از شــبکه های اجتماعی و 
فضــای مجــازی در تابلوهــای تبلیغــات 
شــهری به نمایش درمی آید.وی ادامه داد: 
فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعی 
هم می تواند فرصت باشــد و هم تهدید و با 
اجرای طرح رسانه شهروند این فرصت ها و 
تهدیدها را به خانواده ها یادآوری می کنیم. 
این تولیــدات در قالب پوســتر، طرح های 
گرافیکــی، تایپوگرافــی، موشــن گرافی و 
کلیپ کوتاه در صفحــات اصفهان فرهنگ 
)isfahanfahang( و صفحه فرهنگسرای 
تخصصی رسانه )isfahan_media( نیز 
به نمایش درمی آید. همچنیــن از ظرفیت 
 خبرگزاری هــا برای انتشــار ایــن مطالب

 استفاده می کنیم.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار 
کرد: مشخصه های شــهر آینده و ایده آل موضوعی 
اســت کــه از روزگاران دور توجــه نظریه پــردازان، 
صاحب نظران، متخصصان و پژوهشگران را به خود 
جلب کرده است.ســید احمد حســینی نیا افزود: 
مدل ها و الگوهای فراوانی توسط صاحب نظران در 
خصوص مفهوم، مشخصه ها، ابعاد و شاخص های 
شهر آینده مطرح شده اســت.معاون شهرسازی و 
معماری شهردار اصفهان ادامه داد: شهر خالق بیشتر 
ابعاد و مؤلفه های شهر آینده را پوشش داده است و بر 
همین اساس در این راستا پژوهشی با عنوان تدوین 

چهارچوب مفهومی شــهر خالق به عنــوان الگوی 
شهرهای آینده انجام شــده است.وی خاطرنشان 
کرد: نتایج پژوهش بیانگر آن اســت که عمده ترین 
مؤلفه های شهر خالق مشــتمل بر کیفیت زندگی، 
تنوع، زیرساخت فرهنگی، دسترس پذیری، آموزش، 
تولید فرهنگی، مصرف فرهنگی، مدارا، صنایع خالق 
شــکوفا، ارتباط دیجیتال و محیط مناســب برای 
کارآفرینی خالق است.حســینی نیا بــا بیان اینکه 
چهارچوب مفهومی شهر خالق دارای ابعادی مشتمل 
بر صنایع خالق، اجتماع خالق، استعداد، برندینگ 
مــکان، کیفیت مکان، صنعت ســینما، تســامح و 
تساهل، فناوری و… است، گفت: یکی از جنبه های 
پایه ای شــهر دانش، انتقال انباشت فعالیت های 
نوآوری، فرهنگی، دانشگاهی، فناورانه و علمی شدید 
در فضاهای شــهری اســت که به عنوان موتورهای 

بهــره وری اقتصادی عمل می کننــد.وی ادامه داد: 
برای روشــن شــدن رابطه بین خالقیت، دانش و 
برنامه ریزی شــهری، نظریه شــهر خــالق فلوریدا 
ابزاری ضروری برای درک این امر اســت که چگونه 
شهرها به مرکزی جهت دستاوردهای مزیت رقابتی 
تبدیل شده اند.معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اصفهان با بیان اینکه امروزه رقابت اقتصادی واقعی 
نقش مهمی در نظریه های شهری دارد، افزود: امروزه 
حاکمان و سیاســت مداران از فعالیت های خالق و 
فرهنگی به عنوان محور توسعه شهری و منطقه ای یاد 
می کنند و هدف سیاست های شهر خالق، افزایش 
منافع اقتصادی برای شهر است.وی تاکید کرد: اغلب 
سیاست شهر خالق به سمت افزایش جذابیت شهر 
متمرکز است و شامل توسعه مجدد شهر به خصوص 

عناصر فرهنگی قوی می شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:

تدوین چهارچوب مفهومی شهر خالق به عنوان الگوی شهر آینده

ضرر 2 میلیارد تومانی کرونا به باغ گل های اصفهان
مدیر مجموعه تفریحی باغ گل های استان اصفهان اظهارداشت:  با لغو سفر های داخلی وخارجی به استان اصفهان و محدودیت های وزارت بهداشت در بازگشایی اماکن 
تفریحی  میزان بازدید کنندگان مجموعه تفریحی و گردشگری با غ گل ها، روزانه از ۳ هزار نفر به ۱۰۰ نفر رسیده و میزان بازدید مردم از این مجموعه  در مقایسه با سال 
گذشته کاهش ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته است. محمد رغیب افزود: کاهش شدید فروش بلیت و ورود افراد بازدید کننده باعث شده تا این مجموعه تا پایان سال جاری 
۲ میلیارد تومان ضرر مالی داشته باشد.مدیر مجموعه تفریحی باغ گل های استان اصفهان تاکید کرد: پس از اعالم وزارت بهداشت کشور مبنی بر بازگشایی مکان های 
مختلف با دریافت کد بهداشت و سالمت باغ گل های اصفهان پس از 5 ماه تعطیلی بازگشایی شد و ضوابط بهداشتی الزم مانند ضد عفونی سطوح و بخش های مجموعه 
به صورت روزانه، فاصله گذاری اجتماعی، اجباری کردن ماسک برای بازدید کنندگان و عوامل اجرایی و فروش حداکثری بلیت در آن انجام می شود.رغیب اضافه کرد: 

پس از شیوع ویروس کرونا و توقف چرخ گردشگری در اصفهان بیش از ده بخش مختلف مجموعه باغ گل ها تعطیل شدند.

نواختن تنبور شرق و 
غرب در اصفهان

مجموعه برنامه های تنبور شرق و غرب 
با هنرمندی استاد محمد یگانه به همراه 
گروه خراسان و استاد عبدالرضا رهنما 
به همراه گــروه زاگــرس در ایام میالد 
پیامبر اکرم)ص( در هنرسرای خورشید 
اصفهان برگزار شد.این اجرا بدون حضور 
مردم بود و در دو شــب پخش آنالین 

داشت.

وز عکس ر

در تاریخ 99.9.9 از 9 پروژه عمرانی در منطقه 9 شهر 
اصفهان بهره برداری می شود که یکی از آنها پاتوق شهری 
خواهد بود. همچنین در منطقه یک شهر هم پاتوق های 
شهری ایجاد شده و این طرح در سایر نقاط شهر هم اجرا 

می شود
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حوادث و خطرات اعم از طبیعی و غیرطبیعی همراه همیشــگی زندگی بشری 
بوده و مخاطرات متعدد با منشأ طبیعی یا انسانی به سرعت یک چشم بر هم زدن 
قادر است، زندگی را دگرگون کند و به گونه ای نشانه های حیات را از پهنه ای وسیع 
بزداید که گویی حتی یک موجود زنده در آن نمی زیسته است. بر این اساس، لزوم 
رعایت تمهیداتی پیشگیرانه جهت مصون داشتن انسان ها از خطرات احتمالی 
ازجمله مواردی اســت که همواره به آن توجه شده و با پیشرفت علم و فناوری و 
افزوده شدن انواع تهدیدات با شــکل های گوناگون، توجه بشر به پیش بینی، 
پیشگیری و مقابله با این تهدیدها نیز افزایش یافته است. 8آبان، سالروز صدور 
فرمان مبارک رهبر انقاب اســامی، آیت ا... خامنــه ای )مدظله العالی( برای 
تشکیل ســازمان پدافند غیرعامل که در تقویم رسمی کشور به عنوان روز پدافند 
غیرعامل ثبت شده، فرصت مغتنمی برای تبیین اهمیت و دستاوردهای مثبت 
پدافند غیرعامل در عرصه های گوناگون در بین مســئوالن، مدیران، کارشناسان 
و آحاد جامعه است. به گزارش روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه، یگان های 
واکنش سریع و امدادی پدافند غیرعامل این شرکت، با اجرای مانور خودرویی 
و برخی برنامه های خاص با رعایت کامل شــیوه نامه های بهداشتی در فضای 
کرونا آمادگی خود را در اجرای راهبردهای پدافند غیرعامل به نمایش گذاشتند. 

رویکردی نوآورانه
رضا یزدخواستی، معاون خرید شرکت فوالد مبارکه به همین مناسبت و در زمینه 
اهمیت رعایت الزامات پدافند غیرعامل گفت: امروزه در اقتصاد جهانی، رقابت 
شدید سازمان ها منجر به ایجاد فضای نامطمئن و خطر های متعدد ناشی از آن 
شده اســت. مهم ترین این خطر ها، حوادث طبیعی و غیرطبیعی و پیامدهای 
آنهاســت. هدف زنجیره تامین تــاب آور، بازیابی وضعیت عادی ســازمان در 
حداقل زمان ممکن و کاهش آثار زیان بار حوادث، در صورت وقوع است. با این 
هدف، فوالد مبارکه با رویکردی نوآورانه به عوامل پدافند غیرعامل در کنار عوامل 
تاب آوری سازمان، به شناسایی و رتبه بندی عوامل تاب آوری زنجیره تامین در 
برابر بایا و حوادث طبیعی و غیرطبیعی پرداخته است. در این زمینه، با بررسی 
عمیق پیشینه موضوع و مطالعه موردی شرکت فوالد مبارکه و با استفاده از اصول 
پدافند غیرعامل، عوامل تاب آوری این زنجیره، شناسایی و مبتنی بر فرآیند تحلیل 
زنجیره تامین، یعنی طراحی، خرید، تولید، حمل ونقل، انبارداری و فروش، گزینه 

راهبردی حاصل شده است.
براساس یافته های تحقیق، اهداف یک زنجیره تامین تاب آور به ترتیب عبارتند از: 
کاهش احتمال توقف تولید، افزایش مدت زمان تحمل اختال و افزایش سرعت 
بازگشت به ســطح تولید قابل قبول. همچنین اهم گزینه های راهبردی برپایه 
اصول پدافند غیرعامل به ترتیب شامل چابک سازی، اشتراک گذاری ریسک، 
واکنش سریع، همکاری و برون سپاری، اشتراک گذاری اطاعات، استفاده از 
ظرفیت های فناوری اطاعات و در نهایت ذخیره اســتراتژیک است؛ بنابراین، 
پدافند غیرعامل می تواند روشی موثر و صلح آمیز برای حفاظت از زنجیره تامین 

در برابر انواع تهدیدها باشد. 

مقابله با آسیب ها
احمد ســعیدبخش، معاون اجرای پروژه هــای مبارکه نیز خاطرنشــان کرد: 

پدافند غیرعامل نوعی بازدارندگی غیرنظامی برای جلوگیری از آســیب پذیری 
تاسیسات، زیرساخت ها و شاهرگ های حیاتی بدون اســتفاده از جنگ افزار 
است. به عبارت دیگر، پدافند غیرعامل نوعی آمادگی غیرنظامی برای مقابله با 
آسیب های احتمالی دشمن برای از کار انداختن چرخه تولید و صنعت و اخال 
در زندگی عادی و روزمره شهروندان محسوب می شود. این امر تنها گروه خاصی 
را شامل نمی شود، بلکه تمامی نهادها، صنایع، سازمان ها و مردم عادی می توانند 
در اجرای آن نقش موثری داشته باشند. ابزار اصلی پدافند غیرعامل استفاده از 
تفکر و مهارت های فنی، خاقیت و مدیریت است. در حوزه صنعت و هنگام اجرای 
پروژه ها می توان از طریق مقاوم سازی، نصب سیستم های کنترلی عدم دسترسی 
آسان و اقدامات پیشگیرانه میزان بروز آسیب های احتمالی را به حداقل یا حتی 
به صفر رساند؛ ضمن اینکه عدم تمرکز، سیســتم های پشتیبان، سیستم های 

هشداردهنده نیز باید در طراحی ها لحاظ شود. 

تولید در شرایط ناپایدار
غامرضا طاهری، معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه در ادامه 
گفت: گروه فوالد مبارکه در راستای تحقق ماموریت و چشم انداز خود، پایداری 
مستمر کســب وکار خود به ویژه در شــرایط ناپایدار را هدف گذاری کرده است. 
از ســوی دیگر، مجموعه شرکت های زیرمجموعه، نقشــی کلیدی در موفقیت 
کل گروه بر عهده دارند؛ بنابراین اجرای اصــول و فعالیت های مرتبط با پدافند 
غیرعامل می تواند سهم بسزایی در تضمین پایداری و موفقیت کسب وکارها در 

شرایط فعلی ایفا کند. 

ارتقای تاب آوری، هدف ماست
محمدیاسر طیب نیا، معاون امور معادن فوالد مبارکه در همین باره گفت: معاونت 
امور معادن متناسب با ماموریت تامین منابع پایدار مواد معدنی موردنیاز گروه 
فوالد مبارکه از طریق اکتشــاف، استخراج، فرآوری و مشــارکت با فعاالن این 
بخش، می کوشــد تا تاب آوری گروه فــوالد مبارکه را ارتقا دهــد. برخی از این 
اهداف و اقدامات این معاونت در این زمینه عبارتند از در اختیار گرفتن معادن و 
ذخایر سنگ آهن پایدار در راستای تامین حداکثری خوراک خطوط تولید فوالد 
مبارکه، پیگیری در شناسایی روش های پرعیارسازی سنگ آهن های هماتیتی 
و کم عیار، سازماندهی و تعیین وظایف برخی از شرکت های زیرمجموعه در حوزه 
فعالیت های معدنی و پایش فعالیت های آنها هماهنگ با معاونت امور معادن، 
رصد کامل فعالیت های معدنی و حجم شناسایی و تغییرات ذخایر سنگ آهن 
در کشور، انعقاد تفاهم نامه سه جانبه با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و 
صندوق بیمه معادن و همچنین تفاهم نامه هایی با دانشگاه ها و مراکز علمی و 
پژوهشی، انعقاد قرارداد با ســازمان زمین شناسی در راستای شناسایی ذخایر 

سنگ آهن در ایران مرکزی.
در راستای اجرای فرامین رهبر معظم انقاب )مدظله العالی( در زمینه موضوع 
مهم دفاع و پایداری، مصادف با روز »نهادینه ســازی مصونیت زیرساخت ها با 
تفکر بسیجی، روحیه جهادی و عمل انقابی«، یگان های واکنش سریع و امدادی 
پدافند غیرعامل شرکت فوالد مبارکه، با اجرای مانور خودرویی و برخی برنامه های 

خاص آمادگی خود را به نمایش گذاشتند.

سرپرست گنجینه و مرکز اسناد آبفای استان اصفهان از تهیه و تدوین فهرست 
کامل اسامی مدیران عامل و سرپرستان این ســازمان/ شرکت در 55 سال 
گذشته خبر داد.مهرداد خورسندی گفت: این فهرست پس از نزدیک به دوسال 
فعالیت و بررســی بیش از دو هزار صفحه از اسناد، مدارک، صورت جلسات و 
پرونده های پرســنلی موجود در بایگانی راکد و جاری شرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان و همچنین گفت و گو با پیشکسوتان این صنعت تهیه و منتشر 
شده است.وی افزود: از سال 1345 تاکنون تعداد 15 نفر در 19 دوره مختلف، 
مســئولیت مدیرعاملی و سرپرستی آبفای اســتان اصفهان را برعهده داشته 
اند.سرپرست گنجینه و مرکز اســناد آبفای استان اصفهان با اشاره به تصویب 
اساسنامه سازمان آب و فاضاب اصفهان در اسفند سال 1344 گفت: نخستین 
مدیرعامل این سازمان، مهندس سید امیر سعید موسوی حجازی است که از 
تاریخ 28 اردیبهشت سال 1345 به پیشنهاد استاندار و اباغ وزیر وقت آب و 
برق فعالیت خود را آغاز می کند.وی افزود: پس از مهندس حجازی به ترتیب 
آقایان تقی گرجی، حسن عبودیت، ســیدکمال رضوی، حسن درخشنده پور، 
حســین برزو، جواد شــعربافچی زاده، غامرضا منوچهری و قنبرعلی رجبی 
مسئولیت ســازمان آب و فاضاب اصفهان را برعهده داشته اند.خورسندی با 
اشاره به تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضاب در مجلس شورای 
اسامی در سال 1369 و تبدیل »سازمان آب و فاضاب اصفهان« به »شرکت 

آب و فاضاب استان اصفهان« از اســفند سال 1370 گفت: مهندس قنبرعلی 
رجبی تنها فردی اســت که هم مسئولیت مدیرعاملی ســازمان و هم شرکت 
آبفای استان اصفهان را برعهده داشته و دوره انتقال در زمان وی صورت پذیرفته 
است.وی گفت: از آن پس مسئولیت مدیرعاملی شرکت آب و فاضاب استان 
اصفهان بر عهده آقایان مسعود ابکا، محمود دادگو، پرویز ابراهیمی، عبدالجواد 
زعفرانی، سید محمدرضا فخرایی و هاشم امینی بوده است.سرپرست گنجینه 
و مرکز اسناد آبفای استان اصفهان گفت: بررســی ها نشان می دهد مرحوم 
سید کمال رضوی در سه مقطع و آقایان جواد شــعربافچی زاده و عبدالجواد 
زعفرانی در دو مقطع جداگانه این مسئولیت را بر عهده داشته اند.خورسندی 
گفت: در این میان طوالنی ترین زمان مسئولیت، مربوط به مهندس سید امیر 
سعید موسوی حجازی با 133 ماه و کوتاه ترین زمان، مربوط به نخستین دوره 
مسئولیت مهندس عبدالجواد زعفرانی با چهار روز بوده است.وی با اشاره به این 
که پس از مهندس حجازی، طوالنی ترین دوره مسئولیت مدیرعاملی آبفای 
استان اصفهان مربوط به مهندس هاشم امینی با 123 ماه است، افزود: ایشان 
از مرداد 1389 مســئولیت مدیرعاملی شــرکت آب و فاضاب شهری استان 
اصفهان را بر عهده داشته و با اجرای قانون یکپارچه سازی شرکت های آبفای 
شهری و روســتایی از تاریخ دوم بهمن ماه 1398 به عنوان مدیرعامل شرکت 

یکپارچه آب و فاضاب استان اصفهان به فعالیت خود داده است.

EAST )Enviroمطابق با منطق )PCI( جلسه ارزیابی پروژه تزریق پودرزغال
nment,accounting,social,technology( ، در سطح بین المللی و جهت 
کسب تندیس بنیاد جهانی انرژی توسط ارزیابان انجمن مدیریت سبز ایران 
10 آبان ماه و با محوریت مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و مشارکت 

مدیریت های مرتبط برگزار شد.
در این جلســه پروژه مذکور از منظر زیســت محیطی، اقتصادی، اجتماعی و 
تکنولوِژی مورد ارزیابــی قرارگرفت و توضیحــات الزم در خصوص هر یک از 

معیارهای مورد اشاره و مستندات مربوطه به تیم ارزیاب ارائه شد.
پروژه تزریق پودر زغال به کــوره بلند ها با توجه به دارا بودن مزایای  زیســت 
محیطی متعدد در سال جاری توسط مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست 
به عنوان پروژه سبز به انجمن مدیریت سبز ایران ارائه و با تکمیل پرشس نامه 
های  مربوطه و انجام دفاعیات الزم موفق به کســب باالترین امتیاز در سطح 
ملی  و کسب حد نصاب امتیاز الزم جهت رقابت در سطح بین المللی و کسب 
تندیس بنیاد جهانی انرژی شد. الزم به ذکر است هر ساله پروژه های زیست 
محیطی معرفی شــده توســط صنایع و ارگان های مختلف کشور به انجمن 
مدیریت سبز ایران بر اساس منطق EAST    توسط انجمن مذکور مورد ارزیابی 
 قرار می گیرند. این فرآیند هر ســاله  در دو ســطح ملی و بین المللی برگزار

 می شود و پروژه هایی که بتوانند حد نصاب  نمره ارزیابی الزم در سطح ملی را 
کسب کنند  توسط انجمن مدیریت سبز ایران به بنیاد جهانی انرژی معرفی و در 
سطح بین المللی مطرح و مورد ارزیابی قرارمی گیرند. پروژه هایی که در سطح 
بین المللی در رقابت با پروژه های معرفی شــده توسط سایر کشورها بتوانند 
امتیاز الزم را کســب کنند موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر از بنیاد جهانی 
انرژی شده و می توانند از مزایای در نظر گرفته شده توسط بنیاد مذکور جهت 

پروژه های سبز برخوردار شوند.

در گنجینه و مرکز اسناد آبفای اصفهان صورت گرفت؛آمادگی فوالد مبارکه در اجرای راهبردهای پدافند غیرعامل

تهیه فهرست کامل اسامی مدیران عامل آبفای استان طی 55 سال گذشته

 جلسه ارزیابی پروژه سبز توسط ارزیابان انجمن مدیریت سبز ایران 
در ذوب آهن برگزار شد

شرایط زندگی می تواند نامساعد و مساعد باشد، مهم این 
است که ما چگونه با مســائل زندگی برخورد می کنیم .در 
روزهایی که همه ما درگیر بیماری کرونا هســتیم، توجه 
به گام هایی که در ادامه می آید، روزنــه های امید را در   
گشوده و توان مان را برای ادامه مسیر افزون تر می کند.

باال بردن احساس ارزشمندی: عامل دیگری که در روابط 
تاثیر می گذارد و شادی فرد را دوچندان می کند، باال بردن 
احساس ارزشمندی است. اگر فرد احساس ارزشمندی 
کند، توانمندی هایش افزون می شــود. قطعا در پی این 
امر او احساس شادی خواهد کرد و روابط بهتری را شکل 
می دهد. احساس ارزشــمندی با تایید و تشویق ایجاد 
می شــود و با اغراق گویی و چاپلوســی فرق می کند. با 
دیدن توانمندی یک فرد می توان نکات مثبت و احساس 
ارزشــمندی به او منتقل کرد. مثا وقتی کودکی را تایید 
می کنید یا همســرتان را تشویق، احساس ارزشمندی را 
در آن ها باال برده اید و حس خوبی از شادی به آنان منتقل 
کرده اید. همه ما نیاز داریم تا نکات مثبت و ارزشمندمان 
توسط دیگران دیده شده و مورد تایید و تشویق قرار گیرد. 
این نیاز به ارزشــمند بودن از نیاز های اساســی زندگی 
انسان اســت که توجه به آن می تواند روابط انسان ها را 

توسعه داده و احساس رضایت را برایشان به ارمغان آورد.
بخشــش، کینه ها را خنثی می کند: نکته دیگری که باید 
مورد توجه قــرار گیرد این اســت که خانــواده به عنوان 
کوچک   ترین واحد اجتماعی می تواند شادی را در روابط 
بین زوجین تقویت کند. بخشــش ابــزاری برای خنثی 
کردن خشم و کینه است. همیشه در بین افراد در نگرش، 
تفــاوت و در عقاید تناقض وجــود دارد. این تفاوت ها و 
تناقض ها موجب درگیری لفظی، ایجاد پرخاشــگری و 
عدم تفاهم می شود و کینه و خشم را بین افراد خانواده و 

زوجین گسترش می دهد.
احترام به تفاوت ها و تناقض ها: احتــرام به تفاوت ها و 
تناقض ها و همچنیــن عقاید گوناگــون و درک این امر 
کمک می کند تا کینه ایجاد نشــود. عامل مهم در برطرف 
کردن ســوء تفاهم ها، گفت وگو و مذاکره مسالمت آمیز 
اســت. فراموش نکنید که بخشــش، بزرگ ترین عامل 
ایجاد رضایت و شادی در روابط بین افراد و زندگی است. 
برای رهایی و خاصی از کینه و کدورت بهتر اســت افراد 
به جای تمرکز بر نکات منفــی فرد مورد تخاصم به نکات 
مثبت او توجه کنند و به جــای دیدن بدی ها و رفتار های 
ناخوشــایندش به روابط خوبــی که با هم داشــته اند و 

رفتار های مساعد او نگاه کنند.
صبر و تــاب آوری در مقابل مشــکات زندگــی: عامل 
دیگری که افــراد را شــادمان نگه می دارد این اســت 
که صبر داشــته باشــند و در مقابل مشــکات زندگی 
تاب آور باشــند. تــاب آوری یعنــی اینکه افــراد بتوانند 
موقعیت هــای ناخوشــایند زندگی شــان را بــه کنترل 
درآورند، به شــرایط و موقعیــت خود متعهد باشــند و 
دســت به چالش زده و اقدام کنند. نســبت بــه اینکه 
قربانــی و درمانــده نیســتند و می توانند بــا موقعیت 
 بحرانی پیش آمده چالش داشــته باشند، نگرش شان

 مثبت باشد.
بر زمان حال تمرکــز کنید: نکتــه مهم دیگــر تمرکز بر 
زمان حال به جای درگیر شــدن با نامایمات گذشــته و 
اضطراب های آینده است. شما می توانید از آنچه در زمان 
حال دارید، لذت ببرید. مثل دیدن فرزندان تان، داشتن 
روابط با دیگران و گفت وگو با افراد مختلف، از غذا خوردن 
گرفته تا بودن در زمان حال و اکنون لذت ببرید. به جای 
اینکه زمان حال را صرف دل نگرانی هــای آینده کنید یا 
کینه ها و اتفاقات ناخوشایند گذشته را در ذهن تان تداعی 

کنید، مشغول لذت بردن از زمان حال تان شوید.

آشپزی

مرغ ایتالیایی 
مواد الزم برای تهیه مرغ ایتالیایی: روغن زیتون دو قاشق،سیر یک 

حبه،گیاهان مخلوط خشک شامل ریحان، مرزنجوش ، پونه کوهی و آویشن نصف 
قاشق چای خوری،پنیر خامه ای 200 گرم،سینه مرغ بدون استخوان چهار عدد،گوجه 

فرنگی رسیده چهار عدد،روغن زیتون برای پخت و پزبه مقدار الزم،نمک و فلفل به مقدار الزم
طرز تهیه : برای شروع حبه سیر را پوست کنده و به کمک گوشت کوب له کنید. گیاهان خشک را هم 

به کمک دست پودر کرده و با هم مخلوط کنید. در همین فاصله فر را روی دمای 180 درجه سانتی گراد 
تنظیم کنید تا قبل از پخت و پز حسابی گرم شود.سینه های مرغ را بعد از شست وشو داخل آبکش بریزید 

تا کاما خشک شوند.گوجه فرنگی را هم بعد از این که خوب شستید به صورت حلقه ای برش دهید.
این مرحله نوبت آماده کردن چاشنی مرغ ایتالیایی است. یک کاسه متوسط بردارید. پنیرخامه ای 
ویلی، پودر گیاهان معطر، سیر له شده و روغن زیتون را داخل کاسه با هم مخلوط کنید.بعد از این 
که سینه های مرغ کاما خشک شدند، شکافی را با استفاده از چاقو در آن ها ایجاد کنید. هر سینه 

مرغ را با یک چهارم از مواد چاشنی آماده شده پر کنید سپس چاک مرغ را ببندید.سینی 
فر را خوب چرب کنید و سینه های مرغ را داخل سینی بچینید و گوجه فرنگی های 

حلقه ای را روی سینه ها بچینید. مقداری از باقی مانده پودر گیاهان معطر را 
همراه نمک و فلفل و روغن زیتون روی سینه های مرغ بپاشید.

سینی را به مدت 20 تا 30 دقیقه داخل فر قرار دهید تا 
سینه های مرغ طایی رنگ شوند.

گام هایی برای تقویت امید و نشاط در زندگی )3(

» هیس، پسرها گریه نمی کنند« آذرماه 
کلید می خورد

 »خورشید« یک هفته در تفرش
 اکران می شود

پوران درخشنده با اشاره به تولید فیلم سینمایی »هیس، پسرها 
گریه نمی کنند« گفت: در حال حاضر این پروژه در مرحله پیش 
تولید قرار دارد و گروه تولید آرام آرام به جلوی می رود.وی بیان 
کرد: مدتی پیش برای انتخاب برخی از نقش ها در »هیس، پسرها 
گریه نمی کنند« فراخوانی را منتشر کردیم که از بین آنها تعدادی را 
انتخاب کرده که به زودی اسامی اعام می شود.

فیلم سینمایی »خورشــید« به کارگردانی مجید مجیدی، فیلمنامه 
نیما جاویدی و مجیدی و تهیه کنندگی امیر بنان و مجیدی به مدت 
یک هفته از 14 آبان ماه در شهر تفرش واقع در استان مرکزی اکران 
می شود.دلیل انتخاب شهر تفرش از سوی سازندگان سفید بودن این 
شهر از ویروس کروناست.علی نصیریان، جواد عزتی، طناز طباطبایی، 
روح ا... زمانی و شمیا شیرزاد از جمله بازیگران »خورشید« هستند.
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