
عرضه سکه و طالهای خانگی، بازار طال را با رکود مواجه کرده است؛

روزگار از سکه افتاده طال
3

  دلهره هایی که فریاد شدند
  مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان گفته ما می توانیم حقوق بازنشستگان را متناسب با  قدرت خرید

و هزینه های زندگی افزایش دهیم؛

5

افزایش بیماری سالک؛ 
 پیامد ساخت و ساز 
در حریم تاغزارهای 

اصفهان 

بازگشت 200 کارخانه 
تعطیل استان اصفهان 

به چرخه تولید

 تیم های ویژه 
ضد احتکار در اصفهان 

تشکیل شده است

5

3

3 5

776 زندانی جرائم 
غیرعمد در زندان های 

اصفهان 

7

ترمیم و مرمت ده ها 
آثار تاریخی اصفهان 

در نوروز

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

5

اصفهان؛ پیشتاز 
در تولید نان 

با آرد کامل در 
کشور

3

توقیف 1800 
خودروی 

هنجار شکن و 
پالک مخدوش  

دراصفهان

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با 

ارزیابی کیفی )فشرده( شماره 99/437 )نوبت اول(

مجتمع طالی موته م الف:1110479

مجتمع طالی موته در نظر دارد »ساخت جایگاه مخازن سوخت و کارواش تعمیرگاه ســنگین در مجتمع طالی موته واقع در استان 
اصفهان )نوبت سوم(« را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2099001546000018 و با جزئیات 

مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شــرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به مبلغ 448/380/000 ریال )چهارصد و چهل و هشت 

میلیون و سیصد و هشتاد هزار ( ریال بصورت )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار نماید.

   تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1399/12/19 

   مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز یک شنبه مورخ 1400/01/15

  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/01/28

   تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 10/30 روز یکشنبه مورخ 1400/01/29

عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 

و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

چاپ اول

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 
تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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شهادت امام موسی  کاظم )ع( را تسلیت می گوییم
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سعودی ها در یمن دست به دامان ترکیه شدند
مجتهد فاش کرد که درخواست کمک عربســتان از ترکیه در یمن همراه با شرایطی است که خشم 
امارات را بر می انگیزد.»مجتهد« افشــاگر معروف اسرار آل سعود با انتشــار توئیتی اعالم کرد که 
»محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان در شــرایط اضطراری کنونی ناچار است که در یمن از ترکیه 
کمک بگیرد و ترکیه طبق شــروطی این امر را می پذیرد که موجب خشم امارات می شود.مجتهد 
افزود: بنابراین بن سلمان در دوراهی بین اجبار به کمک خواستن از ترکیه و جلب رضایت »محمد 
بن زاید« ولیعهد ابوظبی قرار گرفته است.بر اســاس این گزارش، عربستان از ترکیه در جنگ یمن 
کمک خواسته که آنکارا با این موضوع موافقت کرده است. البته حضور ترکیه در این جنگ به اندازه 
حضور آن در لیبی سنگین نخواهد بود و آنکارا حمایت های لجستیک از سعودی ها کرده و پهپادهای 

خود را برای مقابله با حمالت انصارا...در اختیار سعودی ها قرار می دهد.

روسیه، ارتباطی با انتقادات علیه واکسن کرونا ندارد
ســخنگوی کاخ کرملین اعالم کرد روســیه هیچ ارتباطی با کارزار ضداطالعاتی ادعایی رسانه های غربی 
درباره واکسن های کرونا ندارد.دیمیتری پسکوف با پوچ خواندن ادعای نشریه وال استریت ژورنال گفت: 
سرویس های ویژه روسی هیچ ارتباطی با انتقاد علیه واکسن ها ندارند. مسکو ، سروکاری با کمپین های 
ضد اطالعاتی درباره واکســن های کرونای ساخت کشــور های غربی ندارد.در حالی که واکسن روسی 
اسپوتنیک وی از منظر تایید کشور ها در رتبه نخست دنیا قرار گرفته، نشریه وال استریت ژورنال گزارش داد 
که روسیه پشت کمپینی برای تضعیف اعتماد به واکسن های غربی علیه کرونا قرار دارد.وال استریت ژورنال 
با استناد به گفته برخی از مقامات ادعا کرد که چهار نشریه ا پیوند های گزارش شده با اطالعات روسیه در 
تالش برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی در مورد موضوعاتی از جمله اعتماد به واکسن غربی کرونا هستند. 

این رسانه آمریکایی البته هیچ مدرک مشخصی برای تایید هیچ یک از ادعا های خود ارائه نکرده است.

موافقت کره جنوبی با پرداخت هزینه های نظامیان آمریکایی
وزارت خارجه آمریکا مدعی شــد که دولت کره جنوبی با پرداخت هزینه های بیشتر برای استقرار 
نظامیان آمریکایی در خاک این کشور موافقت کرده است.خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا که اسمی از وی نیاورده است گزارش داد، این توافق بازتاب دهنده تعهد دولت 
جو بایدن برای تقویت و مدرنیزاســیون اتحادهای دموکراتیک این کشور برای تامین امنیت و رفاه 
مشترک با متحدین است. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به جزئیات افزود: این 
توافق شامل افزایش معنی دار حمایت های پشتیبانی از ســوی کشورهای میزبان است. 28500 
نظامی آمریکایی در خاک کره جنوبی مستقر هستند و طبق توافق قبلی 90 درصد کمک های مالی 

سئول مستقیما دوباره به اقتصاد کره جنوبی بازمی گشت.

تالش البی اسرائیل برای ساکت کردن مدافعان فلسطین
یک رسانه آمریکایی از تالش البی رژیم صهیونیستی برای ساکت کردن فعاالن مدافع حقوق فلسطین 
در آمریکا پرده برداشت.وبسایت آمریکایی اینترسپت در گزارشی فاش کرد که البی رژیم صهیونیستی 
در آمریکا درصدد ساکت کردن فعاالن مدافع حقوق فلسطین در ایاالت متحده و متهم کردن آنها به 
»یهودی ستیزی« است.در همین راستا، »کائو روپ سینگ«، یک فعال مدافع حقوق فلسطین در 
آمریکا که در یک کنفرانس دانشجویی در سال 20۱8 در دانشگاه کالیفرنیا درباره تحقق عدالت درباره 
فلسطین صحبت کرده بود، گفت که پس از گذشت چند روز از این صحبت ها با جست وجوی نامش 
در گوگل متوجه ثبت نامش در سایت»Canary Mission« شد که نام فعاالن فلسطین را در لیست 
سیاه قرار داده و طبقه بندی و آنها را به »یهودی ستیزی و تروریسم«متهم کرده است.سینگ در ادامه 

گفت که آدرس تمامی حساب های وی در شبکه های اجتماعی در این سایت ثبت شده است.

واکنش ها به طرح جدید صلح آمریکا در افغانستان با چاشنی هشدار و تهدید؛

صلح افغانستان، همچنان دست نیافتنی

شماری از فعاالن سیاسی و رسانه ای افغان ،طرح جدید صلح آمریکا 
را که در سفر زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان به 
محمد اشــرف غنی، ریییس جمهوری و عبدا... عبدا... رییس شورای 
عالی مصالحه ملی تحویل داده شــد، ناکارآمــد و ادامه طرح »بن« 

می دانند که 20 سال پیش به شکست منجر شد.
دولت انتقالی و نقشه راه سیاسی و آتش بس دائمی، سه بخش مهم 
طرح صلح نو آمریکایی است.در این طرح آمده است که پس از پایان 
دولت انتقالی، رییس آینده افغانستان بر اســاس انتخابات برگزیده 

خواهد شد.
در این طرح  آمده است که در رأس قوه اجرایی رییس دولت و وزیران 
کابینه با ریاست های مستقل و در بخش دیگر مجلس و مجلس سنا 
قــرار دارد که طالبان نیز در ترکیب آن مشــارکت خواهند داشــت.این 
در حالی اســت که ریس جمهوری افغانســتان انتقال قدرت از طریق 
انتخابات را غیرقابل بحث اعالم و یک بار دیگر تاکید کرد که تنها از طریق 
انتخابات حاضر به انتقال قدرت است.دولت جوبایدن پس از رسیدن به 
کاخ سفید اکنون طرحی دیگر  را از طریق زلمی خلیل زاد به کابل فرستاده 
است که سیاستمداران، محافل رســانه ای و سیاسی این کشور را به دو 
جناح موافق و مخالف تقسیم کرده و سبب موضع گیری های جدید شده 

است.رییس جمهوری  افغانســتان تایید کرد که طرح  جدید آمریکا و 
نامه آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور  را دریافت کرده است.اشرف 
غنی پس از سفر خلیل زاد و در مراسم افتتاح سال سوم و دوره  هفدهم 
مجلس این کشــور با بیان اینکه هر  فردی طرحی را پیشنهاد می کند 
اما این طرح ها عملی نیســت، تاکید کرد که انتقال قدرت تنها از طریق 

انتخابات ممکن است.
»حمدا... محب« مشاور امنیت ملی افغانســتان با  بیان  اینکه  طرح 
جدید درواقع چارچوبی  برای تســریع روند صلح  است، افزود: طرح 
دولت مشــارکتی ،طرح زلمی خلیل زاد و نه دولت آمریکاســت.وی 
اظهار داشت: معضل افغانســتان تنها در مذاکره با طالبان و مشارکت 
آنها در قدرت حل نمی شود زیرا طرف های زیادی در جنگ افغانستان 
وجود دارند که بخش بزرگــی از آن نیروهای خارجی است.»اســتاد 
مسعود« کارشــناس مسائل سیاســی افغانســتان نیز در فیسبوک 
نوشت، مردم افغانســتان اولین قمار که کنفرانس بن بود را باختند و 
اکنون بعد از بیست سال دوباره با اندکی تفاوت بار دیگر در صدد تکرار 
اشتباهات کنفرانس بن هستند.وی افزود:این بار بازهم آمریکا، سازمان 
ملل،همسایه ها،خلیل زاد ،اشرف غنی و سران جهادی سابق برای تکرار 
کنفرانس بن دور هم جمع می شوند.این کارشــناس سیاسی افغان 

تاکید کرد: در طرح صلح جدید آمریکا هم خبری از مردم نیســت زیرا 
احزاب و طالبان خود را نماینده مردم می دانند و به جای آنها تصمیم می 
گیرند.»شاه حسین مرتضوی« مشاور ارشد امور فرهنگی اشرف غنی 
در توئیتی نوشت، صلح با شــتاب نتیجه نمی دهد.  وی با بیان  اینکه 
برقراری ثبات و پایان جنگ باید هدف صلح باشد، تاکید کرد:متاسفانه 
نگاه شماری از رهبران به روند صلح دور زدن قانون اساسی و رسیدن به 
مقام و قدرت اســت.»فخرالدین قاری زاده« مشاور سابق وزیر خارجه 
افغانســتان در واکنش به طرح جدید صلح آمریکا نوشت: افغانستان 
تنها سیاف، کرزی و عبدا... نیست و آمریکا شناختی درستی از این کشور 
ندارد و مرتکب اشتباه بزرگی شده است که افغانستان را در چهار چهره 
سیاسی پشتون دیده و اگر این دیدگاه آمریکا ادامه یابد، تاوان خواهد 
داشت.»خادم حسین کریمی« نویسنده و فعال اجتماعی نیز نوشته 
است که نامه بلینکن به اشرف غنی نوعی هشدار و تهدید است .به باور 
وی، اشــرف غنی تنها در محافل داخلی از خود قهرمان سازی می کند 
اما در واقع به چیزی که دیکته شده باید عمل کند.باید دید که واکنش 
طالبان به طرح جدید صلح آمریکا چه خواهد بود و آیا این طرح صلح 
نیز به سرنوشت کنفرانس بن در بیســت سال گذشته منتهی می شود 

یا اینکه زمینه ساز صلح به معنای واقعی در افغانستان خواهد شد؟

دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفــت: تصمیم در 
مورد افزایش قیمت حامل های انرژی در ســال98 
می توانست بهتر گرفته شــود و موجب شکل گیری 
هزینه های  سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی 
برای کشور نشود. شــمخانی افزود: در  وقایع سال 
98 در کنار برخی ناهماهنگی های اجرایی و ســوء 
مدیریت ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و 
اقناع مخاطبان خودش را نشان داد و این بار موجب 
شکل گیری بحران امنیتی برای کشور شد. وی با بیان 
اینکه کارآمدی دولت ها در جمهوری اسالمی را تا حاال  
کارآمدی نفتی می دانم، گفت:  برای تغییر این شرایط  
تصمیم گرفته و از اول انقالب شعار داده ایم که از نفت 
جدا شویم ولی واقعیت این است که با حداقل سرعت 
این کار را انجام می دهیــم.وی درباره دلیل ناتوانی 

دولت ها در اجرای کامل برنامه های توسعه،افزود: 
برنامه های توســعه ما »چیــدن بهترین ها در یک 
بســته« اســت که مطابق توانمندی، ظرفیت ها و 
الزامات توسعه  واقعی در کشور نیست. موضوع دیگر 
در نظر نگرفتن اولویت هاست؛ متاسفانه تاثیر رایزنی 
های سیاسی در تدوین برنامه های کشور  قابل توجه 
است. این نقیصه مهم باعث می شود که منابع محدود 
کشور نیز بر اســاس اولویت ها توزیع نشود.مشکل 
دیگر دعواهای سیاسی است.وی در مورد اختیارات 
رییس جمهوری گفت: کسی که می خواهد رییس 
جمهور شــود، حتما و باید قانون اساسی را بخواند و 
تجارب دولت های قبلــی را در نظر بگیرد و مبتنی بر 
این دو رکن کاندیدا شود و به مردم قول  دهد که چه 
اقداماتی انجام می دهد. در ادوار مختلف شاهد بوده 

ایم که اختیارات فراقوه ای و ویژه نیز به رییس جمهور 
اعطا شده؛ اما بازهم انتقاد همیشگی در مورد کافی 
نبودن اختیارات مطرح شده است. در کشور ما حدود 
اختیارات ارکان مختلف کشــور کامال روشن است و 
رییس جمهور نیز اختیارات بســیار زیادی دارد. اگر 
معنی اختیار کافی این است که همه اختیارات ارکان 
کشور در اختیار رییس جمهور قرار بگیرد، طبیعتا این 
اتفاق به دلیل قانونی نبودن هیچگاه رخ نخواهد داد و 

البته به صالح کشور هم نیست.

دفاع »شمخانی« از افزایش قیمت بنزین

با گذشت بیش از یک ماه از درگیری یک نماینده مجلس با سرباز پلیس راهور که برسر اصرار برای ورود غیرمجاز به خط ویژه رخ داد، پیگیری ها حکایت از پابرجا 
بودن شکایت از این نماینده و انتظار برای صدور حکم قضایی دارد.سردار حســین ذوالفقاری، معاون انتظامی وزیر کشور درباره این موضوع گفت: این مسئله 
بین نیروی انتظامی، مجلس و قوه قضاییه است. ما هم درجلسه ای موضوع را مطرح کردیم و با توجه به اینکه دستگاه قضا و مجلس و ناجا موضوع را پیگیری 
می کنند، دیگر ما در وزارت کشور ورود جداگانه ای به مسئله نداشتیم.وی با اشاره به برگزاری جلسه ای در این خصوص گفت: در این جلسه بنا شد موضوع دقیقا 
بررسی شود و بر اساس آنچه که در صحنه اتفاق افتاده، دستگاه قضایی حکم را صادرکند.ذوالفقاری افزود: در همین جلسه مذکور فرمانده محترم ناجا و مجلس 
موضوع را پیگیری کردند و بناشد گزارشی تهیه شود و در نهایت تصمیم گیری با سیستم قضایی است.ســردار سیدکمال هادیانفر، رییس پلیس راهور ناجا نیز 
درباره آخرین وضعیت پرونده درگیری علی اصغر عنابستانی با سرباز پلیس راهور گفت: این موضوع هم اکنون ازطریق مقام قضایی دنبال می شود. ایشان یک 
بار دعوت شدند و موضوعات هم آنجا مطرح شد.هادیانفر با تاکید بر اینکه مقام قضایی همچنان پیگیر این موضوع است، گفت: مالقات ها و جلسه های بعدی  
نیز انجام خواهد شد و ما منتظر اقدامات قضایی هستیم.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره اینکه آیا پلیس شکایت خود را در این خصوص پس گرفته 

است یا خیر گفت: شکایت ما همچنان پا برجاست و دستگاه قضایی در حال رسیدگی به آن است.

نقل قول روزآخرین وضعیت پرونده نماینده سیلی زن

وز عکس ر

پایان سفر سه روزه 
پاپ به عراق 

سفر سه روزه پاپ فرانسیس، 
رهبر کاتولیک هــای جهان با 
بدرقــه برهم صالــح، رییس 
جمهور عراق از وی پایان یافت.

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

هیچ تماسی با آمریکا درباره برجام نداشته ایم
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص نامه وزیر خارجه آمریکا به رییس جمهور 
افغانستان و پیشنهاد تشکیل سازوکاری با حضور ایران و چند کشور دیگر و امکان موافقت ایران با 
این مذاکرات، گفت: ما هیچ تماس مستقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا درباره موضوعات برجامی و 
غیر برجامی نداشته و نداریم.سعید خطیب زاده به تماس های تلفنی وزرای خارجه فرانسه و ایران 
در خصوص مسائل دوجانبه و برجام و همچنین دبیرکل سازمان ملل با ظریف اشاره کرد.سخنگوی 
دستگاه دیپلماســی به ســفر وزیر خارجه ایرلند نیز اشــاره و اضافه کرد: در خصوص موضوعات 
دوجانبه و نقش تسهیل گری ایرلند در قطعنامه 22۳۱ و بازگشــایی سفارت ایرلند، گفت وگوهای 
خوبی داشتیم. وی خاطرنشان کرد: هنوز دعوت نامه  از سازمان ملل در خصوص افغانستان دریافت 

نکرده ایم و بعد از اینکه دریافت کنیم، بررسی خواهیم کرد.

یک منبع آگاه امنیتی: 

طرح »گام به گام« شروع مذاکرات هسته ای رد شد
یک منبع امنیتی مطلع اظهار  کرد:  ایده طرح گام به گام برای شروع مذاکره بین آمریکا و ایران، در 
عالی ترین سطوح جمهوری اسالمی رد شده و تا قبل از برداشته شدن تحریم ها هیچ تماسی بین 
ایران و آمریکا برقرار نمی شود.این منبع امنیتی مطلع در گفت وگو با شبکه العالم درباره انتشار برخی 
اخبار درخصوص مذاکره بین جمهوری اسالمی ایران و آمریکا اظهارداشت: هیچ مذاکره ای در هیچ 
قالبی بین ایران و آمریکا تا قبل از برداشته شدن تحریم ها اتفاق نخواهد افتاد.وی افزود: تفسیر 
غربی ها از اظهارات اخیر رییس جمهور و وزیر امورخارجه کشورمان درباره طرح جدید اشتباه بوده و 
هیچ طرح جدیدی برای مذاکره با آمریکا در میان نیست.این منبع مطلع تاکید کرد: ایده طرح »گام 
به گام« برای شروع مذاکره بین آمریکا و ایران، در عالی ترین سطوح جمهوری اسالمی رد شده و تا 

قبل از برداشته شدن تحریم ها هیچ تماسی بین ایران و آمریکا برقرار نمی شود.

سراوان، در امنیت و آرامش است
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که در حال 
حاضر سراوان در امنیت و آرامش کامل است و تنها عده ای به تحریک رادیو و کانال های بیگانه جو 
روانی ایجاد کرده بودند.حسن همتی اظهار کرد: هفته گذشته هیئتی از مجلس شورای اسالمی برای 
بررسی اتفاقات اخیر سراوان به این شهرستان سفر کرد. در وهله  اول برای بررسی حوادث منطقه 
از تمامی مناطق مزبور بازدید شــد که در این بازدید نمایندگانی از وزارتخانه های اطالعات و کشور و 
فرماندهان نظامی نیز حضور داشتند.وی توضیح داد: دیدارهایی با مردم عشایر و مسئوالن منطقه 
برگزار شد و با برخی از آسیب دیدگان نیز از نزدیک صحبت شد سپس هیئت پارلمانی به سراوان رفته 
و در آنجا نیز در جلسات شورای تامین شرکت کردیم. در سیستان نیز دو جلسه با مسئوالن اطالعات 
و سپاه تشکیل شد قرار است در تهران هم نشست هایی برگزار شود که بعد از آن نتایج به دست آمده 

در قالب گزارشی به کمیسیون امنیت ملی داده خواهد شد.

 طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
تقدیم هیئت رییسه مجلس شد

رییس کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: طرح اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری برای رسیدگی درجلسه علنی تقدیم هیئت رییسه مجلس شد.»محمدصالح جوکار« 
گفت: اشکاالت شورای نگهبان و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح در کمیسیون 

شورا ها مورد بررسی قرار گرفت و رفع شد؛ و در سامانه بارگذاری شده است.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

  »قالیباف« منتظر
 رییسی است

رییس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای 
اسالمی گفت: این روزها در سکوت سیاسی 
قبل از انتخابات به ســر می بریم. به نظرم 
خیلی ها منتظر اعالم نامزدهای شــاخص 
مثل معاون اول رییس جمهــور یا رییس 
دســتگاه قضا و حتی محمد جواد ظریف، 
هستند. قضاوت شخصی من این است که 
اگر آقای رییســی بیاید، قالیباف برنامه ای 
ندارد.جالل محمــود زاده در مورد انتخابات 
ریاســت جمهــوری ۱۴00  افــزود: همه ما 
مشکالت کشور را می دانیم. مردم این روزها 
از عملکرد دولت در زمینه اشتغال و اقتصاد 
ناراحت هســتند. از طرف دیگر مســائلی 
مثل کاهش ارزش پول ملی و عدم توسعه 
متوازن مناطق مختلف، بــر اعتراض مردم 
می افزاید. رییس فراکســیون اهل سنت 
مجلس شورای اســالمی در مورد احتمال 
حضور یا عدم حضور محمــد باقر قالیباف، 
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: من 
فکر می کنم که آقــای قالیباف منتظر آقای 
رییسی است. قضاوت شــخصی من این 
است که اگر آقای رییســی بیاید، قالیباف 
برنامه ای نــدارد. اعالم حضــور نامزدهای 
شــاخص همه چیز را مشخص می کند. ما 
نسبت به سال های گذشته تحرک سیاسی 
کمی داریم و حــال و هــوای انتخابات در 
بین مردم و مسئوالن ضعیف است که این 
وضعیت باید تغییر کند.محمودزاده با تاکید 
بر »پرهیز از شــعارگرایی از سوی نامزدها« 
اظهار کرد: مردم از حرف های رنگ و لعاب دار 
خسته شده اند و کسی نمی تواند از این طریق 
مردم را پای صندوق رای بکشانند. راه حلش 
این اســت که نامزدها برای حل مشکالت 
سه برنامه کوتاه مدت، متوسط مدت و بلند 
مدت ارائه کنند. این برنامــه باید قابل اجرا 
باشد یعنی بر پایه دخل و خرج دولت نوشته 
شود. شــعارهای جناحی اصالح طلبانه و 
اصول گرایانه نمی تواند کمکی به جمع کردن 

رای کند. 

 در طرح صلح جدید آمریکا هم خبری از مردم نیست 
زیرا احزاب و طالبان خود را نماینده مردم می دانند و 

به جای آنها تصمیم می گیرند

بین الملل
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دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان:

مرغداران، مسئول گرانی مرغ نیستند
دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان گفت: با شیوه های دســتوری نمی توان قیمت مرغ و یا هر 
محصولی را کاهش دهیم و اگر در بازار دخالت نشــود برای شب عید قیمت واقعی مرغ بین ۲۶ تا 

۲۵ هزار تومان است.بهرام پاکزاد ، درباره 
نوســانات بازار مرغ، اظهار کرد: همواره 
قیمت مرغ تابع عرضه و تقاضا بوده و اگر 
بر آن مدیریت درستی شود تولیدکننده 
و مصرف کننده، هر دو زیان نمی بینند.

وی با انتقاد از نبــود برنامه ریزی بر بازار 
عرضه و تقاضــا مرغ، گفت: تــا ۲۰ روز 
پیش مرغــداران هر کیلو مــرغ زنده را 
۱۲ هــزار تومان یعنــی ۲۴۰۰ تومان زیر 
قیمت مصوب می فروختند.دبیر انجمن 

مرغداران استان اصفهان با بیان اینکه باید توجه داشــت زمانی که زیان تولیدکننده باال باشد دیگر 
حاضر به جوجه ریزی نیست، افزود: از ســوی دیگر کمبود نهاده ها نیز موجب شده که عرضه مرغ 
نسبت به گذشته کمتر شود.وی توضیح داد: کمبود ذرت و سویا نسبت به سال گذشته موجب شده 
که امسال مرغ ها را ســبک تر به بازار عرضه کنند، همچنین بیماری آنفلوآنزا موجب کاهش عرضه 

مرغ شده است.

بازگشت 200 کارخانه تعطیل استان اصفهان به چرخه تولید
استاندار اصفهان با بیان اینکه ۲۰۰ کارخانه تعطیل این استان فعال شده اند، گفت: باوجود تحریم و 
شرایط کرونا عالوه بر فعال سازی مراکز تعطیل، واحدهای تولیدی جدیدی مثل گلخانه ها راه اندازی 
شده که همه مصداق جهش تولید و اقتصاد مقاومتی اســت.عباس رضایی اظهار داشت: با وجود 
تحریم ها و شرایط سخت ناشی از کرونا، توسعه و پیشرفت در بخش های مختلف صورت گرفته ؛ 
اما در خارج دشمنان تخریب می کنند و برخی در داخل بر اساس سلیقه سیاسی این اقدام را همراه 
با توهین و اهانت انجام می دهند.رضایی با بیان اینکه دغدغه همه مسئوالن نظام خدمت به مردم 
و رفع چالش های جامعه است، اظهارداشت: با وجود شرایط سخت اقتصادی مردم صبر کردند و 
مسئوالن در هر رده ای برای حل این نگرانی و سختی ها تالش می کنند.استاندار اصفهان گفت: تمام 
نهادهای اداری رفع مشکالت جامعه را در حوزه های مختلف پیگیر هستند؛ اما این پاسخگویی باید 

در چهارچوب قوانین و مقررات باشد.

با فعالیت ۱۸ واحد تولید آرد کامل صورت گرفت؛

اصفهان؛ پیشتاز در تولید نان با آرد کامل در کشور
۱۸ واحد تولید و توزیع آرد کامل با هفت درصد سبوس گیری در کالن شهر اصفهان از استان های پیشتاز 
در این زمینه فعال است.مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان، این استان را پیشتاز در تولید 
آرد کامل در کشور معرفی کرد و گفت: طرح پایلوت تولید نان با آرد کامل با جایگزینی سبوس گیری 
هفت درصد به جای ۱۲ درصد به ویژه در تولید نان سنگک در مناطق برخوردار این استان عرضه می شود.

محسن ضیایی، تولید نان با آرد کامل را تیره تر از دیگر نان ها و از ارزش غذایی باالتری در مقایسه با انواع 
نان های دیگر برخوردار دانست و افزود: این نوع نان دارای فیبر باالست و به هضم غذا و بهبود دستگاه 
گوارش کمک می کند.وی بااشاره به ویژگی های آرد کامل هفت درصد سبوس گیری گفت: در تولید این 
محصول، تنها هفت درصد سبوس گندم استخراج شده و طبق توصیه پزشکان از ارزش غذایی باالیی 

برای مصرف کنندگان و بهبود دستگاه گوارش برخودار است.

عرضه سکه و طالهای خانگی، بازار طال را با رکود مواجه کرده است؛

روزهای از سکه افتاده طال

بازارهای مالی طی هفته های اخیر در رکودی  مرضیه محب رسول
سنگین فرو رفته اند. عالوه بر بورس که با 
ریزش های مکرر مواجه بوده  طال هم کمتر خرید و فروش می شــود و 
فعاالن بازار می گویند مردم بیشتر فروشنده هستند تا خریدار . درست به 
همین دلیل قیمت طال و سکه در بازار سیر نزولی داشته و به نظر می رسد 
این روند ادامه دار هم باشد. بخشی از این ریزش قیمت به دلیل کاهش 
مستمر بهای اونس جهانی و بخشــی دیگر به دلیل عرضه سرمایه های 
خانگی به بازار از ترس ریزش بیشتر قیمت ها بوده است. آنچه به عنوان 
رقیب تازه بازار طال شناخته می شود، رمز ارزهایی است که حاال با افزایش 
قیمت و بهای آن بسیاری به ســمت خرید آن متمایل شده اند و همین 
مسئله طال را از جذابیت سرمایه گذاری انداخته است. چنین وضعیتی در 
کنار کاهش قدرت خرید مردم در بازار طال موجب شده تا مشتریان حاضر 
بیشتر فروشنده باشند تا خریدار. نایب رییس اتحادیه فروشندگان طال و 
جواهر تهران در این باره گفت: بازار سکه و طال این روزها و در شرایطی که در 
آستانه سال نو قرار داریم روزهای خوشی را سپری نمی کند چرا که در این 
بازار خریداری وجود ندارد و همه فروشنده شده اند. محمد کشتی آرای 

ادامه داد: به هیچ عنوان تقاضایی برای خرید طال، سکه و مصنوعات در بازار 
وجود ندارد، کاهش قیمت انس جهانی طال و رونق بخشی اقتصادهای 
جهانی پس از شروع واکسیناسیون جهانی کرونا باعث شد بازار طال در دنیا 
با کاهش تقاضا روبه رو شــود و قیمت ها در این بازار سیر نزولی به خود 
گیرد و تاثیر مستقیمی بر قیمت طال و سکه در  داخل بگذارد. نایب رییس 
اتحادیه فروشندگان طال و جواهر تهران در ادامه گفت: اکنون و به دنبال 
ســیر نزولی قیمت اونس جهانی، قیمت ســکه و طال روزبه روز درحال 
کاهش است و آن دسته از کسانی که طال و سکه را به عنوان کاالیی برای 
سودآوری از قبل خریداری کرده و نگه داشته اند اکنون سرمایه های خود 
را به بازار آورده و در حال فروش آن هستند تا جایی که عرضه طال و سکه 
مدتی در بازار از تقاضا پیشی گرفته است. کشتی آرای در ادامه گفت: حباب 
قیمت سکه در حال خالی شدن است و هیچ خریداری برای تهیه این کاال 
حتی با کاهش قیمت به سمت خرید سکه نمی آید. این در حالی است که 
سال های پیش و در روزهای پایانی سال و اعیاد، میزان تقاضا برای سکه 
جهت هدیه دادن رونق بسیار خوبی داشت؛ اما اکنون همه به جای خرید 

سکه به خرید کارت های هدیه بانکی روی آورده اند. 

عضو هئیت امنای طال و جواهر تهران نیز در این بــاره گفت: تا زمانی که 
قیمت انس جهانی کاهشی باشد قیمت طال و ســکه نیز در بازار داخل 
کاهشی است. البته در ایران با توجه به تبعیت قیمت طال و سکه از نرخ 
اونس جهانی این کاالها از نوسان قیمت دالر هم پیروی می کنند بنابراین 

چنانچه دالر ارزانتر شود قیمت طال و سکه ریزشی خواهد شد.
وی اظهار داشت:» از زمانی که طال طی حدود دو سال اخیر سیر صعودی به 
خود گرفت به دلیل کاهش قدرت خرید مردم میزان سفارش برای خرید 
این کاال در بازار کم شد، عالوه بر این واحدهای طال فروشی کشور نیز طی 
این مدت با فروش مناســب مصنوعات طال مواجه نبوده اند و سفارش 
خرید آنها از واحدهای  طال سازی به شــدت کاهش یافت«. بررسی ها 
نشان می دهد حباب هر قطعه سکه نیز  حدودا ۳۵۰ هزار تومان است که 
همین کاهش میزان حباب سکه خود نشان دهنده کاهش تقاضاست و به 
دنبال کاهش تقاضا، حباب نیز کوچک تر شده است. کوچ سرمایه ها از بازار 
طال موجب شفاف تر شدن قیمت ها شده؛اما  با وجود کاهش قیمت های 
رخ داده هنوز بازار آنقدر برای مشتری ها و مصرف کننده ها گران هست که 

جیب مردم هماهنگی با قیمت مصنوعات نداشته باشد.

مدیر پروژه شرکت کشــت و صنعت شهید مطهری 
اســتان اصفهان گفت: واحــد اصفهان وابســته به 
شرکت کشت و صنعت شهید مطهری تاکنون موفق 
به احیای بیش از ۲۵۰ هکتار از اراضی کم بازده استان 
اصفهان در قالب طرح های متعدد کشــاورزی شده 
اســت.وی تصریح کرد: واحد اصفهان وابســته به 
شرکت کشت و صنعت شهید مطهری در سال ۱۳9۵ 
آغاز به کار احیای اراضی کشــاورزی کرده و تاکنون 
موفق به احیای بیش از ۲۵۰ هکتار از اراضی کم بازده 

استان اصفهان در قالب طرح های متعدد کشاورزی 
با محوریت زراعت و احداث باغ ها شده است.داوود 
رحمانی افزود: به یاری خداوند متعال در سال جهش 
تولید با طرح احداث باغ های پسته در استان اصفهان 
به مساحت ۱۱۰ هکتار، شامل ۶۳ هکتار در رحیم آباد 
شاهین شهر و ۴7 هکتار در زیار به بهره برداری رسیده 
است و عملیات احداث باغ پســته به مساحت ۸۵ 
هکتار در شاهین شهر از اســفندماه سال جاری آغاز 
شــده و در مجموع برای ۳ پروژه فــوق ۱۴۰ میلیارد 
ریال سرمایه گذاری شده ا و زمینه اشتغال ۲9۰ نفر 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم شده است.
وی ادامه داد: طرح احداث باغ پسته زیار به مساحت 
۴7 هکتار مجهز به سیســتم آبیاری قطره ای بابلر و 
طرح احداث باغ پســته رحیم آباد به مساحت ۶۳ 

هکتار و مجهز به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی 
به عنوان طرح نوآورانه برای نخســتین بار در استان 
اصفهان اجرا شده است. مدیر پروژه شرکت کشت و 
صنعت شهید مطهری در استان اصفهان اظهار داشت: 
جهت احداث باغ های پســته در سطح ۱۱۰ هکتار در 
گام نخست زیرســاخت های مورد نیاز احداث و در 
این راستا اقدامات نظیر احداث استخرهای تنظیمی 
آب آبیاری بــه حجم حــدود 9۰ هــزار مترمکعب، 
احداث ۲ باب ایســتگاه پمپاژ هر کــدام به ظرفیت 
۳۵ لیتر بر ثانیه، احداث کانال هــای بتنی و اتصال 
منابع آب جــاری و زیرزمینی جهــت جمع آوری به 
ایستگاه های پمپاژ به طول بیش از ۳۵۰ متر، احداث 
 شبکه های برق رسانی جهت ایســتگاه های پمپاژ،

 انجام شده است.

250هکتار اراضی کم بازده اصفهان احیا شد

خبر روز

آنچه به عنوان رقیب تازه بازار طال شناخته می شود، 
رمز ارزهایی است که حاال با افزایش قیمت و بهای آن 
بسیاری به سمت خرید آن متمایل شده اند و همین 

مسئله طال را از جذابیت سرمایه گذاری انداخته است

فرآیند بررسی مسیر موازی اتوبان کاشان-تهران آغاز شد
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی گفت: اولین جلسه ماده ۵۶ آزادراه موازی 
تهران- قم- کاشان از سمت آران و بیدگل- ورامین- دماوند که ردیف ملی هم دارد، برگزار شد.سید جواد 
ساداتی نژاد اظهار کرد: نخستین جلسه در مورد جاده کاشــان و آران و بیدگل به ورامین، تهران و دماوند 
تشکیل شد.وی گفت: اولین جلســه ماده ۵۶ آزاد راه موازی تهران، قم، کاشان از سمت آران و بیدگل، 
ورامین و دماوند که ردیف ملی هم دارد، برگزار شد.ساداتی نژاد افزود: امید است بتوانیم از تبصره ماده 
۵۶ استفاده کنیم ، قرار شــد در مورد ۲ جاده آران و بیدگل، ورامین، تهران و مشهد اردهال، قم را از طریق 

مدیرعامل بانک ملی پیگیری کنیم و این دو پروژه با این ظرفیت فعال شود.

به منظور تنظیم بازار در روزهای پایانی سال انجام شد؛

آغاز توزیع چهار هزار تن برنج حمایتی در استان
در آســتانه ســال جدید، توزیع چهار تن برنج حمایتی به منظور تنظیم بازار در استان اصفهان آغاز 
شد.مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: طی روز های پایانی سال این میزان برنج 
برای توزیع بین خانوار های کم درآمد همچنین در قالب کمک های مومنانه بین انجمن های خیریه 
این استان عرضه می شود.محسن ضیایی افزود: صاحبان انجمن های خیریه و فروشگاه های بزرگ 
این استان با حواله صادره سازمان صنعت، تجارت و معدن استان اصفهان می توانند به انبار اداره کل 
غله مراجعه کنند و برنج حمایتی تحویل بگیرند.ظرفیت ذخیره سازی کاال های اساسی برنج، شکر 
و روغن خوراکی در انبار های غله استان 7۰ هزار تن است که به مرور با هدف تنظیم بازار در حمایت 

از مصرف کنندگان با نرخ دولتی در اختیار فروشگاه های بزرگ ازجمله رفاه و اتکا قرار می گیرد.

فرش میمه در پستوی یادها
فرش میمه، پیشینه ای صد ساله از دوران قاجار دارد ولی اکنون، به فراموشی سپرده شده است.

کارشناس صنعت فرش دستباف با اشاره به زیبایی بی بدیل فرش میمه گفت: این فرش از لحاظ 
سبک و طراحی در جهان منحصر به  فرد است و از شیوه فرش »جوشقان« )شهری از توابع کاشان( 
و ســبک های معروف آن با طراحی هندســی شــامل »لچک ترنج«، »جنگلی« و »کشمیری« 
برگرفته شده و دارای تار و پود پنبه ای ، پرزهای پشمی و تنوع رنگی است.رامین ذاکری با اشاره به 
تحریم های اقتصادی و توقف صادرات فرش افزود: به علت صادر نشدن فرش و نبود بازار مناسب 

خرید و فروش، بافت آن به فراموشی سپرده شده است.

مشاور نظام صنفی کشاورزی:
گرانی در بازار ارتباط مستقیمی با حضور دالالن دارد

مشاور نظام صنفی کشاورزی گفت: چه دلیلی دارد باغداری که پرتقالش را  روی درخت  دو تا یک هزار 
تومان فروخته و قیمت آن داخل انبارهای سورتینگ و ســردخانه ها کیلویی شش تا هفت هزار تومان 
شده، به دست مصرف کننده کیلویی ۲۰ هزار تومان برسد؟محمد جواد خاکزاد با بیان اینکه بحث گرانی در 
بازار ارتباط مستقیمی با حضور دالالن و سوداگران مابین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارد، اظهار کرد: 
دولت بایستی در این میان تعیین تکلیف کند، یعنی یا ساماندهی بازار میوه را به تشکل ها و تولیدکنندگان 
مرتبط واگذار کند و خودش نقش نظارتی داشته باشد یا اینکه مستقیما وارد عرصه شود و بازار را کنترل کند، 
زیرا دلیلی ندارد باغداری که محصول پرتقالش را  روی درخت ۲ تا ٣٠٠٠تومان فروخته و داخل انبارهای 
سورتینگ و سردخانه ها ۶ تا ٧٠٠٠ تومان شده به دست مصرف کننده کیلویی ۲۰ هزار تومان برسد.مشاور 
نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه از گرانی میوه در بازار آگاه هستیم ولی این پول به جیب تولیدکننده 
نمی رود، افزود: متاسفانه سود اصلی حاصل از فروش محصوالت کشاورزی به جیب عده ای سوداگر 
رفته و به جای بازگشت به بخش کشاورزی و توسعه آن، در بخش های دیگر سرمایه گذاری می شود.

کافه اقتصاد

اخبار
رییس بازرسی اتاق اصناف استان:

تیم های ویژه ضد احتکار در اصفهان تشکیل شده است
 رییس بازرسی اتاق اصناف استان اصفهان در خصوص عوامل موثر در نرخ تمام شده کاال اظهار داشت: نوسانات بازار ارز و شرایط اقتصادی در قیمت تمام شده موثر است که 
با رایزنی های صورت گرفته با تولیدکنندگان امیدواریم در روزهای آینده اقالم اساسی مانند تخم مرغ با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد.جواد محمدی فشارکی، 
در خصوص مایحتاج شب عید و برای پیشگیری از احتکار اقالم افزود: برای جلوگیری از احتکار، تیم های ویژه ای در سطح شهر در نظر گرفتیم تا انبارها را بازرسی کنند. از 
شهروندان گزارشاتی مبنی بر تغییر کاربری واحد های مسکونی به انبار به دست ما می رسد که با بررسی و در صورت صحت موضوع ورود پیدا کرده، اموال توقیف و پرونده 
تشکیل می شود وچنانچه خود واحد های صنفی متخلف باشند در بازرسی ها برخورد الزم صورت می گیرد.رییس بازرسی اتاق اصناف استان اصفهان با اشاره به اینکه گرانی 
با گران فروشی متفاوت است، تصریح کرد: متاسفانه خیلی از اقالم با قیمت باال در بازار است و قدرت خرید مردم آنقدر پایین است که متصدی صنف اگر بخواهد جنس 
خود را با قیمتی گران تر بفروشد،کاال به فروش نمی رسد.وی اضافه کرد: حتی در بعضی اصناف مطلع شدیم که اصناف با قیمتی کمتر از سود مجاز کاالهای خود را عرضه 

می کنند، البته در این میان پرونده هایی با تخلف گران فروشی هستند که برای آن ها تشکیل پرونده شده است.

مزرعه کلزا 
امســال حدود ۱۲ هزار هکتار 
از مــزارع مازنــدران از جمله 
زرندیــن نکا، زیر کشــت کلزا 
رفــت. برخــالف ســال های 
گذشته به خاطر بارندگی کم و 
خشک بودن زمین، کشت کلزا 

کاهش زیادی داشته است.

وز عکس ر

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

بیش از ۸۸ درصد 
 اعتبارات استان اصفهان 

عمرانی است
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
در بخش اعتبارات امالک و مســکن، حدود 
7۴ میلیارد تومان در ســال قبل پیش بینی 
شده بود، این رقم در سال 99 به ۸۵ میلیارد 
تومان پیش بینی شــد و تا کنون بالغ بر ۱۲۰ 
درصد درآمد در این بخش داشته ایم. علیرضا 
قاری قرآن در خصوص بودجه استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: بودجه اســتان اصفهان در 
هر دو بخــش افزایش یافتــه  و هزینه های 
جاری این دســتگاه ها ثابت است بنابراین 
با افزایش عملکرد عمرانی ســهم اعتبارات 
عمرانی افزایش می یابد و بیش از ۸۸ درصد 
اعتبارات استان عمرانی است. وی اضافه کرد: 
بین دو بخش راه و مســکن حدود ۱۰ درصد 
هزینه های جاری و حدود 9۰ درصد عملکرد 
عمرانی اســت؛ در سال 99 نســبت به سال 
9۸، ۸.۵ درصد از بودجه های جاری کاهش 
یافت، امســال کاهش پرداختی به پرسنل 
داشــتیم که امید اســت در ایام پایانی سال 
بتوانیم از مجموعه درآمد استان این مبلغ را 
جبران کنیم. قاری قرآن اضافه کرد: پروژه آزاد 
 راه شرق نیز در ســال 99، ۶۰ کیلومتر ابتدایی 
آن تکمیل شــد. برنامه ریزی به این صورت 
اســت که این پــروژه تــا پایان ســال ۱۴۰۰ 
تکمیل خواهد شــد، با تکمیل ایــن پروژه از 
اصفهان تا شــیراز کامال آزادراهی می شود. 
وی در خصوص پروژه مســکن مهر اســتان 
اصفهان اظهار کرد: در حوزه مسکن نیز پروژه 
مسکن مهر ۱۶ سال پیش از این کلید خورده 
بود؛ تا کنون بیــش از 9۲.۳ درصــد از پروژه 
تکمیل شــده اســت، به طور کلی 9۰۰ واحد 
پروژه مســکن مهر در کل اســتان اصفهان 
دچار مشــکالت بود کــه تا کنون حــدود ۳۰ 
درصد تعیین تکلیف شده است. در دو نقطه 
در شــهرضا نیز واحدها دچار مشــکالتی با 
پیمانکار شــده بود، یکــی از بلوک های ۲۴ 
واحدی تحویل مردم داده شــده و بقیه تا 
ماه های ابتدایی ۱۴۰۰ تحویل داده می شود.
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 معاون امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

پروژه بن- بروجن؛ ویترین پروژه های عمرانی 

معاون امــور عمرانی اســتاندار چهارمحــال و بختیاری در حاشــیه 
بازدید از پروژه آبرســانی بــن- بروجن در چهارمحــال و بختیاری با 
تاکید بر اینکــه اتمام این پــروژه دارای اهمیت باالیــی برای دولت 
اســت، اظهار کرد: این طــرح جزو ۳۱ طــرح اولویت دار در کشــور 
انتخاب شــده اســت و باید تا پایان دولت به اتمام برســد، هر هفته 
 گزارشــی از رونــد اجرایی این پــروژه بــه دفتر ریاســت جمهوری

 ارسال می شود.
مجید نظری افزود: در حال حاضر پیشــرفت فیزیکی تصفیه خانه در 
پروژه آبرسانی بن- بروجن قابل توجه است، اما روند اجرایی ایستگاه 
پمپاژ دو و ســه به کندی پیش می رود و باید عملیات اجرایی در این 
دو بخش تسریع شود.وی در خصوص درخواست تجدیدنظر در نرخ 
پیمــان، پیمانکاران، یادآور شــد: این کار در زمانی امکان پذیر اســت 
که پیشــرفت پروژه باالی ۵۰ درصد باشــد و کار نیز هم چنان در حال 
انجام باشــد، تالش می شــود از پیمانکاران فعال در پروژه آبرسانی 

بن- بروجن حمایت شود.
نظری با اشاره به اینکه دیوان محاسبات به مناقصه بخش آبگیر پروژه 

آبرسانی بن- بروجن ورود پیدا کرده است، عنوان کرد: تصمیم گیری ها 
باید بر اساس ضوابط و قوانین باشد، همچنین باید تصمیمات در این 

حوزه به نفع پروژه و تسریع در روند اجرایی آن باشد.
معاون امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اجرای 
پروژه آبرسانی بن- بروجن، ویترین پروژه های عمرانی در این استان 
است و حساسیت های بسیاری در کشور برای تسریع در روند اجرایی 

این پروژه وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه پروژه آبرســانی بن- بروجن مشــکل تامین 
اعتبار ندارد، تصریح کــرد: مطالبات پیمانکاران باید در اســرع وقت 
پرداخت شــود تا در این زمینه گالیه مندی به وجود نیاید، هنر مدیران 
در این شــرایط جذب اعتبارات اســت، اگر اعتبار پــروژه ای در موقع 
معین جذب نشــود، این اعتبار به ســایر پروژه های عمرانی فعال در 
کشــور اختصاص پیدا می کند.نظری در پایان گفــت: این پروژه باید 
براســاس برنامه  زمان بندی پیش برود، برای حل مشکالت و موانع 
 این طــرح در هفته آتی چند جلســه بــا موضوعات مختلــف برگزار

 خواهد شد.

 استاندار چهارمحال و بختیاری:
 تمهیدات الزم برای اجرای طرح های سرمایه گذاری

 در روستاها فراهم شود
 استاندار چهارمحال و بختیاری در کارگروه زیربنایی و توسعه مناطق روستایی و عشایری با اشاره 
به اینکه تمهیدات الزم برای اجرای طرح های ســرمایه گذاری در روســتاهای استان چهارمحال و 
بختیاری فراهم شود، اظهار داشت: تمام موارد برای اجرای طرح های سرمایه گذاری باید قید شود 
تا سرمایه گذار در زمان تغییر مدیریت دچار مشکل نشود.اقبال عباسی بیان کرد: طرح های سرمایه 
گذاری در مناطق روستایی و عشایری استان تعیین تکلیف شوند.استاندار چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به تصویب چهار طرح درجاسازی در روستاهای چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: طرح های 
درجاسازی روستاهای خویه و دره شیخ عالی در شهرستان کوهرنگ و روستاهای آبیدک و منارجان 
در شهرستان لردگان تصویب شده است و باید مناسب سازی الزم در این روستاها انجام شود.وی 
گفت: استاندارد سازی این روستاها در مقابله با خطرات طبیعی ضروری است.وی بیان کرد: سایر 
روستاهای در معرض استان شناسایی شده و باید تمهیدات الزم برای این روستاها اندیشیده شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: جذب سرمایه گذار و بهره گیری از ظرفیت های روستاها زمینه 
ساز توسعه و پیشرفت مناطق روستایی است.

ساخت مدرسه اوتیسم در چهارمحال و بختیاری 
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در آیین افتتاح باشــگاه پیشکسوتان چهارمحال و 
بختیاری و اهدای تبلت به دانش آموزان استثنایی با اشــاره به اینکه اتفاقات خوبی درحوزه آموزش 
و پرورش استثنایی رخ  داده اســت، اظهار کرد: اما در این حوزه کمبودهای بسیاری وجود دارد، این 
دانش آموزان باوجود معلولیت و محدودیت در عرصه های مختلف توانمندی های بســیاری دارند.

فرحناز قائدامینی با اشاره به اینکه در این استان ۲۸۴۰ دانش آموز استثنایی وجود دارد، عنوان کرد: 
۱۲۶۰ دانش آموز نیازمند کمک های ویژه هستند، ۳۸۰ دانش آموز در مدارس تلفیقی تحصیل می کنند 
و ۱۲۰۰ دانش آموز دارای مشــکالت ویژه یادگیری هســتند.وی با بیان اینکه شــیوع ویروس کرونا 
محدودیت های بسیاری را برای تمامی اقشار جامعه رقم زد، گفت: آموزش نیز تحت تاثیر این ویروس 
قرار گرفت، یکی از مشــکالت حوزه آموزش مجازی، دانش آموزان استثتایی بودند که برخی از آن ها 
امکان استفاده از تبلت و برنامه های تلویزیونی را نداشــتند، خوشبختانه با تدابیر انجام شده شرایط 
حضور این دانش آموزان در شبکه شاد فراهم شد.قائدامینی با تاکید بر اینکه هیچ روشی جای آموزش 
حضوری در مدارس را نمی گیرد، خاطرنشان کرد: تالش شد دانش آموزان استثنایی در کنار آموزش 
مجازی حداقل هفته ای یک بار با معلم خود دیدار حضوری داشته باشند و روند آموزش آن ها از طریق 
حضوری پیگیری شود.مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از کلنگ زنی مدرسه اوتیسم 
در اســتان در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: رایزنی برای احداث این مدرسه با خیران انجام شده 

است، قطعا دانش آموزان استثنایی نیازمند فضای متفاوت آموزشی با سایر دانش آموزان هستند.

شناسایی ۸51 مورد تغییر کاربری اراضی در چهارمحال 
امسال ۸۵۱ مورد شناسایی تغییر کاربری در اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری انجام شد که 
از این تعداد ۳۴۹ مورد از طریق اطالع رسانی از سامانه ۱۳۱ بوده است. فرمانده یگان حفاظت امور 
اراضی وزارت جهادکشاورزی گفت: افزایش شناسایی تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و تصرفات، 
با همکاری مدیران و مسئوالن، گشت های یگان حفاظت و همکاری مردم با جهادکشاورزی انجام 
شده است.ابراهیم حسن آبادی افزود: امسال ۱۱۵ هزار تماس تلفنی با این سامانه برقرار شده که 
از این تعداد ۲۹ هزار و ۴۵۶ مورد اطالع رسانی در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده است.

حســن آبادی اضافه کرد: هرگونه تغییرکاربری و تصرف اراضی کشاورزی جرم است و با متخلفان 
برخورد خواهد شد.

بام ایرانخبرخوان

مفاد آراء
12/86 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
نظر به اینکــه طبق آراء صادره توســط هیأت فــوق الذکر تصرفــات مفروزی یا 
 مشاعی افراد مشروحه ذیل به استناد اســناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال 
 عادی مــورد تأییــد قرار گرفته اســت لــذا طبق مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف

 وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو 
 نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامــه اخبار اصفهان و زاینده رود چاپ و منتشــر 
می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ 
انتشار نوبت اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعــی دادگاه خواهد بود . .و چنانچه اعتــراض در مهلت قانونی واصل 
 نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، 
اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف می نماید. لیکن صدور 

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شماره 139960302009003127مورخ  1399/10/29 آقای مجید جعفری 
باغملکی فرزند اکبر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  192/08متر مربع مجزی 
شده از پالک  417فرعی از 19- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با قباله 
عادی از مالک رسمی عباسعلی رضائی قهنویه به موجب سند رسمی 20392مورخ 

 1350/04/09
 2- رأی شماره 139960302009003136مورخ  1399/10/29 آقای یداله فرهنگ 
فرزند عوضعلی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  296/32متر مربع مجزی 
شده از پالک  16 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی یداله گودرزی سرارودی به موجب سند رسمی 25975مورخ 1351/03/17 

دفتر سه - شهرضا 
3- رأی شماره 139960302009003159مورخ 1399/10/30 خانم حلیمه باروتی 
شاه کوچکی فرزند اله یار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  305/15متر مربع 
مجزی شده از پالک  903 فرعی از دو- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی 
با واسطه از مالک رسمی رجبعلی چاجائی )ســهم االرث از کربالیی حسین فرزند 

مرحوم حسن ( 
4- رأی شماره 139960302009003145مورخ  1399/10/30 خانم زهرا دانش  
فرزند ناصر در ششدانگ یک باب خانه قدیمی به مساحت  258/73متر مربع مجزی 
شــده از پالک 16 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی کریم باقرزاده به موجب ســند رســمی 18995مورخ 1349/11/03 دفتر 

سه - شهرضا
5- رأی شــماره 139960302009003148مــورخ 1399/10/30 آقای ذبیح اله 

نصوحی  فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  
173/38متر مربع مجزی شده از پالک 105 فرعی از7 - اصلی  واقع در بخش 8ثبت 

اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حشمت اله موسوی مبارکه 
6- رأی شماره 139960302009003149مورخ 1399/10/30 آقای محسن یزدانی 
باغملکی فرزند صفرعلی درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه   به مساحت  
173/38متر مربع مجزی شده از پالک  105 فرعی از 7- اصلی  واقع در بخش 8ثبت 

اصفهان انتقالی باواسطه از مالک رسمی حشمت اله موسوی مبارکه  
7- رأی شماره 139960302009003156مورخ 1399/10/30 آقای اکبر ربیعی 
مبارکه  فرزند رمضانعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  156/16متر مربع 
مجزی شده از پالک  یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی رمضان قنبری به موجب سند رسمی 55734 مورخ 1351/06/08 

دفتر 29- اصفهان  
8- رأی شماره 139960302009003133مورخ 1399/10/29 خانم پروانه ایرانپور 
مبارکه فرزند مصطفی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  330/20متر مربع 
مجزی شده از پالک 940 فرعی از دو- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی 

با واسطه از مالک رسمی عبدالکریم ایرانپور 
9- رأی شماره 139960302009003129مورخ 1399/10/29 خانم ریحانه سادات 
هاشمی شیخ آبادی فرزند سیدعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  321/85متر مربع مجزی شــده از پالک 160 فرعی از 5- اصلی  واقع در 
بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسن علی صادقی سرارودی 

به موجب سند رسمی 1306مورخ 1336/09/09 دفتر 4- شهرضا
10- رأی شــماره 139960302009003130مــورخ 1399/10/29 آقای مجید 
صفریان زاد فرزند آقایار در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
321/85متر مربع مجزی شده از پالک 160 فرعی از 5- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسن علی صادقی سرارودی به موجب سند 

رسمی 1306مورخ 1336/09/09 دفتر 4- شهرضا
11- رأی شــماره 139960302009003278مورخ 1399/11/14 آقای علیرضا 
صفائی قهنویه فرزند علی اصغر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  181/70متر 
مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی از 
مالک رسمی امیرقلی محمدی بموجب سند رســمی 52167 مورخ 1350/11/04 

دفتر 29 – اصفهان
12- رأی شــماره 139960302009003146مــورخ 1399/10/30 آقــای اکبر 
غالمی دیزیچه فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه و باغچه متصله به مساحت  
504/64متر مربع مجزی شده از پالک 126- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی نعمت اله علیرضائی بموجب سند رسمی 9517 مورخ 

1351/02/10 دفتر 100 – اصفهان
 1399 /11 /30 139960302009003458مــورخ  شــماره  رأی   -13 
آقای سید موســی میرلوحی فالورجانی فرزند سید یوســفعلی در ششدانگ یک 
باب گاوداری و زمین مزروعی متصله به مســاحت  3500متر مربع مجزی شــده 

از پالک 46 فرعی از 510- اصلــی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهــان بموجب آراء 
شــماره ی : 366 مورخ 1376/3/310 و 10/336 مورخ 1387/02/30هیات ماده 
 واحده مبارکه و دادنامه شماره 639 مورخ 1387/5/21 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر

 استان اصفهان
14- رأی شــماره 139960302009003459مــورخ 1399/11/30 خانــم 
فیــروزه ابوطالبی کرکوندی فرزند عزیزاله در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک 
باب خانه به مســاحت  128/71متر مربع مجزی شــده از پــالک 147 فرعی از 
 یک - اصلی  واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی 

مصطفی کمالی دهنوی 
15- رأی شــماره 139960302009003460مورخ 1399/11/30 آقای ســجاد 
فروغی فرزند قنبرعلی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
128/71متر مربع مجزی شده از پالک 147 فرعی از یک - اصلی  واقع در بخش 8 

ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی مصطفی کمالی دهنوی
16- رأی شــماره 139960302009003461مورخ 1399/11/30 آقای ابراهیم 
رفیعی اسماعیل ترخانی فرزند اســداله در اششــدانگ یک باب خانه به مساحت  
102/37متر مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی از مالک رسمی یداله ایرانپور بموجب سند 55904 مورخ 1351/06/08 دفتر 

29-اصفهان 
17- رأی شماره 139960302009003462مورخ 1399/11/30 آقای عباسعلی 
فخاری مبارکه فرزند غالمعلی در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به 
مســاحت  183/13متر مربع مجزی شــده از پالک یک - اصلــی  واقع در بخش 
9ثبت اصفهان انتقالی از مالک رسمی غالمعلی فخاری بموجب سند 6059 مورخ 

1342/06/13 دفتر 86- اصفهان 
18- رأی شماره 139960302009003463مورخ 1399/11/30 خانم زهرا اسدی 
مبارکه فرزند قاسمعلی در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  
183/13متر مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان 
انتقالی از مالک رســمی غالمعلی فخاری بموجب سند 6059 مورخ 1342/06/13 

دفتر 86- اصفهان
19- رأی شماره 139960302009003457مورخ 1399/11/30 آقای علی اصغر 
کیانی شیخ ابادی فرزند ایرج در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  224/05متر مربع 
مجزی شده از پالک 63 فرعی از4 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی ابراهیم کیانی 
20- رأی شــماره 139960302009003456مــورخ 1399/11/30 آقای محمد 
گودرزی سرارودی فرزند مرتضی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  181/77متر 
مربع مجزی شــده از پالک 16 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبــت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی میرزا حسین صفائی شاه کوچکی بموجب سند 9188 مورخ 

1313/07/09 دفتر 4- شهرضا
21- رأی شــماره 139960302009003456مورخ 1399/11/30 آقای مســلم 
گودرزی ســرارودی فرزند مرتضی درچهارونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت  299/55متر مربع مجزی شده از پالک 16 - اصلی  واقع در بخش 8 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی سید محمد امیری بموجب سند 26054 

مورخ 1351/03/20 دفتر سه- شهرضا
22- رأی شماره 139960302009003437مورخ 1399/11/30 خانم اعظم کریمی 
منجرموئی فرزند سردار در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  137/88متر مربع 
مجزی شــده از پالک 9 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی محمدعلی ایرانی 
23- رأی شماره 139960302009003446مورخ 1399/11/30 آقای امین حیدری 
وینی فرزند غالمحسین دردو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
106/50متر مربع مجزی شــده از پالک 940 فرعی از دو - اصلی  واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی مرتضی مرادی مبارکه بموجب سند 

20031 مورخ 1342/02/29 دفتر 62- اصفهان
24- رأی شــماره 139960302009003445مــورخ 1399/11/30 آقای علی 
حیدری فرزند غالمحسین دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
106/50متر مربع مجزی شــده از پالک 940 فرعی از دو - اصلی  واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی مرتضی مرادی مبارکه بموجب سند 

20031 مورخ 1342/02/29 دفتر 62- اصفهان
25- رأی شماره 139960302009003444مورخ 1399/11/30 آقای غالمحسین 
حیدری وینیچه فرزندشکراله دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
106/50متر مربع مجزی شــده از پالک 940 فرعی از دو - اصلی  واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی مرتضی مرادی مبارکه بموجب سند 

20031 مورخ 1342/02/29 دفتر 62- اصفهان
تاریخ انتشار اول  : 99/12/04
تاریخ انتشار دوم  : 99/12/19

م الف: 1098044 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد  و امالک مبارکه
فقدان سند مالکیت

12/87 نظر به اینکه آقای جواد صباغی فرزند باقر به استناد 2 برگ استشهادیه محلی 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
یکباب خانه پالک 510 فرعی از 332- اصلی واقع در شهر باغشاد لنجان بخش 9 
ثبت اصفهان که در صفحه 50 دفتر 58- امالک این اداره ذیل شماره 5638 به نام 
وی، ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپی 912875 صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگری انجام نشده و به علت جابجایی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست 
صدور ســند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، 
مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تایخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره 
 ثبت، المثنای ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 

م الف: 1106338 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان

تحدید حدود عمومی

12/85 آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از بخش 9 ثبت اصفهان جزء 
حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان

به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود ابنیه و امالک 
مشــروحه ذیل واقع در حوزه ثبتی لنجان از ساعت 8/30 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان 
امالک و مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در 
موقع تعیین تحدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد. اعتراضات 
مجاورین و صاحبــان امالک که در موقع مقرر حاضــر نبوده اند مطابق 
مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تعیین حدود 
فقط تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 – اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت اعتراض باید کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک لنجان تسلیم 
گردد. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این 

اداره دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی آن را 
به این اداره تحویل نماید. 
اول: بخش 9 ثبت اصفهان

1- ابنیه و امالک واقع در باغبهادران به شماره 131- اصلی و فرعی ذیل:
2635 فرعــی – فرشــاد کاویانــی باغبادرانی فرزند فریدون نســبت 
 بــه ششــدانگ یــک قطعه زمیــن محصــور بــه مســاحت 83/65 

متر مربع
برای روز یکشنبه مورخ 1400/01/15

2- ابنیه و امالک واقــع در قریه همام لنجان به شــماره 158- اصلی و 
فرعی ذیل:

85 فرعــی- زهرا صفوی همامی فرزند ابوالفتح نســبت به ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 153/81 متر مربع

برای روز دوشنبه مورخ 1400/01/16
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1399/12/19 

م الف: 1108256 مصطفی شــمس سرپرســت اداره ثبت اسناد و 
امالک لنجان

رییس شورای اسالمی استان:

توسعه فضای ورزشی در 
 چهارمحال و بختیاری باید

 در دستور کار قرار گیرد
رییس شورای اسالمی استان در جلسه فوق العاده شورا 
که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری و 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان برگزار شد، خاطر نشان 
کرد: یکی از اولین حوزه هایی که با شیوع کرونا تعطیل و 
بسیاری از فعالیت های آن نیز مختل شد، بخش ورزش 
بود. این بخش اگرچه در ظاهر آسیب جبران ناپذیری به 
مردم و چرخه اقتصاد نمی زند؛ اما ضررهای جدی درپی 

دارد که نمی توان به راحتی از آن چشم پوشید.  
رضایی سرپیری با اشاره به اینکه، توسعه فضای ورزشی 
در سطح استان باید در دستور کار باشد، افزود: قسمتی 
از زندگی مردم باید ورزش باشــد چرا که ایجاد انگیزه در 
مردم به ورزش به خصوص ورزش های همگانی نشــاط 

را به دنبال دارد.
وی خاطر نشــان کرد: وجود سالن ورزشی و زمین چمن 
از مهم ترین درخواســت های واصله بــه نمایندگان این 
شــورا در شهرســتان ها بوده و با توجه به اینکه اســتان 
چهارمحال و بختیاری به جهت آب و هوای بکر و میهمان 
نوازی اکثر اوقات میزبان مســابقات ورزشــی اســت، 
می طلبد مسئولین کشوری اعتبارات ورزشی این استان 
را چندین برابر افزایش دهند تا بتوان عالوه بر رفع مشکل 
ورزشکاران استان، میزبانی اردوهای ملی را نیز پذیرا بود.

رضایی گفت: در برخی مناطق اســتان از جمله شهر کاج 
سرانه ورزشی صفر است و سالن ورزشی، میدان چمن، 
ورزش های بومی و محلی و ... وجــود ندارد و این ها از 
جمله عواملی است که کمک می کند تا مردم به خصوص 
قشر جوان به ســمت کارهای خالف و اعتیاد روی آورند.

رییس شورای اســالمی اســتان تصریح کرد: تیم های 
ورزشی شهرستان اردل خصوصا تیم های مطرح قهرمانی 
درخواســت کمک های مالی دارند که اداره کل ورزش و 

جوانان باید تمهیداتی برای آنها بیندیشد.
کــن ورزشــی اســتان را   وی همچنیــن تجهیــز اما

 به منظور حفــظ ســالمت و امنیت جانی ورزشــکاران 
ضروری دانست.



سه شنبه 19 اسفند  1399 / 25 رجب 1442/ 9  مارس 2021/ شماره 3210
طی ۱۱ ماهه امسال؛

115 هزار اصفهانی خون اهدا کردند
سرپرســت اداره کل انتقال خون اســتان اصفهان از اهدای خون ۱۱۵ هزار اصفهانی طی ۱۱ ماهه 
امسال خبر داد و گفت: آمار اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر محسوسی نداشته 
است.علی فتوحی ، با اشاره به مراجعه حدود ۱۵۰ هزار نفر به مراکز انتقال خون استان در ۱۱ ماهه 
امســال، اظهار کرد: حدود ۱۱۵ هزار نفر از این مراجعان موفق به اهدای خون شــدند.وی افزود: 
آمار اهدای خون در استان اصفهان نسبت به مدت مشابه ســال قبل تغییر محسوسی نداشته و 
تقریبا به همین میزان بوده است.سرپرست اداره کل انتقال خون اســتان اصفهان با بیان اینکه 
حدود ۹۶ درصد از اهداکنندگان خون طی اســتان طی ۱۱ ماه گذشته مردان بودند، گفت: زنان، ۴ 
درصد اهداکنندگان خون را تشــکیل می دهند که این آمار نســبت به مدت مشابه سال قبل یک 

درصد افزایش داشته است.
وی با اعالم اینکه در حال حاضر ذخیره خون استان ۳ روز است، گفت: این ذخیره نسبتا کم است 
و باید به بیش از ۶ روز برسد و به همین خاطر به همه گروه های خونی نیاز داریم. ضمن اینکه برای 
انجام جراحی های انتخابی در بیمارســتان ها در کنار مصرف کنندگان دائمی خون همواره نیاز به 

خون و فرآورده های خونی داریم.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان:

ماهی قرمز عید نوروز، ناقل کرونا نیست
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: ماهیان زینتی شب عید نمی توانند عامل انتقال کرونا 
به انسان باشند.شهرام موحدی اظهار داشــت: ماهیان زینتی عید نوروز نمی توانند عامل انتقال 
کرونا به انسان باشــند و تنها اگر قطرات ویروس کرونا روی ظرف انتقال ماهی قرار داشته باشد 
می تواند زمینه ابتال به بیماری را فراهم کند.مدیرکل دامپزشــکی استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
ویروس کرونا نمی تواند از طریق آبزیان و حیوانات به صورت خاص منتقل نمی شوند، تصریح کرد: 
اگر ظروف ماهی ضدعفونی و دستورالعمل های بهداشتی توصیه شده رعایت شود، جای نگرانی 

از خرید ماهیان زینتی شب عید وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به تالش و مجاهدات کارکنان دامپزشکی اصفهان در راستای مهار آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان در اصفهان به عنوان مهم ترین قطب تولید گوشت سفید و قرمز در کشور گفت: 
پرندگان وحشی و آبزی می توانند زمینه ابتالی ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را فراهم کنند 

که تاکنون با آگاهی بخشی و اقدامات انجام شده از این بیماری در اصفهان گزارشی نداشتیم.

رییس ستاد دیه استان خبر داد:

۷۷۶ زندانی جرائم غیرعمد در زندان های اصفهان 
 رییس ســتاد دیه اســتان  اصفهان گفت: ۷۷۶ زندانی جرائــم غیرعمد در زندان های اســتان
  اصفهــان نیازمند کمک خیران هستند.اســدا... گرجی زاده با اشــاره بــه آزادی زندانیان جرائم
  غیر عمد اســتان اصفهان اظهار کرد: از ابتدای امســال  تاکنون ۶۲۶ نفر از ایــن زندانیان از بند

 رهایی یافته اند.
وی با بیان اینکه از این تعداد ۶۱۰ نفر مرد و ۱۶ نفر زن بودند، ابراز داشــت: بدهی این افراد بیش 
از ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که ۱۴۴ میلیارد تومان آن با گذشت شــکات تامین شده که این میزان 
نسبت به سال گذشته ۹۲ درصد افزایش داشته است.رییس ستاد دیه استان اصفهان افزود: ۱۳ 
میلیارد تومان از بدهی زندانیان از محل اعســار، ۲۳ میلیارد تومان از محل کمک بالعوض ستاد 
دیه، پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل کمک بنیاد مستضعفان، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان صندوق تامین خسارات بدنی، ۱۱ میلیارد تومان تسهیالت بانکی و چهار میلیارد و ۷۰۰ تومان 

آورده مددجویان تامین شده است.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان گفته ما می توانیم حقوق بازنشستگان را متناسب با قدرت خرید و هزینه های زندگی افزایش دهیم؛

دلهره هایی که فریاد شدند

بازنشستگی بر خالف آنچه به نظر می رسد  پریسا سعادت
و گفته می شــود زمانی بــرای آرامش و 
استراحت نیست. بســیاری از بازنشستگان در کشــور ما هم اکنون با 
دغدغه های تامین هزینه های معیشــت روبه رو هستند. صندوق های 
بازنشستگی وضعیت خوبی ندارند و میزان پرداختی به افراد با توجه به 
تورم اصال کفاف چرخاندن چرخ زندگی این افراد را نمی دهد. سال ها فشار 
و در مضیقه بودن حاال صدای این افراد را بلند کرده اســت. تجمع های 
جسته و گریخته بازنشستگان طی ماه های اخیر که بیشتر در تهران و در 
مقابل مجلس شورای اسالمی صورت می گرفت حاال در آستانه تصویب 
بودجه سال آینده به شهرهای دیگر از جمله اصفهان هم رسیده و تا کنون 
در چند نوبــت بازنشســتگان در اصفهان هم در مقابل ســازمان تامین 
اجتماعی در اعتراض به همسان سازی های نامساوی میان بازنشستگان 
اعتراض کردند و خواهان رسیدگی به حقی شدند که اگر چه پس از سال 
ها باالخره تصویب شده؛ اما به درستی اجرا نمی شود. هر چند نمایندگان 
دولت را موظف به رد دیون به سازمان تامین اجتماعی برای تامین بودجه 
همسان سازی حقوق بازنشستگان این سازمان کرده اند؛ اما همچنان 
نگرانی ها و تردید های جدی در این زمینه وجود دارد. نظر اولیه کمیسیون 
تلفیق این بود که مسئولیت تقسیم بندی این ۱۵۰ هزار میلیارد، به هیئت 

وزیران واگذار شــود، اما درخواســت های متعدد بازنشســتگان برای 
جلوگیری از این بالتکلیفی، کمیسیون تلفیق را قانع کرد که به صراحت در 
الیحه بودجه قید شــود که : »معــادل ۸۹۰ هزارمیلیارد ریــال از محل 
واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص 

می یابد«.
 اگرچه نظر کمیســیون تلفیق برای این موضوع، ۹۰ هزار میلیارد تومان 
بود، اما مصوبه نهایی جلسه علنی اخیر مجلس، ۸۹ هزار میلیارد تومان 
شد.رییس فراکسیون کارگری مجلس در این باره  گفت: »نظر مجلس 
این است که احتماال با این مبلغ بخشی از مشکالت بازنشستگان مثل 
همسان سازی و گرفتاری های سازمان تامین اجتماعی رفع خواهد شد«. 
به هر حال قطعا با این مصوبه مجلس، بخش مهمی از نگرانی های ۳.۶ 
میلیون کارگر بازنشسته رفع و خیال شان راحت شد که طبق قانون باید 
اجحاف صورت گرفته در همسان سازی حقوق آن ها، رفع شود. در همین 
زمینه مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به تدابیر 
اندیشیده شده نسبت به همسان ســازی حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی اظهار داشت: با همدلی و همکاری نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و در قالب بند »واو« تبصره بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، مبلغ ۸۹ هزار 
میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین 

اجتماعی در سال آینده در نظر گرفته شد.محســن ریاضی افزود: این 
موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد و خوشبختانه با تصویب این 
بند سازمان تامین اجتماعی، منابع مالی الزم برای مرحله بعدی همسان 
سازی برای بازنشستگان این ســازمان اجرا می شود.مدیرکل سازمان 
تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه تعداد بازنشستگان سازمان 
تامین اجتماعی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است، گفت: در سال ۱۴۰۰ 
این قانون برای آنها اجرایی می شود و ما می توانیم حقوق آنها را متناسب با 
قدرت خرید و هزینه های زندگی افزایش بدهیم.وی ادامه داد: سال آینده 
بازنشستگان تامین اجتماعی عالوه بر افزایش حقوق هر ساله موضوع 

همسان سازی با تامین مالی را هم خواهند شد.
طبق اعالم رسمی کمیته دستمزد، سبد هزینه ماهانه یک کارگر ۶ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان است؛ آن هم سبدی که هزینه های یک زندگی معمولی 
را شامل می شــود. عالوه بر آن، با حقوق های فعلی، بازنشستگان فقط 
از عهده تامین ۳۷ درصد هزینه های زندگی شان برمی آیند و ۶۳ درصد 
عقب ماندگی دارند. در این میان همچنان افزایش حقوق ها در شرایطی 
 که هر روز هزینه  های درمان و دارو و تامین معیشــت افزایش می یابد 
می تواند دلهره های سختی را برای زندگی در روزهای بازنشستگی رقم 

بزند؛ دغدغه هایی که این روزها از سوی بازنشستگان فریاد می شود.

مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان گفت: پیشروی ساخت وسازها 
در حریم تاغزارها موارد ابتال به بیماری پوستی سالک 
را در این اســتان افزایش می دهد و نگرانی زیادی در 
این زمینه وجود دارد.رضا فدایی افزود: اصفهان یکی 
از استان های درگیر با بیماری پوستی سالک است و 
با وجود هشدارهای داده شده درباره سالک خیز بودن 
تاغزارها، همچنان شاهد پیشروی ساختمان سازی 

در این مناطق در تعدادی از شــهرها هستیم.فدایی، 
ساخت و ساز و پیشروی مناطق مسکونی در تاغزارها 
را مهم ترین مشــکل و دغدغه دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در زمینه بیماری سالک خواند و تاکید کرد: با 
وجودی که مسئوالن اعالم کردند که نباید در تاغزارها، 
ساخت و ساز انجام شــود؛ اما مجوزهای مربوطه در 
این زمینه صادر می شود و وقتی مردم در این خانه ها 
و ساختمان ها ساکن و به ســالک مبتال می شوند از 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جواب می خواهند.وی 
با بیان اینکه این وضعیت در همه شهرستان های درگیر 
سالک به ویژه اردستان و شرق اصفهان دیده می شود، 
اضافه کرد: اگر ساخت و سازها و اسکان مردم در حریم 

تاغزارها به همین منوال پیش رود در سال های آینده 
با مشکالت و موارد بیشتری از ابتال به سالک در استان 
اصفهان مواجه خواهیم شد.مسئول بیماری های واگیر 
معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با 
اشاره به اینکه در سال ۹۹ حدود ۲ هزار و ۲۰۰ مورد ابتال 
به سالک در استان گزارش شد، خاطرنشان کرد: این 
آمار کمی کمتر از سال گذشته که ۲ هزار و ۴۰۰ مورد بود، 
است.فدایی با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی با 
وجود محدودیت های ناشی از شیوع کرونا، عملیات 
مبارزه با ناقل سالک را مانند ســال گذشته اجرا کرد، 
گفت: اگر امسال این عملیات اجرا نمی شد بدون شک 

با آمار باالتری از ابتال به سالک مواجه بودیم.

 افزایش بیماری سالک؛ پیامد ساخت و ساز 
در حریم تاغزارهای اصفهان 

 با حقوق های فعلی، بازنشستگان فقط از عهده تامین 
۳۷ درصد هزینه های زندگی شان برمی آیند و ۶۳ درصد 

عقب ماندگی دارند

رونمایی از طرح 
جامع پدافند 

غیرعامل استان
نشست شــورای پدافند غیر عامل 
اســتان با حضــور ســردار جاللی، 
رییس ســازمان پدافند غیر عامل 
کشور برگزار شد.در این آیین از طرح 
جامــع پدافند غیرعامل اســتان و 
طرح حفاظتی پدافنــد غیر عامل 
شهرک انرژی شمال غرب اصفهان 

هم رو نمایی شد.

رییس پلیس راهور استان خبر داد:

توقیف 1۸00 خودروی هنجار شکن و پالک مخدوش  دراصفهان
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان از توقیف ۱۸۰۰ خودروی هنجارشــکن و پالک 
مخدوش در اســتان خبر داد و گفت: بعضی از خودروها به علت دســتکاری در پالک تا ۳ ماه در 
توقیف می مانند.ســرهنگ محمدرضا 
محمدی، از افزایش مراجعات به واحد 
اجرائیات پلیس راهنمایــی و رانندگی 
اســتان اصفهان خبــر داد و اظهار کرد: 
نقض کننــدگان ممنوعیــت ترددهای 
کرونایی بیشترین مراجعه کنندگان به 
اجرائیات پلیس راهور هستند.وی اعالم 
کرد: بیشــتر مراجعه کنندگان به واحد 
اجرائیات پلیس راهور اســتان کسانی 
هســتند که به علت نقــض ممنوعیت 
ترددهای شبانه و پالک های غیر بومی جریمه شــده اند.رییس پلیس راهور استان گفت: تاکنون 
بیش از ۱۸۰۰ خودروی هنجارشکن و پالک مخدوش در استان اصفهان توقیف و به مراجع قضایی 
معرفی شــده اند.وی افزود: بعضی از خودروها به علت دســتکاری در پالک تــا ۳ ماه در توقیف 

می مانند.

زندان، عاقبت دزدان 20 میلیاردی منازل در اصفهان
دزدان ۲۰ میلیاردی منازل در اصفهان دســتگیر شــدند.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل از ساکنان منطقه غرب شهرستان اصفهان 
و شکایت مال باختگان، موضوع در دســتور کار پلیس قرار گرفت.سرهنگ حسین ترکیان افزود: 
کارآگاهان پس از حضور در منازلی که مورد دستبرد قرار گرفته بودند، اقدام به جمع آوری آثار به جا 
مانده از عامالن سرقت کردند و با بررسی دقیق دریافتند که این سرقت ها به وسیله اعضای یک باند 
۶ نفره سابقه دار و غیربومی انجام شده اســت.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه 
سارقان از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در سرقت های خود استفاده می کردند، گفت: با رد یابی، 
این خودرو در مخفیگاه متهمان در یکی از محله های شهر اصفهان شناسایی و کارآگاهان با هماهنگی 
مقام قضایی آنان را دستگیر کردند.سرهنگ ترکیان افزود: متهمان دستگیرشده به ۱۲ فقره سرقت 

از منازل مردم در منطقه غرب شهرستان اصفهان به ارزش ۲۰ میلیاردریال اعتراف کردند.

تولید ارز دیجیتال در زیر زمین 
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از کشف ۴۳ دستگاه ماینر قاچاق و دستگیری فردی که در زیر 
زمین منزل مسکونی خود اقدام به تولید غیرمجاز ارز دیجیتال می کرد، خبر داد. سرهنگ حسين 
بساطی بیان داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پاک سازی نقاط آلوده از وجود افراد مجرم 
و خالفکار طرح یک روزه امنيت محله محور توسط ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان در 
یکی از محله های  این شهر اجرا شد. وی افزود: در این طرح ماموران پس از اطالع از تولید غیر مجاز 
ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی طی هماهنگی با مقام قضایی وارد عمل شده و در بازرسی از زیر 
زمین این منزل ۴۳ دستگاه ماینر قاچاق را کشف و یک نفر را در این رابطه دستگیر کردند.فرمانده 
انتظامی شهرستان کاشان با بیان اینکه ارزش ماینرهای مکشوفه برابر ارزیابی های صورت گرفته 
توسط کارشناسان مربوطه ۱۰ میلیارد ریال است، گفت: مالک این ماینر ها برای تولید ارز دیجیتال 
به صورت غیر مجاز و بدون مجوز از برق شهری استفاده می کرده است که این کار مشکالتی را برای 

دیگر شهروندان و ضرور زیان به اداره برق منطقه به وجود می آورد.

با مسئولان جامعه
س: ؟؟؟

عک

وز عکس ر

خبر روزناجا

عضو هیئت رییسه مجلس:

رفع اشکال حذف دفترچه 
بیمه به عهده وزارت 

بهداشت است
عضو هیئت رییسه مجلس شــورای اسالمی 
گفت: ایجاد زیرساخت های مربوطه و تجهیز 
مراکز درمانی به شبکه های الکترونیکی وظیفه 
وزارت بهداشت و ســازمان های بیمه بوده که 
اجرایی نشدن آن نشــان از کوتاهی آنهاست.
حســینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به حذف 
دفترچه های بیمه و تاثیر آن گفت: مراجعه به 
پزشک، داروخانه، آزمایشگاه و … بدون دفترچه 
بیمه کاغذی حرکت درستی بوده و قانون آن را 
تصویب کرد. وی افزود: برای برخی از مواد آنکه 
مغفول مانده و یا حتی اجرایی نشــده بود، در 
مجلس شورای اسالمی اعالم جرم علیه وزارت 
بهداشت و همه سازمان های بیمه گر انجام و از 
آن ها خواسته شد تا پیگیر این موضوع و اصالح 
آن شــوند. عضو هیئت رییســه مجلس بیان 
داشت: خوشبختانه حذف دفترچه های بیمه 
در قانون بودجه امسال تاکید شده و در مجموع 
اتفاق خوبی افتاده؛ اما سازمان های بیمه گر از 
جمله تامین اجتماعی باید اشکاالت آن را رفع 
کنند. نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در 
پاسخ به اینکه زیرساخت های الزم و مجهز بودن 
مراکز درمانی به شبکه های الکترونیکی برای 
این کار همچنان وجود ندارد، گفت: گزارش هایی 
که به مجلس داده می شــد، حاکی از این بود 
که ایــن تجهیزات وجــود دارد و مراکز درمانی 
به شــبکه الکترونیکی متصل هستند.حاجی 
دلیگانی ادامه داد: حدود ۴ سال است که وزارت 
بهداشت، تامین اجتماعی و سایر سازمان های 
مربوطه موظف بودند تا شــرایط و بسترسازی 
را برای ایــن طرح انجام دهند، اما اشــکاالت 
 امروزه نشان می دهد که کوتاهی مربوط به این 
مجموعه هاست. وی خاطر نشان کرد: بازگشت 
به عقب امکان پذیر نیســت و منافعی که این 
طرح برای سالمت مردم، رعایت انصاف، عدم 
گران فروشــی و شناســایی اصالت داروها 
دارد، غیر قابل چشم پوشــی اســت از این 
رو باید این طرح با رفع اشــکاالت از سوی 

سازمان های مربوطه حتما اجرایی شود.

سرپرست سرای نوآوری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اصفهان خبر داد:

راه اندازی مدرسه عالی گیاهان دارویی در اصفهان
مدیر مرکز رشد فناوری فرآورده های تخصصی گیاهان دارویی، از اخذ مجوز راه اندازی مدرسه عالی گیاهان دارویی با دامنه فعالیت ملی خبر داد.کامران صفوی با اعالم 
این خبر، اظهار کرد: با استقبال رو به رشد و اقبال بیش از پیش گیاهان دارویی در میان عموم، فعالیت مراکز فرآوری و تولید این محصوالت گسترش یافته و به موازات آن 
نیز سرای نوآوری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان با توجه به پیشینه و سابقه قوی و طوالنی در این حوزه، اقدام به درخواست اخذ مجوز مدرسه عالی 
مهارت گیاهان دارویی با محوریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( کرد.وی افزود: این مجوز که از سوی سازمان سما دانشگاه آزاد اسالمی به این سرا اعطا 
شده، در راستای ارتقای مهارت های حرفه ای و گسترش دانش های مهارتی و بر اساس مدل های نوآورانه در جهت راه اندازی کسب و کارهای فناورانه، کاربنیان و دانش 
بنیان خواهد بود. رییس منطقه ۲ مراکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسالمی خاطرنشان کرد: مجوز راه اندازی این مدرسه که با دامنه فعالیت ملی آغاز به کار خواهد کرد، 
پس از انجام بررسی های الزم و داوری حضوری و با توجه به وجود بسترهای الزم گسترش این حوزه در استان اصفهان اعم از مواد اولیه، متخصصان و محققان مجرب و 
آزمایشگاه ها و تجهیزات مورد نیاز این دانش اخذ شد.صفوی تصریح کرد: فعالیت مدرسه عالی گیاهان دارویی مبتنی بر اشتغال حاصل از آموزش های مهارتی، شناخت 
کسب و کارهای نوین، توسعه کاربرد فناوری در حوزه های مهارتی، ارتقاء توانمندی دانشجویان و فارغ التحصیالن و همچنین تشکیل شرکت های کاربنیان و فناور است.



 شاید پس از کسب امتیاز آخر فوالد سیرجان برابر سپاهان اصفهان از همه خوشحال تر علیرضا بهبودی بود که توانست در42سالگی برای اولین بار که مسابقات 
به صورت پلی آف برگزار می شود، به فینال صعود کند.بهبودی از جمله بازیکنان و پاســورهایی است که با وجود  توانایی های باالی خود نزدیک به هجده سال با 
انتخاب های خود نتوانسته بود طعم قهرمانی را بچشد که شاید مقصر را هم خود او باید دانست، ولی حاال او که پس از مدت ها توانست با  تیم فوالد سیرجان به 
فینال لیگ برسد، ازهمه باید خوشحال تر باشد. سجده شــکر او پس از امتیاز آخرکه خود او کسب کرد، گواه این موضوع بود.آخرین و تنها قهرمانی این بازیکن 
باتجربه در لیگ با تیم پیکان درسال81 بود؛ جایی که وی یکی از ستارگان آن تیم محسوب می شد.حاال پاسور سابق تیم ملی به دنبال کسب دوباره قهرمانی در 

لیگ برتر خواهد بود؛ رویایی که با تیم آماده و شگفتی ساز سیرجان اصال دور از دسترس نیست. 

»علیرضا بهبودی« و پایانی برانتظاری هجده ساله
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»قلعه نویی« روی گزینه استقالل دست گذاشت
باشــگاه گل گهر ســیرجان مذاکرات خود را برای جذب امین قاســمی نژاد آغاز کرد.با توجه به 
درخشش امین قاسمی نژاد مهاجم ۳4 ساله شهرخودرو در نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر، 
چند باشگاه لیگ برتری برای تقویت خود در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر به دنبال جذب این 
مهاجم هستند.شنیده ها حاکی از آن بود که قاسمی نژاد با استقاللی ها به توافق رسیده است و بعد 
از دیدار شهرخودرو با پیکان به جمع شاگردان قلعه نویی ملحق خواهد شد. اما به تازگی باشگاه 
گل گهر درحالی که پیش از این مکاتبات الزم را برای جذب قاسمی نژاد با شهرخودرو انجام داده 
بود با این بازیکن تماس گرفت تا پیشنهاد خود را نیز به این بازیکن ارائه دهد.شهرخودرو تا هفته 
پیش با انواع و اقسام مشکالت دســت و پنجه نرم می کرد و حاال با واگذار شدن این باشگاه به 
هیئت فوتبال خراسان گویا همه چیز تغییر کرده و مهدی رحمتی به این سادگی راضی به جدایی 

بازیکنان تیم خود نخواهد شد.
 اما با توجه به جذب یوسف وکیا و حسام پورهاشم دو بازیکن سابق گل گهر توسط شهرخودرو در 
فصل نقل و انتقاالت به نظر می رسد رابطه این دو باشگاه با یکدیگر خوب است و همچنین از طرفی 
پنجره نقل و انتقاالتی باشگاه استقالل نیز بسته است و همین موضوع احتمال حضور قاسمی نژاد 
در گل گهر را قوت خواهد بخشید.امیر قلعه نویی، ســرمربی کنونی گل گهر نیز در چند فصل اخیر 

عالقه مند به جذب امین قاسمی نژاد بوده است .

چغرترین بازیکن پرسپولیسی مشخص شد!
دونده سابق تیم ملی مربی بعضی از بازیکنان فوتبال اســت.پیمان رجبی، دونده سابق تیم ملی 
جزو مربیانی اســت که با تعدادی از چهره های مطرح ورزش کار کرده یــا کار می کند. رجبی که 
مربی بدنسازی بعضی از بازیکنان پرسپولیس از جمله ســیدجالل، کامیابی نیا و... بود، در این 
باره می گوید: »اکثر بچه های پرسپولیس شاگرد خصوصی من بودند. اتفاقا مدتی هم به عنوان 

مربی این تیم فعالیت کردم. 
آقای کریــم باقری با من تمــاس گرفت که به عنوان بدنســاز بــه تمرین بروم و بــا بچه ها کار 
کنم. من هم بــا کمال میــل پذیرفتم. دو هفتــه ای هم با تیــم کار کردم ولی بعــد کادر جدید 
 آمد.« وی در پاســخ به این ســوال که چغرتریــن بازیکنی که بــا او کار کرده، کیســت؟ جواب 

می دهد: »به نظرم سیدجالل چغرترین است.« 

گرفتاری 3۶0 هزار دالری استقالل
 همزمان با فرارسیدن روزهای پایانی ســال، دغدغه های مالی باشگاه استقالل نیز افزایش پیدا 
می کند و به نظر می رسد اگر برای این مسائل حداقل به صورت موقت تدبیری اتخاذ نشود، دامنه 
دردسرهای آن، مشــکالت بســیار زیادی در آســتانه آغاز فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا برای 
آبی پوشان ایرانی ایجاد خواهد کرد. جدا از بدهی های ریالی که اســتقالل به بازیکنان و مربیان 
داخلی خود دارد، ارقامــی را نیز باید به صورت ارزی در اختیار چهره های خارجی یا باشــگاه های 

اروپایی قرار بدهد.
برای مثال چیزی حدود ۶۰ هزار دالر هنوز از بابت دریافت رضایت نامه محمد نادری باقی  مانده که 
باید به حساب باشگاه اروپایی سابق این بازیکن واریز شود. جدا از این مسئله، طلب شیخ دیاباته 
هم به قوت خود باقی است و باشگاه باید در اســرع وقت نسبت به تسویه حساب با این بازیکن 
اقدام کند، رقمی که طبق شــنیده های ما، چیزی در حدود ۷۰ هزار دالر اســت. اگر به این موارد 
مطالبات نیکوالی بودوروف ) رقمی بین 14۰ تا 1۵۰ هزار دالر( را هم اضافه کنیم و پول میلیچ را هم 
به حساب بیاوریم، همراه با یک مقدار بدهی های خرد ارزی، استقالل در حال حاضر گرفتاری در 
حدود ۳۶۰ هزار دالر دارد. البته همان طور که اشاره کردیم، این اعداد فقط بدهی های ارزی باشگاه 

محسوب می شود و داستان مطالبات ریالی بازیکنان و مربیان داخلی به قوت خود باقی است.

آغاز دور دوم رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور؛

 جدال صدرنشین ها در اصفهان

هفته اول دور دوم رقابت های لیگ برتر   سمیه مصور
فوتسال کشور روز چهارشنبه آغاز می شود 
که در حســاس ترین دیدار این هفتــه تیم گیتی پســند اصفهان در 

ورزشگاه پیروزی به مصاف  تیم مس سونگون ورزقان می رود.
با پایان یافتن دور اول رقابت های لیگ برتر فوتســال کشور، تکلیف 
تیم های صعود کننده به دور نهایی مشــخص شــد. تیم های گیتی 
پســند اصفهان، کراپ الوند، سن ایچ ســاوه، مقاومت البرز، فرش 
آرای مشهد، شــش تیمی بودند که توانســتند مجوز حضور در مرحله 
نهایی را به دست آورند. بر اساس برنامه اعالم شده از سوی سازمان 
لیگ فوتسال کشــور، مرحله دوم فصل جاری رقابت های لیگ برتر 
فوتسال کشور از روز چهارشنبه آغاز می شــود و شش تیم فوق برای 
کســب عنوان قهرمانی در ده هفته با یکدیگر پیکار می کنند تا قهرمان 
مسابقات در تاریخ 2۳ اردیبهشت 14۰۰ مشخص شود. در اولین هفته 
دور دوم رقابت های لیگ تیم گیتی پســند مقابل تیم مس سونگون 
قرار می گیرد، کراپ الوند به مصاف تیم ســن ایچ ساوه می رود و تیم 

فرش آرای مشهد در مشهد از تیم مقاومت البرز میزبانی می کند.

گیتی پسند در شــرایطی آماده رقابت با تیم مس ســونگون ورزقان 
می شود که شــاگردان وحید شمســایی مقتدرانه به دور دوم صعود 
کردند. سرخ پوشان اصفهانی در پایان دور اول رقابت های لیگ برتر 
فوتسال کشور با 2۷ امتیاز در صدر گروه اول این مسابقات قرار گرفتند. 
در آن سوی میدان تیم مس ســونگون که در دوره گذشته رقابت های 
لیگ برتر با شکست تیم گیتی پسند موفق به کسب جام قهرمانی شده 
بود، در پایان دور اول فصل جاری مسابقات لیگ 2۶ امتیاز کسب کرد 

تا صدر نشین گروه دوم لقب بگیرد.
مصاف دو تیم صدرنشــین در اولین هفته دور دوم مسابقات موجب 
شده تا حساسیت ها برای دیدار تیم های گیتی پسند و مس سونگون 
افزایش یابد  و به نظر می رســد یکی از جذاب ترین دیدارهای فصل 
جاری رقابت های لیگ برتر در اصفهان شــکل بگیرد. ســرخ پوشان 
اصفهانی در دیدار پیش رو هیچ مصدومی و محرومی ندارد و با تمام 

قوا به مصاف تیم مس سونگون می رود. 
سعید احمدعباســی، بازیکن تیم گیتی پســند با به ثمر رساندن 1۵ 
گل در کنار روح ا... ایثاری، بازیکن تیم فــردوس قم در صدر جدول 

گلزنان قرار دارد که با توجه بــه پایان بازی های فردوس در لیگ برتر، 
ملی پوش گیتی پسند از بیشترین شــانس برای کسب عنوان آقای 

گلی برخوردار است.
وظیفه قضاوت دیدار تیم های گیتی پســند اصفهان و مس سونگون 
ورزقان بر عهده وحید ســلیمانی به کمک امیرمختار رودســاز، حمید 
سلیمانی و مهدی طاهری خواهد بود. همچنین عباس دهقانپور ناظر 
داوری این بازی است.این دیدار بر اساس اعالم روابط عمومی باشگاه 

گیتی پسند از شبکه اصفهان پخش زنده خواهد شد.
با تصمیم سازمان لیگ فوتسال بازی های پلی آف لیگ فوتسال بین 
تیم های کوثر اصفهان، ایمان شیراز، شهروند ســاری و اهورا بهبهان 
برای مشخص شدن دو تیم سقوط کننده نیز از 1۹ فروردین 14۰۰ آغاز 
خواهد شد که طی آن تیم ها  به مدت ۶ هفته برای کسب امتیاز برای 
بقا در لیگ برتر تالش خواهند کرد تا در نهایت در تاریخ 24 اردیبهشت 
14۰۰ تیم های سقوط کننده مشخص شود و بدین ترتیب ابتدا قهرمان 
فصل کنونی لیگ برتر مشخص شده و روز بعد نیز تکلیف دو تیم سقوط 

کننده روشن خواهد شد.

 ادمین های فضای مجازی اینســتاگرام در زمان 
مدیریت ناصر پورعلی فرد، رییس سابق فدراسیون 
بدنسازی و پرورش اندام به دالیل مختلف از جمله 
ترس مدیران، ضعف در قبال انتقاد و سوء مدیریت، 
بیش از اندازه مورد توجه قــرار گرفتند تا جایی که 
به رقابت های بیــن المللی نیز اعزام شــدند و در 
تصمیمات مهم نقش ویژه ای داشتند، در حالی که 
خبرنگاران رسانه های رسمی هیچ جایی در برنامه 
های مدیریت قبلی فدراسیون بدنسازی نداشتند!با 
روی کار آمدن عبدالمهدی نصیرزاده، به عنوان یک 
چهره دانشگاهی و با توجه به وعده های انتخاباتی 
او، این امیــدواری به وجود آمد کــه این وضعیت 
سر و ســامان پیدا کند و فدراســیون بدنسازی از 
قالب ســنتی خود خارج و شایســته ساالری در 
راس تصمیمات و اقدامات فدراســیون قرار گیرد 

اما نصیرزاده در همین مدت اندک نشان داد او نیز 
دنباله روی سیاست های رییس سابق فدراسیون 
در پــر و بال دادن بیــش از اندازه بــه ادمین های 
مجازی است.شنیده ها حاکی است نصیرزاده در 
ابتدای امر قصد برچیدن برخی زیاده خواهی ها در 
فدراسیون بدنســازی را داشته؛ اما فشار از خارج و 
حتی درون فدراسیون و ترس و نگرانی بابت انتقاد 
در فضای مجازی باعث شده رسانه های رسمی در 
ســایه ادمین های مجازی قرار گیرند. در جریان 
مسابقات قهرمانی کشور کیش نیز این اتفاقات رخ 
داد،  تا جایی که ادمین های پیج های بدنسازی در 
اینستاگرام در هتل ۵ ستاره اسکان داده شدند؛ اما 
خبرنگاران خبرگزاری ها و جراید با دســتور رییس 

فدراسیون در یک سوئیت مستقر شدند!
البی و قــدرت ادمین های اینســتاگرام که عموما 

توســط شــرکت های تولیــد کننــده مکمل های 
بدنســازی حمایت می شــوند تا جایی اســت که 
مدیران فدراسیون از آن ها برای اهدای مدال نفرات 

برتر مسابقات نیز دعوت کردند!
سال هاست مدیریت ســنتی پر حرف و حدیث بر 
فدراسیون بدنســازی زمینه را برای جوالن برخی 
افراد در داخل و خارج فدراسیون مهیا کرده و انتظار 
می رود نهادهای نظارتی از جمله حراســت وزارت 
ورزش با ورود به موضوع از ادامه بسیاری از اتفاقات 
جلوگیری کنند تا این افراد نیز در چارچوب معین به 

فعالیت خود ادامه دهند.

 سیطره ادمین های مجازی بر فدراسیون بدنسازی؛

 از اسکان در هتل 5 ستاره تا اهدای مدال در کیش!

خبر روز

چرا »سانچو« به جای آرسنال به دورتموند رفت؟
جیدون سانچو اکنون در تیم بورسیادورتموند آلمان بازی می کند و به خاطر عملکرد درخشان مورد توجه 
تیم های بزرگ انگلیسی است.جاد بیلینگهام نیز طی سال گذشته به عنوان استعدادی در راه شکوفایی 
به دورتموند پیوست و کریستیان پولیشیچ اکنون در جمع شاگردان توخل در چلسی است.در ارتباط با 
این سه بازیکن، »اسکات مورو« مدیر سابق بخش استعدادیابی باشگاه آرسنال در مصاحبه ای نکته 
ای را فاش کرد.او گفت این نفرات می توانستند پیراهن توپچی های لندن را در گذشته به تن کنند.مورو 
در یک برنامه تلویزیونی  بیان کرد:بزرگ ترین اشتباه آرسنال، در مورد سانچو بود.وی افزود: زمانی که 
من مسئول بودم، یک بار او را از دست دادیم. آن هم زمانی بود که از واتفورد به منچسترسیتی می رفت و 
بعد هم تصمیم گرفت که سیتیزن ها را ترک کند. واقعا به امضای قرارداد با او نزدیک بودیم؛ اما خانواده 
اش معتقد بودند رفتن به دورتموند برایش بهتر خواهد بود.این چهره ادامه داد:همینطور به استخدام 

بیلینگهام و پولیشیچ نزدیک شدیم ولی به دالیلی امکان عقد قرارداد پیدا نکردیم.

دروازه بان منفور سرخ ها در آستانه توافق با بایرن مونیخ
دوران حضور لوریس کاریوس در لیورپول به بدترین شکل ممکن پیش رفت و هواداران این تیم 
هرگز دل خوشی از این دروازه بان آلمانی ندارند؛ ولی با این وجود این دروازه بان مورد توجه بایرن 
مونیخ قرار گرفته است. اوج اشتباهات لوریس کاریوس در دیدار فینال لیگ قهرمانان سال 2۰18 
برابر رئال مادرید رقم خورد و اشتباهات عجیب این سنگربان باعث شد لیورپول به راحتی قهرمانی 
در لیگ فهرمانان اروپا را از دست بدهد. لوریس کاریوس در نیمه دوم این دو دیدار دو بار مرتکب 

اشتباهات مهلکی شد تا کریم بنزما و گرت بیل به راحتی دروازه لیورپول را باز کنند.
حاال لوریس کاریوس با فراموشی آن شب تلخ در کیف، مدتی است به صورت قرضی در تیم یونیون 
برلین بازی می کند و عملکرد او مورد توجه کادر فنی بایرن مونیخ قرار گرفته است. اسپورت وان 
مدعی شد الکســاندر نوبل، دروازه بان جوان بایرن از نیمکت نشــینی های متوالی به ستوه آمده 
و احتماال در فصل تابســتان پیش رو به صورت قرضی از این تیم جدا خواهد شد. نوبل که سال 
گذشته از شالکه راهی بایرن شد، در این مدت همیشه نیمکت نشین بوده و فرصت چندانی برای 
درخشش پیدا نکرده است.به همین دلیل هانسی فلیک به دنبال یک گزینه ذخیره برای مانوئل 
نویر بوده و به همین دلیل از مدیران بایرن مونیخ خواهان انتقال لوریس کاریوس شــده است. 
لیورپول که تمایلی به حفظ این دروازه بان ندارد، احتماال مشــکلی بــا فروش کاریوس به بایرن 

مونیخ نخواهد داشت و خرید این بازیکن برای باشگاه آلمانی آسان است.

خط آتش لیورپول چگونه خاموش شد؟
لیورپول که طی ۵ دیدار قبلی خانگی در لیگ برتر انگلیس شکست خورده بود، برای ششمین بازی 
پیاپی در خانه نیز باخت و برابر فوالم حرفی برای گفتن نداشت. سادیو مانه، محمد صالح و روبرتو 
فیرمینو مثلث هجومی لیورپول که فصل قبل لرزه به تن همه تیم ها انداخته بود در این فصل حرف 
خاصی برای گفتن نداشت و حاال لیورپول شاید حتی سهمیه لیگ قهرمانان را نیز نتواند کسب کند.

شکست پشت شکست برای لیورپول و یورگن کلوپ باعث شده است تا بهترین سرمربی جهان 
در دو سال گذشته از سوی فیفا، در آستانه برکناری باشد و صحبت از حضور استیون جرارد به جای 
او مطرح شده است. جراردی که از محبوبیت باالیی بین هواداران لیورپول برخوردار است و موفق 
شد با گالسکو قهرمان لیگ اسکاتلند نیز شود. این مربی در نشســت خبری خود نیز ناکامی در 
گلزنی را سبب بحران تیمش در این فصل دانست.ناراحتی کلوپ از وضعیت گلزنی تیمش باعث 
شده تا این باشگاه به فکر جایگزین کردن بازیکنان دیگر در خط حمله نیز باشد.محمد صالح در ۵ 
بازی قبلی در لیگ برتر تنها یک گل به ثمر رسانده و آخرین باری که سادیو مانه و روبرتو فیرمینو 
در یک دیدار گلزنی کردند به دو ماه قبل و بازی برابر تاتنهام بر می گردد. باورکردنی نیست که این 

مهاجمان آماده فصل قبل تا این حد افت کرده باشند.

فوتبال جهان

مهاجم صنعت نفت آبادان:

 با حمایت الزم می توانیم 
سهمیه آسیا هم بگیریم

صنعت نفت آبادان که در نیم فصل اول در کورس 
برای دستیابی به سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 
قرار داشــت، در ادامه با توجه به مشکالتی که 
داشــت این رقابت را واگذار کرده است. با این 
حال آنها بعد از چند هفته ناکامی، توانســتند 
در این هفته برابر پرسپولیس با ارائه نمایشی 
موفق به تساوی دست یابند تا برای دیدارهای 
آتی امیدوار باشند.رضا خالقی فر، بازیکن اسبق 
پرسپولیس و گلزن این فصل نفت آبادان درباره 
تقابل با هم تیمی های سابقش می گوید: یکی 
از دیدارهای سخت ما در این فصل بود و البته 
موقعیت های خوبی داشتیم که می توانستیم 
به نتیجه بهتری برســیم. به نظرم توانســتیم 
به خوبی حریــف قدرتمند خودمــان را تحت 
فشار بگذاریم و آنها از ارائه نمایش همیشگی 
خود در این فصل کامــال دور ماندند.وی ادامه 
داد: با این حال به نظرم این تســاوی برای ما 
کامال ارزشمند بود و توانستیم بعد از هفته های 
 از نظر روحی در شــرایط ایده آل قــرار گیریم.
 امیدوارم طی هفته های آتی با حل مشکالت 
تیم، در مســیر دســتیابی به نتایج مطلوب تر 
قرار گیریم و مدعی باشــیم.خالقی فر درباره 
مشــکالت این تیم اینطور ادامه داد: مسئوالن 
قول هایی داده اند و مدیران هم کامال امیدوارند. 
این تیم نیازمند حمایت است و مسلما با این 
هواداران پرشوری که داریم شایسته این حمایت 
خواهیم بود. شرایط در ادامه کامال سخت است، 
تیم های مدعی هزینه باالیی صرف  کرده اند و 
برای رقابت حداقل باید حمایت الزم صورت گیرد 
تا بازیکنان با تمرکز الزم وارد مسابقات شوند. 
امیدوارم طی روزهای آتی این وعده های تحقق 
یابد و بتوانیم با تمرکز باال هواداران را خوشحال 
کنیم.وی درباره بازی در جام حذفی گفت: هیچ 
حریفی را دســت کم نخواهیم گرفــت. با تیم 
پارسه بازی داریم که تقریبا ناشناخته است اما 
مسلما هیچ حریفی از پیش باخته نیست و اگر 
آنها را دست کم بگیریم مسلما شرایط علیه ما 
خواهد شد. برای این بازی هم انگیزه داریم و 
امیدوارم اتفاق خوبی رقم بخورد و صعود کنیم. 

مصاف دو تیم صدرنشین در اولین هفته دور دوم 
مسابقات موجب شده تا حساسیت ها برای دیدار 
تیم های گیتی پسند و مس سونگون افزایش یابد  و 
به نظر می رسد یکی از جذاب ترین دیدارهای فصل 

جاری رقابت های لیگ برتر در اصفهان شکل بگیرد

مستطیل سبز

وز عکس ر

»خداداد« وارد بازی 
مافیایی شد

برنامه شــب های مافیا که در زمان 
پخــش فصــل اول خود توانســت 
مخاطبان زیــادی را جذب کند برای 
فصل دوم خود ســراغ ســتاره های 
ورزشــی هم رفته است.عکســی از 
خداداد عزیزی در پشت صحنه این 
برنامه پخش شده که نشان می دهد 
بازیکن سابق تیم ملی ایران یکی از 
بازیگران این برنامه تلویزیونی است. 
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افتتاح اولین باغ های موضوعی در ناژوان 
مدير طرح ســاماندهی ناژوان گفت: با هدف اســتفاده بهینه از ظرفیت طبیعــت ناژوان اولین 
باغ های موضوعی ناژوان افتتاح خواهد شد.سيد رسول هاشميان ادامه داد: این طرح ها ضمن 
ایجاد پهنه وسیع فضای سبز ، زمینه پژوهش و آموزشی برای دانشجویان، دانش آموزان و عموم 
بازدیدکنندگان را ایجاد خواهد کرد.هاشمیان با اشــاره به ایجاد باغ شکوفه گفت: باغ شکوفه ها 
به نام و یاد سرداران شــهید اصفهان با وسعت هشــت هزار متر مربع در حاشیه جنوب رودخانه 

آماده افتتاح قرار دارد.
وی افزود: توتستان بزرگ ناژوان به نام توتســتان حضرت مرتضی علی )ع( با بیش از 22 هزار 
متر مربع نیز از دیگر طرح های شــاخص حوزه فضای سبز  است. هاشــمیان با اشاره به کاشت 
بیش از 32 هزار درخت و درختچه در طول سال جاری گفت: مجموعه بوستان هزار گل ناژوان به 
نام یادبود هزاران شهید واالمقام  اصفهان با مســاحتی بالغ بر 10 هزار متر مربع آماده کلنگ زنی 
جهت آغاز عملیات اجرایی است.مدير طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به ضرورت حفظ کاربری و 
ماهیت طبیعی ناژوان گفت: باغ گیاهان دارویی ناژوان نیز در مساحتی بیش از 10 هزار متر مربع 
آماده کلنگ زنی است.هاشمیان افزود:  امروزه كشورهای بسياری ازجمله كشورهای مديترانه ای 
از طريق گردشگری باغ های ميوه و باغ های موضوعی ســاالنه هزاران و ميليون ها گردشگر را به 
ســرزمين های خود جذب می کنند و با ابتكارات مختلفی باعث به وجود آوردن ده ها شغل و نيز 
كارآفرينی می شوند. سید رسول هاشمیان ادامه داد : گردشگری باغ های موضوعی این امكان را 
برای بسیاری از ساکنین بومی فراهم می کند  كه در محل سكونت خود درآمد مورد نظر را ازطریق 
فعالیت های گردشگری كسب کنند.وی گفت: نكته مهم این اســت كه در این بازدید ها به هیچ 
وجه نباید به كشاورزان و باغداران صدمه ای از جانب گردش های دسته جمعی گردشگران وارد 
آید.هاشمیان با اشاره به بهینه سازی زیرساخت ها و امكانات موجود در مراكز گردشگری ناژوان 
گفت: فعالیت های جانبی قابل اســتفاده از باغ های موضوعی برای جذب و دیدار گردشگران در 
ایام خاص بهار یعنی فصل شكوفه، فصل برداشت گل و میوه ، فصل تهیه فرآورده های خاص از 
میوه ها ، روش تهیه و بسته بندی خشكبار و تشكیل غرفه های فروش برای گردشگران نیز بسیار 

مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 انعقاد بیش از 1۸ میلیارد تومان قرارداد
 برای پروژه پردیس هنر

معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: برای اجرای پروژه پردیس هنر هفت قرارداد با مبلغ 
1۸ میلیارد و ۷00 میلیون تومان منعقد شد که شــش قرارداد آن به مبلغ 11 میلیارد و 200 میلیون 

تومان در این دوره مدیریت شهری تنظیم و تحویل شد.
ایرج مظفر با ارائه گزارش چهارســاله معاونت عمران در این دوره مدیریت شــهری از تاریخ یکم 
مهرماه سال ۹۶ تاکنون، اظهار کرد: با احداث شهر رویاها حضور شهروندان برای گذراندن اوقات 
فراغت خود در شــهربازی آبشار کم رنگ شــد از همین رو شــهرداری اصفهان، احداث بوستان 
پردیس هنر را در منطقه شش در خیابان آبشار ســوم، جنوب پل تاریخی شهرستان، محل سابق 
شهربازی آبشــار در دســتور کار خود قرار داد.وی ادامه داد: پروژه زیبا و بزرگ پردیس هنر جزو 
پروژه هایی بود که قبال با 30 درصد پیشــرفت انجام شده بود و ۷0 درصد آن در این دوره مدیریت 
شهری تکمیل و آماده بهره برداری شد.معاون عمران شــهری شهردار اصفهان مظفر در خصوص 
بخش های مختلف این پروژه گفت: پروژه پردیس هنر شــامل قســمت های مختلفی از جمله 
آبشار مصنوعی است که از میان سنگ های بزرگ کنار خیابان به سمت جوی آب پایین آن سرازیر 
می شود.وی افزود: در پیاده رو کنار بوســتان نیز چندین برکه وجود دارد که آب جوی از آن عبور 
می کند، برای گذر از این برکه ها پل های چوبی پیش بینی شــده تــا بازدیدکنندگان حس عبور از 

روی آب را نیز تجربه کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

حرکتمرکزکالنشهراصفهانبهسمتآرامشوانسانمداری

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان بــا حضور در برنامه 
تلویزیونی: »اینجا اصفهان« اظهار کــرد: حوزه معاونت حمل و نقل از 
ارکان های مختلفی تشکیل شده که شــامل حمل و نقل کالن و خرد 
می شــود، حمل و نقل انبوه ما اقداماتی اســت که بــرای ایجاد قطار 
شهری و مترو انجام شــده است.مســعود بنده خدا افزود: خط یک 
مترو اصفهان دارای 20 کیلومتر مســافت اســت که مســیر شمال تا 
جنوب این کالن شهر با 20 ایستگاه را می پیماید و شاید این کار یکی از 
بهترین اقدامات زیست محیطی شهرداری اصفهان بوده است که آن 
را به بهره برداری رسانده و کمک کرده تا مردم بیشتر به سمت حمل و 

نقل پاک بروند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با بیان اینکه توسعه 
حمل ونقل پاک باعث می شــود مردم از خودروهای شــخصی کمتر 
استفاده کنند، تصریح کرد: در برنامه های ما توسعه خط دو مترو وجود 
دارد، این خط از محله زینبیه آغاز و تا خمینی شهر ادامه دارد که حدود 

20 کیلومتر است و 21 ایستگاه را در خود جای داده است.
وی خاطرنشــان کرد: فاز اول این خط که 1۴ کیلومتر اســت در دست 
اجراست که از دو جهت این طرح آغاز به کار کرده است. این طرح یکی از 
انسان مدارترین طرح های مدیریت شهری است که به کاهش آلودگی 
هوا کمک می کند و حمل و نقل پاک شناخته می شود.بنده خدا  ادامه 
داد: از دو جهت تونل های این خط آغاز به کار کرده و ایستگاه ها در دست 
احداث است که اگر این کار انجام شود شاهد آن خواهیم بود که یکی از 
ارکان مهم حمل و نقل پاک و محیط زیست پایدار خواهد بود. با توجه به 
آنکه شمال شهر اصفهان یک قطب جمعیتی بزرگ است، با بهره برداری 
از این خط شاهد رشد تعداد مســافران خواهیم بود زیرا دسترسی به 
مرکز شهر راحت تر می شــود که قطعا با این اتفاق جا به جایی مسافر 

زیادی را خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه قبل از شــیوع ویــروس کرونــا جابه جایی مترو در 
اصفهان به روزانه 120 هزار مسافر رسیده بود، خاطر نشان کرد: با شیوع 

کووید 1۹، تعداد مســافران به 20 هزار نفر کاهش پیــدا کرد اما اکنون 
دوباره شاهد افزایشی اندک هســتیم و روزانه 3۵ تا ۴0 هزار مسافر از 

حمل و نقل عمومی استفاده می کنند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری در رابطه با جزئیات مســیر 
دوچرخه در شهر، گفت: ۷۷۷ کیلومتر مسیر مصوب در اصفهان داریم 
که در کمیسیون های مختلف شورای اسالمی شهر و شورای ترافیکی 
استان تصویب شده و این مسیر نوعی باز آفرینی سنت و منش درست 
گذشتگان است، پدران ما از دوچرخه زیاد استفاده می کردند که اکنون 
این سنت فراموش شده و زندگی ما خودرو محور شده است، در همین 
راستا الزم بود نگاهی به گذشته بیندازیم تا دوباره این سنت احیا شود.

بنده خدا اضافه کرد: اگر بخواهیم مردم را به سمت استفاده از حمل و 
نقل پاک و اســتفاده از دوچرخه ببریم باید زیرساخت ها را نیز فراهم 
کنیم تا مردم به شکلی با این دوچرخه در شهر عبور کنند بنابراین باید 
بستر این اتفاق فراهم شــود تا مردم به دوچرخه سواری روی آورند؛ 
مسیرها ایمن و پیوسته باشــد تا مردم به انجام این کار ترغیب شوند؛ 
البته هنوز پروژه اصلی به اتمام نرســیده و قــول داده بودیم تا پایان 
سال 1۵0 کیلومتر از این مسیر را احداث کنیم که اکنون ۷1 کیلومتر آن 
احداث شده است.وی افزود: در همین راستا قسمتی از مسیرها درجه 
دو است و خط کشی شده و بستگی به شرایط موجود، در آن مکان ها 
مسیر دوچرخه احداث شده اســت. این پروژه از جاهایی که چالش 
کمتری در آن وجود داشت آغاز شد و ابتدا خیابان هایی که سمت چپ 
خیابان های یک طرف بود در آن مســیری احداث شــد که این اتفاق 
باعث شد ایمنی پایین بیاید که در همین راستا برای بهبود این وضعیت 

اقداماتی را انجام دادیم.
بنده خدا گفت: از مردم توقع نداریم که خودروهای خود را کنار بگذارند 
و از دوچرخه اســتفاده کنند، بلکــه باید ابتدا مســیرهای دوچرخه به 
شکلی کامل و پیوسته در شهر ایجاد شــود و پس از این اتفاق باید از 
مردم انتظار داشت تا بیشتر از دوچرخه اســتفاده کنند؛ می توان گفت 
توانسته ایم ایده زیســت پذیری را در این دوره نهادینه کنیم و شهری 
می تواند این کار را انجام دهد که انسان مدار باشد؛ آرام سازی در مرکز 
شهر از هدف های ماست تا شــاهد ترافیک کمتری در هسته مرکزی 

اصفهان باشیم.
وی ادامه داد: در کمربندی های اطراف اصفهان ســعی داشته ایم که 
تقاطع های غیر همســطح را احداث کنیم تا شلوغی ها به سمت مرکز 
شهر نیاید زیرا مرکز شــهر باید محل آرامش باشــد که پیاده راه های 

احداث شده نیز جزو طرح هایی است که انسان مدار است.

 اداره توســعه فرهنگ سالمت ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در هفدهمین 
روز از اسفندماه میزبان مراسم رونمایی از تولیدات 
این اداره در شش ماهه دوم سال ۹۹ بود که مهم ترین 
بخش این مراسم به رونمایی از کتاب »پشت مطبخ« 
در حوزه گردشــگری خوراک، کتاب های ســالمت 
روان کودک با عنوان »یک قصــه در پنج روایت« و 
گشایش نمایشگاه عکسی از غذاهای اصیل اصفهانی 
اختصاص داشــت.محمدباقر انصاری، پژوهشگر و 
نویسنده کتاب پشت مطبخ که آن را به سفارش اداره 
توسعه فرهنگ ســالمت تهیه کرده، 20 غذای اصیل 
کامال اصفهانی را معرفی و دستور طبخ آنها را به همراه 

یک روایت آورده اســت.معاون فرهنگی شهردار و 
رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان در این مراســم اظهار کرد: خرســندم که از 
محصوالت اداره توسعه فرهنگ سالمت در معاونت 
اجتماعی سازمان رونمایی شد.محمد عیدی تاکید 
کرد: به دلیل عالقه به نمادشناسی کتاب های زیادی 
درباره شــیوه های طبخ در ایران نوشــته شده؛ اما 
هیچ کدام به اندازه کتاب »پشت مطبخ« رویکردی 
روایت گونــه همراه با شــیوه آمــوزش لذت بخش 
نداشته است.وی، پوشش و خورش را دو نماد هویتی 
قدرتمند برای هر ملت دانست و افزود: خوراکی هایی 
ماننــد پیتزا و بیســکویت به جز اینکه پاســخی به 
نیاز اولیه انســان برای غذا خوردن است، جهانی از 
پارادایم های فکری را ایجاد می کند. به همین دلیل 
اکنون مکتبی به نام »مک دونالیزم« وجود دارد که 
حاصل نوعی از سالیق فکری و ذائقه ای است که در 
جهان رواج پیدا کرده است.وی با اشاره به رونمایی 

از کتاب های سالمت روان کودک بیان کرد: در ایران 
کتاب کودک زیاد داریم؛ اما در دنیا این متخصصان 
بزرگ هستند که در این وادی قلم می زنند و هرکسی 
به خود اجــازه نمی دهد در حوزه کــودک نظر دهد. 
خرسندم که اداره توسعه فرهنگ سالمت با انتشار 
این کتاب ها بر مســئله مهمی در جامعه ما که عدم 
درک متقابل میان والدین و فرزندان است انگشت 
تاکید گذاشته است.عیدی با بیان اینکه حفظ سالمت 
جامعه یکی از وظایف بلدیه یا شهرداری هاست که در 
قانون اول مشروطه به آن اشــاره شده است، ادامه 
داد: اگر به این وظیفه عمل نکنیم طوفان مشکالت 
جامعه ما را با خود می برد. خرســندم که شــورای 
شــهر اصفهان بر شبکه ســازی محله ای به منظور 
توانمندسازی و مهارت افزایی شهروندان برای ایجاد 
فضای گفت وگویی در شــهر تاکیــد دارد و امیدوارم 
بتوانیم به وظایفی که شورای شهر بر عهده ما گذاشته 

است به خوبی عمل کنیم.

پشت مطبخ غذاهای اصیل اصفهانی

فرماندار اصفهان :

 زیرساخت های الزم برای برگزاری انتخابات الکترونیک 
در شهرستان اصفهان وجود دارد

 فرماندار اصفهان در نشســت خبری سیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری و ششمین دوره 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا، اظهار کرد: یکی از ویژگی های انسان حق انتخاب است که در 
2۸ خرداد مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر شرکت می کنند و در ۴3 سال گذشته 
انتخابات متعددی برگزار شده که نماد مردم ساالری دینی است. امروز یکی از شاخص های دموکراسی 
انتخابات و صندوق های رای است.حسین سیستانی، افزود: انتخابات در ایران با محوریت قانون برگزار 
شده است. از 20 اسفند ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها آغاز و به مدت یک هفته ادامه دارد.فرماندار 
اصفهان گفت: داوطلبان شوراهای شهر برای ثبت نام در انتخابات می توانند به شکل الکترونیکی اقدام 
کنند و از طریق اپلیکیشن موبایل که در وزارت کشور بارگذاری شده و دفاتر پیشخوان دولت ثبت نام و 
تنها برای دریافت کد رهگیری به فرمانداری مراجعه کنند.سیستانی ادامه داد: افراد البته می توانند به 
فرمانداری هم مراجعه کنند، اما با توجه به شیوع کرونا تمهیدات الزم از سوی وزارت کشور انجام شده 
که ثبت نام ها غیر حضوری باشد تا ازدحامی در این خصوص در فرمانداری رخ ندهد. پس کاندیداها 
از روش غیر حضوری برای ثبت نام استفاده و از مراجعه به فرمانداری پرهیز کنند.وی افزود: شرایط 
انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراها فرق دارد و ثبت نام این انتخابات در مرکز کشور و در روز 
20 اردیبهشت سال آینده انجام خواهد شد. فرماندار اصفهان گفت: معموال بین ۶0 تا ۷0 درصد جمعیت 
شهرها واجد شرایط رای دادن هستند. بحث الکترونیک برگزار شدن انتخابات مطرح است و زیرساخت 
های الزم برای برگزاری انتخابات الکترونیک در شهرستان اصفهان وجود دارد و همه شهرها و شعب 
اخذ رای دارای پهنای باند مناســب اینترنتی هستند.سیستانی در مورد تعداد عوامل شعب اخذ رای، 
گفت: ۵ تا ۷ نفر عوامل شعب اخذ رای هستند و در مجموع در هر شعبه اخذ رای با شمارش دیگر عوامل 

صندوق ها 2۵ نفر در هر شعبه حضور دارند که ممکن است از این تعداد کمتر یا بیشتر شوند.

در میدان نقش جهان؛

 دفتر »دبیرخانه انتقال تجربیات بازآفرینی شهری
 منطقه 2 کشور« راه اندازی شد

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار کرد: کشور ما بر اساس تفاهم نامه همکاری مشترک 
شرکت بازآفرینی شــهری ایران و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشــور، به پنج منطقه تقسیم 
بندی شده است تا در هر منطقه ای دبیرخانه ای با ماموریت تبادل تجارب موفق داخلی و خارجی برای 
شهرداران و دست اندرکاران حوزه بازآفرینی شهری تشکیل شود.سید احمد حسینی نیا افزود: در منطقه 
دو استان های اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و هرمزگان قرار دارند 
که ریاست این دبیرخانه بر عهده شهردار اصفهان و دبیر آن معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
است.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: این دبیر خانه با هدف ایجاد هم افزایی 
در موفقیت اقدامات بازآفرینی شهری تمامی کنشگران در این حوزه تشکیل شده و تجربه های ارزشمند 
بازآفرینی شهری در حوزه های شهرسازی، معماری، اقتصادی، اجتماعی، محیطی از طریق این دبیرخانه 
جمع آوری و ترویج می شود.وی با بیان اینکه دفتر دبیرخانه انتقال تجربیات بازآفرینی شهری منطقه 
دو کشور به منظور ارتباط با کنشگران این حوزه در محدوده بافت تاریخی میدان نقش جهان در مجاورت 
باغ زره سازان راه اندازی شده است، خاطرنشــان کرد: هدف این دبیرخانه انتقال تجربیات بازآفرینی 
شهری در چهار محور اصلی است.حسینی نیا ادامه داد: از جمله این محورها برقراری ارتباط با دستگاه ها 
و سازمان های مرتبط و فعال در حوزه بازآفرینی جهت شناسایی و احصای اطالعات مرتبط با تجربیات 
برتر بازآفرینی شهری، انجام هماهنگی های موردنیاز با شهرداری ها، مجریان و کارفرمایان پروژه های 
بازآفرینی و پژوهشکده ها دسته بندی و گونه بندی تجربیات احصای شده از شهرداری ها و انتقال و ترویج 

انواع تجربیات به سایر کنشگران عرصه بازآفرینی شهری است.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهاخبار

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان:

شهروندان برای جمع آوری 
 پسماندهای حجیم 
با 13۷ تماس بگیرند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهــان اظهــار کــرد: یکــی از زیبایی های 
اســفندماه موضوع خانه تکانی شــهروندان 
برای پاکیزه کردن محیط زندگی است.رحیم 
محمدی با بیان اینکــه در فرآیند انجام خانه 
تکانی، شــهروندان اقالمی که در منزل قابل 
استفاده نیســت را از منزل خارج می کنند که 
برای جلوگیری از نازیبا شدن چهره شهر، طرح 
ویژه ای توسط سازمان مدیریت پسماند اجرا 
می شود.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان با اشــاره به جزئیات این 
طرح، خاطرنشــان کرد: با برنامه ریزی انجام 
شده، اقالم حجیم توســط اکیپ های ویژه از 
درب منازل جمع آوری خواهد شــد، بنابراین 
چنانچه شــهروندان نیاز به جا به جایی اقالم 
حجیم از جمله موکت، فرش، مبل مستعمل و 
کمد دارند، می توانند با سامانه 13۷ شهرداری 
تماس بگیرند تا نیروهای سازمان به آدرس 
ثبت شده مراجعه و نسبت به جمع آوری اقالم 
اقدام کنند.وی تصریح کرد: اگــر اقالم قابل 
جا به جا شدن باشد، شهروندان می توانند به 
ایستگاه های ثابت جمع آوری پسماند مراجعه 
و آنها را تحویــل دهند.مدیرعامل ســازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تاکید کرد: 
شهروندان باید به خاطر حفظ زیبایی بصری 
شهر و بهداشت محیط زیســت شهری از رها 
کردن هرگونه پسماند حجیم در معابر شهری 
خودداری کنند و جمع آوری این پســماندها 
را تنها از طریق اعالم آدرس به ســامانه 13۷ 
پیگیــری کننــد.وی در خصــوص تحویــل 
پســماندهای الکترونیک به ایســتگاه های 
بازیافت افزود: ایستگاه های بازیافت مناطق 
1۵ گانه شهر اصفهان پسماندهای الکترونیکی 
را از شــهروندان دریافت کرده و همانند دیگر 
پســماندهای دریافتی در ایســتگاه ها ما به 
ازای آن به شهروندان از محصوالت موجود در 

ایستگاه اهدا می کنند.

 مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان اظهارداشت: طبق بررسی های انجام گرفته ببش از ده اثر باستانی  فرسوده در سطح استان وجود 
دارد که با ارائه تسهیالت الزم از سوی دولت، طرح مرمت و ترمیم این آثار در نوروز کلید می خورد. فریدون اللهیاری افزود: از بین این ده اثر باستانی حدود ۷ 
کاروانسرای تاریخی که قدمت آن ها به قاجار برمی گردد در راستای این طرح بازسازی و مرمت قرار می گیرند.مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
استان اصفهان اضافه کرد: کار ترمیم گنبد مسجد عباسی در میدان نقش جهان در سال 1۴00 به اتمام می رسد و این بنای تاریخی از داربست های چند ساله 
خود خالص می شود.اللهیاری تاکید کرد: کار مرمت و ترمیم گنبد مسجد شیخ لطف ا... میدان نقش جهان هم به اتمام رسیده است.وی ادامه داد: به زودی 
قرار است کار مرمت و ترمیم کاخ عالی قاپو اجرایی شود.مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان گفت: بیش از ۴00 میلیارد تومان اعتبار 

برای ترمیم این آثار باستانی بودجه هزینه شده است.

ترمیم و مرمت ده ها آثار تاریخی اصفهان در نوروز

اختتامیه جشنواره 
ملی برگزیدگان 

تشکل های مردم 
 نهاد دفاع مقدس 

در اصفهان
اختتامیه اولین جشــنواره ملی 
برگزیــدگان تشــکل های مردم 
نهاد دفاع مقدس در موزه انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس تهران و 
به صورت برخــط در اصفهان نیز 

برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: دناپرس
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بعضی وقت ها شــاید سخت باشــد که انگیزه  کافی داشته 
باشــیم تا بخواهیم ظاهر عالی و بی نظیر و مخصوص برای 
خودمان بسازیم. کمد لباس  شــاید یکی از ترسناک ترین 
بخش های زندگی هر کسی باشد؛ به خصوص برای آن ها که 
می خواهند خودشان را با لباسی که بر تن می کنند، ابراز دارند. 
حتی آن هایی که شاید لزوما عالقه ای به لباس های فانتزی 
ندارند هم روش هایــی برای ابراز خودشــان پیدا می کنند؛ 
چرا که انسان یک نژاد بسیار اجتماعی و ابرازکننده است.به 
عبارت دیگر، سخت می  شود کسی پیدا شود که نتواند برای 
خودش یک ظاهر شخصی سازی شــده پیدا کند و به این 
خاطر مأیوس و دلسرد نشود. در زمانه ای که خیلی ها ظاهر 
عالی و بی نظیر  خودشان را در دنیای آنالین به رخ می کشند، 
گشتن به دنبال یک ظاهر کامل و بی نقص برای بقیه سخت 
و ناامیدکننده می شــود.در ادامه چند روش شخصی سازی 

ظاهر با قدری چاشنی انگیزه را با هم می خوانیم.
 الگــو بگیریــد؛ امــا خودتــان باشــید: از بهترین هــا و 
درخشــان ترین ها الگو بگیرید ولی یادتان باشد مهم است 
که شما خودتان هم چه احساسی دارید.بهترین توصیه به 
کسانی که با ظاهر شخصی درگیر هستند این است: درست 
اســت که باید از بعضی مدهای اصلی الگوبرداری کرد؛ اما 

هیچ وقت نباید آنچه مدها می گویند را وحی منزل دانست. 
به خاطر داشــته باشــید وقتی نوبت به کمد لباس و ظاهر 
شخصی شما می رسد، اینکه چه احساسی دارید همیشه در 
اولویت قرار دارد. به عالوه، هدف اصلی یک ظاهر منحصربفرد 
همان چیزی است که شــما برای خودتان می خواهید.اگر 
چیزی به نظر شما عالی باشد ولی دیگران عیب و ایرادهای 
آن را فقط می بینند، اجازه ندهید این تفاوت نگاه شــما را از 

انجام دادن کاری که می خواهید باز دارد.
 هنگام انتخــاب لباس آرام باشــید: وقتی به ســراغ کمد 
لباس تان می روید، تا حد امــکان آرامش تان را حفظ کنید.

انتخــاب یک ظاهر عالی و متشــخص چیــزی جز همراه 
شدن با جریان نیست. هر چه هنگام انتخاب لباس آرام تر 
باشید، راحت تر می توانید فکر کنید که چه چیزی بیشتر از 
همه به شــما می آید. به عالوه، یک کمد لباس منحصربفرد 
به شــما این امکان را می دهد که بر اســاس سبک زندگی 
فعلی خودتان و چیزهایی که از آن ها لذت می برید، انتخاب 
کنید. وقتــی فکر انتخاب ظاهری مناســب و برازنده که به 
شما بیاید دلسرد و ناامیدتان بکند، تمرکز روی این مسائل 
سخت می شود.سعی کنید در کمال آرامش و خونسردی به 
سراغ کمد لباس و انتخاب لباس بروید و همزمان یکی دو 

قلم محصول خودمراقبتی هم انتخاب کنید.هر وقت مجبور 
می شــوید به ظاهر جدیدتان فکر کنید، یک فنجان از چای 

مورد عالقه تان بنوشید!
 سادگی پیشه کنید: وقتی همه  گزینه ها رد می شود، سادگی 
و انتخاب  های ســاده باقی می ماند.وقتی نوبت به انتخاب 
جواهرات متناسب با ظاهر یا استایل شما می رسد، قاعده  
کلی  این اســت کــه هرچه ناامیدتــر باشــید، جواهرات و 
زیورآالت کمتری به خودتان آویزان می  کنید.وقتی شــک 
دارید، همه چیــز را ســاده بگیرید و از حداقــل زیورآالت 
اســتفاده کنید.یک گزینه   خوب دیگر هم این اســت که به 
سراغ جواهرات سفارشی بروید. کســانی که به نظر نمی 

توانند تشــخیص بدهند چه جواهراتی برای آن ها بهتر است، 
به کسانی که متخصص این کار هســتند سفارش ساخت 
و تهیه   زیورآالت سفارشــی خــود را می  دهند.موضوع پیدا 
کردن یک ظاهر شخصی  سازی شده بیشتر از هر چیزی بر 
چگونگی احساس شما متمرکز است نه اینکه متخصصین 
حوزه   مد چه می  گویند. تمام سعی خود را بکنید تا از انتخاب 
کردن ظاهر شخصی خودتان لذت ببرید؛ سعی کنید موقع 
انتخاب آرام باشــید. در نهایت یاد می  گیریــد که با جریان 

جاری همراه شوید.

آشپزی

عدسی بادمجان 
 مواد الزم: بادمجان متوسط 2 عدد،گوجه فرنگی متوسط 2 عدد،

 عدس سبز  یک پیمانه،پیاز متوسط 2 عدد،روغن،فلفل قرمز ،زردچوبه 
  و نمک به مقدار الزم، رب انار یک قاشق غذا خوری،نعنا خشک2 

قاشق غذا خوری
 طرز تهیه: یک عدد پیاز م خالل شده را با مقداری روغن سرخ می کنیم. بادمجان نگینی 

خرد شده را به آن اضافه کرده مقداری ادویه ، پودر فلفل وزردچوبه را اضافه و تفت می دهیم.
سپس گوجه فرنگی خرد شده و ترجیحا پوست گرفته شده را به آن اضافه می کنیم وخوب تفت 
می دهیم. حاال عدس سبز پخته شده را به همراه آب آن به مواد درون قابلمه اضافه می کنیم.بعد 
از اینکه مواد به خوبی پخته شدند قابلمه را از روی حرارت برداشته وبا گوشتکوب روی آن می زنیم 

تا بادمجان و گوجه فرنگی وعدس خوب له شوند.سپس مجدد آن را روی حرارت گذاشته و 
مقداری رب انار به آن اضافه می کنیم. بعد از مدت 15 دقیقه غذا آماده است. یک پیاز دیگر را 

جداگانه برای تزیین سرخ می کنیم. نعنا داغ هم آماده می کنیم و مقداری کمی از این 
دو مواد را برای طعم غذا و خوشمزه تر شدن آن استفاده می کنیم.سپس غذا را 

داخل ظرف اصلی می ریزیم وبا نعنا داغ وپیاز سرخ کرده تزیین می کنیم.
هنگامی که عدس کامال پخته شد، مقدار یک الی 2 قطره آب لیمو 

درون آن بچکانید تا آهن آن آزاد وقابل جذب شود.

روش هایی  که باعث می شود ظاهری عالی  و مخصوص خودتان داشته باشید

اکران فیلم »شیار 143« در اسپانیا سریالی تازه در راه شبکه  خانگی
 مراسم بزرگداشت روز جهانی زن در اسپانیا با نمایش فیلم »شیار 143« 
به کارگردانی نرگس آبیار به عنوان فیلم افتتاحیه این برنامه برگزار 
شد.این مراسم از 5 الی 17 مارس )15 تا 27 اسفند( با پخش 
فیلم های مختلف از زنان سینماگر ادامه خواهد داشت. در این 
مراسم نرگس آبیار ضمن پاسخگویی به سواالت شرکت کنندگان در مورد 
فیلم »شیار 143« و فیلم »نفس«، عنوان کرد: زنان از قدرت خارق العاده 
برخوردار هستند و باید به این مسئله ایمان داشته باشند.

سریال »ســایه تابان« به تهیه کنندگی مجتبی متولی و کارگردانی کاوه 
سجادی حسینی، پروانه ساخت گرفت. این سریال قرار است برای 
شــبکه خانگی آماده شــود.در خالصه داستان این ســریال آمده 
است:سایه دختری 22 ساله، پس از فوت مادرش دچار افسردگی 
می شود. دکتر شهروز تابان همبازی کودکی سایه، پزشک روانکاو است؛ 
سایه برای معالجه نزد شهروز می رود، اما شهروز از معالجه سر باز می زند؛ 
زیرا او عاشق سایه است و ...

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

در مراســمی با حضور مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه و جمعی از معاونان و 
مدیران، بهره برداری از جاده حمل محصول و قراضه، سیستم سیگنالینگ راه 

آهن و اتاق ویدئو وال مجتمع فوالد سبا آغاز شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در این مراســم ضمن تقدیر از این مجموعه بر حمایت 
فوالد مبارکه از افزایش تولید در مجتمع فوالد ســبا تاکید کرد و گفت: اگرچه 
هیجانات بازار، شــیوع بیماری کرونا و تحریم در دو ســال اخیر، بازسازی و 
نوسازی خطوط تولید مجتمع فوالد سبا را با مشکالت دوچندان و تاخیر همراه 
کرد، اما خرســندم که کارکنان مجتمع فوالد ســبا با عزم و اراده مثال زدنی به 
صورت آفالین به این اقدام مهم دست یافتند که باعث دلگرمی و تقویت روحیه 

بقیه گروه فوالد مبارکه است.
مهندس حمیدرضا عظیمیان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد پس از بازسازی 
و نوسازی خطوط تولید، با مدیریت بهینه فرآیندها، میزان تولید با 33 درصد 
افزایش به 500 هزار تن برســد که تمام حمایت های فوالد مبارکه در تســریع 
سرمایه گذاری ارزی و ریالی در این بخش به کمک مدیران مجتمع فوالد سبا 
می آید تا همچنان ایــن مجتمع نیز مانند دیگــر زیرمجموعه های گروه فوالد 

مبارکه با قدرت تمام به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد.
وی تصریح کرد: این مجموعه همواره در آرامش و به دور از حواشی اهداف خود 

را دنبال کرده و به خوبی در مسیر تولید و توسعه قرارگرفته است.

جاده حمل محصول و قراضه مجتمع فوالد سبا ساالنه 77 
میلیارد تومان صرفه جویی به همراه خواهد داشت

معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه نیز در این مراسم در خصوص پروژه جاده 
حمل محصول و قراضه مجتمع فوالد سبا گفت: قبال حمل قراضه و محصول از 
درب شاهد ذوب آهن با ترافیک باالیی انجام می شد که با احداث و بهره برداری 
جاده حمل محصول و قراضه مجتمع فوالد سبا به طول 4 هزار متر و عرض 11 
تا 20 متر، هم مسیر کوتاه تر شده و هم ماشین های حمل قراضه و محصول با 

خط تولید و انبارها تداخل پیدا نمی کنند.
احمد ســعیدبخش، توســعه رینگ پیرامونی مجتمع فوالد سبا و تردد آسان 
ماشین های سنگین جهت حمل محصول و قراضه را از اهداف اجرای این پروژه 
عنوان کرد.وی با بیان اینکه برای اجرای این پــروژه 12 میلیارد و 400 میلیون 
تومان هزینه شده است، افزود: از مشخصات پروژه می توان به یک پل بتنی به 
طول 30 و عرض 26 متر، دو میدان به مساحت 2800 مترمربع، تونل تاسیساتی 
جهت عبور لوله ها و کانال آب پســاب و جانمایی نیوجرســی در کنار مســیر 
اشاره کرد.معاون توسعه شــرکت فوالد مبارکه در ادامه در خصوص سیستم 
سیگنالینگ راه آهن مجتمع فوالد سبا و بهره برداری از آن نیز گفت: قبال فرآیند 
سیگنالینگ به طور دستی صورت می گرفت و 30 تا 40 سوزنبان در بازه زمانی 
نیم ساعت باید مسیرها را مشخص می کردند تا قطار منحرف نشود. درحالی که 
با سیستم جدید سیگنالینگ این کار در زمان 30 ثانیه صورت می گیرد و با فشار 
چند دکمه روی مانیتور قطارها هدایت و مسیر صحیح آنها مشخص می شود.

وی در ادامه با بیان اینکــه افزایش ایمنی، جلوگیری از  خطاهای انســانی و 
افزایش سرعت در فرآیند عملیات از مزایای این طرح است، افزود: برای اجرای 
این پروژه 42 میلیارد تومان هزینه شــده و ســاالنه 77 میلیارد تومان صرفه 

جویی به همراه خواهد داشت.

افزایش ضریب ایمنی و حفاظتی مجتمع فوالد سبا
مدیر اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه نیز در خصوص 
سومین پروژه بهره برداری شده مجتمع فوالد سبا هم گفت: پروژه سوم افتتاح 
ویدئووال جهت استفاده همکاران بخش انتظامات و حفاظت بود که به منظور 

افزایش ضریب ایمنی و حفاظتی مجتمع فوالد سبا تعریف شده است.
حمید شجاعی در این خصوص افزود: در سال گذشــته 33 دوربین نظارتی 
نصب شده بود. البته در این راســتا 84 دوربین نصب شد که مابقی مربوط به 

دوربین های فرآیندی بود که تحویل همکاران در ناحیه فرآیندی شد.
وی با بیان اینکه دوربین های نظارتی وظیفه کنترل ترددها و حفاظت کل ناحیه 
مجتمع فوالد ســبا را انجام می دهند، گفت: ویدئووال یک اتاق مونیتورینگ 
بزرگ اســت که کلیــه مونیتورهــا در آن نصب شــده و با تعدادی سیســتم 
سوئیچینگ و سیستم ریموت کنترل امکان کنترل تمام قسمت های مجتمع 
فوالد ســبا به طور همزمان وجود دارد و راه اندازی این بخش کمک شایانی به 

قسمت حراست می کند. 

حضور مدیرعامل فوالد مبارکه در مجتمع فوالد سبا 
مایه افتخار  و افزایش انگیزه کارکنان

مدیرعامل مجتمع فوالد ســبا نیز در خصوص دالیل و نیاز راه اندازی سیستم 
سیگنالینگ راه آهن گفت: سیســتم عالئم الکتریکی در درجه نخست برای 
تامین ایمنی کامل و تردد ایمن قطارها در مسیر ایستگاه راه آهن مجتمع فوالد 

سبا طراحی، نصب و راه اندازی شده است.
مصطفی عطایی پور افزود: به طورکلی طراحی سیستم عالئم الکتریکی ایستگاه 
راه آهن مجتمع فوالد سبا در مقایسه با سایر ایستگاه های صنعتی که تلفیقی از 
سیستم الکترونیکی و رله ای و یا تماما رله ای است، کامال به روزرسانی شده و از 

تکنولوژی پیشروی بین المللی در این زمینه استفاده شده است.
مدیرعامل مجتمع فوالد سبا در پایان حضور مدیرعامل فوالد مبارکه در ناحیه 
مجتمع فوالد سبا و کاشــت درخت در باغچه ذینفعان را مایه افتخار و انگیزه 
مضاعف کارکنان دانست و در همین راستا از معاونت های توسعه، بهره برداری، 
ذی نفعان و شــرکای تجاری و نیز مدیران و همکاران مجتمع فوالد سبا که در 

تسهیل و اجرای  پروژه ها همکاری کردند، تشکر کرد.

مخابرات منطقه اصفهان با احداث و به روزرسانی سایت های BTS در سطح 
شهرستان گلپایگان اقدام به توسعه زیرساخت های ارتباطی شبکه سیار در 

این شهرستان کرده است.
با تالش خســتگی ناپذیر  و برخاسته از تعصب ســازمانی کارکنان مخابرات 
منطقه اصفهان ، با تجهیز ســایت صالــح پیغمبر به تکنولــوژی 4G امکان 

بهره مندی طیف وسیعی از مشترکین شهرستان گلپایگان در روستاهای ُدر،  
تیکن، شورچه، شــرکت زراعی و ... از اینترنت پرســرعت همراه اول ، فراهم 
شد.گفتنی است؛ این طرح ،با وجود چالش های بسیاری مانند شرایط دشوار 
تحریم، حضور در مناطق صعب العبور روستایی و شرایط جوی و آب وهوایی 

مناطق مختلف اجرایی شده است.

حضور مدیرعامل فوالد مبارکه انجام شد؛

بهره برداری از سه طرح توسعه ای در مجتمع فوالد سبا
با تالش خستگی ناپذیرکارکنان مخابرات منطقه اصفهان انجام شد؛

توسعه شبکه همراه اول در شهرستان گلپایگان

با حضور رییس سازمان پدافند غیرعامل كشور، اســتاندار اصفهان، مسئوالن 
كشوری و استانی ضمن رونمایی از طرح جامع پدافند غیرعامل استان، مرتضی 
ابراهیمی مدیرعامل شركت پاالیش نفت اصفهان به عنوان فرمانده ارشد پدافند 
غیرعامل، مدیریت شرایط اضطراری و HSE شهرك انرژی شمال غرب اصفهان 
معرفی و منصوب شد.سردار جاللی، رییس سازمان پدافند غیرعامل كشور در 
آیین رونمایی از طرح جامع پدافند غیرعامل استان در پاالیشگاه اصفهان با اشاره 
به مطالعات صورت گرفته در منطقه و شناســایی تهدیدات پایه استان، برطرف 
كردن تهدیدات را جزو اولویت های استان توصیف كرد و گفت: این گونه طرح ها 
بر اساس سیاست دفاعی كشور و شناسایی تهدیدها و نقاط آسیب پذیر تدوین 
می شود؛ تدبیر بر آن است كه اشــكاالت اجرایی طرح های جامع نیز، در برنامه 
1400 استان ها و دستگاه های اجرایی قرار گیرد.استاندار اصفهان نیز طرح جامع 
پدافند غیرعامل اســتان را عامل تامین امنیت پایدار و تضمینی برای پیشبرد 
اقتصاد استان دانســت و گفت: طرح بســیار پخته و جامعی در دست داریم. 

این طرح برای مناطقی که ممکن است از جانب دشمنان قسم خورده انقالب، 
تهدیدات احتمالی داشته باشد، بسیار موثر است.عباس رضایی ادامه داد: با توجه 
به اینكه منطقه دارای واحدهای متعدد و مهم صنعتی است  و همچنین با عنایت 
به اهمیت حیاتی و راهبردی پاالیشگاه اصفهان و ســایر صنایع و شرکت های 
نفتی و شیمیایی مستقر در شهرك انرژی شمال غرب اصفهان و ضرورت ایجاد 
هماهنگی های موثر و منطقه ای در جهت استفاده بهینه از امكانات و تسهیالت 
موجود این شــهرك و به منظور رعایت الزامات و مالحظات پدافند غیرعامل و 
همچنین آمادگی مقابله با شرایط اضطراری ناشی از عوامل طبیعی و تهدیدات 
دشمن پایه، نیاز به فرماندهی و هماهنگی واحد داشت كه در این راستا مدیرعامل 
شركت پاالیش نفت اصفهان به عنوان فرمانده ارشد انتخاب شد. وی تصریح کرد: 
رسالت و مسئولیت ما ایجاب می کند در جهت ایجاد امنیت و آسایش روزافزون 
مردم اقداماتی انجام دهیم.اســتاندار اضافه کرد: منطقه پاالیشگاه اصفهان به 

لحاظ اقتصادی، اجتماعی و امنیتی منطقه حساس و حائز اهمیتی است. 

با حضور رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور صورت گرفت؛

رونمايی از طرح جامع پدافند غيرعامل استان در شركت پااليش نفت  اصفهان

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در جلسه گذر از بحران 
کم  آبی در سال 1400 گفت: پیش بینی می شود فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان بزرگ در اواسط تابستان 1400  در مدار بهره برداری قرار گیرد.ناصر اکبری 
با بیان اینکه هم اکنون حجم ذخیره ســد زاینده رود  13.7 درصد اســت،  اعالم 
کرد: در صورتی که تا پایان سال آبی، بارندگی در حد نرمال نداشته باشیم احتمال 
اینکه تابستان سختی را از لحاظ منابع آبی تجربه کنیم زیاد است. وی با اشاره به 
تامین پایدار آب شرب ساکنان شهرها و روستاها در استان عنوان کرد: سناریوهای 
گوناگونی باید با هدف تامین پایدار آب شرب شهرها و روستاها مد نظر قرار گیرد که 
یکی از مهم ترین آنها مدیریت فشار و زون بندی شبکه آب است.معاون بهره برداری 
و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان با تاکید بر استفاده از سیستم تله متری در 
تاسیسات آبرسانی در شهرها و روستاها تصریح کرد: باید بستر استفاده از سیستم 
تله متری در تاسیسات آبرسانی در تمامی شهرها و روستاهای استان فراهم آید 

تا منابع آبی به بهترین شکل ممکن مدیریت و سپس بین متقاضیان توزیع شود.
اکبری، مدیریت مخازن آب را بسیار موثر در تامین پایدار آب شرب مردم دانست 
و افزود: عالوه براینکه دبی مخازن به صورت آنالین رصد و بررسی می شود، کیفیت 
آب شرب نیزخط قرمز شرکت است که باید مطابق با استاندارد تعریف شده از سوی  
نهادهای ذی صالح باشد.وی، شناسایی منابع جدید را یکی دیگر از راهکارهای گذر 
از بحران کم آبی در سال 1400 برشمرد و اظهار داشت: شهرها و روستاهایی که منابع 
موجود پاسخگوی نیاز آبی آنها در نیمه اول سال نیست، باید درصدد شناسایی منابع 
جدید باشند تا با کشف این منابع بتوان نیاز آبی مردم آن منطقه را برطرف کرد.معاون 
بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان حذف آبرسانی سیار را یکی از 
اولویت ها دانست و خاطرنشان ساخت: یکی از اهداف مهم پروژه 100-300 حذف 
آبرسانی سیار به روستاهاست که به دنبال اجرای این طرح، روستاهای استان از آب 

شرب سالم و پایدار برخوردار می شوند.  

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان اعالم کرد:

بهره برداری از فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ در تابستان 1400
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