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»یوشیهیده سوگا« رسما نخست وزیر  ژاپن شد
 یوشیهیده سوگا، رییس حزب حاکم ژاپن با انتخاب پارلمان رسما نخست وزیر شد و یک کابینه »پیوسته« 
را گردهم آورده که تقریبا نیمی از آن ها مطابق چینش قبلی است.براساس نتایج رای گیری در پارلمان 
ژاپن، یوشیهیده سوگا رسما نخست وزیر آتی این کشور شد.او با چالش های بسیاری از جمله مقابله با 
کووید-۱۹ و همچنین اقتصاد رو به افول و تعامل با جامعه ای که به سرعت در حال پیر شدن است، روبه 
روست.آبه که حمایتش برای تضمین پیروزی یوشیهیده سوگا در انتخابات درون حزبی حیاتی بود، در 
آخرین روز تصدی خود وارد دفتر نخست وزیری شده و از مردم ژاپن تشکر کرد. او همچنین به حمایت 
از دولت آتی به عنوان یک عضو عادی پارلمان متعهد شد.نخست وزیر مستعفی ژاپن که به علت بیماری 
از سمتش کنار رفت، همچنین گفت در حال بهبود است.وی  با اشاره به تمایلش برای بازنگری در قانون 
اساسی صلح آمیز گفت: متاسفانه ما نتوانستیم برخی از اهداف را محقق کنیم. با این حال ما توانستیم 

به دیگر مسائل تفرقه انگیز ورود کنیم.

 مذاکرات آمریکا-کره شمالی پشت صحنه ادامه دارد
وزیر امور خارجه آمریکا اذعان کرد که پیشرفت مطلوب در مذاکرات با کره شمالی هنوز تحقق نیافته اما این 
مذاکرات همچنان ادامه دارد.مایک پمپئو، در میزگردی در واشنگتن گفت: ما امیدوار بودیم که بتوانیم به 
پیشرفت های بیشتری دست یابیم و رهبر کره شمالی در مسیر متفاوتی قدم بردارد،این اتفاق نیفتاد اما 
من همچنان خوش بین هستم.وی افزود: در ظاهر مذاکرات متوقف شده؛ اما همچنان کارهای بسیاری 
میان خودمان و متحدان مان در منطقه، ژاپن، کره جنوبی و حتی تالش هایی با کره شمالی در حال انجام 
است تا پی ببریم همزمان با گذشت زمان کجا فرصت مناسبی وجود دارد.  این در حالی است که دونالد 
ترامپ همچنان به توصیف روابط نزدیکش با کیم جونگ اون به عنوان یکی از دســتاوردهای سیاست 

خارجی اش ادامه می دهد. 

تقابل آمریکا و چین برای رهبری سازمان ملل
تنش های قدیمی و نزدیک به نقطه جوش میان ایاالت متحده آمریکا و چین در ســازمان ملل متحد 
با پاندمی کرونا به نقطه غلیان رسیده و تالش پکن برای نفوذ چندجانبه بیشتر در مقابله با رهبر سنتی 
واشنگتن در کانون توجه قرار گرفته است.شی جین پینگ، رییس جمهوری چین بازی قدرت خود در 
سازمان ملل را تسریع کرده است زیرا بی توجهی دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا به همکاری های 
بین المللی منجر به خروج ایاالت متحده از معامالت جهانی درباره آب و هوا و توافق هســته ای ایران و 
خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی شد.یک دیپلمات ارشد اروپایی که 
خواست نامش فاش نشود، گفت: در ذهن من قطعا نبردی برای روح ســازمان ملل در جریان است.

وی افزود: سیاست اول آمریکا  ترامپ آسیب زننده اســت زیرا چینی ها نوعی تاکید نرم دارند که آنها 
چندجانبه گرایان واقعی هستند.

آرای مردمی »بایدن« ریزش کرد
نتایج نظرســنجی پایگاه خبری »هیل« حاکی از آن است که به رغم پیشــتازی نامزد دموکرات 
انتخابات آمریکا، آرای مردمی وی طی یک هفته گذشــته کاهشی ۲ درصدی را تجربه کرده است.

نظرسنجی انجام شده از سوی پایگاه خبری »هیل« وابسته به دولت آمریکا حاکی از آن است که در 
سطح ملی، »جو بایدن« نامزد دموکرات در مقایسه با دونالد ترامپ رقیب جمهوریخواه، از برتری ۶ 
درصدی برخوردار است.طبق این نظرسنجی، بایدن به نسبت آرای ۴۵ به ۳۹ درصد، از ترامپ پیش 
است.البته، به رغم پیشتازی بایدن در جلب آرای مردمی آمریکا، طبق این نظرسنجی، محبوبیت 
او در مقایسه با هفته قبل، دو پله تنزل داشته است.همچنین گفته می شود که حمایت از بایدن در 

میان رای دهندگان ۶۵ سال به باال، ۹ درصد کاهش داشته است.

شرایط حساس منطقه باعث شده تا ترکیه و ایران در کشمکش های قدرت نمایی آمریکا و روسیه قرار بگیرند؛

 دو سر مانور قدرت در خاورمیانه

ترکیه و ایران هر دو درگیر در منازعات سیاســی هستند که امید دارند 
تا با حمایت یکــی از قدرت های برتر نظامی آمریکا یا روســیه بتوانند 
به اهداف خود دست یابند. این دو همســایه اگر چه همیشه با وجود 
اختالفات راهبردی در کنار هم بوده اند؛ اما شاید طی ماه های آینده بر 
سر رقابت سایر کشورها با اختالف روبه رو شوند . رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهوری ترکیه مطمئن است که ایاالت متحده آمریکا به دنبال 
حفظ عضویت ترکیه در ناتو اســت و می خواهد این کشور را از نزدیک 
شدن به روســیه و خرید ســامانه دفاع هوایی اس ۴۰۰ منصرف کند.

اردوغان، اقدامات متهورانه ای در رابطه با لیبی، یونان، ســوریه و عراق 
انجام می دهد و ضمن نادیده گرفتن قدرت های اروپایی و بدون مواجه 
شدن با مانع، کشورهای عرب را به چالش می کشد.در ایران، دولت و 
مقامات نظامی و اجرایی به حمایت روســیه و مشــارکت راهبردی با 
چین در برابر آمریکا خوش بین هســتند و تالش می کنند نفوذ خود 
را در خاورمیانه افزایش دهند. تهران همچنین بر عوامل و متحدانش 
در کشورهای عرب برای گسترش نفوذ خود تکیه دارد. رهبران برخی از 
کشورهای عربی در تالشند تا در توازن قدرت منطقه ای جایگاهی برای 

خود حفظ کنند و برخی دیگر مردم خود را تحت ســتم قرار می دهند و 
بهانه را برای بهره کشی قدرت های منطقه ای و جهانی فراهم می کنند.

همه این موارد باعث شده است که خاورمیانه و حوزه دریای مدیترانه 
در شرایط حساس و خطرناکی قرار داشته باشد.

روابط میان روســیه و ترکیه در دوره اخیر به علل مختلف، تنش هایی 
را تجربه کرده از جمله مناقشه در ســوریه و لیبی و مسئله وارادت گاز 
از روسیه که با وجود ســرمایه گذاری سنگین مســکو در خط لوله بلو 
استریم، به پایین ترین سطح خود از ماه مارس تاکنون رسیده است.

در چنین شــرایطی، تالش برای حفظ جایگاه ترکیــه در ناتو می تواند 
شکست موقت برای روسیه و یک پیروزی برای آمریکا باشد. روسیه 
این موضوع را می داند و همراه با همه همسایگان ترکیه، اختالف آنکارا 
و آتن – متحد ترکیه  در ناتو – را بر ســر منابع دریای مدیترانه رصد می 
کند. در صورت بروز مناقشه نظامی، امید آنکارا به پیوستن به اتحادیه 
اروپا از بین خواهد رفت .پیامدهای مســتقیم این رفتار ترکیه هرچه 
باشد، روسیه در حال حاضر به ایران نزدیک تر شده است و دو کشور به 
دنبال انعقاد قراردادهای دفاعی هرچه بیشــتر میان خود هستند. در 

نتیجه، این پرسش مطرح می شود که چرا مسکو می خواهد با تهران 
توافقاتی را منعقد کند که متحدان روســیه در خلیج فارس مخالف آن 
هستند. چند علت برای این  اقدام روســیه وجود دارد؛ این که روسیه 
به قدرت نمایی علیه آمریکا می پردازد که تالش کرده اســت ایران را 
مهار کند. دوم این که، دسترســی مجتمع صنعتــی نظامی و صنعتی 
روسیه  به بازار ایران جبران خسارت سردی کنونی در روابط میان ترکیه 

و روسیه خواهد بود.
 روســیه همچنین به دنبال ایجاد توازن منافع میان ایران و کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس است.آمریکا می خواهد متحدان عرب را در 
تالش برای متقاعد ساختن روسیه و چین از تامین سالح برای ایران، 
با خود همراه کند. درحالی که تحوالت نگران کننده در عراق، ســوریه و 
لبنان شاید بیانگر آن باشــد که ایران و عوامل آن توانسته اند با چین و 
روسیه متحد شــوند، اگرچه آمریکا نیز بی تفاوت ننشسته است. در 
نتیجه، مسکو و پکن باید مراقب رفتار خود باشند، به ویژه اگر آمریکا به 
اعمال تحریم علیه آنها تصمیم بگیرد و دوستان خود را متقاعد کند که 

هرگونه انعقاد توافق با تهران برای امنیت خاورمیانه خطرناک است.

نماینده اتحادیه اروپا در سازمان های بین المللی در 
وین در بیانیه ای با تاکید بر اهمیت توافق هسته ای 
و حفظ آن، از خروج آمریکا از ایــن توافق و اعمال 
تحریم ها علیه ایران ابراز تاسف کرد.استفن کلمنت، 
نماینده اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا تعهد راسخ 
و حمایت مداومش از برجام)توافق هسته ای(  را 
ابراز کرده و مصمم اســت برجام را که یک دستاورد 
مهم چندجانبه بود و با اتفــاق آرا در قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت ســازمان ملل ثبت شد، با همکاری 
جامعه بین المللی حفظ کند. برجام یک عامل مهم 
در ســاختار مقررات جهانی عدم اشاعه تسلیحات 
هسته ای بوده و برای امنیت منطقه،  اتحادیه اروپا 
و در ســطح بین المللی اهمیت دارد. کلمنت ادامه 
داد: برجام هدف ایجاد اطمینان از ماهیت منحصرا 
صلح آمیــز برنامه هســته ای ایران را در بــر دارد و 

بنابراین اجرای آن ضرورت خواهد داشت. اتحادیه 
اروپا از تمامی کشــورها می خواهــد از اقداماتی که 
مانع عمل به تعهدات برجام می شــوند،  خودداری 
کنند. این ســفیر اتحادیه اروپــا در ادامه بیان کرد: 
اتحادیه اروپا عمیقــا از خروج آمریــکا از برجام و 
تحریم های اعمال شده متاسف است. ما همچنین 
از تصمیم آمریکا برای لغو ســه معافیتی که پروژه 
های مهم هســته ای تحت برجام  در ایران از جمله 
پروژه بازطراحی تاسیسات هسته ای اراک را شامل 
می شد،  متاســفیم. کلمنت افزود: در کنار اجرای 
تایید شده و کامل تعهدات هسته ای توسط ایران، 
لغو تحریم های هسته ای یک بخش اصلی توافق 
هســته ای اســت.وی با بیان این ادعا که اتحادیه 
اروپا کامال به تعهداتش در برجام عمل کرده است، 
گفت:  از جمله آن ها لغو تحریم های مقرر شده در 

برجام است.وی  همچنین در این بیانیه با اشاره به 
گزارش اخیر آژانــس بین المللی انرژی اتمی گفت 
که اتحادیه اروپا از افزایش ذخایر اورانیوم با غنای 
پایین ایران نگران بوده و خواستار بازگشت ایران به 
اجرای تعهدات هســته ای اش است. اظهارات این 
مقام اروپایی مبنی بر درخواســت برای بازگشــت 
کامل ایــران  به تعهدات برجامــی در حالی مطرح 
شده که ایران در پاسخ به بی تعهدی اعضای برجام 
و به خصوص اروپا گام هایی را برای کاهش تعهدات 

برجامی اش برداشت.  

بیانیه نماینده اتحادیه اروپا در وین درباره برجام

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت، مراتب اعتراض خود را به تهدیدهای اخیر رییس جمهوری 
آمریکا علیه ایران ابراز داشت.مجید تخت روانچی، همچنین با اشاره به تهدیدهای گذشته آمریکا علیه ایران و نیز ترور سردار سلیمانی توسط این کشور، از شورای 
امنیت خواسته است آمریکا را وادار سازد به تهدید، سایر اقدامات غیرقانونی و سیاست های غیرمسئوالنه خود پایان دهد.رییس جمهوری آمریکا در صفحه توئیتر 
خود، به ادعای تارنمای نشریه پولیتیکو مبنی بر قصد ایران برای ترور ســفیر آمریکا در آفریقای جنوبی اشاره و لفاظی هایی درباره این ادعای بی اساس مطرح 
کرد؛ ادعایی که نه مستندی بر آن ارائه شد و مقامات ایران و حتی آفریقای جنوبی هم به سرعت آن را تکذیب کردند.ترامپ که تصور می کند با طرح چنین اتهاماتی 
شاید بتواند خود را از مخصمه گرفتاری های داخل آمریکا خالص کند، در توئیتر خود مدعی شد طبق گزارش رسانه های آمریکا، ایران شاید درحال برنامه ریزی 
یک ترور یا حمله دیگری به آمریکا برای انتقام سردار سلیمانی است.او درحالی واژه نفرت انگیز ترور را به ایران نسبت داد که خودش به شخصه دستور ترور سردار 
سلیمانی را صادر کرده بود.سفیر جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد با هشدار نسبت به اینکه آمریکا مسئول هرگونه ماجراجویی احتمالی خود علیه 

ایران خواهد بود، تاکید کرده است جمهوری اسالمی ایران در دفاع مشروع از ملت، سرزمین و منافع خود لحظه ای تردید نخواهد کرد.

چهره روزاعتراض رسمی ایران به سازمان ملل در پی تهدیدات »ترامپ«

وز عکس ر

اعتراضات در مناطق 
مختلف جهان علیه 

توافق صلح 
در اعتراض به توافق عادی سازی 
که بحرین و امارات سه شنبه شب 
در کاخ سفید با اســراییل منعقد 
کردند، تظاهراتی در آمریکا، لندن 

و تونس برگزار شد.

 حمایت روسیه از عضویت دائم ایران
 در سازمان همکاری شانگهای

نماینده رییس جمهور روسیه در امور سازمان همکاری شانگهای در دیدار سفیر جمهوری اسالمی 
ایران، حمایت مسکو از عضویت دائم ایران در این سازمان را اعالم کرد.کاظم جاللی، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در مســکو به منظور بحث و گفت وگو در خصوص روند همکاری های ایران و سازمان 
همکاری شانگهای با »بختیار حکیم اف« نماینده رییس جمهور روسیه در امور این سازمان، دیدار 
و گفت وگو کرد. طرفین در این دیدار در خصوص همکاری های جمهوری اســالمی ایران به عنوان 
عضو ناظر و فعال سازمان شانگهای با اعضای این سازمان گفت وگو و تبادل نظر کردند.سفیر ایران 
و نماینده روســیه در این دیدار بر وجود زمینه های مختلف برای حضور فعال تر ایران در ســازمان 
شانگهای تاکید و طرف روس موضع روسیه در مورد حمایت از عضویت دائم ایران در این سازمان 
را مورد اشاره قرار داد.در این مالقات همچنین دورنمای همکاری های دو کشور با توجه به ریاست 
روسیه بر این ســازمان مورد بحث و بررســی قرار گرفت.سازمان همکاری شــانگهای در راستای 
همکاری های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در سال ۲۰۰۱ توسط ســران چین، روسیه، قزاقستان، 
قرقیزستان، تاجیکســتان و ازبکســتان و با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در 

منطقه پایه گذاری شد. 

جلسه جبهه پایداری با »سعید جلیلی« تکذیب شد
عضو جبهه پایداری در واکنش به اینکه شنیده ها حاکی از این است که جبهه پایداری در خصوص 
انتخابات ریاســت جمهوری با سعید جلیلی جلســاتی برگزار کرده اســت، خاطرنشان کرد: این 
گمانه زنی ها صحت ندارد، جبهه پایداری جلسه ای در مورد انتخابات ریاست جمهوری با هیچ کدام 
از کاندیداهای احتمالی برگزار نکرده است.»غالمحســین رضوانی«، در پاسخ به اینکه تا چه اندازه 
احتمال می رود اصولگرایان برای انتخابات ۱۴۰۰ به وحدت برسند؟ گفت: نمی توانم پیش گویی کنم 
اما از نظر اصولی و مبنایی، اگر اصولگرایان بر مبانی و معیارهای مشخصی توافق کنند که این معیارها 
بیانگر مشخصات کاندیدای مطلوب باشد، در این صورت بسیار طبیعی است که انتظار داشته باشیم 
در مورد مصداق هم به توافق برســند. نمی خواهم بگویم که اگر غیر از این باشــد توافق می کنند یا 
نمی کنند چرا که حمل بر پیش گویی می شود.این نماینده مجلس شورای اسالمی افزود: بنابراین 

اگر روی معیارها توافق شود امکان حصول نتیجه مطلوب افزایش می یابد.

 درخواست اعاده اموال ناشی از فساد توسط مجرمان
 فراری از ایران

معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در دیدار با مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم و مواد 
مخدر سازمان ملل، خواستار اعاده اموال ناشی از فساد یا سرقت توسط مجرمان فراری از ایران که 
در بهشت امن کشورهای غربی حضور دارند، شد.محسن بهاروند در این دیدار با اشاره به خسارات 
مالی و انسانی ایران در مســیر مبارزه با مواد مخدر، خواهان توجه جدی تر جامعه جهانی و دفتر 
مقابله به معضل مواد مخدر و تقویت ظرفیت ها و منابع حمایتی از کشــورهایی نظیر ایران شد.در 
همین راستا، وی با انتقاد از تحریم های غیرقانونی و یکجانبه، از تاثیر آن ها بر ظرفیت های مقابله 
با مواد مخدر سخن گفت و تاکید کرد: ضمن ضرورت انجام تالش ها برای برداشتن چنین تحریم 
های ظالمانه ای، باید به طور همزمان تدابیری اتخاذ شود تا تجهیزات الزم برای مقابله با مواد مخدر 
و قاچاق انسان، در اختیار کشورهای نیازمند قرار گیرد.بهاروند همچنین به برنامه های قوای سه گانه 
برای مبارزه با جرم و فساد اشاره کرد و افزود: اعاده اموال ناشی از فساد یا سرقت توسط مجرمانی 
که از ایران فرار کرده و   در بهشت امن کشورهای غربی حضور دارند، موضوعی است که باید مورد توجه 

جدی دفتر مقابله قرار گیرد.

کافه سیاست

روحانی: 

شنبه و یکشنبه آینده روز 
پیروزی ملت ایران است

رییس جمهور با بیان اینکه روز شنبه و یکشنبه 
هفته آینده، روز پیروزی ملت ایران و شکست 
مفتضحانه آمریکا در اجرای مکانیزم ماشــه 
است، گفت: من پیشــاپیش پیروزی هفته 
آینده ملت ایران را تبریک می گویم. روحانی 
ادامــه داد: آمریکایی ها قبــال توطئه جدید و 
قطعنامــه ای را آمــاده کردنــد و به شــورای 
امنیت سازمان ملل بردند که نگذارند تحریم 
تسلیحاتی ایران پایان بپذیرد که ناموفق بودند و 
شکست خوردند و تمام شد.روحانی تاکید کرد: 
آمدند شکست بعدی را تجربه کنند و آن اینکه از 
مکانیزم ماشه استفاده کنند. تمام دنیا می داند 
مکانیزم ماشه برای آنهایی است که عضو برجام 
هستند و مشــارکت دارند. کســی که برجام 
را خائنانه و به عنوان بدتریــن توافق تاریخی 
آمریکا دانسته، از این برجام خارج شده و هر 
چه فحش عالم بوده نثار برجام کرده و دیگران 
را تشویق کرده که از برجام خارج شوند و در برابر 
قطعنامه شورای امنیت ایستادگی کرده و هر 
کسی که قطعنامه شورای امنیت را اجرا کرده 
به دنبال تنبیه آن رفته است، حال می خواهد 
از این مکانیزم استفاده کند. وی تصریح کرد: 
چنین آدمی روشــن اســت صالحیت انجام 
چنیــن کاری را ندارد. این پروســه یک ماهه 
است و پایان شــهریور این پروسه تمام می 
شود. آمریکا خوشبختانه نتوانست این پروسه 
را آغاز کند و ایــن از پیروزهای مهم و تاریخی 
ایران است. آمریکا می خواهد علیه ملت ایران 
توطئه ای انجام دهد که از آغاز نتوانسته و حتی 

نمی تواند یک قدم بردارد.

در ایران، دولت و مقامات نظامی و اجرایی به حمایت 
روسیه و مشارکت راهبردی با چین در برابر آمریکا 
خوش بین هستند و تالش می کنند نفوذ خود را در 

خاورمیانه افزایش دهند

بین الملل
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پس از 6 ماه تالش مسئوالن استانی صورت گرفت؛

اخذ مجوز زیست محیطی ساخت سد تونل کوهرنگ سوم
با اخذ مجوز زیســت محیطی ســاخت ســد تونل کوهرنگ ســوم ، آبگیری از ســد سال آینده 
محقق می شــود.معاون هماهنگــی امور عمرانــی اســتانداری اصفهان، اجرای ایــن طرح را 
از مهم ترین طرح های آبرســانی این اســتان معرفی کــرد و گفت: ضــرورت دارد بهره برداری 
از ســد کوهرنــگ در کمترین زمــان ممکن عملیاتــی شــود.حجت ا...غالمی افــزود: اکنون 
عملیــات اجرایی تونــل کوهرنگ ســوم پایان یافتــه و از طریق پمپاژ آب به شــبکه آبرســانی 
منتقل می شــود؛ اما بهره برداری کامل از ســد کوهرنــگ نیازمند مجوزهای زیســت محیطی 
اســت.وی گفت: پس از شــش ماه پیگیری در نشســت های متعدد با وزیر نیــرو و معاونان 
وزیر تعهــدات در زمینه صــدور مجوزهای زیســت محیطی صــادر و به روند عملیــات اجرایی 
سد کوهرنگ ســرعت داده شــد.معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان افزود: با 
 پیگیری های مســتمر این اســتان موظف شــد در پنج بند بــه تعهدات زیســت محیطی خود 

عمل کند.

 مانور مشترک یگان های حفاظت دستگاه های اجرایی
 استان اصفهان برگزار شد 

فرمانده یگان حفاظت اراضی ملی اســتان اصفهان از برگزاری مانور مشترک یگان های حفاظت 
اراضی اســتان با هدف ناامن ســازی محیط برای زمین خواران خبر داد.مانور مشترک حافظان 
اراضی توســط یگان های حفاظت اراضی»اداره کل راه و شهرســازی، اداره کل جهاد کشاورزی، 
اداره کل محیط زیســت و نمایندگی آســتان قدس رضوی در اصفهان«در جهت صیانت اراضی 
بیت المال بــا محوریت یگان حفاظت اراضــی ملی و به فرماندهی »امیرســعید باقری« برگزار 
شــد. امیرســعید باقری، فرمانده یگان حفاظت اراضی راه و شهرسازی اســتان اصفهان هدف 
از برگــزاری این مانــور را ناامن ســازی محیط بــرای متصرفیــن، معترضین، زمیــن خواران، 
قانون شکنان و افراد ســودجو و فرصت طلب دانســت و تصریح کرد: طی همکاری و هم افزایی 
با سایر دســتگاه های اجرایی امیدواریم بتوانیم در حفاظت از عرصه های ملی و دولتی گام های 
موثری برداریم. وی با بیان اینکه این مانور به منظور حفظ و حراست از انفال و حقوق بیت المال 
انجام پذیرفته اســت، عنوان کرد: ۱۳ واحد عملیاتی خودرویی متشــکل از یگان های حفاظت 
 دستگاه های اجرایی استان و به تعداد ۴۰ نفر نیروی عملیاتی جهت اجرای مانور مشترک به کار 

گرفته شده بود. 

بذرهای هیبریدی بین کشاورزان اصفهانی توزیع می شود
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از توزیع بذرهای هیبریدی کلزا در بین کشاورزان 
خبر داد و گفت: پیش بینی می شــود در ســال زراعی جاری جهش قابل مالحظــه ای در تولید 
محصول کلزا فراهم شــود.مهرداد مرادمند با اشــاره به ابالغ برنامه توســعه کشت کلزا در سطح 
دو هزار هکتار در اســتان اصفهان اظهار داشــت: تاکنون حدود ۲۰۰ هکتار کلزا در شهرستان های 
غرب اســتان اصفهان و شهرســتان سمیرم زیر کشــت کلزا رفته اســت.وی افزود: پیش بینی 
می شــود با نرخ جدید خریــد تضمینی کلزا در ســال زراعی جاری جهش قابــل مالحظه ای در 
تولید محصول کلزا فراهم شــود.مرادمند با اشــاره به بذرهای هیبرید پرمحصــول یارانه دار که 
به مقدار کافی تهیه شــده اســت، گفت: این بذور در حال توزیع بین کشــاورزان متقاضی کشت 
محصول کلزاست.وی با اشــاره به اینکه در تابستان امســال بیش از هزار و ۷۰۰ تن دانه روغنی 
کلزا در بیش از ۸۰۰ هکتار از مزارع اســتان اصفهان تولید می شود، ادامه داد: محصول کشاورزان 
 توســط دولت در قالب خرید تضمینی خریداری می شــود و در اختیار کارخانه های روغن کشی

 قرار می گیرد.

 مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان می گوید بازارها به زودی دچار نوسان می شود؛

پس لرزه های یک تصمیم دولتی

در حالی که بخش کشاورزی در کل کشور و  مرضیه محب رسول
استان اصفهان دست به گریبان مشکالت 
و چالش های زیادی است، تصمیمات جدید دولتی ها موجب شده تا 
در این آشفته بازار ، هزینه های تولید کشاورزان هم افزایش چند برابری 
پیدا کند و به زودی این گرانی تاثیر خود را در بازار این محصوالت نشان 
خواهد داد. تصمیم دولت برای حذف ارز دولتی برای واردات بذر سم و 
کود موجب شده تا کارشناسان این عرصه در مورد ضربه به کشاورز، به 
خطرانداختن امنیت غذایی و کاهش ۴۰درصدی تولید محصولی مانند 
گندم هشــدار دهند. حذف ارز دولتی موجب افزایش هزینه های تا 5 
برابر برای کشاورزان خواهد شد، در این میان تولید کنندگان داخلی کود 
و سم که اغلب با میکس مواد اولیه وارداتی اقدام به تولید می کنند هم 
مانع عرضه محصوالت شان به بازار شده اند و همین مسئله قیمت ها را 
دچار نوسان شدیدی کرده است. از سوی دیگر به دلیل عدم تخصیص 
ارز الزم بیش از یک هزار و5۰ تن آفتکش در گمرکات رسوب کرده است. 
در همین زمینــه، رییس انجمن واردکنندگان ســم و کود بــا گالیه از 
دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره دریافت مابه التفاوت نرخ ارز 
دولتی و نیمایی گفته است: سال۹۸ تامین کنندگان اجناس را وارد کرده 
و فروخته اند، ولی برخی بانک هــا و بانک  مرکزی با مطرح کردن بحث 
مابه التفاوت خواهان پول های فراوانی هستند. سوال اینجاست که آیا 

کشاورز یا تولیدکننده باید هزینه های بی برنامگی مسئوالن را پرداخت 
کند؟ متاســفانه نامه نــگاری ما با ریاســت جمهــوری، وزارت جهاد 
کشاورزی، قوه قضاییه، مجلس و... بی جواب مانده است و نمی دانیم 
به کجا باید شکایت و مشکل خود را مطرح کنیم. این وضعیت در حالی 
است که برنامه ریزی برای تولید در بخش کشاورزی با این شرایط دارای 
ابهام زیــادی خواهد بــود.در این رابطــه مدیر زراعت ســازمان جهاد 
کشــاورزی اصفهان گفت: واردات سموم و کودهای شــیمیایی با ارز 
نیمایی موجــب افزایش قیمت آنها شــده اســت.پیمان فیروزنیا در 
خصوص عوامل گرانی کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی اظهار کرد: 
عمده کودهای فسفاته و پتاســه در بازار وارداتی هستند که با ارز دولتی 
وارد می شد؛ اما بر اســاس مصوبه ای که پایان سال گذشته اعالم شد 
هزینه برای خرید ســموم و کود با ارز نیمایی خواهد بود که این موجب 
افزایش قیمت در بازار شده است.وی افزود: این تغییرات مالی درباره 
واردات کودها و سموم کشاورزی باعث افزایش 5 تا 6 برابری قیمت ها 
شده که براساس نوع کود و ســموم قیمت ها متغیر است.مدیر زراعت 
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با تاکید بر اینکه تغییر قیمت در سموم 
و کودهای شیمیایی در هزینه های تولید محصوالت کشاورزی تاثیرگذار 
است، اضافه کرد: به دلیل مشکالت اقتصادی موجود دیر یا زود قیمت ها 
در بازار دچار نوسان می شد و تضمینی برای ثبات قیمت ها وجود نداشت 

اما اگر قیمت محصوالت کشــاورزان نیز عادالنه افزایش پیدا کند آنها 
متضرر نخواهند شــد.وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی بر اساس 
افزایش قیمت سموم و کود  در بازار، قیمت های تضمینی را برای خرید 
محصوالت کشاورزی به شــورای اقتصادی پیشــنهاد داده است و در 
صورت تایید بقیه اعضا قیمت  محصوالت کشاورزی افزایش پیدا خواهد 
کرد.فیروزنیــا افزود: قیمت هــای تضمینی بــرای خرید محصوالت 
کشاورزی نظیر دانه های روغنی، جو و گندم تعیین شده که خسارت به 
کشاوزران وارد نشود؛ اما عدم هماهنگی افزایش قیمت  کود و سموم در 
بازار و قیمت تضمینی بی شــک تهدیدی بــرای بخش های مختلف 
کشاورزی خواهد بود.مدیر زراعت ســازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
تاکید کــرد: قیمت های تضمینی هر ســاله از ســوی ســازمان جهاد 
کشاورزی به شورای اقتصاد اعالم می شود به عنوان مثال امسال قیمت 
خرید دانه های روغنی حدود ۹۸۰۰ تومان با توجه به هزینه های کشت 
این محصول پیش بینی شــده؛ اما اینکه به چه قیمتی مصوب شــود 
تصمیم نهایی شــورای اقتصاد بوده کــه برای همه الزم االجراســت. 
اختالالت در بخش تولیدات کشاورزی در حالی نگران کننده است که در 
شــرایط تحریم، امنیت غذایی بیش از هر چیز اهمیــت دارد.  صنعت 
کشاورزی امروز نیاز به فراهم کردن بســترهای الزم دارد تا بتواند نیاز 

کشور را در داخل تامین کند.

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
اصفهان با تاکید بر این مطلب کــه باید بپذیریم که 
امروز در شــرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: 
افزایش قیمت ها در بازار خودرو بخشــی ناشی از 
هیجانات مردم و بخشــی ناشــی از تنگناها و نبود 
مدیریت مناسب دو خودروساز اصلی کشور است.

نعمــت ا...اکبری در خصوص تاثیــر افزایش نرخ 
دالر بــر بازارهای مختلــف، اظهار کرد: متاســفانه 
درآمدهــای ارزی ناشــی از صادرات در کشــور به 
حداقل خود رسیده و همچنین درآمدهای صادرات 

نفتی نیز تقریبا به صفر رســیده اســت.وی با بیان 
اینکه متاسفانه امروز واردات کشور به شدت تحت 
تاثیر ارز قرار گرفته است، گفت: اگر سال ۹۷ حدود 
۹۰ میلیارد دالر واردات به کشور داشتیم، سال گذشته 
این عدد به نزدیک ۴۸ میلیارد دالر رسید و امسال 
نیز پیش بینی می شــود از ۳۰ میلیارد دالر بیشتر 
نشود.استاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان با تاکید بر 
اینکه به دلیل محدودیــت و تنگناهای ارزی امروز 
در حوزه واردات دچار مشکل هســتیم، اظهار کرد: 
مردم امروز باید شرایط جامعه را درک کنند، چراکه 
کشور به نوعی درگیر جنگ به معنای واقعی است.
وی با انتقاد از حرکت های هیجانی مردم در بازارهای 
ارز، طال، ســکه و حتی بورس، ادامه داد: متاسفانه 
رفتار هیجانی مردم موجب افزایش قیمت خودرو 

شده و تاکید دارم که قیمت ها در بازار خودرو کامال 
غیرواقعی است و از سوی دیگر به دلیل تنگناهای 
ارزی، دولــت توان واردات خودروهــای خارجی را 
ندارد. اکبری گفت: باید تمام تــالش خود را به کار 
گیریم تا تحریم ها را کاهش دهیم و از راه درســت 
در اقتصاد کشــور حرکــت کنیم. رییس ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در خصوص 
نگرانی هایی نسبت به اینکه اقتصاد ایران با توجه به 
شرایط فعلی به ســمت اقتصاد ونزوئالیی در حال 
حرکت اســت، اظهار کرد: اقتصاد و مــردم ایران با 
اقتصاد ونزوئال متفاوت هستند و فروپاشی در انتظار 
اقتصاد کشور ما نخواهد بود.وی با پیش بینی نرخ 
تورم، اظهار کرد: باید بپذیریم که امروز در شــرایط 

جنگی قرار داریم که ضوابط خاص خود را دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان:

کشور به نوعی درگیر جنگ به معنای واقعی است

خبر روز

 
به دلیل مشکالت اقتصادی موجود دیر یا زود قیمت ها در 
بازار دچار نوسان می شد و تضمینی برای ثبات قیمت ها 
وجود نداشت اما اگر قیمت محصوالت کشاورزان نیز 

عادالنه افزایش پیدا کند آنها متضرر نخواهند شد

اجرای عملیات شست وشوی حوضچه های ته نشینی و 
اختالط در تصفیه خانه آب گلپایگان

به گزارش روابــط عمومی آبفای گلپایگان، عملیات شســت وشــوی حوضچه های ته نشــینی 
و اختــالط در تصفیــه خانه آب گلپایــگان انجام شــد . الزم به توضیح اســت که پــس از تخلیه 
کامل آب در حوضچه های ته نشــینی و اختالط، عملیات شســت وشــو و گند زدایی انجام شد. 
اجرای ایــن عملیات با همــکاری واحد آتش نشــانی صورت گرفــت و با توجه به خارج شــدن 
تصفیه خانــه از مدار بهره بــرداری ، با ســرعت انجام و در مدار بهــره برداری قــرار گرفت. الزم به 
ذکر اســت که اجرای این عملیات در بــاال بردن کیفیت خروجی آب شــرب تاثیر بســزایی دارد. 
 در مدت زمان خــروج تصفیه خانه از مــدار بهره برداری ، هیــچ گونه قطعی آب در شــبکه توزیع

 رخ نداد .

تعویض پمپ چاه شماره 2 روستای همگین
به گزارش روابط عمومی آبفای دهاقان، پمپ شناور چاه شماره ۲ روستای همگین تعویض شد. الزم 
به توضیح است که این پمپ به دلیل کاهش میزان آبدهی از مدار بهره برداری خارج  و یک دستگاه 
الکترو پمپ با توان باالتر در حداقل زمان ممکن تعویــض و در مدار بهره برداری قرار گرفت. گفتنی 
اســت؛ با این عملیات میزان آبدهی از ۴ لیتر در ثانیه به ۱۰ لیتر در ثانیــه افزایش یافت . مومنیان، 
کارشناس بهره برداری منطقه ضمن اعالم این خبر بیان کرد، با توجه به ضرورت و اهمیت چاه شماره 
دو در تامین آب روستای همگین این کار با حداقل زمان به مدت دو ساعت با بهترین کیفیت موجود 

توسط پرسنل منطقه انجام و در مدار بهره برداری قرار گرفت .

گودبرداری و فونداسیون حوضچه کنتور و شیرآالت منابع 
روستای قمبوان و علی آباد جنبزه

به گزارش روابط عمومی آبفای دهاقان، در شهریور ماه سال جاری، با توجه به باال بودن هدر رفت آب 
در دو روستای مجتمع قمبوان و اهمیت این موضوع ، نصب دو عدد کنتور حجمی الکترومغناطیس 
و شیرآالت باگودبرداری و ساخت حوضچه ها در دستور کار قرار گرفت . الزم به توضیح است این دو 
حوضچه درکنار مخازن آب شرب این دو روستا احداث شده است . مومنیان، کارشناس بهره برداری 
منطقه  گفت با نصب کنتورهای حجمی الکترو مغناطیســی روی خروجی مخازن این دو روستا 
اندازه گیری دقیق دبی تولیدی و محاسبه میزان واقعی و ظاهری هدر رفت آب اندازه گیری می شود.

تعویض پمپ چاه شماره 3 روستای قهه و پوده
به گزارش روابط عمومی آبفای دهاقان، پمپ شناور چاه شماره۳ روستای قهه و پوده تعویض شد. 
الزم به توضیح اســت که این پمپ به دلیل کاهش میزان آبدهی از مدار بهره برداری خارج و با یک 
دستگاه الکترو پمپ با توان باالتر در حداقل زمان ممکن تعویض و در مدار بهره برداری قرار گرفت. 
مومنیان، کارشناس بهره برداری منطقه ضمن اعالم این خبر بیان کرد، با توجه به ضرورت و اهمیت 
چاه شماره سه در تامین آب روستای قهه و پوده این کار با حداقل زمان ممکن به مدت چهار ساعت 

با بهترین کیفیت موجود توسط پرسنل منطقه انجام و در مدار بهره برداری قرار گرفت .

تعویض 1۶۵ کنتور خراب و فرسوده در آبفای منطقه ۵
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه پنج، واحد مشــترکین این منطقه درمردادماه سال جاری 
۱65 کنتور خراب و فرسوده شناسایی و تعویض شد. همچنین در این منطقه ۴۷ هزار و ۸۸۳ کنتور 

قرائت شد.

کافه اقتصاد

آبفا

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اصفهان مصوب شد مرغ به قیمت ۱۲5 هزار ریال درب مرغداری 
افزایش یابد.حسین ایران دوست ادامه داد: در جلسه ستاد تنظیم بازار استان مصوب شد خرید مرغ درب مرغداری به ۱۲5 هزار ریال افزایش یابد و برای مصرف 
کننده هم به قیمت ۱۸۷ هزار و 5۰۰ ریال عرضه شود. ایران دوست با بیان اینکه بهار امسال بر اساس مصوبه ستاد، قیمت مرغ و تخم مرغ درب مرغداری به ترتیب 
۱۰۰ و ۹5 هزار ریال و قیمت خرید شیر خام از دامداری هم ۳۱ هزار ریال اعالم شــده بود، افزود: این قیمت ها منوط به تامین نهاده های دامی مورد نیاز به قیمت 
مصوب برای دامداران بود، ولی تامین نشدن به موقع نهاده ها در زمان مقرر باعث شد قیمت مرغ، تخم مرغ و شیر افزایش یافته و قیمت های قبلی تصویب شده 
رعایت نشد.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: در حال حاضر در موضوع جوجه ریزی مشکلی نداریم و نگران تولید نیستیم 
و خوراک مورد نیاز مرغداری ها از جمله ذرت و جو تامین و مقداری در کنجاله سویا محدودیت داریم و در تالش هستیم این مشکل را حل کنیم.ایران دوست با 
بیان اینکه قیمت مرغ به سمت تعادل و حتی کاهش پیش خواهد رفت، گفت: ثبات در مرغداری به صورت مستقیم روی قیمت تخم مرغ تاثیر می گذارد چرا که 

حمایت با تولید بیشتر و تامین نهاده های در دستور کار است.

افزایش قیمت خرید مرغ از مرغداران استان اصفهان

رونق پرورش 
شترمرغ در 

هرمزگان
مجوز پــرورش شــترمرغ با 
ظرفیــت ۱۲۳ هــزار قطعه در 
در هرمــزگان صــادر شــده 
 که 6 مجوز بــا ظرفیت ۲۴۰۰ 

به بهره برداری رسیده است. 

وز عکس ر

عکس: مهر

به علت رعایت نکردن 
دستورالعمل های بهداشتی انجام شد؛

مهر و موم هزار و 1۵0 
واحد صنفی در اصفهان

با توجه به شــیوع کرونا، هزار و ۱5۰ واحد 
صنفی در استان اصفهان به علت رعایت 
نکــردن دســتورالعمل های بهداشــتی 
مهروموم شــد.مدیر بازرســی و نظارت 
اصناف استان اصفهان گفت: در بازرسی 
از ۱56 هزار و ۴۳۲ واحد صنفی متخلف 
از ابتدای ســال تاکنون ایــن واحد های 
صنفی پس ازتذکــر و درج در پرونده به 
علت تمکین نکردن، بســته شدند.جواد 
محمدی فشــارکی افزود:ایــن واحد ها 
براساس نوع تخلف، یک هفته تا یک ماه 
بسته می مانند و در صورت تخلف دوباره 
کرونایی صاحبان شــان، پروانه کســب 

آن ها غیر فعال می شود.
وی، ماســک نزدن، اســتفاده نکردن از 
مــواد ضدعفونــی را عمــده تخلف های 
کرونایی مغازه داران در اســتان اصفهان 
اعالم کرد.مدیر بازرسی و نظارت اصناف 
اســتان اصفهان اضافه کرد:بیش از ۸5 
درصــد از واحد هــای صنفــی اصفهان، 
دســتورالعمل های بهداشــتی را رعایت 
کردند.محمــدی فشــارکی با اشــاره به 
فعالیــت ۸۷ بــازرس و ۲۴۲ بــازرس 
افتخاری در اســتان اصفهــان افزود:از 
ابتدای شــیوع کرونا در اســفند پارسال 
کنــون بــه علــت اهمیــت رعایــت  تا
دســتورالعمل های بهداشــتی اصناف، 
ســاعت کار بازرســان افزایش و ممنوع 
مرخصی شــده اند.طبق آخریــن آمار، 
هم اکنــون مجمــوع بیماران بســتری 
با عالئم کرونــا در مرکز درمانی اســتان 
اصفهان هزار و ۲۴6 هســتند کــه از این 
تعــداد، ۲۱۳ بیمار با وضعیت جســمی 
بدحال در بخش هــای مراقبت های ویژه 
انــد.۲۳۰ هــزار واحد صنفی در اســتان 
اصفهان فعالیت دارند که دست کم بیش 
 از چهار هــزار و ۳۱5 واحدفاقــد پروانه

 کسب هستند.
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مدیر کل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اجرای رزمایش مهر تحصیلی در چهارمحال

 در رزمایش مهــر تحصیلی در محــل امامــزادگان دو معصوم)س( 
شهرکرد 650 بســته نوشت افزار برای یک ســال دانش آموزان نیازمند 
توزیع شد.حجت  اسالم و المسلمین حســن امیری در این رزمایش 
اظهار داشــت: مجموعه اوقاف و امور خیریه از شــیوع ویروس کرونا 
تدابیری را اندیشیده تا در خدمت مردم باشد، به همین منظور 7 کارگاه 
تولید ماسک در استان راه اندازی شد که تاکنون 350 هزار ماسک تولید 
و توزیع شــده، همچنین 35 هزار لیتر آب ژاول در سطح بقاع متبرکه، 
بیش از هزار و 100 بسته مواد غذایی تبرکی به مناسبت عید نیمه شعبان 
به نام امامزادگان در میان بیماران کرونایی، 4 هزار بسته غذایی، 21 هزار 
افطاری در ماه مبارک رمضان، 13 سری جهیزیه به ارزش یک میلیارد  
و300 میلیون ریال، 2هزار و 400 بسته معیشــتی از ابتدای ماه محرم، 
34 هزار پرس غــذای گرم با محوریت بقاع متبرکه، 32 هزار ماســک 
در ایام محرم و صفر، 2 تن شــکر، ذبح 150 گوســفند و توزیع گوشت 
میان نیازمندان، نصب 20 دستگاه اتوماتیک ضدعفونی دست در محل 
امامزاده ها از جمله اقدامات صورت گرفته است.مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه چهارمحال و بختیــاری بیان کرد: این مجموعــه در طرح مهر 
تحصیلی نیز 650 بسته نوشت افزار برای یک سال دانش آموزان از محل 
موقوفات و کمک های بیرونی تهیه و میان دانش آموزان نیازمند توزیع 
کرد.امیری با اشاره به اینکه سال گذشــته مهر تحصیلی در کانون امام 

صادق) ع( برگزار شد که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا این مراکز 
تعطیل است و کمک ها به نیازمندان ارسال شده است، گفت:  احداث دو 
مرکز خیریه توســط واقفان )مرحوم حاج عبدا... موسوی نافچی( و ) 
صمصام بختیاری( سبب شده تا حدود 100 یتیم جذب این مراکز شوند 
و درصدد هســتیم تا مجموعه دخترانه این مرکز را نیز راه اندازی کنیم.

وی افزود: بیش از هزار نفر در مجموعه امامزادگان شــاغل بودند که به 
علت شیوع ویروس کرونا بیکار شــده اند از جمله این افراد می توان به 
250 مغازه دار مجموعه تفریحی امامزاده حمزه علی )ع( اشاره کرد که 
به علت تعطیلی مغازه ها در حال حاضر بیکار هستند.امیری با اشاره به 
اینکه درآمد موقوفات کم است و بسته های معیشتی به مدد کمک های 
بیرون استانی و خیران تهیه شده، اظهار کرد: درصدد هستیم در زمینه 
آســتان امامزادگان دو معصوم)س( نگاه ملی داشــته باشیم تا این 
مجموعه  به عنوان نگینی در مرکز شهرکرد بدرخشد که این عمل به هم 
افزایی و همفکری افراد نیاز دارد تا بتوانیم در توسعه آستان امامزادگان 
قدم بزرگی برداریم.وی در پایان خاطرنشان کرد: بنده به عنوان متولی 
امامزادگان از وضعیت موجود امامــزاده حلیمه و حکیمه خاتون)س( 
خجالت زده هستم زیرا که این مکان حتی یک سرویس بهداشتی نیز 
ندارد و درصدد هســتیم با یک حرکت جدید و نو قدم هایی در راستای 

توسعه این مکان برداریم.

توزیع 5 میلیون لیتر مواد سوختی در شبکه تعاون روستایی 
چهارمحال و بختیاری 

مدیر تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون پنج میلیون و 47۸ 
هزار لیتر مواد سوختی در شبکه تعاون روستایی اســتان توزیع شده است.افشین حیدری با بیان 
اینکه این میزان مواد سوختی توسط ســه جایگاه پمپ بنزین در کوهرنگ، هوره و دستگرد توزیع 
شده، اظهار داشت: در این مدت ماهانه ۹13 هزار لیتر بنزین، گازوئیل و نفت سفید در استان توزیع 
شده است.وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون 2 میلیون و ۹2۸ هزار لیتر بنزین، 2 میلیون و 3۹4 
هزار لیتر گازوئیل و 154 هزار لیتر نفت ســفید در استان توزیع شده اســت.مدیر تعاون روستایی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به توزیع نفت ســفید در مناطق دور افتاده استان، خاطر نشان کرد: 
مقداری از نفت سفید مورد نیاز این مناطق نیز توســط امور عشایر تامین می شود.حیدری تصریح 
کرد: تعاون روستایی برای تامین سوخت وسایل نقلیه و ادوات کشــاورزی در مناطقی که امکان 
سوخت رسانی نباشد، اقدام به احداث جایگاه های سوخت رسانی کرده است.وی ادامه داد: هم اینک 

چهار درخواست نیز برای احداث جایگاه سوخت در لردگان، اردل، مارکده و سوده جان وجود دارد.

 100 هزار هکتار از اراضی ملی در کوهرنگ و بروجن
 کاداستر می شود

رییس اداره ممیزی و حدنگاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: 100 هزار 
هکتار از اراضی ملی در کوهرنگ و بروجن کاداستر می شود.پنجمین نشست هفتگی کارگروه مشترک 
ادارات کل ثبت اســناد و امالک و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با موضوع برنامه ریزی و 
هدف گذاری کاداستر اراضی ملی شهرستان های بروجن و کوهرنگ برگزار شد.رحمان توکلی، رییس 
اداره ممیزی و حدنگاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در این نشست گفت: 
مقرر  شد با همکاری و یژه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان و در راستای اجرای طرح جهشی ۹ در ۹۹ 
امسال، 50 هزار هکتار از اراضی ملی شهرستان بروجن و 50 هزار هکتار از اراضی ملی شهرستان کوهرنگ 
جهت کاداستر و اخذ سند تک برگ در دستور کار قرار گیرد.وی افزود: با اجرای طرح کاداستر یا حدنگاری، 
مرز بین امالک دولت و اشخاص با هم مشخص و حدود مالکیت اراضی ملی ثبت می  شود.توکلی با بیان 
اینکه با اجرای حدنگاری دسترسی به اطالعات ملک آسان شده و در نهایت، داشتن اطالعات صحیح 
و دقیق از امالک باعث افزایش صحت اقدامات اجرایی دولت و افزایش ســرعت عمل پاســخگویی 
به استعالمات می شــود، اضافه کرد: اجرای این طرح، زمینه صدور ســند تک برگی را به عنوان یکی از 
زیرساخت ها و بستر توسعه اقتصادی اجتماعی فراهم کرده و یکی از راهکار های مناسب برای جلوگیری 
از زمین خواری به شمار می رود.وی ، ایجاد امنیت و آرامش روانی شهروندان، کاهش اشتباهات و حذف 

فرآیند های زائد اداری را از دیگر محاسن اجرای پروژه حدنگاری عنوان کرد.

 لوازم التحریر فروشی های متخلف 
در چهارمحال و بختیاری نقره داغ می شوند

معاون اجرایی تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به طرح نظارتی ویژه بازگشایی 
مدارس گفت: طرح بازگشــایی مدارس و نظارت بــر لوازم التحریری ها و جلوگیــری از افزایش 
خودسرانه قیمت ها در این صنف از بازار از اوایل شهریورماه آغاز شد و تا 15 مهرماه ادامه دارد.قاسم 
رفیعی ادامه داد: بیشــترین وظیفه ما در این طرح، شرکت در گشت های مشترک و برخورد قاطع 
با متخلفین است.رفیعی با اشاره به آمار طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس طی چند روز گذشته 
توضیح داد: 42 اکیپ گشت مشترک به صنف های لوازم التحریر اعزام شدند که ۸0 مورد بازرسی 
صورت گرفته و 10 مورد واحدهای دارای تخلف، 23 مورد واحدهای بدون تخلف و مابقی واحدها در 

حد تذکر و ارشاد ثبت شده  است.

بام ایراناخبار

حصر وراثت
6/122 آقا/خانم ام البنین بزرگیان به شناســنامه شــماره 144 به شــرح دادخواســت  
به کالســه 1352/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین 
توضیــح داده که شــادروان محمد علــی بزرگیان به شــماره شناســنامه 37 درتاریخ 
99/5/27 اقامتــگاه دائمــی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم 
 منحصر اســت: 1(زهــره بزرگیان فرزنــد محمد علــی بــه ش.ش 1250315743. 
2(زهرا بزرگیان فرزند محمد علی بــه ش.ش 1250109906. 3(فاطمه بزرگیان فرزند 
محمد علی به ش.ش 1. 4(ام البنین بزرگیان فرزند محمد علی به ش.ش 144. فرزندان 
متوفی. 5(صدیقه نظریان فرزند علی به ش.ش 26 همسر متوفی وال غیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 985779 قاضی شعبه ششم 

شورای حل اختالف کاشان 
ابالغ وقت رسیدگی

6/123 نظر به اینکه خواهان زهرا سنگانه فرزند حسین دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 
3/840/000 ریال بابت اصل خواسته بموجب یک فقره چک 94/12/22-05160349 
 عهده پســت بانک و به انضمام به طرفیــت نرجس ناجی آبادی )مجهــول المکان( به

 مجتمع شــوراهای حل اختالف کاشــان تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه 15 حقوقی 
شــورای حل اختالف به کالســه 9900175 ثبت و بــرای تاریخ 99/7/29 ســاعت 
9 وقت رســیدگی تعیین گردیــده از آنجا کــه خوانده فــوق الذکر مجهــول المکان 
بوده لذا به تجویــز ماده 73 قانــون آئین دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب در 
امور مدنی مراتب بــه نامبرده ابالغ مــی گردد که در وقت مقرر در جلســه دادرســی 
حاضر شــوند ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلســه رســیدگی جهت دریافت نســخه 
ثانی دادخواســت و ضمائــم آن به دفتــر شــورا مراجعه نماینــد . انتشــار این آگهی 
 به منزله ابالغ محســوب شــده در صورت عدم حضور شــورا تصمیــم مقتضی اتخاذ 
 خواهــد نمــود. م الــف: 985920  مســئول دفتــر شــعبه 15 شــورای حــل

 اختالف کاشان 
حصر وراثت

6/124 آقا/خانم اکرم معراجی پور به شناســنامه شــماره 359 به شــرح دادخواســت  
بــه کالســه 9901435 از ایــن شــورا درخواســت گواهی حصــر وراثت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده که شــادروان فاطمــه یزدان پرســتی به شــماره شناســنامه 
673 درتاریــخ 1390/2/17 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثه 
 حین الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت: 1(اکــرم معراجی پــور بــه ش.ش 359.

  2(محمد معراجی پــور بــه ش.ش 678. 3(ناصــر معراجی پور بــه ش.ش 39226. 
 4(حســین معراجی پــور بــه ش.ش 293. 5(ســعید معراجــی پور بــه ش.ش 904. 
6( حورا معراجی پور به ش.ش 413. 7(ربابه درب جوشقانی به ش.ش 84 . همگی فرزندان 
متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 985783 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان
حصر وراثت

6/125 آقا/خانم ســعید عسکری نیاســر به شناسنامه شــماره 1262919568 به شرح 
دادخواست  به کالسه 1308 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فاطمه هیرمند نیاسر به شماره شناسنامه72 درتاریخ 1399/3/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است: 1(سعید 
عسکری نیاسر فرزند اکبر به ش.م 1262919568. 2(معصومه عسکری نیاسر فرزند اکبر 
 به ش.م 1261100157. 3(محبوبه عسکری نیاسر فرزند اکبر به ش.م 1260603334.

 4( مســعود عســکری نیاســر فرزنــد اکبــر بــه ش.م 1260603334. 5(حســین 
عســکری نیاســر فرزنــد اکبــر بــه ش.م 1262991889. 6(حســن عســکری 
 نیاســر فرزند اکبر به ش.م 1261101987. 7(زهرا عســکری نیاســر فرزنــد اکبر به

 ش.م 1262869821. 8(کبــری عســکری نیاســر فرزنــد اکبــر بــه ش.م 
 1262888336. 9(محمد رضا عســکری نیاســر فرزند اکبر به ش.م 1262901316. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامــه از متوفی / متوفیه نزد او باشــد از 
 تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. 

م الف: 985915 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
 اخطار اجرایی 

6/126 کالســه 806/98  مشــخصات محکوم علیه : نام : اســماعیل اسالم دوست به 
نشانی محل اقامت : خورزوق خیابان مولوی بن بست بهار ،  مشخصات محکوم له : نام: 
عباس میوند به نشانی محل اقامت : شاهین شــهرگلدیس فاز یک عالمه حلی فرعی 5 
،  محکوم به: به موجب رای شــماره 175   تاریخ 99/3/27 حوزه 4 شورای حل اختالف 
شهرستان خورزوق که قطعیت یافته است .  محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 
84/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/000/000 ریال هزینه کارشناسی و مبلغ 
2/130/000 ریال بابت هزینه دادرسی.  ماده 34 قانون اجرای احکام:  همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف اســت  ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد ، صریحا اعالم نماید  . م الف : 985771 داود صفیان قاضی شــعبه اول حقوقی 

شوراهای حل اختالف شهرستان برخوار
ابالغ راي

 -183 دادنامــه  4 ح  شــماره  784 ش   / 97  : پرونــده  6 شــماره  /127 
19 / 4 / 98 درخصــوص دعــوي خواهــان عبــاس شــریف زاده فرزنــد محمــد 
بنشــاني اصفهــان خ ابــوذر کوچــه ویــال بلــوک 97 بطرفیــت خوانــده ســعید 
شــریفي شــمین علیــا فرزنــد مجیــد مجهــول المــکان بــه خواســته مطالبــه 
 000 /40/000 ریــال بابــت یــک فقــره چــک بــه شــماره 7025743 مــورخ

 20 / 2 / 96 عهده پست بانک با احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسي  گردشکار 
خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کالســه فوق و اجراي تشــریفات قانوني در وقت مقررر حوزه به تصدي 
امضاء کنندگان ذیر تشــکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شــور و تبادل 
 نظر ختم رســیدگي را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راي مي نمایــد .با توجه به

 اظهارات خواهان در جلســه دادرســي مورخه 1 / 4 / 98 شــورا و نظربه اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانوني از طریق نشــر آگهي در جلســه دادرســي مزبور حاضر نگردیده 
و الیحه اي ارســال ننمــوده  و از آنجایي که وجود اصل مســتند دعــوي در ید مدعي 
داللت  بربقاء دین بر اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان نســبت بــه دریافت 
وجه آن را داشــته و خوانده دلیــل و مدرکي بر برائــت دین و برائت ذمــه خویش ارائه 
ننموده اند و ایراد یــا دفاع موثري در قبال خواســته خواهان و مســتندات وي به عمل 
نیاورده اند . بنابراین شــورا دعواي مطروحــه  ازناحیه خواهان را وارد و مســتند به مواد 
 313 و 310 قانــون تجــارت و تبصــره الحاقي به مــاده 2 قانون صدور چــک و ماده 
واحــده استفســاریه تبصــره مذکــور مصــوب ســال 77 مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام و مــواد 198 و 515 و 522 از قانــون آییــن دادرســي 
 دادگاههــاي عمومــي و انقــالب در امــور مدنــي خوانــده را بــه پرداخــت مبلغ

 000 / 000 / 40 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ   000 / 625 ریال بابت هزینه 
دادرسي و الصاق تمبر به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 20/ 5 / 95 
لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمي از ســوي بانک مرکزي که توسط اجراي 
احکام محاسبه خواهد شــد در حق خواهان را صادر واعالم مي دارد راي صادره غیابي و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین مرجع و سپس ظرف همین 
 مدت قابل تجدید نظر خواهي در دادگاه محترم تجدید نظر شــاهین شــهر مي باشــد.  
 م الــف: 984444  مهــدي پــور  قاضي شــعبه چهارم  شــواري حــل اختالف  

شاهین شهر 

مزایده
6/128 آگهی مزایده مــال غیر منقول پرونــده اجرایی به شــماره بایگانی:9700284 
ششــدانگ یک باب خانه دارای یک جلد سند با شماره ســریال 0306409 و با مساحت  
171/30 متر مربع تحت پالک ثبتی شــماره 167 فرعــی از 407 اصلی در صفحه 530 
دفتر 31 ذیل ثبت شــماره 5731 به نام مرتضی قربانی سینی فرزند قاسمعلی سابقه ثبت 
دارد،حدود و مشخصات شــماال به طول 9/13 متر درب و دیواریست به گذر حریم قنات 
شــرقا به طول 19 متر دیواریســت به دیوار پالک 166 فرعی  جنوبا به طول8/90  متر 
دیواریست به دیوار پالک 171 فرعی غربا به طول 19 متر دیواریست به پالک 407 اصلی 
باقیمانده،حقوق ارتفاقی ندارد،که به موجب سند رهنی شماره 2794 مورخ1392/09/16  
دفترخانه اســناد رســمی شــماره 358 گزبرخوار در رهن بانک ملت می باشد و به علت 
بدهی مبلغ 135/500/244 ریــال اصل طلب و مبلغ 19/529/504 ریال بابت ســود و 
مبلغ 65/966/747 ریال بابت خســارت تاخیــر تادیه تا تاریــخ 1397/02/09 و از این 
تاریخ به بعد روزانه 89/195  ریــال به بانک ملت بانضمام 5%حقــوق دولتی بدهکار 
می باشــدو برابر نظریه مورخ 1399/03/05 کارشــناس رســمی قوه قضائی توصیف 
اجمالی مورد وثیقه عبارت اســت از: ششدانگ به آدرس: ســین برخوار خیابان سعدی 
کوچه عباس پیری بن بست شــقایق پالک 11 کد پســتی7337131791 ، الف: اسناد 
رســمی مالک و موقعیت:ملک دارای سند رسمی مالکیت به شــماره چاپی 0306409 
و پالک 167 فرعــی از 407 اصلی، در صفحــه 530 دفتر 31 ذیل ثبت شــماره 5731 
بخش 16 ثبت اصفهان به مالکیت مرتضی قربانی ســینی می باشــد. ب: مستحدثات 
ساختمانی: یک ساختمان مســکونی به شــماره پالک ثبتی 167 فرعی از 407 اصلی 
 واقــع در بخش 16 ثبت اصفهان که شــامل یــک طبقه همکف به صورت مســکونی 
می باشد مطابق با ســند مالکیت عرصه ملک به مســاحت171/30  متر مربع و مطابق 
با مساحی انجام شــده در محل اعیانی ملک در حدود 130 مترمربع می باشد ساختمان 
فوق به صورت دو خوابه فاقد نما با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک و خر پشته آن فاقد 
سقف می باشد کف فرش سالن ســرامیک و کف فرش حیاط موزاییک،در و پنجره های 
فلزی،آشپزخانه با کابینت سنگی بدون درب،پوشش بدنه گچ سفید نقاشی شده و تا ارتفاع 
یک متر سرامیک و سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی با انشعابات آب 
و گاز و برق می باشد ملک فوق دارای پروانه ساختمانی شماره 931 مورخ 1384/11/27 
و فاقد  پایان کار می باشد و دارای قدمتی در حدود 15 سال است الزم به ذکر است در زمان 
بازدید ملک در تصرف آقای مرتضی قربانی سینی بود،با توجه به موارد فوق الذکر قیمت 
عرف محل شــرایط روز عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در کارشناسی 
ارزش ششدانگ پالک فوق 1/950/000/000 ریال معادل یک میلیارد و نهصد و پنجاه 
 میلیون ریال بــرآورد می گردد و جهت وصول طلب بســتانکار و حقوق دولتی و ســایر 
هزینه های پرونده کالسه فوق الذکر در روز دوشنبه مورخ 1399/07/21 از ساعت 9 الی 
12 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالک برخوار واحد اجرا واقع در دولت آباد خیابان مطهری 
بن بســت میالدا داره ثبت اســناد و امالک برخوار طبقه دوم واحد اجرا از طریق مزایده 
حضوری به فروش می رســد با عنایت به طلب بســتانکار و هزینه های قانونی مزایده 
از مبلغ 1/950/000/000 ریال معادل یک میلیارد و نهصــد و پنجاه میلیون ریال برای 
ششــدانگ پالک 407/167 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان شروع و به باالترین قیمت 
 که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شــرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است
 و طبق ماده 136 آیین نامه اجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
اســت برنده مزایده مکلف اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ 
 مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظــرف مهلت مقرر،مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد ضمنا چنانچه روز تعیین شــده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز 
بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد ضمنًا بدهی های 
مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است 
 و تنظیم سند انتقال موکل به ارائه مفاصا حساب های دارایی،شهرداری و…. خواهد بود 

ضمنًا این آگهــی در یک نوبــت در روزنامه زاینــده رود مــورخ 1399/06/27 درج و 
منتشــر میگردد توضیحا جهت شــرکت در جلســه مزایده مبلــغ واریــز ده درصد از 
پایــه مزایده طــی فیــش مخصــوص اداره اجرا بــه همراه تقاضــای کتبــی و ارائه 
کارت شناســایی معتبــر الزامی اســت. ضمنًا طی نامــه شــماره 99/838926  مورخ  
 1399/06/11 بانــک  ملــت ملــک فاقد بیمــه می باشــد. م الــف:984۶29  

ابراهیم غفاری رئیس واحد اجرای اسناد رسمی برخوار
اخطار اجرایی

6/129 محکــوم علیــه حمیــد اخباراتــی فــرد مجهــول المــکان و محکــوم له 
جمشــید بویری بنشــانی گلدیس فاز 3 خ ســلمان بلوک 13 کاشــف برج  به موجب 
رای شــماره 647 تاریــخ 3 / 12 / 98 حــوزه 9 حقوقــی شــورای حــل اختــالف 
شهرستان شــاهین شــهر محکوم علیه محکوم اســت به مبلغ 000 / 000 / 45 ریال 
بابت اصل خواســته و خســارت تاخیر تادیه از تاریــخ چــک 27 / 5 / 98 لغایت زمان 
 وصول و مبلــغ 500 / 562 / 1 ریــال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له ســایر 
هزینه های اجرایی بر عهــده محکوم علیه می باشــد .  ماده 34 قانــون اجرای احکام 
همین که اجراییه بــه محکوم علیه ابالغ شــد محکــوم علیه مکلف اســت ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی 
معرفی کنــد که اجرای حکــم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی 
که خود را قــادر به اجرای مفــاد اجراییه نداند بایــد ظرف مهلت مزبــور صورت جامع 
 دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کنــد و اگر مالی نــدارد صریحا اعــالم نماید.  
م الف: 987115  محســن اعظمی  قاضی شــعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 

شاهین شهر 
اخطار اجرایی

6/130 محکوم علیه 1- محمود محمدی 2- علی طاهــر مجهول المکان و محکوم له 
 امین عدیم النظرشاهین شهر خ مخابرات فرعی 16 پ 24  به موجب رای شماره 54 تاریخ
 24 / 2 / 99 حوزه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان شاهین شهر محکوم علیه 
محکوم اســت به پرداخت تســاوی محکوم علیها به مبلغ 000 / 500 / 149 ریال بابت 
 اصل دین و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چــک 26 / 9  / 98 لغایت زمان وصول و مبلغ

  705 / 869 / 2 ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حق محکــوم له پرداخــت تادیه 
هزینه های اجرایی به عهده محکوم علیها می باشد .  ماده 34 قانون اجرای احکام همین که 
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید .  م الف: 987078 محسن اعظمی قاضی شعبه نهم حقوقی 

شورای حل اختالف شاهین شهر 
 اخطار اجرایی

6/131 محکوم علیه فرشید نیکدل تیموری مجهول المکان و محکوم له علی رضا ملک 
پور فرزند نوذر بنشانی شاهین شهر خ فرخی روبروی شــیرینی فروشی مادر پالک 2 به 
موجب رای شــماره دادنامه 18  تاریخ 30 / 1 / 99 حوزه 8 حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت پرداخت مبلغ 35/000/000 
ریال برابر با اصل خواسته و مبلغ پانصد و هفتاد و دو هزار پانصد ریال هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه از زمان ثبت دادخواست مورخه 1 / 11 / 98 لغایت زمان اجرا بر اساس تغییر شاخص 
های بانک ملی مرکزی جمهوری اسالمی ایران که حین اجرای حکم محاسبه می گردد در 
حق محکوم له پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرا به عهده محکوم علیه می باشد  .  ماده 
34 قانون اجرای احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
 را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .  م الف: 987120 

حمزه صفدریان  قاضی شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 

سرپرست معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

مناسب سازی 30 تا 35 درصد 
معابر برای استفاده معلولین

سرپرســت معاونت توانبخشــی اداره کل بهزیســتی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تاکنون برای 16 
هزار و 640 فرد دارای معلولیت در چهارمحال و بختیاری 
کارت شناسایی صادر شده است، گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون 340 کارت معلولیت صادر شــده است.جمیله 
میرنژاد ادامه داد: معلولیت مددجو با مراجعه به این نهاد 
توسط کمیسیون پزشــکی از لحاظ  نوع و درجه بررسی 
می شود.وی با بیان اینکه معلولیت به پنج دسته جسمی 
حرکتی، ذهنی، اعصاب و روان، بینایی، شنوایی و گفتاری 
تقســیم می شــود، عنوان کرد: افراد دارای معلولیت از 
لحاظ درجه به سه دسته خفیف، متوسط و شدید تقسیم 
می شوند.میرنژاد افزود: با تایید کمیسیون پزشکی برای 
افراد دارای معلولیت کارت شناســایی صــادر و به این 
وسیله یک بانک اطالعاتی از این اشخاص در بهزیستی 
تشکیل می شود.وی اضافه کرد: بسته به نوع معلولیت 
خدماتی مانند دریافت مستمری خدمات توانبخشی و 
رفاهی به این افراد تعلق می گیرد.سرپرســت معاونت 
توانبخشــی اداره کل بهزیســتی چهارمحال و بختیاری 
گفت: در حال حاضر 32 هزار معلول در استان از خدمات 

این نهاد بهره مند هستند.
وی در ادامه بــا بیان اینکــه 30 تا 35 درصــد معابر و 
ساختمان های عمومی استان مناسب سازی شده است، 
توضیح داد: صدور پروانه ســاخت برای ساختمان های 
عمومی و همچنین تعمیر و بازســازی منــوط به انجام 
عملیات مناسب سازی رفت وآمد برای معلولین است.

میرنژاد اضافه کرد: دســتگاه هایی از جمله استانداری، 
بهزیستی، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، مدیریت و 
برنامه ریزی، شورای شهر، شهرداری، نماینده تشکل های 
غیردولتی جانبازان و سایر دستگاه های دولتی بر حسب 
مورد عضو کمیسیون مناسب سازی معلولین هستند.وی 
ادامه داد: این کارگروه با هدف تاکید بر انجام امور مرتبط 
با مناسب ســازی و خدمات، محیط و اماکن و وسایل 

حمل ونقل عمومی فعالیت می کند.
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نگرانی مسئوالن استان از روند افزایش مبتالیان به کرونا
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا با توجه به روند رو به افزایش تعداد مبتالیان در استان بر 

رعایت بیش از پیش شــیوه نامه های 
بهداشــتی تاکیدکرد.حجت ا... غالمی 
در حاشیه چهل و نهمین نشست ستاد 
اســتانی مقابله با کرونا در استانداری 
اصفهان گفت:تاکید بر اجرای مصوبات 
پیگیری نشــده ایــن اســتاد از دیگر 
موضوعات مطرح شده در این نشست 
بود.وی افزود:با توجه به نزدیک شدن 
به ایــام اربعین حســینی و ممنوعیت 
پیاده روی این مراســم از سوی دولت 

عراق مقرر شدآیین های عزاداری مشــابه با ایام دهه اول محرم با رعایت دقیق شیوه نامه های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شود.

 نیمی از دروس دانشگاه صنعتی اصفهان 
حضوری برگزار می شود

رییس دانشــگاه صنعتی اصفهان گفت: براساس مصوبه شورای دانشــگاه صنعتی اصفهان و با 
هدف کنترل شیوع ویروس کرونا ۵۰ درصد دروس حضوری و بقیه غیرحضوری برگزار می شود.
سیدمهدی ابطحی با بیان اینکه براساس آمار موجود حدود ۳.۵ درصد دانشجویان ابزار اینترنت 
در دست نداشتند، ادامه داد: افرادی که از ابزار اینترنت محروم بودند دانشگاه خوابگاهی براساس 
دستورالعمل بهداشتی در اختیار آن ها قرار می دهد تا شرایط عادالنه آموزشی فراهم شود. ابطحی 
بیان کرد: در شرایط کرونا دانشــگاه صنعتی اصفهان با وضعیت پیچیده ای مواجه شد به همین 
منظور اولین تصمیمات در شرایط خاص با برگزاری ستاد کرونا اخذ شد.وی اظهارداشت: با تشکیل 
ستاد کرونا در دانشگاه تصمیم بر این شد تا به حوزه آموزش وارد شویم از این رو تصمیم گیری بر 

این بود تا طول ترم دانشگاه سه هفته افزایش پیدا کند.
رییس دانشــگاه صنعتی اصفهان بیان کرد: ۹۷ درصد پوشــش دروس در سامانه های مجازی 
دانشــگاه صورت گرفت و برخی دروس تحصیالت تکمیلی با اندکی تاخیر تکمیل شد و در نهایت 

پوشش ۹۹ درصدی آموزش اتفاق افتاد.

 آزادی یک زندانی در خمینی شهر 
از محل اجرای امینانه نیات واقفان

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان خمینی شــهر گفت: یک زندانی جرائم غیرعمد در 
خمینی شــهر با هزینه ای که از محل اجرای امینانه نیات واقفان تامین شــد، از بند رهایی یافت.

حسن توکلی در خصوص وصول مطالبات موقوفات شهرســتان خمینی شهر اظهار کرد: موظفی 
این اداره در پنج ماه نخست امسال ۵۰ میلیون تومان بوده که تاکنون ۵2.۵ میلیون تومان و مازاد 
بر موظفی تعیین شده محقق شده است.وی با بیان اینکه اجرای امینانه نیات واقفان نیز در این 
شهرستان به خوبی پیگیری شده است، اضافه کرد: در یک مورد از این اجرای امینانه نیات واقفان 
۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای آزادی یکی از زندانیان جرائم غیر عمد شهرســتان هزینه شده 
است.رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر اضافه کرد: تامین ماسک، دستکش 
و دستگاه ضدعفونی کننده برای مراســم های ویژه عزاداری، تامین بسته های معیشتی در قالب 

طرح »شمیم حسینی« از دیگر موارد تامین شده از محل اجرای امینانه نیات واقفان است.

وقتی بازار داغ شایعات، وحشت به جان مصرف کنندگان مرغ می اندازد؛

»کانیبالیسم« نداریم

صحبت از مرغ و مرغداری ها این روزها زیاد  پریسا سعادت
شــنیده می شــود. گرانی، کمبود و سایر 
حواشــی موجب شــده تا توجهات به این بخش از بازار جلب شود؛ اما 
پخش یــک کلیپ در فضای مجــازی به نوعی بهــت و حیرت مصرف 
کنندگان را در پی داشــت؛ ویدئویی که نشــان می داد مرغ ها در یک 
مرغداری مشغول خوردن الشه یک مرغ دیگر هستند. پدیده ای که یک 
عالمت سوال بزرگ در مورد سالمت تغذیه ای مرغ ها و طیور در روزهایی 
که گفته می شود مرغداران به شــدت برای تامین نهاده ها و خوراک در 
مضیقه هستند، به وجود آورده است. این ویدئو که گفته شده مربوط به 
یکی از مرغداری های ارومیه اســت با واکنش های زیادی از ســوی 
مسئوالن مربوطه و به خصوص دامپزشکی مواجه شده است. پس از 
اینکه ابتدا اعالم شد دیگر خواری یا عارضه کانیبالیسم در میان طیور ایران 
وجود ندارد و این کلیپ ســاختگی است؛ اما مســئوالن اعالم کردند به 
صورت موردی این مسئله وجود دارد که به دلیل سهل انگاری صاحبان 
مرغداری های بیشتر سنتی اتفاق می افتد و عارضه ای همه گیر نیست. 
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان هم در واکنش به نگرانی ها از وجود 
این بیماری در میان مرغداری های اصفهان گفت: عارضه »کانیبالیسم« 

هیچ مشکلی برای انسان نداردو انتشــار کلیپ های ساختگی در این 
خصوص باید بررسی شود.شهرام موحدی با اشاره به کلیپ پخش شده 
در فضای مجازی که ترس از خرید گوشــت مرغ را در بین شــهروندان 
اصفهانی پدید آورده است، اظهار داشت: انتشار این چنین کلیپ هایی که 
بعید به نظر می رســد در داخل کشور تولید شده باشــد، نشان از قصد 
بیمارگونه منتشر کننده است.وی افزود: این وظیفه پلیس فتاست که با 
سازندگان و منتشر کنندگان این ویدئوهای ساختگی در فضای مجازی 
برخورد کند؛ چراکه انتشار این قبیل کلیپ ها خبر از حیوان آزاری می دهد.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره  به انتشار کلیپ هایی که در 
فضای مجازی و به علت فقر سواد رسانه ای می تواند موجب تشویش 
اذهان عمومی شــود، تصریح کرد: آنچه مشخص اســت این کلیپ با 
مقاصد غیراخالقی تولید شــده اســت.موحدی با اشــاره بــه عارضه 
»کانیبالیسم« در طیور گفت: این بیماری »هم خواری« در طیور رفتاری 
پرخاشگرانه است که در میان ماکیان رخ می دهد. در این بیماری، پرنده 
بیمار با نوک زدن به پرنده دیگر سعی می کند تخلیه روانی شود و سایر 
پرندگان هم با تقلید این رفتار به همنوع خواری می پردازند.وی، عواملی 
که منجر به عارضه »کانیبالیســم« در طیور می شود را برشمرد و افزود: 

تراکم باالی پرنــدگان به ویژه در قفس، جیره غذایی نامناســب، دما و 
نوردهی غیراســتاندارد و حتی وجود انگل و شپش منجر به این عارضه 
خواهد شد.مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان با اشاره به حساسیت 
طیور به رنگ قرمز گفت: در مرغداری های ســنتی این مسئله مدیریت 
شده و مرغ زخمی از میان بقیه مرغ ها جمع آوری می شود و در واحدهای 
مرغداری صنعتی هم مدیریت این مورد به نحو احسن صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: در کلیپ منتشر شده در فضای مجازی مرغی به تصویر 
کشیده می شود که یک سوم بدن آن خورده شــده و هنوز زنده است و 
توسط سایر مرغ ها نوک زده می شود،این مورد ناشی از ساختگی بودن 
این  کیلیپ است.موحدی با تاکید بر اینکه در واحدهای مرغداری عارضه 
»کانیبالیسم« کامال تحت کنترل و مدیریت اســت، تصریح کرد: این 
عارضه به هیچ عنوان از دام به انسان منتقل نمی شود و پرنده های زخمی 

در کشتارگاه به طور کامل جدا می شوندو از چرخه مصرف دور می شود.
 بازار داغ شــایعات می تواند به راحتی کمر یکی از صنایع بزرگ کشــور 
را بشــکند آن هم در شــرایطی که این صنعت به دلیل کــم کاری و بی 
مســئولیتی مدیران و ســودجویی دالالن در بــازار به انــدازه کافی با 

چالش های تولید و فروش و تنظیم بازار دست به گریبان است.

مدیرکل اتباع و امور مهاجران استانداری اصفهان با 
اشاره به افزایش خروج از کشــور اتباع فاقد مدارک 
معتبر هویتی در ســال های اخیر گفت: صدور برگه 
حمایت تحصیلی تا 2۷ شهریور ماه با مراجعه به دفتر 
خدمات اتباع خارجی در اســتانداری ادامه داشت.

مهدی سلیمانی، در خصوص صدور شناسنامه برای 
فرزندان مــادران ایرانی ازدواج کرده بــا اتباع، اظهار 
کرد: در گذشته قانونی تحت عنوان اعطای تابعیت به 

مادران ایرانی مصوب سال ۱۳۸۵ در این باره اعمال 
می شد که شرط دادن تابعیت به افراد داشتن مدارک 
هویتی و اقامتی معتبر از سوی پدر خارجی، رسیدن 
فرزند به سن ۱۸ سال و ثبت ازدواج زن ایرانی و مرد 
خارجی در دفاتر ثبت ازدواج بود و از طرف دیگر فرزند 
مذکور باید مدرک رد تابعیت خارجی خود از کشــور 
ذی ربط را ارائه می کرد.مدیرکل اتباع و امور مهاجران 
استانداری اصفهان تصریح کرد: در سایت اداره اتباع و 
امور مهاجران اصفهان زمینه پیش ثبت نام یا تقاضای 
تابعیت فراهم شده است. فرمی در این سامانه تعریف 
شــده که متقاضیان می توانند درخواســت تابعیت 
خود را ثبت کننــد و پس از طی مراحــل قانونی اگر 

پاسخ استعالمات مثبت بود برای فرزندان این افراد 
شناسنامه صادر می شود.وی با اشاره به روند ازدواج 
بین زنان ایرانی و مردان خارجی بعد از تغییرات قانون 
تابعیت، گفت: نمی توان ادعا کرد روند ازدواج افزایشی 
بوده به این دلیل که مراجعاتی در این خصوص وجود 
نداشته اما در این زمینه تا آخر ســال می توان اظهار 
نظر قطعی داشت.سلیمانی با بیان اینکه با تصویب 
این قانون صدور شناســنامه برای فرزندان مادران 
ایرانی افزایش می یابد، افزود: با تقسیم کاری که بین 
دستگاه های متولی شــده و آمادگی که وجود دارد، 
پذیرش مادران ایرانی یا فرزندان شان می تواند با روند 

خوبی انجام بگیرد و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

مدیرکل اتباع و امور مهاجران استانداری اصفهان:

صدور شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی افزایش می یابد

 پس از اینکه ابتدا اعالم شد دیگر خواری یا عارضه کانیبالیسم 
در میان طیور ایران وجود ندارد و این کلیپ ساختگی است؛ اما 
مسئوالن اعالم کردند به صورت موردی این مسئله وجود دارد 
که به دلیل سهل انگاری صاحبان مرغداری های بیشتر سنتی 

اتفاق می افتد و عارضه ای همه گیر نیست

تجلیل از مدافعان سالمت 
توسط خادمیاران کانون 
سالمت رضوی اصفهان

آیین تجلیل از مدافعان ســالمت با حضور دبیر 
کانون های خدمت رضوی اصفهان و خادمیاران 
کانون سالمت رضوی برگزار شــد.در این آیین 
ضمــن ادای احترام بــه مقام شــهدای مدافع 
سالمت  از زحمات کادر درمان بیمارستان های 
الزهرا، امين و غرضی اصفهان با اهدای هدایای 
متبرک رضوی بــه کادر درمان آســیب دیده از 

بیماری کرونا از آنان قدر دانی و تجلیل شد.

آزادی زندانی مالی با کمک مامور پلیس اصفهان
با کمک خیرخواهانه مامور پلیس در اصفهان، متهم مالی، آزاد شــد.رییس بازرسی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان گفت: شهروندی طی تماس تلفنی با سامانه ۱۹۷ فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان از مامور کالنتری زواره 
فرماندهی انتظامی شهرستان اردستان 
که با عمل خیرخوهانه او آزاد شده بود 
تشکر و قدردانی کرد.ســرهنگ ایرج 
محمدی با بیان اینکه پس از بررســی 
مشخص شــد این مامور برای اجرای 
حکم جلب این شــهروند کــه به اتهام 
مالی صادر شــده بود به همراه شاکی 
به منــزل وی رفته بود، گفــت: مامور 
پس از مشــاهده وضعیت نامناســب 
زندگی این شــهروند و اینکه بر اثر شــیوع بیماری کرونا بیکار شــده و توانایی پرداخت بدهی 
 ۵ میلیون ریالی را نداشــت، بدون هیچگونه چشــم داشــتی طلب وی را پرداخت کرد و باعث 

آزادی اش شد.

 بیش از 11 کیلوگرم ماده مخدر شیشه در نایین
 کشف شد

ماموران انتظامی شهرستان نایین موفق به کشف بیش از ۱۱ کیلوگرم ماده مخدر شیشه از یک 
دستگاه خودروی عبوری در این منطقه شدند. فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: ماموران 
انتظامی هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از جاده های منطقه به یک دستگاه خودروی 
سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شــدند و آن را متوقف کردند.سرگرد هادی کیان مهر افزود: ماموران 
در بازرسی از خودروی یاد شده  ۱۱ کیلو و ۸۸۰ گرم شیشه جاساز شده در صندلی عقب خودرو  
کشــف کردند.وی افزود: در این عملیات 2 قاچاقچی دستگیر شــدند. روزانه به طور متوسط 
افزون بر 2۵ هزار دستگاه خودرو از جاده های شهرستان نایین عبور می کنند.شهرستان نایین 
در ۱۴۰ کیلومتری شــرق اصفهان قرار دارد و به دلیل وجود مناطق کویری، بیراهه های بیابانی و 
همجواری با استان های شــرقی یکی از نقاط تردد قاچاقچیان و حمل و نقل مواد مخدر و انواع 

کاالهای قاچاق است.

جانشین فرمانده انتظامی استان:

لپ تاپ های قاچاق به بازار نرسیدند
جانشین فرمانده انتظامی اســتان، از توقیف کامیون حامل محموله لپ تاپ قاچاق در شهرضا 
خبر داد.ســرهنگ»محمدرضا هاشــمی فر« با اعالم این خبر گفت: ماموران انتظامی مستقر 
در ایستگاه ایست و بازرسی شــهید امامی فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا حین کنترل 
خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده که از بنادر جنوب کشور به سمت اصفهان در 
حرکت بود، مشکوک شــدند و آن را متوقف کردند.وی افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی، 
۱۵۰ دستگاه لپ تاپ و ۹۰ دستگاه شارژر با مارک های مختلف خارجی که همگی فاقد هرگونه 
مدارک گمرکی بوده و به صورت قاچاق حمل می شدند، کشف شد.جانشین فرمانده انتظامی 
استان اصفهان، ارزش محموله مکشــوفه را برابر اعالم کارشناســان مربوطه ۷ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال اعالم کرد و گفت: در این عملیات، یک نفر دســتگیر که برای انجام مراحل قانونی 

به مرجع قضایی معرفی شد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

دیدگاهناجا

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

نگاه دانشجویان به نگاه 
کاریابی تبدیل شده است

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
شورای اســالمی در خصوص کم اهمیتی 
به رشــته های علوم انســانی و علوم پایه، 
اظهار داشت: یکی از دالیلی که بسیاری از 
داوطلبان رشته تجربی را انتخاب می کنند، 
این است که نوع نگاه دانشجویان به نگاه 
کاریابی، تبدیل شــده است و می خواهند 
از درســی که می خوانند به شغلی مناسب 
دست یابند.امیرحسین بانکی پور  افزود: 
در جامعه فعلی رشــته های پزشــکی به 
خصوص پزشــک متخصص هــم از نظر 
اجتماعی و هــم از نظر اقتصــادی رونق 
بیشــتری دارد و ایــن موضــوع بــرای 
دانش آموزان کنکوری پررنگ خواهد شد، 
در حالی که مسائل اصلی کشور، عمدتا به 

علوم انسانی برمی گردد.
بانکی پور بیان کرد: در حوزه علوم انســانی 
نتایج کار هنــوز برای دانشــجویان به جز 
چند رشته خاص مانند حقوق، حسابداری 
و روان شناسی ملموس نیســت، ما باید 
جنبه های کاربردی علوم انسانی را پررنگ 
کنیم.نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: باید به رشته ها 
نگاه مسئله محور شــود و به همه رشته ها 
به دید کارشناســی نگاه کنیم، به خصوص 
برخی رشته ها که زمینه بنیادی تری دارد و 
تا مقطع لیسانس کاربرد عملی در جامعه 
ندارد.نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به فرهنگ سازی و 
تعریف ساختار در این  خصوص عنوان کرد: 
باید دبیرستان هایی در حوزه علوم انسانی 
فعالیت کننــد، الگوهایی کــه در جامعه 
هســتند و خروجی های علوم انسانی نیز 
معرفی شــوند.وی ادامه داد: باید نشان 
دهیم که دانشــجویان علوم انسانی تا چه 
حد می توانند موفق و نقش آفرین باشند، 
دبیرســتان ها به این مهم، توجه بیشتری 
داشته باشــند و فضا را برای علوم انسانی 

فراهم کنند.

اصفهان در حالی آماده فرارسیدن آخرین پاییز قرن می شــود که از نظر همه گیری کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد و به نظر می رسد با شروع فصل سرما، وقوع وارونگی 
دما و افزایش غلظت آالینده ها در شرایط همه گیری کرونا مشکالت را دو چندان کند.نوید حاجی بابایی، معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
می گوید: عوامل جوی پاییز پیش رو آلودگی هوا را افزایش خواهد داد و این شــرایط با ترافیک خودروها شدت خواهد یافت؛ غبارآلودگی در ماه های مهر، آبان و آذر به 
ویژه در ساعات صبح پدیده غالب این کالن شهر و مناطق پرجمعیت خواهد بود.وی می افزاید: با توجه به ضعیف بودن فعالیت سامانه های بارشی و کاهش فراوانی گذر 
سامانه های جوی از روی استان اصفهان، بارش کمتر از نرمال، پایداری نسبی جو در الیه های میانی و نفوذ توده هوای به نسبت سرد در سطح زمین شرایط برای افزایش 
آلودگی هوا در کالن شهر اصفهان و شهرک های صنعتی در پاییز ۹۹ مهیاست.بنا بر تاکید معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، نیاز است مسئوالن امر 
برای جلوگیری از تشدید این پدیده در پاییز کرونایی فعالیت ها و منابع انتشار آالینده ها را محدود کنند زیرا اگر در فعالیت ها مراعات نشود غلظت آالینده های شهری و اعداد 
شاخص کیفی هوا به شدت باال می رود.گفتنی است اصفهانی ها از ابتدای امسال تاکنون 2۷ روز هوای ناسالم نفس کشیدند؛ اما عامل افزایش روزهای ناسالم در این مدت 
وجود آالینده ازن )O3( و گرد و غبار بوده است. ازن، یکی از آالینده های موجود در هواست که از گازهای آالینده مانند اکسید نیتروژن و هیدرو کربن های فرار با تابش نور 
خورشید ایجاد می شود و با گرما افزایش می یابد و منابع آالینده ثابت و متحرک به ویژه موتورسیکلت ها و خودروهای کاربراتوری در تولید این گاز نقش عمده ای دارند. 

 آخرین پاییز قرن در اصفهان؛ پاییزی با بارندگی کم و آلودگی خواهد بود

 باز  بارانم آرزوست...



شجاع خلیل زاده با حضور در منطقه جریمه حریف موفق به ثبت گل حساسی برای این تیم شد.شجاع که پیش از اعزام تیم به دوحه ماجرای بزرگی را شکل داد و از 
عدم تمایل مسئوالن باشگاه برای توافق در زمینه تمدید قراردادش صحبت کرد، در ادامه در اولین بازی این تیم به عنوان مهره ای تاثیرگذار ظاهر شد.در شرایطی که 
پرسپولیس از دو بازی قبلی خود در این رقابت ها تنها یک امتیاز کسب کرده بود و تساوی برابر التعاون 6 امتیازی می توانست کار را برای صعود شاگردان یحیی گل 
محمدی تقریبا غیرممکن کند، شجاع با حضوری به موقع در محوطه جریمه حریف، با ضربه ای تمام کننده سه امتیاز را برای تیمش به ارمغان آورد.پرسپولیس اکنون 
با این سه امتیاز و برد ارزشمندی که روی ضربه شجاع خلیل زاده به دست آورده، یکی از مدعیان صعود لقب گرفته و قطعا بازی برگشت دو تیم می تواند معادالت 
صعود را تحت تاثیر قرار دهد. جایی که سرخ ها با تکرار پیروزی می توانند از این حریف عربستانی پیش بیفتند و شانس صعود لقب گیرند. نکته دیگر در مورد  گل 
شجاع خلیل زاده برای پرسپولیس، پاداشی است که کنفدراسیون برای پیروزی در نظر گرفته است؛ طبق قوانین پاداش، پیروزی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 

50هزار دالر خواهد بود و مدافع سرخ ها با این گل خود، در شرایط مشکالت مالی کنونی ارز مناسبی را وارد خزانه باشگاه کرده است. 

گل 50 هزار دالری »شجاع« برای پرسپولیس
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عذرخواهی »پورقاز« از هواداران سپاهان 
عزت پور قاز ، مدافع با تجربه تیم فوتبال ســپاهان سه شنبه شــب در شکست دو بر صفر این تیم 
مقابل النصرعربستان روی هر دو گل دریافت شده  نقش بارزی داشت و یکی از دالیل اصلی باخت 
طالیی پوشان اصفهان در مقابل نماینده پر قدرت عربستان بود . پورقاز در صحنه به ثمر رسیدن گل 
اول موفق به مهار مهاجم کارکشته النصر یعنی عبدالرزاق حمدا... نشد تا او روی یک ارسال بتواند 
با ضربه سر گل اول تیمش را به ثمر برســاند و درصحنه گل دوم هم با یک دفع ناقص مجددا این 
مهاجم مراکشی را در موقعیت گل قرار داد تا دروازه پیام نیازمند برای دومین مرتبه باز شود. به همین 
دلیل پورقاز پس از اتمام این دیدار، اقدام به انتشار یک استوری کرد و از هواداران سپاهان به خاطر 
عملکرد ضعیفش عذر خواهی کرد.پورقاز در این استوری نوشت»روز سخت، تلخ و بدی بود. به همه 

سپاهانی ها عزیز قول می دهم جبران کنم«.

سنگربان ذوب آهن با هواداران خداحافظی کرد
دروازه بان جوان سبزپوشان اصفهانی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود از جدایی اش از ذوب 
آهن خبر داد.معراج اسماعیلی، سنگربان جوان تیم ذوب آهن که در لیگ نوزدهم و به ویژه در دوران 
علیرضا منصوریان بازی کرد و با مهار پنالتی نامش بر ســر زبان ها افتاد، با انتشار پیامی در صفحه 
شــخصی خود اعالم کرد که دیگر در جمع ذوبی ها نیســت و فصل آینده در تیمی دیگر خواهد بود.

اسماعیلی که سابقه بازی در تیم های ملی پایه را دارد و از بازیکنان آکادمی مقاومت تهران و ذوب آهن 
اصفهان به شمار می رود، برای لیگ بیستم با چند پیشنهاد مواجه شده است.البته شنیده می شود 

او مذاکراتی را با آلومینیوم اراک داشته و احتماال فصل آینده شاگرد رسول خطیبی خواهد بود.

فوالدی ها در انتظار جدایی» حسینی« از استقالل
جواد نکونام، سرمربی فوالد خوزستان برای حضور پرقدرت تیمش در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، 
درصدد جذب یک دروازه بان باکیفیت است.در حال حاضر سیدحسین حسینی، دروازه بان استقالل 
در تیررس باشگاه فوالد و نکونام قرار دارد و فوالدی ها در انتظار تصمیم حسینی برای جدایی از استقالل 
هســتند. با توجه به حضور رشید مظاهری در اســتقالل خبرهایی درباره احتمال جدایی حسینی از 
جمع آبی پوشان مطرح شده؛اما حسینی هنوز واکنشی به این موضع نشان نداده است.فوالدی ها به 
حسینی پیغام داده اند که خواهان وی هستند، البته نکته مهم این است که باشگاه فوالد با حسینی 
در مورد مسائل مالی به توافق برسد. این در حالی است که سعید آذری، مدیرعامل باشگاه فوالد چند 

روز پیش در مصاحبه ای اعالم کرد این باشگاه حاضر نیست مبالغی سنگین به بازیکنانش بپردازد.

ارسال قرارداد برای »استراماچونی«، تبعات داشت!
پس از استوری جنجالی روز  سه شنبه استراماچونی و گالیه های تند از شرایط و این که پیشنهادی برای 
وی مطرح نشده است، مهدی عبدیان عضو هیئت مدیره استقالل که برای بازگشت آندره آ استراماچونی 
تالش ویژه ای را انجام داد و حتی شکایت خود از مسئوالن فدراسیون فوتبال را به قوه قضاییه برد و سعی 
کرد کار خود را در باالترین سطح پیش ببرد، توضیحاتی را درباره مربی ایتالیایی مطرح کرد.وی با انتشار 
استوری در صفحه خود از اختیار تام هیئت مدیره به احمد سعادتمند، مدیرعامل استقالل برای مذاکره با 
استراماچونی و جلوگیری از یک غرامت سنگین خبر داد و گفت که توافق شفاهی با این مربی ایتالیایی 
صورت گرفته و نظر مثبت استراماچونی برای بازگشت جلب شده است؛ اما قانون منع به کارگیری بازیکن 
و مربی خارجی باعث عدم ارسال قرارداد نهایی یا پیش نویس قرارداد شده و ارسال آن می توانست برای 
آبی ها تبعاتی را داشته باشد.البته او در پایان پیام خود اعالم کرد که وظیفه اجرایی نداشته و فراتر از وظایف 
خود اقداماتی را در قامت یک هوادار برای استقالل انجام داده و باید توضیحات بیشتر و تکمیلی درباره 

بازگشت مربی ایتالیایی از سوی احمد سعادتمند مدیرعامل آبی ها نیز منتشر شود.

آغاز دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا؛

طالیی پوشان به دنبال انتقام از حریف عربستانی

تیم ســپاهان در شــرایطی فردا شب در   سمیه مصور
اولین دیدار دور برگشــت مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا مقابل النصر عربستان قرار می گیرد که با شکست 
سه شنبه شــاگردان محرم نوید کیا برابر این تیم، سرنوشت صعود از 
دستان طالیی پوشان خارج شد و آنها راه دشواری برای صعود از این 

مرحله در پیش دارند.
سپاهان درحالی در یکی از حســاس ترین بازی های دور رفت مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آســیا، مقابل النصر عربستان شکست تلخی 
را پذیرفت که این دیدار اولین بازی این تیم با هدایت محرم نوید کیا 
بود.شکست طالیی پوشان در این دیدار موجب شد تا  عالوه بر از دست 
دادن 3 امتیاز حیاتی، شــانس صعود آنها کم رنگ  شــود. شاگردان 
نویدکیا در شرایطی مقابل النصر به میدان رفتند که در 2 هفته ابتدایی 
مرحله گروهی با کسب یک پیروزی و یک شکست، 3 امتیاز باارزش 
را به دســت آورده بودند و با توجه به تســاوی تیم های العین و السد 
شانس خوبی برای بازگشت به صدر گروه در اختیار داشتند؛ اما در عمل 

این اتفاق رخ نداد و کار صعود سپاهان پیچیده شد.
سپاهان در این دیدار نمایش قابل قبولی را ارائه داد، اگرچه اشتباهات 

پرشمار خط دفاعی و فقدان مهاجم چارچوب شناس مانع نتیجه گیری 
زردپوشان اصفهانی شد؛ اما سبک و سیاق نمایش سپاهان هواداران 
این تیم را امیدوار نگه داشته است. سپاهانی ها سه شنبه  شب با وجود 
آنکه بازی قابل قبولی ارائه دادند ولی تا حدودی گیج و سردرگم نشان 
داده و در فاز هجومی فاقد نظم تاکتیکی الزم بودند. سرمربی طالیی 
پوشان در این دیدار قصد داشت با اجرای تاکتیک فشرده و بسته نگه 
داشتن دروازه سپاهان، مانع شکست خوردن تیمش شده و حداقل 
امتیاز ممکن را در زمین حریف به دست آورد؛ اما شاگردانش این بازی 

را واگذار کردند تا اولین شکست در کارنامه او ثبت شود.
النصر عربستان با 7 امتیاز در صدر جدول این گروه قرار گرفته و السد 
با پنج امتیاز در مکان دوم جدول قرار گرفته است و العین در این گروه 
یک امتیازی است؛ هر کدام از تیم ها سه بازی دیگر در پیش دارند و 

شانس صعود روی کاغذ برای هر چهار تیم وجود دارد.
شــاگردان نویدکیا که همچنان در گلزنی مشــکل دارند و نمی توانند 
از موقعیت های خود به خوبی بهره ببرند؛ طالیی پوشــان ســه بازی 
سخت پیش رو دارند که حداقل به دو برد از این سه بازی نیاز دارند تا 

صعودشان محتمل شود.

ســپاهان  فردا شــب دوباره در مقابل النصر به میدان خواهد رفت و 
فرصت دارد که انتقام این شکســت را از این تیم بگیرد. طالیی پوشان 
در پنجمین دیدار خود روز دوشنبه 3۱ شهریور ماه باید با العین امارات 
بازی کنند و در روز پنجشنبه 3 مهر ماه در آخرین دیدار مرحله گروهی 

به مصاف السد قطر خواهند رفت.
نویــد کیا تازه کار خود را شــروع کرده اســت و از شــانس این مربی 
در حســاس تریــن حالــت در بازی هــای آســیایی قــرار گرفته و 
بــرای مرگ و زندگــی تالش می کنــد؛ از ایــن رو نمی تــوان نتایج 
این مســابقات را در نتیجــه گیری بــرای عملکرد نویدکیــا در ادامه 
بســط داد ولــی به هــر حال محــرم بــرای ادامــه دار بــود تمایل 
 هواداران بــرای حضــورش روی نیمکــت عملکرد خوبــی را باید به

 نمایش گذارد.
در دیگر دیدار جمعه شــب نماینــدگان ایران در این مســابقات، تیم 
پرســپولیس تهران مقابــل تیم التعاون عربســتان قــرار می گیرد. 
شــاگردان گل محمدی در آخرین دیدار دور رفت مرحله گروهی این 
مسابقات موفق شدند تا این تیم عربستانی را  با یک گل شکست داده 

و هفت امتیازی شوند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان در حاشیه 
نشست مشــترک مســئولین ورزش بانوان ادارات 
ورزش و جوانان شهرســتان های اســتان اصفهان 
اظهار داشــت: بنده در این مدت که مدیریت ورزش 
استان اصفهان را برعهده دارم از 22 شهرستان بازدید 
به عمل آوردم و از نزدیک زیرســاخت های ورزشی 
این استان را مشــاهده کردم و در کل ورزش استان 
را آسیب شناسی کردم، این بازدیدها طی پنج ماهه 
اول کاری، در پروســه کوتاه مدت بر اســاس برنامه 
استراتژیک تدوین شده بود که در قالب تحلیل ورزش 
 استان انجام شد.ســید محمد طباطبایی ادامه داد:

 ان شاءا... کمتر از ۱5 روز این تحلیل روی کاغذ خواهد 
آمد و در شــورای راهبردی ورزش اســتان اصفهان 
به سمع و نظر کارشناســان و صاحب نظران خواهد 
رســید، امیدوارم در شــورای راهبردی به موضوعات 

با یک رویکرد علمی، توســعه محــور و برنامه محور 
نگاه شود.سید محمد طباطبایی با اشاره به نگاه غیر 
جنسیتی در ورزش تاکید کرد: اگر به ورزش در قالب 
عام نگاه کنیم، نگاه جنسیتی به این مقوله یک نگاه 
غیر استراتژیک و یک خطای استراتژیک محسوب 
می شود، ورزش وقتی در قالب یک میدان بزرگ به نام 
المپیک، یک رویداد جهانی و آسیایی انجام می شود، 
حرفی از المپیک آقایان و بانوان برده نمی شود بلکه 
در رقابت ها هم آقایان و هم بانوان را شامل می شود و 
تفکیکی بین این دو بخش نیست، بنابراین وقتی نگاه 
و ماهیت اصلی ورزش بانــوان در کنار ورزش آقایان 
یک نگاه کلی است، باید نگاه غیر جنسیتی در راستای 
توسعه فضای ورزشــی بانوان، تخصیص اعتبارات، 
کمک های معنوی و ... رعایت شود.مدیر کل ورزش 
و جوانان استان اصفهان تصریح کرد: جامعه سالم به 

طور حتم از دامان دختران پاکی شکل می گیرد که در 
آینده مادران فردای این جامعه خواهند بود و در آینده 
این جامعه قرار است نسل هایی را به دنیا بیاورند که 
آن نسل ها سرمایه های عظیم انسانی این مملکت 
محسوب می شوند، بنابراین رسالت مسئولین ورزش 
بســیار خطیر خواهد بود که بتوانیم در ســایه منابع 
موجود رسالت خود را انجام دهیم.وی گفت: اگر برای 
ورزش بانوان چشم انداز در نظر می گیریم، باید این 
چشم انداز بر اساس وضعیت موجود و منابعی که در 

اختیار داریم دست یافتنی باشد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان:

نگاه جنسیتی به ورزش یک خطای استراتژیک است

خبر روز

منچستریونایتد در یک قدمی جذب مدافع چپ رئال مادرید
اکنون بهترین فرصت برای منچستر یونایتد است تا بتواند ســرخیو رگیلون، مدافع چپ اسپانیایی 
رئال مادرید که فصل گذشته را به طور قرضی در سویا توپ زده بود، به خدمت بگیرد. رگیلون، عملکرد 
خوبی در سویا داشت. او در 37 بازی برای 
این تیم به میدان رفــت و موفق به فتح 
لیگ اروپا شد و اکنون به گفته  ال موندو 
دپورتیوو، ممکن است در همین هفته کار 
انتقال نهایی شود.سرجیو رگیلون در حال 
حاضر اصلی ترین گزینه منچستریونایتد 
برای خرید در پست دفاع چپ است. این 
بازیکن فصل گذشته به صورت قرضی به 
سویا رفته بود که 38 بازی انجام داد. رئال 
مادرید با داشتن فرالند مندی و مارسلو در 
پست دفاع چپ چاره ای جز فروش این بازیکن 23 ساله ندارد. بدین ترتیب رگیلون که در لیست تیم 
ملی اسپانیا هم قرار گرفته بود، باید مقصد جدیدی برای خود پیدا کند. رگیلون در سایت ترانسفرمارکت 
25 میلیون یورو ارزش دارد و شیاطین سرخ می خواهند با همین مبلغ او را به خدمت بگیرند. رگیلون 
فصل درخشانی داشت و در قهرمانی سویا در لیگ اروپا نقش مهمی ایفا کرد. منچستریونایتد از جذب 
این بازیکن استقبال کرده است. البته رئال مادرید در نظر دارد که بند بازخرید را در قرارداد وی قرار بدهد 
تا این بازیکن شانس حضور در رئال مادرید را در آینده داشته باشد و همین مسئله تنها نکته ای است که 

در مذاکرات میان رئال مادرید و منچستریونایتد بر سر این بازیکن باقی مانده است.

حمله نشریه ایتالیایی به »خدیرا «
 یوونتوس به خاطر مشکالت پاســپورت لوئیز ســوارز از خرید مهاجم اروگوئه ای منصرف شده و 
به سراغ ادین ژکو، مهاجم بوسنیایی رم رفته است. یووه، توانســت برای فسخ قرارداد با هیگواین 
به توافق برســد و مهاجم آرژانتینی راهی تیم اینترمیامی در لیگ آمریکا می شــود. بیانکونری ها 
در تالش هستند تا قرارداد سامی خدیرا ، هافبک آلمانی را هم فســخ کنند. حاال نسخه ایتالیایی 
سایت گل گزارش داده است که بیانکونری ها به وکالی بازیکن ســابق رئال مادرید اعالم کرده اند 
که روی او حساب نمی کنند و با جذب مک کنی و آرتور، درها را به روی خدیرا بسته اند. در حقیقت 
مدیران یووه در تالش هستند تا بخشی از دستمزد سال آینده خدیرا که شش میلیون یورو است را 
نپردازند و از پرداخت آن معاف شوند. خدیرا در سال 20۱6 راهی تورین شد که در دو فصل اخیر فقط 
۱7 و ۱8 بازی داشته و دو گل زده و مصدومیت ها باعث شــد تا 34۱ روز از میادین دور باشد. حاال 
روزنامه توتواسپورت به خاطر مقاومت بازیکن آلمانی در مقابل جدایی به این بازیکن حمله کرده و 
این بازیکن را »مزدور« خوانده است. در حقیقت در حال حاضر خدیرا همه پیشنهادها برای فسخ 
قرارداد و توافق با یوونتوس را رد کرده و انتظار دارد که کل دستمزد سال آینده اش را دریافت کند. در 
این مقاله که قلم تندی هم دارد، نوشته شده است:»برخی بازیکنان نمی خواهند به آینه نگاه کنند تا 
زخم هایشان را نبینند. آنها به دیگران اهمیتی نمی دهند، ترجیح می دهند که روی نیمکت بنشینند 

و حقوق خود را دریافت کنند. این زیبایی فوتبال و زشتی خدیراست.«

کومان: 

»مسی« با باشگاه مشکل داشت نه من!
رونالد کومان، سرمربی جدید بارسلونا می گوید بین او و لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی این تیم هیچ 
تنش و درگیری وجود ندارد. کومان می گوید هر اتفاقی که طی چند وقت اخیر افتاده بین باشگاه و 

مسی بوده و به او و رابطه اش با ستاره آرژانتینی ارتباطی نداشته است.

فوتبال جهان

ملی پوش هندبال بانوان سپاهان:

مبلغ قرار دادها در هندبال 
پایین است

ملی پوش تیم هندبال بانوان سپاهان در رابطه 
با شرایط تیم هندبال بانوان سپاهان، اظهار کرد: 
شرایط و امکانات تیم خوب اســت، اما زمان 
نیاز داریم تا به هماهنگی بیشتر برسیم. در روز 
دو جلســه تمرین با توپ و در هفته سه جلسه 
تمرین بدنسازی داریم. سپاهان باشگاه بزرگی 
اســت. با وجود اینکه از قهرمــان فصل پیش 
پیشنهاد داشتم، تصمیم گرفتم حضور در این 
تیم را تجربه کنم.شقایق باپیری با بیان اینکه 
شناخت کاملی از سرمربی تیم هندبال بانوان 
ســپاهان نداشــتم، تصریح کرد: زمانی که با 
فاطمه محمدخانی صحبت کردم از این مربی 
آرامش دریافت کردم، کادر فنی آرام است و تیم 
حال خوبی دارد که برای من جالب است.ملی 
پوش تیم هندبال بانوان سپاهان در خصوص 
امضای قرار داد با ســپاهان، خاطر نشان کرد: 
چندســال با مربی خودم کار می کردم که برای 
پیوستن به ســپاهان در دو راهی مانده بودم، 
این موضوع من را تحت فشار قرار داد که در آخر 
به خاطر دالیل شــخصی به سپاهان پیوستم.
باپیری ادامه داد: مبلغ قــرار دادها در هندبال 
پایین است و در بانوان اگر بازیکن ملی پوش 
نباشد، پولی دریافت نمی کند که اگر بگیرد هم 
خیلی کم است.وی با اشاره به اینکه تیم خوب 
بسته شــده و می خواهیم جزو ســه تیم برتر 
باشیم، گفت: لیگ امســال متمرکز است، اگر 
کرونا شدت بگیرد و بین مسابقات وقفه بیفتد 
مانند لیگ برتر فوتسال سال گذشته مشخص 
نیست مســابقات چه زمانی تمام می شود که 
امیدواریم تیم ها مســائل بهداشتی را رعایت 
کنند. فدراسیون اعالم کرده اگر چهل در صد از 
اعضای یک تیم کرونا داشته باشند مسابقات 
آنها لغو خواهد شــد.ملی پــوش تیم هندبال 
بانوان ســپاهان در رابطه با وضعیت تیم ملی 
هندبال بانوان، اظهار کرد: تــا قبل از کرونا قرار 
بود برای مسابقات انتخابی اردو برگزار شود که 
با شیوع ویروس کرونا لغو شد. افرادی جدید 
در فدراسیون روی کار آمدند که حتما اتفاقات 

خوبی خواهد افتاد.

طالیی پوشان در پنجمین دیدار خود روز دوشنبه ۳۱ 
شهریور ماه باید با العین امارات بازی کنند و در روز 
پنجشنبه ۳ مهر ماه در آخرین دیدار مرحله گروهی به 

مصاف السد قطر خواهند رفت

مستطیل سبز

وز عکس ر

تجلیل هیئت 
پزشکی ورزشی 

استان اصفهان از 
باشگاه های برتر

هیئت پزشــکی ورزشی استان 
اصفهــان از باشــگاه های برتر 
اصفهــان در دو حــوزه رعایــت 
پروتــکل هــای بهداشــتی و 
خدمات بیمه ورزشی تجلیل به 

عمل آورد.



پنجشنبه 27 شهریور  1399 / 28 محرم  1442/ 17 سپتامبر 2020/ شماره 3071
 رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی

 شهر اصفهان خبر داد:

 بررسی و تصویب تفریغ بودجه 97 اصفهان
 با ادبیات متفاوت

رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به تصویب 
تفریغ بودجه شهرداری اصفهان پس از طی فرآیند بررســی در کمیسیون اقتصادی شورای شهر، 

اظهار کرد: وظیفه خود می دانم از افرادی 
که در تهیه و بررسی تفریغ بودجه سال 
۹۷ نقش داشتند، تشکر کنم که با نگاه 
و رویکرد متفاوت برای اولین بار تفریغ 
بودجه را با ادبیات جدید بررسی کردند.
نصیر ملت افزود: از این پس نگاهی که 
بر بررسی بودجه و تفریغ آن حاکم شده 
موجب ارتقای عملکرد و نوع برنامه ریزی 
اجرایی مدیران و کارشناسان شهرداری 
شــده و همچنین  باعث بهبود در تهیه و 

تنظیم بودجه ها و به طور کل اصالحات موردنیاز در مدیریت شهری می شود که این اصالحات منتج 
به بهبود حرکت مجموعه مدیریت شهری اصفهان خواهد شــد.نایب رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: در مقطع کنونی درحالی تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری را بررسی کردیم که 
از زمان قانونی برای این بررسی یک سال گذشته است و این گذشــت زمانی موجب شد که ما در 
زمان مناسب متوجه مغایرت ها و ایرادات نشــویم تا بتوانیم دست به اصالح بزنیم.وی ادامه داد: 
بدیهی است که اگر سال گذشته متوجه ایرادات موجود می شدیم، رویکرد جدید زودتر اتخاذ شده و 
خروجی آن می توانست در عملکرد بهتر مدیریت شهری موثر باشد بنابراین امیدواریم این تاخیر در 
ارائه تفریغ بودجه در آینده تکرار نشود.ملت با اشاره به مغایرت موجود میان تفریغ بودجه شهرداری 
و تفریغ بودجه سازمان ها، خاطرنشان کرد: کمیســیون های تخصصی شورای شهر بر کاهش این 
مغایرت ها تاکید کردند که امیدواریم با تجمیع بودجه شهرداری و ســازمان ها در سال های آتی و 
تدوین کتابچه بودجه به صورت یکپارچه این مغایرت ها برطرف شــود.وی اضافه کرد: شورای شهر 
در فرآیند بررسی تفریغ بودجه، میزان دقیق مغایرت ها در عملکرد شهرداری با بودجه اصالحی در 
بخش جاری و عمرانی را با لحاظ تمام عوامل موثر و اقداماتی که در سال ۹۷ انجام شده بود ارزیابی 
کرده است.رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: 
شهرداری در بخش عمرانی ۵۷ درصد عملکرد داشته که می توان گفت با توجه به ظرفیت فوق العاده 
اصفهان قابل دفاع نیست.وی تاکید کرد: بخش عمده عملکرد عمرانی شهرداری مربوط به پروژه 
قطار شهری با استفاده از اوراق مشارکت بوده و اگر این سهم عمده را کسر کنیم، در بقیه بخش های 
عمرانی شهر کاهش درصد عملکردها چشــمگیر اســت.ملت با تاکید بر اینکه الزم است مدیران 
شهری نســبت به اصالح فرآیندها اقدام کرده و در اجرای کامل بودجه مصوب تالش الزم را داشته 
باشند، گفت: امیدواریم مدیران شهری هرچه سریع تر با بررسی و آسیب شناسی ضعف در عملکرد 
همه بخش ها حداقل در ادامه مسیر تا پایان دوره پنجم شورا، اقدامات الزم را برای ارتقای عملکرد 
عمرانی شهر در دستورکار داشته باشند.وی با بیان اینکه نتیجه آسیب شناسی ها بهبود عملکرد در 
معاونت ها، مناطق، شرکت ها و سازمان های شهرداری می شود، خاطرنشان کرد: از این پس تمام 
جزییات عملکردی شهرداری مشخص خواهد بود و اگرچه دیر در این خصوص اقدام شد ولی این 
فرآیندی که برای اولین بار در شوراهای ادوار شــهر انجام شده برای ادامه مسیر، آینده ای متفاوت 
و امیدوار کننده را نوید می دهد.نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: در نتیجه این 
اصالح امیدواریم اقدامات مدیریت شهری، متناسب با ظرفیت های ارزشمند شهر اصفهان و نیروی 

انسانی متخصص شهرداری پیش بینی، برنامه ریزی و اجرا شود.

در راستای کاهش مراجعات حضوری شهروندان صورت گرفت؛

ارائه ۴۴ خدمت الکترونیکی در حوزه معاونت خدمات شهری اصفهان

توســعه روز افزون فنــاوری اطالعات و          سمیه مصور
ارتباطــات و نفوذ بیش از پیش شــبکه 
اینترنت در زندگی شهروندان موجب شده تا مجموعه های خصوصی 
و دولتی بستر الکترونیک و شبکه های دیجیتالی را وسیله ای مناسب 
برای ارائه خدمات بهتر و موثرتر به مشــتریان و شــهروندان در نظر 
بگیرند و تالش کننــد با بهره گیری از فنــاوری اطالعات، فرآیندهای 
خدمت رســانی را تســریع و تســهیل کنند. در همین راستا مدیریت 
شهری اصفهان طی چند ســال اخیر توسعه خدمات الکترونیک را به 
عنوان یک اصل مهم در دستور کار خود قرار داد، اصلی که این روزها و 
با توجه به شیوع بیماری کرونا که سالمت عمومی جامعه را به شدت 
تهدید می کند، اهمیت خود را نشان می دهد. استفاده از خدمات غیر 
حضوری، مهم ترین راهکار برای کاهش حضور میدانی شهروندان در 
این روزهاست. ارائه 44 خدمت الکترونیکی در حوزه معاونت خدمات 
شهری اصفهان بخشــی از این اقدامات اســت که توانسته تا حدود 

زیادی مراجعات شهروندان را کاهش دهد.
معاون خدمات شــهری اصفهان در ایــن باره می گوید: بــا توجه به 
شــیوع بیماری کرونا و لزوم کاهش مراجعات حضوری شهروندان و 
متقاضیان خدمات، شهرداری اصفهان بر آن شد تا با توان حداکثری 

تمامی خدمات حضوری خود که پتانسیل الکترونیکی شدن را دارند، 
الکترونیکی ارائه دهد.

امیری  مــی افزایــد: مجموعه معاونــت خدمات شــهری به عنوان 
یکی از حوزه های پیشــگام در این زمینه با کمک و همکاری معاونت 
برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی خدمات قابــل ارائه خود 
به شــهروندان و متقاضیــان را در ۱۱ حوزه و 44 موضــوع به صورت 
الکترونیکی پیاده ســازی کرده که در حال طی کردن مراحل پاالیش 

و ارزیابی نهایی است.
 به گفته معاون خدمات شهری اصفهان، اداره کل هماهنگی و نظارت بر 
خدمات شهری، آتش نشانی، حوزه اداره خدمات شهری و امور شهر، 
آرامستان ها، ستاد تسهیالت نوروزی، حوزه مدیریت پسماند، فضای 
سبز، پیشگیری و رفع تخلفات شهری، میدان مرکزی میوه و تره بار، 
زیباســازی و حوزه تعمیرات و بهینه ســازی ۱۱ مجموعه ای است که 
برخی از خدمات آن به شهروندان به صورت الکترونیکی ارائه می شود.

امیری ادامه می دهد:در حوزه اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات 
شهری ارائه خدمات بررســی مســیر حرکت و کارکرد خودرو توسط 
پیمانکاران حمــل زباله، درخواســت مجوز احداث پــل و همچنین 
درخواســت اســتفاده کوتاه مدت از فضای عمومی ســطح شهر در 

حوزه تبلیغات یا برگزاری مراســم، درخواســت جابه جایی نیروهای 
کارشــناس شــرکت های خدماتی، درخواســت تایید لیست معاینه 
فنی خودروهای شــرکت های خدماتی، درخواســت کارت شناسایی 
پرســنل شــرکت های خدماتی، درخواست بررســی و تایید گزارش 
اقدامــات شــرکت های خدماتی و در حــوزه اداره خدمات شــهری 
و امور شــهر درخواســت کار در شــرکت های خدماتی، اپلیکیشــن 
شــهریار )ویژه معلولین و افراد کم توان، گردشــگران( درخواســت 
نظافت و رفت و روب، درخواســت حذف ایســتگاه زباله، درخواست 
جمع آوری حیوانات ولگرد و جوندگان موذی، درخواست پاک سازی 
زمین های بایر، درخواســت برگزاری دوره آموزش مدیریت پسماند 
و محیط زیســت شــهری، پیگیری اخطار قانون مدیریت پســماند، 
درخواست ســختی کار )پرداخت بیمه سختی شــغل(، درخواست 
بارکد ماشــین آالت شــرکت های خدماتی و پیگیــری پرونده های 
 حقوقی قانون مدیریت پسماند به صورت الکترونیکی و غیر حضوری

 فراهم شده است.
ارائه خدمات الکترونیک در خصوص ثبت نام در دوره ها و کالس های 
آموزشــی ســازمان آتش نشــانی، ثبت نام آتش نشــان داوطلب، 
درخواســت علت یابی حریق و حوادث در حوزه آتش نشــانی و ارائه 
خدمات به ســایر ارگان های مرتبط از طریق وب سرویس، ارائه کلیه 
خدمات آرامستان ها در حوزه سازمان آرامستان ها و همچنین اعالم 
تقویم زمان بندی جمع آوری بازیافت، درخواست حمل و نقل نخاله 
ساختمانی، درخواســت خرید کود، نشانی ایســتگاه های بازیافت و 
درخواست مخازن نگهداری پسماند خشــک )سبد ۲4۰ لیتری( در 
حوزه پســماند  بخش دیگری از خدمات معاونت خدمات شــهری 
شــهرداری اصفهان اســت که به صورت الکترونیکی انجام می شود. 
به گفته امیری، ارائه خدمات درحوزه های زیباســازی، فضای سبز، 
سازمان مشــاغل، پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری وتعمیرات و 
نگهداری نیز به صورت الکترونیک فراهم شده به طوری که درخواست 
قطع یا جابه جایی درختان، درخواســت رســیدگی به فضای ســبز، 
نصب سازه داربســتی ویژه ســاختمان های در حال ساخت و نصب 
تابلو، مجوز خاکبرداری و تخریب )اعالم شــروع عملیات ساختمانی 
و خاکبرداری(، ثبت شــکایات تخلفات شــهری، درخواست عودت 
اجناس و مدارک امانی، کنترل مکانیزه عوارضی میدان مرکزی میوه 
و تره بار، درخواست ایجاد دیوار نگاره، صدور و تمدید مجوز نصب تابلو 
صنفی و درخواست اصالح، احداث و توسعه روشنایی را می توان بدون 

مراجعه حضوری انجام داد.

 ناصر هاشــمی با اشــاره به این کــه برپایی مجازی 
جشنواره فیلم کودک هم اثرگذار است، گفت: باید توجه 
داشت که قرار نیست فیلم کودک و نوجوان به صورت 
آنی جواب دهد چرا که فرهنگ ســازی به مرور زمان 
صورت می گیرد.به  گزارش ستاد    اطالع رسانی جشنواره 
بین المللــی فیلم کــودک  ونوجوان، ناصر هاشــمی 
فیلمســاز و بازیگر ســینمای کودک درباره ضرورت و 
ماهیت برپایی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان، گفت: »متاسفانه این حرف را زیاد شنیده ام 
که اگر جشنواره فیلم کودک برگزار نشود اتفاق خاصی 

نمی افتد. به نظر من حضور جشنواره فیلم کودک بسیار 
مهم است. باید کاری کرد تا جشنواره هایی از این قبیل 
برگزار شود چرا که اهمیتی که کودک و سینمای کودک 
در جامعه ما دارند، بسیار ارزنده است. همچنین این 
جشنواره بخشــی از زمینه ســازی برای آینده جامعه 
کشور است.هاشــمی افزود: »کودکان خوراک خوب 
می خواهند، زیرا ذهن شان در حال شکل گیری است 
و نیاز به آموختن دارند. شــاید در نســل های قبل تر 
موقعیت های زیادی از دست رفته و تغییری در افراد 
شــکل نمی گیرد؛ اما کودکان آماده آموختن هستند. 
باید برای تخیل کودکان تالش کرد تــا بتوانند دنیای 
وسیع تری را ببینند و با ادبیات، هنر و اندیشه آشنا شوند 
تا بتوانیم در آینده، انسان های متخصص و فرهیخته و 
جامعه بهتری داشته باشیم.«وی ادامه داد: »در این 

میان جشنواره فیلم کودک، آثاری را معرفی می کند که 
یک موقعیت مناسب برای آشنا شدن کودکان با هنر و 
خالقیت است. حذف این جشنواره یعنی خاموشی و 
سکوت. این جشنواره باید پیوسته باشد تا بتوانیم به 
اوج برسیم. برگزاری جشنواره فیلم کودک حتی اگر به 
صورت مجازی هم برگزار شود، تاثیرگذار است.«این 
فیلمساز با اشــاره به اینکه قرار اســت جشنواره فیلم 
کودک به صورت آنالین برگزار شود، خاطرنشان کرد: 
»به دلیل اهمیتی که کودکان برای ساختن یک جامعه 
خوب دارند باید به آن ها توجه ویژه ای داشــت و روی 
آن ها سرمایه گذاری کرد. اکنون دنیای مجازی خیلی 
مهم است و در آینده باید تسلط زیادی با جهان مجازی 
داشته باشیم همچنین پرداختن به کودکان و نوجوان 

به هیچ عنوان نباید قطع شود.«

فیلمساز و بازیگر سینمای کودک:

 برپایی مجازی جشنواره فیلم کودک هم اثرگذار است

نشان بازرگانی باشگاه صنایع دستی یونسکو به اصفهان اعطا شد
 رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان اظهار کرد: در جلسه شورای مرکزی باشگاه جهانی صنایع 
دستی یونسکو پس از بحث و بررسی در حوزه مسائل مختلف صنایع دستی کشور، بر اساس درخواست 
سه عضو اصلی باشگاه صنایع دستی مصوب شد نشان بازرگانی باشگاه صنایع دستی یونسکو از سوی این 
باشگاه به اتحادیه فروشندگان صنایع دستی اصفهان در مجموعه نقش جهان، مجمع هنرمندان صنایع 
دستی کشور در مجموعه سرای هنر مرکز تجارت جهانی فردوسی و اتحادیه تعاونی های استان تهران در 
مجتمع آموزشی، کارآفرینی و نوآوری زمزم منطقه ۱۷ شهرداری تهران اعطا شود. وحید مهدویان افزود: 
سایر دستاوردهای جلسه شورای مرکزی باشگاه جهانی صنایع دستی یونسکو، به دست آوردن عنوان 
باشگاه یونسکو در اصفهان، نشان بازرگانی تایید باشگاه صنایع دستی یونسکو برای صنایع دستی اصفهان 
و تعیین برگزاری جلسه آینده شورای مرکزی باشگاه صنایع دستی یونسکو در اصفهان با حضور تمامی 
اعضا بوده است.رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با اشاره به مزیت های تشکیل باشگاه 
جهانی صنایع دستی یونسکو، اظهار کرد: مجوز راه اندازی باشگاه صنایع دستی یونسکو در اصفهان دریافت 
شده است و یکی از مزایای آن کمک به رونق اقتصاد خانواده ها، پژوهش و احیای هنرهای منسوخ شده 

و کمک به مکتوب شدن داشته هاست.

خروج مسجد تاریخی امام)ره( اصفهان از بحران حفاظتی
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: با اجرای ۱۵ طرح مرمتی 
مسجد تاریخی امام)ره( اصفهان از وضعیت بحرانی خارج شد.فریدون الهیاری با اشاره به خروج 
مسجد تاریخی امام)ره( اصفهان از بحران حفاظتی گفت: متاسفانه برخی بناهای تاریخی و حتی 
شاخص استان اصفهان طی دهه های گذشته به تدریج حتی به میزان ۱۰۰درصد دچار بحران حفاظتی 
بودند.وی افزود: این مسجد تاریخی با حدود ۱6 هزار مترمربع وسعت، طی یک دهه گذشته دچار 
معضالت فراوانی بود که از آن جمله می توان به نفوذ رطوبت در دیوارهای جنوبی و شــرقی مسجد، 
انسداد مجاری دفع فاضالب و ریزش کاشی ها و همچنین بحران مرمت گنبد آن اشاره کرد.مدیر کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: با توجه به جدا شدن کاشی های 
گنبد مسجد امام)ره( اصفهان از بدنه گنبد به ویژه در محور غربی گنبد، کار مرمت  روی بزرگ ترین 
گنبد کاشی کاری همراه با مرمت اساســی ایوان سر در اصلی مسجد از ســال 8۹ آغاز و تا ابتدای 
سال ۹3 تنها 3 ترک از این گنبد عظیم مرمت شد با این وصف کار مرمت از سال ۹3 سرعت گرفت، 
بنابراین کار مرمت ۲ ترک آخر این مسجد از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز و امید می رود در صورت 

تامین اعتبار مالی، مرمت این گنبد عظیم تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

اجرای عملیات ترافیکی خیابان بهستان
مدیر منطقه ٩ شــهرداری اصفهان از انجام عملیات ترافیکی خیابان بهستان با مبلغ شش میلیارد 
ریال خبر داد و گفت: عملیات احداث این خیابان تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت داشته است.علیرضا 
رفیعی اظهار کرد: اجرای عملیات ترافیکی خیابان بهســتان که از مردادماه آغاز شــده بود، اواسط 
شهریور ماه به اتمام رســید.وی تصریح کرد: در این عملیات تعداد ١٨ فانوس راهنمایی و رانندگی 
نصب و به طول ٥٠٠ متر خط ترافیکی خط کشــی شــده و گذرگاه عابر پیــاده و پارکینگ معلوالن 
مشخص شده و در کل خیابان عالئم ترافیکی نصب و ایمن سازی ترافیکی انجام شده است.مدیر 
منطقه ٩ شهرداری اصفهان افزود: خیابان بهســتان یکی از پروژه ای شاخص و متفاوت در منطقه 
٩ است که تنوع گیاهی و کاشت درختان، این خیابان را از پوشــش های گیاهی سایر خیابان های 
شهر متمایز ساخته است.وی، خبر از پیشــرفت ۹۵ درصدی پروژه عمرانی خیابان بهستان داد و 
خاطرنشان کرد: طول این خیابان ۵۰۰ متر، عرض آن 36 متر و عرض ترافیکی خیابان ۱8 متر است 
که هزینه تملک و آزادسازی ۱8۷ میلیارد ریال و هزینه عملیات اجرایی طرح ۲8 میلیارد ریال است 

و به زودی افتتاح و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

شورا

خبر روزخبرخوان

حوزه پژوهش شهرداری 
اصفهان به کمک شرکت های 

دانش بنیان می آید
مدیر پژوهش، خالقیــت و فناوری های نوین 
شــهرداری اصفهان با تاکید بر ضرورت بهبود 
و ارتقــای اکوسیســتم کارآفرینی در شــهر، 
گفت: ماموریت خاص حــوزه پژوهش کمک 
به شــرکت های دانش بنیان در رفع مســائل 
مربوط به شهرداری اســت.مرتضی نصوحی  
اظهار کرد: شــهرداری اصفهان در این حوزه در 
کمک به ارتقای اکوسیستم کارآفرینی شهر با 
اقداماتی نظیر تشکیل اتاق فکر در این زمینه، 
کمک به شــکل گیری صندوق سرمایه گذاری 
ریسک پذیر، فراهم ســازی فضاهایی جهت 
حمایت از شــرکت های دانش بنیان، برقراری 
تعامالت الزم با دانشــگاه ها و شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان، تالش در جهت راه اندازی 
مرکز نوآوری شهری در دانشگاه اصفهان انجام 
داده است.وی افزود: هدف دیگر، بهره گیری 
از توان شرکت های دانش بنیان در رفع مسائل 
مربوط به شــهرداری اســت از این رو تشکیل 
یک پارک فنــاوری مدیریت شــهری یا مرکز 
رشد مخصوص مباحث مدیریت شهری الزم 
و ضروری به نظــر می رســد.مدیر پژوهش، 
خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان 
با تاکید بر ضرورت بهبود اکوسیستم کارآفرینی، 
تصریح کرد: اکوسیســتم کارآفرینی مجموعه 
همه افراد، سازمان ها، قوانین و رویدادهاست که 
بر فعالیت های کارآفرینانه و نوآورانه آن منطقه 
تاثیرگذار است.وی ادامه داد: در این رابطه اتاق 
فکر اکوسیستم کارآفرینی با حمایت شهرداری 
اصفهان با حضــور کوروش خســروی، عضو 
شورای اسالمی شهر اصفهان و با دبیری محمد 
رییســی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
اصفهان محفلی را برای بررسی موضوع با حضور 
جمعی از اســاتید مرتبــط و بخش خصوصی 
فراهم آورده است.نصوحی با بیان اینکه در طرح 
۱4۰۵ به ارتقای اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری 
شهر اصفهان توجه شده اســت، تاکید کرد: در 
این راســتا یکی از شاخص های مهم، افزایش 
رقابت پذیری شهر اصفهان در کنار زیست پذیر 

شدن آن است.

مدیر منطقه ۵ شهر اصفهان: 

با احداث خیابان نظام، دسترسی ساکنان سپاهان شهر به اتوبان دستجردی ایمن تر می شود  
مدیر منطقه ۵ شهر اصفهان در خصوص احداث خیابان نظام در سپاهان شهر گفت: با احداث این خیابان دسترسی ساکنان سپاهان شهر به اتوبان دستجردی ایمن تر 
می شود.  احمد رضایی با اشاره به اجرای خیابان نظام در سپاهان شــهر اظهار کرد: خیابان نظام یکی از خیابان های اصلی سپاهان شهر برای تردد به شمار می رود 
که قبل از کلنگ زنی این طرح از حدود سه ماه پیش، به صورت یک طرفه مورد استفاده قرار می گرفت.وی ادامه داد: با توجه به حجم ترددها و نیز برای حفظ ایمنی 
شهروندان، نیاز بود این خیابان دوطرفه شود اما اجرای آن نیاز به تفاهماتی با سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان داشت که با نهایی شدن تفاهم با این نهاد، توانستیم 
عملیات عمرانی احداث خیابان نظام را آغاز کنیم.مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان تصریح کرد: با گذشت حدود سه ماه از اجرای طرح، پیشرفت ۲۰ درصدی حاصل 
شده است و پیش بینی می کنیم این خیابان را تا پایان امسال در اختیار شهروندان قرار دهیم.وی افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح 4۹ میلیارد و 4۵۰ میلیون 
ریال است.رضایی تصریح کرد: خیابان نظام به اتوبان شهید دستجردی می رسد که به عنوان ورودی اول سپاهان شهر به شمار می رود. وی با بیان اینکه ۱۷ هزار متر 

آزادسازی این طرح است، اظهار کرد: همچنین برای این خیابان خط بدنه 33 متری در نظر گرفته شده است.

اجرای بزرگ ترین طرح 
مواسات و همدلی مومنانه 

از خیریه ای در اصفهان
بزرگ تریــن طــرح مواســات، همدلــی و 
کمک های مومنانه از خیریه آبشار عاطفه ها در 
اصفهان اجرا شد. در اجرای این طرح همدالنه، 
پنج هزار بسته معیشتی به همراه کیف دانش 
آموزی شامل نوشت افزار و کارت هدیه، اهدایی 
خیران برای توزیع بین دانش آموزان نیازمند 

این استان خریداری شد.

وز عکس ر
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حتما برای تان پیش آمده که در شرایط بحرانی برای اینکه 
آرام شــوید یا احساس بهتری داشته باشــید، قدم بزنید. 
قدم زدن یک راه حل عالی برای بهبود بخشــیدن احساس 
درونی است. از همین رو مدیتیشن پیاده روی می تواند تاثیر 
بسیار خوبی بر روح و روان فرد داشته باشد. در ادامه به این 
سوال که چگونه مدیتیشــن پیاده روی می تواند احساس 
درونی شما را بهبود ببخشد، پاسخ خواهیم داد.قدم زدن و 
پیاده روی یک اقدام آرامش بخش و راهی برای اتصال بدن 
به ذهن است. مدیتیشن پیاده روی باعث ایجاد خودآگاهی 
و پرورش حضور بیدار فرد خواهد شــد و حواس پرتی های 
زندگی روزمره را کاهش خواهد داد. البته این کاری نیست که 

ما در روز انجام دهیم؛ اما بسیار ضروری است.
مدیتیشن پیاده روی چیست؟

مراقبه پیاده روی عملی باستانی است که ریشه در بودائیسم 
دارد. همانطور که از نامش پیداست مدیتیشن پیاده روی در 
واقع مراقبه در حال قدم زدن است. در این مدیتیشن شما 
باید در یک خط راست و مســتقیم یا یک مسیر مشخص 
دایره ای حرکت کنید. سرعت حرکت شما به خودتان بستگی 
دارد در نتیجه هم می توانید به صورت آهسته و هم به صورت 
ســریع حرکت کنید. مدیتیشــن پیاده روی باید بیرون از 

خانه و در محیط های باز انجام شود، در واقع این مدیتیشن 
را می توانیــد در هر محیطی که احســاس آرامش و راحتی 
می کنید، انجام دهید. تمام چیزی که در این مدیتیشن نیاز 
دارید در واقع دو پا و یک ذهن آگاه و متمرکز اســت. امروز 
زندگی پرســرعت و پرمشغله اســت در نتیجه زمانی برای 
آزادســازی ذهن باقی نمی ماند؛ اما مدیتیشن پیاده روی 
می تواند تاثیر خوبی در این زمینه داشته باشد و بسیار ساده 

و بدون دردسر قابل انجام خواهد بود. 
بسیاری ترجیح می دهند که مدیتیشن را به صورت نشسته 
انجام دهند، امــا برخی مدیتیشــن قــدم زدن را ترجیح 
می دهند زیرا متوجه می شوند که عملکرد تکراری راه رفتن 
به آنها کمک می کند تا راحت تر از ســاکن بودن تمرکز کنند، 
در واقع بدن برخی از افراد در حــال حرکت آگاهی و تمرکز 
بیشــتری دارد به همین دلیــل برخی هــا در زمان درس 
خواندن راه می روند یا خودشان را تکان می دهند. مدیتیشن 
پیاده روی یک گزینه عالی برای مبتدیانی است که به دنبال 

مدیتیشن و تمرکز ذهن هستند.
مزایای مدیتیشن پیاده روی چیست؟

طبق فلسفه بودا، هدف از این عمل، تقویت مقاومت و بهبود 
وضعیت بدن، تقویت هضم و حمایت از ایمنی شماســت. 

این درمان کامال معنوی و جسمی است و تاثیر بسیار خوبی 
خواهد داشت. تحقیقات در زمینه پزشکی توانسته است تا 
تعداد قابل توجهی از این ادعاها را بپذیرد. با توجه به اینکه 
ورزش و آگاهی ذهن به طور گسترده ای برای بهبود سالمت 
ما شناخته شده اند ، در نتیجه تعجب آور نیست که این نوع 
مدیتیشن تاثیر خوبی بر بدن داشــته باشد، در واقع از یک 
طرف، پیاده روی وجود دارد، که باعث حرکت غذا در امتداد 
دستگاه گوارش و هضم غذا می شود و گردش خون را بعد از 
ساعت ها نشستن بهبود می بخشد. از طرف دیگر، مدیتیشن 
موجود در این ورزش می تواند به شما در تمرین خودآگاهی 
و رسیدگی به نیازهای عاطفی، سطح استرس را کاهش داده 
و باعث ایجاد احســاس خوب شود.مدیتیشن پیاده روی 
در کاهش عالئم افســردگی، بهبود سالمت قلب و عروق و 
تناسب اندام عملکردی موثر دارد. به طور خاص، مشخص 
شده است که مراقبه پیاده روی به ویژه برای بیماران مبتال 
به دیابت نوع 2 مفید اســت. در یک مطالعه در سال 2016، 
بیماران دیابتی که در یک برنامه تمرینی مدیتیشــن پیاده 
روی 12 هفته ای شرکت کردند، پیشــرفت قابل توجهی در 
سطح گلوکز خون ، فشــار خون و حتی سطح کورتیزول این 

افراد مشاهده شد.

آشپزی

کباب کشمیری 
موادالزم: مرغ بدون پوست و استخوان500 گرم، پودر زیره یک قاشق 

چای خوری،فلفل قرمز یک دوم قاشق چای خوری،فلفل سیاه  یک دوم 
قاشق چای خوری،گراما ساال  دو قاشق چای خوری،پودر زنجبیل یک قاشق چای 
خوری،سیر رنده شده یک حبه،آب لیمو دو قاشق چای خوری،ماست چکید ه 15 گرم

مواد الزم برای سس مخصوص: فلفل سبز دلمه ای  دو عدد،پیاز کوچک دو عدد،آبلیموی تازه 
یک قاشق غذاخوری، زنجبیل یک قاشق غذاخوری،هل سبز دو عدد،گوجه فرنگی خرد شده 

نگینی یا حبه ای 500 گرم ،روغن مایع دو قاشق غذاخوری،زردچوبه یک قاشق چای خوری ،رب 
گوجه فرنگی یک قاشق غذاخوری،گشنیز خرد شده  دو قاشق غذاخوری،پنیر خانگی حبه 

شده 300 گرم ، ادویه گراماساال یک قاشق چای خوری،نمک و فلفل سیاه به مقدار الزم
طرز تهیه: ابتدا مرغ ها را در کاسه ای بریزید و با پودر زیره ،فلفل قرمز، فلفل سیاه ، گراماساال، پودر 
زنجبیل، سیر رنده شده ، آب لیمو و ماست چکیده مخلوط کرده و برای 12 تا 24 ساعت در یخچال 

قرار دهید تا مزه دار شود.تابه ای را روی حرارت قرار دهید و مقداری روغن بریزید تا گرم شود.
مرغ ها را به سیخ بکشید و داخل تابه به خوبی سرخ کنید، در این فاصله سس را آماده 

کنید. برای درست کردن سس همه مواد را داخل تابه ای تفت دهید تا کمی نرم 
شود ، سپس نمک ، فلفل و آب لیمو را بریزید و در آخر پنیر را افزوده 

و بعد از اینکه کمی غلیظ شد از روی حرارت بردارید.

مدیتیشن پیاده روی، راهی برای بهبود احساس درونی

 فیلم ترسناک »پوست« 
در انتظار پایان کرونا برای اکران

 تولید سریال »نوروز رنگی«
 به آبان موکول شد

فیلم سینمایی »پوست« ساخته برادران ارک که پیش از این 
گمانه زنی هایی مبنی بر اکران آنالینش وجود داشت، قرار است تا 
پایان دوران کرونا اکران خود را به تعویق بیندازد و بنا بر اعالم تهیه کننده 
این فیلم اکران در سینما ها را بعد از پایان کرونا آغاز خواهد کرد.موضوع 
این فیلم عشق، جادو و خرافه پرستی است و درباره خانواده ای است که 
شامل یک مادر و پسر هستند و زندگی آن ها به دلیلی دچار مشکل می شود.

علیرضا مســعودی که پیش از این قرار بود ســریال نوروزی »نوروز 
رنگی« را از ابتدای شهریور ماه کلید بزند، درباره به تعویق افتادن تولید 
این ســریال بیان کرد: تصمیم گرفتم بازنویسی های دوباره ای روی 
فیلمنامه سریال داشــته باشــم و بعد از آن وارد تولید شوم.کارگردان 
سریال »نوروز رنگی« اضافه کرد: از طرفی سریال برای نوروز است و فکر 
می کنم هنوز فرصت هست و نیازی به تولید عجله ای سریال نیست.

کمیته جدید نظام پذیرش و بررســی پیشنهادهای شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان آغاز به کار کرد. این نخســتین کمیته نظام پیشنهادها پس 
از تشکیل شرکت یکپارچه آب و فاضالب استان اصفهان است.معاون منابع 
انسانی و تحقیقات شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در ابتدای این 
نشست گفت: نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها از ابتدای تاسیس تاکنون 
همانند نیروی پیشران و موتور محرکه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
عمل کرده به نحوی که نقطه شروع بســیاری از طرح های بزرگ و کاربردی ، 

پیشنهادهای ثبت شده در این نظام است.
مجتبی قبادیان به موضوع یکپارچه سازی شرکت های آبفا و آبفار اشاره کرد 
و گفت: پس از اجرای این طرح، شرکت با موضوعات و چالش های جدیدی 
رو به رو شــده که نیازمند راهکارهای فوری و عملی است.رییس کمیته نظام 
پذیرش و بررسی پیشنهادها افزود: نظام پیشنهادها فرصت استفاده از ظرفیت 
همه کارکنان را فراهم کرده و طی سال های اخیر شعار سال شرکت که محور 
برنامه ریزی و حرکت یک سال شرکت اســت از بین پیشنهادهای کارکنان 

انتخاب و اعالم می شود.

اعضای کمیته جدیــد را مجتبی قبادیان، معاون منابع انســانی و تحقیقات 
به عنوان رییــس کمیته، رضا نــورا... زاده نماینده حوزه مدیر عامل، ســعید 
ابوطالبیــان نماینده معاونت منابع انســانی و تحقیقات، روح ا...ســعیدی 
نماینده معاونت خدمات مشــترکین و درآمد، ســعید شمســایی نماینده 
معاونت بهره برداری وتوسعه فاضالب، محمدحسین مسلمی نماینده معاونت 
مالی و پشتیبانی، مهرداد خورسندی نماینده کارکنان و عباس افتادگان دبیر 
نظام پذیرش وبررسی یشنهادها و خانم ها سپیده قجاوند، نماینده معاونت 
برنامه ریزی وتوسعه سرمایه گذاری ، سمانه کارگر نماینده معاونت بهره برداری 
و توسعه آب و فاطمه قدیری دبیر اجرایی نظام پیشنهادها تشکیل می دهند 
که ابالغ آنها توسط مدیرعامل شرکت صادر شده است . در مراسم آغاز به کار 
این کمیته همچنین از سال ها تالش آقایان امرا... سلیمانی و سید محسن 
صالح رییس و عضو سابق این کمیته تجلیل به عمل آمد. در بخش پایانی این 
جلسه گزارش عملکرد کلی نظام پیشنهادها از سال 13۹0 الی 13۹8و اهداف 
 و برنامه های سال 13۹۹ توســط دبیرنظام پذیرش و بررســی پیشنهادها 

ارائه شد.

در راستای حل مشــکالت مشــترکین گاز طبیعی و طرح تکریم ارباب رجوع؛ 
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان از ابتدای ســال تا کنون 128 دیدار چهره 
به چهره مردمی در دوشــنبه هرهفته با مراجعین داشته است.به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان اصفهان، با توجه به نیاز برقراری ارتباطی پویا و دو سویه 
بین مشترکین و مدیرعامل؛ دوشنبه هرهفته جلسات دیدار مردمی انجام گرفته 
و در این نشست صمیمی؛ شهروندان بدون واسطه به بیان مشکالت و مسائل 
خود با مدیرعامل می پردازند.ســید مصطفی علوی، با بیان اینکه مشــترکین 
عامل اصلی تقویت زیرساخت ها هســتند، یکی از محورهای مدیریتی خود را 
جلب رضایت مشترکین عنوان کرد و گفت: با برگزاری جلسات هفتگی مالقات 
مردمی؛ درصدد بررسی، رفع مشکالت و پیگیری مطالبات عمومی در حوزه گاز 
طبیعی هستیم.وی، شــنیدن بی واسطه درخواســت ها، مطالبات، مشکالت، 
انتقادها و نظرات ارزنده مردم را از نتایج مثبت مالقات مردمی دانست و اظهار 
کرد: گفت وگو و شــنیدن درد دل های بدون واســطه و رو در رو با مردم باعث 
افزایش رضایت مندی شــده و میزان نارضایتی را به میــزان قابل مالحظه ای 
کاهش می دهد.مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، با بیان اینکه تمامی 
مدیران و مسئوالن حوزه های مختلف در همه روزهای اداری درب اتاق شان به 
روی ارباب رجوع باز است و ملزم به پاسخگویی به مشکالت و مطالبات مراجعه 
کنندگان هستند، ابراز داشت: اما با توجه به پیچیدگی برخی مشکالت و تمایل 
شهروندان جهت دیدار با مدیرعامل؛ جلســه مالقات مردمی با مردم برگزار می 
شود تا درراستای دیدارهای انجام شده در صورت عدم نقض قانون، رسیدگی به 
مطالبات و مشکالت شهروندان با هم اندیشی رؤسای امور و ستادی در پروسه 
زمانی کوتاه تری انجام شود.وی با اشاره به اینکه در جلسات مالقات مردمی با 
وجود درخواست شــهروندان، امکان حل و فصل کامل تمامی مشکالت مطرح 
شده مطابق خواسته آنها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برخی از موضوعات به دلیل 
منع قانونی قابل رسیدگی نیست؛ اما با استناد به قانون، دلیل عدم رسیدگی به 
مطالبات آنها توضیح داده شده و در فضایی صمیمی و مناسب، مراجعه کننده آگاه 
سازی و اقناع می شود که بسیاری از شهروندان با وجود عدم رسیدن به خواسته 

مورد نظر با اطالع از فرآیند اداری و قوانین و رفتار مناسب و احترام آمیزی که با 
آنها انجام شده است با رضایت کامل دفتر را ترک می کنند.علوی، اغلب مراجعات 
مردمی را پیگیری گاز بهای مصرفی و اشــتراک پذیری عنــوان و تصریح کرد: 
همکاری الزم در تســهیل اراضی و اجازه عبور از زمین های کشاورزی برای عبور 
خطوط انتقال گاز، رعایت الگوهای صحیح مصرف گاز، عدم نصب انشعابات غیر 
مجاز و پرداخت به موقع قبوض گاز بها  توسط هم استانی های عزیز، شرکت گاز 
 استان اصفهان را در ارائه خدمات بهینه و صرفه جویی در هزینه های اجرایی یاری

 خواهد کرد.

بازدید رییس دفتر بازرسی استانداری از روند مالقات 
مردمی مدیرعامل شرکت گازاستان اصفهان

الزم به ذکر است، در راستای پیگیری و ارزیابی استانداری از نحوه اجرای طرح 
تکریم ارباب رجوع توسط دســتگاه های اجرایی اســتان، دکتر کرمی رییس 
بازرسی استانداری اصفهان با حضور در دفتر مدیرعامل شرکت گاز استان از روند 
و چگونگی مالقــات مهندس علوی با مراجعین در روزهای دوشــنبه بازدید  به 
عمل آورد  و از نحوه برخورد و مالقات با مردم و رضایت نسبی از این مالقات ابراز 
خرسندی کرد.مهندس علوی، ضمن پاسخگویی به درخواست های مراجعین در 
مورد روش هماهنگی برای جلسات مردمی گفت: مراجعه کنندگانی که تمایل به 
مالقات با مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان را دارند می توانند به صورت تماس 
تلفنی با شماره های36243046  و 38132201 و38132202هماهنگی الزم را 
انجام و دوشنبه هر هفته از ســاعت 8 صبح تا 12 ظهر برای مالقات با اینجانب 
حضور یابند.وی، تصریح کرد: عالوه بر مراجعات حضوری، مردم عزیز می توانند 
از طریق میز خدمت، صندوق ارتباط با مدیرعامل، سامانه تلفنی ساتم، سامانه 
CRM )رسیدگی به شکایات ( با دسترسی سه گانه اعم از؛ وب سایت شرکت 
به آدرس www.nigc-isfahan.ir ، تلفن  36286363و ســامانه پیام کوتاه 
100061۹4 و شماره تماس مستقیم شکایات واحد روابط عمومی 3627402۹ 

از جمله کانال های دریافت و رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات مردمی است.

 کارکنان بلندهمت و توانمند ناحیه نورد ســرد فوالد مبارکه با وجود مشکالت و 
محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا و تحریم ها، در سال جهش تولید 
با ثبت رکوردهای جدید ماهانه و روزانه حماسه آفریدند.محسن استکی، مدیر 
محصوالت سرد شــرکت فوالد مبارکه، ضمن اعالم این خبر گفت: این رکوردها 
در واحدهای اسیدشــویی و آنیلینگ نورد ســرد و با انجام پروژه های بهبود در 
برنامه ریزی و تعمیرات، افزایش بهره وری تمامی واحدهای نورد سرد و حمایت 

و پشتیبانی سایر واحدهای مرتبط حاصل شد که شایسته قدردانی است.

کسب رکورد روزانه  تولید در واحد اسیدشویی 
شماره 2 ناحیه نورد سرد در شهریورماه

محمد مـهشید، رییــس خط اسیــدشویـی شــماره 2 ناحیه نورد سرد در این 
باره گفت:رکورد روزانه تولید واحد اسیدشویی شماره 2 در 17 شهریورماه 13۹۹ به 
میزان 5 هزار و 120 تن به ثبت رسید. این در حالی است که رکورد قبلی این واحد 

مربوط به 11 خرداد 13۹8 و به میزان 4 هزار و ۹35 تن بود.
واحد اسیدشویی، اولین واحد نورد سرد اســت که کالف ها را از ناحیه نورد گرم 
دریافت می کند. در این واحد به منظور حذف الیه های اکســیدی موجود در 
ســطوح ورق ها که در درجه حرارت های بــاال در حین نورد، در اثــر مجاورت با 
اکسیژن هوا به صورت Fe2O3 و Feo تشکیل می شود، از اسیدشویی ورق با 
اسیدکلریدریک استفاده می شود. پس از تکمیل فرآیند اسیدشویی، درصدی 
از محصول به فروش می رسد و بخش عمده آن جهت ادامه فرآیند به خطوط 

نورد منتقل می شود.

کسب رکورد ماهانه تولید در واحد آنیلینگ شماره 2 ناحیه نورد سرد
اکبــــر نادری، رییــس واحـــــد باکـــــس آنیـــلیــــنگ و شست وشوی 
الکترولیتی در این باره گفت:در شرایط تحریم که کشور در واردات محصوالت ویژه 
با محدودیت و ممنوعیت مواجه شد، تالشگران خطوط آنیلینگ و شست وشوی 
الکترولیتی ناحیه نورد سرد )واحد آنیلینگ شماره 2( با 250 درصد رشد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، به رکورد جدیدی در تولید محصوالت ویژه دست یافتند. 
تولید محصوالت ویژه در این واحد در مردادماه 13۹۹ با افزایش 250 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به 21 هزار و 386 تن رسید. این در حالی است 
که در کنار تولید محصوالت ویژه بیشتر، برنامه تولید کل ماه نیز به میزان 48 هزار 
تن محقق شد.گفتنی است تولید محصوالت ویژه در مردادماه سال 13۹8 معادل 
6 هزار و 100 تن و میزان تولید کل آن در ماه مذکور 33 هزار تن بود. این افزایش 
قابل مالحظه تولید نشان می دهد در شرکت فوالد مبارکه گام مهمی در تولید 
محصوالت ویژه در سال جهش تولید برداشته شده است.واحد شست وشوی 
الکترولیتی همچنین موفق شده با تالش های کارکنان این واحد، مواد مصرفی 
در خط شست وشوی الکترولیتی را بازیافت و به پروسه تولید بازگرداند؛ بنابراین 
در زمینه مصرف بهینه مواد شوینده در خط شست وشو نیز رکورد جدیدی به ثبت 
رسید. محسن استکی، مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه در خاتمه از 
حمایت صمیمانه مدیریت ناحیه نورد سرد، همکاری گروه فنی تولید و تعمیرات، 
واحد برنامه ریزی تولید نورد سرد و دیگر واحدهایی که در کسب این افتخارات 
همت گماردند، تشکر و اظهار امیدواری کرد تا پایان سال جهش تولید، بهبودها و 

رکوردهای درخشان تری در این ناحیه محقق  شود.

  آغاز به کار نخستین کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای
 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بعد از یکپارچه سازی

  128  دیدار مردمی مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
از ابتدای سال تاکنون

با ثبت رکوردهای جدید در ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه صورت گرفت؛

افزایش 250 درصدی تولید محصوالت ویژه

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