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مجلس در جلسه اخیر خود که رنگ و بوی  علیرضا کریمیان
اختالفات این نهاد با ریاست جمهوری بر 
سر بودجه را داشت ، بار دیگر به بررســی الیحه اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری پرداخت تا با چکش کاری دوباره آن را برای تایید نهایی 
راهی شورای نگهبان کند . مجلس در جریان بررسی این الیحه مصوبات 
و تغییرات مهمــی در آن ایجاد کرد. بر این اســاس نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، نداشتن تابعیت و اقامت در کشورهای دیگر را به شروط 
کاندیداتوری انتخابات ریاســت جمهوری اضافه کردند.حجت االسالم 
سید محمود نبویان پیشنهاد داد که اصالحاتی در جزء ۲ بند الف ماده ۱ 
طرح مذکور درباره شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری اعمال 
شود.وی اظهار داشت: واژه تابع ایرانی در این بخش ابهام دارد و نمی تواند 
نافی نداشــتن تابعیت دیگر کشورها باشــد، در واقع کسی که تابعیت 
کشورهای دیگر را داشته باشد، می تواند تابعیت ایران را هم داشته باشد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اســالمی بیان کرد: با توجه به 
حضور افراد دوتابعیتی و ســه تابعیتی در دولت فعلی، این واژه باید در 
طرح مذکور اصالح شود.در ادامه جلسه، وکالی ملت با ۱۹۳ رای موافق، 
۳۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه 

علنی، بــا اصالح جزء ۲ بند الف مــاده ۱ طرح اصالح مــوادی از قانون 
انتخابات ریاست جمهوری اســالمی ایران موافقت کردند.همچنین در 
ادامه جلسه حجت االسالم علیرضا سلیمی، اظهار داشت: کسی که کارت 
اقامت سایر کشــورها و همچنین ملکی در خارج از کشور داشته باشد، 
قطعا این موضوع روی مراودات و ارتباطات او تاثیرگذار است.وی افزود: 
متاسفانه برخی از آقایان نگاه شان معطوف به غرب است و علت حضور 
فرزندان آنها در کشورهای غربی این مسئله اســت که آنان کشورهای 
غربی به ویژه آمریکا را قبله عالم می دانند. نمایندگان همچنین با حذف 
محدودیت ســنی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مخالفت 
کردند. محســن زنگنه در جریان بررســی این طرح پیشــنهاد کرد که 
محدودیت سنی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری حذف 
شــود.وی بیان کرد: مقام معظم رهبری بارها از جــوان گرایی صحبت 
کرده اند و ما در اوایل انقالب و همچنین ۸ ســال دفاع مقدس افرادی 
چون شهید باقری، شهید همت و شهید باکری را داشتیم و مدام از این 
جوانان سخن می گوییم.نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: قانونی در مجلس انقالبی در حال تصویب است که 
به دنبال آن است که حداقل سن ۴۰ ســال را برای نامزدی در انتخابات 

ریاست جمهوری در نظر بگیرد که بنده پیشنهاد می کنم این محدودیت 
حذف شود.در ادامه جلسه محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزارت 
کشور اظهار داشت: دولت در الیحه اصالح قانون انتخابات که به مجلس 
شورای اسالمی ارسال کرده است، حداقل سن کاندیداتوری در انتخابات 
ریاست جمهوری را ۳۰ سال و حداکثر ۷۵ سال در نظر گرفته بود.وی بیان 
کرد: بر این اساس، دولت با پیشنهاد حذف شرط سنی برای کاندیداتوری 
در انتخابات ریاست جمهوری موافق است.در ادامه جلسه این موضوع 
به رای نمایندگان مجلس شورای اسالمی گذاشته شد که وکالی ملت با 
حذف محدودیت ســنی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
مخالفت کردند.تالش نمایندگان برای تصویب نهایی این قانون آن هم 
به فاصله هفت ماه مانده تا ســیزدهمین دوره این انتخابات، از ســوی 
مخالفان به شتاب زدگی تفسیر شده و مواد آن مغایر با قانون اساسی 
دانسته می شود؛ اما طراحان این طرح را در راستای سامان بخشیدن به 
نظام انتخابات توصیف می کنند. با وجود موافقت ها و مخالفت ها شاید 
این قانون نتواند به انتخابات آتی ریاست جمهروی برسد؛ چرا که هنوز بر 
سر بندهایی از آن اختالفاتی میان مجلس و شورای نگهبان وجود دارد 

که شاید پروسه تصویب این الیحه را طوالنی کند.

حمایت تمام قد »ظریف« از ترکیه
وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر اولویت قائل شدن ایران برای کشورهای همسایه 

خود، تحریم  های اخیر آمریکا علیه ترکیه را به شدت محکوم کرد.
 وزارت خزانــه  داری آمریــکا اعــالم 
کرد، صنایع دفاعی ترکیــه و »ابراهیم 
دمیر« رییس آن را  تحریم کرده است.  
»محمد جــواد ظریف« وزیــر خارجه 
جمهــوری اســالمی ایــران در پیامی 
توئیتری تحریم های اخیر آمریکا علیه 

ترکیه را به شدت محکوم کرد.
وزیــر خارجــه  پمپئــو«  »مایــک 
آمریــکا نیــز در ایــن زمینــه اعــالم 
کــرد، ترکیــه بــه دلیــل همــکاری 
آگاهانــه با شــرکت تســلیحاتی روســی »روســبرون  اکســپورت« و خریــد ســامانه دفاع 
موشــکی »اس-۴۰۰« تحت تحریم های برآمده از قانون موســوم به »کاتســا« قــرار گرفت.
این اقــدام آمریکا علیه یکــی از کشــورهای هم پیمــان خود در ناتــو، واکنش وزیــر خارجه 
 ایــران را در پــی داشــت و او در پیامی توئیتــری تحریم واشــنگتن علیــه آنکارا را به شــدت

 محکوم کرد.

طرح اصالح ساختار بودجه در مجلس تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اســالمی جزییات طرح اصالح ســاختار بودجه کل کشور را تصویب 
کردند. نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلســه علنی روز سه شــنبه پس از چند جلسه 
بررسی طرح اصالح ســاختار بودجه، ماده واحده، بندها و اجزای این طرح را با ۲۰۶ رای موافق، 
۱۱ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر به تصویب رســاندند.کلیات این 
طرح در جلسه علنی ۲۷ آبان ماه مجلس شــورای اسالمی به تصویب رســیده بود و نمایندگان 
 در چند جلســه علنی بندهای مختلف این طرح و برخی پیشــنهادات خود در این زمینه را نیز به

 تصویب رساندند.

اتحادیه اروپا:

 برنامه ما درباره برجام تغییر نمی کند
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که برنامه این اتحادیه در خصوص زنده نگه 
داشتن برجام و برگزاری کمیسیون مشــترک برجام تغییری نخواهد کرد.جوزپ بورل، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانســی خبری در برلین در خصوص کمیسیون مشترک 
برجام گفت: ما دیدارمان در تاریخ ۱۶ دسامبر را حفظ می کنیم.وی با اشاره به تعویق افتادن شورای 
روابط اقتصادی ایران و اروپا گفت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم بر عدم مشارکت گرفتند 

و این نشست به تعویق افتاد.
 این نشســت با شــرایط کنونی رخ نخواهد داد اما فکر نکنم که ما بایــد برنامه مان ]در خصوص 
کمیســیون مشــترک برجام[ و کارمان در زمینه زنــده نگه داشــتن برجام را تغییــر دهیم. به 
همکاری مان در ایــن زمینه ادامه می دهیم.هایکــو ماس، وزیر خارجه آلمان هــم با حمایت از 
دیدگاه های بورل گفت: بســیار مهم اســت که به واشــنگتن این فرصت را بدهیــم تا موضعش 
در خصوص چگونگی پیشــرفت مســائل را تشــریح کند و بگوید که رفتار آمریکا چگونه خواهد 
 بود. برای مــا اینکه ایران در آینده به ســالح هســته ای دســت پیــدا نکند، از اهمیــت باالیی

 برخوردار است.

سیاستکافه سیاست

 چکش کاری های نهایی مجلس به الیحه قانون اصالح انتخابات ریاست جمهوری؛

تالش مجلس برای تصویب یک الیحه

دادستان کل آمریکا استعفا داد
به دنبال آنکه کالج الکترال، شکســت دونالد ترامپ مقابل جو بایدن، رییس جمهوری منتخب آمریکا 
را تایید کرد، دادستان کل آمریکا )وزیر دادگســتری( گفت که ظرف روزهای آتی از سمتش کناره گیری 
می کند.»ویلیام بار« که با عدم حمایت از ادعاهای نادرست دونالد ترامپ در رابطه با نتیجه انتخابات سوم 
نوامبر خشم او را برانگیخته بود، گفت ۲۳ دسامبر )ســوم دی(، کمتر از یک ماه پیش از ادای سوگند جو 
بایدن در ۲۰ ژانویه، از وزارت دادگستری آمریکا می رود.دونالد ترامپ اعالم کرد، جف روزن، معاون دادستان 
کل آمریکا پس از خروج ویلیام بار به عنوان دادستان کل موقت منصوب خواهد شد. او در پیامی توئیتری 
درباره ویلیام بار نوشت: رابطه ما رابطه بسیار خوبی بوده و او کار فوق العاده ای انجام داده است! او پیش از 
کریسمس می رود تا تعطیالت در کنار خانواده اش باشد.یک مقام کاخ سفید به رویترز گفت، ویلیام بار به 
خواست خودش استعفا داده است. این در حالیست که ترامپ در روزهای گذشته بعد از انتشار گزارشی در 
وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه ویلیام بار از اوایل امسال از تحقیقاتی درباره پرونده مالیاتی هانتر بایدن، 

پسر رییس جمهوری منتخب آمریکا مطلع بوده است، او را هدف انتقادات خود قرار داد.

مخالفت قطر و عمان با درخواست عادی سازی روابط 
روزنامه الکترونیکی »رای الیوم« به نقل از منابع آگاه گزارش کرد، »جرد کوشنر« داماد، مشاور و فرستاده 
رییس جمهور آمریکا در سفر خود به قطر حامل درخواستی برای پیوستن دوحه به کشورهای سازش کننده 
با رژیم صهیونیستی در مدت باقی مانده از دوره ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« بوده است.این منبع 
آگاه گفت، مقامات قطری به این درخواست کوشــنر پاسخ منفی داده اما در قبال دیگر درخواست های 
آمریکا از خود انعطاف داشته اند.کوشــنر در دوازدهم آذرماه با »تمیم بن حمد« امیر قطر دیدار کرد و بنا 
به اعالم رســانه های قطری در دیدار مذکور درباره همکاری راهبردی میان دوحه و واشنگتن و مسایل 
منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر شــد.این منبع در پاسخ به ســوال رای الیوم مبنی بر اینکه آیا 
عمان هم پس از مغرب روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی سازی خواهد کرد یا خیر، گفت، اخیرا با 
مقامات عمانی دیدار داشته و آنها چنین تصمیمی ندارند همانطور که کویت فعال قصد چنین کاری ندارد.

پایان سیاسی »نتانیاهو« نزدیک است
یک رسانه عرب زبان نوشت که در صورت انحالل کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( و رفتن به انتخابات 
چهارم، نخست وزیر این رژیم با چالش هایی مواجه می شود که ممکن است مانع از تشکیل دولت جدید 
توسط وی شود.اســپوتنیک عربی در گزارش نوشــت که در کنار تظاهرات مردمی علیه دولت بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در صورت موفقیت احزاب مخالف در انحالل کنست و با توجه به 
شکاف های ایجاد شده در حزب لیکود، نتانیاهو با چالش های دشواری مواجه خواهد شد و این چالش ها 
می تواند مانع از تشکیل دوباره دولت توسط وی شود.طبق این گزارش، کارشناسان می گویند چالش هایی 
که نتانیاهو با آن مواجه است؛ از جدایی »جدعون ساعار« یکی از رهبران لیکود از این حزب، تا تظاهرات 
و فساد، آرزوهای نتانیاهو برای تشــکیل دولت جدید را از بین خواهد برد و به تدریج آینده سیاسی او را 
تهدید می کند.»ایمن الرقب«استاد علوم سیاسی و یکی از رهبران جنبش فتح نیز گفت: جدایی جدعون 
ساعار از لیکود و بزرگ ترین رقیب نتانیاهو دانستن آن، به منزله زلزله و یک ضربه قوی علیه نتانیاهو است.

بوکوحرام، مسئولیت ربودن صدها دانش آموز را پذیرفت
بوکو حرام، مسئولیت ربودن صدها دانش آموز پسر را از یک مدرسه در شمال غربی این کشور پذیرفت.

ابوبکر شیکاو، رهبر این گروه در یک پیام صوتی چهار دقیقه ای گفت از آنجایی که آموزش به سبک غربی 
خالف اصول اسالمی است، بوکو حرام به مدرسه شبانه روزی )در شهر کانکارا( حمله کرده است.ابوبکر 
شیکاو گفته: »آنچه در کاتسینا اتفاق افتاد، برای ترویج اسالم و دل سرد کردن اقدامات غیراسالمی 

انجام شد، زیرا آموزش غربی نوع تعلیمی نیست که خداوند و پیامبر گرامی او مجاز بدانند.« 

رییس جمهــور گفت: الیحه بودجــه ۱۴۰۰ بر مبنای 
ظرفیت ها و توانمنــدی ایران تدوین شــده و انکار 
آن نادیده گرفتن این حقایق است.حســن روحانی 
ادامــه داد: بــه همه کســانی کــه تصــور می کنند 
با اقداماتی نظیــر تحریم به دنبال شکســت ایران 
هســتند، توصیه می کنم برای همیشه این رویکرد 
غلط و شکست خورده را به موزه تاریخ بسپارند.وی 
بیان اینکه مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر 
فشــار تحریم ها و جنگ اقتصادی تمام عیار ترامپ 
علیه ایــران واقعیت های بزرگی را بــه جهان و همه 
بدخواهان ایران نشان داد، گفت: ترامپ ظرفیت ها 
و حقایق توانایی هــای جمهوری اســالمی ایران را 
اصال نشناخت و بر مبنای توهمات خود اقدام کرد و 
ناکامی کاخ سفید در مواجهه با ایران بعد از دو سال 

و نیم جنــگ اقتصادی تمام عیار در کنار شکســت 
سیاست های بین المللی او از دالیل شکست ترامپ 
در انتخابات اخیر این کشــور است.رییس جمهور با 
اشــاره به اقتدار و توان اقتصادی ایران به عنوان دو 
واقعیت مهم و تعیین کننده، افــزود: اگرچه جنگ 
اقتصادی لطمــات و صدمات زیــادی را از جمله به 
معیشــت مردم وارد کرد، اما امروز تحریم کنندگان 
و جنگ طلبان که فروپاشــی اقتصاد ایران در کوتاه 
مدت را پیش بینی می کردند در حالی کاخ سفید را 
ترک می کنند که ملت ایران سرافراز و پیروز در یک 
جنگ نابرابر اقتصادی قدرتمند تر از گذشته ایستاده 
است.روحانی در ادامه به ویژگی های الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: مبنای تدوین و طراحی 
الیحه بودجه ســال آینده، ظرفیت هــای اقتصادی 

کشــور و واقعیت های عرصه بین المللــی بوده  و با 
تحلیل دقیق داده ها و داشته های داخلی ارائه شده 
است.وی با بیان اینکه برخی منتقدان بودجه سال 
آینده دچار همان اشــتباه راهبردی نادیده گرفتن و 
انکار واقعیت ها و توانایی اقتصادی کشــور شده اند، 
گفت: برخالف تصور و تحلیل کســانی که معتقدند 
بودجه با اتکا به اتفاقات بین المللی و نتایج انتخابات 
آمریکا تدوین شده، باید تاکید کنیم که بودجه ۱۴۰۰ 
دقیقا با اتکا و تکیه بــر ظرفیت های اقتصادی ایران 

نوشته شده است.

روحانی:

انکار بودجه، نادیده گرفتن حقایق است

چهره روز

وزیر دفاع:

 قدرت موشکی، خار چشم 
دشمنان شده است

وزیر دفــاع با بیــان اینکــه موضوعات 
موشــکی ما  خار چشم دشــمنان شده 
اســت و ما هر روز توان و قدرت موشکی 
خود را تقویــت کرده ایم، گفــت: دولت 
جمهوری اســالمی در اقدامی شایسته، 
بودجه سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی 
را ۲۵۶ درصد افزایش داد.سرتیپ حاتمی 
با بیان اینکه دشــمن در ایــن حادثه به 
دنبال ایجاد وقفــه در روند حرکت علمی 
و ســرعت پیشــرفت جمهوری اسالمی 
در عرصه فناوری های نویــن بود، گفت: 
دشــمن به خوبی فهمید در عرصه های 
نوظهور و بدیــع به پیشــرفت های قابل 
توجهــی دســت پیــدا کردیم کــه برای 
جمهوری اسالمی ایران اقتدار آفرین بوده 
است؛ لذا با این اقدام تالش کرد روحیه 
مردم را تضعیف و به امنیت و اقتدار ایران 
خدشه وارد سازد. امیر حاتمی در بخش 
دیگر سخنان خود گفت:  فرهنگ شهادت 
اولی تر از همه این پیشــرفت هاســت و 
ملتی که فرهنگ شــهادت داشته باشد، 
ســلطه پذیر نیست و دشــمن نمی تواند 
بر آن ملت فائق آیــد و در واقع چیزی که 
کشــور را در برابر زورگویــی و بی منطقی 
های نظام استکبار بیمه می کند، فرهنگ 
شــهادت آن ملــت اســت.وزیر دفــاع 
تصریح کرد: در کشــوری کــه میلیون ها 
جــوان آمــاده شــهادت هســتند هیچ 
 قدرتی توان چیره شــدن بر این کشور را 

نخواهد داشت.

بین الملل

وز عکس ر

سرگرمی های این 
روزهای رییس 
جمهور آمریکا

ترامــپ در مســابقه دو تیم 
فوتبال آمریکایی لیگ نیروی 
دریایی آمریکا در حال شیر یا 
خط کردن ســکه برای تعیین 

آغاز کننده بازی است.

شکایت از دولت به خاطر استنکاف از راه اندازی سامانه حقوق و مزایا
عضو هیئت رییسه مجلس از شکایت تعدادی از نمایندگان از دولت در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به خاطر استنکاف از راه اندازی سامانه حقوق و مزایا 
خبر داد.حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: تعدادی از نمایندگان در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس از 
دولت به خاطر استنکاف از راه اندازی سامانه حقوق و مزایا شکایت کردند.متن طرح شکایت نمایندگان از دولت در این باره در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس 
به این شرح است: احتراما به استحضار می رساند که دولت مکلف بوده مطابق ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در سال اول اجرای قانون برنامه یعنی پایان سال ۹۶، نسبت 
به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری 
اسالمی ایران را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود که 
متاسفانه دولت از این حکم قانونی استنکاف کرده است.لذا امضاکنندگان اعمال ماده ۲۳۴ را درباره رییس  جمهور به علت استنکاف از اجرای قانون خواستارند.طبق 
ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس هر بار جمعی از نمایندگان درخواست رسیدگی به یک موضوع خاص را داشته باشند، این موضوع در مجلس مطرح می شود و پس 
از تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به این موضوع، گزارش آن به صحن مجلس ارائه و پس از تصویب متن گزارش برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارسال می شود.

تربت حیدریه در مجلس شورای  نماینده مردم 
اسالمی تصریح کرد: قانونی در مجلس انقالبی در حال 
تصویب است که به دنبال آن است که حداقل سن ۴۰ 
سال را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در 
نظر بگیرد که بنده پیشنهاد می کنم این محدودیت 

حذف شود



چهارشنبه 26  آذر    1399 / 1 جمادی االول1442/ 16 دسامبر 2020/ شماره 3144

آسیب جدی نرخ ارز به صنعت
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بی ثباتی اقتصادی بزرگ ترین آسیب را به بخش 
صنعت کشور وارد کرده و باید این امر برطرف شود.سیدعبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به مهم ترین 

چالش های فعلی صنایع در کشــور و به 
ویژه اســتان اصفهان اظهار داشت: این 
بخش با بی ثباتی در اقتصاد کشور مواجه 
است، متاســفانه ما از هر جهت دچار بی 
انضباطی هستیم، بی انضباطی در بازار، 
بی انضباطی در قیمت  اجناس، کاالها و 
خدمات و بی انضباطــی در درصدهایی 
که گران می شــود.وی افزود: باید توجه 
داشت در بسیاری از موارد اگر قیمت مواد 
اولیه ۱۰ درصد افزایش یابد قیمت نهایی 

اجناس ۹۰ درصد افزایش می  یابد و این امر زیبنده نیست.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
با اشاره به ناهماهنگی در واردات و صادرات اشاره کرد: این امر نیز تولید را با اختالل رو به رو کرده است 
و باید برنامه ریزی مناسبی برای این بخش اندیشیده شود.وی در ادامه با بیان اینکه عدم پایداری 
پول ملی در کشور نیز منجر به بی ثباتی آینده صنعت شده است، ابراز داشت: این امر باید برطرف شود 
چرا که مسائل ارزی امروز به صنعت لطمه می زند، فعاالن صنایع امروز نمی دانند که حتی برای خرید 

داخلی چقدر باید هزینه مازاد پرداخت کنند.

بازار سیاه در حوزه نهاده دامی
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه وجود بازار سیاه نهاده دامی مفهومی جز رانت و فساد 
ندارد، گفت: در توزیع نهاده دامی دچار مشکل هستیم.سید جواد ساداتی نژاد  اظهار داشت: محاسبات 
ما در کمیسیون کشاورزی نشان می دهد که اگر تمام نهاده های دامی با نرخ ارز آزاد وارد شود در بخش 
خرده فروشی قیمت هر کیلو گوشــت مرغ ۳۵ الی ۳۶ هزار تومان تمام می شــود. وی با بیان اینکه 
نهاده هایی که وارد کشور می شود با ارز ۴۲۰۰ تومانی است، افزود: متاسفانه آنچه که خروجی و محصول 
آن یعنی گوشت مرغ است، با نرخ ارز آزاد به مصرف کننده یعنی شهروندان و عموم مردم فروخته می شود 
و این موضوع نشان می دهد ارز تخصیص یافته به هدف نمی نشیند.رییس کمیسیون کشاورزی، آب و 
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ارز تخصیص یافته شده در سبد غذایی مردم مشاهده 
نمی شود، ابراز داشت: داللی، رانت و فساد در این زمینه باعث شده به مردم تا این میزان فشار وارد شود 

و بر همین اساس معقوالنه است تا این یارانه به آخر زنجیره یعنی تولید یا مصرف کننده اعمال شود.

افزایش ۵0 درصدی قیمت آجیل در اصفهان
دبیر هیئت مدیره اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان گفت: در آستانه شب یلدا قیمت انواع خشکبار در 
بازار اصفهان به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.علیرضا حمصیان با 
اشاره به اینکه امسال قیمت محصوالت صادراتی به ویژه پسته، بادام و کشمش به نسبت سال گذشته 
با سیر صعودی ۵۰ درصدی در بازار اصفهان روبه رو شــده است، اظهار داشت: در حال حاضر برخی از 
اجناس به دلیل تورم در بازار داخلی و به دنبال گرانی های اخیر با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گذاری 
شده است.وی پیرامون این که در سال های گذشته قدرت خرید مردم کاهش داشته، اما امسال با 
تاثیرپذیری از شیوع کرونا ویروس، توان شهروندان برای خریداری آجیل و خشکبار ۴۰ تا ۵۰ درصد 
تنزل یافته است، افزود: در روز های گذشته بر بازار خشکبار اصفهان رکود حاکم بود البته برخی افراد 
براساس توان مالی خودشان خرید های ۲۵۰ تا ۵۰۰ گرمی داشته اند، اما اکنون با نزدیکی به شب یلدا 

با گرانی اجناس، مردم توانایی خرید ندارند.

 طی ماه های اخیر در حوزه حمل و نقل مسافر اصفهان، کاهش ۵۳ درصدی رخ داده است؛

رکود در ایستگاه حمل و نقل

تا پیش از بروز کرونــا گردش مالی حوزه  مرضیه محب رسول
حمل و نقل در اســتان اصفهان نزدیک به 
یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شد. در این حوزه  سالیانه در 
حدود7۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت می گرفت که بخشی 
صرف نوسازی ناوگان حمل و نقل و بخشــی دیگر صرف توسعه حوزه 
های حمل و نقل جاده ای در استان و سطح کشور می شد. کرونا اما به 

شدت این صنعت را در رکود فرو برده است. 
این ویروس با کاستن از میزان مسافرت ها نه تنها حمل و نقل مسافری 
را  از رونق انداخته بلکــه حمل و نقل در حوزه هــای باربری نیز با رکود 
مواجه بوده اســت. در این شــرایط که درآمدها در این صنعت کاهش 
داشــته ، هزینه های نگهداری و تعمیرات افزایش چند برابری داشته 
است و همین چالش بزرگی در یکی از اصلی ترین بخش های خدماتی 
اقتصاد ایجاد کرده است و در عمل استان اصفهان که یکی از بزرگ ترین 
بخش های حمل و نقل کشور را تشکیل می داد با بحران در این بخش 

دست به گریبان است. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفته: در حوزه 
حمل و نقل مســافر، با توجه به شــرایط بیماری کرونا با کاهش ۵۳ 
درصدی مواجه بودیم که این بخش از حمل و نقل با رکود بســیار ویژه 

رو به رو شد.
مهدی خضری اظهار کرد: در سال ۹۹ با توجه به شرایط کرونا افزایش۳ 
درصدی در میزان تناژ را داشتیم، در حوزه حمل و نقل مسافر، با توجه به 
شرایط بیماری کرونا با کاهش ۵۳ درصدی مواجه بودیم که این بخش 

از حمل و نقل با رکود بسیار ویژه رو به رو شد.
وی با بیان اینکه با حمایت های دولت در حوزه حمل و نقل مسافر سعی 
شد خسارات در این صنعت جبران شــود، ادامه داد: در حوزه راهداری 
امن اقدامات خوبی انجام شــد که از جمله می توان به نگهداری ابنیه، 
نگهداری ماشین آالت و کشیدن آسفالت در محورهای مواصالتی اشاره 
کرد.خضری گفــت: ۳۵۱ میلیون تردد در محورهای اســتان اصفهان 
ثبت شد که نسبت به سال گذشته 7 درصد کاهش داشتیم؛ نسبت به 
سال گذشته ۱۹ درصد فوتی سر صحنه کاهش پیدا کرده که این کاهش 

تصادفات باعث بهبود بحث ایمنی در جاده ها می شود.مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان تصریح کــرد: در بحث روکش 
و آســفالت حدود ۲۳۰ کیلومتر راه را مرمت و بازســازی کردیم، سعی 
داشتیم با اصالح شیب شیروانی در راه های مواصالتی استان اصفهان 
به طول ۵۶۸ کیلومتر تصادفات را کاهــش دهیم.وی گفت: با توجه به 
وظیفه جدید در سال ۹۹ در هشت ماه از ســال ۹۹، حدود ۶۴ کیلومتر 
راه های روستایی را احداث و مرمت کردیم، این پروژه جزو دستور کار 

اداره کل راهداری و حمل و نقل استان اصفهان است.
هر چند دولت وعده داده تا با ارائه تســهیالت، متضرران این بخش را 
حمایت کند اما حقیقت این اســت که کاهش درآمدها در این بخش 
عمال امکان بازپرداخت تسهیالت آن هم با نرخ های باالی ده درصدی را 
ممکن نمی کند. این مشکالت در حالی به کالف سردرگمی تبدیل شده 
است که بازار لوازم یدکی تامین قطعات و الستیک و واردات کامیون و 
اتوبوس هم وضعیت روبه راهی ندارد و همین مســئله چشم انداز این 

صنعت در روزهای پس از کرونا را هر چه بیشتر مبهم می کند.

خبر روز

اقتصاد فرانسه، امسال 9 درصد کوچک خواهد شد
بانک مرکزی فرانسه از مثبت شدن رشد اقتصادی این کشور در سال آینده خبر داد.بانک مرکزی 
فرانسه در برآورد جدیدی از وضعیت اقتصادی این کشــور اعالم کرد که اقتصاد این کشور امسال 
تحت تاثیر شیوع کرونا، محدودیت های رفت و آمد و تعطیلی گسترده کسب و کارها حدود ۹ درصد 
کوچک خواهد شــد که در صورت تحقق، بدترین عملکرد دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا طی 
یک دهه اخیر خواهد بود. بانک مرکزی فرانســه هم چنین پیش بینی خود را از رشد اقتصادی 
 ســال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ از چهار درصد به پنج درصد و برای ســال ۲۰۲۳ بــه دو درصد افزایش

 داده است.
فرانســه یکــی از ۱۰ کانــون اصلــی درگیر بــا کرونــا در جهان محســوب مــی شــود و اکنون 
بســیاری از شــهرهای این کشــور مجــددا تحت شــرایط قرنطینــه هســتند. از اواخــر ماه 
اکتبــر روند ابتــال بــه کرونــا در این کشــور مجــددا صعودی شــده اســت. پیش تــر بانک 
 مرکــزی فرانســه پیــش بینــی کــرده بــود رشــد اقتصــادی امســال ایــن کشــور منفی 

۸.7 درصد باشد.  

واردات نفت هند از خاورمیانه کاهش یافت
واردات نفت هند از آمریکا ۴۹ درصد در نوامبر نسبت به ماه قبل افزایش یافت و به باالترین رقم 
طی ۱۳ ماه گذشته یعنی ۲۸۳ هزار بشکه در روز رسید. سومین وارد کننده و مصرف کننده بزرگ 
نفت در جهان در ماه گذشــته ۳.۹ میلیون بشــکه در روز نفت وارد کرد یعنی ۳.۳ درصد کمتر از 
ماه اکتبر. ولی روند کاهش ســاالنه واردات نفت هند کند شده چون تقاضای سوخت در سومین 
اقتصاد بزرگ دنیا به تدریج رو به بهبود است. واردات ساالنه نفت ۸.۵ درصد در نوامبر پایین آمده 
که کمترین رقم کاهش طی 7 ماه گذشته بوده است.۹ پاالیشگاه شرکت نفت هند در ماه نوامبر 

برای اولین بار از فوریه سال جاری میالدی با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود فعالیت کردند. 
واردات نفــت هنــد از آمریــکا ۴۹ درصد در نوامبر نســبت بــه ماه قبــل افزایش یافــت و به 
باالتریــن رقم طی ۱۳ ماه گذشــته یعنــی ۲۸۳ هزار بشــکه در روز رســید. این رقــم 7 درصد 
 کل واردات هنــد را تشــکیل می دهــد. ۴ درصــد از کل واردات هنــد در مــاه اکتبــر متعلــق

 به آمریکا بود.

یوان دیجیتال، تهدیدی برای دالر و یورو نیست
رییس ســابق بانک مرکزی چین گفت: پرداخت الکترونیک ارز دیجیتال قرار نیست جایگزینی 
برای ارزهای قابل قبول دنیا مثل دالر و یورو باشــد.ژو ژیائوچیان، رییس ســابق بانک مرکزی 
چین اظهار کرد: یکی از بزرگ ترین مزایای استفاده از سیســتم دیجیتال این است که می توان  
پرداخت ها و تبدیل ارزی را همزمــان انجام داد. ژیائوچیان که در ۲۰۱۸ از ســمت خود به عنوان 
رییس بانــک مرکزی چین اســتعفا داد، گفت پرداخــت الکترونیک ارز دیجیتال قرار نیســت 
جایگزینی برای ارزهای قابل قبول دنیا مثل دالر و یورو باشــد. وی گفت:»اگر تمایل به استفاده 
از ارز دیجیتال دارید، یوان می تواند برای تجارت و سرمایه گذاری مناسب باشد ولی ما مثل لیبرا 

نیستیم و قصد نداریم جایگزین ارزهای موجود شویم«. 
طبق گفتــه ژیائوچیــان، پکن قصــد دارد به جای بــه چالش کشــیدن ســاختارهای معمول 
ارز خارجــی و سیســتم های پولــی، مصرف کننــدگان و بازرگانان خارجــی را متقاعــد کند به 
تدریج پرداخــت با یــوان دیجیتــال را بپذیرند.بانــک مرکزی چیــن در ماه مــه از طرح های 
لمپیــک زمســتانی ۲۰۲۲  خــود بــرای آمــاده کــردن ارز دیجیتــال حکومتــی بــرای ا
پرده برداری کــرد. پیش بینی می شــد ایــن ارز دیجیتــال جایگزیــن پول در گردش شــود. 
یــن ارز دیجیتــال در شــهرهای بــزرگ چیــن در ز ا  اســتفاده آزمایشــی محــدود ا

 حال انجام است.

با مسئولان

سند مالکیت یک میلیون و 300 هزار هکتار اراضی ملی اصفهان صادر شداخبار
مدیرکل سابق منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: یک میلیون و ۳۰۰ هکتار ســند تک برگی عرصه های طبیعی در شش ماه نخست امسال صادر 
شد.محمدحسین شاملی به صدور یک میلیون ۳۰۰ هزار هکتار ســند تک برگ برای عرضه های طبیعی در شش ماه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: اگر 
همکاری و همراهی سازمان ثبت و اسناد نبود این امر به سادگی محقق نمی شد و با همکاری امور روســتایی ۸۰۰ روستا امسال قانونمند شدند. اگر اداره منابع 
طبیعی استان اصفهان امسال رتبه نخست را کسب کرد به دلیل تالش های شبانه روزی و صمیمانه همکاران این اداره بود.مدیرکل سابق منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان با اشاره به طرح مشارکت و راه اندازی نخستین صندوق منابع طبیعی در استان گفت: متعاقب استان اصفهان، ۱۰ استان دیگر کشور نیز این صندوق 
را همراهی کردند؛ تشکل های مردم نهاد و اصحاب رسانه در این مدت ۹ سال به منابع طبیعی بســیار کمک کردند و همراه بودند.شاملی، بر ضرورت حفظ آب و 
خاک تاکید کرد و گفت: هنوز برخی نمی خواهند بپذیرند که توسعه پایدار کشور منوط به حفاظت اســت و بعضا از ما درخواست هایی داشتند که نمی توانستیم 
عملیاتی کنیم، یک نمونه آن معدنی در استان اصفهان بود که ۳۰۰ میلیارد تومان ماده معدنی داشت و آب شرب یک روستا به این معدن وابسته بود، سه نوبت 
برای این معدن تا پای تعقیب رفتیم و مخالفت کردیم.وی خاطرنشان کرد: در زمینه کاداستر قرار شــده است با کمک سازمان ثبت و اسناد استان پنج میلیون 

سند تک برگ تا پایان سال صادر شود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس:

 حذف نفت از بودجه 
کشور بعید است

نماینده مـردم سـمیرم در مجلس شـورای 
کنـون بـا توجـه بـه  اسـالمی گفـت: هم ا
شـرایط موجـود احتمـال اینکـه سـهم نفت 
در بودجـه کشـور صفـر باشـد، بعیـد اسـت.

اصغـر سـلیمی در خصـوص الیحـه بودجـه 
۱۴۰۰ کـه بـه اعتقـاد برخـی بایـد براسـاس 
واقعیـات و عدالـت تنظیـم شـود، اظهـار 
کـرد: در تنظیم بودجـه ۱۴۰۰ باید بر اسـاس 
شـرایط کنونـی کشـور برنامه ریـزی کنیـم. 
یکـی از مباحـث، فـروش نفـت اسـت کـه 
هنـوز هـم محدودیت هـای صـادرات نفـت 
را داریـم کـه امیدواریـم در آینـده اوضـاع 
فروش نفت بهتر شـود و بودجه را بر اساس 
آرمان هـا و آن چیـزی کـه در سـال آینـده 
اسـت، انجام دهیم.وی افزود: بودجه ریزی 
باید بـر اسـاس واقعیت های موجود باشـد 
تـا بتوانیم بـر اسـاس گشـایش هایی که در 
صادرات نفت داشـته ایم برخی از مشـکالت 
را حـل کنیـم. همچنیـن مشـکل تامیـن 
مالیـات هـم بـا توجـه به وجـود مشـکالتی 
کـه بـرای اصنـاف و کسـبه وجـود دارد پـا 
برجاسـت به همین دلیل مالیات هم شـاید 
نتواند کسـری بودجه را جبـران کند.نماینده 
مـردم سـمیرم در مجلـس بـا بیـان اینکـه 
برخـی از اسـتان ها هسـتند کـه از لحـاظ 
منابـع بودجـه رشـد دو برابـری داشـته اند، 
گفت: این امـر قابل قبول نیسـت و حداکثر 
بایـد ۱۰ درصـد بودجه بیشـتر دریافـت کنند 
که این امر نشـان از ایـن دارد کـه عدالت در 
تخصیص بودجه رعایت نمی شـود. استانی 
ماننـد اسـتان اصفهـان به ظاهـر برخـوردار 
است، اما در همین اسـتان شهرستان هایی 
داریـم کـه از شهرسـتان های اسـتان های 
کمتـر توسـعه یافته مجـاور خودشـان هـم 
شهرسـتان هایی  هسـتند.  محروم تـر 
ماننـد فریـدن، سـمیرم و خـور و بیابانـک 
شهرسـتان هایی هسـتند کـه بـه نسـبت 
در  خـود  هم جـوار  شهرسـتان های  بـه 

اسـتان های دیگـر محروم تـر هسـتند.

با توجه به وظیفه جدید در سال ۹۹ در هشت ماه از سال 
۹۹، حدود ۶۴ کیلومتر راه های روستایی را احداث و مرمت 
کردیم، این پروژه جزو دستور کار اداره کل راهداری و حمل 

و نقل استان اصفهان است

نایب رییــس اتحادیه طــالی اصفهــان، می گوید: 
وضعیت بازار طالی اصفهان، به توان مالی و نیازهای 
مردم برمی گردد، زمانی که فرد قدرت خرید مناسبی 
داشته باشــد طال را برای مصرف و ســرمایه گذاری 
خریداری می کند به خصوص با توجه به اینکه طال از 
مصنوعاتی است که ارزش خود را از دست نمی دهد؛ 
زمان هایی که مراســمی چون عقد و عروسی برگزار 
می شود افراد برای رفع نیاز، طال را خریداری می کنند 
که در شرایط فعلی هم بیشــتر خریدها از این بازار 

در حد رفع نیاز اســت و کمتر باهدف سرمایه گذاری، 
طالیی خریــداری می شــود. علی موزرانــی،  بیان 
می کنــد: با این اوصــاف، این بــازار، فعالیت قبلی 
خود را ندارد چون باوجود تــوان اقتصادی مردم، از 
مصرف طال بسیار کاسته شده است و حتی عده ای به 
جایگزین هایی مانند نقره و بدلیجات روی آورده اند.

نایب رییــس اتحادیه طــالی اصفهــان در رابطه با 
چشم انداز بازار طال می گوید: نرخ طال بستگی به انس 
جهانی و دالر دارد؛ طال انس جهانی است که به دالیل 
مختلف تغییــر می کند؛ البته ایــن تغییرات چندان 
محسوس نیست؛ به عنوان مثال طی دو سال گذشته 
از یک هزار و۴۰۰ دالر به دو هزار دالر رســید و اکنون 

در حدود هزار و ۸۴۰ دالر است؛ بنابراین افت و خیز 
باالیی ندارد ولی آنچه تاثیر بسیار بیشتری در تعیین 
قیمت طال دارد، قیمت دالر است.وی در پاسخ به این 
سوال که تقاضای مردم چه اثری بر قیمت طال دارد، 
می گوید: هم اکنون، بسیاری از کارگاه های طال سازی 
تعطیل یا نیمه تعطیل هســتند؛ این چنین که تولید 
طالی ساخته شده بســیار کاهش یافته ولی بازهم 
همین میزان از طال بیش از تقاضای مردم است؛ بر 
این اســاس کمبودی در این بازار نیست که افزایش 
خرید، باعث گرانی آن شــود.نایب رییس اتحادیه 
طالی اصفهان تاکید می کند: در شــرایط کنونی دو 
عامل انس جهانی و دالر تعیین کننده قیمت طالست.

نایب رییس اتحادیه طالی اصفهان:

انس و دالر، تعیین کننده نرخ طالست

جان گرفتن حرفه 
سنگ تراشی در نایین

کالس های تراش سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی در شهرســتان نایین 
جان گرفته اســت.هر کارگاه کوچک 
تراش سنگ با چند هنرجو می تواند 
ماهانه ۲۰۰ قطعه انواع سنگ را تراش 
و با ســوار کردن بر رکاب طال و نقره 

روانه بازار در استان های دیگر کند.

وز عکس ر
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نشت نفت و خسارات حوزه کشاورزی؛

از آسیب به 190 هکتار باغ تا تعطیلی 57 مزرعه پرورش ماهی

رییس ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیــاری به همراه 
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان اردل، مدیر بحران و مدیر زراعت 
ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری درخصــوص 
شکســتگی خط لوله نفت خوزستان به اســتان اصفهان که مسیر آن 
از حوزه میانکوه روســتای گندمکار به شهر ســرخون می گذرد، بازدید 
 کردند و در جلسه ای خســارات وارد شده به کشــاورزی این منطقه

 بررسی شد.
در ایــن جلســه عطاا...ابراهیمــی گفــت: پــس از جمــع آوری 
اطالعات میدانی از منطقه خســارات ناشــی از نشــت نفت و آتش 
ســوزی و دود تعــداد ۱۰۰ اصلــه درخت مثمــر انار و گردو حاشــیه 
 رودخانه ســرخون بر اثر آتش ســوزی دچار خســارت شــده است، 
تعــداد ۱۰ رأس دام ســبک بــر اثر آتش ســوزی ناشــی از نشــت 
نفت از بین رفته اســت و بــا توجه به آلودگــی منابــع آب آبیاری و 
خاک هــای منطقــه بــه مــواد نفتــی وجــود ۲۱۰ هکتــار اراضی 
آبــی در زیــر دســت چشــمه در زمــان آبیــاری احتمــال وارد 
 شــدن خســارت به این مزارع وجود دارد کــه الزم اســت در موعد 

مناسب بررسی شود.

خسارت قطعی به 190 هکتار از باغات سرخون در ماه های آینده
رییس سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: میزان 
۱۹۰ هکتار از باغات زیرپوشش آبریز چشمه ســرخون در آینده بر اثر 
نشت نفت آلودگی نفتی بعد از خواب زمستانه که نیاز به آبیاری دارند 
دچار آلودگی آب و خاک خواهند شد و قطعا دچار خسارت می شود.

وی ادامه داد: هم چنین میزان 6 هکتار گلخانه سبزی و صیفی در حال 
حاضر فعال است و با توجه به اینکه منبع تامین آب سرچشمه سرخون 
است لذا خسارت به واحد مذکور دور از انتظار نیست و فعال برای تامین 
آب نیاز به آبرســانی ســیار دارد چرا که محصول موجود در گلخانه به 

مشتقات نفتی حساس است.

6 هزار کلنی زنبور عسل در معرض خطر
 وی اظهار داشــت: با توجه به اینکه 6 هزار کلنی زنبور عسل در منطقه 
وجود دارد بر اثر دود ناشی از ســوختگی نفت احتمال خسارت وجود 
دارد هم چنین تعداد ۵ هزار و 6۰۰ رأس دام ســنگین و ۸6 هزار رأس 
دام ســبک در منطقه وجود دارد که از آب چشمه ســرخون استفاده 

می کنند، احتمال دارد در آینده با توجه به بارندگی و نشت نفت و انتقال 

آن به روستاهای پایین تر امکان تلف شدن و یا بروز انواع امراض متنوع 
دامی باشد و در این مورد ضرورت دارد شبکه دامپزشکی شهرستان و 

استان پیگیر باشند.
تعطیلی ۵7 مزرعه پرورش ماهی در منطقه سرخون بر اثر نشت نفت

ابراهیمی عنوان کرد: تعداد ۵7 مزرعه پرورش ماهی با ظرفیت تولید 
۲ هزار تن از سرخون تا رفن وجود دارد که براثر آلودگی نفتی چند سال 
گذشــته تعطیل کردند و این تعطیلی با آلودگی مجدد ادامه می  یابد.

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه 
به اینکه تعداد ۵ مزرعه پرورش ماهی با ظرفیت ۲ هزار تن در سال در 
دریاچه پشت ســد کارون ۴ وجود دارد و  بعد از این حادثه الیه نازکی 
نفت روی رودخانه جاری و مشــهود و مستندات نیز جمع آوری شده 
است، پیشــنهاد شده که هرچه ســریع تر نســبت به برداشت مزارع 
ماهی خود اقدام کننــد در غیر این صورت خســارت جدی می بینند.

وی توضیح داد: مهم ترین موضوع مطرح شده در این حادثه آلودگی 
خاک اســت که خســارت جبران ناپذیری وارد شــده و شرکت نفت 
 می بایست نسبت به پاکســازی رودخانه و خاک کشــاورزی آلوده

 اقدام کند.

معرفی بیش از 3 هزار متقاضی مسکن به بانک های عامل 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی چهارمحال و بختیاری گفت: از مجموع سه هزار و ۴۴۰ واحد 
مسکونی محرومین سهمیه این اســتان تاکنون دو هزار و ۴۸۸ واحد به بهره برداری رسیده است. 
سهراب رییسی افزود: تاکنون ســه هزار و ۳۸۸ متقاضی به بانک معرفی شده و ۲ هزار و ۹۱۳ نفر با 
بانک عامل عقد قرارداد داشته اند.رییسی، میزان اعتبار بالعوض سهمیه مسکن محرومین استان 

را 6۱۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: از این میزان تاکنون ۴۲۰ میلیارد ریال اعتبار جذب شده است.

 گاز سوز شدن 900 دستگاه خودروی حمل ونقل عمومی در
 چهار محال و بختیاری

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ۹۰۰ دستگاه 
خودروی بخش حمل و نقل عمومی استان در قالب طرح ملی رایگان گازسوز کردن خودرو های عمومی 
گازسوز شدند. جعفر ساالری نسب افزود: طرح مذکور هم اکنون به صورت گسترده در سراسر کشور آغاز 
شده است و پیش بینی می شود بخش عمده ای از ناوگان حمل ونقل عمومی شامل تاکسی و وانت 
حمل بار، زیر پوشش این طرح به صورت رایگان قرار گیرند.ساالری نسب ضمن اشاره به فرآیند دریافت 
تقاضا و ثبت نام دارندگان خودرو های حمل ونقل بار و مسافر در سامانه اطالعات جامع خودرو های 
دوگانه سوز کشور، اضافه کرد: این طرح ملی همزمان با سراسر کشور در دستور کار شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه چهار محال و بختیاری نیز قرار دارد.وی ادامه داد: ثبت نام از طریق سامانه به 
آدرس GCR.NIOPDC.IR انجام می شود. تبدیل خودرو های عمومی طبق این طرح رایگان است و 
مرحله نخست اجرای این طرح برای خودرو های عمومی از جمله تاکسی، وانت بار، نیسان و کامیونت 
است که با استفاده از تسهیالت رایگان، به سوی مصرف سوخت پاک سی ان جی هدایت می شوند.

ساالری نسب، شمار جایگاه های سی ان جی در سطح استان را ۳۹ باب عنوان کرد و گفت: این تعداد 
جایگاه سوخت در سطح استان با پراکندگی مناسب جغرافیایی قرار دارد.

قیمت 90 کاالی اساسی در بازار چهارمحال و بختیاری رصد می شود
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با 
اشــاره به لزوم نظارت بر وضعیت بازار گفت: قیمت ۹۰ کاالی اساسی استراتژی مورد نیاز مردم در 
بازار استان به صورت مستمر بررسی، نظارت و رصد می شود.حسن شمسی پور تاکید کرد: مهم ترین 
کاالهای اساســی و راهبردی بازار چهارمحال و بختیاری شــامل برنج، روغن، قند، شــکر، گندم، 
آرد، انواع گوشــت، حبوبات، لوازم خانگی، رب گوجه، چای، لبنیات، میــوه، صیفی جات، مصالح 
ساختمانی، لوازم یدکی خودرو و سایر اقالم است.وی افزود: حفظ حداقل کاالهای اساسی و رصد 
و پایش موجودی انبارهای دولتی و بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری در دســتور کار قرار 
دارد.شمسی پور تصریح کرد: افزایش ناگهانی و بیش از حد قیمت کاالهای مورد مصرف خانوارها 
بررسی، مطابق با شرایط اقتصادی کشور تعدیل و از رشد بی مورد قیمت ها جلوگیری می شود.وی 
یادآور شد: البته به علت محدودیت های ارزی، واردات لوازم خانگی ممنوع شد و جهش قیمت ارز 
نیمایی تامین مواد اولیه در بورس با افزایش قیمت مواجه شد و در نهایت قیمت انواع لوازم خانگی 
نسبت به سال گذشته افزایش یافت.معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بازار استان مدتی به علت مشکالت ترخیص مواد خام 
روغن در گمرک، با کمبود روغن خوراکی به ویژه روغن پخت و پز مواجه شد. وی گفت: در این راستا 
یک هزار تن روغن خوراکی جذب و از طریق یک هزار و ۴۵ فروشگاه در سطح چهارمحال و بختیاری 
توزیع شد.شمسی پور تاکید کرد: برای جلوگیری از هرگونه تخلف، روند توزیع روغن خوراکی در این 

فروشگاه ها مورد بررسی و نظارت قرار گرفت.

بام ایرانخبر خوان
چهارشنبه  26 آذر  1399 / 1 جمادی االول  1442/ 16  دسامبر  2020/ شماره 3144

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
9/101 آگهی موضوع ماده 3  و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آراء صــادره هیــات/ هیات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتی منطقه مرکــزی اصفهــان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان 
محرز گردیده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امالک مــورد تقاضا به 
 شــرح زیر به منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- برابر رای شــماره 139960302023000471 مورخ 99/06/27 آقای اکبر 
علی جانیان به شماره شناسنامه 2315 کدملی 1286876311 صادره از اصفهان 
فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 45/60 متر مربع مفروزی 
از پالک شــماره 2485- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که مع الواسطه از 

طریق محمد رحمتی به نامبرده واگذار گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/11

م الف: 1061296 ابوالفضــل ریحانی رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک 
مرکزی اصفهان

فقدان سند مالکيت
9/102 شماره نامه: 139985602210005574- 1399/08/01 تمامت شش 
دانگ پالک 2731 فرعي از 2187 اصلي واقع در بخــش 6 ثبت اصفهان به نام 
خانم نسرین فدوي شاه سید علي اکبري فرزند رضا ســابقه ثبت و سند مالکیت 
کاداستري به شــماره 512371 الف 98 دارد که بموجب صورت مجلس تخریب 
شماره 21702210014995-1398/7/22 در سهم وي قرار گرفته است. سپس  
نامبرده با ارائه درخواســت کتبي به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود 
آن ذیل شماره 5969- 99/7/9  و شناســه یکتاي 139902155811000461 
و رمز تصدیق 777145 به گواهي دفترخانه 373 اصفهان رســیده است و مالک 
مدعي است که  سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت 
المثني ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحي ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهي است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثني طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1060414 ناصر صیادي صومعه مدیر واحــد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکيت

9/103 شماره نامه: 139985602210005571- 1399/08/01 تمامت شش 
دانگ پــالک 18477 فرعي از 2267 اصلي واقع در بخــش 6 ثبت اصفهان  در 

صفحه 579 دفتر 496 ذیل ثبت 105605 به نام بهروز امیدوار نصرآبادي فرزند 
علي سابقه ثبت و سند مالکیت کاداســتري به شماره 0381402 ب 94 دارد که 
بموجب صورت مجلس تفکیک شماره 94/52/776171-1395/2/7  در سهم 
وي قرار گرفته است. ســپس  نامبرده با ارائه درخواست کتبي به انضمام دو برگ 
استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره 5969- 99/7/9  و شناسه یکتاي 
139902155811000461 و رمز تصدیــق 777145 به گواهي دفترخانه 373 
اصفهان رسیده است و مالک مدعي اســت که  سند مالکیت آن مفقود شده است 
و درخواست صدور ســند مالکیت المثني ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به 
اســتناد تبصره یک اصالحي ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشــد از تاریخ انتشــار این آگهي ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهي اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثني طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1060412 ناصر صیادي 

صومعه مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکيت

9/104 شماره نامه: 139985602210005572- 1399/08/01 تمامت شش 
دانگ پــالک 18476 فرعي از 2267 اصلي واقع در بخــش 6 ثبت اصفهان  در 
صفحه 576 دفتر 496 ذیل ثبت 105604 به نام بهروز امیدوار نصرآبادي فرزند 
علي سابقه ثبت و سند مالکیت کاداســتري به شماره 0381401 ب 94 دارد که 
بموجب صورت مجلس تفکیک شماره 94/52/776171-1395/2/7  در سهم 
وي قرار گرفته است. ســپس  نامبرده با ارائه درخواست کتبي به انضمام دو برگ 
استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره 5969- 99/7/9  و شناسه یکتاي 
139902155811000461 و رمز تصدیــق 777145 به گواهي دفترخانه 373 
اصفهان رسیده است و مالک مدعي اســت که  سند مالکیت آن مفقود شده است 
و درخواست صدور ســند مالکیت المثني ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به 
اســتناد تبصره یک اصالحي ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشــد از تاریخ انتشــار این آگهي ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهي اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثني طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1060407 ناصر صیادي 

صومعه مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
تحديد حدود اختصاصي

9/105 شــماره نامه : 139985602025011103-1399/09/22 چون تحدید 
حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شــماره 32/1512  واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتي به نام روبرت ارتونیــان فرزند مگردیچ  در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضي ثبت به  عمــل نیامده اینک بنا 
به دستور قســمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/10/18 راس ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهــي به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطــار مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند. 

اعتراضــات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد  و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض  ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایســتي با تقدیم دادخواست به مراجع 
 ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.

 م الف: 1059812  ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان

فقدان سند مالکيت
9/106 شــماره نامــه: 139985602024008755- 1399/09/02  نظــر به 
اینکه سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی شماره 17981 فرعی از 5000  اصلی 
واقع در بخش پنج اصفهان ذیل ثبــت 12587 در صفحه 321 دفتر امالک جلد 
1423 به نام شــهرداری اصفهان بوده است که طی ســند انتقال 35713 مورخ 
87/02/28 دفترخانه 55 اصفهان به نام آقای کیامرث اســدپور تحت شــماره 
چاپی مسلســل 504078  ثبت و صادر و تســلیم گردیده است ســپس نامبرده 
با ارائه درخواســت کتبی بــه شــماره وارده 139921702002432211 مورخ 
1399/07/28 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل 
شماره 139902155358000728 مورخ 1399/07/27 و رمز تصدیق 189231 
به گواهی دفترخانه 290 اصفهان رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت آن 
به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم 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 ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 1060527 قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امالک

 جنوب اصفهان
مزايده اموال غير منقول ) اسناد ذمه(

9 شــماره آگهــی: 139903902003000129 شــماره پرونــده:  /107
139904002003001209 آگهــی مزایده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی 
9901658 ششــدانگ واحد تجاری  پالک شماره 6965 )شــش هزار و نهصد 
و شــصت و پنج( فرعی از 15201 )پانزده هزار و دویســت و یک( اصلی مفروز 
و مجزا شــده از 6894 فرعی از اصلی مذکــور قطعه 1 واقــع در بخش 5 اداره 
ثبت اســناد و امالک شــرق اصفهان به مســاحت 21/74 متر مربع  به آدرس: 
اصفهان هشت بهشت شرقی خیابان همدانیان بعد از بن بست الله سند مالکیت 
اصلی بشــماره چاپی 438250 سری د ســال 93 با شــماره دفتر الکترونیکی 
139420302027013203 کــه در صفحه 155 دفتر امــالک جلد 538 ذیل 
شماره 107725 ثبت گردیده است. با حدود و مشخصات: شمااًل: بطول )6/80( 
شش متر و هشتاد سانتیمتر دیواریست به عرصه ملک مجاور شماره 6859 فرعی 
از شــماره 15201 اصلی، شرقًا: بطول )3/85( سه متر و هشــتاد و پنج سانتیمتر 
دیواریست به عرصه ملک مجاور شــماره 6265 فرعی از شماره 15201 اصلی، 
جنوبًا: بطول )4/82( چهار متر و هشتاد و دو سانتیمتر دیواریست به عرصه ملک 
مجاور شماره 6860 فرعی از شــماره 15201 اصلی،  غربًا: در چهار قسمت که 
قسمت ســوم آن جنوبی اســت. بطول های: )1/11( یک متر و یازده سانتیمتر، 

)1/18( یک متر و هجده ســانتیمتر، )1/26( یک متر و بیست و شش سانتیمتر، 
)1/63( یک متر و شصت و سه سانتیمتر، اول در و دیوار تمام شیشه ای دوم دیوار 
تمام شیشه ای سوم و چهارم دیواریست، اول تا سوم به راه پله مشاعی چهارم به 
معبر مجاور که طبق نظر کارشناس رســمی ملک مذکور با اسکلت آجر فشاری 
و شناژ و سقف تیرچه بلوک در زیرزمین یک ســاختمان دو طبقه است دسترسی 
از جلوی مغازه ضلع غربی با پله ســنگ گرانیت چینی درب تمام سکوریت کف و 
دیوارها سرامیک سقف اندود گچ با رنگ آمیزی و دیوارها با MDF دکوراسیون 
شده دارای انشــعاب آب و برق در حال فعالیت در حرفه آرایشگری مردانه است 
متراژ مغازه در حدود 21 متر مربع اســت ملکی آقای علی یوسف شوردزی، نام 
پدر: مرتضی، تاریخ تولد: 1368/10/02 شــماره ملی: 1270327232 شــماره 
شناســنامه: 1270327232 که در قبال طلــب خانم فاطمه قربانــی ، نام پدر: 
محمدرضا، تاریــخ تولد: 1377/12/26 شــماره ملی 1272929507 شــماره 
شناســنامه 1272929507 بابت مهریه مندرج در ســند نکاحیه شماره 2667، 
تاریخ سند: 1397/03/26 دفترخانه ازدواج شــماره 87 اصفهان توقیف گردیده 
از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 99/10/14 در شعبه اول اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اجرای 
اسناد رســمی اصفهان از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ پایه 
2/750/000/000 ریال )معادل دویســت و هفتاد و پنج میلیون تومان( شــروع 
 و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شــود. 
 الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فــوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان مورخ 99/09/26 درج و منتشــر می گردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده را در صورت اطمینان از برگزاری 
مزایده پرداخت گردد  و ارائه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی و کارت 
شناسایی معتبر الزامی اســت. برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نمایــد  و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
 مقرر برگزار خواهد شــد. م الف:1061139  یعقوبی سرپرست اداره اجرای

 اسناد رسمی اصفهان
تعيين وقت افراز

9/108 نظر به اینکه ایران کوچک زاد خیابانی و سارا ماهر النقش مالکین مشاع 
از ششدانگ پالک 4999/1286 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان و همچنین سابقه 
ثبت و سند مالکیت دارد به طرفیت رویا، علی و مهدی ماهر النقش باستناد قانون 
و آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه 1357 تقاضای افراز 
پالک مشترک فوق را نموده و نامبردگان مجهول المکان می باشد، لذا بدینوسیله 
باطالع می رساند روز دوشنبه مورخ 99/10/08 ساعت 9 صبح خواهان به اتفاق 
نماینده و مهندس ثبت در محل مورد تقاضای افراز حاضر خواهند شد، لذا جهت 
تنظیم صورت مجلس و امضای آن در روز و ســاعت مقرر در محل حاضر شوید. 
عدم حضور شما مانع از رســیدگی نخواهد گردید. م الف: 1061443 اعظم 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تعداد ۵۷ مزرعه پرورش ماهی با ظرفیت تولید ۲ 
هزار تن از سرخون تا رفن وجود دارد که براثر آلودگی 
نفتی چند سال گذشته تعطیل کردند و این تعطیلی با 

آلودگی مجدد ادامه می  یابد
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امدادرسانی هالل احمر به 202 حادثه دیده
معـاون امـداد و نجـات  جمعیـت هالل احمـر اسـتان اصفهـان از امدادرسـانی هالل احمـر 
اسـتان بـه ۲۰۲  حادثـه دیـده در سـومین هفتـه از آذرمـاه امسـال خبـر داد.داریـوش کریمـی 

اظهـار کـرد: نجـات گـران جمعیـت 
هالل احمـر اسـتان اصفهـان در ایـن 
مـدت بـه ۲۰۲ آسـیب دیـده در ۵۱ 
حادثـه امدادرسـانی کردنـد.وی بـا 
بیـان عملیات هـای امـداد و نجـات 
جمعیـت هالل احمـر اصفهـان در هفته 
گذشـته، اضافـه کـرد: ایـن عملیات ها 
شـامل ۱۹ عملیـات جـاده ای، پنـج 
مـورد خدمـات حضـوری، ۱۶ حادثـه 
شـهری، ۶ حادثـه صنعتـی و کارگاهی، 

سـه حادثـه کوهسـتان و دو حادثـه سـیل و آب گرفتگـی بـوده اسـت.به گفتـه کریمـی، 
۴۴ نفـر نجـات یافتنـد کـه  طـی امدادرسـانی بـه حـوادث رخ داده در ایـن مـدت 
نتقـال  هشـت نفـر آن هـا بـه صـورت سـرپایی درمـان و ۳۷ نفـر بـه مرکـز درمانـی ا

 داده شدند.

وجود 2۵0 طرح نیمه کاره در استان
۲۵۰ طـرح نیمـه کاره و متوقـف آموزشـی بـا ۱۲۵۰ کالس درس با پیشـرفت فیزیکـی ۵۵ درصد 
در اسـتان وجـود دارد.مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیـز مـدارس اصفهـان گفـت: بـرآورد 
هزینـه بـرای تکمیـل ایـن طرح هـا افـزون بـر ۱۰ هـزار میلیـارد تومـان ارزیابـی شـده اسـت که 
در صـورت تامیـن اعتبـار و کمـک بیشـتر خیـران در بـازه زمانـی ۲ تـا سـه سـاله می تـوان ایـن 
طرح هـای نیمـه کاره را بـه پایـان رساند.سـیدمهدی میربـد در بازدیـد از طرح هـای نیمـه تمـام 
آموزشـی در کاشـان بـا بیـان اینکـه ایـن طرح هـا شـامل سـالن اجتماعـات، کتابخانه، سـایت 
کامپیوتـر، نمازخانـه، سـالن اجتماعـات و سـالن ورزشـی اسـت، افـزود: یکـی از اهـداف و 
اولویت هـای ایـن اداره کل در سـالی کـه جهـش تولیـد نـام گرفته، تـالش دوچنـدان بـرای رفع 
محرومیـت در مناطـق کـم برخـوردار اسـتان بـه لحـاظ فضا هـای آموزشـی اسـت.وی، طـرح 
آجـر بـه آجـر را اقـدام عملـی بـرای تکمیـل فضـای آموزشـی برشـمرد و بـا تاکیـد بـر ضـرورت 
حمایـت خیـران مدرسه سـاز گفـت: مشـارکت خیـران، عامـل اصلـی جمـع آوری و حـذف 
مـدارس سـنگی و کانکسـی، حـذف بخاری هـای غیـر ایمـن و استانداردسـازی سیسـتم 
 گرمایـش مـدارس، اجـرای طـرح صنعتی سـازی مـدارس و تکمیـل طرح هـای نیمـه تمـام

 در استان است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

نقص فنی 60درصد خودرو های سنگین در اصفهان
۶۰درصـد خودرو های سـنگین در اصفهان نقـص فنی دارد.مدیـرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
اصفهـان با اشـاره بر لـزوم برخـورد نیـروی انتظامی بـا خودرو هـای بـدون معاینه فنی یـا دودزا 
گفـت: از ابتـدای امسـال تـا کنـون بیـش از ۲۳هـزار خـودروی سـنگین بـه مراکـز معاینـه فنی 
اسـتان مراجعـه کردنـد کـه ۶۰درصـد آنهـا به دلیـل نقـص فنـی، برگشـت داده شـدند و نیـاز بـه 
اصالح دارند.منصور شیشـه فروش افـزود: همچنین از ابتدای امسـال تا کنون حـدود ۱۲۸هزار 
خودروی سـبک بـه مراکـز معاینـه فنی اسـتان مراجعـه کردنـد کـه ۲۲درصـد آنهـا دارای نقص 

فنـی بودند.

  آمادگی اتحادیه اروپا برای سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی، میراث فرهنگی و صنایع دستی اصفهان؛

پنجره پژوهش همچنان باز است

پریسا سعادت »پژوهش« از معدود راه های باز مانده در 
همکاری میان ایران و اروپاست که هنوز 
آمریکا نتوانســته بر آن غلبه کند و این راه برای اصفهان فرصتی ویژه 
ایجاد کرده تا از اشتیاق و تمایل نهادهای اروپایی برای ارتقای فرهنگ 
و میراث قدیمی استان اصفهان استفاده کند. تاکنون در چندین نوبت 
اتحادیه اروپا اعالم کرده آماده سرمایه گذاری برای انجام طرح های 
پژوهشی در موضوعاتی مانند میراث فرهنگی و دستاوردهای علمی 
در اصفهان اســت. خردادماه مدیر دفتر همکاری هــای علمی و بین 
المللی دانشــگاه اصفهان از تصویب طرح تحقیقاتی این دانشگاه در 
مورد درج میدان تاریخی امــام )ره( در طرح های ســرمایه گذاری 
فرهنگی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ میالدی اطالع داد.وی اضافه کرد: 
افق ۲۰۲۰ یک طرح عظیم تحقیقاتی اســت که اتحادیه اروپا از سال 
۲۰۱۶ تحقیقات دنیای خود را در حوزه دســت یابی به توســعه پایدار 
دنیای از مناظر محیط زیســت، انرژی های پــاک و لزوم حفاظت از 

میراث فرهنگــی و ایجاد کاربــری های جدید در این حــوزه از منظر 
گردشــگری با همکاری دانشگاه های سراســر دنیا شروع کرد. سید 
کمیل طیبی، مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشــگاه 
اصفهان در ادامه گفت: از ایران تنها دانشگاه اصفهان در راستای دست 
یابی به اهداف این طرح همکاری خود را با اتحادیه اروپا از دو ســال 
گذشته با همکاری استان شروع کرد. با این وصف در این طرح، میدان 
امام اصفهان با دارا بودن ویژگی های جامع شهری و با بیش از ۹ هزار 
کارکرد در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، دینی و مالی، به عنوان یک 
زنجیره کامل از نیازهای مردم یک ابر شــهر از ۴۰۰ ســال گذشته تا به 
امروز در کنار کارکردهای جدیدی که می توان در دهه ســوم از ســده 
بیست و یکم در این میدان ایجاد کرد، مورد آنالیز نهاده شد.به تازگی 
نیز در راســتای همکاری های علمی اتحادیه اروپا و اصفهان مدیر کل 
میراث فرهنگی اصفهان اعالم کرد این نهاد آمادگی خود را برای سرمایه 
گذاری در طرح های پژوهشــی میــراث فرهنگی و صنایع دســتی 

اصفهان اعالم کرده است.فریدون الهیاری گفت: در ابتدای سال ۲۰۲۰ 
میالدی بر اســاس توافق های به عمل آمده میان مرکز امور بین الملل 
دانشگاه اصفهان، با مشارکت دفتر پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان و مرکز فرهنگی اتحادیه اروپا، میدان 
امــام)ره( )نقش جهــان( اصفهــان در قالب طــرح زنجیره جذب 
سرمایه گذاری گردشــگری، در فهرست سرمایه گذاری فرهنگی مرکز 

فرهنگی اتحادیه اروپا ثبت شد.
وی  افزود: »همزمان با هفته پژوهش امســال، بــه همت مرکز امور 
بین الملل دانشــگاه اصفهان و با مشــارکت دفتــر پژوهش اداره کل 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان و در ادامــه 
رایزنی های شش ماه اول ســال ۲۰۲۰ میالدی با اتحادیه اروپا، طی 
توافق به عمل آمــده با این اتحادیه، شــهر اصفهان به عنــوان یکی از 
شهرهای برگزیده از طرف این اتحادیه در زمینه اهمیت منابع میراث 

هویتی بشری برگزیده شد.«
 الهیاری تاکید کرد: »براســاس ایــن توافق مرکــز فرهنگی اتحادیه 
اروپا که از ســال ۲۰۱۸ میالدی به دنبال ایجاد بسترهای الزم به منظور 
ســرمایه گذاری در کشــورهای مختلف اســت، طی توافــق اولیه با 
دانشــگاه اصفهان، آمادگی این مرکز را به منظور ســرمایه گذاری در 
زمینه پژوهش در راستای توســعه طرح های حفاظت از آثار تاریخی 
ملموس و مواریث ناملموس فرهنگــی و همچنین انجام طرح های 
 پژوهشی در خصوص توسعه کمی و کیفی صنایع دستی اصفهان ابراز

 کرده است.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان اصفهان 
گفت: »در حال حاضر مســئوالن فرهنگی اتحادیــه اروپا و مرکز امور 
بین الملل دانشــگاه اصفهــان در حال رایزنــی در خصوص چگونگی 
انعقاد تفاهم نامه مشــترک در راســتای طراحی ایــن طرح ها، نحوه 
سرمایه گذاری و انجام این طرح های پژوهشــی به صورت مشترک 
و با مشــارکت اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
اســتان هســتند.« ابراز تمایل برای پژوهــش در ایران و ســرمایه 
گــذاری بــرای آن در حالی می تواند برای کشــور بســیار راهگشــا 
باشــد که در ســال  های اخیر به رغم افزایش های صورت گرفته در 
بخش بودجه نهادهای پژوهشــی اما همچنان بســیاری از فعالیت 
های پژوهشــی از کمبود بودجه و اعتبــارات مالی رنــج می برند و 
اســتفاده از این فرصــت به شــرط عملیاتی شــدن پژوهش ها می 
 تواند بــرای ایــران دریچه ای نــو برای پیشــرفت هــای اقتصادی

 و علمی باشد.

با مسئولان 5جامعه

معاون پیشگیری بهزیستی اســتان اصفهان گفت: 
طرح های »الگوی جامع درمان«، »مدیریت مورد« و 
»موبایل سنتر« برای درمان معتادان متجاهر اجرایی 
شده است همچنین طرح کیان به دلیل داشتن شیوه 
اجرایی حضوری، در ایام کرونا اجرا نمی شود.سمیه 
کریمی با برشمردن طرح های سازمان بهزیستی در 
استان اصفهان، اظهار کرد: جدیدترین طرح سازمان 
بهزیســتی برای کاهش اعتیاد، طرح الگوی جامع 
درمان بــوده که مبتنی بر ترکیــب مدل های درمانی 
مختلف در طول بیســت سال اســت که با مدلی به 

اســم الگوی جامع از شهریور ســال گذشته در حال 
اجرا شدن اســت و نتایج خوبی نیز کسب کرده ایم. 
گفتنی است در ســال جاری تالش شــده ظرفیت 
کمپ زنان در استان افزایش پیدا کند و بعد از دادن 
مجوز به چند بخش خصوصــی امیدواریم این مهم 
هرچه بهتر فراهم شــود.وی در مورد طرح »کیان« 
که از ســوی بهزیستی اجرا می شــود، افزود: طرح 
کارمندیاری در نهادهای اداری معروف به طرح کیان 
است که امسال به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا 
و تخصیص نیافتن اعتبار کافی و اینکه فعالیت های 
پیشگیرانه با محدودیت های بســیاری مواجه شد 
اجرا نشده و یکی دیگر از دالیل اجرا نشدن آن لزوم 
اجرای شیوه حضوری طرح است که امکان آن در حال 
حاضر فراهم نیست.معاون پیشــگیری بهزیستی 

استان اصفهان در خصوص طرح »مدیریت مورد«، 
تصریح کرد: جامعه هدف این طرح، معتادان متجاهر 
اســت که برای پر کردن فاصله بین مراکز درمانی و 
خانواده ها اجرا می شــود، پس از دســتگیری افراد 
متجاهر، معتادانــی که دارای خانواده هســتند اما 
ممکن اســت به دالیل مختلف از آن ها فاصله گرفته 
باشند توسط مددکاران بهزیستی به خانواده متصل 
می شوند و در مورد افرادی که خانواده ای ندارند تالش 
می شــود معتادان متجاهر توانمند شوند، اطالعات 
هویتی برای شــان فراهم کنند و همچنین در حوزه 
توانمندی نیــز اقدام به پیدا کردن شــغل برای آنان 
می کنند، در واقع همه اقدامات هر فرد توســط یک 
مددکار انجام شده تا در بازه شش ماهه فعالیت ها به 
نتیجه رسیده و فرد معتاد به جامعه بازگردانده شود. 

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان اعالم کرد: 

ارائه خدمات کاهش و درمان اعتیاد با 3 طرح بهزیستی

آلودگی هوا، نفس 
اصفهان را برید

چند روزی اســت که آلودگی هوا، 
نفــس اصفهــان را بریده اســت. 
عوامل مختلفی دست به دست هم 
 داده اســت تا هوای این کالن شهر

 آلوده شود. 

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان خبر داد:

ناکامی قاچاقچیان در انتقال 160 کیلوگرم مواد مخدر 
فرمانده انتظامی شهرســتان کاشــان از ناکامی قاچاقچیان در انتقــال ۱۶۰ کیلوگرم مواد مخدر 
به کاشــان خبر داد.سرهنگ حســین بساطی با اشــاره به عزم جدی و راســخ نیروی انتظامی 
کاشــان در مبارزه با قاچاقچیان و ســوداگران مرگ اظهار داشــت: در راستای تشــدید برخورد 
قاطع با هرگونه قاچاق مواد مخدر طی ســه مرحله از فعالیت ســه نفر قاچاقچی مواد مخدر در 
محورهای ورودی به شــهر کاشــان اطالع و آنها را شناســایی کردند.وی با بیــان اینکه ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر کاشــان با برنامه ریــزی دقیق عملیاتی و تشــدید اقدامات کنترلی 
توانســتند این افراد و ســوداگران مرگ را با یک عملیات ضربتی دســتگیر کنند، ابراز داشــت: 
طی بازرســی از خودروی متهمیــن ۱۶۰ کیلوگرم حشــیش و تریــاک که به طــرز ماهرانه ای 
در خودرو آنها جاســازی شــده بود، کشــف و ضبط شــد.فرمانده انتظامی شهرســتان کاشان 
 تصریح کــرد: متهمان به همــراه پرونده متشــکله جهت ســیر مراحل قانونــی تحویل مراجع

قضایی شدند.

انهدام باند ۷ نفره بلع و انباری مواد مخدر در برخوار
فرمانده انتظامــی شهرســتان برخوار بیان داشــت: مامــوران پلیــس مبارزه با مــواد مخدر 
شهرســتان برخوار با انجام یکســری اقدامــات قانونی مطلع شــدند افرادی اقــدام به قاچاق 
مواد مخدر به صورت بلع و انباری می کنند که بررســی موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند. 
ســرهنگ نعمت خلیلی  افزود: پس از انجام یکســری تحقیقات مشخص شــد افرادی پس 
از جاســازی مواد مخدر در شــکم خود به وســیله اتوبوس های مســافربری از مرز های شرقی 
اقدام به حمل و توزیع مواد مخدر می کنند.این مقام انتظامی بیان داشــت: ســرانجام سرکرده 
باند و ۶ نفــر از اعضــای این باند شناســایی و پــس از هماهنگی های الزم دســتگیر شــدند.
ســرهنگ خلیلی ادامه داد: در بازرســی بدنی از این افــراد ۹۳ گرم هروئین و ۳ گرم شیشــه 
 و یک گرم حشــیش کشــف و همه افــراد برای اقدامــات قانونی بــه مراجع قضایــی تحویل

 داده شدند.

شگرد نوین کالهبرداری سایبری 
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: با ارائه مرجوعه قضایی توسط خانم جوان به این پلیس 
مبنی اینکه با مشــاهده آگهی اســتخدام کار در منزل با آگهی دهنده تمــاس و مبلغ ۵ میلیون 
ریال بابت تامین مواد اولیه پرداخت و پس از آن پاســخگوی تماس نبوده اســت، رسیدگی به 
موضوع در دســتور کار پلیس فتا قرار گرفت.وی افزود: بنا به اظهار شاکی پس از جلب اعتماد و 
ارائه پیشنهادات فریبنده مبلغ دریافتی بابت تهیه مواد اولیه از وی اخذ و مقرر شده پس از تولید 

محصول در حقوق اولین ماه به وی بازگردانده داده شود.
 ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوی ادامــه داد: بــا اقدامات فنــی و تخصصی کارشناســان، 
متهم شناســایی و ضمن اقرار به جرم خود اظهار داشــت که با هدف کســب منافع مالی اقدام 
به انتشــار آگهی های جعلــی کار در منزل کردم و بــه این ترتیب پــس از دریافــت مبالغی از 
متقاضیان، تلفن همراه خود را از دســترس خارج می کردم.ســرهنگ مرتضوی به شــهروندان 
و به خصوص افراد جویــای کار توصیه کرد: شــهروندان مراقــب آگهی هــا و تبلیغاتی که روی 
سایت هایی نظیر شــیپور و دیوار و یا شــبکه های اجتماعی منتشر می شــود باشند، سایت های 
تبلیغاتــی انجام معاملــه را در بســتر فیزیکى بر عهــده خریدار و فروشــنده واگــذار کرده اند، 
بنابراین شــهروندان باید پس از رویت کاال یــا خدمات و احراز هویت هر یــک از طرفین معامله 
 هرگونه تبادل وجهــى را به صورت رو در رو و پــس از اتمام کار یا خدمات انجــام دهند تا گرفتار 

کالهبرداران نشوند.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

 سخنگوی ستاد استانی 
مقابله با کرونا:

 برای روزهای پایانی
  آذر محدودیت های ویژه

 در نظر داریم
سخنگوی ســتاد اســتانی مقابله با کرونا 
در اصفهان گفت: برای مراســم شب یلدا 
از جمعه، شــنبه و یکشــنبه هفتــه آینده 
محدودیت ویــژه ای در نظر گرفته شــده 
از این رو پیشــنهادهای ســتاد استانی به 
ستاد ملی مطرح شده که با توجه به وصول 
نتایج اعالم می شــود.حجت  ا... غالمی با 
بیان اینکه در اســتان هیچ شهرستانی در 
وضعیت قرمز ندارد، گفت: در زمان حاضر 
از ۲۴ شهرســتان اســتان ۲۲ شهرستان 
در وضعیــت نارنجــی و ۲ شهرســتان در 
وضعیــت زرد قــرار دارنــد.وی ادامه داد: 
اعمال محدودیت های ۹ شــب تــا چهار 
صبح متناســب با توان نیروی انتظامی در 
شهرستان های با وضعیت نارنجی استان 
اجرا خواهد شد.غالمی تصریح کرد: برای 
مراسم شب یلدا از جمعه، شنبه و یکشنبه 
هفته آینده محدودیت ویژه ای در نظر گرفته 
شده از این رو پیشنهادهای ستاد استانی 
به ســتاد ملی مطرح شــده که با توجه به 
وصول نتایــج اعالم می شود.ســخنگوی 
ستاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان با 
بیان اینکه طرح حافظان ســالمت شهید 
سلیمانی در استان با همکاری بهداشت و 
درمان، مقاومت بسیج و نیروهای مردمی 
با کمــک فرمانداری ها و شــهرداری اجرا 
می شــود، افزود: تاکنون ۵۲۵ هزار خانوار 
غربالگری شدند.غالمی اظهار داشت: مراکز 
و ادارات پرتردد، ترمینال، فرودگاه و پایانه به 
اپلیکیش ماسک مجهز می شوند تا ماموران 
افراد بیمار و افــرادی که عالئم مثبت دارند 
را شناسایی کنند.سخنگوی ستاد استانی 
مقابله با کرونا در اصفهان اظهار داشت: دور 
کاری در شهرهای نارنجی به حداکثر یک 
دوم رسید البته درخصوص کارهای ضروری 
و مأموریت های حســاس می توانند تا دو 

سوم افزایش دهند.

ثبت درخواست 9۵ درصد از واجدان دریافت کارت هوشمند 
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: حدود ۹۵ درصد از واجدان شرایط دریافت کارت ملی هوشمند درخواست خود را ثبت کرده اند که کمتر از ۵ درصد باقی 
مانده  هنوز برای کارت خود اقدامی انجام نداده اند.حسین غفرانی اظهار داشت: از جمعیت هدف باالی ۱۵سال در استان اصفهان، حدود ۴میلیون و ۶۵هزار نفر واجد 
دریافت کارت ملی هوشمند هستند.وی افزود: تا آبان ماه امسال حدود ۳میلیون و ۸۶۵هزار نفر در استان اصفهان درخواست صدور کارت ملی هوشمند کردند که 
۱۷۹هزار درخواست مربوط به امسال است. مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: از جمعیت هدف واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند در استان اصفهان، 
حدود ۹۵درصد درخواست خود را ثبت کردند که کمتر از ۵ درصد باقی مانده اند و هنوز برای کارت خود اقدامی انجام نداده اند.وی ادامه داد: کسانی که درخواست 
کارت ملی هوشمند کرده اند که کارت های آن ها هنوز نرسیده یا درحال صدور است، می توانند با رسید های دریافتی خود از ادارات ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان دولت 
در قبال درخواست صدور کارت ملی هوشمند با مراجعه به سامانه ثبت احوال از زمان تحویل مطلع شوند.ادارات ثبت احوال استان اصفهان با تبعیت از ستاد استانی 
مقابله با کرونا، در وضعیت قرمز با ۵۰ درصد و در وضعیت نارنجی و زرد با توجه به دستور العمل های اعالم شده به مردم خدمت رسانی می کنند.مدیرکل ثبت احوال 
استان اصفهان درباره نرخ والدت اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۸هزار و ۸۶۱ نفر والدت داشتیم که نسبت به سال قبل تقریبا ۸ درصد کاهش داشته است. 
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آغاز فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور؛

میزبانی منصوری قرچک از سرخ پوشان اصفهانی

 سمیه مصور    فصــل جدیــد رقابت های لیــگ برتر 
فوتســال کشــور در حالی امروز پس از 
چندین ماه بالتکلیفی کلید می خورد که تیــم منصوری در قرچک از 

نایب قهرمان فصل گذشته این رقابت ها پذیرایی می کند.
شــیوع ویروس کرونا، برگزاری رقابت های مختلف ورزش را در تمام 
جهان تحت تاثیر خود قرار داد به طوری که برخی از این رقابت ها به طور 
کامل کنسل شدند و برخی دیگر از این رقابت ها با فراهم آوردن شرایط 
ویژه ای که پروتکل های بهداشــتی در آن به طور کامل رعایت شــوند 
و بدون حضور تماشاگران برگزار شــد. برگزاری رقابت های لیگ برتر 
فوتسال کشــور از جمله این رقابت ها بود که برخی از دیدارهای فصل 
گذشته آن با شیوع ویروش کرونا مقارن شد تا برگزاری این دیدارها 
به تاخیر بیفتد .باالخره پس از چندین هفته این دیدارهای باقی مانده 
برگزار شد تا این دوره از مسابقات قهرمان خود را بشناسد. پس از پایان 
یافتن  رقابت ها، تیم های لیگ برتری آماده فصل جدید رقابت های 
لیگ برتر شــدند، فصلی که برگزاری آن چندین ماه به طول انجامید 
و تاخیر آن واکنش مسئوالن باشــگاه های مختلف لیگ برتری را در 

پی داشت. در نهایت مسئوالن سازمان لیگ تصمیم به برگزاری فصل 
جدید رقابت های لیگ برتر گرفتند که این رقابــت ها امروز آغاز می 
شود. در یکی از حساس ترین دیدارهای هفته اول این مسابقات تیم 

گیتی پسند اصفهان در قرچک میهمان تیم منصوری است.
منصوری که با خریــد امتیاز ســتارگان ورامین دوباره بــه لیگ برتر 
بازگشته در حالی به مصاف ســرخ پوشان اصفهانی می رود که حدود 
یک ماه پیش تمرینات خود را آغاز کرده و با جذب بازیکنان با تجربه و 
جوان، تیمی مدعی روانه لیگ برتر کرده و امیدوار است بعد از گذشت 
چند فصل مقابل گیتی پسند نمایش مطلوبی داشته باشد .منصوری 
در دیدارهای تدارکاتی در حد مدعی ظاهر شــده و توانســته حریفان 
خود را نیز شکست دهد .این تیم طی سالیان گذشته از حمایت پرشور 
هواداران خود بهره می برد ولی متاســفانه شــرایط کرونا اجازه ورود 
هوادار به سالن نمی هد تا ســکوت سکوهای قرچک با هیجان داخل 
زمین همگان را منتظر اخبار بازی نگه دارد.در طرف مقابل گیتی پسند 
که سه ماه پیش تمرینات خود را آغاز کرده با مصدومیت سه بازیکن 
خود درگیر است ولی شاگردان وحید شمســایی برای درخشش در 

لیگ برتر فوتسال آماده هســتند تا با ارائه یک بازی زیبا فصل 99 – 
1400 را با قدرت آغاز کنند.گیتی پسند مدل 99 در حالی  امروز رونمایی 
می شود که تمام دیدارهای تدارکاتی خود را پیروز از زمین خارج شده و 
بدون شک نگاه همه فوتسال دوستان را به خود جذب کرده و با تالش 

و پشتکار می تواند فصل رویایی برای خود رقم بزند.
این بازی می توانست دوئل برادران حســن زاده هم باشد؛ اما اصغر 
حســن زاده کاپیتان تیــم ملی به دلیــل مصدومیت گیتی پســند را 
همراهی نمی کند تا  روی ســکوها نظاره گر بازی هم تیمی های خود 
مقابل تیم برادرش یعنی محسن حسن زاده که سرمربی تیم منصوری 

قرچک است، باشد.
منصوری که پــس از انحالل و کناره گیری از فوتســال بار دیگر به این 
رشته برگشــته در شــرایطی پذیرای گیتی پســند اصفهان است که 
بازی های گذشــته دو تیم پر از هیجان و درگیری بوده است. البته در 
مدت اخیر رابطه گیتی پســندی ها با قرچکی ها کمی بهتر شد ولی بر 
کسی پوشیده نیســت که بین این دو تیم، کری شدیدی وجود دارد و 

هیچ کدام برای کسب پیروزی پا پس نخواهند کشید.

حمایت »پپ« از دستیار سابقش؛ 

آرسنال »میکل« را نگه دارد
 پپ گواردیوال از همکارش در باشگاه آرسنال که دستیار ســابق او بوده حمایت کرد و گفت میکل 
آرتتا بهترین گزینه برای هدایت توپچی هاســت.پپ گواردیوال، ســرمربی سیتی می گوید میکل 
آرتتا با وجود ناکامی های اخیر بهترین 
گزینه برای هدایت آرسنال است. آرتتا 
پیش از انتقال به آرســنال و به دست 
گرفتن پست سرمربی این تیم به عنوان 
دســتیار گواردیوال در منچسترســیتی 
فعالیت می کرد.گواردیــوال در این باره 
گفت: » آرسنال کسی را ندارد که در چند 
سال آینده بهتر از میکل آرتتا بتواند این 
تیم را هدایت کند. نیازی نیست که من 
بخواهم حمایت خودم از او را اعالم کنم 
چون او حمایت من را دارد و خودش هم این را می داند. میکل یکی از بهترین مربیانی است که تا 
حاال با آنها کار کرده ام«.سرمربی منچسترسیتی در ادامه گفت: » میکل با تعهد و شخصیت فوق 
العاده اش و با عشقی که به باشــگاه و هوادارانش دارد می تواند بهترین گزینه آرسنال باشد. من 

شک ندارم او شرایط تیمش را دگرگون می کند و این انتظاری است که همه از او دارند«.

تبریک جالب »زالتان« به »رایوال«
مینو رایوال، وکیل ایتالیایی در مراســم توپ طالی 2020 جایزه »بهترین وکیل سال« را از آن خود 
کرد. او که وکالت زالتان ابراهیموویچ را هم بر عهده دارد اکنون به عنوان بهترین وکیل سال برگزیده 
شده است. به همین مناسبت، زالتان ابراهیموویچ در شبکه های اجتماعی به شکل جالبی به او 
تبریک گفت. زالتان ابراهیموویچ که این روز ها در شــرایط خوبی در باشگاه میالن به سر می برد، 
از انتخاب وکیلش به عنوان بهترین وکیل سال خوشحال به نظر می رسد. او با قراردادن تصویری 
از مینو رایوال در حالی که جایزه بهترین وکیل ســال را در دست دارد، نوشت:»یک پدر، یک برادر، 
یک دوســت و یک ایجنت )وکیل(. مینو رایوال، بهترین بهترین ها و کســی کــه همواره بهترین 
می ماند.«رایوال پس از این مراسم در مورد زالتان ابراهیموویچ گفت:» بازیکنان زیادی در دوران 
فوتبالم دیده ام که در سن زالتان خسته شده اند. اما هرگز چنین خستگی را در زالتان ندیده ام. از 
نظر من او به سادگی می تواند برای پنج فصل دیگر بازی کند. از این که او را به لیگ آمریکا بردم، 
پشیمان هستم چرا که وقتش در آن جا تلف شــد. با زالتان لحظه های بی نظیری داشتیم و آن 

طور که به نظر می رسد سفت و سخت نیست.«

یوونتوس، »پوگبا« را برمی گرداند؟
 پل پوگبا ماه گذشــته گفته بود که تیم ملی فرانســه برایش یک تنفس تازه اســت تا به نوعی به 
شرایطش در منچستریونایتد طعنه زده باشد. طبق گفته فابریزیو رومانو، خبرنگار اسکای اسپورت، 
در شــرایط عادی و بدون وجود بحران مالی کــه در اثر ویروس کرونا به وجــود آمده، یوونتوس 
می توانست پوگبا را به خدمت بگیرد اما اکنون بانوی پیر شانس کمتری برای انجام این کار دارد.با 
این حال ، یوونتوس ممکن است در تابستان آینده برای به خدمت گرفتن مجدد بازیکن فرانسوی 
تالش کند. در آخرین پنجره نقل و انتقاالت تابســتانی ، یوونتوس بــرای خریدهای جدید خود 
حداکثر 9 تا 10 میلیون یورو دســتمزد تعیین کرد که برای مطابقت با درخواست مالی پوگبا کافی 
نیست زیرا وی 16.7 میلیون یورو در اولدترافورد درآمد دارد.در هر صورت باید دید که چه اتفاقی 

در نهایت برای این هافبک می افتد.

زشفوتبال جهان ور

در اصفهان اعالم شد؛

نتایج مسابقات شطرنج آنالین کشوری نابینایان و کم بینایان
برترین های رقابت قهرمانی شطرنج نابینایان و کم بینایان به مناسبت گرامیداشت روز جهانی معلوالن معرفی شدند.معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: در این رقابت ها که در 7 دور به روش سوئیسی و به صورت آنالین برگزار شد امید کریمی، هادی مشیر آبادی، حسن 
توسلی، مجید باقری، محمد رضا علیزاده و فرزاد علیزاده به ترتیب مقام های اول تا ششم را کسب کردند.حبیب ا... ناظریان افزود : در این مسابقات 47 ورزشکار 
از قهرمانان برتر کشور و آسیا حضور داشتند.وی با اشاره به اینکه برگزاری چنین مسابقاتی عامل ایجاد انگیزه و امید برای ورزشکاران کم بینا و نابیناست، گفت: 

برگزاری این مسابقات تاثیر مثبتی بر فعالیت های معلوالن دارد.

مجمع سالیانه هیئت نجات غریق استان اصفهان 
با حضور ســید محمد طباطبایــی مدیرکل ورزش 
و جوانــان، مهدی مســتجاب الدعوه سرپرســت 
فدراســیون نجات غریق و غواصی، محسن تابش 
فر رییس هیئت اســتان اصفهــان و دیگر اعضا به 
صورت وبینار برگزار شــد.مهدی مستجاب الدعوه، 
سرپرســت فدراســیون نجات غریق و غواصی در 
دامه این نشست اظهار کرد: توانمندی، هوشمندی 
و خردمندی با نگرش جدید که در ورزش اســتان 
با مدیریت فعلی ورزش و جوانان اســتان شــکل 
گرفته این اتفاق را برای هیئت های اســتانی رقم 
زد تا بتوانند با فراغ بال و بــا برنامه هایی که پیش 
بینی شده موارد مورد نظر خود را در برنامه عملیاتی 
انجام دهنــد.وی تصریح کرد: با توجه به شــرایط 
حاکم بر کشــور و شیوع کرونا شــرایط سختی بر 
ورزش حاکم اســت، بــا این وجود ایــن موضوع 

سبب نخواهد شد وظایف خود را که از سوی وزارت 
ورزش و جوانــان تفویض شــده، فراموش کنیم.
مهدی مســتجاب الدعوه ادامــه داد: مالک عمل 
برای تشــکیل هیئت های نجات غریق تنها وجود 
استخر در استان ها نیســت چراکه حوزه آمایش 
هر استانی به هر نوعی شــامل رودهای خروشان، 
دریاچه های فصلی، سدها و ... می شود و ممکن 
است حوزه آبریز هم در نظر گرفته شود بنابراین الزم 
است نسبت به فعال کردن شــرایط محیطی برای 
جلوگیری از اتفاقات ناگوار اقدام کنیم.سرپرســت 
فدراسیون نجات غریق و غواصی اضافه کرد: منجی 
گری به عنوان یک شــغل تلقی می شود و بخش 
اعظمی از این نیروی انسانی متخصص و شایسته 
به عنوان امدادرســان از این طریق ارتزاق می کنند 
که در حال حاضــر زندگی بســیاری از این افراد با 
توجه به شــیوع کرونا و تعطیلی استخرها و اماکن 

آبی دچار چالش شــده اســت.وی تاکید کرد: با 
موافقت هایی که صورت گرفته قرار شــده عالوه بر 
وام حمایتی از محل 27 صدم درصــد، مبلغی در 
اختیار فدراســیون قرار بگیرد و با هماهنگی هیئت 
های اســتانی و نظارت ادارات کل ورزش و جوانان 
به ناجیانی که در سال 1399 دوره آمادگی سالیانه را 
گذرانده اند این وام به عنوان کمک اعطا شود.مهدی 
مســتجاب الدعوه در پایان گفت: الزم است هیئت 
های اســتان و ادارات کل با یکدیگر تعامل داشته 
باشــند زیرا باالترین مقام اجرایی حوزه ورزش در 
استان، اداره کل ورزش و جوانان است که اختیارات 

بسیار زیادی دارد.

سرپرست فدراسیون نجات غریق و غواصی ایران در اصفهان:

به ناجیان غریق، وام تعلق می گیرد

وز عکس ر

رونمایی از سکوی 
قهرمانی لیگ 
قهرمانان آسیا

ســکوی قهرمانی تیمی که جام 
لیگ قهرمانــان آســیا را باالی 
ســر خواهد برد، وارد استادیوم 
الجنوب شد. سکویی که می تواند 
برای پرسپولیس آماده شود، اگر 
آنها این بار و برخالف فینال 201۸ 
موفق شوند از سد حریف شرقی 

خود عبور کنند.

سلطانی فر، تماشاگر ویژه فینال لیگ قهرمانان؟
تیم فوتبال پرسپولیس روز یکشنبه راهی قطر شد تا در فینال لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود. 
این بازی ساعت 1۵:30 بیست و نهم آذر برگزار می شود و باید دید شاگردان گل محمدی می توانند 
برای اولین بار قهرمانی در آســیا را تجربه کنند یا خیر. حریف این تیم در فینال اولسان هیوندای 
کره جنوبی خواهد بود. این احتمال وجود دارد که مسعود سلطانی فر برای تماشای این بازی به قطر 
برود؛ اما این موضوع هنوز قطعی نیست. سلطانی فر به تازگی به تمجید از عملکرد تیم پرسپولیس 
در لیگ قهرمانان آسیا پرداخت و گفت: »امیدوار به موفقیت پرسپولیس در بازی فینال هستم و با 
عزم و اراده ای که در بین بازیکنان وجود دارد حتما می توانید فعل خواستن را صرف کنید و با دست 
پر برگردید. مسائل حاشیه ای همیشه در این شرایط سخت باشــگاه را تهدید می کند و مهم ترین 
کاری که باید انجام شود این است که باشگاه را از مسائل حاشیه ای دور نگه دارید و با تمرکز بیشتر 
روی بازی فینال فکر کنید.« گفته می شــود که ســلطانی فر شاید به همراه ســمیعی، مدیرعامل 

پرسپولیس راهی قطر شود.

احمد الجبوری؛ مومن زاده شهرخودرو!
در حالی که سید مهدی رحمتی خط آتش تیمش مقابل استقالل را به قاسمی نژاد و احمد الجبوری 
سپرده بود، یارگیری شدید اســتقاللی ها با ستاره گلزن شــهرخودرو باعث شده بود تا وی نقش 
گل ساز را با پاس های عمقی خود برای الجبوری سرعتی و تکنیکی برعهده گیرد.پاس هایی که امین 
قاسمی نژاد و هم تیمی هایش به الجبوری برای تک به تک شدن با مظاهری دادند به عوض اینکه 
شادی پس از گل را رقم بزند، غم و افسوس از گل نشدن را روی چهره بازیکنان شهرخودرو نمایان 
می کرد که با چهره ای مغمــوم تنها نظاره گر فرصت های طالیی گلزنی تیم شــان بودند.الجبوری 
جوان و دونده به رغم جــای گیری های خوب خود که بارها فاصله در تک بــه تک ها را با مدافعین 
پشت ســرش به چندین متر می رســاند،  هرگز در زدن ضربات آخر موفق عمل نکرد تا آه مشهود 
مهدی رحمتی را دمای منفی 4 درجه مشهد، به آسمان بفرستد. بازیکنی شبیه به احمد مومن زاده 
که با همان جنگندگی و جسارت تنها ویترین افسوس را برای هواداران تیمش کامل کرد.افسوس 
شــهرخودرویی ها آنجا زیادتر شــد که دو تک به تک عالی احمد الجبوری با مظاهری در شرایط 
10 نفره بودن شــهرخودرو رقم خورد؛ اما باز هم نتیجه همان 2 بر صفر باقی ماند تا یک شکســت 
 تلخ برای مشــهدی ها در روزی که فوتبال خوبی بــازی کردند و موقعیت هــای بهتری رقم زدند، 

ثبت شود.

»آصفی« می آید، »مددی« مدیرعامل استقالل می شود
تغییراتــی در هیئت مدیره اســتقالل در حال رخ دادن اســت که یکی از این موارد اضافه شــدن 
حمیدرضا آصفی به عنوان عضو پنجم هیئت مدیره آبی پوشان است تا او جانشین احمد سعادتمند 
شود.آصفی که قبل از حضور در هیئت مدیره استقالل به عنوان مشاور بین  الملل فدراسیون فوتبال 
در حال فعالیت بود، بــه عنوان عضو پنجم هیئت مدیره اســتقالل اضافه خواهد شد.اســماعیل 
خلیل زاده، حجت نظری، مهدی عبدیان و هادی زبده شــیرکوهی چهــار عضو دیگر هیئت مدیره 
استقالل هســتند که البته گفته می شد زبده شیرکوهی از ســمت خود استعفا داده ولی این خبر 
تاکنون رسمی نشده اســت.عالوه بر این، احمد مددی گزینه نخســت وزارت ورزش برای حضور 
به عنوان مدیرعامل اســتقالل اســت. گفته می شــود تمامی کارها برای حضور مددی در پست 
مدیرعاملی استقالل انجام شده و تنها امضای سلطانی فر، وزیر ورزش باقی مانده است.پس از 
برکناری احمد ســعادتمند طی دو ماه و 1۵ روز قبل، احمد مددی به عنوان سرپرست مدیرعاملی 
استقالل منصوب شــد و از آن زمان تاکنون مدیرعامل اســتقالل به صورت رسمی انتخاب نشده 
 است ولی اکنون خبر می رســد طی روزهای آتی، مددی به عنوان جانشین ســعادتمند انتخاب

 خواهد شد.

خبر روز

ملی پوش سپاهان:

 گروه پر باری داریم
تیم فوتبال زنان ســپاهان اصفهــان تاکنون 
درفصل جاری لیــگ برتر، دو بــازی انجام 
داده و با پیروزی مقابل تیم های ذوب آهن و 
شهرداری بم، خود را به عنوان یکی از مدعیان 
اصلی قهرمانــی معرفی کرده اســت.هاجر 
دباغی، بازیکن این تیم در مورد شرایط سپاهان 
گفت: قبل از شروع لیگ اردوی بلند مدتی در 
اصفهان و پس از آن در تهران داشتیم و سخت 
تمریــن کردیم. برای چالش هــای پیش رو 
آماده بودیم و خوشبختانه ضمن کسب امتیاز 
کامل دو مسابقه، عملکرد خوبی هم به جای 
گذاشــتیم و گل های خوبی زدیم.  باشــگاه 
سپاهان با ما حرفه ای برخورد کرد، اردوهایی 
حرفه ای تدارک دید و امکانات کاملی داشتیم 
که در موفقیت مان بی تاثیر نبــود. جا دارد از 
باشگاه ســپاهان و مدیریت این باشگاه هم 
تشکر کنم.وی در مورد بهبود عملکرد سپاهان 
در فصل جدید مســابقات بیان کــرد: بنیه و 
ترکیب اصلی تیم امســال هم حفظ شــده و 
ما سال هاســت که با هم کار می کنیم. عالوه 
بر این باشــگاه نقاط ضعف را پوشش داد و 
خریدهای خوبی انجــام داد. از طرفی دیگر 
خانم امیرشــقاقی هر کدام از مــا را به نقطه 
اوج برگرداند چون در لیگ ســال قبل آنگونه 
که می خواستیم نتیجه نگرفتیم؛ اما امسال 
خوشبختانه با توجه به این تغییرات، تفکرات 
خانم امیرشــقاقی و تمریناتی که داشته ایم، 
نتیجــه گرفته ایم.دباغی در مــورد گروه تیم 
سپاهان در فصل جاری مسابقات گفت: گروه 
پرباری داریم و هر بازی برای مان پر از تجربه و 
چالش های جدید است. تا اینجا خوب درس 
گرفته ایم و چالش های سختی را پشت سر 
گذاشته ایم. با توجه به شکل و شمایل برگزاری 
مســابقات هدف های زیــادی داریم. هدف 
اول صدرنشینی و صعود از گروه است؛ اما در 
مراحل بعد به فینال و قهرمانی فکر می کنیم و 
ترجیح می دهیم به تدریج اهداف مان را دنبال 
کنیم.وی در مورد افزایش کیفیت مسابقات 
بیان کرد: لیگ در چند ســال گذشته تحوالت 
زیادی داشته  و رو به پیشرفت بوده  ، تیم های 

مدعی هم هر سال بیشتر می شوند .

مستطیل سبز

گیتی پسند مدل 99 در حالی  امروز رونمایی می شود 
که تمام دیدارهای تدارکاتی خود را پیروز از زمین خارج 
شده و بدون شک نگاه همه فوتسال دوستان را به خود 
جذب کرده و با تالش و پشتکار می تواند فصل رویایی 

برای خود رقم بزند



چهارشنبه 26  آذر    1399 / 1 جمادی االول1442/ 16 دسامبر 2020/ شماره 3144
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۵۷ درصدی پروژه احداث باند شمالی بلوار نظام
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان از پیشرفت ۵۷ درصدی عملیات اجرای پروژه احداث 
باند شمالی بلوار نظام سپاهان شهر خبر داد و گفت: هم اکنون ۲۸ پروژه فعال توسط سازمان عمران 

در حال اجراســت.مجید طرفــه تابان  
اظهار کرد: تاکنون در پروژه احداث باند 
شمالی بلوار نظام سپاهان شهر، هفت 
هــزار و ۱۰۰ متر مکعــب خاک برداری، 
جدول گذاری به طول هفت هزار متر، ۷۰۰ 
مترمکعب اجرای بتن، بنایی با ســنگ 
الشه ۷۰۰ مترمکعب، زیر اساس دو هزار 
و ۷۰۰ مترمکعب و اساس دو هزار و۷۰۰ 
مترمکعب اجرا شــده است.وی افزود: 
در این پروژه جهت تعریض خیابان یک 

هزار و چهل متر دیوار بتنی اجرا شده که ۶۵۰ متر آن از دیوارهای بتنی قبلی مورد استفاده قرار گرفت و 
جا به جا و نصب شده است.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان ادامه داد: در پروژه احداث 
باند شمالی بلوار نظام سپاهان شهر ۳۹۰ متر دیوار جدید هم در امتداد خیابان اجرا شده و با اتمام 
عملیات زیرسازی و جدول گذاری این پروژه آماده اجرای آسفالت است.وی با بیان اینکه باند دوم 
بلوار نظام سپاهان شهر یک هزار و ۳۴۰ متر طول و ۱۱ متر عرض دارد، افزود: مبلغ اولیه پیمان برای 
اجرای این پروژه حدود ۵۰ میلیارد ریال است.طرفه تابان با ابراز خرسندی از اینکه اجرای پروژه های 
عمرانی شهر اصفهان در مسیر پیشــرفت قرار دارد، گفت: با توجه به گرانی های اخیر و تعدیل پروژه 
و وجود مشــکالت تورمی، اجرای پروژه های عمرانی با قوت در مسیر خود پیش می رود و سازمان 
عمران در راستای عمل به سیاست های کالن شهری انجام پروژه های سطح شهر اصفهان را در دست 
دارد که اجرای مجموعه پل ها و تقاطع های غیر همسطح شــهید سلیمانی، ایستگاه مترو شاهد و 

ادامه احداث رینگ چهارم شهر اصفهان از جمله آنهاست.

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری خبر داد:

استمرار تمهیدات کرونایی در پایانه های اصفهان
مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان ضمن تبریک فرارسیدن ۲۶ آذرماه 
روز حمل و نقل به شــرکت های مســافربری و رانندگان، اظهار کرد: پایانه های پنج گانه شهرداری 
اصفهان بدون هیچ وقفه ای در حال خدمت رسانی به شــهروندان است و با ضدعفونی و گندزدایی 
مستمر شرایطی فراهم کرده تا مسافران در این شرایط سخت کرونایی آسوده خاطر از پایانه های 
مســافربری اصفهان اســتفاده کنند.عباس محبوبی افزود: در ۹ ماهه سال جاری نزدیک به چهار 
میلیون مسافر از طریق پایانه های پنج گانه شهرداری اصفهان جا به جا شده اند که این آمار نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، با توجه به شرایط خاص کشور و شهر گنبدهای فیروزه ای که درگیر شیوع 
ویروس کرونا شده، روند کاهشی داشته است.مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: امروزه وسایل حمل و نقل عمومی یکی از نیازهای جامعه بشری است از این 
رو در تالش هستیم تا با ارائه خدمات بهتر بتوانیم به شــهروندان کمک بسزایی کرده و پایانه های 
پنج گانه شهر اصفهان را به روزرسانی کنیم و امکانات را برای تمامی مسافران فراهم آوریم.وی ادامه 
داد: در حال حاضر میزان فروش بلیت اینترنتی از ۳۰ درصد به ۷۲ درصد رسیده است به طوری که 
بیش از ۷۰ درصد بلیت های اتوبوس به صورت اینترنتی فروخته می شود.محبوبی گفت: سازمان 
پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان دارای پنج پایانه برون شهری و درون شهری است که در 
شمال، جنوب، شرق و غرب این کالن شهر واقع شده و پایانه صمدیه به عنوان پایانه درون شهری 

در اصفهان فعالیت می کند.

 کاهش آسیب های اجتماعی در سایه توسعه حرم زینبیه)س(؛

گردشگری مذهبی در اصفهان رونق می یابد

یکصد و بیست و سومین جلسه کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر 
اصفهان با حضور ریاست شورا و جمعی از اعضای شورای شهر و متولیان حرم 
زینبیه)س( و در محل این حرم برگزار شد.  فریده روشن، رییس کمیسیون 
فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان در این نشست اظهار کرد: شهرهای 
مشهد، قم و شیراز به عنوان مراکز زیارتی و گردشگری کشور پذیرفته شده 
و در اصفهان نیز بهتر اســت از ظرفیت حرم زینبیه به عنوان قطب مذهبی 
گردشگری شهر استفاده شــود.وی افزود: اضافه شدن عنوان برخوردار به 
اصفهان باعث شده حمایت های ملی کمرنگ شود و اصفهان ستیزی در همه 

زمینه ها، مانع از تحقق وعده های دولتی به این شهر شده است.

لزوم توجه به اشتغال زایی در منطقه زینبیه
رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان تصریح کرد: در 
دوره پنجم شورا هیچ نگاه سیاسی به مناطق کم برخوردار وجود نداشته و از 
ابتدای فعالیت مان در شورا همواره شهردار منطقه دغدغه توسعه حرم زینبیه 
را داشته و در جلسات متعدد پیگیر توسعه منطقه بوده است.وی با تاکید بر 
لزوم توجه به هویت امامزاده های اصیل کشور و توجه متولیان به این موضوع 
ادامه داد: توسعه زیارتگاه هایی مانند حرم حضرت زینب بنت موسی )س( 
می تواند در تحقق این اصالت موثر بــوده و محلی برای اجرای برنامه های 
فرهنگی به بهترین نحو باشد.روشــن با تقدیر از اقدامات فرهنگی تولیت 

آستان حضرت زینب )س(، خاطرنشان کرد: برنامه های فرهنگی به ویژه 
در ایام عزاداری باید تنوع بیشتری یابد؛ الزم است مکان هایی برای مراقبت 
از کودکان نیز پیش بینی شــود تا مادرانی که قصد شــرکت در برنامه های 
فرهنگی را دارند بدون هیچ گونه مزاحمتی بتوانند حضور یابند.روشن تاکید 
کرد: با توجه به اینکه این منطقه در مجاورت مناطق حاشیه نشین شهر قرار 
دارد، هر اقدام فرهنگی و اجتماعی می تواند به حل معضالت حاشیه نشینی 
اصفهان کمک کند بدین سبب الزم اســت مهارت افزایی و کارآفرینی و ارائه 
آموزش های کسب و کار ساکنان این منطقه در جهت رفع بیکاری و افزایش 

اشتغال در اولویت اقدامات فرهنگی اجتماعی تولیت قرار گیرد.

توسعه مناطق کم برخوردار با نگاه عدالت محور
علیرضا نصراصفهانی، رییس شورای شهر اصفهان نیز در این جلسه با تقدیر 
از اقداماتی که تولیت حرم حضرت زینب )س( برای اشتغال زایی منطقه 
انجام داده، گفت: توسعه و پیشــرفت منطقه ۱۴ شهر اصفهان به شکلی 
پیش رفته که اکنون سر خود را باال می گیریم می گوییم این منطقه تبدیل 
به کارگاه عمرانی بزرگ در زمینه های مختلف شــده است.وی با اشاره به 
تاکید شورا و شهردار اصفهان مبنی بر لزوم رعایت عدالت فضایی و توسعه 
عادالنه منابع، تصریح کرد: اواخر دوره شــورای سوم جمعی از شهروندان 
منطقه زینبیه به دفترم آمدند و درخواست تغییر نام این منطقه را داشتند 

چون معتقد بودند تا وقتی این نام بماند مشــکل منطقه نیز باقی خواهد 
ماند؛ به آن ها گفتم که با تغییر نام، تغییری در توسعه منطقه رخ نمی دهد 
بلکه باید اتفاقات مشخصی برای این تغییر رخ دهد که اکنون این اتفاقات 
تا حد زیادی رخ داده اســت.نصراصفهانی با اشاره به تصویب بودجه ۲۰۰ 
میلیارد تومانی طرح های گردشــگری »اصفهان ۲۰۲۰« خاطرنشان کرد: 
برنامه اصفهان ۱۴۰۵ نیز درحال تصویب اســت که یکی از اهداف کالن آن 
اســتفاده از ظرفیت های اصفهان به عنوان قطب گردشگری کشور بوده و 
گردشگری مذهبی نیز یکی از ظرفیت هایی اســت که هر شهر و کشوری 
از آن غفلت کند در حق مردم خود خیانت کرده است.رییس شورای شهر 
اصفهان اضافه کرد: تا سال ۲۰۳۰ ساالنه دو میلیارد گردشگر در جهان جابه جا 
می شوند؛ اینکه کشور و شهر ما چقدر از این فرصت استفاده خواهد کرد به 
تدبیر مدیران بازمی گردد.وی اظهار کرد: سعی کرده ایم در توسعه مناطق 
شهری، بر اختالف نظرهای اندک چشم پوشی کرده و اقدامات را به بهترین 
شکل پیش ببریم.نصراصفهانی ادامه داد: چند ماه است برای تخصیص 
بودجه ملی جهت بازآفرینی بافت پیرامون حــرم زینبیه با هیئت دولت 
مکاتبه و رایزنی داریم و اخیرا نیز الیحه ای برای دریافت و اجازه انتشــار 
۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط شورای شهر تصویب شد؛ در این 
زمینه پیش قدم شده ایم تا اگر ظرفیتی ایجاد شد بدون معطلی این اعتبار 
برای اصفهان کسب شود.وی تاکید کرد: اگر این درخواست بحق مدیریت 
شهری اصفهان قبول شود، تولیت حرم نیز باید با نمایندگان مجلس رایزنی 

کند تا بازآفرینی پیرامون حرم زینبیه حول یک طرح قطعی سرعت گیرد.

بازآفرینی پیرامون حرم زینبیه باید منسجم دنبال شود
فتح ا... معین، رییس کمیســیون پایش، نظارت و پیگیری شــورای شهر 
اصفهان با تاکید بر لزوم انسجام بخشی بر اقدامات حوزه بازآفرینی پیرامون 
حرم، اظهار کرد: زمانی که دوره ســوم، عضو شورای شــهر بودم به شهردار 
وقت اصفهان تاکید کردم که باید طرح تفصیلی و مصوبه کمیســیون ماده 
پنج برای این منطقه اندیشیده شود.وی افزود: اگر مصوبات الزم برای این 
منطقه اخذ شود، اقدامات به یک وظیفه سازمانی تبدیل می شود درحالی که 
تاکنون فعالیت های شهرداری سلیقه ای بوده و آنچه انجام شده براساس 
تصمیمات شخصی شهرداران رخ داده است.معین تصریح کرد: وقتی الزام 
قانونی با طی فرآیندهای مدنظر طی شود، هر شهرداری که بیاید نقشه راه و 
وظایفی مشخص در قبال منطقه زینبیه خواهد داشت.وی تاکید کرد: هدف 
هر مدیریت دولتی و شــهری تحقق زندگی خوب برای شهروندان است و 
یقینا این حق برای شــیعیان در زندگی شهروندی باید بیشتر محقق شود؛ 
شهروندان باید از درآمد خوبی برخوردار باشــند تا بتوانند خوب هم هزینه 

کنند بنابراین با هر اقدامی که این رویکرد را تحقق بخشد، موافق هستیم.

با مسئولان

برگزاری یادواره سنگرسازان بی سنگر استان اصفهان
یادواره شهید سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی و ۶۴۴ شهید سنگرســاز بی سنگر جهادگران استان 
اصفهان با حضور رییس سازمان، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان، مسئول 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان، معاونان و مدیران سازمان برگزار شد.در این مراسم محمدعلی 
احمدی، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: در آستانه حماسه ۹ دی قرار  
داریم، روزی که مردم با بصیرت بار دیگر فتنه دشمنان این کشور را خنثی و دشمنان را ناامید کردند.وی 
تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، الزم است امسال برنامه های دهه مبارک فجر به صورت ویژه 
و مناسبی برگزار شود، این برنامه ها باید فراگیر، مردمی، اثربخش، امید آفرین و نشاط بخش باشند.

 اختصاص تبلیغات شهری به موضوع شب یلدا با چاشنی
 روز پرستار 

طرح های تبلیغات شهری به مناسبت شب یلدا و روز پرستار با شعار »تنت سالم...« در سطح شهر 
نصب شده است.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: با توجه به اینکه شب یلدای امسال با والدت حضرت زینب)س( و 
روز پرستار همزمان شده است، تصمیم برآن شد تا عالوه بر پاسداشت شب یلدا، زحمات پرستاران و 
کادر درمان که در روزهای کرونایی مبارزین جبهه سالمت هستند نیز گرامی داشته شود.احمد رضایی 
اظهار کرد: شش طرح گرافیکی به مناسبت شب یلدا و روز پرستار طراحی شده که به صورت نمادین 
تصویری از کادر درمان و پرستاران با در دست داشتن عناصر شب یلدایی از جمله هندوانه، شیرینی و 
آجیل، شهروندان را به جمالت شیرینی شامل »تنت سالم و دلت شاد«، »تنت سالم و لبت خندون« 
و ... میهمان کرده اند.وی افزود: طرح های شــب یلدا با چاشنی روز پرســتار در ۳۰۰ تابلو تبلیغات 
شهری از سوی اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
نصب شده که مورد توجه شهروندان قرار می گیرد.گفتنی است؛ عالقه مندان برای دریافت هر یک از 

طرح های تبلیغات شهری می توانند به سایت esfahanfarhang.ir  مراجعه کنند.

 داوری بخش ویدئوآرت رویداد »در مقیاس قوس« 
در موزه هنرهای معاصر 

اولین جلســه داوری رویداد »در مقیاس قــوس« در بخش ویدئو آرت با حضور ســه داور برگزار 
شد.ژینوس تقی زاده، مینو ایرانپور و حسین حسینی که از جمله هنرمندان هنرهای مفهومی هستند 
که با حضور در موزه هنرهای معاصر اصفهان به عنوان محل دبیرخانه رویداد »در مقیاس قوس« به 
داوری آثار پرداختند.طرح های ارسالی شامل شرح ایده مرتبط با نماد قوس ماه آذر، نحوه ساخت 
و مشخصات فنی اثر، فضای پیشنهادی جهت اجرا در شهر و سابقه شرکت کنندگان بود که هر کدام 

از این گزینه ها توسط تیم داوری به صورت جداگانه بررسی و تبادل نظر شد.

مقابله با مصرف پالستیک در گالری شهری
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: مصرف پالستیک بسیار افزایش پیدا کرده و مردم با این کار به محیط زیست به شدت آسیب 
می زنند و زندگی همه انســان ها را به خطر می اندازند که به همین دلیل بر آن شدیم تا موضوع این 
دوره را به »نه به مصرف زیاد پالســتیک« اختصاص دهیم. احمد رضایی افزود: طرح های تابلوی 
تبلیغات شهری با عنوان »چیزی که عوض داره…« سعی داشته مخاطرات آسیبی استفاده زیاد از 
پالستیک را در قالب غذا و خوراکی به مردم نشان دهد، چون خوراکی ها به مردم زندگی می بخشند 
بنابراین هرچه قدر طبیعت بیشتر آلوده شود مخاطرات بیشتری سالمتی انسان ها را تهدید می کند.

خبر ویژهخبر خوان

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
سازمان پارک ها و انجمن 
علمی کشت سلول ایران

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان از انعقاد تفاهم نامه همکاری 
علمی، فناوری و پژوهشــی بین این سازمان 
و انجمن علمی کشت ســلول و بافت گیاهی 
ایران از طریق فضای مجــازی خبر داد.فروغ 
مرتضایی نژاد اظهار کرد: این تفاهم نامه با هدف 
اســتفاده از توانایی های آموزشی، پژوهشی، 
فنــاوری، تجهیــزات و حمایت های معطوف 
به رســالت طرفین تفاهم نامه، جهت ارتقای 
فعالیت های پژوهشی و آموزشی و نیازهای 
متقابل علمی_ اجرایــی و تبادل دانش فنی، 
علمی و تجربی امضا شــد.وی تصریح کرد: 
مجوز فعالیت کشــت بافت ســلولی توسط 
ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 
اصفهان صادر شــده و عضویت افتخاری این 
ســازمان به عنوان عضو حقوقی این انجمن 
از سوی رییس انجمن به ســازمان پارک ها 
اعطا شد.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شــهرداری اصفهان با بیان اینکه کشت 
ســلول و بافت گیاهی، یک تکنیــک ابزاری 
مهم در مطالعات پایه و کاربردی بوده و دارای 
کاربردهای تجاری است، گفت: امروزه بسیاری 
از گیاهان مهم تجاری، زینتی و دارویی از طریق 
این تکنیک تکثیر می شوند.وی افزود: انجمن 
کشت ســلول و بافت گیاهی ایران به منظور 
گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی کشت سلول 
و بافت گیاهی در ایران و توسعه کیفی نیروهای 
متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و 
پژوهشــی در زمینه های کشت سلول و بافت 
گیاهی، تاسیس شد.مرتضایی نژاد تاکید کرد: 
بسترسازی مناسب برای شناساندن، ارتقای 
توجه محققان، دانشجویان و تولیدکنندگان و 
نیز توانمندسازی عالقه مندان و هدایت آنها به 
سمت تولید محصوالت دانش بنیان و ترویج 
کارآفرینی یکی از اهداف اصلی و چشم انداز 
این انجمن است که هیئت موسس آن، جمعی 
از اســتادان برجسته کشــور در زمینه زیست 
شناسی گیاهی بوده و انجمن عضو اتحادیه، 

انجمن های علوم زیستی هستند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر بارکد خوان 
QR )اصکیف( روی دو هزار و ۴۳۵ تاکســی شهر 
نصب شــده و دو هزار و ۸۳ مورد آن فعال شــده 
اســت.هادی منوچهری اظهار کرد: نصب ســامانه 
هوشــمند روی تاکسی های شــهر در سال های ۹۰ 
تا ۹۴ و تحمیل هزینه هایی بــه رانندگان تجربه ای 
ناموفق بود، امــا در اجرای طرح جدیــد آموزش، 
نصب و راه اندازی ســامانه هوشمند پرداخت کرایه 
تاکســی از طریق کــد QR و اپلیکیشــن اصکیف 
رایگان است و هیچ هزینه ای برای رانندگان ندارد.

وی خاطرنشــان کرد: با اجرای این طرح مسافران 
تاکسی در اصفهان می توانند در صورت استفاده از 
خدمات تاکســی های متصل به ســامانه اصکیف 
)کیف پــول الکترونیکــی شــهروندان اصفهانی( 
کرایه خــود را بدون دغدغه بابت داشــتن پول نقد 
یا وجود پول خرد برای دریافــت مابقی کرایه و نیز 
بدون نگرانی از ســرایت بیماری های واگیردار، تنها 
با اســکن کردن بارکد دوبعدی )QR( نصب  شده 
در داخل تاکسی پرداخت کنند.مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
ادامه داد: شهروندان می توانند از طریق ارسال عدد 
سه به شماره ۳۰۰۰۱۷۳۰۳۰ و یا از طریق مارکت های 
معتبر )کافه بازار و گوگل پلی( نســبت به دریافت 
و نصب اپلیکیشــن »اصکیف« اقــدام کنند.وی با 
بیان اینکه در مجموع ۹ هزار و ۵۰۰ تاکسی از جمله 
تاکسی های اینترنتی، سرویس مدارس و آژانس ها 

شامل اجرای طرح اصکیف می شوند، اما اولویت با 
تاکسی های زرد رنگ است، گفت: رانندگان تاکسی 
نیز در همان لحظه در برنامــه اصکیف خود، پیغام 
»پرداخت با موفقیت انجام شد« را دریافت کرده و 
قادر خواهند بود با مراجعه به منوی گزارشات نسبت 
به دریافتی های خود مطلع شوند.منوچهری با تاکید 
بر اینکه از سامانه هوشــمند پرداخت کرایه تاکسی 
توســط بخش خصوصی پشــتیبانی نرم افزاری 
می شــود، افزود: مهم ترین هدف استفاده از بارکد 
خوان در تاکسی های شــهر افزایش ضریب ایمنی 
و امنیت با جلوگیری از برخورد فیزیکی برای تبادل 

اسکناس به ویژه در شرایط کرونایی فعلی است.
وی اظهار کرد: با توجه به شــیوع ویــروس کرونا، 
پذیرفتن کار با این سامانه از سوی رانندگان تاکسی 
و مسافران اهمیت زیادی دارد و می تواند در کاهش 

خطرات ناشی از این ویروس بسیار اثرگذار باشد.

نصب بارکد خوان QR در بیش از دو هزار تاکسی شهر اصفهان

سردرهای قدیمی 
فراموش شده شهر اصفهان

 اصفهان ، طی چنــد دهه اخیــر تغییرات 
زیادی را به خود دیده و یکی از ویژگی های 
مهم فضای شــهری نیز، پویایــی و تغییر 
پذیری آن اســت؛ ویژگی ای که البته می 
تواند عناصر سنتی، بناهای تاریخی و داشته 
های ما را با ســرعت وصف ناپذیر خود، از 

میان بردارد.

وز عکس ر

عکس: ایسنا

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۹۹/۵۶۶ مورخ ۹۹/۰۳/۰۷ شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش عرصه هشت پالک 
مسکونی )از محل منابع داخلی(، واقع در منطقه سه بر اساس بلوک بندی مشخص شامل بلوک های ۱- چهار پالک به مساحت ۲۰۵۲ متر مربع با قیمت 
پایه کارشناسی به مبلغ ۴۸/۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، ۲- چهار پالک به مســاحت ۲۰۱۰ متر مربع با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ ۴۶/۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حسب 
مشخصات موجود در مدارک مزایده اقدام نماید.متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ به 
امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مزایده )نوبت سوم(

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آبادم الف:1061480

چاپ اول
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برای فرزند خود الگوی مناســبی باشید:والدین هنگامی 
که خود اشــتباه می کنند تالش می کنند با تعقل و تدبر به 
بررسی اشتباه خود بپردازند و مسئولیت کارهای خود را بر 
عهده بگیرند. بنابراین تالش کنید این گونه  الگوی مناسبی 
برای فرزندان خود باشید. والدینی که مسئولیت خطاهای 
خویش را نمی پذیرند، نمی توانند از کودک یا نوجوان خود 
هم این انتظار را داشته باشند چرا که فرصتی برای آموزش 

و الگو پذیری نداشته است.
اجتناب از قبول مســئولیت: نوجوانان وقتی که در انجام 
وظایف خود تحت فشــار قرار می گیرند، مسئولیت را نمی 
آموزند. والدین گاهی وقت ها از اشــتباه کردن نوجوانان 
جلوگیری مــی کنند، چون مــی خواهند فرزندان شــان 
نمرات خوبی کســب کنند یا مربی خود را تحت تاثیر قرار 
دهند.شــما فرزندتان را دائم به طرف موفقیت و بهترین 
بودن هل مــی دهید و در صــورت ناکامــی او را تنبیه می 
 کنید یا باتوجه چند برابر تالش می کنید وی را به جایی که 

میخواهید ، برسانید.
 این تنها سبب می شود نوجوان شما برای حمایت به شما 
وابسته شود. با این کار نوجوان سرخورده می شود.فرزند 

شــما اجازه دارد زمان هایی نخواهد که مسئولیتی را قبول 
کند. وی را تنبیه نکنید. بلکه از او پشــتیبانی کنید تا پس 
از استراحت، شیرینی مســئولیت پذیری و درست انجام 

دادن کارها را بچشد.
 اهمیت نحوه برخورد با اشــتباهات نوجوانان: ما انســان 
هستیم و همه اشتباه می کنیم. با عواقب اعمال خود می 
آموزیم و بهبــود پیدا می کنیم.بنابرایــن، هر چه قدر برای 
شما دشوار باشد، شــیوه برخورد با اشــتباهات نوجوانان 
این است که به آن ها اجازه خطا کردن بدهید و تنها مراقب 
شان باشید و راهنمایی شــان کنید، آنها را از بهترین درس 
هایی که برای رشد یک شــخص بالغ و دارای مهارت های 
زندگی است، محروم نکنید. یک الگوی خوب باشید، ولی 
بگذارید آن ها شکست بخورند. و زمانی که آن ها شکست 
بخورند، جمله هایــی مثل »من به شــما چنين گفتم« را 
فراموش کنید.در عوض به آنها کمک کنید تا اشــتباه خود 
 را مرتفع کنند و از آن ها بخواهید دفعه بعد چه کار دیگری

 انجام دهند.
آنها باید اکنون این موضوعــات را تجربه کنند، یکی از علل 
آن است که نوجوانان در مرحله قبل از بزرگسالی و استقالل 

یافتن هستند، آنها سن بلوغ و غرورهای بی اندازه را تجربه 
می کنند و دوست دارند مثل افراد بزرگ رفتار کنند و علت 
دیگر این است که، یک روز، شــما در نزدیکی آنها نخواهید 
بود و باید وقتی که در آن جا نیستید تصمیم بگیرند که چه 
چیزی درست اســت و اگر اشتباه نکرده باشــند و نتیجه 
اشــتباهات خویش را ندیده باشــند، چطور باید درست را 
از اشــتباه تشــخیص دهند.ما به عنوان والدیــن، باید به 
یاد داشته باشــیم که نوجوانان در مرحله نوجوانی، آغاز به 
یادگیری در خصوص روابط و شیوه انجام مسوولیت ها در 

بزرگسالی می کنند.
یکی از بزرگ ترین مشکالت والدین در شــیوه برخورد با 
اشتباهات نوجوانان، کمبود ارتباط است. هر کاری که می 
توانید برای بهبود ارتباط با نوجوان خود انجام دهید، ارتباط 
شما با نوجوان تان مشکالت را کاهش می دهد. بنابراین به 
اشتباهات نوجوان خود به عنوان مشکالت نگاه نکنید، به 
آن ها به عنوان یک فرصت تدریس و فرصتی برای نزدیک 
شــدن به نوجوان خود نگاه کنید و تــالش کنید که به وی 
نزدیک شوید تا بتواند صادقانه از خطاها و طرز فکر خود در 

خصوص آنها با شما صحبت کند.

آشپزی
باسلوق 

مواد الزم باسلوق: نشاسته گندم نصف پیمانه،آب 
یک پیمانه،شکر دو سوم پیمانه،گالب6 الی 8 قاشق غذا 

خوری،روغن مایع یک پنجم قاشق غذا خوری،وانیل  یک چهارم قاشق 
چای خوری،پودر هل نوک قاشق چای خوری،پودر آگار آگار )اختیاری( 
یک قاشق چای خوری،پودر نارگیل به مقدار الزم،مغز گردو به مقدار الزم

طرز تهیه باسلوق: نشاسته و آب و شکر را با هم مخلوط کنید تا کامال دانه های شکر و نشاسته حل 
شود.حتما از ظرف تفلون برای پخت استفاده کنید و بهتر است از قاشق یا کفگیر چوبی برای پخت 

استفاده کنید.محلول را روی شعله کوچک گاز قرار داده ولی با حرارت متوسط.کمی هم بزنید بعد وانیل و 
هل را اضافه کنید. کمی که خمیر جمع شد )نه کامل( ، شعله گاز را کم کنید و بعد گالب را اضافه و هم بزنید.

خمیر که کامل جمع شد روغن مایع را اضافه کنید ،  آنقدر هم بزنید تا روغن کامال جذب خمیر شود. 
خمیر حاصل را به مدت حداقل ده دقیقه الی یک ربع هم بزنید و حرارت بدهید، دقت کنید حرارت 
گاز خیلی کم نباشد ولی زیاد هم نباشد شعله کوچک گاز، بعد زیر گاز را خاموش کنید و خمیر را به 

ظرف دیگه ای منتقل کنید. بگذارید کمی از حرارت و داغی  آن بیفتد؛ بعد با دست مقداری 
بردارید و گلوله کنید . روی آن را مغز گردو بگذارید و داخل پودر نارگیل بغلطانید .

اگر می خواهید پودر نارگیل زیادی به باسلوق شما بچسبد و پرپشت شود ، می توانید 
انگشت تان را داخل گلوکز مایع )که خارج از یخچال بوده و نرم هست( فرو 

کنید و بمالید به دور تا دور باسلوق ، بعد بگذارید نیم ساعت داخل 
یخچال تا چسبندگی اش بیشتر شود، بعد داخل 

پودر نارگیل بغلطانید.

اشتباهات نوجوان را چطور مدیریت کنیم؟ )2 (

تصویربرداری ملکه گدایان به نیمه رسید بتمن بعدی سیاهپوست می شود!
تولید سریال »ملکه گدایان« به کارگردانی حسین سهیلی زاده و تهیه 
کنندگی رحمان سیفی آزاد و علی طلوعی ، به مرز 50 درصد رسیده 
و گروه فیلمبرداری مشغول ضبط سکانس های خارجی هستند 
و همزمان با فیلمبرداری سریال، مراحل تدوین سایر قسمت های 
باقی مانده در حال انجام است.سریال »ملکه گدایان« محصول 
نبراس پیکچرز است و ایرج محمدی به عنوان مشاور پروژه در این 
سریال حضور دارد.

در سری جدید کامیک بوک های بتمن که ماه آینده منتشر می شود، 
کاراکتر بتمن یک مرد سیاهپوست به نام تیم فاکس )پسرخوانده 
لوســیوس فاکــس مدیر تجــاری بــروس وین( خواهــد بود.

داســتان این گونه اســت که در آینده، شــهر گاتهام تحت کنترل 
قاضی شــرور قرار خواهد گرفت. بتمن )بروس وین( کشــته شده 
 و در این زمــان، فاکس بــه عنوان یــک بتمن جدید بــرای نجات 
برمی خیزد.

اقدامات چشمگیر فوالد مبارکه در زمینه آلودگی هوا

 بیش از 12 سال اســت که آالینده های زیســت محیطی فوالد مبارکه چه در 
بخش هوا و چه در بخش آب و پساب به صورت فصلی و به طور مداوم توسط 
آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست اندازه گیری و به آن سازمان 
اعالم می شود. عالوه بر این، در چندین قسمت از شرکت فوالد مبارکه، سامانه 
های پایش بر خط نصب شده است که مقادیر آالیندگی خروجی را به صورت 
آنالین و پیوسته نشــان می دهند. طبق این اندازه گیری ها، کلیه آالینده های 
شــرکت فوالد مبارکه زیر حد مجاز و در رنج اســتاندارد هستند.شرکت فوالد 
مبارکه با اختصاص بودجه های کالن و برنامه ریزی و بهره برداری از پروژه های 
محیط زیستی در بخش های کنترل آلودگی هوا )از قبیل غبارگیرهای خشک 
و تر در نواحی آهن سازی و فوالد ســازی(، بخش کنترل آلودگی آب و پساب 
)ســاخت و بهره برداری از تصفیه خانه های مدرن و بی نظیر در کشــور( و در 
 بخش پسماند )ایجاد سایت مدرن مدیریت پسماند( نتایج چشمگیر و موفقی

 داشته است. 
ضمن اینکه هرساله چندین پروژه جدید در این شرکت تعریف و اجرا می شود 
که شاخص آلودگی را در این شرکت کاهش می دهد.طی سال های 1386 تا 
1389 غبارگیرهای مربوط به کوره های فوالد سازی بهینه سازی شده و چندین 
غبارگیر جدید با هزینه بیش از 1000 میلیارد ریال نصب و بهره برداری شــد که 
نقش مهمی در کنترل آلودگی این کوره ها داشته است. عالوه بر این، در سال 
جاری، شرکت فوالد مبارکه با اختصاص هزینه 3000 میلیارد ریالی، قدم بلند 
دیگری برای کنترل کامل آلودگی این کوره ها برداشته است که تا سال 1402 به 
بهره برداری کامل خواهد رسید. با راه اندازی غبارگیرهای مذکور، انتشار غبار از 
کوره ها به صورت کامل تحت کنترل در خواهد آمد.شرکت فوالد مبارکه با نصب 
چندین سامانه پایش غبار در اطراف شرکت و در جهت بادهای غالب به صورت 
مداوم آالینده های وارد شده به اتمسفر را اندازه گیری و تحلیل می کند. طبق 
این اندازه گیری ها، وضعیت آالینده های اتمسفری در حد مجاز و پایین تر از 

حد استاندارد است.

اقدامات فوالد مبارکه در زمینه آلودگی هوا
1- جلوگیری از ورود آالینده ها:

الف- نصب بیش از 200 نوع تجهیز کنترل آلودگی هوا از قبیل غبارگیرهای کیسه 
ای، سیکلون ها، مولتی سیکلون ها و غبارگیرهای مرطوب مانند ونتوری اسکرابر 

ها از ابتدای بهره برداری
ب - اضافه شــدن غبارگیرهای مختلف در نواحی آهن ســازی و فوالد سازی به 

صورت مداوم
ت - استفاده از محلول پتاس SSR400 برای تثبیت خاک و جلوگیری از انتشار غبار

ث - استفاده از پاشــش آب و شــیره آهک جهت تثبیت و جلوگیری از پراکنش 
دپوهای کنستانتره

ج - نصب زباله سوز مدرن در واحد ورق رنگی و کنترل گازهای آالینده
ح - نصب موفق سیســتم بازیابی حرارت از گازهای خروجــی از توربین گازی و 

جلوگیری از انتشار 180 هزار تن دی اکسید کربن به اتمسفر
خ - کنترل انتشار گاز دی اکسید سولفور از واحد گندله سازی با ملزم کردن معادن 

به فروش کنستانتره کم سولفور
د - مرطوب سازی کلیه مواد خام ورودی به شرکت از قبیل کنستانتره، گندله و ... 

جهت جلوگیری از پراکنش غبار
ذ - ساخت مخازن مدرن جهت نگهداری و مدیریت ریزدانه های آهک و کنستانتره 

های ورودی
2- طبق مدارک و مستندات اداره کل حفاظت محیط زیست استان، سطح آلودگی 
در شهر مبارکه طی چندین سال اخیر حتی در روزهای سرد زمستانی نیز بسیار پایین 

بوده و هوای این شهر در کلیه روزها در دسته بندی پاک قرار گرفته است.
3- در سال 1398 تعداد 10 پروژه مختلف برای کنترل غبار و کاهش انتشار آالینده ها 
در ناحیه فوالدسازی به اجرا در آمد. عالوه بر موارد فوق، 3 پروژه بزرگ در این ناحیه 
به ارزش حدود 3000 میلیارد ریال تعریف شده که در قسمت های مختلف ناحیه از 

جمله کوره های قوس فوالد سازی در دست اقدام است.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

