
رییس مرکز بهداشت اصفهان از خیران برای تامین دستگاه های کمک تنفسی مدد خواسته است؛

برای نفس های  بی رمق...
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کلیدواژه جدید: گران فروشی خودسر!
 به گفته سرپرست معاونت نظارت سازمان صمت استان 

قیمت لبنیات از جمله شیر افزایش نداشته و  گران فروشی آن غیرقانونی است؛ 
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نماینده مردم نطنز در مجلس:
 در روزهای آینده
  قیمت ارز و سکه

 باز هم کاهش  می یابد

 محمود یاوری، پیشکسوت
 فوتبال ایران درگذشت؛

جناب سرهنگ! بدرود

 در راستای ترویج کتاب و کتاب خوانی 
در چهارمحال و بختیاری صورت می گیرد؛

میزبانی از طرح ملی 
»شنبه های کتاب 

مساجد«
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 فعالیت متروی اصفهان
  در سال، ۱۰۰ میلیارد 

تومان هزینه دارد
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 منع تردد کرونایی، 
 بیش از 28 هزار  خودرو 

را از اصفهان بازگرداند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان
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تامین یک 
میلیون تن سنگ 
آهن دانه بندی 

 مورد نیاز 
8ذوب آهن

مدیران 
اجرایی، عزمی 
برای کاهش 
 آسیب های 

اجتماعی ندارند

      گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1399 شهرداری حنا

شهرداری حنا

3/608/153/942جبران خدمات  کارکنان5/167/505/880درآمد ناشی از عوارض عمومی

544/684/220استفاده از کاال و خدمات6/035/433/654درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

501/850/000کمک بالعوض291/341/450بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

62/108/913رفاه اجتماعی807/154/000درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری

9/600/000سایر هزینه ها4/242/948/200کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

9/549/709/732تملک دارائیهای سرمایه ای352/519/537اعانات و دارائی هایی که بطور اتفاقی به شهرداری می رسد

58/533/380سایر منابع تامین اعتبار

822/056/865مانده مازاد درآمد بر هزینه سال قبل

17/777/492/966جمع درآمد

64درصد هزینه عمرانی

4/726/397/075جمع هزینه های جاری32درصد هزینه جاری

9/549/709/732جمع هزینه های عمرانی4درصد مانده مازاد

14/849/665/720جمع کل هزینه ها100 جمع

شرکت توزیع برق استان اصفهان 
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ورود دادستانی آمریکا به پرونده انتخابات
در حالی که دونالد ترامپ همچنان از پذیرش شکست امتناع کرده و ادعاهای بی اساسی را درباره تقلب در 
انتخابات مطرح می کند، دادستان کل آمریکا به مسئله ورود کرده و خواستار تحقیقات شده است.گرچه 
سندی از وقوع تقلب در انتخابات سوم نوامبر وجود ندارد، اما ویلیام بار دادستان کل آمریکا از دادستان ها 
خواسته تا درباره تخلف های انتخاباتی تحقیق کنند و از دادستان های فدرال هم خواسته تا تحقیقاتی 
درباره ادعاهای اساسی از تخلف انتخاباتی در سراسر این کشور داشته باشند.مداخله ویلیام بار که بارها 
به سیاسی کاری در وزارت دادگستری آمریکا متهم شده است، در شــرایطی انجام می شود که دونالد 
ترامپ هنوز شکست در انتخابات را نپذیرفته و شکایت هایی را در شماری از ایاالت در مورد شمارش آرا به 
جریان انداخته است.به دنبال این مداخله انتخاباتی، ریچارد پیلگار، مدیر شعبه جرائم انتخاباتی وزارت 
دادگستری آمریکا از سمتش کناره گیری کرد. اقدام ویلیام بار مایه خشنودی دونالد ترامپ شده است.

نگرانی سودان نسبت به ایجاد »مثلث مرگ« 
سودان از تبعات درگیری میان ارتش اتیوپی و نظامیان جبهه تیگرای در مثلث مرزی سودان، اتیوپی 
و اریتره ابراز نگرانی کرد.یک منبع که در یکی از سازمان های بشردوستانه در شرق سودان کار می کند 
به سایت اسکای نیوز گفت، در صورت عدم دســتیابی به راه حل فوری برای توقف درگیری منطقه 
تیگرای که می تواند منطقه را به مثلث مرگ غیر قابل کنترل تبدیل کند، وضعیت انسانی و امنیتی 
منطقه به شدت وخیم خواهد شد.به گفته این منبع، اهالی روستاهای سودان در مرز با مثلث مرگ 
)سودان، اریتره و اتیوپی( دیده اند که تعدادی نیروی مسلح و غیر نظامی از این درگیری در اتیوپی 
فرار کرده و وارد خاک سودان شده اند.در همین راســتا، یاسین ابراهیم، وزیر دفاع سودان پس از 
نشست شورای امنیت و دفاع در خارطوم گفت، سودان به تالش های خود در دعوت از طرف های 
درگیر برای دستیابی به توافق سیاسی ادامه خواهد داد.وی همچنین از جامعه بین الملل خواست 

در قبال ثبات در منطقه تیگرای و تقویت فرصت های برقراری صلح به مسوولیت خود عمل کند.

منابع لبنانی از فشارهای فرانسه به طرف های لبنانی خبر دادند
شبکه »ام تی وی« لبنان، خبر داد که طبق اطالعاتی که دریافت کرده، چند کشور به ویژه فرانسه برای 
تسریع تشکیل دولت لبنان حداقل تا پیش از ماه جاری میالدی چند تماس داشته اند و فشارهایی 
علیه طرف های لبنانی اعمال کرده اند.شــبکه لبنانی »الجدید« نیز در همیــن ارتباط اعالم کرد که 
احتمال دارد هیئت بلندپایه ای از فرانسه برای احیای ابتکار فرانسه وارد لبنان شود.طبق گزارش این 
شبکه لبنانی این ســفر احتمالی پس از تماس تلفنی »امانوئل مکرون« رییس جمهور فرانسه با 
»میشل عون« همتای لبنانی او است.»سعد الحریری« نخست وزیر پیشین لبنان و رییس جریان 
»المستقبل« در رایزنی های اخیر پارلمانی ۶۵ رای از مجموع ۱۲۰ رای نمایندگان را به خود اختصاص 

داد و هم  اکنون به عنوان مامور تشکیل کابینه در لبنان فعالیت دارد.

داماد ترامپ، مدیر فاکس نیوز را به شکایت تهدید کرد
یکی از خبرنگاران فاکس نیوز از شکایت احتمالی جرد کوشنر، از مدیر این شبکه خبری برای اعالم 
زودهنگام نتایج آرای ایالت آریزونا به نفع بایدن خبر داد.یکــی از خبرنگاران فاکس نیوز گزارش 
روز یکشنبه نیویورک تایمز را مبنی بر شکایت جرد کوشنر، داماد ترامپ و مشاور ارشد کاخ سفید از 
مرداک، مدیر فاکس نیوز را به دلیل اعالم نتایج شمارش آرای ایالت آریزونا به نفع بایدن تایید کرد.

گفته شده تماس تلفنی کوشنر و مرداک با خشم طرفین همراه بوده و موجب ایجاد دوباره آشوب 
در ستاد انتخاباتی ترامپ شده اســت.این خبرنگار فاکس نیوز ، تماس داماد ترامپ با مرداک را 
تایید کرد و گفت طی تماس تلفنی اش مدیر فاکس نیوز را برای اعالم زودهنگام نتایج آرای آریزونا 

تهدید به شکایت کرده است.

پذیرش آتش بس، اعتراضات خشونت آمیزی در ارمنستان به دنبال داشته است؛

»قره باغ« در مسیر تحوالت جدید

در حالی که رســانه ها خبر از ایجاد توافق  علیرضا کریمیان
جدیــد آتــش بــس در قــره بــاغ بــا 
میانجی گری روسیه و اعزام نیروهای حافظ صلح این کشور به قره باغ 
خبر می دهند، در ارمنستان معترضان با ورود به مقر پارلمان و دولت این 
کشور خواستار اســتعفای نخست وزیر شــدند. مردم در ارمنستان به 
شدت نسبت به قرارداد آتش بسی که از ســوی دولت این کشور امضا 
شده است معترض و خشمگین هســتند. هزاران تن در مرکز ایروان 
تجمع کرده و گروه دیگری از معترضان به سمت ساختمان دولت رفته، 

شیشه ها را شکستند و به وسایل داخلی آن خسارت وارد آوردند. 
در همیــن حال رییــس مجمع ملی ارمنســتان مورد ضــرب و جرح 
معترضانی قــرار گرفت که خواســتار اســتعفای نیکول پاشــینیان، 
نخست وزیر ارمنستان بودند. این در حالی است که پاشینیان، نخست 
وزیر این کشور دوشنبه شب پس از قبول آتش بس اعالم کرده بود هیچ 
راهی جز امضای اعالمیه مشترک برای کاهش خصومت ها در قره باغ 
وجود نداشت. براســاس این توافق، جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
به اقدامات شــان پایان داده، به تبادل زندانیان پرداخته و به نیروهای 
صلحبان روســیه اجازه می دهند تا در منطقه قره باغ مستقر شوند.وی 
این تصمیم را بسیار ســخت و دردناک توصیف کرد و خطاب به مردم 

کشــورش گفت: تصمیم خیلی خیلی دشــواری را برای خودم و شما 
گرفتم؛ تا حدی دردناک که شــخصا قادر به توصیفش نیستم اما این 
تصمیم بنا بر تحلیل های عمیق از اوضاع نظامی و ارزیابی  افرادی که از 

آن درک بهتری دارند، اتخاذ شد.
پاشــینیان اعالم کرد: این پیروزی نیســت، اما تا وقتی که خودتان به 

بازنده بودن در جنگ اعتراف نکنید، شکست هم نخواهد بود.
بر اســاس توافق صورت گرفته ارمنســتان پذیرفته که از همه مناطقی 
که طی درگیری تصــرف کرده بود تا 9 روز دیگر، یعنی بیســتم نوامبر، 
عقب نشینی کند.در این توافق نامه عالوه بر زمان بندی خروج نیروهای 
ارمنســتان و مســیر خروج آنها، آمده »دو طرف ظرف مدت سه سال 
برای احداث یک مســیر ترافیکی در امتداد داالن الچین که خانکندی 
)اســتپاناکرت-مرکز قره باغ( و ارمنســتان را مرتبط می کند« اقدام 
خواهند کرد. به نظر می رسد روسیه که در هفته های اخیر نه تنها به کمک 
ارمنی ها نیامد بلکه حتی هیچ تحرکی به نفع آنها در منطقه انجام نداد 
باالخره با افزایش احتمال شدت یافتن درگیری ها و خطرناک تر شدن 
اوضاع منطقه از سویی و نیز فشار ایران و ترکیه برای رسیدن به صلح پا 
در میانی کرد و ارمنستان ناچار شد در شرایطی نابرابر تن به آتش بس 
بدهد. همین مسئله خشــم و اعراضات ارمنی ها در داخل این کشور را 

به دنبال داشته است؛ افرادی که معتقدند پذیرفتن آتش بس به نوعی 
قبول شکست از آذربایجان با وجود  تلفات زیاد ارمنی ها در این جنگ 
است. در مقابل این اعتراضات »نیکل پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان 
)سه شنبه( در واکنش به اعتراضات علیه موافقت او با توافق اتمام جنگ 
با جمهوری آذربایجان در منطقه مورد مناقشــه »قره باغ کوهستانی«، 
گفت ارتش ارمنســتان به پذیرش آتش بس اصرار می کرد.وی که در 
پخش زنده شبکه اجتماعی فیسبوک ســخنرانی می کرد، ضمن ابراز 
تاسف از بی اطالعی مردم کشورش از حقایق عرصه میدانی، اظهار داشت 
که توافق با جمهوری آذربایجــان نتیجه کاهش کارآمدی قوای نظامی 

ارمنستان بود. 
بر این اساس، نخست وزیر ارمنســتان با بیان اینکه بخشی از نظامیان 
ارمنستانی حاضر در خط مقدم جنگ با جمهوری آذربایجان حدود  یک 
ماه بود که هیچ استراحتی نداشتند، تصریح کرد: »منابع نظامی و ارتش 
دیگر کارایی و تاثیر کامل را نداشــتند«.با وجود  پذیرش آتش بس از 
سوی دو طرف دعوا اما به نظر نمی سد صلح در قره باغ پایدار باشد مگر 
آنکه روسیه راهکاری برای حل و فصل همیشــگی این دعوا در منطقه 
اجرا کند که با توجه به نارضایتی عمومی در ارمنستان این مسئله اندکی 

بعید به نظر می رسد.

رییس کمیته حقوق بشــر مجلس شورای اسالمی 
گفت: جلســه ای با حضور وزارت اطالعــات، وزارت 
خارجه و ستاد حقوق بشر برقرار شــد تا دستگاه ها 
گزارش خود از پیگیری موضوع ترور شهید سلیمانی 
را ارائه دهند.زهــره الهیان خاطرنشــان کرد: امروز 
آمریکا در منطقه بــه هر طریقی و هر شــرایطی، از 
تروریست های فعال علیه ملت ایران دفاع می کند. 
آمریــکا در قالب یک تروریســم دولتــی در منطقه 
ظاهر شــده اســت.الهیان تاکید کرد: از طرفی ترور 
دانشــمندان هســته ای را در کشــورمان انجام داد 
و در کشــور دیگری، یک فرمانده ارشــد و محبوب 
ملت ایران را به شــهادت می رســاند .در واقع این 
مصادیق نیازمنــد پیگیری های جــدی حقوقی در 

عرصه بین الملل است.وی با بیان اینکه موضوعات 
و مصادیق ضدحقوق بشری آمریکا نیازمند اقدامات 
عملی نه صرفا شعاری است، تاکید کرد: بنده به عنوان 
رییس کمیته حقوق بشر مجلس معتقد هستم که 
نیاز است NGOها و گروه های مردم نهاد و اشخاص 
حقیقی به کمــک بیایند و اقدامــات عملیاتی برای 
 احقاق حقوق ملت ایران از طریق مجامع بین المللی 

داشته باشند.
نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر 
و پردیس در مجلس شــورای با اشــاره به جلسات 
با NGOها و دســتگاه های مختلف درباره مسائل 
حقوقی کشور ادامه داد: جلســه ای با حضور وزارت 
اطالعات، وزارت خارجه و ســتاد حقوق بشر برقرار 

شــد تا دســتگاه ها گزارش خود از پیگیری موضوع 
ترور شهید سلیمانی را ارائه دهند. قوه قضاییه و آیت 
ا...ابراهیم رییسی دستور پیگیری حقوقی- قضایی 
این امر را داده اند. الهیان تصریــح کرد: باید بتوانیم 
آمریکا را با اقدامات عملــی در موضوع نقض حقوق 
بشر در عرصه بین الملل محکوم کنیم؛ چراکه آمریکا 
در بسیاری از مسائل حقوق بشری کشورمان سهیم 
است و در بسیاری از موارد و مصادیقی که گفته شد 

آمریکا نقش ویژه ای داشته است.

 جلسه  پیگیری ترور شهید سلیمانی
 با حضور دستگاه های امنیتی برگزار شد

 »انور قرقاش« وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه طی سخنان خود در هفتمین »نشست راهبردی ابوظبی« اظهاراتی علیه ایران و ترکیه مطرح کرد.بر اساس 
گزارش روزنامه اماراتی »الخلیج«، قرقاش مدعی شد: کشــورهای موجود در خاورمیانه )غرب آسیا( باید به حاکمیت ملی یکدیگر احترام بگذارند؛ ایران و ترکیه 
با مداخله خارجی به عنوان ابزاری برای اجرای دستورکارهای توسعه طلبانه خود حضور بیشتری در منطقه پیدا کرده اند؛ سالح های ایرانی هنوز به سمت یمن روانه 
می شود و )این کشور( از شبه نظامیان تروریستی حمایت می کند.وی افزود: ترکیه با بهره برداری از خأل امنیتی در لیبی، نقش گروه های مسلح در این کشور را تقویت 
کرده است.قرقاش سپس مدعی شد، امارات متعهد به تحقق مسالمت آمیز بحران یمن است، به حمایت خود از ائتالف سعودی ادامه می دهد، برای آتش بس با 
هدف مقدمه چینی برای راه حل سیاسی دائم تالش و از تالش های ملل برای حل بحران لیبی حمایت می کند.وی در حالی این سخنان را اعالم می کند که امارات 
با ابزار اجرایی خود در یمن یعنی »المجلس االنتقالی الجنوبی« )شورای انتقالی جنوب( سعی در تجزیه این کشور و تسلط بر برخی مناطق یمن دارد؛ موضوعی که 
حتی صدای شریکش در یمن یعنی دولت مستعفی به عنوان متحد ریاض را درآورده است.قرقاش در ادامه به توافق سازش این کشور با رژیم صهیونیستی پرداخت 
و گفت: این یک تصمیم حاکمیتی و ملی بوده و علیه هیچ کشوری نیست.وی به برخی اتفاقات اخیر در کشورهای اروپایی و فرانسه نیز اشاره کرده و افزود: باید میان 

استفاده از اسالم به عنوان ابزاری سیاسی و یک دین تفاوت قائل شد، این »افراط گریان« نماینده دین اسالم نیستند.

چهره روزاظهارات سخیف مقام اماراتی در خصوص ایران و ترکیه

وز عکس ر

 احتمال برد
  دوباره »سوچی«

 در انتخابات
حامیان خانم ســوچی، رهبر 
میانمار در بیــرون مقر حزب 
حاکــم » لیــگ ملــی برای 
دموکراســی« در انتظار اعالم 
نتایــج انتخابات سراســری 

میانمار

واکنش »واعظی« به شایعه سازی ارزی علیه دولت
در پی شایعه سازی برخی محافل و رســانه ها مبنی بر مانع تراشی دولت در مسیر کاهش نرخ ارز، 
محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور، این ادعا را کامال غلط خواند و گفت: این ادعایی اســت 
که هر چند وقت یک بار از سوی برخی محافل علیه دولت مطرح می شود در حالی که هم طراحان 
و هم منتشــرکنندگان آن می دانند چنین حرفی چقدر غلط، متناقض و بی اساس است. واعظی با 
بیان اینکه از زمان خروج آمریکا از برجام، دولت مستمرا در دو جبهه جنگیده است، خاطرنشان کرد: 
دولت از یک طرف با تحریم های بی سابقه آمریکا مقابله کرده تا جنگ اقتصادی تمام عیاری که علیه 
ایران آغاز کردند، خنثی شود و از طرف دیگر در تمام این مدت با سوداگران و کاسبانی که از شرایط 

تحریمی ارتزاق می کنند، در نبرد بوده است. 

یک مقام ارشد آمریکایی:

هدف ما مذاکره با ایران است
یک مقام ارشد آمریکایی که به فلسطین اشغالی سفر کرده گفت که هر کسی رییس جمهور آمریکا 
باشد، هدف این کشــور مذاکره با ایران است.به نوشته وبگاه »تایمز اســراییل«، »الیوت آبرامز« 
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران که در فلسطین اشغالی حضور دارد،  گفت: »برنامه ما فشار 
حداکثری از طریق برنامه تحریم هاست. این برنامه در ماه های نوامبر و دسامبر هم ادامه خواهد 
داشت، چون ارتباطی با انتخابات ندارد؛ این سیاست خارجی آمریکاســت و به رفتار ایران مرتبط 
اســت.« آبرامز  افزود: »از این لحاظ که در هر صورت قرار اســت با ایران مذاکره انجام شود واقعا 
اهمیتی ندارد چه کســی در روز ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰ رییس جمهور باشــد؛ ]مذاکره[ هدف دولت ترامپ 

هم بود.«

امیدواری »موگرینی« به بازگشت »بایدن« به برجام
مسئول پیشــین سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که رییس جمهوری منتخب 
آمریکا به برجام بازگردد.به گزارش سی ان ان، »فدریکا موگرینی« مسئول پیشین سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که »جو بایدن« رییس جمهوری منتخب آمریکا به برجام بازگردد.

وی با انتقاد از رویکردهای »دونالد ترامپ« رییس جمهوری فعلی آمریکا گفت که طی چهار سال 
گذشته، آمریکا ارزش های بنیادین دموکراتیک خود را زیر پا گذاشت و این مسئله برای آمریکایی ها 
و اروپایی ها دشوار بود.موگرینی ابراز امیدواری کرد که بایدن با تغییر این رویکردها به سازوکارهای 

چندجانبه گرایی از جمله توافق هسته ای ایران بازگردد.

ادعای عجیب و غریب؛ بایدن ایرانی است!
یک سایت خبری داخلی به نقل از ایتارتاس مدعی شــد که رییس جمهور منتخب آمریکا اصالت 

ایرانی دارد این در حالی که در سایت ایتارتاس به چنین موضوعی اشاره نشده است.
یک پایگاه خبری به نقل از »ایتارتاس« نوشت، شخصی به اسم دکتر »اندی واسهول« از موسسه 
تحقیقات تاریخی دانشگاه معتبر »ام. آی. تی« آمریکا، اعالم کرده که طبق تحقیقاتش، »جوبایدن« 
اصالتا ُکرد و از غرب ایران بوده است! به عبارت دیگر، اصل و نســبش به خاندان بایدان در منطقه 
پیرانشهر  می رسد که در دوران قاجاریه جالی وطن کرده و طی چند نسل سر از آمریکا درآورده است! 
به این ترتیب که، جد بزرگش در واقع »ابوبکر خان بایدان« که از خوانین معروف منطقه »پیرانشهر« 
بوده )و به همین خاطر هم اســمش »بایدن« بوده(، در دوران »ناصرالدین شاه قاجار« به خاطر 
برخی فشارها از این شهر فرار کرده و به مرز عثمانی می رود و بعد، در »حلبچه« به عنوان تاجر تنباکو 
فعالیت کرده و سپس به »بیروت« می رود. ظاهرا، »ابوبکر خان بایدان« همان جا فوت می کند و 
پسرش، »علی ابوبکر بایدان« به خاطر مشکالت ابتدا به فرانسه و از آنجا به دعوت یکی از بازرگانان 

فرانسوی به آمریکا رفته و خانواده اش را به آنجا مهاجرت می دهد.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

 در مقابل شورای نگهبان 
سکوت نمی کنیم

نماینده شــیراز در مجلس گفت: استیضاح 
وزیــر اقتصــاد را امضا نکــردم و در عوض 
استیضاح می توان،  طرح سوال کرد.»جعفر 
قادری«، در رابطــه با اظهــارات کدخدایی 
مبنی بر اینکه اگر منابع تامین طرح یارانه ای 
مجلس قابل تحقق نباشد، شورای نگهبان 
به این طرح ایــراد می گیرد، گفــت: منبع 
تامین این طرح، فروش ســهام دولت در 
بورس است، شورای نگهبان می تواند به این 
موضوع ایراد وارد کند و حق با شورای نگهبان 
است ولی مجلس در قبال مخالفت شورای 
نگهبان ســکوت نمی کند و بر مصوبه خود 
پافشاری و اصرار دارد و موضوع را به مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، ارجاع می دهد. 
عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
در رابطه با طرح اســتیضاح دژپسند، گفت: 
به عملکرد وزارت اقتصــاد در حوزه بورس، 
مالیات و  گمرک  انتقادهایی وارد اســت و 
مشکالت اقتصادی را نمی توان فقط به پای 
کرونا نوشت البته این ضعف فقط از سوی 
وزارت اقتصاد نیســت، دیگر حــوزه ها هم 
تقصیر هایی دارند،  اما در این شرایط نمی 
توان فرد توانمندی را آورد تــا بتواند وزارت 
خانــه را اداره کند، اســتیضاح کمک کننده 
نیست و مشکالت را تشدید می کند. قادری 
در پایان گفت: اســتیضاح را امضا نکردم و 
در عوض اســتیضاح می توان،  طرح سوال 
کرد زیرا استیضاح به صالح نیست و در این 
مدت کوتاه حتی افــراد توانمند نمی توانند، 

خودشان را مطرح کنند.

مردم در ارمنستان به شدت نسبت به قرارداد آتش بسی 
که از سوی دولت این کشور امضا شده است معترض و 
خشمگین هستند. هزاران تن در مرکز ایروان تجمع کرده 
و گروه دیگری از معترضان به سمت ساختمان دولت 
رفته، شیشه ها را شکستند و به وسایل داخلی آن خسارت 

وارد آوردند

بین الملل
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نماینده مردم نطنز در مجلس:

در روزهای آینده قیمت ارز و سکه باز هم کاهش می یابد
نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در خصوص کاهش محســوس نرخ ارز و سکه طی چند روز 
گذشــته، اظهار کرد: امید زیادی وجود دارد که روند کاهش نرخ ارز و سکه ادامه پیدا کند چرا که 
افزایش بی رویه نرخ دالر و طال در چند ماه گذشته منطقی نبود و مبنای علمی نداشت و با توجه به 
تنشی که هم اکنون میان دولتمردان آمریکا وجود دارد، این امکان هست که در سیاست های آینده 
خود در قبال ایران تجدیدنظر کنند.رحمت ا... فیروزی  با بیان اینکه در عالم سیاســت و اقتصاد 
پیش بینی دقیق امکان پذیر نیســت، افزود: نمی توان به صراحت گفت دولتمردان آینده آمریکا 
در قبال ایران چه سیاســتی را در پیش می گیرند، اما به نظر می رســد با توجه به تحوالت آمریکا 
و سیاست های داخلی کشورمان بعید است دوباره نرخ ارز و ســکه روند صعودی به خود بگیرد.

نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس گفت: به نظر می رســد قیمت طال و ارز مهار شــده 
باشد و حتی در روزهای آینده احتمال کاهش بیشتر قیمت هم وجود دارد. 

سخنگوی کارگروه تنظیم بازار استان اصفهان:

تامین نهاده ها باعث کاهش قیمت گوشت شد
ســخنگوی کارگروه تنظیم بازار اســتان اصفهان گفت: تامین نهاده ها و جلوگیری از قاچاق دام 
ســبک در برخی اســتان ها و افزایش میزان عرضه در بازار دلیل کاهش و ثبات گوشت قرمز در 
بازار است.اســماعیل نادری در حاشــیه کارگروه تنظیم بازار اســتان با بیان اینکه اتحادیه های 
مرتبط نســبت به نصب قیمت های مصوب اقدام کنند، اظهار داشــت: همچنیــن اتاق اصناف و 
ســازمان های حمایتی بر قیمت ها نظارت خواهند کرد.ســخنگوی کارگروه تنظیم بازار اســتان 
اصفهان ابراز امیــدواری کرد در زمان حاضر قیمت گوشــت ســفید که از قیمــت مصوب باالتر 
است با تصمیمات اخذ شــده به ســمت ثبات حرکت کند.وی با اشــاره به قیمت روغن اضافه 
کرد: بخش عمده مشــکالت روغن حل شده و فروشــگاه های بزرگ ســهمیه خود را دریافت 
کردند همچنین نســبت به توزیــع آن در واحدهــای کوچک اقدام شــده اســت. قیمت تخم 
 مرغ نســبت به دو ماه گذشــته روند کاهشــی دارد به گونه ای کــه اکنون با قیمــت تنظیم بازار 

عرضه می شود.

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان:

تیم ناظران بر فعالیت اصناف تشکیل شد
ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: ممنوعیت فعالیت مشــاغل گروه 
۲،۳،۴ از ســاعت ۱۸ هر روز برای ۱۰ شهرســتان بزرگ اســتان اعمال خواهد شــد.حجت ا... 
غالمی در پنجاه و هفتمین جلسه ستاد اســتانی مقابله با کرونا با اشاره به اعمال محدودیت در 
شهرستان استان اظهار داشــت: این ممنوعیت فعالیت مشاغل شامل شــهرهای خمینی شهر، 
نجف آباد، شــاهین شــهر، لنجان، فالورجان، شــهرضا، مبارکه، سمیرم، خوانســار و اردستان 
می شــود.وی ادامه داد: این طرح برای کالن شهر اصفهان، بهارستان و ســپاهان شهر از ۲۰ آبان 
تا ۲۰ آذر اجرایی خواهد شــد و همه مشــاغل به جز گروه یک که مایحتاج عمومی و بهداشــت 
و درمان است از ســاعت یاد شــده به بعد تعطیل می شوند.سخنگوی ستاد اســتانی مقابله با 
کرونا در اصفهان بــا تاکید بر نظــارت جدی بر صنوف تصریــح کرد: تیم ناظــران اتاق اصناف و 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت و شــهرداری ها تشکیل شــده و نظارت ها را به صورت مستمر 
انجام خواهند داد.وی  گفت: امیدوار هســتیم مــردم، صنوف، واحدهای تولیــدی و خدماتی 
همچنان همکاری ویژه ای مشــابه مصوبات قبلی ســتاد اســتانی را ادامه دهند.بــه گفته وی، 
 فعالیت همه رســتوران ها به صــورت بیرون بر خواهد بــود و طبخ و فروش غــذا به این صورت

 باید اجرایی شود.

به گفته  سرپرست معاونت نظارت سازمان صمت استان، قیمت لبنیات از جمله شیر افزایش نداشته و  گران فروشی آن غیرقانونی است

کلیدواژه جدید: گران فروشی خودسر!

از ابتدای ســال تا کنون، صنایع شــیر و  مرضیه محب رسول
لبنیات طی چندین نوبت محصوالت خود 
را از شیرخام گرفته تا سایر فرآورده های لبنی گران کردند. خیز شرکت ها 
برای گرانی، هر چند در ابتدا با واکنش تند سازمان های مربوطه از جمله 
تعزیرات و سازمان حمایت روبه رو می شود ولی در نهایت قیمت ها باال 
می رود و ایــن نهادها تقریبــا هیــچ کاری برای کاهــش آن انجام 
نمی دهند.در میان اقالم لبنی، کره پرچمدار گرانی است به طوری که در 
یک سال اخیر با بیش از ۴۰ ۱درصد افزایش قیمت همراه بوده است. 
براساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت شیر پاستوریزه از ۵۷۰۰ تومان 
در شهریور سال گذشــته به ۷۷۰۰ تومان در شــهریور امسال رسید که 
افزایش ۳۴ درصدی را نشــان می دهد. همچنین خامه پاستوریزه از 
۵۱۰۰ تومان در شهریور سال گذشته به ۸۳۰۰ تومان در شهریور امسال 
رســیده که ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته اســت. در ادامه افزایش 
قیمت لبنیات، ماست از ۷۳۰۰ تومان در شهریور سال گذشته به ۹۸۰۰ 
تومان در شهریور امسال رســید که ۳۳ درصد افزایش قیمت داشته و 
دوغ نیز از ۶۴۰۰ تومان در شهریور گذشــته به ۸۳۰۰ تومان در شهریور 
امسال رسیده که قیمت این کاال نیز ۲۸ درصد افزایش داشته است.هر 
چه میزان افزایش قیمت در بازار لبنیات بیشتر می شود، فروش کاهش 

می یابد . یکی از اصلی ترین چالش های لبنیات سازان افزایش قیمت 
شیر خام است؛ در حالی که کارخانه ها، دامداران را متهم اصلی گرانی و 
افزایش قیمت مــی دانند دامپروران معتقدند نرخ های تعیین شــده 
ازسوی ستاد تنظیم بازار کمتر از هزینه های تولید است و از سوی دیگر، 
مسئوالن دولتی معتقدند ازآنجاکه علوفه یا خوراک دام با نرخ ارز ۴۲۰۰ 
تومانی تامین می شود، تولیدکنندگان نیز باید نرخ تعیین شده ازسوی 

ستاد تنظیم بازار را بپذیرند.
 این دور باطل از ابتدای ســال تاکنون ادامه داشته و به نتیجه نرسیده 
اســت. اکنون نیز قیمت هرکیلوگرم شــیر در بازار به ۵ تا ۶ هزار تومان 
رسیده است و تولیدکنندگان محصوالت لبنی نیز باید هرکیلو شیر را به 
نرخ ۴۳۰۰ تا ۴۴۰۰ تومان از دامدار بخرند، این درحالی اســت که نرخ 

مصوب برای هرکیلوگرم شیر، ۳۱۰۰ تومان است.
طی هفته های اخیر هم دوباره زمزمه گرانی لبنیات شنیده شد و طبق 
روال ســازمان حمایت از مصرف کننده این اجازه را نــداد و در مقابل 
کارخانه ها قیمت ها را بدون مجوز گران کردنــد؛ اقدامی که این بار با 
ورود سازمان تعزیرات قرار است  کنترل شود. یکی از بهانه های کارخانه 
های لبنیات و فرآورده های لبنی افزایش قیمت، شــیر است این در 
حالی است که سرپرســت معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان اصفهان اعالم کرد: قیمت لبنیات از جمله شیر 
افزایش نداشته و گران فروشی آن غیرقانونی بوده و قابل پیگرد است.

اکبر عادل مــرام در خصوص افزایش ۴۰ درصدی قیمت شــیر اظهار 
داشــت: ۴ تیرماه امســال در جلســه کارگروه تنظیم بازار کشور شیر 
نایلونی با وزن ۹۰۰ گرم و ۱.۵ درصد چربی ۴ هزار تومان قیمت گذاری 
شد.وی با تاکید بر غیرقانونی بودن افزایش قیمت شیر افزود: تا این 
لحظه مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش قیمت شیر نایلونی ابالغ نشده 
و افزایش قیمت های گزارش شده غیرقانونی بوده و قابل پیگرد است.

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان با اشــاره به رفع زیان مصرف کنندگان گفت: موضوع 
افزایش قیمت غیرقانونی این محصوالت در ســطح تولید و توزیع در 

دست بررسی است. 
گــران فروشــی در صــدر تخلفــات ســازمان تعزیــرات حکومتی 
اصفهان هم قرار گرفته اســت. بر اســاس اعالم مدیــرکل تعزیرات 
حکومتــی اســتان اصفهــان، مهم تریــن پرونده هــای ایــن مدت 
رســیدگی بــه پرونــده تخلف گران فروشــی ســه شــرکت لبنیاتی 
 بوده اســت کــه قریــب بــه ۲۷ میلیــارد تومــان در حــق صندوق

 دولت محکوم شدند.

دبیــر اجرایی نظــام صنفی کشــاورزان اصفهان 
گفــت: کشــاورزان خواهــان اجــرای مصوبات 
شــورای عالی آب و تعهدات دولت بــرای منابع 
جایگزین برداشــت های غیرمجاز از زاینده رود 
و حقابه هایشان هســتند و در دوشنبه های آبی 
مطالبات شــان را پیگیری خواهند کرد.اسفندیار 
امینی اظهار کرد: سال هاســت که از حقابه های 
کشــاورزان برای چهارمحال و بختیــاری، یزد و 

صنایع اصفهان برداشــت می کننــد در حالی که 
دولت طبق مصوبات وعده داده بود که تونل سوم 
کوهرنگ و بهشــت آباد را جایگزین برداشت ها 
خواهد کــرد؛ اما به تازگی شــنیده شــده که در 
چهارمحال و بختیاری پیگیری کردند و بهشــت 

آباد نیز متوقف شد.
وی افــزود: این امر ســبب آزردگــی و ناراحتی 
کشاورزان شــده و در تجمع روز دوشــنبه اعالم 
کردند که دیگر امیدی به وعده های دولت ندارند 
و خودشــان دنبال رودخانه حرکــت می کنند و 
از برداشــت های غیرقانونــی و پمپاژهای صنایع 
اصفهان و باالدست دو اســتان یزد و چهار محال 

گر این  و بختیاری جلوگیــری خواهند کرد کــه ا
تصمیم کشاورزان عملیاتی شود تبعات سنگینی 
خواهد داشت و نمونه های کوچک آن درگیری ها 

را در سال های گذشته شاهد بودیم.
دبیــر اجرایی نظــام صنفی کشــاورزان اصفهان 
 ادامه داد: کشــاورزان همچنین تصمیم گرفتند تا 
زمانی کــه دولت مشــکل این قشــر را رفع نکند 
به هیچ وجه قبــوض آب، بــرق و گاز را پرداخت 
گــر آب و برق را قطــع کردند اقدام  نمی کنند و ا
جمعی خواهنــد کرد زیرا اقدامــات و وعده های 
دولت ســبب شــد که توان مالی از قشر کشاورز 

گرفته شود.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

 کشاورزان خودشان دنبال زاینده رود حرکت می کنند

خبر روز

در حالی که کارخانه ها، دامداران را متهم اصلی گرانی و 
افزایش قیمت می دانند دامپروران معتقدند نرخ های 
تعیین شده ازسوی ستاد تنظیم بازار کمتر از هزینه های 

تولید است

 دستور رییس سازمان بورس 
برای تعیین تکلیف بازگشایی شستا

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران گفت:سازمان بورس به شرکت بورس و اوراق بهادار تهران 
اعالم کرد تا هر چه سریع تر نماد شستا و سایر نماد های متوقف را تعیین تکلیف کند.حسن قالیباف 
اصل در رابطه با بازگشــایی نماد شســتا  اظهار کرد:  با توجه به توقف طوالنی مدت نماد معامالتی 
»شستا«، سازمان به شرکت بورس و اوراق بهادار تهران اعالم کرد تا هر چه سریع تر این نماد و سایر 
نمادهای متوقف را تعیین تکلیف کند. قالیباف اصل تاکید کرد: البته به این نکته باید توجه داشت 
که خود ناشران حتما باید فرآیند بازارگردانی و تداوم آن را مدنظر قرار دهند و در راستای نقدشوندگی 
سهام خود کوشا باشند. این موضوع یک اصل مهم در ســرمایه گذاری است.وی در پایان تصریح 
کرد: چنانچه ناشری این امر را رعایت نکند، سازمان بورس و اوراق بهادار از اختیارات قانونی خود در 

راستای صیانت از حقوق سهامداران استفاده خواهد کرد.

استفاده از پنبه در تولید تن ماهی تکذیب شد
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، اســتفاده از پنبه در تولید تن ماهی توسط برخی کارخانجات 
تولیدی را به شدت تکذیب کرد و گفت: تولید تن ماهی در کشور با نظارت دقیق دستگاه های ناظر 
انجام می شود.سید محمد میررضوی، در واکنش به فیلم کوتاهی که در برخی شبکه های اجتماعی 
منتشر شده و فردی با شســتن تکه های تن ماهی با آب، ادعا می کند که در تولید تن ماهی از پنبه 
استفاده شده و تقلب شده است، اظهار داشــت: بنده هم این کلیپ را دیده ام و این مسئله را قویا 
تکذیب می کنم. متاسفانه مشخص نیست چه کسی این کلیپ را منتشر کرده و به اعتقاد ما اهداف 
این افراد آسیب زدن به صنعت تن ماهی کشور اســت. وی اضافه کرد: در همین راستا، کمیته فنی 
آبزیان سندیکای صنایع کنسرو نامه ای را خطاب به وزارت صمت و سایر دستگاه های مربوطه آماده 
کرده که به زودی آن را ارسال می کنیم و ما در این نامه از مسئوالن درخواست کرده ایم مسئله را به 
جد پیگیری کنند.میررضوی افزود: در تولید برخی  از تن ماهی ها، از مارلین ماهی )بادبان ماهی( 
استفاده می شود و این نکته روی قوطی تن ماهی نیز عنوان شده و در کلیپی که منتشر شده نیز از 

همین نوع ماهی برای تولید تن استفاده شده است.
 وی ادامه داد: ۸۰ درصد گوشــت ماهی پروتئین بــوده و باقی آن، پروتئین های میوفیبر اســت؛ 
مارلین ماهی نیز یک ماهی بسیار مغذی است و مشــکلی برای مصرف کننده ندارد؛ اما ضخامت 
بیشتری نسبت به سایر ماهیان تن دارد به همین جهت قیمت پایین تری هم دارد. آنچه در کلیپ 
 مذکور به عنوان پنبه معرفی می شود، در واقع بخشی از بافت گوشت مارلین ماهی است و اینگونه
  نیســت که تولیدکننده با هدف تقلب، به جای گوشــت ماهی، پنبه را به ترکیــب تن ماهی اضافه

 کرده باشد.

طرح رایگان شناسه دار کردن لوازم یدکی خودرو
معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت با اشــاره به اهمیت طرح شناسه دار کردن لوازم یدکی 
خودرو گفت: این فرآیند کامال به صورت رایگان انجام شده و در نهایت نفع آن به تولیدکنندگان معتبر 
می رسد.حمید محله ای، با رد این ادعا که پرداخت وجه برای اخذ شناسه کاال برای لوازم یدکی خودرو 
الزامی است، اظهار داشت: صدور شناسه کاال بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز انجام 
می شــود و طبق این ماده قانونی، دریافت هرگونه وجه برای صدور و دریافت شناســه کاال ممنوع 
است.این مقام مسئول با بیان اینکه تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم یدکی بر اساس قانون ملزم 
به دریافت شناسه کاال هستند، بیان کرد: اگر کسی به سامانه جامع تجارت مراجعه کند و درخواست 
صدور کد شناسه کاال دهد، این فرآیند به صورت کامال رایگان انجام خواهد شد و تا کنون نیز هیچ فرد 
و تولیدکننده ای برای دریافت شناســه کاال مبلغی را پرداخت نکرده؛ چرا که هیچ مکانیسمی برای 

پرداخت وجه پیش بینی نشده است. 

کافه اقتصاد

اخبار

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: به طور معمول از زمان کاشت تا برداشت و رسیدن به بازار شاهد وقفه ای کوتاه در توزیع 
محصول گوجه در بازار هستیم که این موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت آن شده است.اصغر رستمی در خصوص دالیل کمبود گوجه و افزایش قیمت آن در بازار، 
اظهار کرد: به دلیل اینکه در کشور شاهد وقفه ای در برداشت و رسیدن محصول گوجه بعدی به بازار هستیم، امروز شاهد کمبود و بعضا افزایش قیمت آن هستیم.وی 
با بیان اینکه ابتدا باید گوجه مناطق گرمسیر وارد بازار شود، افزود: به طور معمول از زمان کاشت تا برداشت و رسیدن به بازار شاهد وقفه ای کوتاه در توزیع محصول گوجه 
بازار هستیم.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه محصول گوجه اصفهان در شهریور ماه برداشت شد و برداشت های 
دیگر این محصول به بهار موکول می شود، گفت: البته بقیه استان ها در حال تولید گوجه هستند که وارد بازار می شود، اگرچه ممکن است شاهد وقفه از تولید تا توزیع 
محصول باشیم.وی، درباره گرانی گوجه در بازار، توضیح داد: وقتی عرضه گوجه در بازار کم و تقاضای محصول باال باشد، طبیعتا قیمت محصول افزایش می یابد و 
کمبود عرضه صرفا به دلیل رسیدن مراحل تولید است.وی درباره اینکه چرا همچنان کشاورزان اصفهان بر کشت گلخانه ای چنین محصوالتی مقاومت می کنند، اظهار 

کرد: توسعه کشت های گلخانه ای و انتقال بخشی از تولید سبزی و صیفی از فضای باز به فضای گلخانه ای در دستور کار استان قرار دارد.

ایجاد وقفه در برداشت، گوجه را گران کرد

کارخانه قند 
بیستون

کارخانه قند بیســتون در شهر 
بیســتون و یــک کیلومتری 
محوطه اثر جهانی بیســتون 
قــرار گرفته و در ســال ۱۳۴۰ 
توســط متخصصــان آلمانی 
ســاخته شــده اســت. اکثر 
ماشــین آالت و دستگاه های 
آن متعلق به شــرکت »سالز 

گیتر« آلمان است. 

وز عکس ر

عکس: ایرنا

 بنیانگذار کارخانجات نامی نو:
سعی کردیم از هدر رفتن 

استعدادهای جوانان کشور 
جلوگیری کنیم

 بنیانگــذار کارخانجات نامی نــو، از دغدغه ها 
و دالیل ورودش به این عرصه گفت و چشــم 
انداز خود را در این زمینه ترسیم کرد: مشکالت 
صنعت هوایی کشور و کمبودهای مختلفی که در 
این عرصه دیده می شود باعث شد تا به فکر ورود 
به این حوزه شویم. طی بررسی دقیق و آسیب 
شناسی این حوزه، تربیت خلبان مسافربری 
حرفه ای و مدیریت منابع انســانی، به عنوان 
گام نخست رســیدن به اهداف مشخص شد؛ 
اما در کنــار آن، از بقیه مســائل صنعت هوایی 
کشور نیز غافل نشدیم و با آماده سازی بسترها 
در هلدینگ هوایی رز، به زودی شــاهد افتتاح 
بخش های دیگــر نظیر ایر تا کســی، آژانس 
اینترنتی، سیموالتور)شــبیه ســاز(، خدمات 
بیمه و ... نیز خواهیم بود کــه به عنوان یکی از 
مراکز شــاخص حوزه هوایی کشــور شناخته 
خواهد شــد. حســین علیخانی ادامه داد: در 
زمان تاسیس مرکز آموزش خلبانی فراسپهر 
در هلدینگ رز، اولین نکته ای که مورد توجه قرار 
گرفت، عدم وجود بستر مناسب برای پیشرفت 
جوانــان و عالقه مندان خلبانی در کشــور بود. 
به این صورت که تنها مرا کــز آموزش خلبانی 
هواپیمای مسافربری کشــور در استان تهران 
قرار دارند و همه باید برای گذراندن این دوره ها، 
حداقل برای دو ســال به تهران مهاجرت کنند. 
این تمرکز امکانات در استان تهران، باعث شده 
بود تا بسیاری از عالقه مندان این شغل، به دلیل 
مشکالت فراوان مهاجرت، از رسیدن به آرزوی 
قدیمی شان باز بمانند. به همین خاطر، سعی 
کردیم از هدر رفتن استعدادهای جوانان کشور 
جلوگیری کنیم و این مرکــز را به عنوان اولین 
مجموعه آموزش خلبانی کشــور که به صورت 
کامل منفصل از تهران، در شــمال شرق، شرق 
و مرکز کشور فعالیت می کند، تاسیس کنیم. 
مرکز آموزش خلبانی فراسپهر به طور همزمان 
در مشــهد و اصفهان در حال فعالیت اســت و 
از کادر علمــی و فنی مجربی بــرای آموزش 

استفاده می کند. 
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در راستای ترویج کتاب و کتاب خوانی در چهارمحال و بختیاری صورت می گیرد؛

میزبانی از طرح ملی»شنبه های کتاب مساجد«

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و 
بختیاری اظهار داشت: ستاد هماهنگی کانون های مساجد چهارمحال 
و بختیاری بــه عنوان معیــن »رواق کتاب« طرح شــنبه های کتاب 
مساجد را در سه محور »انتخاب کتاب، معرفی کتاب و انس با کتاب« 

برگزار می کند.
محمدرضا مظاهری ادامه داد: ترویج فرهنــگ کتاب و کتاب خوانی، 
رونق بخشــیدن به کتابخانــه های مســاجد کشــور، احیای نقش 
کتابخانه های مساجد در اعتالی فرهنگ عمومی، آشنایی با ناشران، 
نویســندگان و کتاب های مفید و نیازســنجی مطالعاتی نوجوانان و 

جوانان از اهداف طرح ملی »شنبه های کتاب مساجد« است.
وی اظهار داشــت: تقویت فعالیت هــای مردمــی و خودجوش در 
حوزه کتاب و کتاب خوانی، افزایش ســرانه مطالعــه و ترویج نهضت 
 مطالعه مفید از دیگر اهداف طرح ملی »شــنبه های کتاب مساجد«

 است.
مظاهــری بابیان اینکــه مخاطبین طرح ملی »شــنبه هــای کتاب 
مســاجد« اعضای کتابخانه ها و کانون های مســاجد، نمازگزاران و 
عموم مردم هستند، گفت: ائمه جماعات مســاجد، مسئولین کانون 
ها، کتابخانه های مســاجد و کتابداران نیز مجریــان این طرح ملی 

هســتند.مدیر فهما در چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: مدیران 
کانون های مســاجد باید با تشــکیل کارگروه محتوایی در مســجد 
متشــکل از امام جماعت، کتابدار، مدیر کانون و سه تا پنج نفر از افراد 
صاحب نظر در حــوزه کتاب به منظــور احصای میانگین رده ســنی، 
ســطح تحصیالت و نیازمندی جوانان هر محلــه، تعیین اولویت ها و 
انتخاب کتاب مفیــد با توجه به اطالعات به دســت آمده، کتاب های 
 مناســب را از کتابخانه مساجد یا کتاب های شــخصی به نمازگزاران 

معرفی کنند.
وی گفت: راه اندازی پویش # شنبه_های _کتاب_مساجد در فضای 
مجازی با انتشار عکس اعضای کانون به همراه کتاب معرفی شده هر 
هفته به منظور ترغیب اعضای کانون به خرید و مطالعه کتاب خوب از 

دیگر اهداف این طرح است.
مدیــر ســتاد هماهنگــی کانون هــای فرهنگــی هنری مســاجد 
چهارمحــال و بختیــاری ابــراز کــرد: تهیــه فیلــم یــک دقیقــه 
ای، معرفی کتاب توســط مدیــر کانون، امــام جماعــت، کتابدار یا 
اعضای کانــون و انتشــار در فضای مجــازی یکی از مناســب ترین 
 روش هــای اجــرای طــرح ملی »شــنبه هــای کتاب مســاجد«

 به شمار می رود.

در پویش پازل همدلی؛

خیرین چهارمحالی بیش از ۶00 میلیون ریال مشارکت کردند
خیرین استان چهارمحال و بختیاری در پویش »پازل همدلی« با خرید قطعات پازل، ۶۳۰ میلیون 
ریال مشــارکت کردند. مدیرکل بهزیستی استان در نشســت خبری با خبرنگاران حوزه بهزیستی 
با اشــاره به پویش پازل همدلی، گفت:در پویش پازل همدلی که با هــدف کمک به دانش آموزان 
نیازمند در ســازمان بهزیســتی کلید خورده اســت، خیرین می توانند با خرید قطعــات پازل به 
تهیه لوازم التحریــر برای دانش آموزان تحت حمایت کمک کنند. نرگس عســگری، با اشــاره به 
واگذاری ۹۴ درصد فعالیت های بهزیســتی به بخش خصوصی، افزود: مراکز بهزیستی با هدف 
افزایش کیفیت خدمات دهی به مددجویان،  کاهش تــردد جامعه هدف برای دریافت خدمات از 
بهزیســتی و خدمات رســانی راحت تر در محل زندگی مددجویان در قالب برون سپاری فعالیت 
ها راه اندازی می شــود که در این راستا نیز تنها شــیرخوارگاه اســتان که تاکنون به شکل دولتی 
اداره می شد با برون ســپاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شــد و خدمات از طریق موسسه 
خیریه دارای مجوز از بهزیستی، ارائه می شود.عســگری، از رایگان بودن هزینه غربالگری ژنتیک 
برای خانواده هــای دارای فرزند معلول خبــر داد و گفت: با توجه به اینکه بخشــی از معلولیت ها 
ژنتیکی است، به منظور جلوگیری از تولد نوزاد معلول، غربالگری ژنتیک پیش از ازدواج و بارداری 
 برای جامعه هدف بهزیســتی که دارای ســابقه معلولیت در خانواده هســتند، بــه صورت رایگان 

انجام می شود.

 تحقق بازآفرینی شهری در بافت فرسوده و ناکارآمد 
شهر لردگان

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از اجرای 5 پروژه حوزه بازآفرینی در بافت فرسوده 
و محالت ناکارآمد لردگان خبر داد و گفت: این پروژه ها در محالت حاجی آباد، شــیرانی، خاردان و 
جلیل آباد این شهر اجرایی شده است.حسینعلی مقصودی با اشاره به بهسازی و آسفالت تعدادی 
از معابر محالت هدف، افزود: ایــن پروژه با اعتبار 2۰ میلیارد و 7۰۰ میلیــون ریال در خیابان جنب 
دانشگاه پیام نور و کوچه مسجد حضرت ابوالفضل)ع( در محله حاجی آباد، کوچه روبه روی خیابان 
فدائیان اسالم و کوچه شــهید احمدی در محله شیرانی و کوچه حســینیه حضرت زینب)س( و 

حسینیه حضرت فاطمه زهرا)س( در محله خاردان اجرا شده است.
وی اضافه کرد: اجرای پل دال بتنی و ســاماندهی این مسیل در سه راهی شش بهره با اعتبار هفت 
میلیارد و ۶2۰ میلیون ریال در حال اجراست.مقصودی پیشــرفت فیزیکی این پروژه را ۶5 درصد 
عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر عملیات احداث پل و ساماندهی مسیل ضلع شرقی به اتمام 
رسیده است.مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری توضیح داد: اجرای باقی مانده شبکه 
فاضالب محله حاجی آباد نیز به میزان چهار هزار و 2۰۰ متر شــبکه و با اعتبار شــش میلیارد و 2۰۰ 
میلیون ریال به اتمام رسیده اســت.وی با اشاره به مسیل شــیردانیـ  خاردان،گفت: ساماندهی 
بخشی از این مســیل با اعتبار دو میلیارد و 77۰ میلیون ریال و با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در 

حال اجراست.

توزیع یک هزار و 354 تن کود ازته در چهارمحال و بختیاری
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع بیش از یک هزار و ۳5۴ 

تن کود ازته در این استان در مهرماه امسال خبر داد. 
مسعود میرزایی افزود: کود های توزیع شده توسط کارگزاران این شرکت در اختیار کشاورزان قرار 
گرفت.میرزایی اضافه کرد: از ابتدای سال تا پایان مهرماه امســال، ۱5 هزار و 2۴۸ تن کود ازته در 

سراسر استان توزیع شده است.

بام ایرانبا مسئولان

 معاون سیاسی استاندار چهارمحال 
و بختیاری:

مدیران اجرایی، عزمی برای 
 کاهش آسیب های 

اجتماعی ندارند
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار 
چهارمحال و بختیاری در جلســه شــورای توسعه 
مشــارکت های مردمی ســتاد مبارزه با موادمخدر 
چهارمحال و بختیاری گفت: به گفته کارشناســان 
حــوزه مبارزه با مواد مخدر، شــاخص افســردگی 
که موجــب تمایــل افراد به ســمت مــواد مخدر 
می شــود افزایش یافته که باید تمام دستگاه ها و 
سازمان های مردم نهاد با افزایش تعامل و همکاری 
برای پیشــگیری از این موضوع تالش کنند.جعفر 
مردانی افزود: متاســفانه برای کاهش آسیب های 
اجتماعــی و جلوگیری از گســترش مــواد مخدر 
دغدغه ای از ســوی مدیران دســتگاه ها مشاهده 
نمی شود و مصوبات شــورای مبارزه با مواد مخدر 
با جدیت در دستگاه ها اجرا نمی شــوند که با توجه 
به اهمیت این موضــوع باید این رویــه تغییر پیدا 
کند.وی خاطرنشــان کرد: مشــارکت های مردمی 
در مبارزه با مــواد مخدر تاثیر بســزایی دارد و همه 
مدیران باید از این ظرفیت استفاده کنند و به جای 
اینکه سازمان های مردم نهاد را رقیب خود بدانند با 
آن ها همکاری موثر و مستمر داشته باشند.مردانی 
تصریح کرد: اصل پیشگیری و درمان اعتیاد در بین 
کارمنــدان ادارات موضوع مهمی اســت که باید به 
صورت ویژه برنامه های آموزشــی در ادارات چیده 
شــود که در این زمینه از ظرفیت فضــای مجازی 
نیز می توان اســتفاده کرد.وی با اشاره به افزایش 
آسیب های اجتماعی در اثر شــیوع ویروس کرونا 
گفت: برای کاهش مشــکالت روحی و روانی که در 
اثر شــیوع ویروس کرونا در خانواده ها ایجاد شده 
بایــد تمامی دســتگاه های اجرایی، ســازمان ها و 
ارگان ها از ظرفیت ســازمان های مردم نهاد در این 
حوزه استفاده کنند و در جلسه ستاد استانی مبارزه 
با ویروس کرونا گزارشی در این خصوص ارائه شود.

مفاد آراء
8/88 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانــون و ماده  13 آئین نامه قانون تعیــن تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
پرونــده  کالســه   139960302018000916 شــماره    رای  بــر  برا
1398114402018000179 خانم اکرم روح االمین   فرزند  ســید مصطفی بشــماره 
شناســنامه  593  صادره از اصفهان  نسبت به ششــدانگ یک باب  کارگاه  به مساحت 
1003/48  متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 393  اصلی واقع در منطقه صنعتی 

دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/08/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/08/21

م الف : 1029918 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء

8/89 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

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

برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
 و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد

 برخــوار بخــش  16 ثبــت اصفهــان باســتاد اســناد رســمی مالکیت مشــاعی و 
اســناد عادی تســلیمی تصرفات مفــروزی و مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده اســت لذا طبق مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و به منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15  روز آگهــی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت بــه صدور 
 اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین

 آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
 یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 

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

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

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

م الف : 1031703 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

مفادآراء
8/90 آگهی مفاد آراء)قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

(هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان
آگهی مفاد آراءقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی که در 
اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل اختالف مستقر در ثبت جوشقان صادر گردیده 
ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و 
محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که به آراءمذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورسید 
اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم 
نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد  .                                                                      
1- رای شــماره 139960302119000173مورخ 1399/07/29- کالســه 98/30 اقای 
حمیدرضا صانعی  فرزند علی اکبربه شماره ملی 0056511061 یکدانگ مشاع از  ششدانگ 
یک باب خانه  بمساحت 300مترمربع  پالک شماره 376 فرعی  از 21 اصلی  واقع دربخش ثبتی 

جوشقان خریداری عادی از ورثه ملک خانم قزاانی
2- رای اصالحی شماره 139960302119000180مورخ 1399/08/05- کالسه 96/25 
خانم زهرا آرانی قهرودی فرزندحسن آقا به شــماره ملی 1260443272 پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب قطعه زمین مزروعی  بمساحت 948.66 مترمربع  پالک شماره 52 فرعی  از 

23  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان خریداری عادی از وراث محمد عارضی
3- رای شماره 139960302119000133مورخ 1399/06/25- کالسه 97/7 آقای علی 
عباس جراحی  فرزند علی محمد به شماره ملی 1262577578 در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی  بمساحت 1205.30مترمربع  پالک شماره 1012 فرعی  از 21 اصلی  واقع دربخش 

ثبتی جوشقان خریداری عادی از  وراث حسینعلی دلخوشیان 
4- رای شماره 139960302119000184مورخ1399/08/06- کالسه 97/28 خانم پروانه 
نیکان فرزند آقا رضا به شماره ملی 1262601411 ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 
138.37مترمربع  پالک شماره 618 فرعی  از 21 اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان خریداری 

عادی از وراث عباسقلی رحمانی 
5- رای شماره 139960302119000183مورخ1399/08/06- کالسه 97/27 خانم پروانه 
نیکان فرزند آقا رضا به شماره ملی 1262601411 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  
بمساحت 244.32 مترمربع  پالک شماره 631 فرعی  از 21 اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان 

خریداری عادی از وراث عباسقلی رحمانی 
6- رای شماره139960302119000162 مورخ 1399/07/14- کالسه 98/25 خانم زهرا 
قادری  فرزند میرزا محمد به شماره ملی 1260753344 در ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 
145.71 مترمربع  پالک شماره 709 فرعی  از 21 اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان خریداری 

عادی از وراث اقای حید چپئی 
تاریخ انتشار نوبت اول چهار شنبه 21 / 08  / 1399 

تاریخ انتشار نوبت دوم پنج شنبه  09/06 /1399                    
م الف: 1039848 محمدرضا بیکیان رئیس  ثبت اسناد وامالک جوشقان       

فقدان سند مالکیت
8/91 شــماره نامــه: 139985602033002932-1399/08/17 نظــر به اینکه ســند 
 مالکیت مجــاری یک شــانزدهم دانگ از چهار دانگ شــب چهارشــنبه قنــوات اربعه
 معروف دئین و میر عبداله و کهنو بیشه پالک ثبتی شــماره 10- اصلی )ردیف 11( واقع در 
بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیــل ثبت یک صفحه 156 دفتر امــالک 2 متمم مجاری به نام 
حسین جراح باشی فرزند لطف اله تحت شماره چاپی 504079 ثبت و صادر  و تسلیم گردیده 
اســت، ســپس بموجب ســند قطعی 35928 مورخ 1339/08/19 دفتر خانه اسناد رسمی 
65 کاشــان تمامی مورد ثبت مرقوم را به آقــای جواد جراح اوره فرزنــد محمد علی انتقال 
 ســپس بموجب گواهی حصر وراثت شــماره 256 مورخ 1361/10/18 دادگاه بخش نطنز 
حسین جراح باشــی فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از: رحمت اله جراح اوره و دخیل حسین 
پارسامنش و فاطمه جراح اوره فرزندان و زهرا بیگم موسوی اوره همسر الغیر سپس احدی 
از ورثه آقای دخیل حســین پارسامنش بموجب درخواســت وارده 960407061334495 
مورخ 1396/02/30 منضم به دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه یکتا 

139902155336000074 و رمز تصدیق 415199 شماره 9135 مورخ 1399/08/06 که 
به تایید دفترخانه اسناد رسمی 25 نطنز رسیده است مدعی مفقود شدن سند مالکیت پالک 
مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده اســت و نیز نامبرده اعالم نموده که سند مالکیت 
صادره اولیه نزد سایر ورثه به اســامی )رحمت اله جراح زاده و فاطمه جراح اوره( می باشد که 
به علت عدم وجود آدرس از نامبردگان مراتب به استناد تبصره یک اصالحی  ذیل ماده 120 
آیین 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 کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند 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 ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1040659 علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
فقدان سند مالکیت

8/92  شماره نامه: 139985602023004942-1399/08/18 سند مالکیت بمقدار ششدانگ 
آپارتمان پالک ثبتی 2527/220  واقع در بخش 1 ثبت اصفهان بنام یداله نجفی پور نجف آبادی 
با وکالت دانیال مردانی چهارده چریکی طی وکالت نامه 52968 -99/02/07 دفترخانه 131 
گلدشت نجف آباد مورد ثبت در دفتر الکترونیک 139720302023015607 و سند بشماره 
چاپی سند 626767- 97- الف  صادر و تســلیم گردیده و طی سه فقره سند رهنی در رهن 
بانک سامان است و اکنون طی استشهاد شهود بشــماره 139902157940003291 مورخ 
1399/06/01 دفترخانه 131 گلدشت نجف آباد درخواست صدور سند مالکیت المثنی 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 نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 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: 1041520  ابوالفضل ریحاني 

محمد زاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/93 شــماره نامه: 139985602025009122- 1399/08/02 نظر به اینکه خانم مریم 
علینقیان احدی از ورثــه خانم فاطمه علینقیان به موجب گواهی حصــر وراثت 981431-
98/10/28 شعبه 10 شورای حل اختالف اصفهان با تسلیم درخواست شماره 25029583 
مورخ 99/7/29 و دو برگ استشهاد شهود به شــماره 146784 مورخ 99/07/28 دفترخانه 
77 اصفهان  مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت )به علت جابجایی( یک سهم از 32 سهم 
ششدانگ پالک شــماره 605 فرعی از 12 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضی 
صدور سند مالکیت المثنی می باشد پالک مزبور در صفحه 2 دفتر 612 امالک ذیل شماره 
ثبت 111080 تحت شماره چاپی 253989 سابقه ثبت 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: 1041651 ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/94 شماره نامه: 139985602025004201- 1399/04/23 نظر به اینکه آقای محمدرضا 
شیروانی دستجرده فرزند حسین با تسلیم یک برگ استشهاد شــهود شماره 47322 مورخ 
99/04/22 دفترخانه 183 اصفهان،  مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک 1950 
فرعی از 36 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که ذیل شماره دفتر امالک الکترونیکی 
به شماره 139820302025017223 بشماره چاپی 028879 ب 98 صادر و تسلیم گردیده و 
اظهار داشته سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و به موجب سند انتقال شماره 
26210-98/09/16 دفترخانه 160 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و تقاضای صدور ســند 
مالکیت المثنی نموده است.  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 

قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 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: 1041523 ابوالفضل شهریاری 

نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
مزایده اموال منقول 

8/95 اجرای احکام شــعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان درنظردارد درپرونده شماره اجرائی 
9901121 موضوع علیه خانم زینب حســن پور- توسط رســول فرهنگ وله آقای وحید 
حیدری پور درتاریخ 3 / 9 / 99  به منظور فروش اقالم مشــروعه ذیل ) دست دوم ( طباخی 
1 – یخچال ایستاده تمام استیل درب شیشــه ای 000 / 000 / 90 ریال 2 – دستگاه کباب 
 ســیخ گیر تمام اتوماتیک 000 / 000 / 120 ریــال 3 – فردوقلوگالوانیــزه 2 عدد هرکدام
  000 / 000 / 25 ریــال 000 / 000 / 50 ریــال 4 – فردوقلوگالوانیزه روکش داراســتیل
 000 / 000 / 30 ریال 5 – فرپیتزا دوقلو یک طبقه اســتیل 000 / 000 / 15 ریال 6 – 500 
عدد سیخ اســتیل کباب 000 / 000 / 20 ازساعت 10 الی 11 صبح جلســه مزایده دردفتر 
اجرای احکام شــعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان اتاق 315 برگــزار نماید .اموال موضوع 
مزایده توسط کارشناس رســمی دادگســتری به مبلغ  000 / 000 / 325 ریال ارزیابی شده 
است . متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده باحضور در محل این اجرا ازموقعیت اموال 
مطلع شــوند . مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع وبرنده کسی اســت که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید ضمنا” کلیه هزینه های مزایده برعهده برنده مزایده است وکسانی می توانند 
 درجلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند . 

م الف: 1041671 دهقان شورای حل اختالف  فالورجان 
حصر وراثت

8/96  آقاي محمدرضا روحي نطنزي فرزند علي اصغر باســتناد شهادت نامه و گواهي فوت 
و رونوشت شناســنامه ورثه طي درخواستي به شماره کالســه 125/99  به این شورا چنین 
اشعار داشته است که شادروان ســید مهدي جاللي چیمه فرزند سید رضا در اقامتگاه دائمي 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتنــد از: 1- کبري جاللي چیمه،)مادر( به 
شماره شناســنامه 48، 2- زهره خانم )همسر( به شماره شناســنامه 1270، 3- سید هادي 
جاللي چیمه )فرزند( به شماره شناســنامه 14695، 4- سید حمیدرضا جاللي چیمه )فرزند( 
به شماره شناسنامه 1250299667، 5- سید حامد جاللي چیمه )فرزند( به شماره شناسنامه 
1250457378 و به جز افراد فوق الذکر وارث دیگري ندارد. لذا مراتب جهت نشر در یکي از 
روزنامه هاي کثیراالنتشار ارسال مي گردد تا هر کس اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 
 باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 

م الف: 1040626 شعبه اول مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف بادرود
تحدید حدود اختصاصي

8/97 شماره نامه : 139985602025009731-1399/08/17 چون تحدید حدود ششدانگ 
یکباب ساختمان پالک شماره 32/1502 مجزی شده از اصلی مذکور  واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام سیما گلبن فرزند مصطفی شماره شناسنامه 852 و شماره 
ملی 1819096076  در جریان ثبت است و رای شــماره 139960302025002195 مورخ 
99/02/28 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان نسبت به ملک 
مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه  پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور قسمت اخیراز ماده 13 قانون ت.ت مصوب 1390 و بر طبق تقاضاي 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/09/16 روز یک شنبه ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد  و 
طبق ماده 86 آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایي اقدام و گواهي طرح دعوی خود را 
به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
 ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

م الف: 1041795  اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
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تامین نان خانواده های نیازمند به همت گروه جهادی 
معاونت مشارکت های مردمی گروه جهادی شهید احمد کاظمی گفت: گروه جهادی شهید کاظمی 
در طرحی با عنوان »سفره کرم« نان ۴۰ خانواده نیازمند اصفهانی را تامین می کند.سعید صباغی، 

اظهار داشت: در طرحی با عنوان »سفره 
کرم« برای هر نفــر ۱۰ قرص نان در نظر 
گرفته ایم. به این ترتیــب نان مصرفی 
طول مــاه خانواده هــای نیازمند تامین 
می شــود.وی گفــت: کارت هایــی را با 
عنوان بن نان در اختیــار خانواده ها قرار 
داده ایم، همچنین هماهنگی های الزم را 
با نانوایی ها برای حفظ کرامت خانواده ها 
انجام داده ایم.معاونت مشــارکت های 
مردمی گروه جهادی شهید احمد کاظمی 

با بیان اینکه این طرح با همکاری بنیاد مســتضعفین و خیران انجام می شود، افزود: یکی دیگر از 
اهداف این طرح ایجاد نانوایی های خانگی برای اشتغال خانواده های محروم است.

افتخار آفرینی دانش آموزان اصفهان در لیگ علمی »پایا«
 دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشــان در رقابت های علمی لیگ علمی پایا )پیشگامان 
ایران اسالمی( در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ خوش درخشیدند.کلیم ا...بابایی، رییس اداره پرورش 
اســتعدادهای درخشــان و دانش پژوهان جوان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از 
افتخار آفرینی دانش آموزان مدارس ســمپاد در لیگ علمی پایا خبر داد.بر اساس این گزارش 
این رقابت ها در هر سال تحصیلی در گروه های علمی چند نفره در سطح مدرسه، استان، کشور و 
بین المللی برگزار می شود. در پایان رقابت های کشوری در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ موفقیت های 

ارزشمندی توسط دانش آموزان مدارس سمپاد حاصل شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
 منع تردد کرونایی، بیش از 28 هزار  خودرو را 

از اصفهان بازگرداند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در اجرای طرح ممنوعیت تردد کرونایی ۲۸ هزار 
و ۶۰۰ دستگاه خودرو از ورودی اصفهان به استان های مبدأ بازگردانده شدند.منصور شیشه فروش 
افزود: در این مدت همچنین ۱۰۷ خودرو که حاضر به رعایت مصوبه ســتاد کرونا نبودند توقیف و 
۴۶۰ خودرو مشمول اعمال جریمه پنج میلیون ریالی شــدند.وی ادامه داد: اجرای این طرح با 
هدف ممنوعیت خروج خودروهای شخصی با پالک بومی از اصفهان و ورود خودروهای شخصی 

با پالک غیربومی به این استان در ۱۲۸ نقطه اجرا شد.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان، در اجرای این طرح بیش از یک هزار و ۴۰۰ 
نفر از عوامل پلیس راه با همکاری، ارتش، شــهرداری ها، مرکز بهداشت، بسیج، نیروی انتظامی 
و راهداری به کارگرفته شدند.وی یادآور شــد: در این مدت ۲۴ درصد از حجم سفرها در ورودی 
به اســتان و ۲۱ درصد هم از حجم ســفرهای خروج از اســتان کاهش یافت.مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان، همچنین بر ارائه خدمت در نهادهای دولتی بر بستر خدمات دولت 
الکترونیک و دایر کردن میزخدمــت در ادارات تاکید کرد و گفت: با توجه به ســردی هوا، تهویه 
 مناســب در فضاهای بســته باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.وی در ادامه بر استفاده از ماسک، 
 رعایــت فاصله گــذاری اجتماعی و پرهیز از خــروج غیر ضــروری از منزل در شــرایط کرونایی 

حاضر تاکید کرد.

رییس مرکز بهداشت اصفهان از خیران برای تامین دستگاه های کمک تنفسی مدد خواسته است؛

برای نفس های  بی رمق...

دختر و پسر جوان با اصرار از دکتر درخواست  پریسا سعادت
می کنند تا پدرشان را چند روزی بیشتر در 
بیمارســتان نگه دارند. آنها نگران وضعیت وخیم ریه پدرشان هستند؛ 
کرونا تقریبا نیمی از ریه ها را درگیر کرده و نفس کشیدن برای پیرمرد 
دشوار است؛ اما در بیمارستان دیگر امکان نگهداری وجود ندارد و پیرمرد 
باید مرخص شود تا جای او را به بیماران بدحال تری که در صف بستری 
هستند، بدهند. دکتر از خانواده بیمار خواسته تا دستگاه اکسیژنی تهیه 
کنند تا مریض بتوانــد در خانه تحت درمان باشــد. خانواده اما از پس 
مخارج سه تا چهار میلیونی کرایه دستگاه اکسیژن بر نمی آید. درماندگی 
را می توان در چشمان نگران خانواده بیمار مشاهده کرد، دکتر هم برای 
ترخیص زودتر بیماران بهبودیافته تحت فشار اســت. هر روز بر تعداد 
کرونایی های نیازمند به دســتگاه های تنفســی افزوده می شــود و 
پزشــکان باید جا را برای بیماران بدحال تر خالی کنند. این صحنه غم 
انگیزی است که این روزها در هر بیمارســتانی قابل مشاهده است. با 
وخیم تر شدن اوضاع کرونا در اصفهان و شدت یافتن بستری بیماران 
ترخیص ها هم شتاب بیشتری گرفته ؛ بیمارانی که اگر چه هنوز بهبودی 
کامل نیافته اند، اما باید میان بد و بدتر انتخاب شوند و پزشکان ناچار به 
ترخیص آنها هستند. با ادامه دار شدن این وضعیت مسئوالن بهداشتی 

استان اصفهان از خیران خواسته اند تا وارد عرصه شوند و اهدای دستگاه 
های کمک تنفسی به خانواده های نیازمند را پیگیری کنند. رییس مرکز 
بهداشت و معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان از مردم و 
خیران خواســت تا برای تامین دستگاه کمک تنفســی برای بیماران 
کرونایی که امکان نگهداری آنها در خانه وجود دارد، همت کنند تا به خالی 
شدن تخت های بیمارستانی منجر شود.کمال حیدری افزود: با افزایش 
روزانه شمار بیماران دارای عالئم کرونا و بستری شدن آنها، مراکز درمانی 
استان با محدودیت تخت های بیمارســتانی مواجه شده اند به همین 
دلیل نیاز اســت بیمارانی که دارای وضعیت بهتری هســتند و قابلیت 
مراقبت از آنها در خانه وجــود دارد، ترخیص شــوند.وی ادامه داد: در 
صورتی که این بیماران با تشخیص و تجویز پزشک بتوانند دوره مراقبت 
خــود را در خانه ســپری کنند به خالی شــدن تعــدادی از تخت های 
بیمارستانی و استفاده از آنها برای بستری کردن بیماران بدحال منجر 
می شود.حیدری با بیان اینکه طی کردن دوره مراقبت از بیماران کرونایی 
در خانه عالوه بر خالی شــدن تخت های بیمارســتانی باعث افزایش 
روحیه آنها می شود، خاطرنشــان کرد: مراقبت از بیماران دارای عالئم 
کرونا در خانه نیاز به تامین برخی تجهیزات موردنیاز دارد که یکی از مهم 
ترین آن،دستگاه کمک تنفسی از جمله کپسول اکسیژن است.رییس 

مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه این قبیل دستگاه ها، گران 
قیمت و تامین آن برای عده ای از مردم مشــکل است، تصریح کرد: در 
همین ارتباط با هماهنگی مجمع خیرین بهداشــت و سالمت استان،  
مقرر شــد که با همکاری استادان دانشــگاه علوم پزشکی و پزشکان، 
تعدادی دســتگاه کمک تنفســی در اختیار بیمــاران کرونایی که دوره 
مراقبتی خود را در منزل ســپری می کنند به صورت امانت و با دریافت 
ودیعه قرار گیرد.وی با اشاره به اینکه دانشــگاه علوم پزشکی با هزینه 
های سنگین ناشی از شیوع بیماری کرونا و تامین اقالم حفاظتی مواجه 
است، تصریح کرد: این دانشگاه در زمان حاضر امکان تامین بودجه برای 
خرید چنین تجهیزاتی مانند دستگاه کمک تنفسی برای بیماران یادشده 
را ندارد بنابراین از مردم می خواهیم تا در این زمینه یاریگر هموطنان خود 
باشند و بر اساس توان خود کمک کنند.حیدری با اشاره به اینکه در زمان 
حاضر حدود یک هزار و ۵۰۰ کپسول اکسیژن و ۲۰۰ دستگاه اکسیژن ساز 
برای این کار موردنیاز است، گفت: در مرحله نخست این کار در بیمارستان 
الزهرا)س( و سپس در پنج بیمارستان دیگر اصفهان و همچنین چند 
شهر بزرگ استان اجرا می شود.وی افزود: مردم می توانند کمک های 
مالی خود را در این زمینه از طریق شــماره گیری #۳۲۲۳*۷۸۰* به 

حساب مجمع خیرین بهداشت و سالمت اصفهان واریز کنند.

مدیر گروه پژوهشــی آلودگی هوا در پژوهشــکده 
محیط زیست دانشگاه اصفهان، عنوان کرد: گزارش 
نهایی منابع آالینده هوای اصفهــان تا حدود ده روز 
آینده بــه شــهرداری اصفهان تحویل خواهد شــد 
که بعــد از آن امکان رســانه ای شــدن نتایج وجود 
دارد.محمدرضــا طالیــی،  ادامه داد: ویژگی شــهر 
اصفهان این اســت که در بســیاری از روزهای سال 
شاهد پدیده وارونگی دماســت اما ارتفاع آن تغییر 

می کند، عالوه بر آن شــهر اصفهان مرتفع اســت و 
این دلیل دیگری می شود تا فاصله شهر تا ارتفاعی 
که وارونگی در آن اتفاق می افتد بــه کمتر از ۱۰۰ متر 
برسد.وی افزود: موضوع بعدی که در شرایط فعلی 
اثرگذار اســت تولید آالینده هاســت، برای مطالعه 
دقیق تر آالینده ها را به پنج دســته تقسیم می کنند 
 PM 2.5 که مهم ترین آن ها در آلودگــی هوا پارامتر
است، این پارامتر که میزان ذرات ریزگرد با قطر ۲.۵ 
میکرون را تعیین می کند در بســیاری از مواقع مرز 
هشــدار را هم رد می کند؛ اما این به معنای وضعیت 
مشابه در ســایر آالینده ها نیســت.طالیی تصریح 
کرد: خودروها تاثیر چندانــی بر پارامتر PM ندارند و 
تاثیر آالیندگی خودروها بر میزان مونواکسید کربن 

و VOC )ترکیبات آلی فرار( اســت، عــالوه بر این 
خودروها تاثیری بر پارامتر اکســیدهای گوگرد هم 
ندارند چرا که ســوخت خودروها در اصفهان یورو ۴ 
است.مدیر گروه پژوهشی آلودگی هوا در پژوهشکده 
محیط زیســت دانشــگاه اصفهان افزود: گازوییل 
تولید شده در پاالیشگاه اصفهان به میزان ۲ میلیون 
لیتر در روز نیز از نوع یورو ۴ است که تحویل شرکت 
واحد می شــود. پس اتوبوس های شرکت واحد که 
بیشترین خودروهای دیزلی شهر را تشکیل می دهند 
سوخت مناســبی را مصرف می کنند چرا که میزان 
گوگرد در گازوییل یورو ۴ بسیار کم است در صورتی 
که اگر سوخت آن ها یورو ۴ نباشد غلظت گوگرد در 

آن ها به ۵ هزار میلی گرم در لیتر می رسد.

خودروها نقش زیادی در آلودگی اصفهان ندارند

مراقبت از بیماران دارای عالئم کرونا در خانه نیاز به 
تامین برخی تجهیزات موردنیاز دارد که یکی از مهم ترین 
آن،دستگاه کمک تنفسی از جمله کپسول اکسیژن است

باند سارقان تلفن همراه در اصفهان متالشی شد
رییس پلیس آگاهی اســتان از دســتگیری اعضای باند ۵ نفره ســارقان گوشــی تلفن همراه 
شهروندان در عملیات ضربتی کارآگاهان این پلیس خبر داد.سرهنگ حسین ترکیان، اظهارکرد: 
به دنبال دریافت گزارشــی مبنی بر اینکه تعدادی افراد شرور در ســاعات پایانی شب با استفاده 
از سالح سرد اقدام به ضرب و جرح عابران پیاده کرده و گوشــی تلفن همراه و وجوه نقد آنها را به 
سرقت می برند، موضوع به صورت ویژه در قرارگاه های اصلی و فرعی مبارزه با سرقت فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان مطرح و دســتگیری این افراد در دســتور کار قرار گرفت.وی افزود: در 
این خصوص تیم های ضربت به صورت آشــکار و پنهان به گشت زنی در سطح شهر پرداخته و با 
بهره گیری از تمام ظرفیت عملیاتی پلیس آگاهی و ســایر رده هــای انتظامی و همچنین پایش 
تصویری محل های وقوع سرقت و یک سری اقدامات هوشمند، ســرانجام اعضای یک باند ۵ 
نفره سارقان ســابقه دار که در این سرقت ها دست داشتند، مورد شناســایی قرار گرفت.رییس 
پلیس آگاهــی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکه ســارقان، غیــر بومی و محل 
سکونت آنها در یکی از مناطق حاشیه ای شهر اصفهان بود، گفت: در این خصوص اقدامات علمی 
 و تخصصی انجام گرفته و پس از شناســایی مخفیگاه، ماموران طی یک عملیات ضربتی آنها را 

دستگیر کردند.

توقیف 83 میلیارد ریال کاالی قاچاق در اصفهان
جانشــین فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشت: در راســتای اجرای منویات مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( مبنی بر مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق و تدابیر قرارگاه تشدید 
مقابله با قاچاق کاال و ارز عملیاتی یک روزه تحت عنوان »نصر ۷۹ « در راه های مواصالتی استان 
به اجرا گذاشته شد. سرهنگ محمدرضا هاشــمی فر افزود: در این عملیات که از ظرفیت و توان 
کلیه یگان های انتظامی و کارشناسان ســازمان های صنعت، معدن و تجارت و بازرسی نظارت بر 
اصناف بهره برداری شده بود حین کنترل هوشــمندانه خودرو های عبوری ۱۴ دستگاه خودروی 
کامیون و ۱۰ دستگاه خودروی سواری حامل کاال های خارجی قاچاق شناسایی و متوقف شدند.

جانشــین فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان، عمده تریــن کاال های قاچاق مکشــوفه در این 
عملیات را لوازم خانگی، مواد خوراکی، لوازم یدکی و تجهیزات خودروی ســبک و سنگین عنوان 
کرد و گفت: کارشناسان مربوطه ارزش این محموله ها را ۸۳ میلیارد ریال تخمین زدند.سرهنگ 
هاشمی فر از دستگیری ۸۸ نفر قاچاقچی کاال در عملیات مذکور و تحویل آن ها به مرجع قضایی 
 خبر داد و گفت: این گونه اقدامات کنترلی پلیس تداوم دارد و پلس اجازه سوءاســتفاده به افراد

 فرصت طلب و ســودجو که با قاچاق کاال باعث رکود و ایجاد مانع در مقابل جهش تولید در کشور 
می شوند، نمی دهد.

 کشف 20 فقره سرقت سیم برق در مبارکه
فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه  اظهار داشــت: در پی وقوع چندین مورد سرقت سیم وکابل 
برق در شهرستان مبارکه، دستگیری سارق یا سارقان در دســتور کار ماموران پلیس آگاهی این 
فرماندهی قرار گرفت.ســرهنگ رضا محمدی افزود: کارآگاهان با انجــام اقدامات اطالعاتی و 
تخصصی موفق شدند یک نفر را در ارتباط با این سرقت ها شناســایی و دستگیر کنند.این مقام 
انتظامی بــا بیان اینکه متهم هنگامی که با مســتندات پلیس روبه رو شــد به ۲۰ فقره ســرقت 
ســیم و کابل برق در حوزه شهرســتان مبارکه اعتراف کرد، گفت: در این رابطه پرونده تشــکیل و 
برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شــد.فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه از 
شهروندان خواست در صورتی که مشــاهده کردید فردی از تیر برق باال می رود یا با قطع ناگهانی 
برق در منطقه ای مواجه شــدید، حتما با پلیس تماس بگیرید و موضوع را اعالم کنید تا اقدامات 

الزم در اسرع وقت انجام شود.

با مسئولان جامعه

خبر روزناجا

رییس اداره تربیت بدنی اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان:

21 درصد از دانش آموزان 
 با چاقی دست و پنجه

 نرم می کنند
رییس اداره تربیت بدنــی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان عنــوان کرد یکی 
از مهم تریــن بیماری هــای غیرواگیرداری 
که خانواده ها درگیر آن هســتند چاقی و کم 
تحرکی اســت.علیرضا عابدی اظهار کرد: با 
توجه به شیوع ویروس کرونا بخش بزرگی از 
فعالیت های جامعه کاهش یافت، کم تحرکی 
و نوع تغذیه باعث تغییر در نوع زندگی شد و 
همین موارد وضعیت جسمانی عده کثیری از 
جامعه را تحت تاثیر قرار داد که چاقی و اضافه 
وزن مهم تریــن آن هاســت و دانش آموزان 
هم از این موضوع مســتثنی نیســتند.وی 
افزود: یکی از مهم تریــن بیماری های غیر 
واگیری که خانــواده ها درگیر آن هســتند 
همین چاقی و کم تحرکی است که متاسفانه 
۲۱ درصد از دانش آموزان با آن دست و پنجه 
نرم می کنند.عابدی با اشــاره به راهکارهای 
جلوگیری از چاقی و اضافــه وزن در دانش 
آموزان خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهایی 
که معاونــت تربیت بدنــی وزارت آموزش و 
پرورش پیشنهاد داده و به عنوان یک طرح در 
تمامی مدارس و برای همه دانش آموزان اجرا 
می شود، کنترل وزن و چاقی دانش آموزان 
با رویکرد زندگی سالم و فعال است. در این 
طرح BMI دانش آموزان اندازه گیری و افراد 
چاق و دارای اضافه وزن مشخص می شوند 
که پس از آن طی ۵ ماه تحت نظر مشاورین 
تغذیه معلمین ورزش و مراقبین ســالمت 
قرار می گیرنــد.وی ادامــه داد: امیدواریم 
در مرحله دوم که ۱۵ اســفند ماه برگزار می 
شــود، پس از ارزیابی مجدد شاهد کاهش 
۳ درصدی دانش آموزان چاق و دارای اضافه 
وزن باشــیم.رییس اداره تربیت بدنی اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح 
کرد: بــه دلیل محدودیت هــای موجود، در 
 قشر دختران با چاقی و اضافه وزن بیشتری 

روبه رو هستیم.

دبیر شورای هماهنگی سازمان های مردم نهاد محیط زیست اصفهان گفت: توقف بارگذاری ها و برداشــت های غیرقانونی برای احیای رودخانه زاینده رود این 
شاهرگ حیاتی فالت مرکزی ایران ضروری است.حشمت ا... انتخابی افزود: بر اساس مصوبه سیزدهمین جلسه شورای عالی آب که به امضای وزیران نیرو 
و جهاد کشاورزی و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و استانداران چهار استان همجوار رسید، مقرر شد که کل حجم آب حاصل از آورد طبیعی این رود و 
تونل اول کوهرنگ شامل سد زاینده رود فقط به حقابه داران، سهم آبه بران، محیط زیســت رودخانه و تاالب بین المللی گاوخونی اختصاص یابد و بخش های 
دیگری از جمله صنعت، آشامیدنی) به جز ۳۰ میلیون مترمکعب آشامیدنی اصفهان مطابق با پیش از احداث سد زاینده رود و تونل اول کوهرنگ( از آن برداشت 
نشود.وی اضافه کرد: این مصوبه به صراحت کل حجم زاینده رود و تونل اول کوهرنگ را متعلق به حقابه داران و سهم آبه بران، محیط زیست رودخانه و تاالب بین 
المللی گاوخونی می داند؛ اما سال هاست که این مهم زیر پا گذاشته می شود.دبیر شورای هماهنگی سازمان های مردم نهاد محیط زیست اصفهان تصریح کرد: 
برگرداندن حوضه آبریز و رودخانه زاینده رود به روال قبلی و پیش از این همه تخصیص های غیراصولی و غیرقانونی که جزو حوضه نبودند خواسته اصلی مردم، 
کشاورزان و دوستداران محیط زیست است.دبیر شورای هماهنگی سازمان های مردم نهاد محیط زیست اصفهان اظهارداشت:  در سال های گذشته تغییراتی در 
جهت کاهش حجم آب انتقالی این طرح از یک هزار و ۱۰۰ میلیون مترمکعب به ۵۸۰ میلیون متر مکعب داده شد و در سال ۱۳۹۲ شورای عالی آب با در نظر گرفتن 

آب بهشت آباد و تونل سوم کوهرنگ میزان ۲۳۷میلیون مترمکعب آب زاینده رود را به استان مجاور اختصاص داد.

توقف بارگذاری های غیرقانونی به احیای زاینده رود منجر می شود

 اهدای لبخند
 به بزرگ مردهای 
کوچک اصفهان

در میان روزهای کرونایی، دور از چشم 
مردم کودکانی هســتند که لبخند را 
فراموش کرده اند. محمد و ریحانه دو 
کودک نوع دوست اصفهانی به کمک 
والدین شان ماســک هایی با طرح 
لبخند دوختند تا هم لبخند را به آن ها 
اهدا کنند و هم در قطع زنجیره انتقال 
کرونا نقشــی به اندازه خودشان ایفا 

کرده باشند.

وز عکس ر

عکس: فارس



زمان برگزاری رقابت های تکواندوی انتخابی المپیک مشخص شد
جلسه دکتر »چو« رییس فدراســیون جهانی تکواندو با اتحادیه های قاره ای دوشــنبه - ۱۹ آبان ماه به صورت مجازی برگزار شد و برخی به روزرسانی های این 
فدراسیون ارائه و در خصوص موضوعاتی همچون رقابت های کسب سهمیه المپیک توکیو به بحث و تبادل نظر پرداختند.رییس فدراسیون جهانی تکواندو گفت: 
بسیار مهم است که فدراسیون جهانی در تماس منظم با اتحادیه های تکواندو قاره ای باشد و این جلسات می تواند به پیشرفت ورزش تکواندو کند. این نشست 
در بحث آخرین به روزرسانی ها و اجرای برنامه های آینده مهم است. ما همیشه از همکاری اتحادیه های قاره ای استقبال می کنیم تا بتوانیم بیشترین حمایت 
از خانواده جهانی تکواندو را داشــته باشیم.وی افزود: قاره های آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه مسابقات کسب ســهمیه بازی های المپیک توکیو را برگزار کردند اما 
قاره های آسیا و اروپا هنوز نتوانسته اند رقابت های انتخابی قاره خود را برگزار کنند؛ هدف ما این است تا این دو رویداد نیز پیش از ماه می ۲۰۲۱ انجام شود که زمان 
آنها نیز با کمیته بین المللی المپیک هماهنگ می شود.دکتر چو، همکاری هرچه نزدیک تر اتحادیه های قاره ای را عامل موثر در موفقیت ها دانست؛ وی همچنین 

بر اهمیت نظارت و حسابرسی به منظور توزیع کمک های مالی برای اجرای طرح های توسعه تاکید کرد و به سخنرانی در مورد چگونگی بهبود این امر پرداخت.
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امیدواری سپاهان به بازگشت »محبی« و »ولسیانی«
بازیکنان تیم فوتبال ســپاهان که روز دوشنبه اســتراحت را در دستور کار داشــتند، روز سه شنبه 
تمرینات شان را از ســر گرفتند.زردپوشــان اصفهان قرار اســت طبق برنامه، روز پنجشنبه هفته 
جاری یک بازی تدارکاتی را مقابل ذوب آهن در ورزشــگاه فوالد شــهر برگزار کنند.محمد محبی 
وینگــر جوان ســپاهان که پــس از بازی های لیــگ قهرمانان آســیا زانوی خــودش را جراحی 
کرد، از چند روز پیش پا به توپ شــده و کادرفنی ســپاهان امیدوار اســت که ایــن بازیکن برای 
بــازی هفته دوم مقابــل آلومینیوم بــه آمادگــی الزم برای انجام مســابقه برســد.ضمن اینکه 
گئورگی ولســیانی، مدافع گرجســتانی ســپاهان نیز که دچار مصدومیت شــده، ممکن اســت 
 برای بازی با آلومینیوم به آمادگی برســد؛ اما هنوز این مســئله قطعی نیست.شــاگردان محرم
  نوید کیا طبق برنامه ســازمان لیگ باید روز ۲۹ آبان در ورزشــگاه نقش جهان از آلومینیوم اراک 

میزبانی کنند.

طاهرخانی؛ انتقام پرسپولیس از استقالل؟
جدایی شــاهین طاهرخانی، مدافع میانی آبی پوشــان بعد از راضی نشــدن بابــت تعدیل رقم 
قراردادش با استقالل شوک بزرگی به این تیم وارد کرد و شــوک بزرگ تر ممکن است با پیوستن 
او به پرسپولیس وارد شود.بعد از آنکه استقاللی ها توانســتند رضایت محمد نادری، مدافع سابق 
ســرخ پوشــان را برای حضور در این تیم بگیرند و نادری را آبی پوش کنند، صحبت هایی بر ســر 
اقدام تالفی جویانه پرســپولیس پیش آمد و حتی ســرخ پوشــان نیم نگاهی هم به جذب علی 
کریمی داشــتند که در نهایت این بازیکن راهی لیگ ستارگان قطر شــد.همچنین بعد از جدایی 
شــجاع خلیل زاده از پرســپولیس، خأل یک مدافع میانی در این تیم کامال مشهود است. در حال 
حاضر پرســپولیس در این پست فقط ســید جالل حســینی و محمدحســین کنعانی زادگان را 
دارد که با توجه به شرایط سنی ســیدجالل حســینی، قطعا او قادر به حضور در تمامی دیدارهای 
پرســپولیس به طور کامل در تمام طول فصل نخواهد بود و بدیهی اســت که پرسپولیســی ها به 
فکر جذب یک مدافع میانی باشــند.جذب احتمالی شــاهین طاهرخانی توسط پرسپولیس به 
نوعی زدن دو هدف با یک تیر است. پرسپولیســی ها با به خدمت گرفتن طاهرخانی هم جانشین 
مناسبی برای شــجاع خلیل زاده پیدا کرده اند و می توانند جای خالی او را پر کنند و هم می توانند 
انتقال محمد نادری به اســتقالل را با این انتقــال تالفی کنند.باید صبر کرد و دیــد که آیا در آینده 
 این اتفاق خواهد افتاد یا طاهرخانی ترجیح می دهد به پیشــنهاداتی که از دیگر تیم ها دارد پاسخ

 مثبت دهد.

»مظاهری« برنده پرونده شکایت تراکتور از او
بر اساس خبرهای رسیده از راهروی فدراسیون فوتبال، پرونده شــکایت باشگاه تراکتور از رشید 
مظاهری تعیین تکلیف شــده و این بازیکن مشکلی برای همراهی تیم اســتقالل در ادامه بازی 
های لیگ برتر نخواهد داشت. رشید مظاهری در مواجه با شــکایت باشگاه تراکتور مدعی شد بر 
اساس بندهای موجود در قرارداد می توانســته به همکاری خود با باشــگاه تراکتور پایان دهد و 
گویی بر اســاس مستندات ارائه شده از ســوی رشــید مظاهری این ادعا تایید شده است. البته 
باشــگاه تراکتور می تواند به رای صادره از ســوی کمیته تعیین وضعیت معترض باشد و شرایط را 
برای بررســی مجدد پرونده مهیا کند که این کار را انجام داده است.بر اســاس قوانین موجود در 
فوتبال ایران احکام صادره از ســوی ارکان قضایی فدراســیون فوتبال بالفاصله بعد از صدور قابل 
اجراســت حتی اگر قابلیت تجدید نظرخواهی داشته باشد. در چنین شــرایطی رشید مظاهری 
 می تواند اســتقالل را در ادامه بازی های لیگ برتــر همراهی کند حتی اگر پرونده مورد بررســی

 مجدد قرار گیرد.

محمود یاوری، پیشکسوت فوتبال ایران درگذشت؛

جناب سرهنگ! بدرود

خبر تلخ و ناگهانی بود. محمود یاوری در   سمیه مصور
ســن 8۱ ســالگی درگذشــت. بــرای 
اصفهانی هایی که یاوری را همیشه مستحکم و با صالبت دیده بودند، 
باور کردنی نبود که او را در بستر بیماری ببینند و باورنکردنی تر که خبر 
درگذشت او را بشنوند؛ اما از آنجایی که روزگار بازی های بسیاری دارد، 
این مربی با ســابقه دارفانی را وداع گفت.یاوری متولد ۱8 مهر ۱۳۱8 
اســت و همواره از کســانی که تاریخ تولد او را دوم اردیبهشت عنوان 
می کردند، گالیه داشت، تا جایی که یک بار نیز به عادل فردوسی پور بر 

سر این موضوع گالیه مند شد.
او  فوتبال را از تیم شاهین اصفهان آغاز کرد و تا سال ۱۳۴۲ عضو این 
باشگاه بود و سال ۱۳۴۲ به عضویت تیم پاس تهران درآمد و تا سال 
۱۳۵۰ در این تیم حضور داشت و در آن سال از بازی حرفه ای کنار رفت 

و خیلی زود وارد جرگه مربیان شد.
یاوری، مربیگری را از تیم شهربانی آغاز کرد و سپس به کادر فنی تیم 
پاس اضافه شــد و از آن زمان به یکی از مربیــان ثابت چرخه فوتبال 
ایران تبدیل شد.وی در سال ۱۳۵۶ سرمربی تیم ملی جوانان فوتبال 

کشور شــد و در ســال ۱۳۵۷ حضور در تیم ملی ب و تیم ملی امید را 
تجربه کرد و ســال ۱۳۶۳ نیزبه عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
انتخاب شده  و در هر شــش بازی که تیم ملی فوتبال ایران را هدایت 
کرد، پیروز شــد اما به دلیل اختالفی که با یکی از مسئوالن فدراسیون 
فوتبال بر سر دخالت او در ترکیب تیم ملی پیدا کرد، از سرمربی گری 

تیم ملی استعفا داد.
این مربی اصفهانــی طی ســال های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ بــه مربی گری 
مجدد در تیم ملی جوانان رسید و در ســال ۱۳8۴ هم مدیر تیم ملی 
فوتبال جوانان شــد. چند ســال قبل و پیش از انتخــاب علی دایی، 
بحث ســرمربی گری او در تیم ملــی فوتبال مطــرح و توافقاتی نیز 
 انجام شــد؛ اما برخی مخالفت ها باعث شــد تا او ایــن فرصت را از 

دست بدهد.
ســپاهان، ذوب آهن، فجر سپاســی، برق شیراز، شــاهین بوشهر، 
تراکتورســازی تبریز، ابومســلم مشهد، صبای قم، اســتقالل اهواز، 
پاس، اســتیل آذین، راه آهن و مس کرمان از جمله تیم هایی هستند 
که یاوری در آن ها مربی گــری کرده و با ثبت ۴۳ ســال مربی گری 

 مداوم، رکورد قابــل توجهی را در فوتبــال ایران ثبت کــرد که به نظر 
نمی رســد فرد دیگری بتواند آن را تکرار کند.یاوری که طی سال های 
گذشــته از چرخه مربیان لیگ برتری خارج شده بود، حدود یک ماه 
قبل و به دلیل عارضه ریوی در بیمارســتان بستری شده و آن طور که 
نزدیکان او گفته اند، در طول مدت بستری د رگیر بیماری کرونا شد و با 
 اینکه حالش بهبود یافته بود، اما صبح دیروز حالش به وخامت گرایید
 و درگذشــت.این مربی باســابقه اصفهانی که از صراحت لهجه مثال 
زدنی برخوردار بود، توانســت ســال ها در چرخه مربیان لیگی ایران 
برای خود جایی دست و پا کند؛ اما ســایر مربیان اصفهانی نتوانسته 
اند چنیــن موقعیتی برای خود دســت و پــا کنند، کمــا اینکه پس 
از چندین فصل کــه هیچ مربی بومــی نتوانســت روی نیمکت تیم 
های لیگ برتری بنشــیند، برای لیگ بیســتم، محرم نویدکیا پرچم 
مربیان نصف جهان را باال نگه داشــته است. قرار است مراسم تشییع 
این مربی اصفهانی  امــروز با رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار 
 شــود و ســپس پیکر یاوری در قطعه نام آوران باغ رضوان به خاک 

سپرده می شود.

ســریع ترین مرد ایران به مســائل مطرح شده در 
جلسه با رییس فدراسیون دوومیدانی اشاره و بیان 
کرد: صحبت هایی مقدماتی داشتیم و برنامه هایم 
برای مربی، اردوها و مســابقات را به فدراســیون 
دادم. آقای صیامی هم قول مســاعدت و حمایت 
داد. امیــدوارم ایــن حمایت ها عملی شــود تا  در 
مدت زمان کوتاه باقی مانده به مســابقات جهانی 
داخل ســالن و بازی های المپیک شرایط آمادگی 
خوبی داشته باشیم و نتیجه خوبی هم کسب کنیم.

حسن تفتیان در مورد تاکید فدراسیون بر برگزاری 
اردوهای داخلی ورزشــکاران بیان کرد: مربی من 
خارجی است و با توجه به شرایط کاری و قراردادش 
با فدراسیون فرانسه نمی تواند به ایران بیاید. ما هم 
چندین سال اســت که این موضوع را پذیرفته ایم 
و همکاری می کنیم. از طــرف دیگر برنامه من یک 

اردوی همراه با مسابقه است و تقریبا در تمام اردوها 
مسابقات تدارکاتی هم در نظر گرفته ایم. با توجه به 
اینکه مسابقات معتبر بین المللی و جهانی در اروپا 
برگزار می شــود، از نظر رفت و آمــد و هزینه معقول 
نیســت که به خاطر هر مســابقه بــروم و برگردم. 
بنابراین صحبت هایی داشتیم اما چیزی مشخص 
نیست. البته نظر آقای صیامی برای ادامه تمریناتم 
تا المپیک مثبت بــود و قول های خوبی داد.وی در 
واکنش به انتقاد برخی از اهالی دوومیدانی که ورود 
این ورزشکار به عرصه مدلینگ را در سال منتهی به 
المپیک به ضررش می دانند، گفت: نقد منصفانه و 
دلسوزانه قابل قبول است، اگر واقعا دغدغه دوستان 
منتقد احتمال نتیجه نگرفتن من در المپیک است 
که ممنون شان هستم و این قول را می دهم که ۱۰۰ 
درصد تمرکزم ابتدا روی تمریناتم باشد و در اوقات 

فراغت و زمان هایی که تمرین ندارم  به بخش دوم 
کاری خود برســم اما برخی دوســتان با انجام هر 
کاری نقد و حرفی دارند؛ پاسخم به آنها این است که 
باید ببینیم چه برنامه ای برای المپیک در نظر گرفته 
شده که من به خاطر مدلینگ آن را انجام نداده ام. 
اردوهایمان ۱۰ ماه است که متوقف شده، اردو و مربی 
نداریم و شخصی کار کرده ایم حتی در این مدت با 
هزینه شخصی یک اردو خارج از کشور برگزار کردم، 
بنابراین برنامه ای برای تیم ملی تهیه نشــده که از  

مسیر آن خارج شوم.

 دونده دوهای سرعت ایرانی : 

 قول می دهم 100 درصد تمرکزم روی المپیک باشد

خبر روز

آینده مبهم »توخل« در پاریسن ژرمن
توماس توخل، سرمربی آلمانی تیم فوتبال پاری سن ژرمن پس از کسب نتایج ناامید کننده آغاز لیگ 
فرانسه و قبول دو شکست در ســه بازی ابتدایی و همچنین کسب نتایج ضعیف در لیگ قهرمانان 
و باخت خانگی مقابل منچستریونایتد 
به شــدت از ســوی هواداران و مدیران 
این تیم پر ســتاره تحت فشار قرار دارد.

با این شرایط توخل، بهتر از همه می داند 
کــه جایگاهــش در رأس کادر فنــی 
پاری سن ژرمن در خطر است. از این رو با 
توجه به تعطیلی رقابت های باشگاهی به 
دلیل برگزاری مسابقات ملی در سراسر 
جهان، قرار است مدیران باشگاه پاریسی 
در جلسه ای در خصوص ادامه و یا قطع 
همکاری با این ســرمربی آلمانی تصمیم بگیرند.توخل در مدت دو ســال حضورش روی نیمکت 
پاری سن ژرمن، موفق به کســب دو قهرمانی در لیگ و سوپرجام فرانســه، یک عنوان قهرمانی در 
جام حذفی و همچنین یک قهرمانی در جام اتحادیه این کشور شده است و در فصل گذشته لیگ 

قهرمانان با قبول شکست مقابل بایرن مونیخ در دیدار پایانی به عنوان نایب قهرمانی رسید.

چرا ستاره بوسنی فرانسوی نشد؟
میرالم پیانیچ، یکی از اسطوره های فوتبال بوسنی به شمار می رود؛ هافبکی که با ۹۵ بازی دومین 
بازیکن با سابقه از این حیث در تیم ملی کشورش به شمار می رود و با ۱۵ بار گلزنی، ششمین گلزن 
تاریخ فوتبال بوسنی است.پیانیچ در ســال های جنگ همراه خانواده اش مجبور به مهاجرت شد 
و حتی در تیم جوانان لوکزامبورک هم بازی کرد ولی ســرانجام تصمیم گرفت برای بوســنی بازی 
کند؛ جایی که در آنجا به دنیا آمده است.در سال ۲۰۰۷ بود که پیانیچ از میان دو کشور لوکزامبورگ و 
بوسنی، دومی را انتخاب کرد. اما مشکل از همین جا آغاز شد؛ او پاسپورت کشور بوسنی را نداشت و 
برای بازی و تغییر ملیت به مجوز نیاز داشت. درنهایت پس از هشت ماه توانست مجوز بگیرد و برای 
تیم ملی بوسنی و هرزگوین نامش رد شد.حاال هافبک تیم فوتبال بارسلونا در گفت وگو با یک شبکه 
فرانسوی فاش کرده که مسئوالن فدراسیون فوتبال این کشور نیز مانند لوکزامبورگ به دنبال گرفتن 
پارسپورت فرانسوی برای او بوده اند تا به واسطه هفت ســال حضور در لوشامپیونه طی سال های 
۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱، برای تیم ملی فرانسه بازی کند.پیانیچ در مورد دعوت مربی تیم ملی فرانسه اینطور 
توضیح داده است:» دیموند دومنک با من تماس گرفت و از من پرسید که آیا می خواهم برای تیم 
ملی فرانسه بازی کنم یا خیر؟ اما من چند روز زودتر به خودم قول داده بودم که برای تیم ملی بوسنی 
بازی کنم.«پیانیچ ادامه می دهد:» من از دومنک به خاطر دعوتی که از من داشت، تشکر کردم ولی 
من آدم واقع بینی هستم. برای من سخت بود که به تیم ملی فرانسه وارد شوم. عالوه بر این، قلبم 

برای بوسنی به درد می آمد که بازیکنش برای فرانسه بازی کند.«

رقابت میالن و چلسی بر  سر این بازیکن
آنل احمدهودژیــچ، مدافع جوان تیــم مالمو دو پیشــنهاد بــزرگ از انگلیس و ایتالیا دارد.ســایت 
»کالچومرکاتو« خبر داد، در پی عملکرد خوب آنل احمدهودژیچ بازیکن ۲۱ ساله تیم مالمو، این بازیکن 
از چلسی و میالن پیشنهاد دریافت کرده است. آنل که متولد مالمو است سابقه حضور در ناتینگام فارست 
را هم داشته و فصل قبل به صورت قرضی در تیم هوبرو بازی کرد. او در رده های پایه در تیم ملی سوئد 
حضور داشت و یک بازی هم برای تیم ملی بزرگساالن این کشور انجام داد، اما سپس تصمیم گرفت 

زادگاه پدری اش یعنی کشور بوسنی وهرزگووین را انتخاب کند و پیراهن این تیم را بپوشد.

فوتبال جهان

 پرونده »استراماچونی«
 در راه است!

با اعالم رســمی از ســوی فیفا، پنجــره نقل و 
انتقاالتی استقالل باز شد و به این ترتیب آبی ها 
برای ثبت قراردادشان مشکلی ندارند. باشگاه 
استقالل پیش از این برای باز شدن پنجره نقل 
و انتقاالتی خود باید مطالبات شــفر، باشگاه 
پاختاکور و ســرور جباروف را پرداخت می کرد 
که با پرداخت پول آن ها، پنجره نقل و انتقاالتی 
این باشگاه باز شد.استقالل پس از حدود چهار 
ماه بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت باشگاه، 
موفق شد با پرداخت مطالبات الزم این مشکل 
را برطرف کند. مدیران باشگاه استقالل با انتشار 
عکس یــک پنجره نیمه باز، به برطرف شــدن 
مشکل نقل و انتقاالت استقالل واکنش نشان 
دادند؛اما مسئله ای که مدیران استقالل باید آن 
را هر چه سریع تر در اولویت قرار بدهند، پرونده 
شکایت آندره آ استراماچونی از فیفاست. این 
پرونده طی ماه های آینده می تواند دردسرهای 
بســیار زیادی را برای اســتقالل ایجــاد کند و 
باعث بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت شود. 
همانطور که مشــخص است، اســتراماچونی 
یک شــکایت ۲8۵ صفحه ای علیه استقالل 
برای فیفا تنظیم کرده است و با تایید شکایت 
خود می تواند بیش از ۲ میلیون یورو از باشگاه 
اســتقالل غرامت دریافت کند و این موضوع 
باعث می شود مشــکالت بیش از پیش شود.

در حال حاضر چیــزی که باید بــرای مدیران 
اســتقالل در اولویت قرار بگیرد، بررســی این 
پرونده سنگین و چگونگی پرداخت مطالبات 
این مربی ایتالیایی است. تا اینجای کار هنوز 
حکم نهایی این پرونده در فیفا صادر نشــده ؛ 
اما هر لحظه این امــکان وجود دارد که مدیران 
استقالل با جریمه بســیار بزرگی از سوی فیفا 
روبه رو شــوند و همه چیز دوباره به حالت قبل 
برگردد.با این وجود،  اســتقاللی ها باید هر چه 
سریع تر تا پنجره نقل و انتقاالتی شان باز است، 
کارهای عقب مانــده ای کــه در خصوص این 
مســئله جا مانده بود را انجام دهند و قرارداد 
بازیکنان  جدیدشــان را ثبت کنند تا به ســراغ 
پرونده ای بروند که حل و فصل کردن آن از تمام 

پرونده های استقالل سخت تر به نظر می رسد.

سپاهان، ذوب آهن، فجر سپاسی، برق شیراز، شاهین بوشهر، 
تراکتورسازی تبریز، ابومسلم مشهد، صبای قم، استقالل 
اهواز، پاس، استیل آذین، راه آهن و مس کرمان از جمله تیم 
هایی هستند که یاوری در آن ها مربی گری کرده و با ثبت 43 
سال مربی گری مداوم، رکورد قابل توجهی را در فوتبال ایران 

ثبت کرد

مستطیل سبز

وز عکس ر

»دبیر «در نقش 
سرمربی تیم ملی

علیرضا دبیر کــه از زمان حضورش در 
فدراسیون اعالم کرده بود نمی خواهد 
مثل رییس قبلی فدراسیون همزمان 
در نقش ســرمربی حاضر شود، حاال 
به نوعی مجبور شــده تا برای پر کردن 
خأل غیبت اعضــای کادرفنی و به ویژه 

سرمربی، خودش دست به کار شود. 



چهار شنبه 21 آبان   1399 / 25 ربیع االول  1442/ 11 نوامبر 2020/ شماره 3114
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 فعالیت متروی اصفهان در سال، 100 میلیارد تومان 
هزینه دارد

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در یک گفت وگوی زنده تلویزیونی تاکید کرد: اختصاص 
اعتبار برای حمل و نقل عمومی یکی از اولویت های بودجه شــهرداری اســت و یکی از مهم ترین 
بخش های حمل و نقلی شهر، مترو است که بیشترین بودجه شــهر اصفهان را به خود اختصاص 
می دهد.نصیر ملت با بیان اینکه برای ساخت هر کیلومتر مســیر مترو نزدیک به یک هزار میلیارد 
تومان بودجه الزم اســت ، تصریح کرد: مترو می تواند به عنوان یک امــکان حمل و نقل عمومی به 
کمک شهروندان در محیطی امن، بدون ترافیک و سریع تر و با هزینه خیلی کمتر بیاید و به آنها در 
رفت وآمدها سرویس دهی کند.وی با بیان اینکه شــهرداری اصفهان برای فعالیت مترو حدودا در 
سال یکصد میلیارد تومان هزینه می کند، افزود: تمامی این هزینه ها، هزینه های جاری به اضافه 
هزینه نگهداری مترو است که در سال های گذشــته مورد توجه قرار نگرفته و برای این امر با هزینه 
سنگینی مواجه هستیم.نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: قبل از شیوع کرونا روزانه 
نزدیک به ٩٠ هزار مسافر از مترو اســتفاده می کردند؛ اما اکنون با شرایط بحرانی شیوع کرونا این 
تعداد به حدود ٣٠ هزار مسافر رسیده است و اگر بخواهیم بر آوردی داشته باشیم کمتر از ۱۰ درصد 
هزینه های مترو را مسافران با خرید بلیت های خود تامین می کنند و بیش از ٩٠ درصد دیگر آن را 
مدیریت شهری به صورت یارانه پرداخت می کند.ملت با بیان اینکه یکی از موفق ترین مدیریت های 
شهری در زمان شیوع کرونا در اصفهان محقق شد، گفت: مدیریت شهری اصفهان در شرایط کرونا 
به نوعی برنامه ریزی و اقدام کرد که کمترین تاثیر مخرب را در ســاختار فعالیت مدیریت شــهری 
داشته باشد.وی با بیان اینکه مترو را نباید صرفا یک وسیله حمل و نقل عمومی دید، افزود: جهت 
به کارگیری ظرفیت های دیگر مترو مقــداری بی توجهی کرده ایم مثال ایســتگاه های مترو که در 
حال حاضر ٢٠ ایســتگاه در خط یک مترو قرار دارد، هر کدام از اینها به جای آنکه فقط محلی برای 
سوار و پیاده شدن باشد می تواند مقصد ســفر برای شهروندان باشد.نایب رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان تصریح کرد: صنوف مختلف در سطح شهر پراکنده هستند که با یک مدیریت صحیح 
می توانستیم هرکدام از آن ها را در ایستگاه های مترو ایجاد کرده و به نوعی آن ها را مقصد سفر کنیم 
تا شــهروندان با کمترین هزینه و کمترین اتالف وقت بتوانند با صنوف خاص مورد نظر خود ارتباط 

برقرار کنند و همچنین می توانست یک محل درآمد پایدار برای شهرداری باشد.

 راه اندازی سامانه خرید اینترنتی فروشگاه های کوثر 
تا پایان آبان ماه

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
در فروشــگاه های کوثر در ماه بیش از ۴۰ هزار خرید انجام می شــود و حجم مراجعه شهروندان به 
فروشگاه های کوثر زیاد است در حالی که در شرایط کرونایی می توان به جای خرید به صورت خانوادگی، 
یکی از اعضای هر خانواده برای خرید به فروشــگاه مراجعه کند تا حضور جمعیت در فروشگاه ها به 
حداقل برسد.محمد مجیری با اشــاره به نحوه ارائه خدمات فروشــگاه های کوثر در راستای حذف 
زنجیره ابتال به کرونا، اظهار کرد: سعی شده کاالها از انبارها در فروشگاه توزیع شود تا مردم احساس 
کمبود کاال نکنند و شماره تلفن چهاررقمی ۳۵۵۳ در راستای تحقق شــعار »در خانه بمانیم« برای 
سفارش کاالها و اقالم مورد نیاز از بازارهای کوثر در اختیار شهروندان قرار گرفته است.وی خاطرنشان 
کرد: سامانه خرید اینترنتی فروشگاه های کوثر تا پایان آبان ماه امسال راه اندازی می شود تا نیازهای 
مردم در بازارهای کوثر به راحتی تامین شود.مجیری با بیان این که فعالیت فروشگاه های کوثر ادامه 
دارد، گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی اولویت این مراکز است و برای حفظ سالمت شهروندان به 
 امکانات پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مجهز شــده و تمام وسایل آن ها هر روز طی چند مرحله 

ضدعفونی می شود.

در راستای حل معضل ترافیک سنگین شهری؛

پارکینگ زیرزمینی توحید در منطقه 5 احداث می شود

مدیــر منطقه پنج شــهرداری اصفهان از        نرگس طلوعی
طراحی پارکینگ زیــر زمینی توحید حد 
فاصل چهار راه توحید شــمالی تا پل آذر در راســتای کاهش ترافیک 
سنگین شــهری در این منطقه از شــهر خبر داد؛ پارکینگی که هزینه 
اجرایی برای احــداث آن در حدود ۴۵ میلیارد تومان بر آورده شــده 

است.
امروزه معضل کمبود محل توقف وسایل نقلیه در مناطق مرکزی شهر، 
گریبان گیر اکثر شهرهای بزرگ بوده، معضلی که با افزایش جمعیت 
و رشد غیر اصولی شهرها از یک طرف و افزایش خودروها از سوی دیگر 
خود را به صورت ترافیک های سنگین شــهری نشان می دهد از این 
رو بیشتر مدیریت و سرویس دهی این ترافیک در دستور کار مدیران 
شهری قرار گرفته است. یکی از مشکالت عمده در ترافیک، مدیریت 
ترافیک ســاکن اســت. زمان توقف اتومبیل های سواری شخصی 
در شــهرها به مراتب بیش از مدت زمان حرکت آنهاســت. از این رو 
پیش بینی فضای مناسب پارکینگ برای اتومبیل ها به ویژه در مناطق 
پرتراکم و مرکزی شهری یکی ازراهکارهای مقابله با این ترافیک های  
سنگین است؛ چرا که احداث پارکینگ ها عالوه بر صرفه جویی در زمان 

تلف شده برای جست وجوی فضای پارکینگ، صرفه جویی در مصرف 
ســوخت، کاهش اســتهالک وســایل نقلیه و اثرات نامطلوب روانی 
باعث کاهش حجم اتومیبل های ســرگردان در جست وجوی فضای 

پارکینگ و در نتیجه کاهش زمان تاخیر در شبکه می شود.
خیابان توحید در محدوده منطقه پنج شهرداری به دلیل وجود مراکز 
گردشگری تجاری و درمانی زیاد همواره مورد توجه شهروندان است و 
یکی از نقاط پر تردد شهری است که ضرورت احداث پارکینگ در آن به 
خوبی احساس می شود از این رو ساخت پارکینگ زیر زمینی توحید 
حد فاصل چهار راه توحید شــمالی تا پل آذر در دستور کار منطقه پنج 

شهرداری  قرار گرفته است.
مدیــر  منطقــه پنــج شــهرداری اصفهان  بــا بیــان اینکــه هزینه 
اجرایی ایــن طرح حــدود ۴۵ میلیارد تومان برآورد شــده اســت، 
گفت: احــداث پارکینــگ زیر زمینــی توحیــد در تامیــن نیازهای 
مردمی بــه لحــاظ پارکینــگ درخیابان هــای توحید، نظــر و بلوار 
 ملت تاثیــر بســزایی دارد کــه در مدت یک ســال بــه بهره برداری

 خواهد رســید.احمد رضایی اظهار کرد: پارکینگ زیر زمینی توحید در 
مجموع با ۱۲ هــزار و ۷۰۰ مترمربع زیربنا با طــول ۵۴۰ متر دو باند با 

عرض ۱۱ متر و عمق چهار متر خواهد داشت  که  ظرفیت ۳۷۰ اتومبیل 
را دارد و  در این پارکینگ ظرفیت پارک ۲۰ موتورســیکلت و دوچرخه 
پیش بینی شده اســت. به گفته مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان 
برای این پارکینگ چهار رمپ ورود و خروج و هشــت دســتگاه پله و 
آسانسور، ۱۶ چشمه سرویس های بهداشتی و اتاق برق و تاسیسات 
طراحی شده که هم اکنون در مرحله دریافت مصوبات از شورای شهر 

است.
مدیریت شهری برای برطرف کردن مشــکل ترافیک سنگین و ایجاد 
پارکینگ در سطح شهر از ظرفیت بخش خصوصی بهره برده است.طبق 
آمارهای اعالم شده از سوی معاونت حمل  و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان، ۱۱۰ پارکینگ در شــهر اصفهان وجود دارد که از این تعداد ۴۲ 
پارکینگ تحت نظارت مدیریت شــهری و شــهرداری و ۶۸ پارکینگ 
در اختیار بخش خصوصی اســت.در برنامه اصفهان ۱۴۰۰، احداث ۵۰ 
پارکینگ دیگر برای شــهر اصفهان پیش بینی شده است.در پارکینگ 
های شهر اصفهان ۱۵ هزار فضای پارک خودرو وجود دارد که قرار است 
تا پایان برنامه اصفهان ۱۴۰۰ ، ظرفیت پارکینگ های شــهر به ۲۰ هزار 

فضای پارک افزایش یابد.

معاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهان 
گفت: برای تجدید حیات و رقابتی بودن، شــهرها 
باید آزمایش خالقیت را پشت ســر بگذارند.سید 
احمد حســینی نیا اظهار کرد: طبقه خالق از افرادی 
تشکیل شده است که در علم و مهندسی، معماری و 
طراحی، آموزش، موسیقی و سرگرمی کار می کنند 
که عملکرد اقتصــادی آنها از آفرینــش ایده های 
جدید، فناوری ها و محتواهای خالقانه اســت.وی 
با بیان اینکه ارزش طبقه خــالق مربوط به فردیت، 
شایستگی، تنوع و باز بودن است، افزود: این طبقه 
پویایی هــای اجتماعی، اقتصــادی و اجتماعی به 
خصوص در شهر را ایجاد می کنند.معاون شهرسازی 
و معماری شــهردار اصفهان با بیان اینکه خالقیت 
شهرها به عوامل متعددی مشتمل بر آزاد بودن تنوع، 
ســطح مدارا و همزیســتی صلح آمیز تفاوت ها در 
جامعه نسبت داده می شود، گفت: سطوح نوآوری 
فناورانه و جمعیت خالق و نوآور، تاثیر مســتقیمی 
روی خالقیت و توسعه شــهر دارد.وی خاطرنشان 

کرد: از شهرهایی که با زیرســاخت مناسب و تولید 
اقتصادی رقابتی، محیطــی نوآورانه را ایجاد کرده و 
برای آموزش و پرورش فکری، پژوهش و آفرینش 
فرهنگی ســرمایه گذاری می کنند، تحــت عنوان 
شــهرهای خالق، شــهرهای هوشــمند، شهرهای 
خالق فرهنگی، شهرهای فرصت، شهرهای جهانی، 
شهرهای خالق جهانی، شــهرهای نوآورانه، مراکز 
خالق، شــهرهای مملو از دانش و نوآوری و جهان 
شهر جدید یاد می شود.حســینی نیا ادامه داد: در 
این گونه شهرها خالقیت و کارآمدی وجود دارد و به 
عنوان تجلی کامل شــهرهای مدرن عمل می کنند؛ 
آنها یک فضای فرهنگی و طراحی شهری دیدنی و 
جدید را ایجاد کرده و آشکار می کنند که گاهی اوقات 
به عنوان خوشــه های نامطلوب به نظر می رســند، 
اما تراکم آنها مزایای مســتمرتری نسبت به جنبه 
تاریک انباشت شــهری ایجاد می کند.وی با بیان 
اینکه تعدادی از پژوهشگران اعتقاد دارند که مفهوم 
شهر خالق گسترده تر از اقتصاد خالق و طبقه خالق 
است و مولفه های بیشتری دارد، گفت: تصور آنها از 
طبقه خالق گسترده تر اســت که این فقط به دنیای 
هنر محدود نمی شــود، بلکه شــامل تمام کسانی 
اســت که با یک روش مبتکرانه با مشــکالت روبه 

رو می شــوند، خواه یک دســتیار اجتماعی، تاجر، 
مهندس، دانشــمند یا کارمند دولتی باشد.معاون 
شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار کرد: در 
نتیجه جهانی سازی به خصوص گذار پساصنعتی، 
شهرها به دنبال مدل ها و راه حل های مسائل شهری 
برای برآورده کردن انتظارات مردم و الزامات توسعه 
پایدار هستند.وی با بیان اینکه برای تجدید حیات 
و رقابتی بودن، شــهرها باید آزمایــش خالقیت را 
پشــت ســر بگذارند، افزود: برای بازآفرینی بافت 
شــهری و اقتصاد، لذت بردن از شهرت و برند خود 
و افزایش بودجه برای تحول پویا، نباید به چشــم 
اندازهای ســاده مکانیســم های رشــد اقتصادی 
بسنده کنند.حســینی نیا گفت: در این میان شهرها 
می توانند از زیرســاخت های سخت ساختمان ها و 
فضاهای ارتباطاتی بهره ببرند و منابع خالق موجود 
در اجتماعات شهری را درگیر کنند، به این معنا که به 
خالقیت های چشمگیر نویسندگان، مجریان پروژه، 
مدیران کســب و کار فرهنگی، کارآفرینان در صنایع 
خالق )هنرها، رسانه ها، فناوری اطالعات، معماری، 
طراحی و سایر زمینه هایی که دارای تاثیر اقتصادی 
روشنی و همچنین پتانســیل بازآفرینی به عنوان 

حامل تصویر و هویت فرهنگی است( توجه کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:

شهرها برای تجدید حیات باید آزمایش خالقیت را پشت سر بگذارند

طبق آمارهای اعالم شده از سوی معاونت حمل  و نقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان، ۱۱۰ پارکینگ در شهر اصفهان 
وجود دارد که از این تعداد ۴۲ پارکینگ تحت نظارت 
مدیریت شهری و شهرداری و ۶۸ پارکینگ در اختیار 

بخش خصوصی است

زاینده رود، میزبان 100 استارت آپ می شود
صندوق پژوهش و فناوری اســتان اصفهان قدمتی ۱۴ ساله در اکوسیستم کارآفرینی ایران دارد 
و تاکنون صدها تیم اســتارت آپی و دانش بنیان وکسب وکارهای گوناگون از تسهیالت و خدمات 
این شرکت استفاده کرده اند. این صندوق از سال 9۵ و با تغییر مدیریت و اخذ رویکرد و استراتژی 
جدید خود به طور پیوسته در حال افزایش سرمایه بوده و دو مرحله به افزایش سرمایه ۳۶ برابری 
دست یافته است.از اواســط ســال 9۸  با تغییر و همراهی هیئت مدیره جدید و افزایش سهام 
دانشگاه ها و جایگزینی با ســهام دولت فرآیند افزایش سرمایه شــتاب گرفته و این صندوق را 
به نهاد موثرتری نسبت به قبل کرده اســت. در نتیجه دو مرحله افزایش  سرمایه این صندوق به 
رفع نیازهای مالی اکوسیستم اصفهان نزدیک شــد. صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان 
با انعقاد تفام نامه عاملیت با معاونت علمی و صندوق نوآوری و شــکوفایی، موفق به جذب ده ها 
میلیارد تومان جهت کمک به استارت آپ های اصفهانی شد. صندوق اصفهان با داشتن بیش از 9۰ 
سهامدار حقیقی و حقوقی نمادی از یک جامعه کوچک فعالین اقتصادی اصفهانی است که تاکنون 
صدها شرکت از مواهب آن برخوردار شده اند.صندوق اصفهان به طور پیوسته در حال نوآوری بوده 
و با ورود به بازارهای جدید جذب ســرمایه راه های مختص به خود را دارد تا تنوع نیازهای مالی 

اکوسیستم اصفهان را تامین کند.
این صندوق مشارکت های جدی با نهادهای موثر استان داشته و عضویت در هیئت اجرای منطقه 
ویژه فناوری و مراکز رشد دانشگاهی را داراســت.در ادامه فرآیندهای توسعه ای صندوق در سال 
99 و برای تســریع این فرآیند هم اکنون این صندوق با مشــارکت رویداد ملی ۱۰۰ استارت آپ  
قرار اســت محور برگزاری رویدادی با نام زاینده رود در استان اصفهان شــود. در این رویداد قرار 
است تیم های مستعد اســتارت آپی به مرحله ســرمایه پذیری ورود کنند.خانه نوآوری اصفهان 
نیز مســئولیت اجرایی این رویداد را به عهده گرفته است.مهندس احمد ورد، مدیر عامل صندوق 
پژوهش و فناوری اســتان اصفهان در مورد این رویداد بیان کرد: ایــن رویداد در روز ۶ آذرماه در 
اصفهان برگزار خواهد شد و تیم های استارت آپی داوطلب می توانند در این رویداد سرمایه گذاری 
مشارکت کنند.احمد ورد، پیش بینی کرد حدود ۲۰۰ استارت آپ اصفهانی در این رویداد ثبت نام 
کنند و پس از بررســی اولیه ۵۰ اســتارت آپ به مرحله داوری ورود کنند و از جمع این ۵۰ استار 
آپ، ۳۰ استارت آپ موفق به اخذ سرمایه خواهند شــد.مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری، 
میزان سرمایه ورودی به این رویداد را ۱۰ میلیارد تومان تخمین زد و افزود:اصفهان بستر استارت 
آپ های موفقی است که با برگزاری این رویداد تعداد این اســتارت آپ ها از لحاظ کمی و کیفی 
 پیشرفت زیادی خواهد کرد. شتاب دهنده هاب ،اتاق بازرگانی و ... از دیگر مشارکت کنندگان این

 رویداد هستند.

»آخرین انار دنیا« روی میز نقد کتاب خانه نوجوان
نشســت »رمان و زندگی« این ماه به نقد کتاب »آخرین انار دنیا«  نوشته بختیار علی می پردازد.

مدیر دفتر تخصصی نوجوان گفت:  برنامه»رمان و زندگی« نشست ادبی با محوریت رمان است 
که به طور ماهانه، چهارشــنبه های آخر هر ماه در حال برگزاری اســت.صفیه سادات موسویان 
اظهار کرد: این برنامه از ســوی خانه نوجوان وابســته به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شهرداری اصفهان و با همکاری شــهر کتاب اصفهان برنامه ریزی شــده و در ابتدای هرماه رمان 
منتخب اعالم می شــود و مخاطبان یک ماه فرصت دارند رمان را مطالعه و در روز موعود در مورد 
آن با یکدیگر گفت وگو کنند.وی با اشــاره بــه اینکه مخاطبان این برنامه عمدتا افرادی هســتند 
که به طور مستمر به مطالعه رمان عالقه  دارند، افزود: نشســت »رمان و زندگی« این ماه به نقد 
و بررســی کتاب »آخرین انار دنیا« نوشــته بختیار علی اختصاص یافته کــه والدین و نوجوانان 
 عالقه مند به این کتاب می توانند روز چهارشــنبه ۲۸ آبان ســاعت ۱۷ با حضــور در خانه نوجوان

 به گفت وگو بپردازند.

با مسئولان

خبر ویژهخبر خوان

ادای دین به مادی ها
 رییــس اداره گردشــگری ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان اظهار 
کرد: باوجوداینکه مادی هــا یکی از جاذبه های 
اختصاصی اصفهــان هســتند و تاثیر عمیقی 
بر زندگی مــردم دارنــد، در طول ســال های 
گذشته چه به لحاظ شهرســازی و چه در حوزه 
تاریخی، فرهنگی به آن توجه کمتری شــده و 
اقدام مناســبی برای معرفی آن صورت نگرفته 
اســت.علیرضا مســاح، ادامه داد: با توجه به 
لزوم بازنگــری در جاذبه های گردشــگری، به 
نظر می رســد که باید نگاهی متفاوت به شــهر 
اصفهان داشته باشیم و از بعضی ظرفیت های 
مغفول شهری مانند مادی ها، گردوغبار را بزداییم 
که جشــنواره »نیاصرم« گامی است در همین 
راه.رییس اداره گردشــگری سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان هدف 
از طرح ریزی جشــنواره »نیاصــرم« را معرفی 
مادی های اصفهان به عموم مردم، فراهم کردن 
تولیدات رســانه ای و هنری درباره مادی های 
اصفهان، شناسایی و معرفی هنرمندان عکاس 
فعال در حوزه گردشــگری  و تبییــن جایگاه و  
نقش موثر  عکس و عکاس در حوزه گردشگری 
دانست و گفت: این جشنواره به واسطه تولیدات 
تصویــری و رســانه ای تصویــر واضح تری از 
مادی ها ارائه خواهد کرد.مســاح یادآور شــد: 
این جشنواره با همراهی کانون عکس انجمن 
ســینمای جوانان اصفهان برگزار می شود و ما 
روز ۱۱ آبــان ماه یک کارگاه آموزشــی فتوواک 
با حضور حمیدرضا صیادی نیز در حاشــیه آن 
برگزار کردیم که ویژه عکاسان حرفه ای بود؛ اما 
برای شــرکت در جشــنواره، عکاسان حرفه ای 
و غیرحرفه ای در هر رده ســنی تا ۲۳ آبان ماه 
فرصت دارند عکس هــای خود را به نشــانی 
niasarmphoto@gmail.com ارســال 
کنند.وی درباره شیوه نمایش آثار برگزیده این 
جشنواره توضیح داد: برای جلوگیری از تجمع، 
چند دستگاه که تا شــعاع ۱۰۰ متری را پوشش 
می دهد در مکان هایی مثــل چهارباغ که مردم 
برای تفنن در آن حرکت می کنند قرار خواهیم داد 
و به این واسطه، آن ها می توانند بدون استفاده از 
اینترنت، عکس های برگزیده جشنواره نیاصرم 

را روی تلفن همراه خود تماشا کنند.
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معاون شهردار اصفهان خبر داد:

انتشار 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت در اصفهان
معاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان اظهار کرد: سال گذشته شــهرداری اصفهان ۶۰۰ میلیارد 
تومان اوراق مشارکت برای قطار شهری و ۱۳۰ میلیارد برای خطوط تندروی اتوبوسرانی سهم داشت.

مرتضی طهرانی افزود: با وقوع حادثه ســیل در یکی از استان ها، ســهم ۶۰۰ میلیارد تومانی اوراق 
مشارکت اصفهان از سوی دولت برای کمک به این استان ســیل زده به ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش 
یافت.معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان ادامه داد: انتشار اوراق مشارکت با توجه به شرایط 
ناشی از شیوع ویروس کرونا به سال جاری موکول شد.وی گفت: در سال جاری شهرداری اصفهان 
مصوبه ای از شورای شــهر گرفت مبنی بر اینکه چنانچه دولت انتشــار اوراق را نپذیرفت ۱۰۰ درصد 
مسئولیت بازپرداخت آن را شهرداری بر عهده بگیرد و مجوز الزم از بانک مرکزی، سازمان برنامه و 
بودجه و وزارت کشور دریافت شد، اما با توجه به جابجایی رییس دیوان محاسبات کشور برای مدتی 
تایید اوراق توسط این نهاد به تاخیر افتاد تا اینکه در نهایت موافقت خود را اعالم کرده و اوراق منتشر 
شد.طهرانی تاکید کرد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد مسئولیت ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر 
شده اخیر بر عهده شهرداری است و دولت هیچ مسئولیتی در بازپرداخت آن ندارد، اما بازپرداخت 
۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشــارکتی که برای کمک به استان سیل زده اختصاص یافت ۵۰ درصد بر 

عهده دولت و ۵۰ درصد بر عهده شهرداری است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

تحقق توسعه انسانی با مطالبه گری تشکل های 
زیست محیطی امکان پذیر است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهار کرد: مدیریت پسماند به عنوان یک 
حوزه اجرایی است که در شهر فعالیت دارد و سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری آن در سطح 
شهر گسترده شده است.رحیم محمدی ســازمان های مردم نهاد را یکی از بخش های نرم افزاری 
مهم و تاثیرگذار در حوزه اجرا دانست و افزود: این اثربخشی به دلیل وجود چشم اندازهای متعالی در 
تشکل هاست که در شرایط فعلی جامعه و مسیر حرکت از سنت به سمت مدرنیته می تواند به عنوان 
عاملی برای توسعه انسانی عمل کند.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: در سال های اخیر این سازمان موفق شده در اکثر شاخص ها مانند تحصیالت و دسترسی به 
وسایل ارتباطی به عدالت نسبی دست پیدا کند، اما آنچه هنوز محقق نشده احساس رضایت است 
که می توان ریشه آن را در غافل ماندن از توســعه همه جانبه جست و جو کرد چرا که پیشرفت یک 
عامل تک بعدی بوده، اما توســعه عاملی چندبعدی و از جنس انسان و مردم است.وی، نوع نگاه 
به سازمان های مردم نهاد را نگاهی فرهنگی دانســت و خاطرنشان کرد: این مجموعه ها از دیدگاه 
عملکردی، نقش محور هســتند و در این نقش کارکردهایی مثل الگوسازی، مرجعیت اجتماعی، 
تسهیلگری و حمایت را دارا هستند که از ویژگی های توسعه است و این ایفای نقش می تواند مسیر 
رســیدن به اهداف زیســت محیطی را هموار کند.محمدی با بیان اینکه نقش سازمان های مردم 
نهاد فراتر از نقش نهادهای خدماتی اســت، گفت: مدیریت پســماند و موضوعات مربوط به آن از 
قبیل بازیافت بیش از آنکه فرآیندی و تکنولوژیک باشــد، یک موضوع فرهنگی و انسانی است و 
سازمان های مردم نهاد با ایجاد یک شبکه مطالبه گر می توانند نقش راهبردی خود را به درستی ایفا 
کنند و ضمن مطالبه از ما، پیام ما را به سایر مردم مخابره کنند.وی این نهادها را یک سرمایه بزرگ 
در انجام فعالیت های زیست محیطی دانست و اســتفاده از این پتانسیل را مسیری برای تحقق 
سرمایه گذاری بر توان مردم ترسیم کرد.مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
خواستار تداوم همکاری با سازمان های مردم نهاد در راستای توسعه زیست محیطی جامعه و تحقق 
حقوق شهروندان شد و از امضای صورت جلسه این نشســت میان این سازمان و انجمن زیست 

محیطی صلح با طبیعت و تعیین راهکارهای همکاری میان طرفین خبر داد.

مشاور طرح الکترونیک شهرداری اصفهان مطرح کرد:

شهرداری اصفهان، جایگاه نخست خدمات الکترونیک در کشور

شــهردار اصفهان با بیان اینکه از ابتدای ورود به شهرداری اصفهان به 
دنبال این بودیم که اخذ پروانه برای شهروندان به سهولت امکان پذیر 
باشــد و دغدغه هایی که در مســیر گرفتن پروانه وجود دارد، مرتفع 
شود، اظهار کرد:هیچ راهی جز حرکت به سمت تکنولوژی های نوین 
وجود ندارد، امکانات و فرصتی که ناشی از قرارداد شهرداری با شرکت 
صفارایانه ایجاد شــده، فضا را در همه مناطق شــهرداری به گونه ای 
فراهم کرد که شهرداری از طریق سامانه اصفهان نما به راحتی می تواند 

نیازهای خود و شهروندان را مرتفع کند.
 به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، قدرت ا... 
نوروزی ضمن تاکید بر لزوم توســعه فناوری های نوین الکترونیک 
در شهرداری اصفهان برای سهولت کار شهروندان و کاهش مراجعات 
مردمی، انتظار شهرداری را تحقق شعار »شهر هوشمند« به طور کامل 
ذکر کرد و افزود: انتظارمان این است ضعف های موجود مرتفع و ارائه 
خدمات، روان تر شــود تا هر شــهروند اصفهانی بتواند در منزل خود 

پروانه دریافت کند.  

فناوری و خدماتی که شهرداری اصفهان 
ارائه می دهد، کامال به روز است

مدیرعامل شــرکت صفارایانه و مشــاور طرح الکترونیک شهرداری 
اصفهان در قالب برند سرای 8 و سامانه اصفهان نما در دیدار با شهردار 
اصفهان گفت: خدا را شاکریم سیســتمی که در شهرداری اصفهان با 
عنوان خدمات الکترونیک فعال اســت، سیستمی بی نظیر در کشور 
است که به ویژه در شــرایط کرونایی اهمیت باالیی در رفاه و آسایش 
شهروندان دارد. رضا زرین تصریح کرد: مجموعه فعالیت ها، تالش ها 
و برنامه های این شرکت به سمتی بوده که شهروندان اصفهانی بتوانند 
در منزل خود و یا از طریق موبایل یا سیستم رایانه، خدمات مختلفی که 
از سوی شهرداری ارائه می شود را دریافت کرده و دیگر نیازی به حضور 
فیزیکی در شهرداری نداشــته باشد.    وی تصریح کرد: شهروندان در 
این ســامانه، می توانند تمام خدماتی که در حوزه شهرسازی اعم از 
گرفتن اســتعالمات الکترونیکی، پروانه، پایان کار، پرداخت قبوض 

نوسازی، مشاهده دستور نقشه و ... است را دریافت کنند. شهروندان 
می توانند بــا کلیک روی ملک خود مشــاهده کننــد آن ملک دارای 
چه ضوابطی در شهرداری است یا اینکه شــهرداری چه طرحی برای 
توسعه آن ملک در نظر دارد. مدیرعامل شــرکت صفارایانه ادامه داد: 
در این مسیر، سعی شده سامانه به یک ســهولت و سادگی رسیده و 
دانش و تالش کارکنان و کارشناســان شهرداری در اتاق های مختلف 
به صورت کامل برخط شود و شهروند با یک کلیک روی ملک خود به 
تمام خدمات، دسترسی پیدا کند.   وی اضافه کرد: فناوری و خدماتی 
که شــهرداری اصفهان ارائه می دهد کامال به روز بوده و به جرأت می 
گوییم شهرداری اصفهان در این زمینه در کشور پیشرو است، شرایط 
کرونایی کشور شهرداری اصفهان را هر چه بیشتر ترغیب می کند تا با 
جدیت باالیی این مسیر را طی کند و شرکت صفارایانه نیز در این مسیر 

به شهرداری یاری می رساند. 
زرین با بیان اینکه شــرکت صفارایانه با شــهرداری های بسیاری در 
ســطح کشــور همکاری می کند، گفت: با آگاهی از شرایط  شهرداری 
های کالن شهرهای کشــور می گویم هم اکنون شهرداری اصفهان در 
حوزه شهرســازی، ارتباط با مردم و تقلیل صدور زمان پروانه جایگاه 
نخست کشــور را دارد، خدمات الکترونیکی که شهرداری اصفهان به 
صورت الکترونیک ارائه می دهد محدودیــت زمانی و مکانی ندارد و 
هر شــهروند در هر مکانی که حضور دارد می تواند با مراجعه به سایت 
my.isfahan.ir خدمات ملک خود و سایر خدمات که طیف وسیعی 

را شامل می شود، دریافت کند.  
وی با بیــان اینکه از این خدمات با عنوان ســلف ســرویس یاد می 
شود، تاکید کرد: شهروند با مراجعه به ســایت، خدمت را مشاهده و 
آن را انتخاب و به تناسب انتخابی که انجام داده خروجی های الزم را 
دریافت می کند. بخشی از این خدمات، شهرگردی است که شهروندان 
اصفهانی می توانند در سطح شهر اصفهان حرکت و مناطق مختلف، آثار 
باستانی، بازارچه ها و هر آن چیزی که در قالب فضای واقعی مشاهده 
می کنند را در بستر فضای مجازی مشــاهد کنند.   مدیرعامل شرکت 
صفارایانه ادامه داد: از خدمات دیگر این سامانه می توان از پرداخت 
عوارض نوسازی، مشاهده ضوابط ملک، ســطح اشغال ملک، تعداد 
واحدها، آگاهی از تعیین میزان هزینه ای که شهروند باید برای گرفتن 
پروانه پرداخت کند، تصدیق گواهی، مشــاهده دانشنامه و ... نام برد 
که باعث می شود شهرداری اصفهان به ســمت شهرداری شیشه ای 
یا شــناور حرکت کند زیرا اقدامات و خدمات به صورت کامال پویا و به 

روز ارائه می شود.     

با مسئولان

طنازی شهروندان در »شهر بخیر« گل می کند
نخستین جشنواره طنز ادبی شهروندی با عنوان شهر بخیر به همت اداره توسعه فرهنگ شهروندی و 
مرکز آفرینش های ادبی قلمستان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
برگزار می شود.شاعران و نویسندگان سراسر کشور تا سی ام آذرماه فرصت دارند آثار خود را در قالب 
شعر، داستانک )حداکثر ۵۰۰ کلمه( و کاریکلماتور در موضوعات اخالق شهروندی )مدیریت خشم، 
فرهنگ آپارتمان نشینی، وندالیسم(، حمل و نقل عمومی و پاک )رعایت قوانین حمل و نقل و ترافیک(، 
فضای سبز و محیط زیست )حفظ و نگهداری فضای سبز، استفاده از گیاهان دائمی در فضای سبز 
خانگی(، مصرف بهینه انرژی )گاز، آب و برق( و پسماند و بازیافت )کاهش مصرف پالستیک، کاهش 
تولید پسماند( به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. همچنین کرونا به عنوان موضوع بخش ویژه این 

جشنواره در نظر گرفته شده است.
دبیرخانه جشنواره به پنج اثر برگزیده هر کدام مبلغ ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می کند. در تمام 
بخش ها نیز به جز نفرات برگزیده، ۳۵ اثر مورد تقدیر قرار می گیرد و به هر کدام مبلغ ۱۰ میلیون ریال 
جایزه نقدی اهدا خواهد شد. همچنین قرار است آثار برگزیده این جشنواره در مجموعه ای به چاپ 
برسد. اختتامیه و اهدای جوایز جشنواره طنز ادبی شهروندی شهر بخیر بهمن ماه امسال و همزمان با 
جشن های پیروزی انقالب اسالمی برگزار می شود.معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان در آیین رونمایی از پوستر این جشنواره از جایگاه بسیار ویژه طنز در میان 
اصفهانی ها گفت و اظهار داشت: در شهر اصفهان مردم همواره نوعی ترزبانی و شیرین بیانی داشته اند که 
کمتر در شهرهای دیگر ایران و ایران فرهنگی که بخش زیادی از آن جدا شده است، مشاهده می شود. 
مهدی تمیزی افزود: از قرون سوم و چهارم تا به امروز داستانک ها و سروده های بسیاری در حوزه طنز 
در ادبیات ما خلق شده است. همچنین هجو، هزل، فکاهه و جوک نیز در ادبیات ما وجود دارد که البته 
بسیاری از آنها برای جامعه برخورنده است و زیاد مناسب جامعه نیست و به نظر می رسد بیشتر مناسب 
جمع های کوچک باشد. وی ادامه داد: به قول زنده یاد صابری فومنی یا همان گل آقا طنز باید جراحی 
کند و نه سالخی و وظیفه طنزپرداز هم جراحی جامعه است، چون امید به بهبودی از جراحی انتظار 
می رود و نه از سالخی.معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ابراز 
امیدواری کرد جشنواره طنز ادبی شهروندی با عنوان شهر بخیر بتواند اقدامی مثبت در جهت زنده نگه 
داشتن طنز در شهر اصفهان باشد.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان نیز در این خصوص گفت: آموزش فرهنگ شهروندی نیازمند ابزار مناسب 
است که زبان هنر یکی از بهترین این ابزارها اســت.احمد رضایی دارافشانی افزود: یکی از بهترین و 
موثرترین زبان های هنری نیز طنز است که جایگاه خاصی در میان مردم و به خصوص در شهری مانند 
اصفهان که شهروندان آن به طنازی معروف هستند، دارد.وی تصریح کرد: در همین راستا اداره توسعه 
فرهنگ شهروندی و مرکز آفرینش های ادبی قلمستان اقدام به برگزاری جشنواره مشترکی با عنوان 
جشنواره طنز ادبی شهروندی شهر بخیر کردند.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان بیان کرد: امیدوارم بتوانیم با چاپ و نشر آثاری که به دست ما 
می رسد، برای آموزش مفاهیم فرهنگ شهروندی ارتباط خوبی با مردم برقرار کنیم.رضایی با اشاره به 
موضوعات جشنواره شعر و داستان شهر بخیر تصریح کرد: تالش کردیم با برگزاری برنامه هایی مانند 
کالس شهر، جشنواره فیلم، شعر و داستان و طنز و همچنین سومین مسابقه نمایشنامه نویسی در 
راستای آموزش های شهروندی گام برداریم. به گفته وی، طبق تصمیم معاونت فرهنگی و معاونت 
اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان قرار است اداراتی مانند اداره توسعه 
فرهنگ شهروندی، اداره ســالمت، اداره گردشــگری و ... با همکاری دفاتر تخصصی این سازمان 
برنامه هایی مشارکتی را برگزار کنند.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان با اشــاره به چاپ آثار برگزیده جشنواره طنز ادبی شهروندی شهر بخیر در 
آینده گفت: در پایان جشنواره شعر و داستان شهر من نیز که سال گذشته با شرکت 4۶۱ اثر برگزار شد، 
7۰ اثر برای چاپ انتخاب و تا امروز برای ۵۰ اثر تصویرسازی شده و قرار است این آثار در اختیار آموزش 

و پرورش قرار گیرد تا در قالب برنامه شاد و در طرح کالس شهر استفاده شود. 

خبر روزخبر

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری اصفهان:

جمع آوری کارتن خواب ها 
وظیفه شهرداری نیست

مدیــر کل پیشــگیری و رفــع تخلفــات 
شــهری شــهرداری اصفهان بــا تاکید بر 
اینکه جمــع آوری کارتــن خواب ها وظیفه 
شــهرداری نیســت، گفت: بر اساس بند 
پنج ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، این نهاد 
صرفا موظف به جلوگیــری از تکدی گری 
است.حســن محمدحســینی اظهار کرد: 
طبق مصوبــه شــماره 7۰.۶۰۳ مورخ ۲۵ 
خرداد 78 شــورای عالی اداری کشــور، 
دســته و گروه های متکدیان شامل افراد 
ولگــرد اعم از حرفــه ای و غیــر حرفه ای، 
بی سرپرست و مجهول الهویه، گمشده، در 
راه مانده و متواری، معلول و ناتوان جسمی 
یا ذهنــی، بیمــاران روانی حــاد و مزمن، 
نیازمندان غیرحرفــه ای، معتادان خیابانی 
و کارتن خواب هاســت.وی با بیان اینکه با 
تصویب و ابالغ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد 
مخدر، مسئولیت اجرای معتادان متهاجر 
)نگهداری اجبــاری معتــادان خیابانی و 
متهاجر( بر عهده بهزیســتی است، افزود: 
به شایســتگی این امر در بنــد ۹ مصوبات 
شورای عالی اداری کشــور، سازمان های 
وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی را 
موظف کرده معتادان خیابانی را تحویل و در 
اماکن مناسب نگهداری و ضمن آموزش و 
حمایت های الزم اقدامات مقتضی را برای 
فراهم کردن شرایط و زمینه مناسب جهت 
بازگشت عادی این افراد به جامعه به عمل 
آورد.مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات 
شــهری شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
مصوبه شــورای عالی اداری کشــور مورخ 
۲۵ اردیبهشت ماه 78 مجتمع اردوگاهی را 
زیر نظر فرمانداری تعیین کرده و طبق ماده 
چهار از همین مصوبه مســئول اردوگاهی 
توسط فرمانداری تعیین می شود بنابراین 
معرفــی قانونــی مســئول اردوگاه فاقد 

وجاهت و مبنای قانونی است.

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان از پروژه نمایشگاه 
بین المللی به عنوان یکی از نیازهای اساســی شهر 
اصفهان و مرکز فعالیت های اقتصادی یاد کرد و گفت: 
این منطقه آزدســازی و احداث دسترسی از تقاطع 
روشن دشت تا نمایشگاه و از خروجی نمایشگاه تا 
بلوار رضوان را انجام داده است.رضا اخوان اظهار کرد: 
احداث مسیر دسترسی به نمایشــگاه بین المللی 
اصفهان یکــی از الزامات بود که 74 هــزار مترمربع 
آزادسازی برای این کار صورت گرفت که پروژه ای دو 
منظوره برای دسترسی به رینگ چهارم و نمایشگاه به 
شمار می رود.وی با اشاره به دیگر طرح های خدماتی 

در دست ساخت منطقه چهار، تصریح کرد: در ورودی 
خیابان مشــتاق و مجاور باغ گل ها یک ســرویس 
بهداشتی با ۲4 چشمه در مساحت 4۰۰ متر و هزینه 
یک و نیم میلیارد تومان در حال احداث است که تا دو 
ماه آینده تکمیل می شود.مدیر منطقه چهار شهرداری 
اصفهان افزود: همچنین ساخت سرویس بهداشتی 
پارک کردآباد به پایان رســیده است، همچنین آغاز 
عملیات ساخت ســرویس بهداشــتی مجاور پل 
شهرســتان با برگزاری مناقصه در حال انجام است.
وی با اشاره به مســاحت ســه هزار و4۰۰ هکتاری 
پارک طبیعی شرق اصفهان، تصریح کرد: دو هزار و 
4۰۰ هکتار از این پارک در محدوده منطقه چهار واقع 
شــده که عالوه بر نگهداری پارک شــرق در راستای 
توسعه فضای فرهنگی، گردشگری و رفاهی فاز اول 
پردیس اشراق در سال ۹8 اقدام شــده و فاز دو در 

حال تکمیل طراحی اســت.اخوان تاکید کرد: توجه 
به زیرساخت ها در منطقه چهار شهرداری مورد تاکید 
بوده است که در این راستا با نیازسنجی در محدوده 
محله های کردآباد و ســواردز بعد از ۵۰ سال اقدام به 
ایجاد دسترسی کردیم تا این محله ها که در بن بست 
بود، از این وضعیت نجات یابد.وی ادامه داد: در این 
راستا طراحی دسترسی از انتهای خیابان عالمه امینی 
و شهرک پردیس برای خارج شدن کردآباد و سواردز از 
بن بست انجام شده است؛ البته به علت اینکه بخش 
عمده ای از مســیر در حریم قرار گرفته نیاز به مجوز 
از طریق مراجع باالدســتی داشت که برای این کار از 
طریق شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبات 
در حال دریافت اســت و پس از تشــریفات قانونی 
آزادسازی این دسترسی شروع و سال آینده عملیات 

عمرانی آغاز می شود.

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان خبرداد:

ساخت پروژه دو منظوره برای دسترسی به نمایشگاه و رینگ چهارم

نور افشانی آسمان 
اصفهان

به مناســبت میالد با سعادت 
حضرت رســول اکرم )ص( 
آسمان شهر اصفهان شامگاه 

دوشنبه نور افشانی شد.

وز قاب ر

شهرداری شاهین شهر باستناد مصوبه شماره ۳۰۵۹/ ش مورخ ۹8/۱۲/۲8 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد عملیات اجرایی احداث فاز 
دوم پارک بزرگ شهر را با اعتبار اولیه ۲۲/۲44/۰۰۰/۰۰۰ ریال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعات اداری به واحد عمران شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را 

حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۱ به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهی مناقصه عمومی )نوبت سوم(
شهرداری شاهین شهر

احمدرضا پری تبار- شهردار شاهین شهر  م الف:1037458

چاپ دومچاپ اول

بررسی فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی در وبینار »فرهنگ شهرت و خانواده«
وبینار آموزشی »فرهنگ شهرت و خانواده در فضای مجازی«، ۲۴ و ۲۵ آبان ماه ساعت ۱۶ برگزار می شود.مدیر فرهنگسرای تخصصی رسانه گفت: شهرت طلبی در حال 
حاضر، فضای مجازی را با آسیب روبه رو کرده به نوعی که می بینیم سلبریتی ها برای جذب فالوور، الیک و کسب در آمد همه اتفاقات زندگی خودشان را با دیگران به اشتراک 
می  گذارند و همین اتفاق باعث تقلید مردم عادی از آن ها شده است.فاطمه شفیعی اظهار کرد: ناهنجاری هایی که شهرت طلبی ایجاد کرده باعث شده ارزش ها زیر سوال 
برود و عده ای سوار بر این موج شوند در صورتی که باید از ظرفیت فضای مجازی به درستی استفاده و فرصت و تهدیدها شناخته شود چرا که این شهرت طلبی ها باعث می شود 
که هنجارها و ارزش های نوجوانان و جوانان تغییر کند و اسرار خانوادگی برمال شود.وی افزود: فرهنگسرای رسانه وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان در همین راستا جهت شناخت فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی، وبینار آموزشی»فرهنگ شهرت و خانواده در فضای مجازی« را ۲۴ و ۲۵ آبان ماه با همکاری 
امور آموزش، بهبود روش ها و نظام پیشنهادات)آموزش کارکنان وابسته به این سازمان( برگزار می کند.شفیعی افزود: این وبینار با حضور دکتر احسان شاه قاسمی، عضو 
هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار می شود که حضور برای عموم مردم آزاد و رایگان است و عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام با شماره ۳۵۵۴۴۰9۶ تماس حاصل کنند.
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قشــم، یکی از محبوب تریــن و بزرگ تریــن جزایر ایران 
اســت که به دلیل زیبایی های طبیعی و تاریخی، همچون 
گوهری مثال زدنی در جنوب کشور می درخشد. همچنین 
آب وهوای معتدل و مطلوب این منطقه در فصل زمســتان 
و بهار، در کنار فرهنگ غنی ســاکنان ایــن جزیره ، آن را به 
یکی از اصلی ترین جاذبه های گردشگری در جنوب کشور 
تبدیل کرده است که هر ســاله جمع زیادی از هموطنان و 
توریست های سراسر جهان در آن حضور می یابند.به جزیره 
قشم لقب »جزیره عجایب هفت گانه« داده اند. علت این 
موضوع تنوع در طبیعت بی نظیر آن است. جاهای دیدنی 
قشم مانند جنگل های حرا، دره ســتارگان، غار نمکدان و 
تنگه چاهکوه، دســت کمی از عجایــب هفت گانه ندارند. 
جاذبه های گردشگری قشم شاید در یک سفر نگنجد؛ اما 
می توانید بسته به عالقه و روحیه خود، برای بازدید از آن ها 
برنامه ریزی کنید. در ادامه منتخبی از جاهای دیدنی قشم 

را معرفی می کنیم.
 مقبره بــی بی مریم )تم ســنیتی(: مقبــره  بی بی مریم، 
آرامگاهی باقی مانده از قرن هشــت هجری قمری است 
که در روســتای تم ســنیتی جزیره  قشــم قرار دارد. این 
بنای کهن، در بین اهالی روســتا به تم سنیتی نیز شهرت 

یافته اســت و امروزه یکی از جاذبه های گردشگری قشم 
محسوب می شود که معماری آن به معماری عمارت های 

حکومت سلجوقیان شباهت دارد.
 جزایر ناز: یکی از دیدنی های قشــم، جزایر موجود در این 
منطقه از کشور هســتند که به جزایر ناز شــهرت یافته اند 
و دیواره ای صخره ای و وســعتی حدود ســه هکتار دارند. 
ویژگــی  منحصربه فرد این جزایر، رفتن بــه داخل آن ها با 
خودرو یا به صورت پیــاده روی تا فاصله  یــک کیلومتری 
داخل آب های آن اســت که به دلیل شــرایط جزر ممکن 
می شــود و همین امر آن را به یکی از جذاب ترین مناطق 
دیدنی قشــم تبدیل کرده اســت. این جزایــر تقریبا 22 
کیلومتر از قشــم فاصله دارند و مســکونی نیســتند. در 
زمــان کوتاهی هنگام وقــوع جزر، فاصلــه ای بین جزایر 
و ســاحل قشــم ایجاد می شــود؛ در این زمان می توانید 
 از بــاالی جزایــر نــاز، تنگــه هرمــز و جزیــره الرک را 

نظاره گر باشید.
 بام قشم: بام قشم، در بخش غربی جزیره  قشم قرار دارد 
که قسمت های مرتفع آن از ســنگ آهک و در دامنه ها از 
ماسه سنگ، مارن و سیلت تشکیل شــده است. در واقع 
این ارتفاعات، فالتی نیمه  مرتفع هستند که سطح وسیعی 

از جزیره را تشــکیل داده و به دلیل چشــم اندازی زیبا از 
جنگل های حرا و سواحل شــمال خلیج فارس، به یکی از 

جاذبه های گردشگری طبیعی قشم تبدیل شده اند.
 روستا و بندر الفت: روستای الفت، روســتایی تاریخی و 
کهن در شــمال غربی جزیره  قشم اســت که در نوع خود 
جالب و منحصربه فرد به شــمار مــی رود. از ویژگی های 
این روســتا می توان به منازل مســکونی آن اشاره کرد که 
همگی دارای حیاط مرکــزی و بادگیر بــوده و همین امر 
سبب شهرت این روســتا به بندر بادگیرها شده است. آثار 
تاریخی دیگری همچون قلعه  نادری، قلعه  پرتغالی ها، گنبد 
مدون و قبرستان این روستا که دارای سنگ نبشته هایی به 
قدمت هزار سال است، این منطقه را به یکی از جاذبه های 

گردشگری و دیدنی جزیره  قشم، تبدیل کرده اند.
 ســد گوران:در 78 کیلومتری جزیره  قشــم و در روستای 
گوران، سدی به همین نام و به قدمت حکومت پهلوی اول 
مشاهده می شود که برخی از کارشناسان و باستان شناسان 
معتقدند پی اولیه  این بنا در دوران حکومت هخامنشــیان 
و تاج آن در دوران ساســانیان، احداث شــده است. آب 
شیرین، از ویژگی های این سد به شمار می رود که در بین 

اهالی اهمیت و ارزش زیادی دارد.

آشپزی

کیک کرامبل سیب  
مواد الزم برای رویه کیک :  آرد  یک پیمانه،  شکر قهوه ای 

روشن  یک دوم پیمانه،  دارچین  ٢ قاشق چای خوری،  کره   ٩٠گرم
مواد الزم برای روی کیک:  آرد 150گرم،  تخم مرغ  دوعدد،  کره  ١٨٠گرم،  شکر 

قهوه ای روشن  یک پیمانه، شیر  ٣قاشق سوپ خوری ، بکینگ پودر یک قاشق 
مرباخوری، نمک  یک چهارم قاشق چای خوری، سیب دوعدد ، رنده پوست لیمو  

طرز تهیه:  ابتدا مواد رویه )کرامبل(را آماده می کنیم .  کره سرد را با شکر قهوه ای و دارچین مخلوط 
کرده  و خوب ورز می دهیم. مواد را مثل خرده نان در می آوریم و در فریزر می گذاریم تا کره باز نشود.
 ١٨٠گرم کره را تکه تکه و با شکر مخلوط می کنیم، وقتی خوب حل شد تخم مرغ ها را یکی یکی 

اضافه می کنیم.  آرد ،بکینگ پودر و رنده پوست لیمو را هم به آن می افزاییم و در آخر شیر را 
هم  اضافه می کنیم .  حاال خمیر را در قالب با ارتفاع کم می گذاریم و سیب ها را نازک ورقه 

می کنیم و روی مواد کیک می گذاریم ، خمیر کرامبل  را  که داخل فریزر  بود روی سیب های 
چیده شده می ریزیم و داخل فر با دمای160 درجه به مدت نیم ساعت  می گذاریم 

.بعد از طالیی شدن  آن را بیرون می آوریم و  با پودر دارچین معطر می کنیم 
.برای برش دادن حتما اجازه دهید کیک سرد شود. این کیک پاییزی 

در کنار بستنی وانیلی بسیار خوشمزه است. روی هم قرار می 
گیرد، داخل فر قرار داده می شود تا بپزد.

در  سفر به قشم کجا برویم؟

 تولید سریال »ویچر« 
متوقف شد

 انتشار نخستین تصاویر
 از سریال »ملکه گدایان«

بعد از مثبت شدن آزمایش کووید 1۹ چهار نفر از اعضای تولید 
سریال »ویچر«، نتفلیکس ساخت فصل دوم این سریال را 
متوقف کرده است.فصل دوم سریال ویچر در استودیو آربور 
فیلد در حال فیلمبرداری بود که در شرق لندن، انگلستان قرار دارد. 
نتفلیکس اعالم کرده زمانی تولید و ساخت سریال را از سر خواهد گرفت 
که متوجه شوند این کار کامال امن و بی خطر باشد.

نخستین تصاویر از سریال »ملکه گدایان« با بازی باران کوثری و فرزاد 
فرزین منتشر شد.فیلمبرداری سریال درام و اجتماعی »ملکه گدایان« 
به کارگردانی حسین سهیلی زاده و تهیه کنندگی رحمان سیفی آزاد و علی 
طلوعی با بازی باران کوثری، پانته آبهرام، رویــا نونهالی، آرمان درویش، 
 فرزاد فرزین، محمدرضا غفــاری، رضا بهبودی، الهام کــردا، علی اوجی
 و ... همچنان در تهران ادامه دارد.

شرکت گاز استان اصفهان با بررسی نقاط حساس شبکه گازرسانی و تاسیسات، 
تمهیدات الزم را برای تامین پایدار گاز در شــهرها و روستاهای استان در فصل 
سرد اندیشیده است.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید 
مصطفی علوی، مدیرعامل این شرکت بیان داشت: بازدید و بررسی تاسیسات، 
ایستگاه های تقلیل فشار گاز و خطوط شبکه و شیرهای گاز و برگزاری مانورهای 
منظم به منظور شناســایی نقاط ضعف از جمله اولویت های کاری واحدهای 
بهره برداری شرکت گاز استان اصفهان است تا با برنامه ریزی های انجام شده 
و استفاده از توان و ظرفیت شــرکت، تامین گاز پایدار، مســتمرو ایمن برای 
مشترکان استان رقم بخورد.مهندس علوی، بر فرهنگ سازی استفاده ایمن و 
بهینه از گاز طبیعی تاکید کرد و گفت: برای استفاده بهینه گاز، با توجه به افزایش 
مصرف 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از تمامی مشترکین عزیز 
خاضعانه تقاضای مصرف منطقی گاز طبیعــی را داریم  که این مصرف منطقی 
یعنی در هر خانه یک بخاری، یک آبگرمکن و یک اجاق گاز داشته باشیم.وی، 
گفت: واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست )HSE( این شرکت با همراهی 
روابط عمومی و با استفاده از ظرفیت رســانه ها، اطالع رسانی های الزم را درباره 
مسائل ایمنی و مصرف بهینه انجام خواهند داد تا پاییز و زمستانی بدون حادثه 
همراه با اســتفاده بهینه از گاز را ســپری کنیم.مدیرعامل شــرکت گاز استان 
اصفهان، شناسایی نقاط بحرانی شبکه و تاسیسات و اقدام به رفع آنها، استفاده 
از ظرفیت پایگاه های بســیج محالت و آموزش آنها برای موارد خاص بحران، 
برنامه ریزی به منظور افزایش میزان آگاهــی جهت مقابله با حوادث و مقاوم 
سازی شبکه و تاسیسات از حوادث سال گذشــته از دیگر موارد تاکید شده در 

جلسه کمیته مدیریت بحران شــرکت گاز استان اصفهان بوده است.علوی، در 
ادامه با توصیه بر مدیریت مصرف گاز از سوی مشــترکین گاز استان اصفهان، 
تصریح کرد: مدیریت مصرف یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مشترکین 
باید آن را در ســبک زندگی خود لحاظ کرده تا عالوه بــر صرفه اقتصادی برای 
آنان، از بروز مشکالت افت فشــار در زمان پیک مصرف به منظور استفاده همه 
مشترکین از گاز طبیعی، جلوگیری شــود.وی، در پایان اظهار داشت: استفاده 
از درب و پنجره های دوجداره، رعایت دمای رفاه )18 تا 21 درجه سانتی گراد(، 
پوشیدن لباس گرم، نصب پرده های ضخیم، بهره گیری از نور و گرمای طبیعی 
در طول روز و استفاده از بخاری های اســتاندارد با ضریب بازدهی باال از جمله 

عواملی است که می توانند در مصرف بهینه گاز طبیعی موثر باشند.

دوازدهمین برنامه »زنگ آب« در ســال تحصیلی جدید به دلیل شــرایط 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، توسط مدیر عامل شرکت آبفا، مدیر 
کل آموزش و پرورش و مدیر کل کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان اصفهان در شبکه شاد و دیگر شبکه های آموزشی در فضای مجازی 
نواخته شد.مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان پیرامون نواختن زنگ 
آب در فضای مجازی اعالم کرد: نواختن زنگ آب در صورتی که دانش آموزان 
فرآینــد تعلیم و تربیــت را به دلیل شــیوع ویروس کرونا مجــازی دنبال 
می کنند، نشانگر اهمیت و ارزش آب است.هاشم امینی  با بیان اینكه آب در 
همه فرهنگ ها كاالیی مهم و غیر قابل جایگزین به شمار می رود، ابراز داشت: 
در فرهنگ دینی و اسالمی ما بر اهمیت آب دو چندان تاكید شده و بر پرهیز 
از اســراف در مصرف آب و صرفه جویی در مصرف این مایع حیاتی توصیه 
شده است.وی با تاکید بر اهمیت آموزش استفاده صحیح از آب به دانش 
آموزان اظهار داشت: دانش آموزان می توانند با آموزش  به عنوان یك مروج 
فرهنگ مصرف صحیح آب در خانواده ها عمل كنند.مدیرعامل شركت آب و 
فاضالب استان اصفهان با تقدیر از همكاری خوب اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان همچنین مدیران و مربیان مدارس، ابراز امیدواری كرد که برگزاری 
این برنامه ها در نهایت مــی تواند  به اصالح الگوی مصــرف آب در جامعه 
بیانجامد.وی ادامــه داد: باید فرهنگ صرفه جویی بــه عنوان یك اصل در 
زندگی اقشار مختلف جامعه مورد توجه قرار گیرد و تمامی مصارف همچون 
مصارف خانگی و همچنین مصرف در  محیط اجتماعی مانند مدارس مطابق 
الگو باشد.هاشم امینی خاطر نشــان كرد: برای تشكر از این نعمت خداوند 
باید بتوانیم راه استفاده صحیح و پرهیز از اسراف را بیاموزیم و دانش آموزان 
بهترین گزینه برای آمــوزش الگوی مصرف صحیح در زمینه آب هســتند.

در ادامه این مراسم مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشاره به 

اهمیت مصرف صحیح آب توسط دانش آموزان گفت: یکی از راه های مصرف 
بهینه آب توسط دانش آموزان استفاده از تجهیزات کاهنده در مدارس است 
که بدین منظور تصمیم گرفتیم از شیرهای پدالی در مدارس استان استفاده 
کنیم.اعتدالی ادامه داد: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر 
دارد تا قبل از ســال 1400 در بیش از 80 درصد مدارس از شــیرهای پدالی 
استفاده کند.وی ادامه داد: طی چند سال اخیر آموزش و پرورش در مقاطع 
مختلف تحصیلی برنامه های آموزشــی متنوعی پیرامون مصرف بهینه آب 
برای دانش آموزان در دستور کار قرار داده که نمونه بارز آن برگزاری جشنواره 
نخستین واژه آب برای کودکان اول دبســتان است. همچنین در سال های 
اخیر زنگ آب با هدف ترویج مصرف درست آب در میان دانش آموزان  در 
مدارس سطح استان نواخته شده اســت. الزم به ذکر است  مراسم »زنگ 
آب« و »جشنواره نخستین واژه« همه ساله در آبان ماه، همزمان با آموزش 
کلمه آب در مقطع اول دبستان، همراه با جشــن و برنامه های آموزشی در 

خصوص مدیریت مصرف آب، در دبستان های استان برگزار می شود. 

به گــزارش روابط عمومــی آبفای منطقــه دو، فــاز اول پروژه لولــه گذاری 
فاضالب عبــور عرضی رودخانه ردان و فيزادان آغاز  شــد. گفتنی اســت فاز 
 اول پروژه ايجــاد بند انحرافی جهت انتقال پســاب تصفيــه خانه فاضالب 
جنوب اســت.الزم بــه توضیح اســت، بــا توجه به بســته شــدن جريان 
عــادی رودخانــه زاينــده رود در اواخــر شــهريور ســال جــاری، پــروژه 

عبور عرضی لولــه فاضــالب رودخانه زاينده رود ســمت جنوب ايســتگاه 
پمپــاژ ردان بــا عبــور دو لولــه 630 »يــو پی وی ســی« شــروع شــد و 
در حال حاضــر در فاز اول پــروژه با توجه بــه وجود رواناب پســاب تصفيه 
 خانه فاضــالب جنــوب در رودخانــه بنــد انحرافی بــرای انتقال پســاب

 در حال اجراست .

به گزارش روابط عمومی آبفای خمینی شهر، مروجین مصرف بهینه آب منطقه 
با گشت زنی در سطح شهر پنجاه مورد تخلف و مصرف غیر متعارف را مشاهده 
کرده اند. به گزارش روابط عمومی منطقه، این تعداد تخلف بررســی شــده 
مربوط به آب پاشی و شست وشــوی معابر ، نصب پمپ مستقیم به شبکه ، 

نشت کولر، شست وشوی خودرو و آبیاری فضای سبز بوده است. همچنین در 
این پنجاه مورد ، مشترکین با اقدامات صورت گرفته توسط مروجین از جمله 
تذکر لسانی وتوضیح روش صرفه جویی در مرحله اول متقاعد شده و در صدد 

اصالح روش های نادرست مصرف برآمده اند.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان امسال،  یک میلیون تن سنگ آهن 
دانه بندی به ذوب آهن اصفهان ارسال خواهد شد .مدیر مجتمع سنگ آهن 
سنگان در جلسه پایش عملکرد این مجتمع با اعالم این خبر گفت: تناژ 

استخراج در این مجتمع طی هفت ماه سال جاری 
به بیش از 7 میلیون و 200 هزار تن رسید. علی 
همتی، اظهار داشت: این میزان عملکرد در برابر 
استخراج 4 میلیون و 600 هزار تنی مدت مشابه 
سال قبل، از رشد 57 درصدی حکایت دارد.وی، 
گفت: میزان ارسال سنگ آهن دانه بندی شده به 
شرکت ذوب آهن اصفهان از ابتدای فروردین تا 
پایان مهر ماه امسال با رشد 160 درصدی نسبت 
به دوره هفت ماه سال ۹8 همراه شد.مدیر مجتمع 
فروش  تصریح کرد: کل  سنگان،  سنگ آهن 
سنگ آهن دانه بندی شده مجتمع سنگان در مدت 

مورد بررسی به مرز 550 هزار تن رسید.

وی یادآور شد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان امسال،  یک میلیون تن 
سنگ آهن دانه بندی به ذوب آهن اصفهان ارسال خواهد شد.همتی به تشریح 
حوادث این مجتمع پرداخت و گفت:  ضریب شدت حوادث در سال گذشته به 
یک صدم رسید که کاهش 66 درصدی را نسبت به 
سال ۹7 نشان می دهد. از سوی دیگر ضریب تکرار 
حوادث نیز با افت 68 درصدی )نسبت به سال 
ماقبل( به 0.74 رسید.وی در ادامه به برنامه افتتاح 
کارخانه های جدید فرآوری سنگ آهن در مجتمع 
سنگان اشاره کرد و گفت: در حال آماده سازی زمینه 
برای تامین خوراک واحدهای جدید هستیم.

گفتنی است؛ بنا بر اعالم حوزه خرید ذوب آهن 
اصفهان، طی 7 ماهه منتهی به پایان مهرماه سال 
۹8 حدود 340 هزار تن سنگ آهن از این مجتمع 
دریافت شده بود که در 7 ماهه اول  سال جاری این 

مقدار حدود 240هزار تن است.

آمادگی شرکت گاز استان اصفهان جهت گازرسانی مستمر در فصل سرما »زنگ آب« در استان اصفهان به صورت مجازی نواخته شد 

شروع پروژه لوله گذاری فاضالب عبور عرضی رودخانه ردان و فيزادان

عملکرد مروجین مصرف بهینه آب در منطقه خمینی شهر

مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان خبرداد:

تامین یک میلیون تن سنگ آهن دانه بندی مورد نیاز ذوب آهن

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