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طرح ترور »اردوغان« خنثی شد
شبکه های رسمی ترکیه خبر دادند که یک بمب در محل ســخنرانی »رجب طیب اردوغان« رییس 
جمهور ترکیه در جنوب این کشور پیدا شده است.بر اساس گزارش ها، این بمب زیر یک ماشین پلیس 
کار گذاشته شده و از راه دور کنترل می شده است.این خبر در حالی منتشر می شود که اوضاع ترکیه طی 
روزهای اخیر به دلیل بحران های اقتصادی ناشی از سقوط ارزش پول ملی این کشور با تنش همراه 
بوده است. لیر در یک سال گذشته 44 درصد ارزش خود را در برابر دالر از دست داد و اردوغان تنها طی 2 
سال گذشته سه بار رییس بانک مرکزی این کشور را عوض کرد.اردوغان همین چند روز پیش نیز وزیر 
اقتصاد این کشور را برکنار کرده و »نورالدین نباتی« را به عنوان وزیر اقتصاد جدید این کشور معرفی کرد.

 
نخست وزیر لبنان:

دولتم به اصالحات متعهد است
به گزارش النشره، نخست وزیر لبنان در اظهاراتی به زبان فرانسه در شبکه های اجتماعی نوشت: تماس 
با امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان گامی مهم به سمت 
بازگشت روابط تاریخی با عربستان است.نجیب میقاتی  تاکید کرد: دوست دارم تشکر ویژه داشته 
باشم از مکرون و بن سلمان به دلیل توجه شان به تداوم دوستی در قبال لبنان و تاکید کنم دولت من 
به تعهداتش درباره اصالحات احترام می گذارد و به آنها وفادار است.از طرفی، دفتر سلطنتی عربستان 
درباره تماس تلفنی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و مکرون و نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان 
گفت: میقاتی از عربستان و فرانسه برای تالش های گسترده شان در حمایت از ملت لبنان تشکر کرد و 
متذکر شد دولت لبنان به اتخاذ گام هایی در جهت تقویت روابط با ریاض و کشورهای شورای همکاری 

متعهد است و هرگونه اهانت به امنیت و ثبات این کشورها را رد می کند.
 

ترور یک افسر اطالعاتی عراق در کربال
یک منبع امنیتی در کربال خبر داد که چند فرد مسلح یک افسر عراقی را ترور کرده اند.این منبع به شبکه 
خبری العهد گفت که این فرد، عباس کاظم عبد الواحد افسر اطالعاتی عراق بوده است. وی خبر داد که 
دو فرد مسلح سوار بر یک موتور سیکلت، عبدالواحد را در کربال ترور کردند. افسر ترور شده، در بخش 
اطالعات شهرستان الحر مشغول به فعالیت بوده است. این در حالی است که عملیات های سازمان 

الحشد الشعبی علیه باقی مانده عناصر تروریستی داعش همچنان ادامه دارد.
 

پاکستان هم عربستان را دوشید!
مشاور مالی نخست وزیر پاکستان اعالم کرد که اســالم آباد به عنوان بخشی از یک بسته حمایت 
اقتصادی، وامی ۳ میلیارد دالری از ریاض دریافت کرده است.»شوکت ترین« مشاور مالی عمران 
خان نخست وزیر پاکستان در صفحه رسمی توئیتر خود از دریافت این وام هنگفت از عربستان خبر 
داد.وام دریافتی از ریاض طبق مفاد بسته حمایتی که ماه گذشته به امضا رسید، به مدت یک سال 
و با نرخ بهره 4 درصد است. پاکســتان به علت کاهش ارزش پول ملی، تورم باال و مشکالت مالی 

دیگر با چالش های اقتصادی فزاینده ای روبه رو است.
 

تاکید پنتاگون بر آمادگی برای دفاع از اوکراین
»لوید آستین« وزیر دفاع آمریکا از آمادگی این کشور برای کمک به اوکراین در صورت وقوع تهاجم از 
سوی روسیه خبر داد.آســتین در این باره گفت: »ایاالت متحده نگران اتفاقاتی است که در مرزهای 
روسیه با اوکراین رخ می دهد و آماده اســت آنچه را که برای دفاع از قلمرو مستقل خود نیاز دارد، به 

کی یف ارائه دهد«.

خبر روز

عضو کمیسیون امنیت ملی: 

به مذاکرات وین امیدواریم
نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بدون 
رفــع تحریم ها، جمهــوری اســالمی ایران 

نمی پذیرد آمریکا مجددا عضو برجام شود.
 »ابوالفضل عمویی« در رابطــه با دور جدید 
»مذاکرات وین« اظهار کرد: مذاکراتی که در 
وین برگزار شد عمدتا به مرور مذاکرات گذشته 
مربوط است. در این دوره مواضع دولت جدید 
جمهوری اسالمی ایران برای طرف مقابل مهم 
است. تاکید طرف ایرانی بر اولویت قرار دادن 
لغو تحریم هاست. توافق برجام االن موجود 
است، در قسمت تحریم ها عناوین مشخص 
اســت و در قســمت اقدامات هسته ای هم 
جزئیات مشخص است، آنچه این توافق را در 
اجرا با چالش مواجه کرده، خروج غیرقانونی 
آمریکا از ایــن توافق و در عیــن حال اعمال 
تحریم اســت.وی در ادامه بیان کرد: با حفظ 
تحریم ها آمریکا نمی تواند مجددا به عضویت 
برجام بازگردد، از این رو پیشبرد مذاکرات، به 
آمادگی طرف غربی برای انعطاف در مواضع و 
رفع تحریم ها باز می گردد، بدون رفع تحریم ها 
ایران نمی پذیرد آمریکا مجددا عضو این توافق 
شود و جمهوری اسالمی از گام های جبرانی 
خود برای جبران اقدامات تحریم های طرف 

مقابل عقب نشینی نخواهد کرد.
عمویی با ابراز امیدواری بــه نتایج مذاکرات 
مطرح کرد: با توجه به گفــت وگوهایی که در 
این چند روزه صورت گرفته به نتایج مذاکرات 
خوش بین هســتم ولی موضوعات سختی 
میان تیم ها قرار دارد و این خوش بینی را نباید 

با ساده اندیشی ادغام کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
درباره جدیت دولت بایدن برای بازگشــت به 
برجام و رفع تحریم ها اظهار کرد: دولت بایدن 
با محدودیت های مختلفی روبه رو است که از 
جمله آنها محدودیت در منابع انسانی و مادی 
است، بخشی هم به مشکالت داخلی آمریکا 
مربوط می شود، مخصوصا بحث زیرساخت ها 
که به موضوعات داخلی آمریکا بازمی گردد، از 
این جهت حفظ شرایط تنش آمریکا با ایران 

برای بایدن بسیار پرهزینه است.

این گونه تمرینات در فضای کامال امن و با هماهنگی 
کامل شبکه یکپارچه پدافندی صورت می گیرد و 

جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد

شلیک در نطنز؛ ماجرا چه بود؟

شب پرماجرای بادرود

شامگاه شنبه بود که رســانه ها از شنیده  پریا پارسادوست
شــدن صدای انفجار مهیب در نطنز خبر 
دادند. بر اســاس گزارش ها، افراد محلی گفتند که دو صدای انفجار 
شدید در منطقه بادرود در حدود 20 کیلومتری تاسیسات نطنز شنیده 
اند. بالفاصله و به رسم مرسوم حوادث پیشــین، ضد و نقیض گویی 
های رسانه ای درخصوص علت شنیده شدن صدای شلیک در شهری 

که از قضا سایت هسته ای در آن قرار دارد، آغاز شد.
خبرگزاری فارس نوشت که شنیده های غیر رسمی از انهدام یک پهپاد 
ناشــناس حکایت دارد. به گزارش خبرنگار میدانــی این خبرگزاری، 
صدای انفجار زمان کوتاهی شنیده شده و پس از آن قطع شده است. 
همچنین نور شدیدی همزمان در آسمان دیده شد. همزمان خبرگزاری 
»نسیم آنالین« هم گزارش دادکه شــدت انفجار به حدی بود که موج 

انفجار باعث آسیب به درب بعضی خانه ها شده است. 
خبرگزاری »دانشجو« هم نوشــت که »گفته می شود پدافند هوایی 
در 20 کیلومتــری نطنز با دو شــی هوایی درگیر شــده و آنها را منهدم 

کرده است.« 
اما در حالی که خبرگزاری ها در حال گمانه زنی بودند، فرماندار نطنز در 
مصاحبه با خبرگزاری ها گفت: علت انفجار در نطنز مشــخص نیست 

و خبر موثقی در این باره نداریم و مسئوالن نظامی و انتظامی در حال 
بررسی منبع انفجار هســتند. وی تاکید کرد که بر اساس جمع بندی 
های فعلــی، این حادثه تلفاتی به اماکن مســکونی و یا ســاختمان 

خاصی وارد نکرده است. 
چنددقیقه بعد اما فرمانده پدافند هوایی منطقــه نطنز گفت که علت 
شنیده شــدن صدای انفجار آزمایش یکی از ســامانه های موشکی 
بوده اســت. فرمانده پدافند نطنز در توضیحات تکمیلی گفت: »برای 
ارزیابی آمادگی میدانی، یکی از سامانه های موشکی منطقه آزمایش 
شد.جهت ارزیابی سامانه های مســتقر در منطقه، این گونه تمرینات 
در فضای کامال امن و بــا هماهنگی کامل شــبکه یکپارچه پدافندی 

صورت می گیرد.«
گمانه زنی ها همچنان ادامه داشت تا اینکه »نور نیوز«، رسانه نزدیک 
به شورای عالی امنیت ملی اعالم کرد: آزمایش واکنش سریع پدافند 
علت شلیک موشــک در منطقه بادرود بوده است. بر اساس آخرین 
اطالعات دریافتی از منطقه، شلیک موشک پدافندی در آسمان منطقه 
بادرود با هدف آزمایش واکنش ســریع نســبت به تهاجم احتمالی 
شلیک و با هدایت ســایت پدافندی منطقه در اســمان منفجر شده 

است.

درواقع خبر نورنیوز، تایید شلیک تمرینی ســامانه های پدافندی در 
آســمان منطقه نطنز بود که فرمانده پدافند هوایی این منطقه هم آن 
را مطرح کرده بود و شبکه خبر نیز در گفت و گو با این مقام نظامی در 

نطنز، آن را اعالم رسمی کرد. 
آن طور که یک منبع مطلع محلی در گفت و گو با »ایرنا« مطرح کرده 
بود این انفجار ساعت 20 و 15 دقیقه در آسمان شهرستان نطنز اتفاق 
افتاده اســت و فرمانده پدافند هوایی نطنز هم تاکید داشت که فقط 
یکی از ســامانه های موشکی منطقه آزمایش شــد و جای هیچ گونه 

نگرانی نیست.
مشابه همین صحبت را امیر شاهین تقی خانی، سخنگوی ارتش نیز 
در گفت وگو با بخش خبری ســاعت 21 بیان کرد و گفت: »این گونه 
تمرینــات در فضای کامال امــن و با هماهنگی کامل شــبکه یکپارچه 

پدافندی صورت می گیرد و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.«
در شبکه های اجتماعی این پرسش مطرح شده بود که آیا رزمایش در 
شب و نزدیک منطقه مسکونی صورت می گیرد؟ اما سخنگوی ارتش 
و فرمانده پدافند نطنز تاکید کردند ایــن تمرین در فضای امن)دور از 
منطقه مســکونی( و با هماهنگی کامل شبکه پدافند بوده و هیچ گونه 

خسارتی هم در برنداشته و مردم اصال نگران نباشند. 

آمریکا معافیت عراق برای خرید انرژی از ایران را تمدید کرد
به گزارش واشنگتن فیری بیکن، دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا برای یک دوره چهار ماهه 
دیگر معافیت عراق از تحریم های ایران را تمدید کرد تــا بغداد بتواند همچنان به خرید گاز و برق از 
ایران ادامه دهد.فیری بیکن نوشت: همزمان شدن این تمدید معافیت با از سرگیری مذاکرات در 
وین برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( سبب شده تا برخی اینطور ارزیابی کنند که 
واشنگتن در حال امتیازدهی به ایران برای نشــان دادن حسن نیت خود به منظور بازگشت به این 
توافق است.در ادامه این گزارش آمده است که دولت بایدن دستور تمدید معافیت عراق را ١٩ نوامبر 
امضا کرده؛  اما آن را تا ٢٩ نوامبر به کنگره ارائه نداده و همین امر سبب بروز گمانه زنی هایی درباره 
انگیزه دولت واشنگتن از این کار شده است.بر اساس این معافیت، عراق می تواند به مدت ١٢٠ روز 
دیگر به واردات برق و گاز از ایران ادامه دهد و مشــمول تحریم های واشنگتن نخواهد شد. این در 
حالی است که دونالد ترامپ رییس جمهوری پیشین آمریکا مدت زمان دوره این معافیت را کوتاه تر 
کرده بود ؛اما اکنون بایدن آن را تا چهار ماه افزایش داده است. وزارت امورخارجه آمریکا تاکید دارد 

که ادامه معافیت عراق از تحریم های ایران کماکان در راستای منافع ملی آمریکاست.
 

مشاور امنیت ملی امارات به تهران می آید
به دعوت رسمی دریابان علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی 
کشورمان، شیخ طحنون بن زاید، مشــاور امنیت ملی امارات متحده عربی به تهران می آید.وی در 
این سفر عالوه بر مالقات با همتای ایرانی  خود با برخی مقامات بلند پایه کشورمان دیدار و گفت وگو 
خواهد کرد. توسعه و تقویت روابط دوجانبه و رایزنی پیرامون آخرین تحوالت منطقه ای از اهداف 

سفر شیخ طحنون بن زاید به تهران است.
 

موضع روسیه درباره دور جدید مذاکرات وین
وزارت خارجه روسیه روز شنبه اعالم کرد که انتظار می رود مذاکرات وین درباره احیای برجام طی هفته 
جاری از سر گرفته شود.به گزارش راشاتودی، در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: »در دور هفتم 
مذاکرات درباره برنامه جامع اقدام مشترک که روز 29 نوامبر )8 آذرماه( آغاز شد، یک دوره توقف فنی 
اعالم شده اســت. در این دوره، هیئت ها در پایتخت های خود درباره نتایج و گام های احتمالی بعدی 
رایزنی خواهند کرد. گفت وگوها در چارچوب دور هفتم مذاکرات طی هفته جاری از سر گرفته می شود.«

 
انتقاد تند یک اصول گرا به عملکرد دولت:

 قرار نیست به راهی بروید که خودتان هم منتقد آن بودید
به گزارش ایلنا ؛یک فعال سیاسی اصول گرا گفت: نقد دولت توسط جریان اصول گرایی برای انتصابات 
فامیلی و مسائلی که مطرح می شود، باید به صورت جدی پیگیری شود و دولت هم باید پاسخگو باشد. 
دولتی که پاسخگوی اقدامات خودش نباشد اعتماد عمومی را از دست می دهد که مهمترین سرمایه  
اجتماعی است.حسین کنعانی مقدم گفت: قرار نیست که دوستان در شعارها حرف هایی را بزنند و بعد 
از اینکه روی صندلی قدرت نشستند راهی را بروند که قبلی ها رفتند و خودشان هم به آن منتقد بودند.

 

ترس از تکرار داستان »احمدی نژاد«
شرق نوشت: »کسانی که به تبلیغات غلوشده درباره دولت سیزدهم دامن می زدند کار نادرستی می کنند، 
چراکه ایجاد توقع بیجا مضر است«. این گفته اخیر محمدرضا باهنر، احتماال ناظر به کسانی است که این 
روزها دوباره همان شیوه ای را در پیش گرفته اند که پیش تر با احمدی نژاد طی کرده بودند. انتظار کارستان 

از دولت جدید دارند و در اوصاف احواالت رییس جمهور هم او را رجایی دوم یا ابوذر زمان خوانده اند.

کافه سیاست

بین الملل

وز عکس ر

رونمایی جمهوری 
 خواهان از یک نامزد 

زن برای انتخابات
والری پکرس، وزیر بودجه پیشین 
فرانســه و رییس  کنونی منطقه 
»ایــل دو فرانس« بــه مرکزیت 
پاریــس ، به عنــوان نامزد حزب 
راســت گرای جمهوری خواهــان 
برای انتخابات ریاست جمهوری 
سال آینده این کشور انتخاب شد.

آیت ا... حسین نوری همدانی، از مراجع عظام تقلید 
گفت: هر کس هر انــدازه می تواند به مردم خدمت 

کند که این ادامه راه پیامبران الهی است.
وی در جمع گروهی از نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی افزود:  همه ما در یک نظام اســالمی به 
اشــکال مختلف خدمت می کنیم،اصل نظام و هر 
جامعه ای، مردم هســتند و پیامبران الهی و ادیان 

مختلف به مردم توجه داشتند.
وی گفت: انســان موجودی اجتماعی است، مردم 
در زندگی نقش مهمی در زندگی خودشان و دیگران 

دارند و اسالم نیز دینی اجتماعی است.
آیت ا...نوری همدانی اظهار داشــت: هر کس هر 
اندازه می تواند به مردم خدمت کند که این ادامه راه 

پیامبران الهی است.
وی افزود: در زمان پادشاهان تمام زحمات را مردم 
می کشیدند و کاخ ها برای پادشاهان ساخته می شد 
و به مردم هیچ توجهی نمی شــد، اما امروزه نباید 
اینگونه باشــد و مردم باید مورد توجه باشند. انبیا و 
اولیا آمدند تا خدمات مــردم و اهمیت وجود آنها را 

مورد توجه قرار دهند.
وی گفت: فرمایشات حضرت علی)ع( و نهج البالغه 
را در اتاق کار خود داشــته باشید و آن ها را سر لوحه 

کار خود قرار دهید.
این مرجع تقلید با اشــاره به ســفرهای اســتانی 
نمایندگان و رییــس جمهور بیان کرد: ســفرهای 
اســتانی و با مردم بودن بسیار مهم است، با تواضع 

با مــردم حرف بزنید اگــر عذری دارید بــا آنان در 
میان بگذارید. توجه به مردم امــروزه باید بیش از 

این باشد.
وی گفت: نباید فقط قانون وضع کــرد بلکه باید به 
دنبال آن بود و قانون را اجرا کرد. مثال چند سال است 
که می گوییم دیرکرد حرام است و می گویند که در 
قانون تصویب شده؛ اما متاسفانه کار اجرایی در این 

زمینه نمی بینیم.

آیت ا... نوری همدانی: 

دائم می گوییم دیرکرد حرام است

دیپلماتیک نیوز:

 مذاکرات وین به خانه اول بازگشت
به گزارش خبرآنالین، الرا روزن خبرنگار سرشناس آمریکایی در یادداشتی در دیپلماتیک نیوز نوشت:دیپلمات های اروپایی می گویند که ایران در پیشنهادهای 
تازه اش »تقریبا از تمامی توافق هایی که پیش از این به دست آمده بود، پا پس کشیده است.« آنها می گویند »روشن نیست چطور می توان این شکاف های تازه 
را به روشی واقع بینانه پر کرد.« دیپلمات های آمریکایی و اروپایی می گویند که روشن نیست شکاف هایی که با مواضع تیم تازه مذاکره کننده ایران به وجود آمده 
را بتوان در یک چارچوب معقول زمانی پر کرد یا خیر. دیپلمات های اروپایی می گویند که تغییرات پیشنهادی ایران »تقریبا از تمامی توافق های دشواری که ظرف 
ماه ها کار سخت به دست آمده بود، پا پس می کشد.« یک دیپلمات ارشــد اروپایی گفت » به خانه اول برگشته ایم«.  دیپلمات های ارشد از سه کشور فرانسه، 
آلمان و انگلستان در بیانیه ای که پس از خاتمه گفت وگوها در روز جمعه منتشر شد، گفتند که »آنها پس از تحلیل کامل و دقیق تغییرات پیشنهادی ایران در متن 
توافقاتی که در دورهای پیشین مذاکرات وین به دست آمده بود، سرخورده شده و نگرانند... ایران به مدت پنج ماه، گفت وگوها را مختل کرد و برنامه هسته ای 

اش را به سرعت جلو برد. اکنون هم پیشرفت های دیپلماتیکی را که به دست آمده بود، به عقب برگرداند.«
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معاون استانداراصفهان:

جذب سرمایه گذار فناوری های نوین،در اولویت استان است
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: جذب سرمایه گذار فعال 
در زمینه فناوری های نوین، صنایع فناوری برتر و پیشــرفته )های تک( از اولویت های اســتان به 

شمار می رود.امیررضا نقش اظهار کرد: 
اســتان اصفهان با چالش های کم آبی 
و آلودگــی هــوا روبه روســت بنابراین 
باید بــر صنایع و فناوری هــای نامبرده 
متمرکز شــویم و برنامه استانداری نیز 
بر همین اســاس خواهد بود.وی گفت: 
توسعه صنعتی در استان اصفهان باید بر 
مبنای صنایع کم آب بر باشد.سرپرست 
معاونــت هماهنگــی امــور اقتصادی 
استانداری اصفهان گفت: آغوش ما بر 

ســرمایه گذاران بخش خصوصی فعال در صنایع نو و فناوری های جدید باز اســت و حمایت های 
الزم را در این خصوص خواهیم داشــت.نقش گفت: ازآنجاکه استان اصفهان کریدور علمی کشور 
محسوب می شود و منطقه ویژه علمی و فناوری است، برای تامین دانش و منابع انسانی شرکت های 
فعال در این عرصه ظرفیت باالیی دارد.وی با اشاره به اهمیت اشتغال زایی در استان گفت: توسعه 
فناوری های نوین و صنایع های تک در استان زمینه جذب تحصیلکرده ها و افزایش اشتغال را فراهم 
می کند بنابراین توجه روزافزون به آن ضروری است.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان به اهمیت تشویق و حمایت از شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: توسعه 
و گستردگی این مجموعه ها برای رونق اقتصادی و تولید بیشتر الزم است.شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان به عنوان نخستین سازمان موسس مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در کشور و یکی 
از زیرمجموعه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باهدف حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های 
دانش بنیان و تولید ثروت از علم راه اندازی شده است.این شهرک دارای سه پارک علم و فناوری، 
هشت مرکز رشد فناوری، پنج مرکز نوآوری و شکوفایی و مرکز علم و فناوری کودکان و نوجوانان در 

۵۲۰ هکتار در شمال کالن شهر اصفهان و در جوار دانشگاه صنعتی اصفهان قرار دارد.

یک اقتصاددان پیش بینی کرد:

کاهش قیمت دالر تا 20 هزار تومان
یک اقتصاددان گفت: در صورت تحقق برجام و رویکرد مسئوالن مربوطه، قیمت دالر می تواند تا کمتر 
از ۲۰ هزار تومان هم کاهش یابد.امیر هرتمنی اظهار کرد: انجام این دور از مذاکرات وین مسئله ای 
است که تاثیرات آن در دوره های گذشته خود را نشان داده بود. در حال حاضر تقریبا بازارها در کف 
قیمتی خود قرار گرفته اند؛ زیرا کمتر از این هم با توجه به هزینه های تولید، گویا ناممکن است.وی 
افزود: البته موضوع ارز متفاوت است؛ زیرا در وهله نخســت، قیمت آن به تصمیمات دولتمردان 
وابسته است و پس از آن به عرضه و تقاضا و شــرایط مذاکرات باز می گردد. هر نوع اتفاق مثبت یا 
منفی سیاسی و اقتصادی قطعا در شرایط اقتصادی کشور تاثیر گذار است.این اقتصاددان تصریح 
کرد: در صورت تحقق برجام و رویکرد مسئوالن مربوطه، دالر این آمادگی را دارد که تا کمتر از ۲۰ هزار 

تومان هم کاهش یابد.
هرتمنی تاکید کرد: هرچند رفع تحریم ها موجب تسهیل در روند تولید و صادرات می شود؛ اما با در نظر 
گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، توجه به این مسئله هم ضروری است که افت غیر کارشناسانه 
نرخ دالر، باعث آسیب رساندن به صادرات نشود.وی خاطرنشان کرد: به هر حال در صورت بازگشت 
برجام، انتظاری که در جامعه ما وجود دارد تثبیت نرخ دالر در یک قیمت قابل قبول و بهبود شرایط 

دیگر بازارها به تبعیت از دالر است.

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز از عواقب جلوگیری دیرهنگام از کشتار دام های مولد سخن گفت؛

درد دامدار

کاهش بارندگی و افزایش تحریم ها و چالش های ارزی برای واردات 
نهاده ها طی سال های اخیر باعث شده تا دامداران در تولید و پرورش 
دام دچار مشکل شــده و برای جبران بخشــی از ضرر خود مجبور به 

کشتار دام های مولد شوند.
افزایش مشــکالت تامین خــوراک دام بــرای پرورش دهندگان به 
دالیل مختلف باعث شــده  پرورش دام و به تبع آن تولید محصوالت 
پروتئینی با مشــکالت زیادی مواجه شــود. حتی کمبود نهاده های 
دامی، عامل حذف برخی از گاوهای شــیری و افزایش کشتار دام و 
باقی ماندن دام روی دست دامداران شده و در نتیجه قیمت شیر خام 

و لبنیات افزایش یافت.
به گفته وزیر جهاد کشــاورزی، در ســال 99 بانــک مرکزی مدیریت 
مناسبی در تخصیص ارز به نهاده های دامی نداشت و این موضوع نه 

در زمان و نه در ترکیب از وضعیتی مناسب برخوردار نبود.
سیدجواد ســاداتی نژاد در روزهای ابتدایی انتصابش به وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: در چند وقت اخیر به خصوص به دلیل تغییر دولت، 
مشکالتی در زمینه ها و بازار های مختلف تشکیل شده که باید هر چه 

زودتر با افزایش نظارت، این مشکالت برطرف شود و زمینه ای را فراهم 
آوریم تا آرامش به بازار های مختلف بازگردد. تامین نهاده های دامی در 

اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در دوره پیش رو قرار دارد.
هرچنــد در این مــدت اقدامــات کوتاه مدتــی از جملــه خرید دام 
نر و اعطــای نهاده های دامــی به عنوان بخشــی از هزینــه خرید و 
ذخیره گوشــت به هنگام افزایــش قیمت این محصــول پروتئینی 
در دســتور کار بوده ، اما دامــداران همچنان درگیر زیــان اقتصادی 
 هســتند و به دنبال آن افزایش قیمت ها توان خرید مردم را کاهش 

داده است.
سرپرست اداره کل پشــتیبانی امور دام اســتان اصفهان ، با اشاره به 
خرید دام روستایی، اظهار داشت: با توجه به مصوبه ابالغیه وزیر جهاد 
کشاورزی، بحث خرید دام روستایی که شــامل گوساله نر پرواری و 
گوسفند نر پرواری به ما ابالغ شــده خرید گوساله نر پرواری هر کیلو 

۵9 هزار تومان از دامدار خریداری می شود.
مهدی نیلفــروش افزود: در قبــال خرید دام 8۵ درصــد وجه نقد و 
مابقی را به صورت ۲ کیلو و ۲۰۰ گرم کنستانتره تولیدی در کارخانجات 

پشتیبانی امور دام به صورت رایگان در اختیار دامداران قرار می گیرد. 
دام خریداری شده ذبح و گوشــت آن را بسته بندی و به عنوان ذخیره 
استراتژیک انبار می شــود تا مانند مرغ های منجمد، در زمان مناسب 

در شهر توزیع کنیم.
وی بیان کرد: پیش بینی  می شــود حدود ۵ تا 7 هزار رأس گوســاله 
نر پرواری در دامداری  ها وجود داشــته باشــد. هیــچ محدودیت و 
ممنوعیتــی برای خریــد نداریم و تا زمانــی که بازار به ثبات برســد، 
خریداری می کنیم. دامــداران هر تعداد رأس دام که تمایل داشــته  

باشند، می توانند به امور پشتیبانی دام بفروشند.
نیلفروش خاطرنشــان کرد: دامداران در بحث قیمت اعتراض هایی 
دارند؛ چرا که حجم زیادی از گوساله در دامداری ها باقی مانده است. 
ما با خرید از انباشــته شــدن دام جلوگیری می کنیم و باید با قیمتی 

متعادل خریداری کنیم تا دامداران نیز دچار ضرر نشوند.
اصغر پورباطنی نیز با اشاره به مشــکالت دامداران در تامین خوراک 
دام، اظهار داشــت: به دلیل مشکالت خشکســالی و کمبود نهاده ها، 
متاســفانه کشــتار دام های مولد در دامداری ها اتفاق می افتد. این 
موضوعی اســت که از تیرماه امســال در قالب نامه ای هشدار کشتار 

دام های مولد را دادیم.
وی افزود: من در آن زمان در نامه ای هشــدار دادم اگر جلوی کشتار 
دام های مولد گرفته نشــود، قیمت  گوشــت تا حدود ۲۰۰ هزار تومان 
افزایش می باید. اکنون پس از گذشت چند ماه  به صورت سراسری 
در کشور اعالم شده کشــتار دام های مولد، ممنوع است؛ اما دامداران 

متاسفانه در این مدت دچار ضرر و زیان شدند.
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز بیان کرد: خرید دام نر توسط 
پشتیبانی امور دام، راهکار اصلی جلوگیری از ضرر و زیان دام نیست 
و تنها راهکاری مســکن گونه اســت که برای مدتی موثر است. توزیع 
این گوشــت های منجمد در بــازار،  تاثیر بســزایی در کاهش قیمت 

گوشت ندارد.
پورباطنی با بیان اینکه اکنــون بازار از لحاظ گوشــت کمبودی ندارد، 
تصریح کرد: در بازار هیچ گونه کمبودی وجود ندارد؛ اما قیمت آن زیاد 

و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت و ارگان های ذی ربط مانند جهاد کشاورزی، 
پشــتیبانی امور دام و دیگر نهاد ها باید در خصوص تامین نهاده های 
دامی به دامــداران کمک کنند تــا دامدار نیز از کشــتار دام های مولد 
اجتناب کند .همه می دانیم  با دستورالعمل و جریمه نمی توان مانع از 

کشتار دام مولد شد و دام باید خوراک داشته باشد.

خبر روز

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان:

قیمت میوه در استان اصفهان تا شب یلدا افزایش پیدا نمی کند
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان اصفهان گفت: انواع میوه در سطح بازار استان به وفور 
موجود است، اما قدرت خرید مردم کاهش یافته و پیش بینی می شود قیمت میوه در شب یلدا افزایش 
پیدا نکند. شیوع کرونا و ممنوعیت دورهمی های خانوادگی طی دو سال اخیر، باعث نشده تا مردم رسم 
و رسوم دیرینه خود در خداحافظی با پاییز 
را فراموش کنند؛ شــب یلــدای پیش رو 
فرصتی است تا خانواده ها هر چند مختصر 
بســاط خوراکی ها و میوه های رنگارنگ 
فصل را تهیه کنند و در کنار خانواده شــبی 
به یاد ماندنــی رقم بزنند؛ اما با گشــت و 
گذار در میوه فروشــی های سطح شهر و 
رصد قیمت ها، باید تنها به دیدن آن اکتفا 
کنند. افزایش قیمت میوه و کاهش قدرت 
خرید مردم در ماه های اخیر باعث شــده 
سبد خرید مردم از میوه های رنگارنگ پاییزی خداحافظی کند. اکنون و در آستانه سنت دیرینه شب 
یلدا نیز گرانی قیمت میوه هایی چون انار و هندوانه باعث شده، بیشتر اقشار جامعه امکان خرید انواع 
میوه را نداشته باشند. نوروز علی اسماعیلی با بیان اینکه هیچ مشکلی در تامین میوه شب یلدا وجود 
ندارد، اظهار داشت: قیمت میوه گران است و مردم قدرت خرید ندارند. قیمت میوه ها در شب یلدا تقریبا 
ثابت است و پیش بینی می شود افزایش قیمتی تا شب یلدا نداشته باشیم. وی در خصوص موجودی 
میوه های وارداتی در بازار افزود: میوه های موز و نارگیل و آناناس در بازار به اندازه کافی موجود بوده، اما 
گران اســت. قیمت موز خارجی هر کیلو 3۲ هزار تومان و قیمت موز هندی ۲۵ هزار تومان است. میوه 
هایی مانند آناناس و نارگیل نیز به دلیل گرانی کمتر مورد مصرف مردم است و بیشتر در مراسم شب یلدا 

برای خانواده های تازه عروس و داماد و هدیه شب چله استفاده می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

نتایج پاالیش های ثبت نام طرح »نهضت ملی مسکن« دی ماه 
اعالم می شود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه تاکنون بیش از یک میلیون و 9۰۰ هزار نفر 
در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند، اعالم نتایج پاالیش متقاضیان را دی ماه اعالم کرد و گفت: 
تسهیالت ۴۵۰ میلیون تومانی ساخت به خودمالکان تهرانی پرداخت می شود. محمود محمودزاده در 
خصوص شرایط جدید طرح نهضت ملی مسکن به ارائه توضیح پرداخت و در عین حال از اعالم نتایج 
پاالیش های ثبت نام طرح در دی ماه خبر داد. وی افزود: بر اســاس آیین نامه قانون ســاماندهی که 
مالک عمل در تمامی طرح های حمایتی است، افرادی که واجد شرایط برای طرح نهضت ملی مسکن 
تلقی می شوند باید دارای چهار شرط باشند که شامل عدم استفاده از امکانات دولتی در حوزه مسکن از 
اول انقالب )فرم ج سبز(، عدم وجود مالکیت خصوصی از اول فروردین ۱38۴، تأهل و سابقه حداقل 
پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضاست. معاون وزیر راه و شهرســازی در ادامه از تسهیل در شرایط 
ثبت نام خبر داد و اعالم کرد: بر اســاس مصوباتی که به تازگی از دولت اخذ شد، دو شرط از این شروط 
تسهیل بیشتری پیدا کرد که شامل سابقه مالکیت خصوصی از بیش از ۱۶ سال به پنج سال و همچنین 
کاهش سابقه سکونت در شهر مورد تقاضاست. در خصوص سابقه سکونت تصمیم وزارت راه و شهرسازی 
بر این است که سابقه سکونت در کالن شهرها همان پنج سال باقی بماند ولی در سایر شهرها این شرایط 
تسهیل شود و کاهش یابد. محمودزاده ادامه داد: جدول و شرایط کاهش سابقه سکونت در شهرهای 

مورد تقاضا که توسط وزارت راه و شهرسازی بررسی و تعیین شده به زودی اطالع رسانی خواهد شد.

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه خوار بار و آجیل اصفهان:بازار

مردم مشکلی برای تامین برنج خارجی ندارند
رییس اتحادیه خوار بار و آجیل اصفهان گفت: خوشبختانه با توجه به اکثریت مردم، برای تامین برنج خارجی مشکلی وجود ندارد.مصطفی بحق ادامه داد: در دوران 
ممنوعیت واردات با وجود فراوانی برنج ها انبار شــده بود، اما عده ای از عرضه خودداری کرده و این اقدام باعث گرانی این محصول شد. اکنون با رفع ممنوعیت و 
سفارش های جدید، انبارداران مجبور به عرضه برنج های خود به بازار شده اند.وی گفت: بر این اساس واردات، باعث فراوانی محصول و مانع گران شدن برنج خارجی 
می شود، اما برنج ایرانی به دلیل خشکسالی، کاهش کشت و دو برابر شدن هزینه های تولید، امکان ارزان تر شدن را ندارد و حتی کشاورزان از این قیمت فعلی هم 
ناراضی هستند.رییس اتحادیه خوار بار و آجیل اصفهان گفت: در حال حاضر به دلیل گرانی برنج ایرانی میزان مصرف کننده آن بسیار کاهش یافته است و اغلب از 
برنج های خارجی استفاده می کنند. خوشبختانه با توجه به اکثریت مردم، برای تامین برنج خارجی مشکلی وجود ندارد.بحق گفت: با تصمیم جدیدی هم که برای 
توزیع کاال های اساسی مانند برنج، روغن و شکر از طریق کارت ملی افراد گرفته شده ، قطعا شرایط توزیع این کاال ها نسبت به قبل بهتر می شود.وی گفت: با اجرای 

این طرح، از طرفی اقالم مورد نیاز مردم به طور ساماندهی شده و به میزان الزم به دست آن ها می رسد و از سویی هم با نرخ مناسب تر از بازار آزاد، توزیع می  شود.

کسادی بازار صنایع 
دستی شیراز

دراســتان فارس بیش از 8۰ رشته 
صنایع دســتی وجود دارد که اغلب 
هنرمندان آن در شهر شیراز و در بازار 
وکیل و سرای مشیر و به تازگی در 
پاساژ مهستان مشــغول فعالیت 
هســتند. این هنرمنــدان به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا، کســادی 
دربازار صنایع دســتی و مشکالت 
مالی فــراوان مجبور بــه تعطیلی 

کسب و کار خود شده اند.

عکس روز

رییس اتحادیه صنایع دستی 
اصفهان:

مسئوالن حوزه صنایع 
دستی باید از چهره های 
تخصصی انتخاب شوند

رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان 
گفت: مســئوالن حوزه صنایع دستی باید از 
چهره های تخصصی انتخاب شــوند تا زمینه 
پیشــرفت این حوزه را فراهــم کنند.عباس 
شیردلی با اشــاره به تعدیل شرایط به منظور 
بیمه شــدگی جدید در میان فعــاالن صنایع 
دستی و شرایط آن گفت: در حال حاضر هیچ 
شــرایطی تعدیل نشــده و طبق آمار سازمان 
میراث فرهنگی از میان 7۵۰ هــزار نفر فعال 
صنایع دســتی در کشــور تنها 3۶ هــزار نفر 
توانســتند تحت پوشــش بیمه قرار گیرند.

وی گفــت: از این تعــداد، به دلیــل ایرادات 
بسیاری که از سوی سازمان تامین اجتماعی 
به صورت های مختلف اعالم شــده، بسیاری 
از بیمه ها در حال قطع شــدن هستند.رییس 
اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان گفت: 
یکی از بزرگ ترین ضعف هــای دولت آقای 
روحانی آن بود کــه مدیریت صندوق حمایت 
از هنرمنــدان را که می تواند پشــتیبانی برای 
هنرمندان باشد، به ارشــاد واگذار کرد و این 
بودجه به این ســازمان انتقــال می یابد.وی 
گفت: هرچقــدر ما گفتیم که ایــن صندوق را 
از وزارت ارشــاد جدا کنید چرا که این بودجه 
صرف هنرمندان ارشــاد می شــود کسی به 
حرف ما گوش نکرد. همچنین این تصمیم را 
برای صندوق حمایت از پیشکسوتان گرفتند.

شیردلی در پاسخ به این ســوال که آیا موانع 
موجود در قانــون پیمان ارزی مرتفع شــده 
است یا نه، پاسخ داد: همچنان قانون پیمان 
ارزی پا برجاســت و متاســفانه با وجود این 
قانون تاجر نمی تواند کاال های خود را به راحتی 
صادر کند.وی، پیرامون صنایع دستی چینی در 
اصفهان گفت: در سطح میدان امام سعی بر آن 
داشــته ایم که از این موضوع جلوگیری کنیم، 
اما مدیریت جمــع آوری کاال های خارجی را 
به یگان حفاظت میــراث فرهنگی داده اند که 

زیر مجموعه اتحادیه صنایع دستی نیستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:مهلت 
ثبت نام در طرح جهش تولید و تامین مســکن ملی 
تا ۱۵ آذرماه)امروز( ادامــه دارد.علیرضا قاری قرآن 
با بیان اینکه مهلت ثبت نــام در طرح جهش تولید و 
تامین مسکن تا ۱۵ آذرماه ادامه دارد، گفت: پاالیش 
و احراز شــرایط متقاضیان هنوز شروع نشده است 
و پس از پایان مهلــت ثبت نام در ایــن مرحله، وارد 
مراحل پاالیش و اقدامات بعدی می شــویم.وی با 
اشــاره به اینکه در حال حاضر امــکان ثبت نام برای 

۴3 شهر اســتان فراهم اســت، گفت: این اداره کل 
پیشنهادی به وزارت راه و شهرسازی ارائه داده است 
که ســامانه طرح نهضت ملی مســکن برای تمامی 
شهر ها باز شود و بر اساس آن ها نیازسنجی و تامین 
زمین صورت پذیرد.مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت: در صورت باز شــدن این سامانه برای 
تمامی شهر های اســتان، امکان تشخیص مسکن 
موردنیاز برای کل اســتان اصفهان وجود دارد، اما در 
حال حاضر پیش بینی می شــود در افــق کلی برای 
یک دوره چهارساله می بایست بالغ بر ۲۰۰ هزار واحد 
مسکونی در اســتان تولید شــود.قاری قرآن بابیان 
اینکه افق ســاالنه طرح نهضت ملی مســکن برای 
اســتان اصفهان تولید حدود ۶۰ هزار واحد مسکونی 

اســت، گفت: مجموع موارد ثبت نامی در این طرح، 
مسکن مورد نیاز استان را به ما ارائه می دهد.وی گفت: 
این طرح تنها در مورد تولید مسکن در حومه شهر ها 
نیست بلکه در قســمت های مختلف تعریف شده و 
بخشی از آن داخل شهر ها و برخی در بافت فرسوده 
احداث می شود.مدیرکل راه و شهرسازی با بیان اینکه 
متقاضیان واحد های مسکونی در طرح جهش تولید 
مســکن در ابتدای کار و هنگام ثبت نام می بایســت 
دارای شرایط پنجگانه باشند و بر اساس خود اظهاری 
اقدام به ثبت نام می کنند، گفت: در ثبت نام های قبلی 
)طرح اقدام ملی مسکن(، از کل متقاضیان ثبت نام 
شده در سامانه و پس از بررسی شرایط آنان حدود 3۰ 

درصد این افراد واجد شرایط بودند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

ثبت نام مسکن ملی تا امروز ادامه دارد
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پرونده تعــداد زیادی از پروژه های عمرانــی در چهارمحال و بختیاری 
پس از گذشت بیش از یک دهه هم چنان باز است، کلنگ هایی که یک 
روز بر زمین زده شد تا دردی را دوا کند، اما این دردها امروز برای درمان 
در وهله اول نیازمند توجه دولتمردان است. طبق آخرین اعالم رییس 
ســازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیــاری، ۷۶۱ پروژه عمرانی 
نیمه تمام در این اســتان وجــود دارد که ۱۱۵ پروژه دارای پیشــرفت 
فیزیکی باالی ۸۰ درصد هستند، عمر برخی از این پروژه ها نیز به باالی 
۱۰ سال نیز می رســد و مردم در شهرســتان های مختلف سال هاست 
چشم انتظار افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها هستند.پروژه آبرسانی 
بن- بروجن، پروژه راه آهن مبارکه- ســفید دشت به شهرکرد، منطقه 
ویژه اقتصادی، پروژه راه ســازی محور شــهرکرد- شــلمزار- سد بابا 
حیدر، تونل گورمیزه، تونــل زره و ... از مهم ترین پروژه های عمرانی در 
چهارمحال و بختیاری محسوب می شود که وعده تکمیل این پروژه ها 
در دولت های قبل به مردم داده شــده بود، اما این وعده محقق نشد.

کمبود اعتبار، مشکالت اجتماعی و بروکراسی اداری همواره به عنوان 
مهم ترین دالیل در طوالنی شــدن اجرای پروژه های عمرانی از سوی 
مسئوالن مطرح می شود، گاهی آن  قدر تکمیل پروژه ها زمان بر شده که 
سازه های آن پروژه به مرور زمان دچار فرسودگی شده و نیاز به ترمیم 
و تعمیر پیدا می کند.تعدادی از پروژه های عمرانی و زیرساختی مانند 
آبرسانی بن- بروجن، پروژه راه آهن مبارکه- سفید دشت به شهرکرد، 
منطقه ویژه اقتصادی و پروژه های راه سازی پیشران توسعه این استان 
هستند و اگر این پروژه ها به سرانجام نرسد، نمی توان امید چندانی به 

توسعه در این استان داشت.

پروژه آبرسانی بن- بروجن به کما رفته است
اقبال عباسی،استاندار ســابق چهارمحال و بختیاری در آیین تودیع و 
معارفه استاندار این استان، گفت: پروژه آبرسانی بن- بروجن نزدیک 
به ۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد، این پروژه در بخش آبگیر دچار 

سکته شده و به کما رفته و نیازمند یک جراحی است.

کمبود اعتبار، بزرگ ترین مشکل در تکمیل پروژه های نیمه تمام
قدرت ا...حمزه، نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس 
شورای اسالمی در خصوص وضعیت پروژه های نیمه تمام در چهارمحال 
و بختیاری، اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از پروژه های نیمه تمام عمرانی 
در این استان با کمبود اعتبار مواجه هستند.وی افزود: در حال حاضر 
و باتوجه به شــرایط دولت امــکان تخصیص اعتبار در پایان ســال به 
پروژه های عمرانی در چهارمحــال و بختیاری وجود ندارد، اما پیگیری 
برای تخصیص اعتبار در حال انجام است.حمزه در خصوص وضعیت 
پروژه چهاربانده محور شهرکرد- شــلمزار- اردل به کوهرنگ، توضیح 
داد: درصدد هستیم این پروژه مشمول ماده ۵۶ شود، اگر این اتفاق رخ 
دهد بانک، اعتبار الزم را برای اتمام پروژه تخصیص خواهد داد و سپس 
دولت بدهی بانک را به صورت اقساطی پرداخت می کند.نماینده مردم 

اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شــورای اسالمی بیان کرد: 
چهارمحال و بختیاری هم اکنون با کم آبی شــدید مواجه شده است و 
امکان تخصیص آب به طرح های اشتغال زا و کشاورزی نیز وجود ندارد، 
همچنین تعداد باالیی از روستاها نیز با تانکر آبرسانی می شوند که پروژه 
آبرسانی بن- بروجن می تواند مشــکل آب شرب تعدادی از شهرها و 
روستا را مرتفع کند، اما پروژه نیز متوقف شــده است.وی با اشاره به 
مطالبات پیمانــکاران پروژه های عمرانی در چهارمحــال و بختیاری، 
عنوان کرد: برخی از پیمانکاران بیش از یک و نیم سال است که منتظر 
پرداخت مطالبات شان هستند، اما به علت کمبود اعتبار امکان پرداخت 
وجود ندارد، خوشبختانه برخی از پیمانکاران با وجود کمبود اعتبار اجازه 

تعطیلی پروژه را ندادند.
حمزه تاکید کرد: امیدواریم در ســفر رییس جمهــور و هیئت دولت به 
چهارمحال و بختیاری مشــکل اعتباری پروژه های عمرانی در استان 
حل شــود.نماینده مردم اردل، فارســان، کوهرنگ و کیار در مجلس 
شورای اســالمی در پایان در خصوص تاثیر مدیریت در بحث تسریع 
در اجرای پروژه های عمرانی، گفت: نیروی انســانی بسیار موثر است 
و دســتگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس باید بحث اعتبارات را با 

جدیت دنبال کنند.

اجرای پروژه راه آهن کند شده است
حمید ربیعی، معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و شهرســازی 
چهارمحال و بختیاری در خصــوص آخرین وضعیت پروژه های عمرانی 
حوزه راه ســازی در اســتان، اظهار کرد: اکثر پروژه های عمرانی در حوزه 
راه سازی درگیر کمبود اعتبار هستند.وی افزود: پروژه راه سازی در محور 
سفیددشت به فرادنبه و جاده بروجن به سمت دهاقان تکمیل و بازگشایی 
شد، در محور بروجن به لردگان نیز بخش هایی که نیاز به احداث تونل نبود 
بازگشایی شده و در شش کیلومتر باید تونل حفر شود که این مسئله بسیار 
هزینه بر است.ربیعی با اشاره به اینکه پروژه راه آهن مبارکه- سفید دشت 
به شهرکرد به علت کمبود اعتبار به کندی پیش می رود، گفت: پروژه تونل 
زره اکنون فعال بوده، اما این پروژه نیز با کمبود اعتبار مواجه شده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
در خصوص روند اجرای پروژه محور شــهرکرد به شــلمزار، توضیح داد: 
قطعه دو این پروژه هم اکنون فعال بوده، اما عملیات اجرایی قطعه یک) 
سه راهی خوزستان تا شمس آباد( در حال حاضر متوقف است.وی بیان 
کرد: در پروژه های راه سازی از جمله گردنه چری، فارسان- دشتک و تونل 
گورمیزه مهم ترین مشکل بحث اعتبار است، اگر اعتبار الزم اختصاص داده 

شود، بقیه مشکالت قابل حل است.

 آزادسازی بیش از 6۷ هزار متر مربع از اراضی ملی
 چهارمحال و بختیاری

مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: بیش از ۶۷ هزار مترمربع اراضی 
ملی و دولتی توسط یگان حفاظت از اراضی این اداره کل رفع تصرف و آزادسازی شد. حسینعلی 
مقصودی افزود: موارد رفع تصرف و اجرای حکم، مربوط به شهرستان های بروجن، کیار، شهرکرد 
و فارسان بوده است. مقصودی اضافه کرد: طی دوماه گذشته ۴ مورد رفع تصرف فوری به متراژ ۶۳ 
هزار و ۴۶۳ متر مربع و دو مورد اجرای احکام به متراژ ۴ هزار و ۲۷۱ مترمربع صورت گرفته است.

وی، ارزش ریالی موارد فوق را در مجموع ۵۸ میلیارد ریال اعالم کرد و ادامه داد: از این عدد بیش 
از ۲۲ میلیارد ریال، اجرای حکم فوری قلع و قمع و خلع ید با دستور دادستان بوده است.مقصودی 
همچنین گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ مورد ماموریت رفع تصرف و آزادسازی در نقاط مختلف 
استان انجام شده و بیش از ۲۲۸ هزار متر مربع اراضی دولتی و ملی آزاد سازی شده است.وی از 
عموم مردم استان درخواست کرد؛ در صورت مشاهده تخلف و تصرف غیرقانونی اراضی، موارد را 

از طریق سامانه تلفنی ۱۶۵۶ به یگان حفاظت از اراضی گزارش کنند.

 ارائه تسهیالت به 6 طرح کشت گل محمدی در
 شهرستان شهرکرد

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد گفت: در راستای حمایت از طرح توسعه کشت گیاهان 
دارویی، تاکنون ۶ طرح گل محمدی به مســاحت ۱۲ هکتار موفق به دریافت تسهیالت از صندوق 

کارآفرینی امید شده اند.
فرهاد رفیعی افزود: توسعه کشت گیاهان دارویی به ویژه گل محمدی، پایداری اشتغال را به دنبال 
دارد و زمینه ساز صادرات اســت.رفیعی اضافه کرد: زنجیره ارزش گیاهان دارویی به منظور تغییر 
اشتغال و معیشت، بر کشت های کم آب بر تاکید دارد. وی ادامه داد: گل محمدی گیاهی مقاوم 
در برابرآفات، بیماری ها، و کم آبی است که عالوه بر خواص درمانی، دارای مزیت های اقتصادی 

مانند ارزش صادراتی، جذب گردشگر و اشتغال زایی است.

جمع آوری روزانه 6 تن زباله از شهر بن
مسئول خدمات شهری شــهرداری بن اظهار داشــت: تحویل زباله برای تولید کمپوست هزینه 

زیادی برای شهرداری دارد.
سعید امانی افزود: زباله شهر توسط دو دســتگاه خودروی حمل پسماند پرس، جمع می شوند. 
امانی با اشاره به اینکه شش نیرو در این زمینه فعال است، اضافه کرد: تمام این نیرو ها به صورت 
شرکتی همکاری دارند و کمبود نیرو هم نداریم. وی اظهار داشت: روزانه حدود شش تن زباله از 
شهر جمع آوری و توسط دو خودرو در ســه کیلومتری شهر دفن می شود؛ تعداد خودرو ها در حال 
حاضر کافی اســت.امانی تصریح کرد: زباله ها با پوشش خاک دفن می شوند تا از پراکنده شدن 
آن جلوگیری شــود به این صورت که هر دو روز یک بار یک لودر از شهرداری روی زباله را با خاک 

پوشش می دهد.
وی گفت: زمین محل دفن زباله دو هکتار اســت که اگر کارگروه پســماند یــک فضای جدید را 
برای آن در نظر گیرد، مطلوب تر اســت، زیرا این مکان جایی برای توسعه ندارد و حدود پنج سال 
دیگر پاسخگوی نیاز شــهر خواهد بود. امانی ادامه داد: تامین یک خودروی سنگین برای حمل 
زباله های شهر بن و روستا های اطراف به شــکل متمرکز در یک نقطه ضروری است و از خسارت 
به محیط زیست جلوگیری می کند؛ همچنین امکان استفاده از زباله برای تولید کمپوست وجود 
دارد، اما کارخانه های مرتبط برای دریافت زباله از شــهرداری روزانه حدود ۴۰۰ هزار تومان هزینه 

دریافت می کنند که برای شهرداری مقدور نیست.

بام ایراناخبار
دوشنبه  15   آذر 1400 / 1 جمادی االول  1443 / 06  دسامبر  2021 / شماره 3412
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مفاد آراء
9/95 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
 نظــر بــه اینکه طبــق آراء صــادره توســط هیــأت فــوق الذکــر تصرفات
 مفروزی یا مشاعی افراد مشروحه ذیل به اســتناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی 
یا قباله انتقال عادی مورد تأیید قرار گرفته اســت لذا طبــق ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی ، مفاد آراء صادره 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه اصفهان امــروز و زاینده رود چاپ و 
منتشــر می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نســبت 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 تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت 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 اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت بنام 
 متصرف می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه

 نخواهد بود .
1-رأی شــماره 140060302009002336مورخ  1400/08/30 خانم روژین 
نیکی نیا  فرزند علی در 853 ســهم مشــاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مســاحت15428/30متر مربع مجزی شــده از پالک 
27 فرعی از 137 - اصلی واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رسمی روژین نیکی نیا بموجب ســند شماره 21436مورخ 1398/03/13

 دفتر 438- اصفهان
2- رأی شــماره 140060302009002339مورخ  1400/08/30 خانم فرزانه 
ذوالفقاری فرزند عنایت اله در 851/35سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 
27 فرعی از 137 - اصلی واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رسمی فرزانه ذوالفقاری بموجب سند شماره 21486مورخ 1398/03/22 

دفتر 438- اصفهان
3- رأی شماره 140060302009002337مورخ  1400/08/30 خانم فریبا اندام 
پور  فرزند غالمعباس در 851/75 سهم مشــاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 
27 فرعی از 137 - اصلی واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رسمی فریبا اندام پور بموجب سند شــماره 21404مورخ 1398/03/11 

دفتر 438- اصفهان
4- رأی شماره 140060302009002338مورخ  1400/08/30 خانم فریبا اندام 
پور  فرزند غالمعباس در 851/10 سهم مشــاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 
27 فرعی از 137 - اصلی واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رسمی فریبا اندام پور بموجب سند شــماره 21405مورخ 1398/03/11 

دفتر 438- اصفهان
5- رأی شــماره 140060302009002329مورخ  1400/08/30 خانم سوسن 
جاموســی نژادیان فرزند ملک در 1029/70 سهم مشــاع از 30/ 15428 سهم 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت15428/30متر مربع مجزی 
شده از پالک 27 فرعی از 137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی سوسن جاموسی نژادیان بموجب سند شماره 21467مورخ 

1398/03/20 دفتر 438- اصفهان
6- رأی شــماره 140060302009002330مورخ  1400/08/30 خانم سوسن 

جاموسی نژادیان فرزند ملک در 854 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 
27 فرعی از 137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی سوسن جاموسی نژادیان بموجب سند شماره 21466مورخ 1398/03/20 

دفتر 438- اصفهان
7- رأی شــماره 140060302009002331مورخ  1400/08/30 خانم سوسن 
جاموســی نژادیان فرزند ملک در 854/90ســهم مشــاع از 30/ 15428 سهم 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت15428/30متر مربع مجزی 
شده از پالک 27 فرعی از 137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی سوسن جاموسی نژادیان بموجب سند شماره 21824مورخ 

1398/04/30 دفتر 438- اصفهان
8- رأی شــماره 14006030200902332مــورخ  1400/08/30 خانم فاطمه 
ناظمی هرندی فرزند رضا در 1008/75 ســهم مشــاع از 30/ 15428 ســهم 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت15428/30متر مربع مجزی 
شده از پالک 27 فرعی از 137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی فاطمه ناظمی هرندی بموجب سند شماره 21407مورخ 

1398/03/11 دفتر 438- اصفهان
9- رأی شماره 14006030200902333مورخ  1400/08/30 خانم الله نیکی 
نیا فرزند محمدعلی در 853/10 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مســاحت15428/30متر مربع مجزی شــده از پالک 
27 فرعی از 137 - اصلی واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رســمی الله نیکی نیا بموجب سند شــماره 21435مورخ 1398/03/13

 دفتر 438- اصفهان
10- رأی شــماره 14006030200902334مــورخ  1400/08/30 خانم الله 
نیکی نیا فرزند محمدعلی در 852/25 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 
27 فرعی از 137 - اصلی واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رســمی الله نیکی نیا بموجب سند شــماره 21434مورخ 1398/03/13 

دفتر 438- اصفهان
11- رأی شماره 14006030200902335مورخ  1400/08/30 خانم الله نیکی 
نیا فرزند محمدعلی در 852/55 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مســاحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 27 
فرعی از 137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک 
رسمی الله نیکی نیا بموجب ســند شــماره 21433مورخ 1398/03/13 دفتر 

438- اصفهان
12- رأی شــماره 14006030200902340مــورخ  1400/08/30 آقای امیر 
ذوالفقاری فرزند هوشنگ در 855/80 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 
27 فرعی از 137 - اصلی واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
مالک رســمی  مجتبی غرضی بموجب اسناد شــماره 13909 الی13914مورخ 

1398/12/21 دفتر 177- بهارستان
13- رأی شــماره 14006030200902341مــورخ  1400/08/30 آقای امیر 
ذوالفقاری فرزند هوشنگ در 855/05 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 
27 فرعی از 137 - اصلی واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رسمی امیر ذوالفقاری بموجب ســند شماره 44211 مورخ 1398/12/25 

دفتر 177- بهارستان
14- رأی شــماره 14006030200902342مــورخ  1400/08/30 آقای امیر 
ذوالفقاری فرزند هوشنگ در 853/85 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 

27 فرعی از 137 - اصلی واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رسمی امیر ذوالفقاری بموجب ســند شماره 44207 مورخ 1398/12/25 

دفتر 177- بهارستان
15- رأی شــماره 14006030200902343مــورخ  1400/08/30 آقای امیر 
ذوالفقاری فرزند هوشنگ در 854/50 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 
27 فرعی از 137 - اصلی واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رسمی امیر ذوالفقاری بموجب ســند شماره 44208 مورخ 1398/12/25 

دفتر 177- بهارستان
16- رأی شــماره 14006030200902344مــورخ  1400/08/30 آقای امیر 
ذوالفقاری فرزند هوشــنگ در 1146/80 ســهم مشــاع از 30/ 15428 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت15428/30متر مربع مجزی شده 
از پالک 27 فرعی از 137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی امیر ذوالفقاری بموجب سند شماره 44210 مورخ 1398/12/25 

دفتر 177- بهارستان
17- رأی شــماره 14006030200902345 مــورخ  1400/08/30 آقای امیر 
ذوالفقاری فرزند هوشــنگ در 1149/85 ســهم مشــاع از 30/ 15428 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت15428/30متر مربع مجزی شده 
از پالک 27 فرعی از 137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی امیر ذوالفقاری بموجب سند شماره 44209 مورخ 1398/12/25 

دفتر 177- بهارستان
18- رأی شــماره 139960302009003147مــورخ  1399/10/30 آقای آقا 
علی هاشمی  فرزند ســید کریم در ششدانگ یک باب ســاختمان نیمه تمام به 
مساحت  144/11متر مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رســمی حبیب اله نصرالهی بموجب سند 

شماره 55645مورخ 1352/06/08 دفتر 29- اصفهان
19- رأی شماره 140060302009002069مورخ  1400/07/28 آقای سلمان 
شیخان فرزند رجبعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  274/47متر مربع 
مجزی شده از پالک16- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی  کریم باقریان ســرارودی بموجب سند شــماره 25968 مورخ 

1351/03/17 دفتر سه - شهرضا
20- رأی شماره 140060302009002346مورخ  1400/09/01 آقای احسان 
ابراهیمی فرزند قدرت اله در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  207/68متر 
مربع مجزی شــده از پالک 6- اصلی باقیمانده )که به 2247 فرعی از 6 اصلی 
تبدیل شده است (واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 

بختیار هیرمن پور  
21- رأی شماره 140060302009002324مورخ  1400/08/30 آقای شعبانعلی 
ایرانپور فرزند عوضعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  202/29متر مربع 
مجزی شده از پالک یک -  اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی یداله عطاری بموجب سند شــماره 6800 مورخ 1342/06/13 

دفتر خانه 86-اصفهان 
22- رأی شــماره 140060302009002327مــورخ  1400/08/30 خانــم 
فاطمه ســلیمانی فرزند خــداداد در ششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت  
203/66متــر مربــع مجــزی شــده از پــالک 11 -  اصلی واقــع در بخش 
 8 ثبت اصفهــان انتقالی بــا واســطه از مالک رســمی بهادر خــان نهچیری 

)ورثه ی سیف اله نهچیری ( 
23- رأی شــماره 140060302009002310مورخ  1400/08/30 خانم زهره 
فخاری مبارکه فرزند رضا در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  316/95متر 
مربع مجزی شده از پالک یک -  اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی حســین قنبری مبارکه بموجب سند شماره 52308 مورخ 

1350/11/04 دفتر 29-اصفهان 
24- رأی شــماره 140060302009002316مورخ  1400/08/30 خانم زیبا 
رمضانی دشاز فرزند اسمعیل در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  254/53متر 
مربع مجزی شــده از پالک 11 -  اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی بهادرخان نهچیری بموجب ســند شماره 16241 مورخ 

1337/11/11 دفتر 62-اصفهان 
25- رأی شماره 140060302009002317مورخ  1400/08/30 آقای حسن 
بهرامی فرزند علی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  158/72متر مربع مجزی 
شده از پالک 11 -  اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی بهادرخان نهچیری بموجب سند شماره 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر 

62-اصفهان 
26- رأی شماره 140060302009002347مورخ  1400/09/01 آقای محمد 
رحمانی فرزند قاسمعلی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  489/97متر مربع 
مجزی شده از پالک 6 -  اصلی باقیمانده ) که به پالک 2247 فرعی از 6 – اصلی 
تبدیل شده است ( واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 

بختیار هیرمن پور 
27- رأی شــماره 140060302009002350مــورخ  1400/09/01 آقــای 
محمدعلی اسمعیلی کرکوندی فرزند حســینعلی در ششدانگ یکباب خانه نیمه 
ساز به مساحت 196متر مربع مجزی شده از پالک 6 -  اصلی ) که به پالک 2247 
فرعی از 6 – اصلی تبدیل شده اســت (  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی بختیار هیرمن پور  
28- رأی شماره 140060302009002351مورخ  1400/09/01 آقای امیدعلی 
اسمعیلی فرزند حسینعلی در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 196متر 
مربع مجزی شــده از پالک 6 -  اصلی ) که به پالک 2247 فرعی از 6 – اصلی 
تبدیل شده است (  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 

بختیار هیرمن پور  
29- رأی شــماره 140060302009002311مورخ  1400/08/30 آقای سید 
فرشاد فرزانه فرزند سید حسن در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 422/36متر 
مربع مجزی شــده از پالک 16 -  اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی عبدالخالق باروتی شاه کوچکی بموجب سند شماره 546 

مورخ 1332/11/21 دفتر 4 – شهرضا
30- رأی شماره 140060302009002348مورخ  1400/09/01 آقای اسماعیل 
محمدی فرزند حیدر در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 245متر مربع 
مجزی شده از پالک 6 -  اصلی ) که به پالک 2247 فرعی از 6 – اصلی تبدیل 
شده اســت (  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی 

بختیار هیرمن پور  
31- رأی شــماره 140060302009002368مورخ  1400/09/04 آقای ناصر 
رستمی مبارکه  فرزند علی در ششدانگ یکباب ســاختمان نیمه ساز به مساحت 
250/08 متر مربع مجزی شــده از پالک یک -  اصلی واقــع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی مهدی طاهری بموجب سند شماره 

52149 مورخ 1350/11/04 دفتر 29-اصفهان
 1400 /09 32- رأی شــماره 140060302009002352مــورخ  01/
آقای نیمــا رحیمی مبارکــه فرزند بهمــن در ششــدانگ یکباب خانــه نیمه 
ســاز به مســاحت 287/20 متر مربع مجزی شــده از پــالک 102 فرعی از 7 
 -  اصلی واقــع در بخش 8 ثبــت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی 

نصراله فروتن  
تاریخ انتشار اول :1400/09/15
تاریخ انتشار دوم : 1400/09/30

 م الــف: 1235218 مظاهــر نصرالهــی  رییــس اداره ثبــت اســناد
 وامالک مبارکه

نماینده مردم اردل در مجلس:

امکان تخصیص اعتبار به پروژه های عمرانی در چهارمحال وجود ندارد 
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کشف انبار الستیک قاچاق و احتکار شده در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف یک هزار و ۱۳ حلقه الستیک خارجی قاچاق و 
۷۵۶ الستیک احتکار شده به ارزش ۱۶ میلیارد ریال خبر داد.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر اظهار 
کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی اصفهان از قاچاق و احتکار محموله الستیک در یک انبار مطلع و 
بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.وی افزود: پس از هماهنگی های الزم بازرسی از محل مورد 
نظر انجام شد و یک هزار و ۱۳ حلقه انواع الستیک خارجی فاقد مدارک قانونی و مجوزهای مربوطه 
و ۷۵۶ الستیک احتکار شده کشف شد.جانشــین فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری 
یک نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت: ارزش الستیک های کشف شده توسط کارشناسان 
مربوطه ۱۶ میلیارد ریال اعالم شده است.سرهنگ هاشمی فر خاطرنشان کرد: تعامل و مشارکت 
مردم با پلیس و اعالم به موقع موضوع های مشکوک و اخبار جرائم نقش بسزایی در کشف جرم و 
پیشگیری از جرائم دارد که امید است شهروندان عزیز در این خصوص با نیروی انتظامی همکاری 

داشته باشند و اخبار مربوطه را در اسرع وقت از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ اعالم کنند.
 

اجرای 1۸ طرح داوطلبی جمعیت هالل احمر در اردستان
رییس جمعیت هالل احمر اردســتان گفت: ۱۸ طرح داوطلبی با ۲ هزارو ۴۹۴ بهره ور امســال از 
سوی هالل احمر اردستان اجرا شــد.منصور خانی با بیان اینکه برای اجرای طرح های داوطلبی در 
اردستان افزون بر ۲۴۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان هزینه شده است، اظهار کرد: اعزام کاروان سالمت 
و ارائه خدمت درمانی و حمایتی نیز به ارزش ۲۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در شهرستان اجرا شده 
است.وی با اشــاره به اجرای طرح جذب داوطلب در هالل احمر اردستان گفت: در این حوزه ۱۴۵ 
نفر داوطلب جدید در خانه های هالل پذیرفته شده اند.رییس جمعیت هالل احمر اردستان درباره 
برگزاری دوره های آموزشــی ادامه داد: برگزاری ۲۴ دوره آموزشی ویژه خانه های هالل با ۲۴۰ نفر، 
۱۱ دوره آموزش امداد و کمک های اولیه، آموزش ۱۲۵ داوطلب، برپایی سه ایستگاه سالمت و ارائه 
خدمت داوطلبانه به ارزش ۲ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان، همکاری ۲۴۹ نفــر روز داوطلب با مراکز  
واکسیناسیون برای تزریق واکسن کرونا از دیگر اقدام هاست.وی گفت: اعضای هالل احمر امسال 
۲۹۹ نفر روز به طور داوطلبانه در موضوع کنترل و نظارت بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی از سوی 
اصناف با شبکه بهداشت و درمان شهرستان همکاری داشتند.خانی درباره کمک درمانی به نیازمندان 
گفت: امسال افزون بر ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمک های درمانی و دارویی به بیماران نیازمند 

و ۲۹ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان کمک مردمی برای انجام خدمت داوطلبانه پرداخت شده است.
 

امداد هوایی به حادثه سقوط دختر 5 ساله در پشتکوه فریدون شهر
ســخنگوی مرکز اورژانس اصفهان از حادثه ســقوط یک دختر پنج ســاله از ارتفاع در منطقه پشتکوه 
فریدون شهر خبر داد.عباس عابدی اظهار کرد: حادثه سقوط دختر بچه پنج ساله  روز شنبه در ساعت ۱۰:۲۵ 
به اورژانس اصفهان گزارش شد.وی افزود: با توجه به سقوط از ارتفاع مصدوم و صعب العبور بودن محل 
مورد نظر در منطقه پشتکوه فریدون شهر )روستای حیران( بالگرد اورژانس شهرکرد برای امدادرسانی 
به محل حادثه اعزام شد.ســخنگوی مرکز اورژانس اصفهان تصریح کرد: امدادرسانی به این حادثه در 
ساعت ۱۲:۴۵ به اتمام رسید و مصدوم برای انجام امور درمانی به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل شد.

 

اهدای صد ویلچر به معلوالن جسمی حرکتی
به مناسبت روز جهانی معلوالن، خیران موسسه خیریه آبشار عاطفه ها ی استان اصفهان صد عدد ویلچر 
به معلوالن اهدا کردند.مسئول خیریه آبشار عاطفه های استان گفت: برای خرید هر عدد از این ویلچر ها دو 
میلیون و دویست هزار تومان هزینه شده است.شهره شیرانی افزود: این ویلچر ها همزمان با روز جهانی 

معلوالن به معلوالن جسمی حرکتی اهدا شد.

 در راستای تامین سالمت روانی و جسمانی جامعه صورت می گیرد؛

چتر حمایتی بهزیستی بر سر کودکان معتاد

امروزه امنیت و حفظ آن نــه تنها از مهم  پریسا سعادت
ترین مقوله های اساسی جوامع بشری 
به شــمار می آید بلکه به مهم ترین دغدغه دولتمردان نیز تبدیل شده 
است، تا آنجا که تمامی کشورها در سایه سیاست جنایی خود به دنبال 
ایجاد و ثبات آن هستند. امنیت اجتماعی دارای مولفه ها و عناصری 
است که وجود و حفظ آنها، ایجاد امنیت و فقدان آن سلب امنیت را در 
برخواهد داشت. از جمله موثرترین و مهم ترین این مولفه ها، سالمت 

افراد جامعه است.
 حال به همان اندازه که سالمت روانی و جســمانی افراد یک جامعه 
در بقا و بالندگی جامعه و ایجاد امنیت نقش دارد، اعتیاد و آثار ســوء 
جسمانی، روحی و روانی و اجتماعی آن به عنوان یکی از وخیم ترین 
معضالت زندگی اجتماعی و عامل تهدیدکننده سالمت اجتماع نیز)به 
همان میزان( در سلب امنیت و سست شدن بنیان جامعه موثر است. 
از این رو حفظ امنیت در قالب پیشــگیری از اعتیاد یکی از مهم ترین 
راهکارهایی است که در لوای آن می توان امنیت اجتماعی را در جامعه 
ایجاد و حفظ کرد. سازمان بهزیستی یکی از مهم ترین نهادهایی است 
که در راستای عملی کردن اصول  بیســت و یکم و بیست و نهم قانون 

اساسی جمهوری اسالمی، که همانا حفظ امنیت و ثبات آن در جامعه 
است، شکل گرفت. سازمان بهزیســتی، اقدامات پیشگیرانه از اعتیاد 
را در چند مرحله به منظور ایجاد امنیت و حفظ آن به کار می گیرد تا از 
طریق آن بتواند عالوه بر تضمین سالمت افراد جامعه، در ایجاد و حفظ 

امنیت اجتماعی موثر باشد.
درمان معتادان آسیب دیده یکی از اقدامات سازمان بهزیستی است 
که معاون پیشــگیری اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان درباره آن 

توضیحاتی داده است.
علی اکبر ابراهیمی با بیان اینکه تمام معتــادان برای درمان مراجعه 
نمی کنند، گفت: معتادانی که برای درمان مراجعه می کنند شامل دو 
دسته می شوند: اول کسانی که داوطلبی آمده و بضاعت مالی دارند؛ 
بنابراین خودشان مبلغ را می پردازند یا معتادانی که بضاعت ندارند و 

از بهزیستی یارانه دریافت می کنند.
معاون پیشــگیری اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان به دسته دوم 
اشــاره داشــت و گفت: گروه دوم معتادان متجاهر هستند که توسط 
پلیس دســتگیر شــده و به مراکز ترک اعتیاد ما منتقل می شــوند.

ابراهیمی از بانوان معتاد سخن به میان آورد و بیان کرد: بانوان معتاد 

مســتقر در مراکز اقامتــی ترک اعتیاد نیز شــامل همین دو دســته 
می شوند.

وی نکته ای را شایان توجه دانســت و گفت: موضوع مهم آن است که 
تعدادی از این بانوان مادر هستند، بنابراین خدماتی برای کودک آن ها 
نیز باید در نظر گرفته شود.معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان افزود: بعضی از این مادران ممکن است که همسر یا خانواده 
دارای صالحیت برای نگهداری فرزندان شــان داشته باشند؛ بنابراین 
کودک شان را به آن ها ســپرده و با آرامش خاطر در مراکز اقامتی ما 

اقدام به ترک می کنند.
ابراهیمی خاطرنشــان کرد: اما بعضی دیگر ممکن اســت که چنین 
شرایطی را نداشته باشند؛ در این صورت فرزندان آن ها به مراکز شبه 
خانواده منتقل می شوند.وی به اعتیاد کودکان اشاره کرد و گفت: اگر 
کودکان آنان نیز دچار اعتیاد شده باشند، در همان مراکز شبه خانواده 

تحت درمان دارویی قرار می گیرند.
معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان در پایان اضافه 
کرد: پس از آن که سرپرست، چه مادر و چه پدر از اعتیاد پاک شد، با 

تایید مقام قضایی، کودک شان به آن ها بازگردانده می شود.

سازمان بهزیستی، اقدامات پیشگیرانه از اعتیاد را در 
چند مرحله به منظور ایجاد امنیت و حفظ آن به کار می 
گیرد تا از طریق آن بتواند عالوه بر تضمین سالمت افراد 

جامعه، در ایجاد و حفظ امنیت اجتماعی موثر باشد

خبرخوان جامعه

معاون اجرایی مرکز بهداشت اصفهان گفت: خیران 
ســالمت عالوه بر حمایت از نیازهای درمانی دوران 
کرونا، پشتوانه پوشــش حداکثری واکسیناسیون  
این استان نیز شدند.حمید گله داری عصر شنبه در 
نشست با فرماندار و اعضای مجمع خیران سالمت  
شهرســتان تیران و کرون در محــل فرمانداری این 
شهرستان افزود: نقش خیران در رفع نیازهای حوزه 
بهداشت و درمان همواره روشن و در دوران کرونا نقش 
آفرینی آنان در حوزه سالمت و پیشگیری با حمایت 
از طرح واکسیناسیون پر رنگ است.وی استفاده از 
ظرفیت  خیران را در شهرســتان ها برای رفع دغدغه 
واکسیناســیون کرونا مهم بیان کرد و اظهارداشت: 
بیشترین تمرکز بر بهره گیری ظرفیت خیران سالمت 
برای حوزه بهداشت نســبت به درمان است تا عالوه 
بر کاهش هزینه، توسعه مراکز درمانی و بهبود حال 
بیماران، ســالمت جســمی و روحی مردم جامعه 
افزایش یابد.معاون اجرایی مرکز بهداشت اصفهان 
افزود: اجرای هر پروژه تا ســقف ۴۰ درصد توســط 
خیران و ارائه پروانه رایگان ساختمان سازی توسط 
شهرداری و دهیاری، مقدمه جذب ۶۰ درصد بودجه 
دولت در تکمیل یک طرح نیمه تمام را فراهم می کند.

وی با اشاره به انجام اصالحات ساختاری اساسنامه 

مجمع خیران ســالمت خاطرنشــان کرد: پس از 
انجام تغییرات، این مجمع در تمامی شهرســتان ها 
بر اساس برنامه ابالغی تشــکیل و طرح به صورت 
ملی فراگیر خواهد شد.معاون اجرایی مرکز بهداشت 
اصفهان اضافه کرد: ماموریت مجمع خیران سالمت 
حمایت و اجرای پروژه ها و طرح های حوزه بهداشت 
و درمان و وظیفه کمک به بیمــاران خاص و نیازمند 

با خیریه هاست و جزو وظایف این تشکل نیست.
فرماندار تیران و کرون نیز در این نشست به حمایت 

خیران در حوزه سالمت اشــاره کرد و گفت: تاکنون 
بخش زیادی از پروژه های بهداشــت و درمان این 
شهرســتان مثل بیمارســتان بهنیا، بخش دیالیز، 
خانه های بهداشــت و بیمارســتان امام رضا)ع( با 
حمایت خیران انجام شــده اســت.مجید حججی 
افزود: یک فرد نیکوکار از این شهرســتان به تنهایی 
۱۵ میلیارد ریال در حوزه بهداشــت بــا احداث خانه 
بهداشت روســتایی همکاری کرده است و آمادگی 

تعامل نیز برای حمایت از این عرصه دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در 
فصول سرد فعالیت صنعتی و پس از آن حمل ونقل 
از مهم ترین علل آلودگی هواست. در میان صنایع، 
واحدهای آجــر و ســیمان، ریخته گــری و ذوب 
فلزات، پاالیشــگاه و پتروشــیمی بیشترین سهم 
را در آلودگــی دارنــد، از ۵۰ نقطه شــهر اصفهان در 
طول یک سال نمونه برداری شــده است.محسن 
سلیمانی در بیستمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان، اظهار کرد: بر اســاس اعالم سازمان 
جهانی بهداشــت، بیــش از ۲۹ هزار نفر در کشــور 
مســتقیما بر اثر ذرات معلق در هوا جــان خود را از 
دســت می دهند.وی افزود: یکی از عوامل مهم در 
چرخه کیفیت هوا این است که اطالعات کافی درباره 
منابع آلودگی مشخص باشــد تا برنامه ریزی برای 
کاهش آالینده ها صــورت گیرد.عضو هیئت علمی 
دانشــگاه صنعتی اصفهان با بیــان اینکه دو روش 
کلی را در مدل ســازی آلودگی هوا دنبال می کنیم، 
گفت: از طریق مدل ســازی مشخص می کنیم که 
صنایع اســتان چه میزان از محیط اطــراف خود را 
آلوده می کنند و در مدل دوم مشخص می شود که 
آلودگی از کدام منابع به منطقه می رسد.وی با بیان 
اینکه پروژه منشــأیابی با هدف تعیین منبع ذرات 

معلق در هوای شهر اصفهان تعریف شد، گفت: انواع 
آالینده های معدنی و آلی از جمله فلزات سنگین و 
ترکیبات آروماتیک که از دیــد بیماری زایی اهمیت 
دارند، نقش و ســهم منابع آالینده و اولویت بندی 
برای سیاســت گذاری کاهش آلودگی هوا در این 
پروژه آمده است.ســلیمانی خاطرنشــان کرد: ۵۰ 
نقطه در شهر اصفهان و پیرامون آن تعیین شده که 
در طول یک سال از این مناطق نمونه برداری صورت 
گرفته است.وی ادامه داد: تحقیقات نشان داد که در 

فصول سرد سال، فعالیت صنعتی و پس از آن حمل 
و نقل از مهمترین علل آلودگی هواســت. در میان 
صنایع، واحدهای آجر و سیمان، ریخته گری و ذوب 
فلزات و پاالیشگاه و پتروشیمی بیشترین سهم را 
در آلودگی هوا داشته اند.عضو هیئت علمی دانشگاه 
صنعتی اصفهان تصریح کرد: گاهی تصور می شــود 
با احتراق گاز، مشــکل آلودگی هوا حل می شود اما 
با توجه به حجم گاز مصرف شــده شــدت آلودگی 

افزایش پیدا می کند.

معاون مرکز بهداشت استان:

خیران سالمت، پشتوانه پوشش حداکثری واکسیناسیون  اصفهان شدند
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:

با احتراق گاز، مشکل آلودگی هوا حل نمی شود

دوشنبه  15   آذر 1400 / 1 جمادی االول  1443 / 06  دسامبر  2021 / شماره 3412

رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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عک

مفاد آراء
9/96  برابــر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت 
ثبتــي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي 
منطقه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضيــان محرز 
گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امــالک مورد تقاضا به شــرح زير 
به منظــور اطالع عمــوم در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهي مي شــود در 
صورتي که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيــان اعتراضي 
داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را بــه اداره ثبــت اســناد و امالک تســليم و پــس از اخذ رســيد ظرف 
 مدت يکمــاه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضايي

 تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 9240-1400/08/01 هيات چهارم آقــای رضا مجرد 
خوزانی  به شناسنامه شماره 3235 کدملي 1282989871 صادره فرزند حسين 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 312/93 متر مربع پالک شماره 177 
فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان ثبت 

در دفتر الکترونيکی 25004700 تائيد 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/15 
م الف: 1225713 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/97  برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا 
مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 7067-1400/06/14 هيات دوم آقای حميد اخالقيان به 
شناسنامه شماره 1000 کدملي 1283259206 صادره اصفهان فرزند مصطفی 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 99/07 متر مربع قسمتی از  پالک 
شــماره 38 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت عبدالرسول بحق از سند شــماره 7670 مورخ 1321/2/27 

دفترخانه شماره 17 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/15 
م الف: 1225690 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/98  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد.
رديــف 1- راي شــماره 0188-1400/08/26 هيات اول خانــم محبوبه مير  
نجم الدين کليچه به شناســنامه شــماره 3982 کدملي 1292192623 صادره 
اصفهان فرزند مرتضی در ششــدانگ يک باب ســاختمان به مســاحت 58/34 
متر مربع قسمتی از  پالک شــماره 3 فرعی از 23  اصلي واقع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکيت محمدرضا ماســت بند زاده طبق

 اظهار نامه ثبتی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/15 
م الف: 1225685 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/99 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  3544 14006030200700 مــورخ  12 / 08 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجــان تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی خانم نازبيگم اســماعيلی کرانی فرزند خانعلی بشــماره شناســنامه 917 
 وکدملی 4679280719 صادره ازفارســان درششــدانگ يک باب خانه به مساحت
 80 / 158 مترمربع پالک 3 فرعی از 407 اصلی واقع در برزوان گارماســه خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای عباس شيرزادی فرزند ابراهيم محرزگرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/15 
م الف: 1225647 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد  وامالک فالورجان
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انقالب »کی روش« در مصر جواب داد
تیم ملی فوتبال مصر شنبه شب در دور دوم جام کشورهای عربی به مصاف سودان رفت و با نتیجه 
پرگل ۵ بر صفر به پیروزی رسید.سایت »الکوره« مصر در گزارشی از این بازی نوشت: کارلوس کی 

روش، سرمربی پرتغالی نسبت به بازی 
اول تیمش یعنی مقابل لبنان با ۵ تغییر 
جدید وارد زمین شد. وی در حال ایجاد 
انقالبی بزرگ در تیم ملی مصر است و با 
وجود انتقادهای فراوان به این کار ادامه 
می دهد.۵ بازیکن جدید مصر که برخی 
از آنهــا اولین بازی ملی خــود را تجربه 
می کردند، پاداشی بزرگ به اعتماد کی 
روش دادند و ستاره های میدان شدند. 
پیروزی ۵ بر صفر مقابل سودان پاداش 

آنها به کی روش بود تا پاسخ منتقدانش را بدهد.کی روش ،سرمربی اسبق تیم ملی کشورمان طی 
۳ ماه گذشته به دلیل خط زدن چندین بازیکن قدیمی فراعنه و دعوت چهره های جوان مورد انتقاد 
شدید بسیاری از رسانه های مصر قرار داشت ولی به نظر می رســد انقالب مرد پرتغالی در این تیم 
جواب داده و تا االن نتایج خوبی گرفته است. مصر با این برد به مرحله بعدی جام کشورهای عربی 

راه پیدا کرد.

اغراق نکنید، اللیگا هنوز به نام رئال مادرید نشده!
هفته شانزدهم اللیگا شنبه شب با دیدار تیم های رئال سوســیه داد و رئال مادرید پیگیری شد که 
رئال مادرید با نتیجه 0-2 بر میزبان خود غلبه کرد.رئال مادرید که ششمین پیروزی پیاپی خود در 
اللیگا را رقم زد، با ۳9 امتیاز و اختالفی هشــت امتیازی نسبت به تیم دوم، صدرنشین اللیگا باقی 
ماند.کارلو آنچلوتی، سرمربی رئال در پایان بازی گفت:» این یک بازی کامل از جانب ما بود و تیم را 
بسیار منسجم دیدم. در ۳0 دقیقه ابتدایی تیم برتر زمین بودیم و سپس سوسیداد کمی کنترل بازی 
را در دست گرفت. در نیمه دوم نیز همه چیز در اختیار ما بود و از هر نظر عالی کار کردیم. خوشحالم که 
تیم در دفاع نیز به خوبی کار می کند. حاال اعتماد به نفس بیشتری هم داریم. آمارها نیز می گویند که 
تا به اینجای فصل خوب کار کرده ایم ولی دوست ندارم کسی تصور کند این اللیگا از حاال تمام شده و 
ما قهرمان خواهیم شد. هنوز به نیمه های فصل هم نرسیده ایم و راهی طوالنی در پیش است. اینکه 
بگوییم این یک پیروزی قهرمانانه بود، اغراق آمیز است. این بازی تمام شد و هفته بعد دربی را در 

پیش داریم. با احترام به اتلتیکو، هدف مان یک پیروزی دیگر است.«

انتقاد تند »هالند« از داور دیدار دورتموند - بایرن 
ستاره نروژی دورتموند بعد از شکست برابر بایرن مونیخ به انتقاد تند از داور بازی پرداخت و عملکرد 
او را بســیار بد توصیف کرد.در حســاس ترین بازی هفته چهاردهم رقابت های بوندسلیگا دو تیم 
بایرن مونیخ و بوروسیادورتموند به مصاف هم رفتند که این بازی با پیروزی سه بر دو بایرن به پایان 
رسید. ارلینگ هالند، مهاجم نروژی دورتموند، به انتقاد از عملکرد داور بازی پرداخت. او گفت: عملکرد 
داور افتضاح بود. داور یک پنالتی واضح برای ما روی مارکو رویس را نگرفت. من از او پرسیدم چرا 
صحنه را از طریق VAR بررسی نمی کند؛ اما او گفت که نیاز به این کار نیست. هالند ادامه داد: این 
داور بسیار مغرور بود و تنها این جمله را در پاسخ به درخواست من بر زبان آورد. بله، باید بگویم که داور 
مغرور بود و بیشتر از این نمی توانم چیزی بگویم.داور بازی مارکو روزه، سرمربی دورتموند، را هم به 
خاطر اعتراض های زیادش از بازی اخراج کرد.با این شکست اختالف دورتموند با بایرن صدرنشین 

به ۴ امتیاز افزایش پیدا کرد.

از جنگ لفظی مدیران باشگاه تا اعتراض به داوری و تبلیغات محیطی؛

هیاهویی برای هیچ!
دربی 9۷ نیز مانند ســایر شــهرآوردها با  زاوش محمدی
حاشیه و حساسیت آغاز شد؛ اما در نهایت 
با تساوی بدون گل به پایان رسید. از دو تیم استقالل و پرسپولیس انتظار 
می رفت تا یک بازی تهاجمی با خلق موقعیت های فراوان را به نمایش 
بگذارند؛ اما چنین نشد و سهم دو تیم یک امتیاز از این بازی بود.چنانچه 
استقالل و پرسپولیس در رقابت های جام حذفی به مصاف هم نروند، 
به احتمال فراوان این آخرین شهرآورد دو تیم در قرن کنونی بود. دیداری 
که با تساوی بدون گل به پایان رسید و به نظر نمی رسد هواداران دو تیم 

از این نتیجه راضی بوده باشند.
این بازی حواشی متفاوتی داشت که شاید مهم ترین آن، بحث تبلیغات 
محیطی بود. جایی که تابلوهای تبلیغاتی استقالل و سازمان لیگ جلوه 
عجیب و غریبی به استادیوم آزادی داده بود. ضمن اینکه مسائل داوری 

از دیگر اتفاقات مهم این بازی محسوب می شود.

شروع جنگ لفظی توسط مدیران
طی ســال های اخیر همواره درگیری در دربی ها بین بازیکنان و حتی 
مربیان دو تیم وجود داشته؛ اما دربی 9۷ با تمام دربی های سال های 
اخیر فرق داشــت. این بار مدیران دو باشــگاه بودند که جنگ لفظی را 
۷2 ساعت قبل از سوت بازی آغاز کردند. مصطفی آجورلو ،مدیرعامل 
استقالل در مصاحبه ای از حضور دستهای پشت پرده در قهرمان نشدن 
استقالل طی ۵ سال اخیر گفت. مدت زمانی که در آن پرسپولیس پشت 
سر هم قهرمان شد و به رکورد گالت رسید. پس از این مصاحبه مجید 
صدری سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس، همتای استقاللی 
اش را شومن و شاخ اینستاگرامی خطاب کرد و با جمالتی تند و کنایه 
آمیز از خجالــت او در آمد. حتی این درگیری و دلخــوری تا زمان آغاز 
بازی ادامه داشــت و هنگام تجلیل از مدافعان سالمت پیش از شروع 
بازی توسط وزیر ورزش و رییس فدراسیون، آجورلو در کنار مدیرعامل 

پرسپولیس حاضر نشد تا اختالف آنها بیشتر از قبل علنی شود.

پرسپولیس و استقالل برنده تبلیغات محیطی
در هفته های اخیر دو باشــگاه پرسپولیس و اســتقالل بر سر تبلیغات 
محیطی و اجرای آن با سازمان لیگ درگیر بودند که باالخره با ورود وزیر 
ورزش به این ماجرا این غائله ختم به خیر شد. چند ساعت مانده به آغاز 
دربی، حمید سجادی در مصاحبه ای از برنامه استقالل و پرسپولیس 
برای در دست گرفتن اجرای تبلیغات محیطی حمایت کرد، تا آبی های 
تهرانی که میزبان شهرآورد بودند، بنرهای تبلیغاتی خود را در استادیوم 

نصب کنند. آنها از هرجایی که می توانستند اســتفاده کردند تا بنرهای 
تبلیغاتی خود را به نمایش بگذارند. ســعید فتاحی، نماینده باشــگاه 
استقالل در تبلیغات محیطی پیش از این دیدار اعالم کرد که این باشگاه 

از نبود هواداران ۵ میلیارد ضرر مالی کرده است.

حق پخش و ماجرای همیشگی؛ این بار با کنایه های عجیب میثاقی 
و احمدی

به نظر می رســید اجرای تبلیغات محیطی توســط باشگاه استقالل به 
مذاق مدیران تلویزیون خوش نیامده و مجریان برنامه فوتبال برتر بارها 
از وجود تبلیغات زیاد در اطراف زمین مسابقه انتقاد کردند. این در حالی 
است که صداوسیما هیچ وقت هزینه حق پخش تلویزیونی را به این دو 
باشگاه نداده و همچنین از زیرنویس کردن انواع تبلیغات هنگام پخش 

دربی امتناع نمی کند.

بار فنی صفر؛ سر و صدا ۹0 دقیقه
دربی 9۷ یکی از کسالت آورترین بازی های پرسپولیس و استقالل طی 
چندسال اخیر بود. در دو، سه سال گذشته همواره بازی های این دو تیم 
با پیروزی یکی از سرخابی ها همراه بوده و گل های زیادی رد و بدل شده 

؛اما بازی اخیر تنها یک شوت در چارچوب داشت. عالوه بر بار فنی پایین 
بازی، این صدای داد و فریاد مربیان دو تیم بود که بیشتر روی اعصاب 
بیننده های تلویزیونی می رفت. مربیانی که با هر ســوت داور اعتراض 

می کردند و بازی را از تب و تاب می انداختند.

مربیان در دربی ترسو می شوند
یکی از نکات منفی این دیدار این است که مربیان هر دو تیم فقط یک 
چیز می خواهند، آن هم نباختن است. سرمربیان دو تیم که از محبوبیت 
باالیی هم در بین هواداران برخوردار هستند؛ شکست در دربی را تجربه 
کردند و این بار نمی خواستند شکســت دیگری در کارنامه خود داشته 
باشند. آنها سعی کردند اول بازی را مدیریت کنند و بعد به سراغ حمله 
و ضربه زدن به حریف بروند. نکته  ناامیدکننده در مورد دربی نه تساوی 
بدون گل و نه حتی ضعف مفــرط در خلق موقعیت کــه عدم تمایل و 
تالشی از ســوی مربیان دو تیم برای انجام  تغییری مثبت در جهت به 
دست گرفتن بازی بود. در سه دربی اخیر آنچه کمتر مشاهده شده بازی 
تاکتیکی و فنی و در نهایت زیبایی و گل بوده و برعکس آنچه دیده شده 
جنجال ها و مصاحبه های پس از بازی بوده که احتماال این بار نیز چند 

نفری را به جان هم خواهد انداخت!

در اولین حضور تاریخ تیم ملی هندبال زنان ایران، 
این تیم زیر ذره بین رســانه های بــزرگ جهان قرار 
گرفته و یکی از معتبرترین نشــریه های اسپانیایی 
به حضور زنان ایرانی در رقابت های جهانی هندبال 
واکنش داشته اســت.تیم ملی هندبال زنان ایران 
اولین حضورش در مسابقات قهرمانی زنان جهان 
را با حجاب اسالمی پشت ســر می گذارد. این تیم 
تنها 1۳ ســال از حضورش در مسابقات بین المللی 
گذشته و با چهارمی در مسابقات آسیا جواز حضور 

در اسپانیا را به دست آورده است.
در مسابقات قهرمانی جهان که ۳2 تیم حضور دارند، 
انتظار می رفت تیم های دیگری نیز حضور داشــته 
باشــند ؛اما این افتخار متعلق به ایران است. تیمی 
جدید که اولین حضورش در قهرمانی آسیا به سال 
2008 برمی گردد و اکنون بعد 1۳ سال جزو بهترین 

تیم هاســت؛ ایران اولین دیدارش در مســابقات 
قهرمانی جهان را در کاستیون اسپانیا مقابل رومانی 

انجام داد که با نتیجه ۳9 بر 11 شکست خورد. 
ملی پوشــان هندبال ایــران در اولین مســابقه با 
لباس های معمولی و جوراب شــلواری ســفید در 
زیر شلوارک که تمام ساق پای آن ها پوشیده باشد 
حاضر شــدند؛ آن ها همانند بازیکنان برخی دیگر 
از تیم ها روسری داشــتند و بازی خود را با حجاب 
انجام دادند که این حجاب، آن ها را از دیگران متمایز 
می کند. در طول بازی هیــچ اعتراض یا اتفاقی رخ 
نداد و همه چیز بــه روال عادی انجام شــد. برای 
ایرانی ها حضور در اسپانیا یک پیروزی است؛ آن ها از 
قبل می دانستند که نروژ یا رومانی از امکانات بهتری 

برخوردار و شرایط بهتری دارند. 
از قبل برنامه خود را بر پیروزی مقابل قزاقســتان 

متمرکــز کرده اند، ایــران و قزاقســتان چهار بازی 
بین المللی انجام داده اند که قزاقســتان برنده این 
دیدارها بوده اما رفتــه رفته ایران تعــداد گل های 

خورده خود را کاهش داده است. 
در دیدار ایران و رومانی ،مینا وطن پرســت ستاره 
زمین بود. وطن پرست ۳2 ســاله است و یک متر 
و 68 ســانتی متر قد دارد؛  در بازی مقابل رومانی 
بیش از نیمــی از گل های تیمش را به ثمر رســاند، 
وطن پرســت در این دیدار از 9 شــوتش 6 گل را به 

ثمر رساند.

واکنش »آس« به تیم ملی زنان هندبال ایران

فدراسیون شمشیربازی در بین تیم های ملی زنان خود، حساب ویژه ای روی اسلحه سابر برای بازی های آسیایی باز کرده است تا این تیم بتواند اتفاق تاریخی 
را رقم بزند. حتی در جلسه با کادر سرپرستی بازی ها نیز این مسئله عنوان شده است. با توجه به اینکه کارشناسان نیز بیان می کنند که در شمشیربازی، سرمایه 
گذاری روی زنان سریع تر جواب می دهد شاید باید این اتفاق خیلی زودتر از این رخ می داد که فدراسیون توجه بیشتری به بانوان داشته باشد. اکنون هم بدون 
داشتن برنامه و برطرف کردن نیازهای اساسی تیم، نمی توان انتظار نتیجه متفاوت یا تاریخ سازی داشــت. برای نتیجه گیری این تیم ابتدا نیاز است که هدف 
داشته باشد. رفتن به مسابقه و شکســت خوردن در گام اول  نمی تواند رویکرد خوبی برای اعزام تیم زنان باشــد و دیگر باید قدم های بزرگی در مسیر قهرمانی 
برداشته شود و به این داستان که صرفا شرکت کننده باشد، پایان دهد. یکی از گالیه هایی که همیشه نسبت به فدراسیون وجود داشت این است که اعزام زنان 
کمتر در دستور کار قرار گرفته است. اگر تیم سابر مردان توانسته در جمع مدعیان قرار بگیرد عالوه بر تمرینات درست و اصولی، قطعا حضور پر رنگ در مسابقات 

مختلف هم در موفقیت این تیم تاثیرگذار بوده است.

فدراسیون شمشیربازی، حامی زنان می شود؟
وضعیت عجیب در کمیته زنان 

فدراسیون فوتبال؛

نایب رییس مورد نظر در 
دسترس نیست!

خبر روز

وز عکس ر

ژست جالب »مسی« و اهل 
خانه با توپ های طالیش

مراســم اهدای جایزه توپ طال دوشنبه 
گذشته در پاریش برگزار شد و مسی برای 
هفتمین بــار به عنوان برنــده این جایزه 
انتخاب شــد.حاال مجله فرانس فوتبال 
تصویری از این فوق ســتاره آرژانتینی در 
کنار خانواده اش منتشــر کرده که بسیار 
جالب است. لیونل مسی، همسرش و سه 
پســرش هر کدام یک توپ طال در دست 
دارند اما باز هم دو توپ طالی دیگر روی 

زمین باقی مانده است.

اعتراض رسمی سپاهان به داوری های بازی های این تیم
باشگاه سپاهان اعتراض کتبی خود را نسبت به اشتباهان داوری علیه این تیم به کمیته انضباطی 
ارسال کرد.پس از شکست ۴ بر دو روز شنبه ســپاهان مقابل گل گهر، باشگاه سپاهان نسبت به 
داوری این دیدار به شدت معترض شد. این باشگاه معتقد است دو پنالتی برای سپاهان گرفته 

نشده و گل اول گل گهری ها در شرایط آفساید به ثمر رسیده است.
بر همین اساس باشگاه سپاهان مکاتبه رسمی و اعتراض خود را به دلیل اشتباهات مکرر داوری 
به کمیته داوران ارسال کرد.رضا فتاحی، مدیر تیم سپاهان در این رابطه گفت: در چهار هفته قبل نیز 
شاهد اشتباهات اثرگذار که نتیجه مسابقه را علیه سپاهان در مقابل ذوب آهن رقم زد، بودیم و در 

همین راستا باشگاه فوالد مبارکه سپاهان رسما با کمیته داوران مکاتبه کرد. 
چند  روز بعد به علت پاسخ ندادن کمیته داوران، نامه را مجددا ارسال و خواستار رسیدگی به نحوه 
قضاوت و رفتارهای پر از اشکال و دور از عدالت داور و داور چهارم شــدیم ولی مجددا هیچ گونه 
پاسخی دریافت نکردیم تا امروز بار دیگر شاهد یک فاجعه عظیم داوری باشیم تا در یک مسابقه 

تیم داوری بیش از سه اشتباه تاثیرگذار علیه تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان رخ دهد.

عبور مهره جنجالی از مصدومیت 
یکی از مسائل جنجالی مطرح شــده طی روزهای گذشته در فضای خبری فوتبال ایران، موضوع 
پرونده اریک بایناما بوکوم است؛ مهاجم جوان گابنی که درباره تعداد بازی های ملی او شبهه هایی 
وجود دارد و مسئوالن باشگاه اســتقالل و پیکان علیه این مسئله شــکایت های خود را به کمیته 

انضباطی برده اند و معتقدند که حضور بایناما در ترکیب گل گهر غیرقانونی است.
این مهاجم گابنی که در مقابل اســتقالل و پیکان ناکام در گلزنی بود، در دقایــق پایانی دوئل با 
خودروسازان دچار آسیب دیدگی شد تا فرصت سومین حضور فیکس در ترکیب گل گهر را از دست 
بدهد و مقابل ســپاهان از روی نیمکت کار را آغاز کرد.امیر قلعه نویی، سرمربی باتجربه گل گهر در 
شرایطی که تیمش با برتری ۳-1 از حریف خود پیش افتاده بود، تصمیم گرفت تا تغییراتی را در 
ترکیب تیمش اعمال کند و در دقیقه ۷8 مهاجم گابنی را به میدان فرستاد تا این بار بایناما در نقش 

مهاجم تعویضی در ترکیب گل گهر حاضر شود و جایگزین رضا شکاری شد.
با توجه به شــائبه های مطرح شــده درباره باینامــا، میــدان دادن دوباره قلعه نویــی پیش از 
شفاف ســازی کامل مســئله در نوع خود جالب توجه بود، هر چند که باشــگاه گل گهر در واکنش 
به بیانیه نویســی و شــکایت اســتقالل و پیکان اعالم کرده بود که از خرید خود مطمئن است و 
استعالمات الزم انجام شده و خطری گل گهر را تهدید نمی کند تا شاید این گونه قلعه نویی با خیالی 

آسوده به مهاجم گابنی اش میدان بدهد.

18 آذر؛ بازگشت رسمی تماشاگر به سکوهای خالی 
 پیش بینی ها بر این اســت از 1۵ آذر مجوز بازگشت تماشاگران به اســتادیوم ها از سوی وزارت 
بهداشت صادر شود. پیش از این دیدار استقالل در برابر نساجی و هم چنین پرسپولیس در برابر 
صنعت نفت به صورت آزمایشی با حضور تماشاگر برگزار شد که این موجب اعتراض دیگر تیم های 

حاضر در لیگ برتر شد. 
بنابراین وزارت بهداشت حضور تماشــاگر در بازی های لیگ برتر را متوقف و تصمیم گرفت بعد از 
دربی بار دیگر حضور تماشــاگر در بازی های لیگ برتر را قانونی کند. گفته می شــود باشگاه ها به 
اندازه 60 درصد ظرفیت استادیوم ها حق بلیت فروشی به تماشاگرانی دارند که هر دو دوز واکسن 
را تزریق کرده اند. هم چنین مقرر شد یکی از تاکیدات باشگاه ها به تماشاگران نشستن با فاصله 
روی سکوهای استادیوم باشــد. گفتنی است؛ 18 آذر شــاهد آغاز دیدارهای هفته نهم لیگ برتر 
خواهیم بود و در این روز بازگشــت تماشاگر به سکوهای خالی اســتادیوم های لیگ برتر رسمی 

می شود.

مستطیل سبز

مدتی است که خبری از اقدامات نایب رییس 
زنان فدراســیون فوتبال نیســت و او به نظر 
می رسد طی روزهای گذشته در محل کار خود 
هم حاضر نشــده اســت. یکی از موضوعات 
جنجالی در حوزه فدراسیون فوتبال به سبک 
مدیریتی کمیته زنان بــر می گردد؛ جایی که 
مسئولیت آن برعهده ســیده شهره موسوی 
است اما موسوی در یک روند نزولی عجیب، 
فعالیتش در حــوزه کمیته زنــان کمرنگ و 
کمرنگ تر شــده تا جایی که در یک ماه اخیر 
هیچ صحبتی از سوی او در حوزه کاری اش در 
فدراسیون فوتبال انجام نشده است.موسوی 
که بعد از دریافت رای مجمع، به دنبال اقدامات 
پر سر و صدا در حوزه زنان بود و پاداش معوق 
فوتسالیست های قهرمان آسیا را پرداخت کرد 
و سپس به موضوع نابسامانی تیم ملی فوتبال 
زنان ورود کرد و برای آن سرمربی انتخاب کرد 
و برنامه ریزی نسبتا خوبی برای صعود به جام 
ملت های آسیا داشت، حاال در ماه های گذشته 
نتوانسته موفقیت روزهای نخست حضورش 
در فدراسیون فوتبال را تکرار کند.نایب رییس 
زنان فدراسیون فوتبال در ماه های اخیر علت 
عدم حضورش در فدراسیون فوتبال را انجام 
عملیات ساختمانی در دفتر خود بیان کرده بود؛ 
اما بررسی دقیق تر این مسئله به وضوح نشان 
می دهد که این موضوع نمی تواند عامل اصلی 
عدم حضور موســوی در فدراســیون فوتبال 
باشد.سیده شهره موسوی در ماه های اخیر 
وعده هایی همچون پایــان دادن به بی ثباتی 
تیم ملی فوتســال زنان و تعیین سرمربی و 
انجام یک برنامه ریــزی فوق العاده منظم و 
برگزاری اردوهای اروپایی و تورنمنت های چهار 
جانبه برای تیم ملی فوتبــال زنان در راه جام 
ملت های آسیا را داده بود که هیچ کدام از آن ها 
عملی نشــد. جالب تر آنکه برخالف روزهای 
نخست، موسوی دیگر عالقه ای به صحبت با 
رسانه ها هم ندارد و اغلب تلفن او در دسترس 

خبرنگاران نیست.

فوتبال جهان
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رکورد کم سابقه مدیریت شهری اصفهان در نظافت و آراستگی شهر؛

جمع آوری 500 تن برگ پاییزی در  یک شبانه روز
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان از رکورد کم ســابقه این معاونت در جمع آوری 500 تن 
برگ خشک پاییزی از معابر و خیابان های اصلی شهر طی 24 ســاعت خبر داد. مهدی بقایی با 
اعالم این خبر، گفت: همزمان با روزهای پایانی هفته گذشته و مقارن با بارش باران و وزش شدید 
باد در شهر اصفهان، حجم قابل توجهی از برگ های خشک و فرســوده پاییزی در سطح معابر و 
گذرگاه های شهری پراکنده شــد، از این رو در اقدامی جامع با مشارکت مدیریت مناطق 15 گانه 
شهرداری اصفهان، 2 هزار و 500 تن از کارگران حوزه خدمات شهری و فضای سبز، به جمع آوری 

برگ های خشک ریخته شده در معابر پرداختند.
وی، تجهیزات و ادوات به کار گرفته شــده برای این عملیات را 50 دســتگاه ماشین جاروب، 60 
دستگاه ایسوزوی روباز، 130 دستگاه پرس و 30 دســتگاه واترجت عنوان کرد و گفت: در جریان 
این اقدام، بیش از 500 تن برگ پاییزی جمع آوری و بارگیری شــد که پــس از حمل، در محل 

چالبرگ های مناطق، گلخانه جریان و پارک شرق، تخلیه شد.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان این ســطح از تالش و کوشش کارگران حوزه خدمات 
شــهری را یک افتخار قابل توجه برای مدیریت شــهری اصفهان ارزیابی کــرد و افزود: به رغم 
وزش های مکرر باد و فروریختن مجدد برگ های خشــک طی یک شــب سرد پاییزی، کارگران 
زحمت کش مناطق 15 گانه شهر اصفهان طی سه مرتبه به نظافت مجدد معابر پرداختند تا سیمای 

شهر اصفهان پاکیزه و آراسته باقی بماند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

 آماده هر گونه تعامل برای افزایش بازدهی 
مدیریت پسماند هستیم

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از برگزاری نشست مشترک میان این 
سازمان با هیئتی متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک، دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خوراسگان و شرکت های همکار در قالب اعضای سرای بازیافت با هدف تبادل نظر 
و گفتگو پیرامون مباحث مختلف مدیریت پسماند خبر داد.غالمرضا ساکتی اظهار کرد: در زمینه 
تعامل با مراکز علمی- پژوهشی و انتقال تجارب و توانمندی های این سازمان به سایر نهادهای 
فعال در زمینه مدیریت پســماند آمادگی کامل داریم تا از طریق هم افزایی علم و تجربه به نتایج 
ارزشــمندی در زمینه افزایش بازدهی فعالیت های مدیریت پسماند دســت یابیم.وی با اشاره 
به ضرورت این تعامل در پیشــبرد اهداف علمی، فنی و اجرایی این ســازمان، افزود: ارتباط بین 
نهادهای علمی و دستگاه های اجرایی، کلید موفقیت توسعه و پیشرفت در تمامی زمینه ها از جمله 
مدیریت پسماند است و بستر موجود در سازمان مدیریت پسماند مهیای هرگونه تعامل سازنده 
جهت اعتال و پیشرفت در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت خواهد بود.مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه تحقیق، توسعه و مشارکت های علمی پژوهشی همواره 
یکی از ارکان اساسی پیشرفت است، اضافه کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با 
توجه به ســابقه طوالنی و موفق در بهره گیری از فناوری های جدید و تجارب موفق در به خدمت 
گرفتن دانش نوین، همواره در تعامل و همکاری با مراکز و مجامع علمی پیشــگام بوده و در این 
راستا با تشکیل کارگروه های فنی و اتاق های فکر بستر بهره مندی چندجانبه از تجارب و اطالعات 
را فراهم کرده است.مدیر ســرای بازیافت در ادامه این نشست ضمن تشریح ساختار سازمانی و 
آیین نامه سرای بازیافت، هدف از تاسیس این سرا را فرهنگ سازی در بین جامعه دانشگاهی و 
صنعتی برای فعالیت در زمینه های مرتبط با بازیافت، پســماند و تکمیل اکوسیستم کارآفرینی 
و فناورانه در حوزه مدیریت پسماند، جذب ســرمایه و تعامل با سایر نهادهای فعال در این زمینه 

عنوان کرد.

حذف ردیف بودجه شهرداری ها در سال ۱۴۰۱ ،صدای شورای شهری ها را در آورد؛

درگلمیمانیم!

ردیف های حمایتی از شهرداری های کشور  نرگس طلوعی
در بودجه پیشنهادی 1401 سازمان برنامه 
و بودجه به هیئت دولت حذف شده و همین امر باعث گله مندی شدید 
شورای شهری ها شده است. آنها خواستار رســیدگی به این موضوع 
شده اند چرا که شهرها به خصوص کالن شهرها با مشکالت عدیده ای 
از جمله آلودگی هوا و ترافیک دست و پنجه نرم می کنند و کمک دولت 

می تواند باعث رفع بسیاری از این مشکالت شود. 
مدیران شهری تاکید دارند که باید دولت کمک کند و خواستار بازگشت 
ردیف های بودجه شده اند. هزینه های اداره شهر هر روز بیشتر می شود 
و درآمد شــهرداری ها نیز به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور کاهش 

می یابد.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در جلسه اخیر شورا در این ارتباط 
گفت:سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بودجه پیشنهادی اولیه 1401 
به منظور صرفه جویی در بودجه حداقل های باقی مانده در ردیف های 
بودجه ســالیانه در حوزه شهرداری ها مانند ســهمیه قیر، استفاده از 
فاینانس توسط شهرداری ها، تسهیالت در حوزه حمل و نقلی، تضمین 

دولت برای انتشار اوراق مشارکت، استفاده از اوراق مالی اسالمی برای 
خرید ناوگان و تجهیزاتی از این دست را حذف کرده است.

محمد نور صالحی با طرح این ســوال که چرا دولت صرفه جویی را از 
ساختار بزرگ، تنومند و کم رمق خود شروع نمی کند؟ گفت: در گذشته 
کل هزینه حمــل و نقل عمومــی و یارانه آن توســط دولت پرداخت 
می شد، اما رفته رفته این بودجه آنقدر کم شد تا به حداقل تسهیالت و 

اوراق مشارکت رسیده بود که آن هم در حال کاهش است.
وی تاکید کرد: از نمایندگان مجلس به طور جدی می خواهیم نگذارند 
چنین اتفاق بیفتد که قطعا فشار بیشتر بر مردم و عقب رفت شهرها و 
شهرداری ها را به دنبال خواهد داشــت؛ از وزیر کشور نیز تقاضا داریم 
همانگونه کــه مکاتبه کرده اند موضوع را تا به نتیجه رســیدن پیگیری 

کنند.
شهرداری ها یکی از سازمان هایی هســتند که با کارکردن خوب شان 
و ارائه خدمات مناســب در شهر ، آســایش و آرامش ایجاد می کنند، 
رضایت مردم را جلب می کنند و از ســوی دیگر می توانند با ضعف در 
عملکرد باعث ایجاد نارضایتی شــوند. بی تردید رضایت عمومی برای 

کشور و انقالب الزم و ضروری است و اگر شهرداری ها خوب کار نکنند 
نارضایتی عمومی حاصل می شود. 

نارضایتی که به هیچ وجــه نمی توان آن را دفع کــرد. از این رو انتظار 
می رود که ســازمان برنامه و بودجه در تامین بودجه برای کل کشور و 
همه شهرداری ها برنامه ریزی درســتی انجام دهد چرا که در صورت 
عدم اصالح بودجه سال آینده، کالن شهرها با مشکالت بسیاری مواجه 
خواهند شد و مســائلی همچون آلودگی هوا بدتر می شود و این یک 
هشدار اســت  و نیاز است که ســازمان برنامه و بودجه این موضوع را 

اصالح کند.
 کمک دولت بــه شــهرداری ها یک موضــوع حیاتی اســت چراکه 
شهرداری ها در شرایط مالی خوبی نیستند و با این وضعیت سال آینده 
وضعیت شان بدتر خواهد شد. کالن شهری مانند اصفهان سال هاست 
با معضل آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کند و گسترش حمل و نقل 
عمومی یکی از راهکارهای موثر در رابطه با کاهش آلودگی هواســت. 
با حذف بودجه شهرداری ها در سال 1401 این ارگان نمی تواند در این 

مسیر به خوبی قدم بردارد و وضعیت بغرنج تر از گذشته خواهد شد.

کالن شهری مانند اصفهان سال هاست با معضل آلودگی 
هوا دست و پنجه نرم می کند و گسترش حمل و نقل 
عمومی یکی از راهکارهای موثر در رابطه با کاهش آلودگی 
هواست. با حذف بودجه شهرداری ها در سال ۱۴۰۱ این 

ارگان نمی تواند در این مسیر به خوبی قدم بردارد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی:

 ظرفیت های ویژه اصفهان نیازمند انتصاب مدیرکل 
میراث فرهنگی است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی پیرامون سفر وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری به اصفهان گفت: من چندین بار از آقای ضرغامی، وزیر میراث دعوت کردم که به اصفهان 
سفر کنند و ایشان هم نسبت به این موضوع مصمم بودند، اما سفر خود را موکول کردند به پس از 
انتصاب مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان که هنوز مدیرکل تعیین نشده و بنابراین جزییات 
سفر وزیر میراث به اصفهان هنوز مشخص نیست. امیرحسین بانکی پور، پیرامون شرایط مدیرکل 
جدید اظهار کرد: پیشــنهادی که من زمانی که آقای ضرغامی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس و 
کمیســیون فرهنگی آمدند به ایشان دادم و ایشان هم نســبتا با آن موافق بود و همچنین در سفر 
کمیسیون فرهنگی مجلس به اصفهان همه اعضای این کمیسیون نسبت به آن نظر مثبت داشتند، 
تعیین اداره کل میراث فرهنگی اســتان به عنوان اداره کل ویژه و مدیرکل میراث اصفهان به عنوان 
مدیرکل ویژه بود.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی گفت: دلیل این موضوع این 
است که اصفهان هم در زمینه میراث فرهنگی گستره وســیعی را در بر می گیرد هم در زمینه صنایع 
دستی، شاخه ها و رشته های بسیار متنوع صنایع دســتی در آن وجود دارد و هم از نظر گردشگری 
ظرفیت و زمینه و پتانسیل باالیی دارد و بنابراین اعضای کمیسیون فرهنگی به این نتیجه رسیدند 
که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان باید به طور ویژه اداره شود. وی در 
توضیح مدیرکل ویژه میراث فرهنگی گفت: مثل استان خوزستان و استان سیستان و بلوچستان که 
استاندار ویژه برای آن ها تعیین شد، پیشنهاد کردیم که مدیرکل ویژه برای اصفهان تعیین شود؛ این 
مدیرکل ویژه می تواند حکم مشاور وزیر داشته باشد، اختیاراتی بیشتر داشته باشد، به صورت چند 
اداره ای اداره شود و  امتیازاتی از این دســت البته این ها همه درخواست ما بوده و امیدواریم آقای 
ضرغامی توجه کرده و قبول کنند. بانکی پور با بیان اینکه میراث فرهنگی اصفهان در خطر است گفت: 
انتظاری که ما از وزارت میراث فرهنگی داریم، رسیدگی جدی به آثار و میراث تاریخی اصفهان است 
که در معرض خطرات جدی از جمله فرونشست قرار گرفته اند. همچنین با توجه به اینکه میراث و 
آثار ارزشمندی در شرق استان اصفهان بی صاحب و رها مانده اند از وزارت میراث فرهنگی خواسته ایم 
که اداره میراث فرهنگی چهار شهرستان جدیدی که در اصفهان تشکیل شده اند، هرچه زودتر تعیین 
تکلیف شوند. وی درباره زمان تعیین مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: ظاهرا وزیر میراث 

فرهنگی گزینه خود را انتخاب کرده و اکنون منتظر تایید استانداری است.

پس از حدود 2 سال صورت می گیرد؛

عزم کاشان بزرگ برای پرواز دوباره
 شهردار کاشان با اشــاره به توقف بالغ بر 22 ماهه پروازهای فرودگاه کاشان بزرگ ناشی از شیوع 
کرونا و نیز مشکالت زیرســاختی و ناوبری گفت: فعالیت فرودگاه از دی ماه با برقراری پروازها از 
سرگرفته می شود.حسن بخشنده امنیه بیان کرد: پروازهای فرودگاه شهید احمدی روشن کاشان 
بعد از افزون بر 22 ماه توقف با مهیا شدن شرایط و همچنین سرمایه گذاری شهرداری کاشان، از دی 
ماه سال جاری و به صورت 2 روز در هفته به مقصد مشهد مقدس دوباره انجام می گیرد. وی، عقد 
قرارداد با شــرکت هواپیمایی معراج و انجام پروازهای این ایرالین با نوع  ایمن، مدرن و پیشرفته 
هواپیمای ایرباس را یادآور شد و افزود: این شــرکت که پروازهای VIP آشیانه جمهوری اسالمی 
را بر عهده دارد، یکی از بهترین شرکت های هواپیمایی کشور محسوب می شود. شهردار کاشان در 
ادامه، فرودگاه کاشان را زیرساختی فرامنطقه ای و متعلق به 18 شهر همجوار از جمله کالن شهر قم 
قلمداد کرد و گفت: این اتفاق می تواند عالوه بر رونق اقتصادی و گردشــگری برای خطه ســیلک، 
موجب افزایش مسیرهای پروازی به مقصدهای گوناگون نظیر قشم، کیش، شیراز و اهواز از مبدأ 

فرودگاه کاشان باشد.

با مسئولان

خبرخوان

برگزاری جشنواره پرونده 
خبری ایران به میزبانی 

اصفهان

خبر روز

به همت دپارتمان ارتباطات و اطالعات اصفهان 
و موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، 
نخستین جشــنواره ملی خبر ایران با رویکرد 
پرونده  خبری برگزار می شود.رییس جشنواره 
ملی خبر ایران، برگزاری این جشنواره را به منظور 
ایجاد رقابت در راستای ارتقای سطح اثرگذاری و 
گسترش فرهنگ مطالبه گری در بیان مسائل و 
مشکالت روز جامعه از طریق رسانه های رسمی 
عنوان کرد. سید محمد موسوی افزود: تقویت 
ارزش و اهمیت جایگاه خبرنگاران حرفه ای در 
تحقیق، سوژه یابی و خالقیت در شیوه انعکاس 
اخبــار از اهداف این رویداد ملی اســت.وی از 
رونمایی و نشســت خبری این جشــنواره در 
روزهای آینده خبر داد و گفت: جشنواره ملی خبر 
ایران  با داشتن سرمایه های علمی، پژوهشی 
و صنفی به دنبال کشف شیوه های نوین برای 
اطالع رسانی اخبار تا رسیدن به حل موضوع خبر 
به صورت پرونده طراحی  شده و امید است با 
مشارکت فعاالن رسانه استان و کشور  به صورت 
پویا برگزار شــود. این مدرس علوم ارتباطات با 
بیان اینکه جشنواره ملی خبر، دومین دستاورد 
کنفرانس رویکردهای نویــن روابط عمومی از 
بعد خالقیت و نوآوری است، تصریح کرد: هدف 
این جشنواره نگاه موشکافانه به اخبار به صورت 
پیوست در رفع مسائل جامعه در قالب پرونده 
خبر و نیــز ارزیابی علمی ســبک های خبری 
موجود در بین رسانه ها و تاثیر این سبک ها در 
مخاطبان است. وی با معرفی سامانه ثبت نام و 
دریافت آثار جشنواره توضیح داد: عالقه مندان 
در کشــور می توانند برای شرکت در این رویداد 
ملی با مراجعه به سایت کنفرانس بین المللی 
رویکردهای نوین روابط عمومی ایران به نشانی

nipr.daneshpajoohan.ac.ir  نســبت به 
ارسال آثار خود اقدام کنند.  نخستین جشنواره 
ملی خبر ایران در 27 و 28 بهمن ماه سال جاری 
توســط گروه علوم ارتباطات موسسه آموزش 
عالی دانش پژوهان پیشرو و دپارتمان ارتباطات 
و اطالعات اصفهــان و با همــکاری جمعی از 
تشکل های مرتبط، نشــریات، خبرگزاری ها و 

اصحاب رسانه کشور برگزار می شود.

دبیران علمی جایزه سراسری نمایشــنامه نویسی کمدی خندستان پس 
از بررســی آثار رســیده و اعالم اســامی راه یافتگان  به تحلیل وضعیت و 
سطح آثار دریافتی این جشنواره پرداختند.به گزارش ستاد خبری سومین 
جشــنواره بین المللی نمایشنامه نویســی خندســتان، دبیر علمی بخش 
نمایشنامه نویسی این جشنواره با اشاره به استقبال خوب و خارج از تصور 
نمایشنامه نویسان گفت: واقعیت این است که تعداد آثاری که به دبیرخانه 
جایزه ارسال شد، ذهنیت اولیه ما را نسبت به استقبال نمایشنامه نویسان 
حوزه کمدی، کامال عوض کرد یعنی ما فکر نمی کردیــم با این تعداد متن 

مواجه شویم.
جمشید خانیان اظهار داشت:360 اثر در بخش تالیفی و 115 اثر در بخش 
اقتباســی یعنی ظرفیت بالقوه ای در ادبیات نمایشی ما به شکل پراکنده 
و پنهان وجود دارد و حاال با امکانی که جایزه خندســتان برای شناسایی و 
مجموع کردن آن فراهم آورده، قرار است به فعل تبدیل  شود و این  اصلی 
ترین انگیزه ما در ضرورت تداوم جایزه خندســتان  اســت. وی در ادامه 
کیفیت آثار رسیده را اینطور تشریح کرد:  طنز نویسی، طنز نمایشی و کمدی 
نوشتن ضمن اینکه نیاز به شــناخت اصول و قواعد این نوع از ادبیات دارد 
احتیاج به یک نوع طنازی در جوهره وجود نویسنده هم دارد. کمدی برای 
آفریده شدن، به جز دانش قواعد به یک انرژی دو برابر در خلق موقعیت ها، 
آدم ها و رویدادها  نیاز دارد که مجموع اینها یعنی شــناخت نویسندگان از 
ساختار درام و کمدی درام و بعد هم داشــتن این جوهره طنازی، کیفیت 

اثر را رقم می زند.
وی با اشــاره به تجربه بررســی 475 اثر رســیده، افزود: تعدادی از آثار 
رسیده در پردازش یک متن نمایشی دچار مشــکل بودند، تعدادی دیگر 
به طور کامل تبدیل به یک متن کمدی نشــده بودند و آثــاری هم با خلق 
موقعیت های کمدی و آدم های کمدی، یک داســتان نمایشــی کمدی را 
رقم زده بودند. با این حال ارزیابی ها به ما می گوید هرچند که ما وضعیت 
مطلوبی در این نوع ادبی  نمایشی نداریم، اما این گرایش به سمت نگارش 
و تولید آثار کمدی و استقبال از آن به طور جدی در بین نمایشنامه نویسان 

ما وجود دارد  و بسیار امیدوارکننده است.
دبیر علمی بخش پژوهش ســومین جایــزه نمایشنامه نویســی کمدی 
خندســتان با اشــاره به اســتقبال دور از انتظار هیئت داوران برای بخش 
پژوهش این جشــنواره، گفت: تعداد و کیفیت آثار ارسال شــده برای این 

بخش موجب شگفت زدگی هیئت داوران شده است.
لیال پرویزی کارگردان، مدرس و پژوهشــگر تئاتر افزود: متاسفانه ملت ما 
ضعف بزرگی در زمینه ثبت و ضبط وقایع دارنــد که می توان به آن به مثابه 
یک ضعف تاریخی نگریســت که همواره بیش از هر حوزه دیگری در حوزه 
پژوهش خود را نشــان داده اســت؛ به همین دلیل انتظار نداشتیم که در 
بخش پژوهش جشنواره خندستان نیز استقبال چندانی از سوی مخاطبان 

صورت بگیرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه برخالف آنچه تصور می کردیم، استقبال خوبی 
صورت گرفت و حدود 58 اثر در این بخش به دبیرخانه ارسال شد که 41 اثر 
به بخش پژوهش، جستار و تجربه نگاری و 17 اثر به بخش جایزه استاد 
مهدی ممیزان تعلق دارد.وی با بیان اینکه این آثار کیفیت و سطوح علمی 
پژوهشــی متفاوتی دارند، تاکید کرد: این تنوع در مدیوم به ویژه در بخش 

جایزه استاد مهدی ممیزان باعث شد آثار بسیار متنوع باشد و هیئت داوران 
شگفت زده شــوند.به گفته پرویزی، آثار در این بخش در دو بخش مقاله 
و تصویر )فیلم، هنرهای تجســمی و زیرمجموعه های آن( مورد ارزیابی و 
داوری قرار گرفت که در نهایت سه مقاله در بخش مقاالت و 4 اثر در بخش 
تصویر به مرحله نهایی راه یافت.وی درباره میزان اســتقبال پژوهشگران 
از این بخش نیز توضیــح داد: در بخش مقاالت، جســتار و تجربه نگاری 
مشخصا رغبت پژوهشــگران به نوشتن مقاله نســبت به جستار و تجربه 
نگاری بیشــتر بود و شــاهد این مدعا هم تعداد آثار رسیده در این بخش 

است. 
در بخش جایزه اســتاد مهدی ممیزان نیز تنوع آثار زیــاد بود و گرایش به 
ســمت تهیه فیلم، گزارش و مصاحبه وجود داشــت.داور بخش ممیزان 
سومین جشنواره نمایش های کمدی خندستان معتقد است به دلیل اینکه 
تاکنون تالشــی جدی برای چاپ آثار مرحوم مهدی ممیزان انجام نشده 
است، پژوهشگران و هنرمندان بدون منابع الزم نتوانسته بودند درباره  آثار 

او آن طور که شایسته و بایسته است بنویسند یا اثری ارائه کنند.
علیرضا ارواحی با بیان ایــن مطلب گفت: آثار دریافتــی در بخش جنبی 
جشنواره  خندستان که به مهدی ممیزان می پرداخت دارای دو سویه  اصلی 
شامل تالش نویسندگان و هنرمندان برای ارائه  اثر و باالبودن سطح کیفی 
تعداد اندکی از آثار بود.وی یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر این دو سویه 
را نبود منابع الزم پیرامون آثار و شخصیت این نمایشنامه نویس اصفهانی 
دانست و تاکید کرد: متاســفانه تا به امروز پس از گذشت بیست سال از 

فوت مهدی ممیزان، تالشی جدی  برای چاپ آثار او انجام نشده است.
به گفتــه وی، کمبود و یــا حتی نبود منابــع مورد نیاز باعث شــد تا برخی 
پژوهشــگران و هنرمندان فقط به ایده های خالقانه روی بیاورند و آثاری 

ارائه دهند.
وی در پاســخ به اینکه وضعیت آثار در بخش ممیزان از حیث کمی چگونه 
بود، اظهار کرد: از نظر کمی، انتظار می رفت کــه تعداد آثار کمتری دریافت 
شود ولی پژوهشگران و هنرمندان به این موضوع عالقه نشان دادند و آثار 

متنوعی ارائه کردند که تالش آنان ستودنی است.
ارواحی تصریح کرد: این آثار در دو بخش قابل دسته بندی است: نخست 
آثار نوشتاری )شامل مقاله، جســتار و...( و دوم آثار دیداری و شنیداری 
)شامل فیلم، پادکست، کاریکاتور، تایپوگرافی و...( که آثار دریافتی بخش 

اول با بخش دوم تقریبا یکسان بود.
وی همچنین پرداختن به آثار و شــخصیت مهدی ممیزان در جشــنواره  
خندستان را گام مهمی برای معرفی این نمایشنامه نویس پرکار اصفهانی 
دانست و گفت: متاسفانه نمایش و تئاتر اصفهان اغلب به یک نام محدود 
می شــود و هرکجا از نمایش و تئاتر اصفهان حرفی به میان می آید، کمتر 
یادی از افراد اثرگذاری مانند ناصر فرهمند، علی محمد رجایی، محمدمیرزا 

رفیعی، مهدی ممیزان و دیگر هنرمندان مهم این عرصه  می شود. 
گفتنی است؛ ســومین جشنواره نمایشنامه نویســی کمدی خندستان به 
همت دفتر تخصصی تئاتر اصفهان )تاالر هنر( وابسته به سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان و حوزه هنــری اصفهان در حال 
برگزاری است و مراسم اختتامیه این جشنواره روز پنجشنبه 18 آذرماه 1400 

با معرفی برگزیدگان در تاالر هنر اصفهان برگزار خواهد شد.

استقبال نمایشنامه نویسان؛ انگیزه تداوم جایزه خندستان 
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عقیق آنداموکا: عقیق آنداموکا در دهــه 1۹30 در نزدیکی 
آنداموکا در اســترالیای جنوبی که یکی از قدیمی ترین منابع 
سنگ های قیمتی آتشین در استرالیاست، کشف شد. در سال 
1۹54، دولت استرالیای جنوبی یک گردنبند، گوشواره و دکمه 
سرآســتین به عنوان هدیه برای ملکه الیزابت دوم در اولین 
ســفر دولتی خود تدارک دید.یک عقیــق 203 قیراطی در 
گردنبند چوکر پاالدیوم ست شده بود که به اوپال ملکه معروف 
است. از آنجایی که این عقیق هرگز به صورت عمومی فروخته 
نشد، ارزش رسمی آن قابل تعیین نیست. اما سنگی مشابه 

به نام شفق قطبی استرالیا، یک میلیون دالر ارزش دارد.
زمرد ملکه کارولینا: زمرد ملکــه کارولینا، زمرد با کیفیتی 
اســت که تا به حال در ایاالت متحده یافت شده است.طی 
سال های گذشته، یک سنگ زبر 71 قیراطی توسط جیمز هیل 
از رگه های زمرد معادنی که در ملک او در کارولینای شمالی 
وجود داشت، کشف شــد که حدود 3300 قیراط زمرد از این 
سنگ تولید شده اســت. 63 گوهر و مواد معدنی مختلف از 
جمله یاقوت کبود و یاقوت نیز در این منطقه یافت شده است. 
 R. Gregory هیل، زمرد 71 قیراطی را به ریک گرگــوری از
Jewellers فروخت که ســنگ را به صورت ملکه کارولینا 
18.88 قیراطی و شاهزاده کارولینا 7.85 قیراطی برش داده 

بود.
یاقوت کبود ملکه ماری رومانی: یاقوت کبود ملکه ماری 
478 قیراطی چهارمین یاقوت کبود بزرگ در جهان است که 
در اصل از سریالنکا آمده اســت. فردیناند، پادشاه رومانی، 
مجموعه یاقوت کبود را در یک گردنبند الماس از کارتیه در سال 
1۹21 برای همســرش ملکه ماری خریداری کرد.شاهزاده 
مایکل، نوه ملکه ماری، در سال 1۹40 پادشاه رومانی شد، اما 
در ســال 1۹47 مجبور به کناره گیری از ســلطنت شد. او به 
ســوئیس تبعید شــد و یاقوت کبود را که به جواهرات هری 
وینستون فروخت، با خود برد. این سنگ در نهایت در حراج 
کریستی در سال 2003 به یک خریدار ناشناس فروخته شد.

ستاره یاقوت کبود آسیا: گوهر ستاره آسیا احتماال از منطقه 
موگوک میانمار سرچشمه گرفته است. وزن این سنگ 330 
قیراط است و یک ستاره شش پرتوی مشخص در وسط آن 
قرار دارد. این جواهر پس از ستاره هند، دومین یاقوت کبود 
ستاره ای با ارزش در جهان محسوب می شود.اعتقاد بر این 
است که یکی از فرمانروایان اولیه جودپور در هند در اصل این 
ســنگ را برای خزانه سلطنتی خود به دســت آورده است. 
فروشنده سنگ های قیمتی، مارتین لئو ارمن، مدتی پس از 
سال 1۹32 به این جواهر دســت یافت. او در سال 1۹61 این 

جواهر را به موزه اسمیتسونیان فروخت.
الماس کدو تنبل: یک کشــاورز آفریقای جنوبی در سال 
1۹۹7 الماس قهوه ای مایل به قهوه ای 11 قیراطی را پیدا کرد. 
الماس های نارنجی که »الماس آتش« نیز نامیده می شوند، 
بسیار کمیاب هستند. جواهرات هری وینستون این سنگ را 
در حراجی Sothbey به قیمت 1.3 میلیون دالر خرید و آن را 
به یک نگین 5.54 قیراطی با رنگ نارنجی روشن تبدیل کرد.

الماس کدو تنبل بین دو الماس شــفاف در یک حلقه قرار 
داشــت که هالی بری آن را در جوایز اســکار در سال 2002 به 
دســت کرد. این حلقه بعدا در ســال 2005 بــه یک خریدار 

ناشناس به قیمت 3 میلیون دالر فروخته شد.
الماس کروپ: الماس کروپ احتماال در آفریقای جنوبی 
کشف شده اســت. ورا کروپ، هنرپیشــه، الماس 33.1۹ 
قیراطی را در ســال 1۹57 پــس از طــالق از آلفرید کروپ، 
صنعتگر آلمانی، از جواهرات هری وینستون خریداری کرد. 
الماس مستطیلی کروپ در یک حلقه با دو الماس کوچک تر 
قرار گرفته است.این حلقه در ســال 1۹5۹ توسط سارقان به 
سرقت رفت، اما توسط اف بی آی کشف شد. ریچارد برتون 
الماس را برای همسرش، الیزابت تیلور، در حراجی ساتبی در 

سال 1۹68 خرید. 

آشپزی

کیک اسفناج پنبه ای 
مواد الزم: تخم مرغ 3 عدد، پودر شکر یک لیوان، 

روغن نصف لیوان، اسفناج150 گرم، وانیل یک قاشق چای 
خوری، بکینگ پودر یک قاشق غذا خوری، آرد2 لیوان

طرز تهیه:  یک کاسه مناسب انتخاب می کنیم، سپس تخم مرغ را به همراه شکر 
درون آن می ریزیم و با همزن به خوبی مخلوط می کنیم تا کرم رنگ و خامه ای شود.در 

این مرحله اسفناج را شسته و درون غذا ساز می ریزیم، سپس به صورت کامل خرد می کنیم. 
در ادامه اسفناج و روغن را به تخم مرغ ها اضافه کرده و با همزن یکی دو دور می زنیم تا مواد 
با هم یکدست شود. در این مرحله آرد را دو مرتبه الک کرده و به همراه بکینگ پودر و وانیل به 
مواد درون کاسه اضافه می کنیم، سپس با لیسک مواد را به خوبی مخلوط می کنیم تا بافت 
شان یکدست شود و هیچ گلوله آردی باقی نماند. حاال با استفاده از کاغذ روغنی کف قالب 
را به طور کامل می پوشانیم. در ادامه فر را با دمای 1۹0 درجه سانتی گراد روشن می کنیم تا 

به طور کامل گرم شود. در ادامه مواد را به آرامی درون قالب می ریزیم.حاال قالب را در 
فر گرم شده قرار می دهیم و اجازه می دهیم به طور کامل بپزد. بعد از 30 دقیقه، با 

خالل دندان مرتب تست می کنیم تا از پخته شدن آن اطمینان حاصل کنیم. 
معموال حدود 40 تا 50 دقیقه زمان الزم است تا کیک کامل پخته شود. 

در مرحله پایانی وقتی که کیک به طور کامل پخته شد، از فر 
خارج کرده و کنار می گذاریم تا خنک شود. 

با ارزش ترین سنگ های قیمتی کمیاب در جهان

»کیدنا«؛ اولین سریال انیمیشن شبکه 
نمایش خانگی

راهیابی »پاسیو« به بخش مسابقه جشنواره 
بین المللی فیلم استانبول

سازندگان »کیدنا« که نخستین سریال انیمیشن ایرانی برای شبکه 
نمایش خانگی است، این روزها مشغول انتخاب لوکیشین، بازیگران 
و عوامل تولید هستند.سریال انیمیشن »کیدنا« به تهیه کنندگی 
محمدرضا نادری، به تازگی وارد مرحله پیش تولید شده است.این سریال 
به نویسندگی علی شمس با فضایی خانوادگی نوشته شده و کارگردانی آن 
را امیرحسین قهرایی برعهده دارد.سازندگان »کیدنا«، این روزها مشغول 
بازبینی لوکیشن های سریال، انتخاب بازیگران و عوامل تولید هستند.

»پاسیو« اولین فیلم بلند مریم بحرالعلومی، در ادامه رقابت های 
جهانی خود به بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم استانبول راه 
یافته و با دیگر آثار این جشنواره به رقابت خواهد پرداخت.جشنواره 
)IINFF( قصد دارد با کمک سینما یک وحدت فرهنگی بین مردمی 
که به زبان ترکی و لهجه های آن صحبت می کنند، در هر کجا که باشند 
ایجاد کند. به همین منظور آثار جشنواره از فیلم هایی هستند که توسط 
افرادی که به زبان ترکی فکر می کنند، ساخته شده است. 

سیستم بازیابی گاز LPG از گاز های خروجی در شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با تالش صنعتگران نفت در دست اجراست. مدیر پروژه سیستم بازیابی گاز 
LPG شرکت پاالیش نفت اصفهان، طرح های این پاالیشــگاه را با رویکرد 
زیســت محیطی در قالب دو طرح بهبود و بهینه سازی فرآیند )طرح جامع( 
و طرح های حفظ ظرفیت در دســت اجرا دانســت و گفــت: این طرح های 
پاالیشگاهی با 32۹ میلیارد ریال و 5/3 میلیون یورو اعتبار پیش بینی شده 

تا بهمن ماه سال آینده تکمیل شود.
امید آقابابایی افزود: طرح جامع شــرکت پاالیش نفــت اصفهان با رویکرد 
زیســت محیطی و ارتقای کیفیت محصوالت مطابق با اســتاندارد های یورو 
5، بهبود فرآیند های عملیاتــی در واحد های موجود و افزایش ضریب ایمنی 
واحد ها و تبدیل محصوالت سنگین و کم ارزش )ته مانده برج های تقطیر( به 

محصوالت سبک و باارزش بسیار باال در دست اجراست.
وی گفت: طرح های حفظ ظرفیت نیز با هدف ارتقای سطح ایمنی واحد ها و 
رفع مشکالت و تنگنا های عملیاتی واحد های تولیدی، ایجاد زیرساخت های 
الزم و بهینه ســازی واحد ها عملیاتــی در جهت حفظ تــداوم تولید، احداث 
تاسیسات برای امکان توســعه فروش، احداث زیرســاخت ها برای تامین 

یوتیلیتی های موردنیاز و افزایش راندمان واحد ها در حال اجراست.

وی، یکی از ایــن طرح ها را در قالــب حفظ ظرفیت طراحــی خرید و نصب 
سیســتم بازیابی گاز LPG از گاز هــای خروجی اعالم کــرد وگفت: هدف از 
اجرای طرح بازیابــی گاز LPG و گاز هیــدروژن از گاز هــای خروجی واحد 

ایزومریزاسیون است.

سخنگوی شــرکت آبفای اســتان اصفهان درباره میزان ظرفیت تامین آب 
شــرب برای اصفهان بزرگ با میزان آب پشت ســد، اظهار کرد: طبق گفته 
مقامات استان، اگر بنا باشــد آب زاینده رود باز باشــد، حداقل باید تا سه 
ماه ذخیره آب شرب برای اصفهان داشــته باشیم.مهرداد خورسندی تاکید 
کرد: با ذخیره فعلی آب پشت سد زاینده رود باید سهم مورد نیاز آب شرب 
اصفهان برای ســه ماه آینده تامین و تضمین شود.سخنگوی شرکت آبفای 
استان اصفهان ادامه داد: استاندار اصفهان نیز دو هفته پیش اعالم کرده بود 
که اصفهان به اندازه 100 روز امکان تامین آب شرب دارد.وی درباره کاهش 
ذخیره سد زاینده رود و نگرانی بابت کاهش کیفیت آب شرب، گفت: به طور 

معمول هر چه میزان آب ســد پایین تر رود، آب بی کیفیت تری به تصفیه 
خانه ها می رسد، اما شرکت آب و فاضالب در تالش است این آب را بر اساس 
شــیوه های جدید و به روز تصفیه و با کیفیت مناســب تحویل مردم دهد.

خورسندی افزود: در حال حاضر آب شرب مورد نیاز اصفهان بزرگ از طریق 
تصفیه خانه باباشــیخعلی تامین می شود و هیچ چاهی در مدار نیست.وی 
افزود: با توجه به سردی هوا و شرایط دمایی موجود، میزان 11 مترمکعب بر 
ثانیه آبی که از تصفیه خانه آب بابا شیخعلی وارد مدار بهره برداری می شود، 
کفاف نیاز شرب و بهداشت جمعیت 58 شهر و 380 روستای طرح آبرسانی 

اصفهان بزرگ را می دهد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت فوالدمبارکه، بیمارســتان تخصصی سیار 
شــهید آیت ا... صدوقی مستقر در شــهر اصفهان که امسال با حضور سردار 
ســالمی، فرمانده کل محترم سپاه پاســداران انقالب اســالمی افتتاح و 
راه اندازی شد از حمایت های فوالد مبارکه بی نصیب نبوده و این شرکت بدون 
فوت وقت برنامه ریزی های الزم جهت رفع کمبود تخت های این بیمارستان 

را در دستور کار خود قرار داد.
شرکت فوالد مبارکه عالوه بر تامین اکســیژن رایگان بیمارستان ها و مراکز 
درمانگر بیمــاران کرونایی، با مســاعدت 15 میلیارد ریالی خــود، اقدام به 
افزایش ظرفیت 70 عددی تخت های بیمارستانی بیمارستان تخصصی سیار 

شهید آیت ا... صدوقی کرده است.
در همین ارتباط، اصغر بکرانی، رییس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان، در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: از تیرماه گذشته 
تاکنون، شرکت فوالد مبارکه در راستای مسئولیت های اجتماعی خود بیش 
از 23 هزار تن اکسیژن به صورت رایگان به نظام سالمت کشور اهدا کرده که 
اهمیت این موضوع، بــه ویژه در پیک دامن گیر گذشــته بارها مورد تمجید 

جامعه و مسئوالن وزارت درمان و بهداشت قرار گرفته است.
وی افزود: بیش از 23هزار تن اکسیژن شرکت فوالد مبارکه مخازن اکسیژن 
مایع به 22 دانشگاه علوم پزشکی کشور تحویل داده شده و در 70 بیمارستان 
کشور مصرف شده که به طور مستقیم به مصرف بیماران مبتال به کرونا قرار 
گرفته است. بکرانی با اشــاره به اینکه مخازن اکســیژن بیمارستان هایی 
از اســتان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد، مرکزی، خوزســتان، 
خراسان رضوی، مازندران و کردستان توسط شرکت فوالد مبارکه تامین شده 
است، ادامه داد: هر کپسول 40 لیتری اکسیژن معادل 7 کیلوگرم اکسیژن 
دربرمی گیرد که اکســیژن اهدایی شــرکت فوالد مبارکه معادل 3 میلیون 

کپسول اکسیژن خواهد بود.
وی اذعان داشت: از تیرماه سال گذشته تاکنون معادل 3 میلیون کپسول 40 
لیتری اکسیژن توسط شرکت فوالد مبارکه به مخازن بیمارستان های کشور 

تزریق شده و به تبع آن بیماران از این اکسیژن منتفع شده اند.
رییس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان تاکید کرد: 
از آنجا که نحوه بهره مندی بیماران از اکســیژن بنا به وضعیت بیمار و سطح 
اشباع اکسیژن متغیر است، نمی توان به طور دقیق مشخص کرد چه تعداد 
بیمار در این مدت از اکســیژن اهدایی شــرکت فوالد مبارکه بهره مند شده 
اند؛ اما به طور متوسط می توان گفت یک بیمار مبتال به کرونا  با پیش فرض 
مصرف 10 لیتر اکسیژن در دقیقه، در شــبانه روز به هزار و 400 لیتر اکسیژن 

نیاز دارد.
وی تصریح کرد: اکســیژن تراپی به عنوان یکی از محوری ترین روش های 
درمان بیماران مبتال به کرونا قلمداد می شود و این اقدام شرکت فوالد مبارکه 
در راستای مسئولیت اجتماعی بی نظیر است. اگرچه اقدامات این شرکت 
از بدو شــیوع کرونا با تامین محصوالت ضدعفونی کننده و تولید ماســک 
همراه بود؛ اما با توجه به تشــدید نیاز مراکز درمانگر به اکسیژن و جلوگیری 
از بازار ســیاه این شــرکت تصمیم گرفت کاالی ارزشمند اکســیژن را برای 

بیمارستان های کشور تامین کند تا از تلفات کرونا در موج های اخیر بکاهد.

با حضور مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان 
زنگ آب در منطقه براآن وکرارج در شــرق اصفهان نواخته شد.نســرین 
باباپور در این مراسم که با حضور بیش از 60 دانش آموز برگزار شد، گفت: 
زنگ آب همه ســاله به همت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان و 
مشــارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانــان و اداره کل آموزش 

و پرورش با هــدف نهادینه کردن مصرف درســت آب در بیــن کودکان و 
نوجوانان نواخته می شود.

وی افزود: ذخیره آب به معنی ذخیره زندگی است و با توجه به مشکالت 
ناشی از خشکســالی و کم آبی موجود، بهینه سازی مصرف آب و رعایت 

الگوی مصرف، یک وظیفه همگانی به شمار می رود.
مدیر آبفای براآن و کــرارج نیز اظهار کرد: عالوه بر زنــگ آب، برنامه های 
آموزشی در خصوص مصرف بهینه آب نیز  در قالب سه شنبه های شادابی 

از طریق برنامه آموزشی شاد برای دانش آموزان منتشر می شود.
صالح سلمانی همچنین ازدانش آموزان، معلمان و مربیان کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان خواست به پرســش شادابی سال 1400 مبنی 
بر این که »چگونــه از آب حمایت کنیم تا به ایران قــوی مورد نظر رییس 
جمهور محترم برسیم؟« پاسخ گفته و آثار خود را به دبیرخانه این فراخوان 

ارسال کنند.
گفتنی است در پایان، »زنگ آب« توســط مدیرکل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان اســتان، مدیرآبفای منطقه براآن و کرارج و جمعی از 
مســئوالن محلی نواخته شــد و دانش آموزان نیز از برنامه های شاد این 

مراسم  با شعار »من مراقب آب هستم« استفاده کردند.

با بهره گیری از دانش صنعتگران نفت؛
 سیستم بازیابی گاز LPG از گاز های خروجی پاالیشگاه اصفهان

در دست اجراست

سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان:
کاهش ذخیره آب سد زاینده رود بر کیفیت آب موثر است

نواخته شدن زنگ آب در منطقه براآن وکرارجافزایش ظرفیت تخت های بیمارستانی با کمک فوالد مبارکه 
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