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 در  اصفهان اعمال خواهد شد؛

تنور گرانی نان، گرم تر شد
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 اصفهاِن قرمز و محدودیت های سفید!
 باز هم ضد و نقیض گویی های کرونایی و مردمی که همیشه مقصر  شناخته می شوند؛ 

 رییس اتحادیه ساخت و فروش 
طال و جواهر کاشان خبر داد:

خرید و فروش طالهای 
 دسته دوم در بازار 

به وسیله دالالن
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پااليش نفت اصفهان

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 اصفهان ۴۲00 هکتار 
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کاهش بروکراسی اداری، 
بزرگ ترین ثمره طرح 

 یکپارچه سازی
 شرکت های آبفا
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 رتبه سوم استان
  اصفهان در تعداد
 زندانیان مهریه 
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مدیر کل امور مالیاتی اصفهان:

مبنای تشخیص مالیات 
اظهارنامه مؤدیان است
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 »کمبود گاز مایع«
 چالشی جدید برای 

مردم بام ایران
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حتی ما هم در رسانه گیج و حیران شده ایم چه برسد به مردمی که اخبار  سمیه پارسا
را از کانال رسانه ها دنبال می کنند و چشم شان به قلم خبرنگار و دهان 
گوینده و مجری تلویزیون اســت. باز هم به یک تعطیالت چندروزه خوردیــم و بازهم طبق روال 
چندماه گذشته با سناریوی ضد و نقیض گویی های مسئوالن در رابطه با تعطیالت، محدودیت ها 

و ممنوعیت ها روبه رو شده ایم. 
روز گذشته خبرگزاری های رسمی کشور از قول ســعید نمکی، وزیر بهداشت نوشتند که قرار است 
ممنوعیت تردد در تعطیالت پیش رو در 5 کالن شهر مهم کشور از جمله اصفهان اعمال شود. نمکی 
در این باره گفته بود: » از رییس جمهور درخواست کردم که اجازه دهند در پنج شهر مهم که شیوع 
باالست مانند کالن شهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان و ارومیه در سه روز تعطیلی منع عبور و مرور و 
محدودیت رفت و آمد اعالم کنیم که بالفاصله موافقت شــد و به دستگاه های مربوط ابالغ کردند.  
امیدواریم در این ســه روز با این اقدام جدید و کاهش تردد، گام موثری در راستای کاهش شیوع 

بیماری در کشور برداریم.«
ساعتی بعد اما سخنگوی ســتاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان با تکذیب این خبرگفت: در 
تعطیالت پیش رو محدودیتی برای عبور و مرور در سطح استان اصفهان درنظر گرفته نشده است.
حجت ا... غالمی در گفت و گو با ایســنا با اشــاره به اینکه فعال هیچ گونه محدودیتی برای عبور و 
مرور در سطح استان اصفهان نداریم، در پاسخ به این سوال که ممکن است تصمیمات جدیدی در 
این باره گرفته شود، گفت: فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد چون باید امروز)چهارشنبه( در این مورد 

تصمیم گیری می شد که نشد.
به گفته غالمی، قرار بوده روز گذشــته جلســه ای در این باره برای اعمال محدودیت های تردد به 

منظور پیشگیری از سفر و شیوع کرونا برگزار شود که نشده است. 

اما وهاب زاده، مشاور  وزیر بهداشت یک ساعت بعد در توئیتر خود چندپست درباره محدودیت های 
اعمال شده منتشر کرد و نوشت: تنها خودروهای سواری با پالک هر شهر اجازه ورود به همان شهر 
را دارند. این خودروها مجاز به خروج از شهر نیســتند. خودروها با پالک شهر دیگر که قصد ورود 
داشته باشند، تنها با ارائه کارت ملی و احراز سکونت می توانند وارد شوند. وهاب زاده تاکید کرد که 

قرنطینه در داخل شهرها انجام نمی شود. 
جالب اینجاست که دیروز یک نقل قول از »ایرج حریرچی« معاون وزیر بهداشت هم بازتاب زیادی 
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشت. حریرچی در رســانه ملی صراحتا بر گفت و شنودها و 
شــک و تردیدهای چندماهه درباره آمار اعالمی رســمی درخصوص فوت شدگان کرونایی صحه 
گذاشت و بر تشــکیک ها و تردیدها مهر تایید زد و تاکید کرد که آمار واقعی فوت شده های روزانه 
حدود دوبرابر آن چیزی است که رسما اعالم می شــود و تازه کاربران با برخی محاسبات، نوشتند 
که همین حرف حریرچی هم جای تردید دارد و آمارها حتی باالتر از چیزی اســت که معاون وزیر 
اعتراف کرده است. شــاید همانی که مسئول بخش عفونی بیمارســتان مسیح دانشوری چندی 

پیش گفته بود. 
مسئوالن ما حتی خودشان هم دقیقا نمی دانند چه می کنند و چه باید بکنند. گویا بر سر سالمتی 
و جان مردم رودربایســتی و تعارف و تــرس و تردید دارند که نتیجه اش می شــود ضد و نقیض 
گویی هایی که مردم را سردرگم کرده است. سناریویی که چندماه است تکرار می شود و دست آخر 
یک تصمیم قاطعانه درباره مبارزه با کرونا و ممنوعیت های کرونایی از دل این همه جلسه در نمی 
آید و مردم هم مقصر می شوند که چرا رعایت نمی کنند! هرچقدر وضعیت کرونایی این کشور و این 
استان قرمز است، درعوض مقررات و محدودیت ها و ممنوعیت ها »سفید« است؛ همان قدر بی 

رنگ و بی اثر و بی فایده!

با ســرد شــدن هوا در اســتان سردســیر 
چهارمحــال و بختیاری میــزان مصرف گاز 
افزایش یافته و در برخی روستاها همچنان 

از کپسول گاز استفاده می شود.

 وقتی »قالیباف«، میدان را 
به مجلس ترجیح می دهد؛

 دوگانه سازی 
پرمصرِف بی فایده!
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مشاجره لفظی وزرای خارجه ترکیه و سوئد بر سر سوریه
کنفرانس مطبوعاتی وزرای خارجه ترکیه و سوئد در پی مخالفت صریح طرف ترک با درخواست  اتحادیه 
اروپا برای خارج کردن نیروهایش از سوریه به مشــاجره لفظی میان دو طرف انجامید.مولود چاووش 
اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی مشــترک با آن لیند، همتای ســوئدی خود در آنکارا 
درخواست اتحادیه اروپا را برای خروج نیروهای نظامی این کشور از شمال شرق سوریه رد کرد.آن لیند، 
وزیر امور خارجه سوئد در این کنفرانس مطبوعاتی بر درخواست های اتحادیه اروپا مبنی بر خروج نیروهای 
ترکیه از شمال شرق سوریه تاکید کرد و گفت: موضع قاطع اتحادیه اروپا مانند قبل است. ما به درخواست از 
ترکیه برای خارج شدن از سوریه ادامه می دهیم. اتحادیه اروپا انتظار دارد تا اقدام های سازنده ای در قبال 
دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه اتخاذ شود.در مقابل چاووش اوغلو با لحنی تند به اظهارات لیند واکنش 

نشان داد و کنفرانس مطبوعاتی به مشاجره لفظی میان دو طرف تبدیل شد.

»ترامپ« به  دنبال خروج نظامیان آمریکایی از سومالی
گزارش ها حاکی از آن است که با هدف تحقق وعده انتخاباتی ترامپ، پنتاگون به دنبال خارج کردن حدود 
۸۰۰ نظامی آمریکایی از سومالی است.اجرای این طرح می تواند به معنای پایان حضور ۶۵۰ تا ۸۰۰ نظامی 
آمریکایی در این کشور بحران زده آفریقای شرقی باشد که از سال ۲۰۰۷ درگیر جنگ با القاعده و الشباب 
است.نظامیان آمریکایی در سال ۲۰۱۷ به سومالی اعزام شدند حال آنکه به نظر می رسد سه هفته مانده 
به انتخابات سرنوشت ساز ۲۰۲۰، دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا قصد دارد برای جلب حمایت افکار 
عمومی، به وعده انتخابات ۲۰۱۶ مبنی بر پایان دادن به جنگ های بی پایان جامه عمل بپوشــاند.گفته 
می شود که طرح پیشنهادی خروج نظامیان آمریکایی از سومالی، از حمایت همزمان رابرت اوبرایان مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید، مارک اسپر وزیر دفاع و مارک میلی رییس ستاد مشترک ارتش برخوردار است.

پیشنهاد »مقتدی صدر « برای بازگشت امنیت به عراق
 رهبر جریان صدر در عراق با اشاره به اینکه این کشور همچنان تحت اشغال قرار دارد، از ارائه »منشورهای 
صلح« پیشنهادی خود برای »بازگشت امنیت به مردم، دور کردن دخالت های خارجی و حفظ وجهه 
عراق« خبر داد.مقتدی صدر در توئیتی سه منشور پیشنهادی خود شامل »منشور تظاهرات مسالمت 
آمیز«، »منشور جهاد ملی« و »منشور اصالحات سیاسی« را اعالم کرد  و گفت: »من امروز برای نوشتن 
منشورهای صلحی تالش می کنم که امنیت را به مردم باز خواهد گرداند و دخالت های خارجی را از این 
کشور دور و وجهه میهن و حکومت آن را حفظ خواهد کرد«.وی درباره »اولین منشور« پیشنهادی خود 
گفت: منشور تظاهرات مسالمت آمیز با کمک شیوخ اصیل عشایر خواهد بود اما در وهله اول، شروطی 
قانونی و اجتماعی و حقوقی و مورد قبول همه برای تظاهرات وضع خواهیم کرد.وی در ادامه خواهان 

تالش برای نجات عراق و مقدم ندانستن منافع حزبی و طائفه ای بر منافع مردم شد.

هشدار بحرین به شهروندان منتقد سازش 
وزارت کشــور بحرین خبر از تحت پیگرد قرار دادن آن دسته از فعاالن شبکه های اجتماعی داده که 
در مخالفت با توافق سازش این کشور با رژیم صهیونیستی فعالیت می کنند.اداره موسوم به مقابله 
با فســاد و امنیت اقتصادی و الکترونیکی بحرین وابسته به وزارت کشــور اعالم کرد حساب های 
کاربری موجود در شبکه های اجتماعی که »در راســتای تخریب چهره بحرین و اهانت به آن فعال 
هستند« رصد می کند.وزارت کشــور بحرین در ادامه ادعا کرد، این حســاب های کاربری در زمینه 
فتنه انگیزی، تهدید صلح ملی و بافت اجتماعی و بر هم زدن امنیــت و ثبات فعالیت می کنند و از 
سوی شخصیت های فراری در خارج از بحرین اداره می شوند.براساس گزارش اسپوتنیک، بحرین 
و امارات در نیمه ماه ســپتامبر توافق سازش با اســرائیل را امضا کردند و این اقدام با واکنش ها و 

مخالفت های گسترده روبه رو شد.

وقتی »قالیباف«، میدان را به مجلس ترجیح می دهد؛

دوگانه سازی پرمصرِف بی فایده!
مهرداد خدیر:  شــامگاه دوشــنبه ۲۱ مهرماه ۱399 شــبکه اول سیمای 
جمهوری اسالمی ایران در اخبار شبانگاهی ساعت ۲۱ گزارش سفر آقای 
محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسالمی به استان سیستان و 
بلوچستان را با آب و تاب پخش می کند و خانم گوینده در لید خبر می گوید: 

»سیستان و بلوچستان و به قول آقای قالیباف، گنج پنهان«.
هم گوینده و هم زیر نویس تاکید دارند که این سفرها »نظارتی« است تا 
بیننده از خود نپرسد در این اوضاع کرونایی که مقامات به کاهش یا قطع 
سفر توصیه می کنند جناب قالیباف چرا هر روز شال و کاله می کند و از این 
استان به آن استان می رود؟ »سفر نظارتی« پاسخ به این پرسش است و 
روزنامه ارگان نواصول گرایان -که دهه ها ارگان اصول گرایان سنتی بود- هم 

قبل تر تیتر زده بود: »مردی در میدان«.
بیننده باید دریابد روحانی »مردی در اتاق« است و از راه دور کنترل و اداره 
می کند و »نشســته« و قالیباف »مردی در میدان« است و »ایستاده« 
تا اگر ســه بار و در 44 سالگی و ۵۲ سالگی و ۵۶ ســالگی قدر او دانسته 
نشد و هر سه بار تا لب آب رفت و تشنه برگشــت، این بار در ۶۰ سالگی به 
ساحل مطلوب برسد. اشــکال کار اما در خود کلمه »مجلس« است که به 
معنی »جای جلسه« و »نشستن« است و می توانند مصوبه ای بگذرانند 
و کلمه»میدان« را هم اضافه کنند. مثــل کاری که در دولت احمدی نژاد با 
عنوان »معاونت امور زنان ریاست جمهوری« شــد و کلمه »خانواده« را 

اضافه کردند. زن بدون خانواده چه معنی دارد اصال؟!
مجلس اما فی الذات هیچ ربطی به »میدان« ندارد و اگر دهه ۶۰ هاشمی 
رفسنجانی به این سو و آن سوی ایران سفر می کرد به خاطر آن بود که هم 
مجلس دست باال را داشت و برنخست وزیر و وزرا تفوق داشتند و هم خود 
هاشمی در ساختارقدرت چنین بود. حاال اما با حذف نخست وزیر، مجلس 
باید صبر کند تا دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تمام شود و به خاطر 
وضعیت خاص تحریم ها قادر به استیضاح وزرای نامطلوب از نظر خودشان 

مانند بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت هم نیستند.
اشــکال دوم این اســت که روحانی در »اتاق« یا در »هال« اصال در ۱4۰۰ 
نمی تواند کاندیدا باشــد تا نیاز به دوگانه سازی »اتاق- میدان« احساس 
شود.اشکال سوم هم این است که این پرسش پدید می آید که مگر استان 
سیستان و بلوچســتان خود نمایندگان متعددی درمجلس ندارد؟ حتما 
رییس باید از نزدیک ببیند تا قول آنان را باور کند و به گزارش آن نمایندگان 
نمی تواند اعتماد کند یا آقای رییس هم می داند نمایندگان کنونی اکثریت 
واجدان شــرایط را نمایندگی نمی کنند و رفته تا رخ به رخ و چهره به چهره 
ببیند و بشــنود؟ تلویزیون با آب و تاب پخش می کنــد و موزیک آرامی 
هم روی آن شنیده می شــود. از نزدیک دیدن البته کار خوبی است و به 

خاطر همین سفرهای سید ابراهیم رییســی، رییس قوه قضاییه بسیار 
مفید اســت. چون حس و حال زندانی را از نزدیک درک می کند و ارباب 
رجوع می تواند در گوش او بگوید فالن صاحب منصب از او رشوه خواسته 
و رسیدگی کند تا همان جا نصب یا عزل کند و انصافا از این حیث با َسَلف 
خود متفاوت اســت که امور فلســفی را بر دیدار نزدیک ترجیح می داد. 
رییس مجلس اما نه قــدرت نصب دارد نه عزل و بــرای این که بدانی در 
سیستان و بلوچستان چه خبر است نیاز به طی این همه مسافت نیست. 
مقامات سیاست خارجی ما به دو کلمه » اراده« و »سازنده« عالقه دارند 
و درتوصیف هر مذاکره ای این دو واژه خصوصــا دومی را به کار می برند و 
آقای قالیباف هم هر جا می رود از »ظرفیت« ها می گوید و هر جا بروی می 
توانی بگویی » اینجا ظرفیت های بالقوه ای دارد که هنوز بالفعل نشده«.سفر 
نظارتی خوب است اما برای نظارت به ساز و کار های دیگر بیشتر نیاز است تا 
رییس کمیسون اصل 9۰ را که باید ملجأ باشد به عنوان متهم دستگیر نکنند. 
3۰ سال پیش که زلزله، رودبار را با خاک یکسان کرد دیدند بنده خدایی آمده 
که کاری انجام نمی دهد و تنها چوب را به زمین فرومی کند. پرسیدند: چه 

می کنی؟ گفت: دارم عمق فاجعه را بررسی می کنم!
قالیباف، آدم اجرایی است. قبول. اما کار رییس مجلس اجرا نیست. وقتی 

دولت پول ندارد و منابع بانکی را بسته اند و باشگاه پرسپولیس پول مربی 
سابق را هم نمی تواند به حساب او واریز کند و رییس کل بانک مرکزی رفته 
عراق دالر بیاورد، دیگر وعده هم نمی توان داد و تنها می توان شنید و به ۱4۰۰ 
حواله داد با این فرض که مدیریت جهادی کار را در دست می گیرد. سال 
۸4 که آقای قالیباف تازه از فرماندهی نیروی انتظامی کنار رفته و کاندیدای 
ریاست جمهوری شده بودT در سفر به مناطق مختلف بخش هایی از پایان 
نامه دکتری جغرافیای خود دربارI »دولت های محلی« را تکرار می کرد. 
نوعی رقابت با محســن رضایی که از »فئودالیسم اقتصادی« می گفت. 
اکنون اما هیچ اشاره ای به دولت های محلی و نوعی اعطای اختیار خفیف 
به استان ها نمی  کند و شاید بیم ناک تفسیرها یا تبعات امنیتی آن است.  
حال آن که عیان و عریان است که بخش قابل توجهی از مشکالت به سبب 
تمرکز گرایی افراطی اســت.به ضرس قاطع نمی توان گفت او ســودای 
ریاســت جمهوری ۱4۰۰ و در چهارمین تالش را دارد. چون انتخابات آتی 
در صورت پیروزی بایدن و احیای برجام چه بسا فرصت دیگری در اختیار 
اعتدال گرایان بگذارد و اگر ترامپ بماند و قرار بر ســپردن امور به نظامیان 
باشد جوان تر از آقای قالیباف هم مطرح اند.این احتمال قوی را اما می توان 

طرح کرد که او، شغل کنونی خود را دوست ندارد.

دنیل الریسون در »امریکن کانسروتیو« نوشت: مایک 
پمپئو این هفته با نیوزمکس مصاحبه ای انجام داد و 
در آن مصاحبه یکی از مضحک ترین اظهاراتی را که در 
دوران کوتاه و شرم آور زمامداری وزارت امور خارجه بر 
زبان آورده است را بیان کرد.وی در این گفت وگو گفت: 
»مهم ترین کاری که پرزیدنت ترامپ انجام داد این 
بود که توافق هسته ای را توافقی بد خواند و از آن خارج 
شد. این توافق برای آمریکا بد و یک خطر واقعی بود. 
بنابراین او در ماه مه ۲۰۱۸ آمریکا ما را از این وضعیت 
خارج کرد. از آن زمان، ما رویکرد کامال متفاوتی نسبت 
به ثبات در خاورمیانه داشــته ایم. جمهوری اسالمی 
ایران را بزرگ ترین تهدید برای صلح و حتی صادقانه 
بگویم بزرگ ترین تهدید برای آمریکایی ها در سراسر 

این کشور بزرگ می شناسیم.«نکته مهم تر اینجاست 
که اغراق نابجا در مورد تهدید از جانب ایران به قیمت 
نادیده گرفتن تهدیدات بسیار آشــکار و فوری دیگر 
تمام خواهد شــد. در حالی که پمپئو در حال سفر به 
کشــورهای گوناگون جهان است تا دولت های دیگر 
را به عادی ســازی روابط با اســراییل و رویارویی با 
ایران دعوت کند، آمریکایی ها همچنان بر اثر ابتال به 
کرونا  می میرند چرا که دولت در کنترل این بیماری 
بسیار کم کاری کرده است. رهبران سیاسی ما در مورد 
تهدیدات جزئی خارجی که نمی توانند به ما آســیب 
برسانند، بسیار وسواس به خرج می دهند در حالی 
که از خطرات واقعی که روزانه جان هزاران آمریکایی  
را می گیرد، غافل هستند. در حالی که شیوع کرونا در 

کشور همچنان ادامه دارد و شــمار کشته شدگان به 
بیش از ۲۱۰ هزار نفر افزایش یافتــه، اولویت دولت 
ما همچنان تشــدید تحریم ها علیه یک کشور در آن 
سوی جهان است. مقامات ارشد ما به جای تمرکز بر 
همکاری بین المللی برای محافظت از آمریکایی ها در 
برابر این بیماری، متعهد به تحقیر کشوری هستند که 
نمی تواند تاثیری بر ما داشته باشد. سیاست خارجی 
امروز آمریکا بسیار به دور از منافع ملی ماست طوری 

که تا به حال هرگز این چنین نبوده است.

»امریکن کانسروتیو«گزارش داد:

وسواس بیش از اندازه »پومپئو« در مورد قدرت ایران

رییس مجلس: 

ریشه مشکالت ما سوء مدیریت است، نه تحریم
رییس مجلس شورای اسالمی در جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی از استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: از مهمان نوازی گرم مردم در سراسر استان تشکر 
می کنم.محمدباقر قالیباف عنوان کرد: نظارت را بر قانون گذاری دارای اولویت می دانیم. مشکل اصلی ما ضعف های نظارتی است. در قانون گذاری بیشتر با تورم قوانین و 
غیر اجرایی بودن قوانین یا معطل گذاشتن قوانین روبه رو هستیم و با نظارت به این موضوع رسیدگی می کنیم.وی بیان کرد: امام علی)ع( به مالک اشتر می فرمایند: برای 
دورترین مسلمانان، همانند نزدیک ترین آنان، سهمی مساوی وجود دارد و تو مسئول رعایت آن هستی.رییس مجلس همچنین تصریح کرد: حق نداریم استان های محروم 
را به دلیل دور بودن و به چشم نیامدن فراموش کنیم. سیستان و بلوچستان، سرزمین گنج های پنهان است، ولی مردم به ضروریات زندگی مثل آب و بهداشت و آموزش 
عمومی دسترسی ندارند.شاخص های پیشرفت در استان سیستان و بلوچستان نسبت به سایر استان های کشور اصال قابل قبول نیست.قالیباف اظهار داشت: ساختار غلط 
بودجه و کسری بودجه ما را با مشکالت اقتصادی روبرو کرده است. اصالح ریشه ای مشکالت اقتصادی در اصالح بودجه است. قالیباف در ادامه اظهار داشت:ریشه همه 
مشکالت کشور، سوء مدیریت است نه تحریم. با صد میلیارد دالر درآمد ساالنه هم کسری بودجه داشتیم و حاال هم که کاهش درآمد داریم دچار همان مشکل هستیم.

چهره روز

وز عکس ر

مراسم چهارمین 
سال درگذشت 
پادشاه تایلند

مراسم یادبود چهارمین سال 
درگذشــت پادشــاه تایلنــد 
 با حضــور مــردم در بانکوک

 برگزار شد.

»حقوق سربازان« وزیر دفاع را به دردسر انداخت
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه حقوق پرداختی به ســربازان حتی کفاف مایحتاج روزانه 
و هزینه رفــت و آمد آنها را هم نمی دهد، از طرح ســوال خود از وزیر دفاع در ایــن رابطه خبر داد.علی 
خضریان درباره حقوق دریافتی سربازان 
وظیفه، گفــت: در مــاده 49 و ۵۰ قانون 
خدمت وظیفه عمومی در خصوص حقوق 
ســربازان وظیفه، به صورت شفاف نحوه 
محاسبه حقوق ســربازان مشخص شده 
اســت که در حال حاضر حقوق دریافتی 
ســربازان وظیفه با قانون فاصله زیادی 
دارد.رییــس کمیته سیاســی، نظامی و 
امنیتی کمیســیون اصــل 9۰ همچنین 
اظهار کرد: با توجه به شرایط حال حاضر 
و وضعیت اقتصادی و تورم فزاینده در کشور، مشکالت معیشتی فراوانی برای عموم جامعه خصوصا 
اقشار ضعیف فراهم  شده است و سربازان در حال خدمت نیز عموما از قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه 
محسوب می شوند. با استناد به اظهارات رییس محترم ستاد کل نیروهای مسلح سربازان وظیفه، تنها 

۱3 درصد از حقوق مصوب تمامی سربازان پرداخت می شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان:
سالمتی مردم در انتخابات برای ناظر انتخابات مهم است

عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: موضوع سالمتی مردم در انتخابات برای ناظر انتخابات بسیار 
مهم است و از هم اکنون مجری انتخابات باید به فکر اتخاذ تدابیری در این خصوص باشد و طبیعتا 
شورای نگهبان نیز بر این امر نظارت خواهد داشت.هادی طحان نظیف در مطلبی با عنوان »گزارش 
۵۰« در اینستاگرام خود نوشــت: انتخابات یکی از خطیرترین موضوعات کشور است، اما بر کسی 
پوشیده نیست که سالمت مردم نیز برای نظام اسالمی از اهمیت باالیی برخوردار است. این روزها 
تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر امر ســالمت مردم را می بینیم و می شنویم. اهمیت موضوع 
وقتی بیشتر می شود که بدانیم سال آینده در برخی شهرها نظیر تهران، همزمان چهار انتخابات یعنی 
انتخابات ریاســت جمهوری، شورای شهر، میان دوره ای مجلس شــورای اسالمی و میان دوره ای 
مجلس خبرگان باید برگزار شود.طبیعتا در فرصت هشــت ماهه ای که در اختیار داریم، باید به فکر 

پیش بینی تسهیالتی در این خصوص باشیم. 

تایید خبر حمله سایبری به دو سازمان دولتی ایران
مرکز ماهر )مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای ایران ( اعالم کرد رخداد 
حمله مهم سایبری، مربوط  به دو سازمان دولتی ایران بوده که مراجع مسئول در حال رسیدگی به 
موضوع هستند.در این اطالعیه آمده است: رخداد حمله مهم سایبری، صرفا مربوط  به دو سازمان 
دولتی بوده که مراجع مسئول در حال رسیدگی به موضوع هستند و مرکز ماهر نیز به عنوان پشتیبان 
آماده کمک ها و امدادهای احتمالی مورد نیاز اســت.بر اساس برخی تحلیل ها و برآوردهای فنی، 
هشدارهای پیشگیرانه برای مسئولین و کارشناسان دولتی در سطح ملی صادر شد که به هیچ وجه 
به معنای وجود حمله نبوده است. همچنین برخی دستگاه های دولتی بر اساس برداشت یا تحلیل 
خود پس از دریافت هشــدارها اقدام به قطع موقت برخی خدمات و انجام تست های فنی کردند 
که به دلیل احتیاط صورت گرفته اســت. اگر چه از نظر مرکز ماهر این اقدام ضرورتی نداشت.مرکز 
ماهر اعالم کرده با وجود شایعات مطرح شده در فضای مجازی و برخی رسانه ها، شواهدی از حمله 

گسترده به دستگاه های متعدد دولتی تا این لحظه مشاهده نشده است.  

کافه سیاست

رییس دفتر رییس جمهوری:

 سفر »ظریف« به چین 
منجر به گشایش در همه 

امور شده است
رییس دفتــر رییس جمهوری گفت: ســفر 
ظریف به چین سفر خوبی بود و در مذاکراتی 
که من آن را خواندم جامع بحث کرده بودند؛  
گزارشی هم به هیئت دولت دادند و گشایشی 
در همه امور ایجاد شده است.محمود واعظی 
اظهار داشــت: تحوالت منطقه برای ایران و 
چین مهم اســت. چین جدی تر از گذشــته 
مســائل را دنبال می کند. در مجموع ســفر 
موفقی است و  در گزارشی که به دولت دادند 
مشخص است گشایش خوبی در همه امور 

ایجاد می شود.
وی در مــورد نامــه رییــس مجلــس بــه 
رییس جمهور در مورد بودجه گفت: همیشه 
دولت و مجلس بر سر بودجه تفاهم می کنند. 
چیزی که االن اتفــاق می افتد این اســت 
که چنین نامه های بین مــا و قوای دیگر و 
نهادهای دیگر بوده اما اینکه اول ما نامه را در 
رســانه ها می بینیم و بعد دریافت می کنیم، 
عجیب اســت. البته من این نامه را ندیدم.

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود در 
جمع خبرنگاران گفت: یکی از دغدغه هایی 
که روزانه دولت و رییس جمهور دارند و برای 
حل آن تالش می کننــد همین بحث قیمت 
است. رییس جمهور در هفته دوبار قیمت ۱۰۰ 
قلم کاالی مصرفی مــردم را از وزارت صمت 
می خواهند و در جلسات هیئت دولت، وزیر 
صمت گزارش خود را قرائت می کنند.رییس 
دفتر رییس جمهور در مورد شــرایط کشــور 
اظهار داشت: ما از دو ماه قبل از اعالم تحریم 
۱۸ بانک کشور توسط آمریکا ، اقداماتی انجام 

داده بودیم.

بین الملل
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 افزايش 100 درصدی توليد گازوییل
 درشركت پااليش نفت اصفهان

معاون توليد شــركت پااليش نفت اصفهان اعالم كرد ميزان توليد گازوییل يورو 4 و يورو 5 با افزايش 
تقريبی 100 درصدی از 2 ميليون ليتر به 4 ميليون ليتر در روز افزایش یافته اســت.وی با اعالم اين خبر 
افزود: در جهت ارتقای كيفيت گازوییل و افزايش ميزان توليد گازوییل يورو 4 و يورو 5، تغييراتی در شرايط 
عملياتی رآكتورهای واحدهای آيزوماكس اعمال و فرآيند توليد اين محصول بهینه سازی شد.عليرضا 
جعفرپور در خصوص افزايش اخير توليد گازوییل يورو در شركت پااليش نفت اصفهان از 2 ميليون ليتر 
در روز به 4 ميليون ليتر در روز اظهار داشت: افزايش كيفيت اين محصول ضمن ايجاد ارزش افزوده برای 
شركت، تاثير قابل توجهی در حفظ محیط زیست و كاهش آالینده های زیست محیطی خواهد داشت.

معاون توليد شركت پااليش نفت اصفهان از راه اندازی پروژه عظيم تصفيه گازویيل شركت نيز در سال 
آينده خبر داد و افزود: با توجه به پيشــرفت بيش از 85 درصدی اين پــروژه، مراحل پيش راه اندازی 
شروع شده است و انتظار می رود با بهره برداری كامل از اين پروژه تمامی 20 ميليون ليتر گازوییل توليدی 

روزانه اين پااليشگاه تصفيه شود كه مشخصات آن مطابق با استاندارد بين المللی يورو 5 خواهد شد.

رییس اتحادیه ساخت و فروش طال و جواهر کاشان خبر داد:
خرید و فروش طالهای دسته دوم در بازار به وسیله دالالن

رییس اتحادیه ســاخت و فروش طال و جواهر کاشان با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور و 
منطقه کاشان و رونق خرید طالهای دسته دوم اظهار داشــت: خرید این طالها با توجه به اینکه 
دائما در تماس با بدن فردی دیگر بوده اســت ممکن اســت موجب انتقال برخی بیماری های 
پوستی شود.ایرج نصراللهی با بیان اینکه متاسفانه بیشــتر خرید و فروش طالهای دسته دوم 
در بازار به وسیله دالالن انجام می شود، ابراز داشت: دالالن در بازار طال و جواهر جوالن می دهند و 
متاســفانه هیچ نظارتی هم بر کار و فعالیت آنان نیست.وی با اشاره به تمایل زیاد مردم به خرید 
طالهای آب شــده، اظهار کرد: دالالن بازار طال در این حوزه فعالیت زیــادی دارند ولی باید توجه 
داشــت اگر این طالها از افراد نامطمئن خریداری شود، مشکالت و خسران زیادی متوجه مردم 
می شود چراکه عیار این طالها متفاوت اســت و فرد خریدار خیلی توانایی تشخیص آنها را از هم 
ندارد.رییس اتحادیه ساخت و فروش طال و جواهر کاشان، رشد روز افزون قیمت طال در بازار را به 
دلیل افزایش قیمت دالر دانست و ادامه داد: بسیاری از واحدهای زرگری در بازار کاشان با توجه 
به رکود موجود و عدم وجود خریدار در بازار به دلیل قیمت های باال در آستانه ورشکستگی هستند.

 واردات با کارت های یک سال مصرف
 90 برابر کارت های تمدیدی

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: مطابق برخی آمارها، کارت  های بازرگانی یک سال مصرف 
طی یک سال فعالیت خود، به طور متوسط ۹0 برابر کارت هایی که تمدید می شوند، واردات انجام 
می دهند.در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که هر چند این استعالمات از طریق سامانه کارت 
بازرگانی هوشمند صورت می گیرد، اما اشخاص اجاره کننده کارت بازرگانی یا شخص وکیل، زمانی 
نیاز به تسویه حساب با گمرک و سازمان امور مالیاتی پیدا می کند که بخواهد همین کارت خود را 
برای یک سال دیگر تمدید کند.سوءاستفاده از کارت بازرگانی طی سال  های اخیر و رشد بی سابقه 
کارت  های اجاره ای در کشور خصوصا در دوران تحریم، باعث ضرر های فراوانی برای دولت شده 
اســت. از جمله می توان به عدم پرداخت مالیات، عدم پرداخت حقوق گمرکی، عدم شــفافیت 
بخش تجاری، قاچاق کاال و ارز و... اشاره کرد.مطابق برخی آمار ها، کارت  های بازرگانی یک سال 
مصرف طی یک سال فعالیت خود، به طور متوسط ۹0 برابر کارت هایی که تمدید می شوند، واردات 

انجام می دهند. 

بر اساس اعالم معاونت اقتصادی استاندار  به احتمال زیاد، افزایش ۲۰ درصدی قیمت نان در اصفهان اعمال خواهد شد؛

تنور گرانی نان، گرم تر شد

طی هفته اخیر در سراسر کشور خبرهایی  مرضیه محب رسول
از گرانــی و کمبــود آرد و نــان به گوش 
می رسید. این اخبار کار را به جایی رساند که در برخی از استان ها مردم 
به نانوایی ها هجوم بردند و صف های طویل خرید نان تشکیل شد. تبی 
که اگر چه زود فروکش کرد؛ اما نشان از بروز ســیگنال هایی در بازار 
حســاس  آرد و نان کشــور دارد. آرد طی ده روز اخیر تا هفتاد درصد 
افزایش قیمت را در بازار آزاد تجربه کرده اســت؛ اتفاقی که به زودی 

پس لرزه های آن به بازار نان هم خواهد رسید.
 به گفته فعاالن این بخش، فروش و قاچاق آرد دولتی در بازار آزاد به 
د لیل اختالف قیمت زیاد یکی از اتفاقاتی اســت که زیاد در بازار آرد و 
نان کشور رخ می دهد و بخشی از این کار برای تامین هزینه های نانوا 
ها اتفاق می افتد. این اختالل در حالی هر روز رو به افزایش است که 
مســئوالن تنظیم بازار با وجود درخواســت صنف نانوایان به دلیل باال 
رفتن هزینه ها؛ در مقابل افزایش قیمت نــان مقاومت می کنند؛ اما 
حاال به نظر می رسد اوج گرفتن تورم در هفته های اخیر سد مقاومت 
در برابر ثابت ماندن قیمت ها را شکســته و بــه زودی نان در اصفهان 

گران خواهد شد. 
بر اســاس اعالم معاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه منابع 
استانداری اصفهان، آخرین باری که قیمت نان افزایش داشت سال 
گذشــته بود و بعد از آن افزایش قیمت نداشــتیم در حالی که قیمت 
بعضی از اقالم و کارگر افزایش داشته است ولی تا این لحظه هیچ گونه 

مصوبه ای مبنی بر افزایش قیمت نان نداشته ایم.
وی ادامه داد:موضوع افزایش قیمت نان در کار گروه آرد و نان مطرح 
است و در آینده ای نزدیک به یک نحو منطقی باید تصمیم گیری شود.

قاضی عسگر  در خصوص برنامه ها جهت افزایش قیمت نان افزود: ما 
کارشناسان تعیین قیمت داریم که بر اساس اصول حسابداری صنعتی 
افزایش نرخی که باید لحاظ شود را تعیین می کنند.منتظر نتیجه کار 
کارشناسان هستیم و احتمال دارد قیمت نان حدود 20 درصد افزایش 
پیدا کند.وی در پایان گفت:وقتــی همه چیز افزایش قیمت پیدا کرده 

قیمت نان هم مستثنی نیست.
ولی دولت تمام تالش خود را می کند تــا قیمت نان را پایین نگه دارد 
و در این زمینه یارانه بســیار زیادی پرداخت کرده است. هم اکنون از 

آخرین افزایش قیمت نان حدود یک ســال گذشــته و در این مدت 
مواد اولیه و هزینه های نانوایان افزایش بی سابقه ای نسبت به مدت 
مشابه ســال های قبل داشته اســت به طوری که این قیمت ها کفاف 

هزینه ها را نمی دهد. 
این عدم تناســب میان قیمت نان و هزینه ها موجب شــده تا برخی 
نانوایان در ســطح شــهر بدون اعــالم اتحادیــه مربوطــه، اقدام به 
افزایش قیمــت نان کنند بــه طوری که مــردم نیز به ناچــار از آن ها 
خرید می کننــد. وضعیت در سراســر کشــور به همیــن گونه پیش 
مــی رود و افت کیفیــت و نارضایتی هــم میان مشــتریان و هم در 
بین نانوایان باال گرفته اســت. از ســوی دیگر گرانی هــا هر چند غیر 
رســمی اما با کم فروشــی و یا اضافه کردن آیتم هــای اجباری هم 
اکنون هم در حال انجام اســت و مردم نیز  تنها نظاره گر این آشــفته 
بازار هســتند. در شــرایط، بهترین راهکار موجود این است که دولت 
یارانه ای را برای مردم جهت خرید نــان یا برای نانوایان جهت کاهش 
 هزینه های تولید تعریف کند تا شــاید اوضاع از حالت نابه ســامانی 

خارج شود.

رییس اتاق اصنــاف اصفهان با اعتقــاد بر اینکه با 
تعطیلی کســبه نمی توان کرونا را کنترل کرد، گفت: 
تا زمانی که بحــث فرهنگ ســازی الزم در رعایت 
پروتکل ها اعمال نشــود، این محدودیت ها هیچ 
فایده ای ندارد.رســول جهانگیری درباره تخلفات 
اصناف با وجود محدودیت های دو هفته ای با توجه 
به وضعیت قرمز اصفهان در ابتال به کرونا، اظهار کرد: 
متاسفانه امروز تمام مسئوالن و تصمیم گیران تنها 
تخلفات اصنــاف را مطرح می کننــد، در حالی که 

هیچ کس حرفی از بیکاری و وضعیت نامناســب 
اقتصادی اصنــاف نمی زند.وی توضیــح داد: در 
محدودیت های کرونا ممکن اســت بــه کارمندان 
دولت بگوییم چند هفته در شــرایط دورکاری و یا 
شیفت بندی باشند ولی آنها در این محدودیت ها 
حقوق خود را دریافت می کنند، اما متاسفانه امروز 
بسیاری از مدیران، رسانه ها و ... برای کنترل کرونا 
عنوان می کنند که چرا اصنــاف تعطیل نمی کنند.

رییس اتاق اصناف اصفهان تصریح کرد: باید درنظر 
داشــت که اگر صنفی به دلیل ابتالی باالی کرونا، 
تعطیل کند از کدام محل باید امرار معاش داشــته 
باشد، چراکه اصناف معموال ناچار به پرداخت اجاره 
محل، دستمزد کارگران و یا وصول چک های بانکی 

خود هســتند.وی تاکید کرد: اگر اصناف کار نکنند، 
امکان تامین هزینه های معاش خود را ندارند، اما 
متاسفانه امروز به نوعی این مطالبه ایجاد شده که 
چرا اصناف را تعطیل نمی کنند.جهانگیری با تاکید 
بر ضــرورت رعایت پروتکل ها، اظهــار کرد: رعایت 
پروتکل ها در بحث زدن ماسک و ... نیازمند فرهنگ 
سازی است.  وی تاکید کرد: تعدادی صنوف حتی 
پیش از شیوع کرونا، سالمت محور بودند و تا زمانی 
که تاییدیه ســالمت بهداشــتی را نگیرند، امکان 
فعالیت آنها وجود ندارد.رییس اتاق اصناف اصفهان 
گفت: با توجه به شــرایط اقتصادی امــروز و ... از 
مسئوالن خواســتاریم که بر تعطیلی اصناف برای 

کنترل کرونا تاکید نکنند.

رییس اتاق اصناف اصفهان:

پروتکل ها رعایت نشود؛ محدویت اصناف بی فایده است

خبر روز

کارشناسان تعیین قیمت داریم که بر اساس اصول 
حسابداری صنعتی افزایش نرخی که باید لحاظ شود را 
تعیین می کنند.منتظر نتیجه کار کارشناسان هستیم و 
احتمال دارد قیمت نان حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند

شست وشوی مخازن ذخیره آب روستاهای تحت پوشش 
آبفای منطقه ورزنه

به گزارش روابط عمومی آبفای ورزنه، مخازن روستاهای تحت پوشش این منطقه به میزان 1۷۳0 متر 
مکعب با اســتفاده از محلول پرکلرین شست وشو داده شد. شایان ذکر اســت این عملیات به منظور 
 حفظ بهداشت و کنترل کیفی مخازن با همکاری پرسنل شست وشــو و گند زدایی شدو مجددا در مدار 

بهره برداری قرارگرفت.

اصالح شبکه آب در خیابان بهمن نجف آباد
به گزارش روابط عمومی آبفای نجف آباد، اصالح شــبکه آب کوچه قاهــری واقع در خیابان بهمن 
شهر نجف آباد به طول ۶0 متر و قطر 110 با لوله پلی اتیلن انجام و به بهره برداری رسید.همچنین در 
اقدامی دیگر، شبکه فاضالب در شهرک ولیعصر شــهر دهق از توابع بخش مهردشت نجف آباد در 

اقطار مختلف و با طول حدود پنج کیلومتر آغاز شد.

نصب شیر و ساخت حوضچه شیرآالت روستای نیستانک نایین
به گزارش روابط عمومی آبفای نایین، با توجه به مشکالت فشار شبکه داخلی ناحیه صنعتی روستای 
نیستانک این امور در راستای رفع مشکل و توزیع عادالنه آب ، اقدام به نصب والو و تعبیه حوضچه 
مربوطه با استفاده از مصالح بلوک و سیمان به صورت امانی کرد و با این عملیات فشار شبکه داخلی 

شهرک صنعتی مرتفع شد.

اصالح و توسعه ۶00 متر از شبکه توزیع آب شرب طالخونچه
به گزارش روابط عمومی آبفای مبارکه، در راستای مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب، اصالح 
شبکه فرسوده و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر طالخونچه، به طول ۶00 متر با قطر لوله ۹0 و 110 
میلی متر انجام شد. گفتنی است؛ این اقدام با هزینه ای بالغ بر ۶00 میلیون ریال از محل اعتبارات 

جاری منطقه مبارکه انجام شد.

اصالح شبکه فرسوده روستاهای شهرستان مبارکه
به گزارش روابط عمومی آبفای مبارکه، در راستای مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب، اصالح 
1000 متر شبکه فرسوده روستای بروزاد از توابع شهرستان مبارکه با قطر لوله ۶۳ و 110 میلی متر انجام 
شد. گفتنی است؛ این اقدام با هزینه ای بالغ بر 550 میلیون ریال صورت گرفته است.همچنین در 
اقدامی دیگر، اصالح ۶00 متر شبکه فرسوده روستای فخرآباد با قطر لوله ۹0 و 110 میلی متر با هزینه 
ای بالغ بر 250 میلیون ریال، و اصالح 400 متر شبکه فرسوده روستای کوشکیچه با قطر لوله ۹0 میلی 

متر و با هزینه ای بالغ بر ۳50 میلیون ریال انجام شد.

طی شش ماهه نخست سال جاری صورت گرفت؛ 

انجام 545 آزمایش میکروبی و شیمیایی آب در مبارکه
 به گزارش روابط عمومی آبفای مبارکه، در شش ماهه نخســت سال جاری، تعداد 48۷ آزمایش 
میکروبی، 28 آزمایش شــیمیایی و ۳0 آزمایش بیولوژیکی روی منابع، مخازن و شــبکه توزیع 
آب شرب شهرستان مبارکه انجام شده اســت. هم چنین از هر دو تصفیه خانه فاضالب موجود در 
شهرســتان مبارکه به صورت ماهیانه دو بار نمونه برداری و آزمایش میکروبی و شیمیایی صورت 

می گیرد.

کافه اقتصاد

آبفا

عضو هیئت رییسه و خزانه دار اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به کاهش هزینه های غیرضروری در دوره نهم اتاق، گفت: در حوزه مالی، عالوه بر اینکه توانستیم از منابع به 
صورت بهینه و هدفمند استفاده کنیم، هزینه های نامربوط و غیرضروری را برای ســرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی کاهش دادیم که این اقدام ارزشمند در صورت 
های مالی پایان سال ۹8 نیز قابل رؤیت است.سید رسول رنجبران  به مدرن شدن و اقدامات در حوزه نیروی انسانی متناسب با رویکرد و خدمات جدید اتاق اشاره کرد 
و افزود: با طراحی تاپ چارت جدید با کمک مشاوران و فعاالن اقتصادی استان، تدوین شرایط احراز پست های سازمانی و به دنبال آن برگزاری آزمون استخدامی اتاق، 
سعی کردیم  نیروی انسانی مناسب جذب کنیم و باید اذعان داشت که اتاق در دوره های گذشته از نیروی کارشناسی و مدیریتی کافی برخوردار نبود و این موضوع اتاق را 
دچار معضالت متعددی می کرد؛ زیرا به کارگیری نیروهای کارشناسی و مدیریتی، در حقیقت موتور محرک اتاق خواهد بود.وی به کاهش هزینه ها در بخش های مختلف 
اتاق اشاره کرد و گفت:  در این دوره از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری به تجهیز بخش مالی اتاق پرداختیم. همچنین، نیروهای انسانی متخصص و مدیریتی مناسب در 
این حوزه جذب شدند و اکنون تناسبی در رابطه با عملکرد اتاق و نیروی انسانی قابل مشاهده است؛ زیرا در صورت نبود این تناسب، قاعدتا تجهیزات سخت افزاری و نرم 

افزاری کارایی چندانی نخواهند داشت. 

کاهش هزینه های غیر ضروری، منجر به سرمایه گذاری در اصفهان شد

برداشت چای 
ترش قرمز 

فصل برداشــت چای ترش از 
مزارع روستای علوه شهرستان 
کارون آغاز شد. کشت این گیاه 
دارویی از اول اردیبهشــت آغاز 
می شود، گل دهی این گیاه نیز از 
مهرماه شروع و زمان برداشت 
کاسبرگ ها در آبان ماه است که 

با دست انجام می شود.

وز عکس ر

عکس: میزان

مدیر کل امور مالیاتی اصفهان:

مبنای تشخیص مالیات 
اظهارنامه مؤدیان است

مدیر کل امور مالیاتــی اصفهان گفت: نظام 
مالیات بر ارزش افزوده از طریق شناسایی 
زنجیره تولید و توزیع کاالهــا و ممانعت از 
پرداخت مالیات های مضاعــف در فرآیند 
تولید و فروش، موجب شــفافیت مبادالت 
اقتصادی می شود.مهدلو با بیان این که یکی 
از کارکردهای اصلی نظام مالیات بر ارزش 
افزوده شفافیت در اقتصاد است، افزود: در 
واقع مالیات بر ارزش افزوده ضامن اجرای 
عدالت و شفافیت اقتصادی است و با اجرای 
این قانون حقوق عامه مردم تضییع نخواهد 
شد و موجب شناسایی بخش پنهان اقتصاد 
و جلوگیری از فرار مالیاتی می شود.مدیر کل 
امور مالیاتی اصفهان با اشاره به حذف شیوه 
تشخیص علی الرأس از سال جاری، تاکید 
کرد: مبنای تشخیص مالیات برای عملکرد 
سال 1۳۹8 مؤدیان مالیاتی، اظهارنامه ارائه 
شده با رعایت مقررات از سوی مؤدی است. 
بنابراین از عملکرد ســال 1۳۹8 به بعد، در 
صورتی که مؤدیــان اظهارنامه مالیاتی خود 
را با رعایت مقررات تنظیم و در مهلت قانونی 
ارائه کننــد، اظهارنامه آنان بدون رســیدگی 
مورد پذیرش قرار مــی گیرد .وی همچنین 
با اشــاره به این که اجرای دقیــق ماده ۹۷ 
قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش 
کیفیت حسابرســی مالیاتــی و همچنین 
کاهش فرآیند زمــان قطعیت پرونده های 
مالیاتی می شود، گفت: مالیات ستانی بر 
مبنای داده های واقعی به دســت آمده از 
بانک های اطالعاتــی، عمال نظام مالیاتی را 
به سمت شــفافیت هر چه تمام تر، کاهش 
فرارهای مالیاتی و تحقــق عدالت مالیاتی 
سوق می دهد . مهدلو با تاکید بر رفع ابهامات 
و مشکالت مالیاتی فعاالن اقتصادی و ایجاد 
وحدت رویه و تکریم ارباب رجوع افزود: به 
منظور ایجاد ساز و کار مناسب، اداره کل امور 
مالیاتی اســتان آماده برگزاری همایش ها 
و دوره های آموزشــی بر اساس درخواست 

مؤدیان و فعاالن اقتصادی است.
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همراه با سرد شدن هوا مشاهده می شود؛

»کمبود گاز مایع«چالشی جدید برای مردم بام ایران

با سرد شدن هوا در اســتان سردســیر چهارمحال و بختیاری میزان 
مصرف گاز افزایش یافته و در برخی روستاها همچنان از کپسول گاز 
استفاده می شود و در چند روز گذشــته مردم  استان از کمبود کپسول 
گاز به ویژه شهرستان شــهرکرد گالیه داشــتند و گالیه های خود را به 
فضای مجازی بردند، این در صورتی اســت که شهرســتان شهرکرد و 
بیشتر روســتاهای آن از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.از سوی 
دیگر با نزدیک شــدن به روزهای پاییزی و بارانــی، اصنافی همچون 
ایزوگام کارها در این روزها نیاز وافری به ســیلندر های گاز مایع دارند، 
اما این قشر نیز در تامین گاز  مایع با مشکل روبه رو هستند و دستیابی 

به کپسول گاز به سختی انجام می شود.
کســانی که در صف های گاز مایع می ایســتند گالیه های بسیار دارند، 
برخی دلیــل این موضوع را نداشــتن برنامه از ســوی مدیران اعالم 
می کنند.یکی از متقاضیان کپســول گاز می گوید: ما روســتاییان که 
باید زمستان را با هیزم و آتش و کپســول گاز سپری کنیم باید از االن 
به فکر زمستان باشیم اما چند روز اســت هر چقدر مراجعه می کنیم 

گاز مایع وجود ندارد.
یکی از رانندگان تاکســی نیز می گوید: گاهی اوقات سهمیه بنزین ما 

پاسخگو نیست و باید بنزین آزاد بزنیم که اصال صرفا اقتصادی برای 
ما ندارد و مجبور هستیم از گاز مایع اســتفاده کنیم که این روزها این 
موضوع هم یک معضل شــده و گاز مایع وجود ندارد.آقای مقصودی 
یکی دیگر از متقاضیان گاز مایع اظهار داشــته: مســئوالن می گویند 
بروید در سامانه ثبت نام کنید؛ اما تعدادی از اقوام ما ثبت نام کرده و 
تنها یک کد رهگیری به آن ها داده اند ولی با شــروع فصل سرما که به 
گاز نیاز داریم زمانی مشخص نکرده اند که چه موقع می توان کپسول 

گاز را تحویل گرفت.

مشکلی در تامین نفت سفید و گاز مایع 
خانوارهای ثبت نام شده وجود ندارد

مدیر شــرکت پخش فرآورده های نفت منطقه چهارمحال و بختیاری 
اظهارداشــت: توزیع نفت سفید و گاز مایع با اســتفاده از بستر بانکی 
صورت می گیرد کــه ایــن روش جایگزین روش های ســنتی قبلی 
از جمله کاالبرگ نفت ســفید و حواله فیزیکی شــده اســت.جعفر 
ساالری نسب افزود: خانوارهای مصرف کننده نفت سفید و گاز مایع 
و سایر مصرف کنندگان جزو واجدین شــرایط دریافت سوخت مایع 

 ثبت نام شــده در ســامانه درخواســت فرآورده های نفتی به آدرس
 https://newtejaratasan.niopdc.ir با درج شماره کارت بانکی 
شــتابی منطبق با کدملی خود در این ســامانه، پس از تعیین سهمیه 
توسط شــرکت می توانند با همان کارت بانکی ثبت شــده با استفاده 
از پوز بانکی فروشندگی های نفت ســفید و گاز مایع از میزان سهمیه 
تعلق گرفته اطالع یابند و نســبت به خرید ســهمیه نفت سفید یا گاز 

مایع اقدام کنند.
ســاالری نســب ادامــه داد: تامین و ذخیره ســازی نفت ســفید و 
سوخت رســانی به نقاط مختلف اســتان بــا تدابیر مناســب منطقه 
درحــال انجام اســت و مشــکلی در تامین نفت ســفید مــورد نیاز 
خانوارهــای ثبت نــام شــده در ســامانه درخواســت فرآورده های 
نفتی وجود ندارد.مدیر شــرکت پخــش فرآورده هــای نفت منطقه 
چهارمحال و بختیــاری  گفت: متاســفانه برخی ها از کپســول های 
گاز مایع به عنوان سیســتم گاز خودرو اســتفاده می کنند که بســیار 
خطرناک اســت بنابراین درخواســت می شود همشــهریان جهت 
 جلوگیری از ایجاد خطرات احتمالی نکات ایمنی در مصرف ســوخت

 را رعایت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:

 دهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج
 در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: دهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج در 
دو مرحله استانی و کشوری با همکاری سازمان بسیج هنرمندان استان برگزار می شود.ابراهیم شریفی 
اظهارداشت: قالب دهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج، داستان کوتاه است و باید تعداد کلمات هر اثر 
حداکثر 5 هزار کلمه باشد، اثری مورد داوری قرار می گیرد که در هیچ کتابی منتشر نشده باشد وی با اشاره 
به موضوعات جشنواره افزود: رازهای ارغوانی که روایت مردان و زنان حماسه ساز 8 سال دفاع مقدس 
باشد،  مکتب سلیمانی، جهش تولید، اقتدار و بالندگی، شکست  تحریم های ظالمانه، الفبای ایثار ویژه 
مدافعان سالمت، کمک مومنانه، زخم های شعله ور و سبک زندگی ایرانی اسالمی از موضوعات جشنواره 
است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری با اشاره به گروه سنی افراد جهت شرکت 
در جشنواره بیان کرد: آثار داستانی در دو گروه سنی نوجوانان حداکثر تا 17 سال و بزرگساالن از 17 سال به 

باال مورد ارزیابی قرار می گیرد و ارسال اثر برای همگان آزاد است.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

 دانش آموزان مناطق محروم استان
 همچنان کالس حضوری می روند

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به آموزش دانش آموزان مقاطع مختلف 
تحصیلی در شبکه شاد، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل نبود امکانات الکترونیکی تعدادی از دانش 
آموزان استان از این برنامه بی بهره اند.فرحناز قائدامینی بر کمک خیران و نهادهای حمایتی برای 
تامین تجهیزات موردنیاز الکترونیکی در مناطق محروم استان تاکید کرد و افزود: در همین راستا 
پویش اهدای 30 هزار تبلت در استان راه اندازی شده است.وی با اشاره به اینکه اکنون همه مدیران 
مدارس استان متصل به شبکه شاد هستند، اظهار کرد: 97 درصد معلمان و 82 درصد دانش آموزان 
استان نیز از این شبکه آموزشــی بهره می برند.قائدامینی با بیان اینکه به دلیل نبود امکانات کافی 
برخی از کالس های درس در مناطق محروم اســتان به صورت حضوری برگزار می شود، تصریح 
کرد: دانش آموزان مناطق عشایری و بخش هایی از شهرستان های لردگان و کوهرنگ در کالس 
های درس حاضر می شوند.مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: 13 
مهرماه جاری نامه ای در راستای تعطیلی دو هفته ای مدارس اســتان به وزارت ارسال شده ولی 
تاکنون پاسخی داده نشده است.وی در پایان اظهار کرد: بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت مدارسی 

که مدیر، معلم یا دانش آموزان آن به کرونا مبتال شده باشند به مدت دو هفته تعطیل می شوند.

عشایر چهارمحال و بختیاری 100 هزار تن محصول زراعی 
برداشت کردند

رییس اداره بهسازی امور تولید اداره کل عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: عشایر این استان در سال 
زراعی جاری افزون بر 100 هزار تن محصوالت زراعی شامل گندم، جو، حبوبات و علوفه دامی در مناطق 
ییالقی کشت و برداشت کردند.شیرزاد کرمی، اظهار کرد: بخش عمده ای از این میزان محصوالت زراعی 
در مناطق ییالقی عشایرنشین شهرستان های کوهرنگ، فارسان، اردل، کیار ، بروجن و لردگان تولید شده 
است.وی  از تولید و جمع آوری 200 تن محصول گیاهان دارویی توسط عشایر این استان در نیمه نخست 
امســال خبر داد و تصریح کرد:این محصوالت به  صورت خود رو و خوراکی همچون تره کوهی، کاردنگ، 
کنگر و پونه برداشت شد.کرمی  گفت:محصوالت گیاهان دارویی کشت و تولید شده نیز شامل موسیر، 
گل گاوزبان، زعفران و گل محمدی بود که با استفاده از تسهیالت بانکی و حمایت اداره امور عشایر استان 

از سوی عشایر کشت شده است.

با مسئولان

 
ما روستاییان که باید زمستان را با هیزم و آتش و 
کپسول گاز سپری کنیم باید از االن به فکر زمستان 
باشیم اما چند روز است هر چقدر مراجعه می کنیم گاز 

مایع وجود ندارد

بام ایران

حصر وراثت
7/98 آقا/خانــم طاهــره هیزم شــکن به شناســنامه شــماره 1263123082 به 
شرح دادخواســت به کالســه 1223 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان عباســعلی عطاری یزدلی به شــماره 
شناســنامه 256 در تاریــخ 97/6/17 اقامتگاه دائمــی خود بــدرود زندگی گفته 
ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1(طاهره هیزم شــکن فرزند 
غالمعلــی بــه ش.م 1263123082 همســر متوفــی. 2(مریم عطــاری یزدلی 
 بــه ش.م 1263608302. 3(قاســم عطــاری یزدلی بــه ش.م 0493593276. 
 4(یاســر عطاری یزدلــی بــه ش.م 1250229006. 5(زهرا عطــاری یزدلی به 
ش.م 1261274784. 6(حسین عطاری یزدلی به ش.م 1263263089. 7(حسن 
عطاری یزدلی به ش.م 1263251617 همگی فرزندان متوفی و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/ متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف: 1019937 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

7/99 آقا/خانم فاطمه مطلوبی زوارهء به شناســنامه شماره 1262150000 به شرح 
دادخواست به کالسه 1133/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان راضیه مطلوبی زوارهء به شماره شناسنامه 1055 در 
تاریخ 97/6/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
 منحصر است به: 1(فاطمه مطلوبی زوارهء به ش.ش 1262150000 خواهر متوفی.
2(زهرا مطلوبی زوارهءبــه ش.ش 1261310578 خواهر متوفــی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا 

هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/ متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف: 1019947 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
تحدید حدود اختصاصی

 7/100 شــماره نامــه : 139985602024007211-1399/07/21 نظــر بــه
 اینکه به موجــب رای شــماره 139860302024000513 مورخ 1399/02/06 
هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 236/10 متر مربع تحت شماره فرعی 639 از اصلی 
 4786 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای ســعید عسگری سده فرزند 
رمضانعلی مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد لذا به 
اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1399/08/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد 
تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدید حدود و فقط تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبــت باید از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح 
 قضائی تســلیم و گواهــی تقدیم دادخواســت را اخذ و بــه این واحــد ثبتی ارائه 
نماید، درغیر این صــورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونــی وی می تواند به دادگاه  
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتــی را با رعایت مقررات ادامه 
میدهــد. م الف: 1019756 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان

فقدان سند مالکیت
7/101  شــماره نامه: 139985602023004019- 1399/07/12 ســند مالکیت 
بمقدار ششدانگ پالک ثبتی 5304/70  واقع در بخش 4 ثبت اصفهان بنام ندا حجت 
پور مورد ثبت در دفتر 308 صفحه 143 ذیل شماره ثبت 56768  بشماره چاپی سند 
149679- الف- 91 صادر  و تسلیم گردیده که طی سند قطعی 95/12/24-16690 
دفترخانه 412 اصفهان تمامت ششــدانگ به محمد بختیار بلمیری انتقال شــده و 
اکنون محمد بختیار بلمیری طی درخواست 993013857-99/07/03 و استشهاد 
شــهود بشــماره 139902153732000457 مورخ 1399/05/23 دفترخانه 412 
اصفهان درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به 
 استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شــد. م الف: 1020959  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک مرکزي اصفهان
اخطار اجرایی

7/102 محکــوم علیه مهدی حیدری مجهــول المکان و محکوم لــه ندا کوروش 
نژاد فرزند مســعود بنشــانی خ نظامی 6 شــرقی پ 38به موجب رای شماره 121 
تاریخ99/3/31 حوزه قضای چهار حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان شاهین 
شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 500 / 64 ریال بابت مابقی 

خسارات وارده به خودروی وانت قیمت و خســارات  مدت توقیف ) خواب خودرو ( و 
مبلغ 000 / 500 / 2 ریال بابت هزینه کارشناســی و مبلغ 000 / 000 / 1 ریال بابت 
هزینه دادرسی مرحله تامین دلیل به عنوان اصل خواسته و مبلغ 500 / 085 / 1 ریال 
بابت هزینه دادرسی متعلقه و الصاق تمبر به اوراق پیوست دادخواست در حق محکوم 
له هزینه نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد .  ماده 34 قانون اجرای احکام 
همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد 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 صــورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  م الف: 1020440 

سعید مهدی پور قاضی شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 
تحدید حدود اختصاصی

7/103 تحدید حدود ششــدانگ مغازه پالک شــماره  1232 / 19  واقع درکلیشاد 
بخش 9 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سیدجوادرحیمی 
کلیشادی فرزند سید مصطفی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت وطبق 
تقاضای نامبــرده تحدیدحدود پالک مرقوم در روزچهارشــنبه مــورخ  8/21 / 99 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضوریابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدیدی تــا 30روز پذیرفته خواهد شــد . تاریــخ انتشــار : 24 / 7 / 99 . 
م الف: 1007091 حســین زمانی علویجــه مدیر اداره ثبت اســناد وامالک 

فالورجان  

برخی از قطب های صنعتی  اســتان چهارمحال و 
بختیاری با مشکل قطعی آب و برق مواجه هستند 
که می طلبد شرکت شهرک ها نسبت به این موضوع 
ورود پیدا کرده و این مشــکل را حــل کند؛ چراکه 
زیرســاخت ها باید فراهم شــود تا کار رونق گیرد.
ربیعی یکی از کارکنان قطب صنعتی می گوید: آب 
و برق قطب صنعتی گندمان قطعــی دارد و همین 
امر موجب شده که کار ما با مشکل مواجه شود.وی 
تصریح کرد: ما االن نزدیک به چند ماه آب اســت 
که نداریم و به رغم اینکه جلساتی در این خصوص 

برگزار شده؛ اما نتیجه ای در بر نداشته است.ربیعی 
عنوان کرد: عالوه بر مشــکل آب، مشــکل قطعی 
برق هم داریم که تا کنون نه اداره برق و نه شــرکت 
شــهرک های صنعتی هیچ گونه پاسخ درستی به 
ما نداده اند.وی از مدیر عامل شــرکت شهرک های 
صنعتی اســتان درخواســت داشــت کــه هرچه 
 سریع تر نسبت به مشکل قطعی آب و برق گندمان 

رسیدگی کند.
حمیدرضا فالح، مدیر عامل شــرکت شهرک های 
صنعتی چهارمحــال و بختیاری نیــز  اظهار کرد: به 
واسطه شــرایط بارندگی و خشکسالی های اخیر، 
تامین آب چاه های ما هم مشکالتی داشته است. 
وی با اشاره به اینکه در شهرک صنعتی گندمان نیز 
مشکل کم آبی وجود داشته است، تصریح کرد: برای 

قطب صنعتی گندمان مجوز حفر چاه جدید با دبی 
حدود 10 که به شبکه متصل شود گرفته شده و در حال 
حاضر این شبکه به شهرک صنعتی متصل است و 
مشکل تا حدودی مرتفع شده است.فالح با اشاره به 
اینکه ما با متقاضی شبکه، قراردادهایی جهت اجرای 
شبکه با 20 کیلو ولت تا پای زمین، بسته ایم تصریح 
کرد: شبکه سه فاز از طریق ترانس صورت می گیرد 
که به عهده خود متقاضی و جزو انشعابات محسوب 
می شود و طرفین قرارداد با مراجعه با شرکت توزیع 
و پرداخت هزینه های انشعاب و ترانس نسبت به 
برقراری انشعاب اقدام می کنند.وی  با اشاره به اینکه 
در شبکه گندمان کل شــبکه اجرا شده است گفت: 
شــبکه 20 کیلو ولت برق در قطب صنعتی گندمان 

کامال اجرا شده است.

 

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
اولویت فرماندهی انتظامی استان تعامل با اقشار 
مختلف، مشارکت عمومی مردم و آموزش همگانی 
در زمینه مهارت های اجتماعی است.سردار منوچهر 
امان الهی با اشاره به اهمیت ترویج امنیت در حوزه 
ســرقت به عنوان دغدغه مهم مــردم چهارمحال و 
بختیاری افزود: هزار و 848 نفر سارق در نیمه اول 
امسال دســتگیر و میزان سرقت ها نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته 2 درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی اســتان ضمن اشــاره به میزان 
تخلفات اســتان، عنوان داشــت: در زمینه سرقت 
مسلحانه در اســتان طی 6 ماهه گذشته  100 درصد 
کاهش و در سرقت منزل 6 درصد، مغازه 7 درصد، 
موتور ســیکلت 6 درصد و در ســرقت محموله نیز 
33 درصد کاهش وجود داشــته است.امان اللهی 
با بیان اینکه کشفیات مواد مخدر در استان نسبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته 6 درصد افزایش 
داشــت، تصریح کرد: طــی ماه های اخیــر 11 باند 
سارق شناســایی و متالشی شــد و در حوزه مواد 
مخدر  2 تن و 97 کیلوگرم کشــفیات و هزار و 815 
نفر قاچاقچی و توزیع کننده دســتگیر شدند و 740 
طرح برای نقاط آلوده و کنترل محورهای مواصالتی 
و شهرها انجام شد.وی خاطرنشان کرد: تصادفات 

استان طی نیمه اول سال 99، هزار و 903 مورد بود 
که 26 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته نشان می دهد، تصادفات جرحی 28 درصد 
و تصادفات منجر به فوت 17 درصد کاهش داشته 
است.امان الهی تشریح کرد: از ابتدای سال تاکنون 
268 هزار و 319 تماس با خط 110 دریافت شــده و 
یکی از اولویت های نیروی انتظامی انجام مشاوره 
و مــددکاری در راســتای راهنمایی و آگاه ســازی 
شهروندان است که امسال 2 هزار و 295 فقره پرونده 
مشاوره تشــکیل و 80 درصد به سازش منجر شده 
است.عملکرد نیروی انتظامی در قاچاق کاال و ارز 66 
درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
داشــته و 235 میلیارد و 756 میلیون ریال ارزش 

ریالی پرونده های مربوط به قاچاق است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری:

 برای قطب صنعتی گندمان 
مجوز حفر چاه جدید گرفته شده است

فرمانده انتظامی استان خبر داد:   

 کشف بیش از 235 میلیارد ریال کاالی قاچاق 
در چهارمحال و بختیاری 
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توزیع واکسن آنفلوآنزا در اصفهان آغاز می شود
سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: واکســن آنفلوآنزا برای توزیع در اختیار معاونت 
بهداشــتی قرار گرفت.آرش نجیمی اظهار داشت: واکســن آنفلوآنزا برای توزیع در اختیار معاونت 
بهداشتی قرار گرفت و این واکسن به مرور در اختیار کسانی قرار می گیرد که در اولویت هستند.وی 
افزود: افراد شناسایی شده گروه هایی از جمله مادران باردار، بیماران تاالسمی، هموفیلی و سرطان 
هستند. واکسن آنفلوآنزا از مراکزی که بیماران موردنظر درمان خود را دریافت می کنند یا انجمن هایی 
که در آن عضو هستند در اختیار آن ها قرار می گیرد.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
در هفته های آینده واکسن آنفلوآنزا برای گروه سالمندان و اطفال ۵ ماهه تا کودکان ۶ ساله در اختیار 
داروخانه ها قرار می گیرد.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه فعال برنامه ای در 
زمینه توزیع واکسن برای افراد عادی نداریم، خاطرنشان کرد: در توزیع واکسن آنفلوآنزا ابتدا باید 
نیاز معاونت بهداشتی برطرف شود و اگر میزان واکســن برای افراد دارای اولویت به حد کافی بود 
برای افراد معمول نیز توزیع می شــود.نجیمی گفت: این واکسن هنوز در داروخانه ها توزیع نشده، 

ولی هزینه آن ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است که برای افراد دارای اولویت رایگان است.

رتبه سوم استان اصفهان در تعداد زندانیان مهریه 
مدیر کل زندان های استان اصفهان  گفت: ناتوانی پرداخت پیش قسط مهریه پای مردان را به زندان 
باز می کند.محمود ضیایی فرد  افزود: در جمع هزار و ۱۳۶ نفری محبوسانی که بر حسب نداری روانه 
زندان شده اند، تعداد ۱۷۶ نفر محکوم مهریه هستند  که به خاطر نپرداختن مهریه در زندان به سر 
می برند.وی در ادامه گفت: تعداد زندانیان مهریه طی ۵ ماهه امسال نسبت به سال گذشته حدود 
۱۴ درصد کاهش داشته که می تواند تفاوت قابل توجهی باشد.ضیایی فرد گفت: در فهرست استانی 
زندانیان جرائم غیرعمد استان اصفهان بعداز  فارس و تهران رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده 
که متاسفانه آمار باالیی را شاهد هســتیم. وی افزود: طبق آمار عمده کسانی که به خاطر مهریه در 
زندان هستند، افراد زیر دیپلم و دیپلم اند که حدود ۸۰ درصد آن ها در رده سنی ۴۰ سال قر ار دارند.

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر و با توجه به شــرایط اقتصادی، ۹۵ درصد افراد توان پرداخت 
مهریه همسر خود را ندارند و در صورت مطالبه زوجه تا زمانی که استطاعت نداشتن زوج ثابت شود 
او باید در زندان بماند، با قسط بندی مهریه حتی اگر مهریه کم باشد چند سال طول می کشد تا زن 

به حق و حقوق خود برسد.

آموزش و پرورش موظف به آموزش نوآموزان پیش دبستانی شد
معاون اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: براساس طرح ملی پوشش سراسری نوآموزان 
و آموزش مجازی پیش دبستانی رایگان از سوی وزارت متبوع، آموزش و پرورش موظف به تدوین و 
برنامه ریزی برای آموزش نوآموزان پیش دبستانی شد.شهین جوانی با بیان اینکه بنیان های دانش، 
مهارت، نگرش و ارزش ها از دوران کودکی شکل گرفته، اظهار کرد: ضروری است هر تحول و نوآوری 
از همین دوران مورد توجه قرار گیرد بنابراین در زیســت بوم جدید و شرایط کنونی آموزش این دوره 
نباید مورد غفلت واقع شود و به گونه ای عمل کنیم که تهدید ها را به فرصت تبدیل کرده و بستر الزم برای 
آموزش کودکان مان را به طرق مختلف حضوری، مجازی و ترکیبی با فهم مشــترک از عناصر برنامه 
درسی و اصول حاکم بر آن و با تاکید بر آموزش حضوری فراهم آوریم.وی ادامه داد: این طرح با هدف 
جذب و حضور حداکثری نوآموزان در سیستم آموزش و پرورش و ایجاد وحدت رویه و توسعه عدالت 
آموزشی به صورت غیر حضوری و رایگان و رشد همه جانبه در اوان کودکی و یادگیری پیش نیاز های 
ورود به دبستان از طریق آموزش والدین و نوآموزان به صورت مجازی با توجه به شرایط موجود عملیاتی 
می شود.جوانی تصریح کرد: محتوای این دوره به صورت غیرحضوری و مجازی از طریق صدا و سیمای 
ملی و استانی، شبکه شاد، فضای مجازی، بسته های یادگیری و ... در اختیار نوآموزان و والدین قرار 

می گیرد و پایش و ارزیابی توسط اولیا صورت می پذیرد.

پلیس فتای اصفهان نسبت به عضویت در کانال ها و صفحه اجتماعی با موضوع همسریابی و صیغه یابی هشدار داد؛

کسب و کار با ازدواج موقت

ازدواج یــا پیدا کــردن نیمه گمشــده و  پریسا سعادت
همچنین صیغه های موقت در کشورمان، 
این روزها به شیوه های عجیب و غریبی رواج یافته است. برخی ها که 
کامال قید ازدواج را زده اند، برخی هنوز منتظر شاهزاده با اسب سفید 
هســتند و برخی دیگر در فضای مجازی و کوچــه و خیابان به دنبال 
یافتن فردی برای معاشــرت می گردند. در میان این بلوا چند سالی 
است که سایت های همســریابی و کانال های تلگرامی صیغه یاب و 
حتی اپلیکیشن هایی برای میان برهای الزم جهت رسیدن به شریک 
زندگی موقتی یا دائمی راه اندازی شده است. راهکاری که اگر چه در 
ابتدا با تایید و یا حداقل سکوت مسئوالن مربوطه روبه رو شد ولی با 
انحرافات ایجاد شده حاال رسما مقابله با این مدل از کسب و کارها از 
سوی پلیس و مقامات دولتی و اجتماعی کلید خورده است. بر همین 
اســاس محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان اخیرا نســبت به فعالیت این ســایت ها و کانال ها به جوانان 
هشدار داد و با بیان اینکه هیچ کدام از سایت ها، کانال ها یا گروه های 
همسریابی، مجوز رسمی ندارند، گفت: به مردم، جوانان، اعضای این 
کانال ها و ...هشدار می دهیم که افراد و گروه هایی که در این بسترها 
اقدام به همسریابی یا ترویج ازدواج موقت می کنند، هیچ کدام مجوز 

رسمی از هیچ نهادی ندارند. عالوه بر فعالیت غیر قانونی، برخی از این 
کانال ها رســما به کالهبرداری و اخاذی از متقاضیان و اعضای خود 
روی آورده اند؛ اتفاقی که پای پلیس را وســط کشید. رییس پلیس 
فضای تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان از اجرای طرح مقابله با 
کانال هــا و گروه هــای اجتماعی همســریابی و صیغه یابی توســط 
کارشناســان دایره رصد و پایش فضای مجازی پلیس فتای استان 
اصفهان خبر داد و گفت: در این طرح ۱۴۸ کانال و یا صفحه اجتماعی 

در حوزه همسریابی و صیغه یابی شناسایی شد.
این مقام انتظامی ۵ مورد از این کانال ها و صفحات اجتماعی را مربوط 
به استان اصفهان و بقیه را مربوط به سایر استان های کشور عنوان کرد 
و اظهار داشت: قربانیان این ســایت ها رویه یکسان دارند و تقریبا از 
همه استان ها مورد سوءاســتفاده و یا کالهبرداری قرار گرفته بودند.

سید مصطفی مرتضوی اظهار کرد: یکی از جرائمی که با رصد و پایش 
هوشــمندانه در فضای مجازی با آن مواجه هســتیم، کالهبرداری و 
سوءاستفاده از کاربران با ســوق دادن آن ها به صفحات و کانال هایی 
تحت عنوان همســریابی و یا صیغه یابی است. رییس پلیس فضای 
تولید و تبادل اطالعات اســتان اصفهان تاکید کــرد: کاربران فضای 
مجازی باید به این موضوع توجه داشــته باشــند که هیچ قانونی در 

زمینه راه اندازی وب سایت ها، کانال ها و صفحات اجتماعی با موضوع 
همســریابی در فضای مجازی نداریم  بنابراین اگر با این گونه موارد 
مواجه شــدند، بدانند که فعالیت آن ها مجرمانه است و تحت تعقیب 
پلیس فتا و مراجع قضایی خواهن بود.وی در خصوص ماهیت اصلی 
این سایت ها و صفحات اجتماعی گفت: تنها اقدامی که دایرکنندگان 
این کانال ها و گروه هــا انجام می دهند در مرحلــه اول کالهبرداری و 
در مرحله بعد سوءاســتفاده از مطالب و اطالعات خصوصی است که 
کاربران در این کانال ها بارگذاری می کنند. اگر چه پلیس مقابله با این 
کانال ها و کالهبرداری های ناشی از آن را آغاز کرده اما نمی توان منکر 
سهل انگاری و بی توجهی نهادهای مسئول و پلیس در زمان راه اندازی 
این مدل از کسب و کارها شــد. با اینکه فعالیت سایت های ازدواج و 
همسریابی چند سالی است که در رســانه ها انعکاس داشته؛ اما نه 
بحثی از مجوز و نظارت بر آنها مطرح بوده و نه حتی نهادی برای سامان 
دهی به آنها پیش قدم شــده و حاال که این کانال ها و اپلیکیشــن ها 
جای خود را در جامعه باز کرده و باب کالهبرداری از مشتریان آنها رواج 
یافته، تازه مسئوالن به یاد هشــدار و مقابله با آنها افتاده اند. اقدامی 
دیر هنگام که مطمئنا تا جمع شــدن سفره این کسب و کارها قربانیان 

زیادی خواهد گرفت.

سخنگوی ســتاد اســتانی مقابله با کرونا در استان 
اصفهان گفت: عدم اعمال طــرح زوج و فرد همچنان 
ادامه دارد، امــا محدودیت ســفرها را داریــم که در 
جلســه کمیته حمل و نقل این موضوع بررسی شده 
و تصمیماتــی خواهیم گرفــت که به اطــالع عزیزان 
می رســانیم.حجت ا... غالمی اظهار کرد: قرار شــده  
مشاغل پر خطر بعد از ماه صفر مشروط بر رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشــتی و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی بتوانند فعالیت خود را شروع کنند، همچنین 

تشدید نظارت ها در تمام ســطوح جامعه در راستای 
کاهش میزان شــیوع کرونا مصوب شد.ســخنگوی 
ستاد اســتانی مقابله با کرونا در اســتان اصفهان در 
رابطه با تعطیل بــودن پارک ها گفت: در این جلســه 
مقرر شد همچنان محدودیت های تردد در پارک ها و 
تفرجگاه ها وجود داشته باشد، بنابراین پارک ها بعد از 
ماه صفر باز هم تعطیل خواهند بود.غالمی در رابطه با 
نحوه آموزش در مدارس و آموزشگاه ها مطرح کرد: تا 
پایان ماه صفر آموزش ها کامال غیرحضوری است، بعد 
از پایان این ماه شــرایط آموزش در مدارس به شکل 
ترکیبی )حضوری- مجازی( خواهــد بود و تصمیم 
نهایی در رابطــه با حضور دانش آمــوزان در مدارس با 
والدین آن ها است.سخنگوی ستاد استانی مقابله با 
کرونا در استان اصفهان در رابطه با تخلف برخی اصناف 

در رعایت پروتکل های بهداشــتی بیان کرد: تخلف از 
دستورالعمل ها در سطح استان وجود دارد، در همین 
رابطه مقرر شــد ســازمان تعزیرات اصفهان به شکل 
ویژه وارد شده و در شهرستان ها نیز برخورد با اصناف 
متخلف تشدید شود.وی در رابطه با دورکاری کارمندان 
هم عنوان کــرد: اولویت دورکاری بــا کارمندان دارای 
بیماری زمینه ای یا زنان باردار است، همچنین به شرط 
عدم اختالل در ارائه خدمات بــه ارباب رجوع مدیران 
دســتگاه ها می توانند در خصوص دورکاری کارمندان 
تقســیم بندی الزم را انجام دهند.ســخنگوی ستاد 
استانی مقابله با کرونا در استان اصفهان در رابطه با تاثیر 
محدودیت ها در کاهش شیوع کرونا ابراز کرد: معموال 
نتایج محدودیت ها را باید بعد از دو هفته ببینیم و هنوز 

زود است که نتیجه گیری کنیم.

بررسی طرح محدودیت سفر در استان اصفهان

 کاربران فضای مجازی باید به این موضوع توجه داشته 
باشند که هیچ قانونی در زمینه راه اندازی وب سایت ها، 
کانال ها و صفحات اجتماعی با موضوع همسریابی در 
فضای مجازی نداریم  بنابراین اگر با این گونه موارد مواجه 

شدند، بدانند که فعالیت آن ها مجرمانه است

معاون حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:

 موقوفات بهادرخان و نورالدین
 مهم ترین موقوفات غیرمتصرفی اصفهان 

معاون حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در خصوص مهم ترین موقوفات غیر 
متصرفی استان اصفهان گفت: از مهم ترین موقوفات غیرمتصرفی که نیاز مبرم به پیگیری حقوقی 
و احیا دارد، موقوفه بهادر خان )اصفهانک( و موقوفه نورالدین )مربوط به مدرســه نوریه( است 
که مجموعا دو موقوفه کل اصفهانک و کبوتر آباد را شــامل می شود.محمود نصراصفهانی با اشاره 
به وجود هفت هزار موقوفه متصرفی در استان اصفهان اظهار کرد: از این تعداد موقوفه ۷۵۰ نیت 
وقفی احصا شده که روضه خوانی امام حسین )ع( در این زمینه دارای بیشترین فراوانی است.

وی با اشــاره به نیات اجتماعی موقوفات اصفهان نیز ابراز داشت: وقف در نیات اجتماعی بسیار 
زیاد است؛ از جمله  کمک به تامین معاش طالبان علم، کمک به پیگیری مسائل علمی مورد نیاز 
جامعه، کمک به فقرا، کمک به تامین جهیزیه مستمندان، کمک به بهداشت عمومی و ... از جمله 
این نیات اســت.وی ادامه داد: این دو موقوفه غیر متصرفی حدود یک هزار و ۱۰۰ هکتار است که 

برای تصرف آن نیازمند همکاری مردم و نهادهای مختلف هستیم.

پایان مطالعات لرزه خیزی در کاشان و اصفهان
مطالعــات لرزه خیزی اســتان اصفهان در کاشــان و اصفهــان پایان یافت.مدیــرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهــان گفت: مکان یابــی مناسب ســازی کاربری ها در مراکــز جمعیتی 
شهری و روستایی و تاسیســات حساس و مهم، متناســب با پهنه بندی خطر نســبی زلزله در 
اصفهان تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری محاســبه ومطالعه شده اســت.منصور شیشه فروش، کاهش 
آســیب پذیری در برابر زلزلــه از طریق تبییــن و اصالح طرح های توســعه و عمران شــهری و 
روســتایی، ایمن ســازی و بهســازی لرزه ای ســاختمان های دولتی، عمومی وشــریان های 
حیاتی و تاسیســات زیربنایی و بازســازی بافت های فرســوده را از جمله این مطالعات اعالم 
کرد.وی افزود: در این زمینه اداره کل هواشناســی اســتان اصفهان به دنبال تهیه اطلسی برای 
 شناســایی پدیده های جوی، اقلیمی و نحوه پدیدار شــدن آن ها و ارزیابی میــزان تاثیرپذیری 

آنهاست.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان:

کودک 6 ساله جان خود و خواهرش را نجات داد
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: دختر ۶ ساله 
با تماس با ســامانه ۱2۵ آتش نشانی در لحظات اولیه نشــت گاز در منزل جان خود و خواهرش 
را که تنها در منزل بودند، نجات داد.روح ا... فدایی اظهار کرد: دختر ۶ ســاله با تماس با ســامانه 
۱2۵ آتش نشــانی در لحظات اولیه نشــت گاز در منزل جان خود و خواهرش را نجات داد، این 
کودک پس از به صدا درآمدن زودپز روی اجاق گاز روشــن به علت تــرس از این اتفاق، اقدام به 
ریختن آب روی آن کرده و گاز به علت خاموش شــدن اجاق گاز در فضای منزل منتشر می شود.

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی کاشــان، بیان کرد: با آموزشــی که این کودک قبال تحت نظر 
آتش نشانی دیده بود، ســریع با ۱2۵ تماس گرفته و حادثه را توضیح می دهد؛ ولی قادر به اعالم 
آدرس دقیق نبود که اپراتور ســتاد فرماندهــی با تدابیر الزم پس از دادن خونســردی به کودک، 
در اولین فرصت با اســتفاده از سیســتم اعالم آدرس، تیم های عملیاتی ایســتگاه ۴ سازمان را 
به محل اعزام می کند.وی خاطرنشــان کرد: تیم هــای اعزامی با مهارت الزم وارد منزل شــده، 
 کودکان را از آنجا خــارج کرده و از حــوادث احتمالی جلوگیــری کردند و کــودکان را به والدین

 تحویل دادند.

با مسئولان جامعه

خبر روزاخبار

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

سیاست کالن مقابله با 
کرونا باید اصالح شود

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی گفت: معتقدم با زور نباید مردم را 
از رفتن به سفر منع کرد و هر تصمیمی برای 
محدود کردن زندگی مــردم باید از تصویب 

مجلس بگذرد.
حجت االسالم حسین میرزایی در خصوص 
وضعیت حاد کرونا در کشــور، اظهــار کرد: 
سیاست کالن مقابله با کرونا باید اصالح شود 
چرا که روش بگیر و ببند در برخــورد با امور 
مربوط به کرونا، سیاست درستی نیست، باید 
تمهیدات الزم برای زندگی با کرونا را اندیشید 
تا کمترین آســیب را ببینیم.عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس افزود: در خصوص درمان 
بیماران کرونایی نیز باید از ظرفیت های طب 
سوزنی، سنتی و طب جدید به طور هم زمان 
استفاده کرد تا کسانی که گرفتار کرونا شده اند 
هرچه زودتــر بهبود پیدا کننــد و لطمه هایی 
که به دلیل قرنطینه کردن و سیاســت های 
نادرست به فرهنگ، آموزش و اقتصاد کشور 

وارد شده جبران و دیگر تکرار نشود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی، تصریح کرد: ابن سینا با طب سنتی 
۷۰۰ سال پیش بر پزشکی دنیا سروری کرد 
به همین دلیل باید از ظرفیت های این طب 
به طور جدی بهره برد.حجت االسالم حسین 
میرزایــی  گفت: البته رعایــت پروتکل های 
بهداشتی در اولویت اســت. معتقدم با زور 
نباید مــردم را از رفتن به ســفر منع کرد، هر 
کســی جان خــودش را بیشــتر از دیگران 
دوســت دارد به همین دلیل مردم از ســفر 

رفتن باید اجتناب کنند. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی اظهار کرد:  بنده با هر اقدام غیرقانونی 
در کشور مخالف هســتم و دولت نمی تواند 
چنین قوانینی را تصویب کند و اگر خواست 
چنین قوانینــی را وضع کند بنــا بر اصل ۷۹ 
قانون اساســی اعمال محدودیت در زندگی 
مردم فقط از طریق مصوبه و مجوز مجلس، 

قانونی است.

کارشناس برنامه سل و جذام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد:

احتمال ابتالی همزمان به سل و کرونا
کارشناس برنامه سل و جذام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سرفه بیش از دو هفته را مهم ترین عالمت سل ریوی اعالم کرد و افزود: با همه گیری کرونا 
سرفه های مزمن به حساب کرونا گذاشته می شود، درحالی که ممکن است فردی کرونا داشته باشد، ولی همزمان سل هم داشته باشند، به همین خاطر تاکید داریم 
سرفه بیش از دو هفته را عالمت سل درنظر بگیرید، مگر اینکه خالف آن تشخیص داده شود.شیما سادات طالیی با اشاره به اینکه بیماری سل یک بیماری عفونی و عامل 
آن یک میکروب است که می تواند از راه تنفس بین افراد منتقل شود، افزود: متاسفانه این بیماری از راه هوا هم منتقل می شود، به طوری که اگر کسی مبتال به بیماری 
سل باشد و در هوایی صحبت کند، بخندد، عطسه و سرفه کند و ... میکروب سل تا چند ساعت در هوا معلق باقی مانده و اگر فرد سالمی وارد این محیط آلوده شود، امکان 
آلوده شدن او وجود دارد. وی بار دیگر با تاکید براینکه هر نوع سرفه ای که مزمن شده یعنی بیش از دو هفته ادامه دارد می تواند نشانه ای از بیماری سل باشد، به افرادی با 
این عالمت توصیه کرد حتما به یکی از مراکز رایگان مرکز بهداشت مراجعه کنند.کارشناس برنامه سل و جذام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سالمندان 

را بیشترین گروه سنی برشمرد که مبتال به بیماری سل می شوند و افزود: سطح ایمنی بدن فرد در ابتال به بیماری سل تاثیر دارد.

برگزاری یازدهمین 
جلسه کمیته حمایت 
قضایی از سرمایه گذاری

یازدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی 
از سرمایه گذاری ذیل ســتاد استانی 
پیگیــری اجرای سیاســت های کلی 
اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه در اتاق 

بازرگانی اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر



آغاز اردوهای تیم ملی کبدی از اوایل آبان
رییس فدراسیون کبدی در مورد آغاز اردوهای تیم ملی کبدی ساحلی اظهار کرد: خیلی دوست داریم که اردوهای تیم ملی از آبان شروع شود و برنامه ها را نیز برای 
همان زمان می بندیم؛ اما با توجه به افزایش شیوع کرونا کمی می ترسیم که مبادا مشکلی رخ دهد. به دنبال این هستیم که با رعایت دقیق تر پروتکل ها بتوانیم 
طبق برنامه مربیان، اردوهای تیم ملی را از آبان شروع کنیم.عباس اورسجی افزود: به امید خدا از ۳ آبان قرار است اردوهای تیم ملی بانوان به میزبانی تهران آغاز 
شود. البته ممکن است اردوها با چند روز جابه جایی شروع شود؛ اما در نهایت هفته اول آبان استارت خواهد خورد. اگر استان دیگری میزبانی اردوها را بپذیرد 
می توانیم همزمان اردوهای آقایان را نیز شــروع کنیم ولی در غیر این صورت باید بعد از اتمام اردوهای بانوان اردوی آقایان را شروع کنیم.اورسجی در خصوص 
برگزاری مسابقات لیگ برتر کبدی نیز گفت: ســتاد مقابله با کرونا در ورزش به ما هم مجوز داده و پروتکل هایی را برای ما مشخص کرده است که طبق آن می 
توانیم مســابقات و اردوها را برگزار کنیم. بنابراین ما پیگیر برگزاری لیگ ها هم هستیم. برگزاری به صورت متمرکز برای تیم ها شاید دشوار باشد؛ اما می توانیم 

به صورت پراکنده مسابقات را انجام دهیم. یعنی تیم هایی که به لحاظ جغرافیایی نزدیک هم هستند در یک روز با هم مسابقه بدهند و به شهر خود بازگردند.
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اتفاق خوب در تیم آبی؛ »وریا« می رسد
با جدیتی که وریا در تمرینات اختصاصی از خود نشان می دهد، به نظر می رسد به سرعت به شرایط 
ایده آل نزدیک و با شــروع بازی های لیگ برتر آماده حضور در ترکیب ثابت تیم آبی شــود. کاپیتان 
امیدوار اســت فصل جدید به همراه هم تیمی هایش روزهای جدیدی را تجربه کند؛ روزهایی که با 
کسب جام همراه باشد. با انگیزه ای که او در تمرینات دارد مشخص است که جام های از دست رفته را 
فراموش کرده و به جام هایی که در پیش رو است، فکر می کند. شاید این به خاطر تاکید مربی جدید 
تیم باشد؛ او از همه شاگردانش خواسته ناکامی های گذشته را فراموش و با همه تالش برای موفقیت 
های جدید آماده شوند.کاپیتان با وجود مصدومیت یکی از بازیکنان حاضر در اردوی تیمش در هتل 
المپیک است؛ این اتفاق نشــان می دهد محمود فکری در روزهای ابتدایی حضورش در استقالل 
توانسته شــرایط روحی و روانی تیم را تغییر دهد و همه آنها را از نظر ذهنی آماده مبارزه کند. آنها حاال 

چشم انتظار شروع فصل جدید بازی ها هستند.

افشاگری »محمد دادکان« درباره زد و بند مدیران باشگاه ها!
»محمد دادکان«، رییس پیشین فدراسیون فوتبال اعتقاد دارد دست بعضی مدیران با دالل ها در یک 
کاسه است.محمد دادکان در گفت و گو با خبرآنالین وقتی درباره رقم عجیب قرارداد بازیکنان صحبت 
می کرد، دست به افشاگری زد.او ابتدا گفت: »االن 5 میلیارد شده کف قرارداد بازیکنان مطرح. بعد 
شما این پول ها را به بازیکن می دهی. بازدهی اش چیست؟! آیا با توجه به هزینه ها در فوتبال نتیجه 
می گیریم؟ بازیکن قرارداد 5،6 میلیاردی می بندد و آخرش می رویم به عراق و بحرین می بازیم. باید 
در فوتبال ما یک تجدید نظر اساســی صورت گیرد. فقط امیدوارم که تیم ملی به جام جهانی برسد و 
حذف نشویم چون اتفاق بسیار بدی اســت.« وی درباره دالیل این اتفاق گفت: »مدیران باشگاه ها. 
مدیران ما برای بقای خودشان، نرخ ها را همراه با دالل ها باال می برند. به خاطر همین قراردادها چند 

برابر شده است.«

شکایت »عشوری« از تراکتور به AFC رسید
سینا عشوری یکی از بازیکنان خوب فوتبال ایران در سال های ابتدایی دهه 90 بود ولی دو مصدومیت 
در ذوب آهن و سپس تراکتور سبب شد تا در کنار اتفاقات دیگر، سبب شود تا این هافبک دفاعی در ۳1 
سالگی تصمیم به خداحافظی از فوتبال بگیرد.سینا عشوری حاال یک سال پس از خداحافظی هنوز 
موفق به دریافت مطالباتش از باشگاه تراکتور نشده و پس از اینکه تالش هایش از داخل کشور به نتیجه 
نرسیده، شکایت خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرده است.این شکایت احتماال پیامدهایی 
برای باشــگاه تراکتور در محاکم بین المللی به همرا خواهد داشــت و باید دید واکنش مدیران این 
باشگاه که یکی از نماینده های فوتبال ایران در آسیا به شمار می رود، به این موضوع چگونه خواهد بود.

ضرر 400 هزار دالری پرسپولیس با فسخ قرارداد »خلیل زاده«
پس از فســخ قرارداد شــجاع خلیل زاده با باشــگاه پرســپولیس، مدیران این باشــگاه در تالش 
هستند تا بتوانند هر چه ســریع تر با این بازیکن جلسه ای داشته باشــند و رضایت او برای بازگشت 
به جمع ســرخ پوشــان را جلب کنند.خلیل زاده براســاس قانون فیفــا و به دلیل عــدم دریافت 
دســتمزدش بیش از دو ماه،  قراردادش با پرســپولیس را در سازمان لیگ فســخ کرده است و به 
این ترتیب در صورت انتقال این بازیکن به لیگ قطر، هیچ درآمدی نصیب باشــگاه پرســپولیس 
نخواهد شــد.این اتفاق در حالی رقم می خورد که خلیل زاده دو فصل دیگر با باشــگاه پرسپولیس 
قرارداد دارد و طبق بندی که در قراردادش وجود داشــت، برای جدایی از جمع ســرخ پوشــان، باید 
 400 هزار دالر به باشگاه پرســپولیس پرداخت می کرد که این بند، با فســخ قرارداد خلیل زاده کامال

 منتفی شد .

وقتی مردان دهه شصتی حرف اول را  در لیگ برتر می زنند؛

مربیان نسل نو  به میدان آمدند

بر اساس برنامه سازمان لیگ در صورتی   سمیه مصور
که اتفاق خاصی نیفتد، فصل جدید رقابت 
های لیگ برتر از دهم آبان آغاز می شــود تا تیم هــای لیگ برتری در 
روزهای کرونایی و بدون تماشاگر،  بیستمین دوره مسابقات حرفه ای 
فوتبال ایران را رقم بزنند. جوان گرایی نیمکت تیم های لیگ برتری از 
ویژگی خاص فصل جدید رقابت های لیگ محسوب می شود به طوری 
 کــه از مربیــان قدیمــی و صاحــب نــام فوتبــال ایــران فقــط

 امیر قلعه نویی در عرصه اول فوتبال ایران باقی مانده است.
 جوان گرایی شکل گرفته در فصل جدید رقابت های لیگ برتر از تغییر 
نسل مربیان حکایت می کند. سید مهدی رحمتی در شهرخودرو، محرم 
نویدکیا در ســپاهان، وحید بیاتلو در ماشین ســازی و رحمان رضایی 
در ذوب آهن مربیانی هســتند که در دهه چهارم یا پنجم زندگی خود 
توانستند اعتماد مربیان را جلب کرده و خون تازه ای به لیگ برتر ایران 
وارد کنند .این فهرســت با اضافه کردن اســامی مربیانی مانند فرهاد 
مجیدی، جواد نکونام، ابراهیم صادقی، مجتبی سرآســیایی، محمود 
فکری، ساکت الهامی و قبل تر آن ها، یحیی گل محمدی، مهدی تارتار و 

حتی عبدا... ویسی تکمیل می شود.

تداوم این روند بی ارتباط به موفقیت مربیان نسل نو نیست. وضعیت 
جدول لیگ نوزدهم حاکی از آن اســت که هر چهــار تیم صدر جدولی 
یعنی پرسپولیس، استقالل، فوالد و تراکتور از مربیانی استفاده کرده اند 
که در دهه 90 شمسی به جمع مربیان اضافه شــده اند و حتی به جز 
گل محمدی، سایرین تجربه زیادی هم در عرصه مربی گری نداشتند.

نتایج این مربیان را با توجه ویژه آن ها بــه بازیکنان جوان و کمتر از ۲0 
سال مقایسه کنید که در همین فصل تعدادی از این مربیان زمینه ساز 
ورود استعدادهای جدیدی به فوتبال ایران شدند. نمونه بارز آن توجه 
ویژه یحیی گل محمدی به مهدی عبدی بود که در دوران کالدرون به جز 
چند مورد معدود، کمتر فرصت بازی کردن پیدا کــرد. جواد نکونام که 
توانست از استعدادهای متعدد آکادمی فوالد بهره الزم را ببرد یا ساکت 
الهامی که به بازیکنانی مانند تیکدری و سلیمی بیش از گذشته میدان 
داد. مجیدی هم بارها برای رفع مشکالت تیمش، از بازیکنان آکادمی 

استقالل بهره برد.
در انتهای جدول هم پروژه بلند مدت سایپا بسیار حائز اهمیت بود. با 
وجود ناکامی سایپا در نیم فصل نخست، این تیم به اتکای استفاده از 
بازیکنان جوان و عمدتا زیر ۲0 ســال، توانست در نیم فصل دوم نتایج 

خوبی را کسب کند، در لیگ برتر بماند و حاال با اندوخته ارزشمند خود به 
مصاف رقبای تا دندان مسلح می رود ولی سایپا حاال گنجینه ای دارد 
که در عین جوانی، تجربیات زیادی کسب کرده و می توانند زمینه ساز 

موفقیت این تیم شوند.
 در این  میان یکــی از نکات جالب توجــه که با نگاه کــردن به ترکیب 
ســرمربیان تیم های حاضر در لیگ برتر متوجه آن می شــویم، تعداد 
قابل مالحظه مردان شــماره یک اســتقاللی نیمکت هاست. در حال 
حاضر استقاللی ها دو برابر مردان پرسپولیسی سمت سرمربی را مال 
خود کرده اند و شــاید همین مســئله به نوعی برای محمود فکری در 
طول فصل دردسر ایجاد کند چون به محض اینکه هر کدام از آنها نتایج 
خوبی بگیرند و استقالل دچار بحران شود، حرف و حدیث ها و شایعات 
زیادی بر سر زبان ها خواهد افتاد. شایعاتی که حداقل در فوتبال ایران 
باید آنها را گاهی اوقات تا حد بســیار قابل مالحظــه ای جدی گرفت.  
نوسان های پی درپی در بازار ارز اگرچه مشکالت اقتصادی متعددی را 
برای کشور به وجود آورده ولی شاید برای فوتبال ایران بتواند اتفاقات 
 مثبتی را رقم بزند تا مربیان جوان دهه شصتی هیجان را به لیگ برتر 

تزریق کنند.

ســرمربی تیم ملــی کشــتی فرنگی کــه در کنار 
دستیارانش از نزدیک نظاره گر عملکرد فرنگی کاران 
در مســابقات گروه ب لیگ برتر کشتی فرنگی بود، 
در حاشــیه رقابت ها پیرامون قطعی شدن برگزاری 
مســابقات جهانی به صحبت پرداخت. محمد بنا ، 
اظهار کرد:مسابقات این گروه ســطح باالتری دارد 
چون تیــم های قوی تــری در آن حاضر هســتند. 
در مســابقات گروه الف بــه جز تعــداد محدودی 
کشتی گیر زیاد چهره ای ندیدیم. برای من به عنوان 
ســرمربی تیم ملی مســابقات لیگ یک منفعت 
داشــت؛ آن هم این بود که کشتی گیران بعد از 7، 8 
ماه روی تشــک رفتند. نمی توانیم از بچه ها انتظار 
داشــته باشــیم بعد از مدت هــا دوری همه کامال 
آماده باشند. ما مسابقات را رصد کردیم و خودمان 
فاکتورهایی برای انتخاب داریم. هدف ما فعال همین 

مسابقات جهانی ۲0۲0 است. به امید خدا بعد از پایان 
مسابقات لیگ، از روز شــنبه وارد اردو خواهیم شد. 
وی ادامــه داد: فعال تا قبل از اینکه مســابقات این 
گروه برگزار شود، ۲۳ نفر را انتخاب کرده بودیم و از 
این مسابقات هم 5، 6 نفر دیگر را انتخاب می کنیم 
تا به لیست اضافه شوند. تقریبا فکر می کنم با ۲7، 
۲8 کشتی گیر کارمان را آغاز کنیم. 4 مرحله اردو تا 
رسیدن به مسابقات جهانی گذاشتیم و در این مسیر 
تغییرات زیادی رخ خواهد داد. ما باید شرایط را در 
نظر بگیریم. فکرش را نمی کردیم اتحادیه جهانی در 
این مقطع مسابقات جهانی را برگزار کند. محمد بنا 
افزود:   این مسابقات هم به جز کسب مدال جهانی 
هیچ ســودی برای ما ندارد. نه کسب سهمیه در این 
رقابت ها انجام می شــود و نه در رنکینگ تاثیرگذار 
است. فقط این دوره یک مسابقاتی است که اتحادیه 

جهانی می خواهد آن را برگزار کند. این دوره زمانی 
به خاطر کرونا کامال حساس است. تنها مسابقه ای 
که در این مدت داشتیم، همین لیگ بود که آن هم 
نمی تواند مالک و معیار درستی برای انتخاب باشد 
چون شب قبل از مسابقه وزن کشی انجام می شود و 
دو کیلو هم ارفاق وزن وجود دارد. سرمربی تیم ملی 
کشــتی فرنگی بیان کرد: فعال با شرایطی که داریم، 
باید فاکتور انتخاب مان را روی جهانی قزاقســتان، 

جام تختی شیراز و آسیایی هند بگذاریم. 

پاسخ »محمد بنا« به چرایی برگزار نشدن انتخابی

خبر روز

رکورد شکنی »نیمار« با پیراهن برزیل
نیمار، مهاجم برزیلــی در بازی مقدماتی جــام جهانــی ۲0۲۲ برابر پرو، هت تریــک کرد. این 
دیدار بــا نتیجه 4 بر ۲ به ســود برزیلی ها بــه پایان رســید.اکنون نیمار 64 گل بــرای تیم ملی 
به ثمر رســانده اســت تا بعد از »پله« 
فوتبالیست افســانه ای بهترین گلزن 
تاریخ تیــم  ملی فوتبال برزیل باشــد. 
او همچنیــن بعد از پلــه، بهترین گلزن 
بازیکنان آمریــکای جنوبــی نیز لقب 
گرفت.عالوه بر این، نیمار در رده بندی 
بهترین گلزنــان فعال تیــم های ملی 
جهان به مقام چهارم صعــود کرد. این 
بازیکن برزیلی نســبت به کریســتیانو 
رونالدوی پرتغالی، ســونیل چتری از 
هند و مسی تعداد گل کمتری دارد.برزیل با 6 امتیاز در گروه مقدماتی همراه با آرژانتین مقام اول 

را دارد. این در حالی است که  پرو )1 امتیاز( در رتبه هفتم قرار دارد.

تست کرونای وینگر تیم ملی ایتالیا مثبت از آب درآمد
استفان الشعراوی، وینگر سابق رم که در اردوی تیم ملی ایتالیا حاضر بود، به کرونا مبتال شد و اردوی 
تیم ملی این کشور را ترک کرد تا به قرنطینه برود. طبق قوانین ایتالیا هر بازیکنی که به کرونا مبتال 
می شود باید ابتدا 10 روز قرنطینه شود و پس از آن مجددا از او تســت گرفته می شود و در صورتی 
که نتیجه تســت او منفی بود به میادین بازمی گردد در غیر این صورت باید قرنطینه  او ادامه یابد.

پزشک تیم ملی ایتالیا رسما اعالم کرد که الشعراوی به کرونا مبتال شده است. آندره آ فرتی، پیش 
از کنفرانس مطبوعاتی روبرتو مانچینی گفت:» الشعراوی احساس خوبی دارد و در شرایط خوبی 
است. نتیجه تست کرونای او مثبت بود ، اما بار ویروسی کمی داشت که نشان می دهد ممکن است 
مثبت کاذب باشد. طبق پروتکل، کل تیم دوباره آزمایش شــد و  نتیجه آن منفی بود.« الشعراوی 
چندی پیش در پاســخ به منتقدان خود گفته بود:» باید یاد بگیرید که صبر کنید و اتفاقات خوبی 
خواهد افتاد. من اشتیاق فراوانی دارم و آنچه مربی می گوید را دنبال می کنم. « در هر صورت پس از 
ابتالی رونالدو به ویروس کرونا، الشعراوی هم مبتال شده است تا بحران کرونا میان بازیکنان لیگ 

ایتالیا همچنان ادامه داشته باشد.

چرا انتقال هافبک بایرن به بارسلونا منتفی شد؟
از همان ابتدای بازار نقل و انتقاالت تابســتانی بود که اخبار زیادی در مورد تمایل تیاگو به جدایی از 
بایرن مونیخ بعد از هفت سال درخشان در این تیم منتشــر شد. بعد از قهرمانی در لیگ قهرمانان، 
کادر فنی و مدیران باشگاه آلمانی نیز این شایعات را تایید کردند و در نهایت این لیورپول بود که موفق 
شد این هافبک ۲9 ساله و اسپانیایی به توافق دست یابد.اما نشریه اسپورت در گزارشی مدعی شد 
بارسلونا نیز بعد از ورود رونالد کومان به رختکن شرایط جذب تیاگو را در نظر داشته و برای بازگشت 
او به نوکمپ وارد مذاکره شده است. اما به نظر می رسد تعلل مدیران بارسلونا در آغاز مذاکرات باعث 
شده لیورپول زودتر با این بازیکن به توافق برسد و در واقع زمانی بارسلونا به صورت جدی وارد عمل 
شده که دیگر انتقال او به آنفلید نهایی شــده بود.رونالد کومان در بدو ورود به بارسلونا درخواست 
خرید یک هافبک جدید را داد و در ابتدا نام جینی واینالدوم، هافبک هلندی لیورپول در این مسیر 
مطرح شد. اما واینالدوم تمایلی به جدایی نشان نداد و در نهایت این لیورپول بود که هم این هافبک 
هلندی را حفظ کرد و هم تیاگو را به دست آورد. تیاگو در سال ۲01۳ و به علت نیمکت نشینی های 

مکرر از بارسلونا جدا و راهی بایرن مونیخ شده بود.

فوتبال جهان

بازیکن سابق سپاهان: 

 سپاهان از »نویدکیا«
 انتظار قهرمانی ندارد

بازیکن ســابق تیم فوتبال سپاهان درخصوص 
شــرایط فعلی این تیم گفت: سپاهان نسبت به 
ســایر تیم های دیگر لیگ برتر، شــرایط پیش 
فصل بهتری را پشت سر می گذارد. هیئت مدیره، 
مدیرعامل و کادرفنی این تیــم به موقع تعیین 
شــدند. از اواخر فصل گذشــته تمدید بازیکنان 
کلیدی تیم آغاز شــد و تقریبا مــی توان گفت 
مهره مهمی را از دســت ندادند و ســعی کردند 
تمام بازیکنانی که نیاز دارند را حفظ کنند. احمد 
جمشــیدیان ادامه داد: با توجه به نیازهایی که 
در پســت های مختلف داشــتند، چند بازیکن 
بسیار خوب به تیم اضافه شــده است. این تیم 
در سکوت و آرامش مســیرش را طی می کند. 
کادرفنــی جدیــد از 4 بازی آســیایی به عنوان 
دیدارهای تدارکاتی پیش فصل استفاده کردند 
و شــناخت خوبی از تیم دارنــد. وی گفت: فکر 
می کنم کادر خوبی در این تیم جمع شده است. 
اوج کار محــرم نویدکیا، اضافه کــردن محمود 
کریمی بود که مطمئنا می تواند خیلی به او کمک 
کند. فکر می کنم تیم با توجه به ابزار و امکاناتی 
که در اختیار دارد و با توجه به مدیریت بســیار 
قدرتمند باشــگاه، همه شــرایط برای موفقیت 
فراهم است و مشکل خاصی نباید وجود داشته 
باشد.جمشــیدیان افزود: در حالی که خیلی از 
تیم ها درگیر انتخابات مدیرعامل، مربی و نقل 
و انتقاالت هستند، ســپاهان هیچ کدام از این 
مشکالت را نداشته اســت و با آرامش کارش را 
پیش می برد و فکر می کنــم آنها بتوانند لیگ را 
خیلی خوب شروع کنند.بازیکن سابق سپاهان 
درخصوص اینکه آیا محرم نویدکیا می تواند در 
سپاهان موفق شود یا خیر، گفت: اینکه نویدکیا 
موفق می شود یا نه، نیاز به گذشت زمان دارد. باید 
دید که منظور از موفقیت چیست. من مطمئنم که 
باشگاه سپاهان از نویدکیا انتظار قهرمانی ندارد. 
ممکن اســت این اتفاق رخ بدهد ولی مدیران 
باشــگاه قطعا به دنبال قهرمانی در ســال اول 
نیستند. آنها به دنبال یک برنامه ریزی بلند مدت 
و چند ساله هستند و قصد دارند تیم خوبی برای 
آینده بسازند و هم به امسال نگاه می کنند و هم 

به سال های آینده. 

 
وضعیت جدول لیگ نوزدهم حاکی از آن است که هر 
چهار تیم صدر جدولی یعنی پرسپولیس، استقالل، 
فوالد و تراکتور از مربیانی استفاده کرده اند که در دهه ۹۰ 

شمسی به جمع مربیان اضافه شده اند

مستطیل سبز

وز عکس ر

تصویری جالب از 
تماشاگر کرونایی فوتبال

روز سه شــنبه بعد از اینکه به رونالدو اعالم 
کردنــد تســت کرونایــش مثبت شــده، 
مجبور شــد از بالکن محل اقامتش تمرین 
هم تیمی هایــش در تیــم ملــی پرتغال را 
تماشا کند. البته اگر از دید مثبت نگاه کنیم 
خوش شانس بوده که بالکن اتاقش مجاور 
به زمیــن تمرین بوده و توانســته تمرین را 

ببیند.
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شهردار اصفهان خبر داد:

بهره برداری از پروژه سردار شهید سلیمانی تا پایان سال
شهردار اصفهان در جلسه بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی شهر که به صورت آنالین برگزار شد، 
اظهار کرد: در حال حاضر پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی با تاخیر کمی 
در اجرا روبه رو شده اســت.قدرت ا... نوروزی افزود: مهم ترین دالیل انحراف زمانی ۶.۹ درصدی 
پروژه شهید سلیمانی در اجرا، تداخل دیوار کارخانه قند با رمپ C که ترافیک موقت پروژه را تحت 
تاثیر قرار داده بود، همچنین جابه جایی تاسیســات پروژه، تداخل منازل سازمانی کارخانه قند با 
رمپ B و معارضات حوضچه کارخانه و کارواش بوده است.شهردار اصفهان از پیشرفت ۷۳ درصدی 
پروژه شهید سلیمانی خبر داد و تصریح کرد: این پروژه با تالش کارگران و پیمانکاران و تزریق منابع 
مالی مورد نیاز  تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رســید.وی با بیان اینکه المان پروژه مجموعه 
پل ها و تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی باید هر چه سریع تر طراحی شود، گفت: با اجرای این 
پروژه یکی از بزرگ ترین پل ها در شهر اصفهان احداث خواهد شــد.نوروزی با اشاره به روند پروژه 
میدان شهدای هسته ای، اظهار کرد: این پروژه باید تا پایان امسال به اتمام برسد و مورد بهره برداری 
قرار گیرد.وی ادامه داد: آزادسازی مسیر برای اجرای خیابان سازی روشن دشت و ارغوانیه نیز باید 
هرچه زودتر انجام شده و المان های پروژه احداث شود.شهردار اصفهان با بیان اینکه در خصوص 
تعیین تکلیف المان وسط میدان شهدای هسته ای و سردیس های چهار سمت میدان با هماهنگی 
سازمان زیباسازی شهرداری باید تا یک ماه آینده اقدام شود، گفت: این پروژه هنگامی هویت دار 
می شود که مسیر از میدان شهدای هسته ای تا گردنه زینل و البته به سمت شهرک زاینده رود احداث 
شود.وی با اشاره به آزادســازی پنج مغازه باقی مانده در مسیر کندروی خیابان مشتاق در راستای 
اجرای پروژه میدان شــهدای هســته ای، تاکید کرد: این مغازه ها باید به صورت قانونی آزادسازی 
شود.نوروزی تصریح کرد: پروژه میدان شهدای هسته ای باید به صورت پکیج در نظر گرفته شود؛ 
 البته بر ســختی کار واقف هستیم، اما آزادســازی های مســیر این پروژه تا بهمن ماه امسال باید 

به اتمام برسد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:

رونمایی از تمبر شهر دوستدار کودک، هفته اول آبان ماه
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در دومین شورای اجرایی شهر دوستدار کودک که با 
حضور اعضای شورای شهر، معاون خدمات شهری، مدیر کل ارتباطات شهرداری، نماینده سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و رییس اداره شهر دوستدار کودک برگزار شد، اظهار کرد: به مناسبت 
هفته جهانی کودک، نقاشی های کودکان با موضوع حقوق کودک روی تعدادی از تابلوی شهروندی 
در شهر نقش می بندد.ســید احمد حســینی نیا در از توزیع چهار هزار جلد دفتر مشق بین کودکان 
بی بضاعت خبر داد و افــزود: عکس از دوران کودکی افراد نامدار اصفهانی همچون مرحوم اســتاد 
کسایی، مرحوم محمد علی کشاورز، زنده یاد جلیل شهناز و … بر تابلوهای شهر تصویرگری می شود.

رییس شورای اجرایی شهر دوستدار کودک ادامه داد: رونمایی از نمایشگاه مجازی کودکان نقاش 
اصفهان، برگزاری نمایشگاه کاریکاتور با موضوع کودک در چهار نقطه از شهر، تولید تله تئاتر کوتاه با 
موضوع کودک، کتاب مادر من )بوسه مادر در نقاشی کودکان از مادر خود( از دیگر ویژه برنامه های 
هفته جهانی کودک است.وی خاطرنشان کرد: به مناسبت روز جهانی کودک و روز جهانی پست، طبق 
توافقات با اداره کل پست استان اصفهان ۱۶ عدد از نقاشی کودکان با موضوع شهر دوستدار کودک 
به عنوان تمبر چاپ و از آن ها رونمایی خواهد شد.حسینی نیا با بیان اینکه اصفهان به عنوان پایلوت 
شهر دوستدار کودک در آستانه دریافت نشــان برای اولین بار در سطح کشور از طرف یونیسف قرار 
دارد، اظهار کرد: دیده شدن و مشارکت کودکان طبق شرح اقدامات شهر دوستدار کودک از اهداف 
اصلی و تاثیرگذار ویژه برنامه های هفته جهانی کودک است.وی تصریح کرد: شهر دوستدار کودک 
اصفهان شهری است که با مشارکت اجتماعی کودکان برای شکوفایی استعدادها گام برداشته و با 

مشورت آنها زمینه شکوفایی استعداد کودکان را فراهم می سازد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

قطع»خطرآفرین ها« برای حفظ جان مردم

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه 
با قطع هر درخت خطرآفرین از شــهر یک درخت مقاوم جایگزین آن می 
شود، گفت: مهم ترین و اصلی ترین دلیل ما برای قطع درختان خطرآفرین 
در شهر اصفهان حفظ جان شــهروندان و پیشــگیری از بروز حوادث گاه 
غیرقابل جبران است. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
فروغ مرتضایی نژاد با اشــاره به اینکه در ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان واحدی به نام درختان خطرآفرین به صورت تخصصی 
برای رصد و شناسایی درختان خطرآفرین شهر فعالیت می کند، اظهار کرد: 
متخصصان این واحد متشکل از کارشناســان گیاه پزشکی و باغبانی و با 
حداقل 20 سال سابقه کار در این حوزه هستند.  وی ادامه داد: با همکاری 
مناطق ۱5 گانه و از ســوی همکاران ما در این واحد، از درختانی که به دلیل 
رسیدن به ســن بهره وری و پایان عمر، همچنین آسیب دیدگی به دلیل 
خشکی مداوم خطرآفرین تشخیص داده شــده اند بازدید و برای حفظ 
جان شهروندان قطع می شود. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: در برخی موارد به علت تغییر سیستم آبیاری 
غرق آبی به قطره ای در سال های مختلف ریشه برخی درختان، سطحی 

شده و درختان خطرآفرین شده اند.  
وی ادامه داد: روند رصد و قطع درختان خطرآفرین نه فقط در این دوره بلکه 
در سال های پیش نیز انجام می شده؛ اما اکنون حساسیت برای بررسی 

درختان به دلیل اهمیت جان شهروندان بیشتر شده است.  مرتضایی نژاد 
با اشــاره به اینکه برای قطع درختان خطرآفرین عالوه بر نظر کارشناسان، 
وضعیت درخت با دستگاه توموگراف نیز مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار 
کرد: درختانی در شهر از سوی سازمان پارک ها قطع شده است که استحکام 

آن به درجه بسیار پایینی رسیده و از درون پوک شده بود. 

علت قطع هر درخت مستندسازی می شود  
وی با بیان اینکه عالوه بر حفظ درختان و فضای ســبز برای ما حفظ جان 
شهروندان از اهمیت بیشتری برخوردار اســت و اجازه نمی دهیم درختی 
موجب به خطر افتادن سالمت شهروندی شــود، گفت: متاسفانه در سال 
های گذشــته در چندین مورد شــاهد بودیم که به دلیل وجود یک درخت 
خطرآفرین، شهروندی جان خود را از دست داده است. از همین رو موضوع 
قطع درختان خطرآفرین با وجود برخی فضاســازی ها برای ما در اولویت 
است.  مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: بر اساس آمار سال ۹۹، از ۷00 مورد شکســته شدن درختان در شهر 
اصفهان، ۳۶۷ مورد به علت شکستن دســتک، 2۷0 مورد به دلیل سقوط 
درخت از تنه و 5۶ مورد خارج شدن درخت از بستر بوده است که تمامی این 
درختان خطرآفرین هستند. وی افزود: همچنین با رصد درختان از سوی 
مناطق و سازمان پارک ها، بین ۷00 تا یک هزار اصله درخت هم خطرآفرین 

بوده و بعد از بررسی با دســتگاه توموگراف قطع شده است. همه تصاویر 
درختان قطع شده قبل و بعد از قطع وجود دارد؛ عالوه بر این علت قطع هر 
درخت به صورت مستند و مکتوب ثبت شده و هیچ درختی بدون دلیل قطع 
نمی شود.  مرتضایی نژاد افزود: در مجموع در شهر اصفهان سه میلیون و ۷00 
هزار اصله درخت وجود دارد که قطع شدن یک هزار و ۷00 درخت خطرآفرین 
در هر سال، کمتر از یک درصد از درختان قطع می شود؛ البته نکته مهم این 
است که بعد از قطع درختان خطرآفرین، درختان مقاوم و متناسب با نوع 
آبیاری منطقه جایگزین می شود و عمال درختی از شهر کم نمی شود. وی 
بیان کرد: بیشترین درختان قطع شده در شهر اصفهان مربوط به گونه های 
نارون، سپیدار، توت و بید بوده است که فراوانی، داشتن آفت و رسیدن به 
سن بهره وری از جمله دالیل قطع به شمار می رود.  مدیرعامل سازمان پارک 
ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در شهر اصفهان آفت دار شدن درختان 
نارون، فراوانی کاشت درخت توت و رسیدن به سن بهره وری درخت سپیدار 
عمده دلیل آسیب پذیر شدن این درخت ها به حساب می آید. البته درختان 
نارون هم دچار قطع دستک و نیز شکسته شدن از تنه می شوند و بعد از این 

گونه، گونه های بید و توت دچار این مشکل هستند. 

تداوم روش غرق آبی برای توت و سپیدار جهت جلوگیری از آسیب دیدگی
وی بیان کرد: در مورد وضعیت خارج شــدن از بســتر، این مورد بیشتر در 
درختان توت و سپیدار مشاهده شده است.مرتضایی نژاد در مورد فاکتور 
آبیاری قطره ای که یکی از علل ایجاد آسیب در برخی درختان شده است 
نیز تصریح کرد: درختان توت و سپیدار با توجه به تهدیدی که آبیاری قطره 
ای برای سالمت آنها دارد، همچنان به روش غرق آبی آبیاری می شود. وی 
افزود: البته در شهر اصفهان نسخه واحدی برای نوع آبیاری گونه ها پیچیده 

نمی شود و درختان متناسب با شرایط آبیاری می شود. 

درختان مانند انسان ها عمر محدودی دارند 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با تشبیه عمر 
درختان به انسان ها، گفت: شهروندان باید این آگاهی را داشته باشند که 
درختان نیز مانند انسان ها دارای عمر محدود هستند و برخی درختان شهر 
اکنون در مرحله پایانی عمر خود قرار دارند و به همین علت برای شهروندان 
خطرآفرین به شــمار می آیند که ما وظیفه داریم از ایجاد خطر جلوگیری 
کنیم.وی افزود: به طور مثال عمر درخت سپیدار و توت حدود 40 تا 50 سال 
است و بسیاری از درختانی که اخیرا قطع شده اند به دلیل رسیدن به پایان 
عمر درخت قطع شده است تا با حادثه سقوط روی شهروندان یا خودروها 

مواجه نباشیم.  

رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره به 
برنامه های شــهرداری برای توســعه یکســان در 
تمامی مناطق شــهری اصفهان، اظهــار کرد: نگاه 
و تصویر ذهنی مســئوالن شــهری به مردم و شهر 
بسیار مهم است و بر مبنای شناخت و ذهنیتی که 
داریم به مردم خدمات رســانی می کنیم، عالوه بر 
این معتقدیم همه مــردم دارای کرامت، حقوق و 
فهم هستند و بر اســاس این مثلث باید نیاز همه 
مردم تامین شود و به کرامت و حقوق آنان در تمام 
مناطق ۱5 گانه توجه کنیم.علیرضــا نصراصفهانی 
ادامه داد: در مباحث شهری توزیع عادالنه امکانات، 
محرومیت زدایی، عدالت فضایــی، نزدیک بودن 

هم سطحی امکانات همواره مطرح است و مدیریت 
شــهری توزیع عادالنــه امکانــات را وظیفه خود 
می داند.رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با 
توضیح اینکه باید بررسی شود چه امکاناتی در چه 
مناطقی الزم اســت، تصریح کرد: بر مبنای نیازها 
و جمعیــت منطقه رعایت تســاوی و عدالت برای 
ارائه خدمات مهم است، تســاوی به معنای اینکه 
خدمات به طور مســاوی در همه مناطق ارائه شود 
و عدالت به این معنا که هر چیزی ســر جای خود 
قرار گیرد.وی با اشــاره به آگاهی مــردم از حقوق 
خود، افزود: این آگاهی از حقوق، مدیریت شهری 
را وادار به توجه می کند و تالش ما بر محقق شــدن 
عدالت فضایی و توجه به ارائه بهتر خدمات شهری 
اســت.نصراصفهانی با بیان اینکــه وضعیت بافت 
مرکز شــهر کمی نگران کننده اســت، خاطرنشان 
کرد: توجه به بازآفرینی بافت فرســوده بسیار مهم 

اســت و باید با دقت پیگیری شــود. بهتر است به 
جای توسعه افقی شهر به احیای بافت فرسوده که 
زیرساخت هایی مانند آب، برق و گاز دارند و نیازی 
به ایجاد زیرساخت های جدید ندارند، توجه شود تا 
با احیای آن بتوان زمینه توسعه پایدار شهر را هموار 
کرد.وی با توضیح اینکه توجه مدیریت شــهری و 
همکاری مردم ساکن در بافت فرسوده برای احیای 
این بافت الزم است، اضافه کرد: حدود چهار هزار و 
200 هکتار بافت فرسوده در شهر اصفهان وجود دارد 
که از این مقدار حدود دو هزار و 200 هکتار آن طرح 
مصوب دارد.نصراصفهانی ادامه داد: اگر شهروندان 
برای احیای بافت فرســوده و دریافــت پروانه به 
شــهرداری مراجعه کنند 50 درصد به آن ها تخفیف 
داده خواهد شــد و این یکی از امتیازاتی است که 
مدیریت شــهری برای فعالیت در بافت فرسوده و 

احیای آن در نظر گرفته است.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

اصفهان 4200 هکتار بافت فرسوده دارد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

تحلیل داده های شهر برای تصمیم گیران شهری
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان گفت: رصدخانه شهری اصفهان 
به عنوان زیرمجموعه ای از رصدخانه شــهری جهانی وابســته به ســازمان ملــل و برای تحلیل 
داده های شــهری در همــه حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط 
زیستی راه اندازی می شود.به گزارش 
اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری 
اصفهان، علیرضا صادقیان با اشــاره به 
راه اندازی رصدخانه شــهری اصفهان، 
اظهار کرد: رصدخانه شهری، شبکه ذی 
نفعانی است که مسئول تامین، تحلیل 
و انتشار داده ها در مجموعه معناداری 
از شاخص هاست و در سطوح مختلف 
محلی، ملی یا منطقه ای عمل می کند. رصدخانه شــهری اصفهان قرار اســت نقطه کانونی برای 
پایش شهری در سطح محلی باشد.وی با اشاره به اینکه بسیاری از شهرهای جهان در حال حاضر 
برای پاســخ گویی به بحران اطالعات صحیح و مفید و پایش روندهای شهری اقدام به تاسیس 
رصدخانه شهری می کنند، گفت: مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد ایده تشکیل این رصدخانه را 
در شهرها اعالم کرده است و هدف از اجرای چنین طرحی، استفاده از داده های به روز و دقیق برای 
تصمیم گیری در مورد شهرهاست.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: در رصدخانه شهری شاخص ها و داده های مرتبط با خط مشی ها مورد پایش قرار 
می گیرند.وی با اشاره به اینکه رصدخانه شهری، پروژه تکمیل شده رصدخانه فرهنگی – اجتماعی 
اصفهان است، تصریح کرد: پیش تر و در سال های اخیر رصدخانه شهر اصفهان در حوزه فرهنگی 
و اجتماعی راه اندازی شــد و در این زمینه فعالیت می کرد اما طی تفاهم نامه ای که با دانشگاه 
اصفهان انجام شده است، این رصدخانه همه حوزه های شــهری را دربرخواهد گرفت.صادقیان 
افزود: محل استقرار رصدخانه شهری اصفهان در مرکز نوآوری دانشگاه اصفهان در فضایی دو هزار 
مترمربعی خواهد بود و زیر نظر شــهرداری اصفهان فعالیت خواهد داشت.وی از امضای قرارداد 

نهایی این کار بین وزارت علوم و شهرداری اصفهان در آینده نزدیک خبر داد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شــهرداری اصفهان ادامه داد: در حال حاضر بیش 
از 200 رصدخانه شهری در بیش از 50 کشور جهان وجود دارد که اکثر آنها در سطح محلی فعالیت 

می کنند.
وی در مورد رصدخانه شهری اصفهان تصریح کرد: رصدخانه شهری اصفهان برای شناخت دقیق 
از وضعیت حال و آینده شهر اصفهان، تسریع و تسهیل در دسترسی به اطالعات شهری، گسترش 
و تقویت شبکه تعاملی مدیران، نخبگان و مردم و جامعه محلی، ترویج فرهنگ سنجش و پایش 
و تصمیم گیری مبتنی بــر اطالعات ایجاد می شــود.صادقیان افزود: ایــن رصدخانه اطالعات 
به روز و کلیدی را در زمینه های توســعه اجتماعی، اقتصادی، مدیریت شــهری، مسائل محیط 
 زیســتی و ابعاد فرهنگی برای کمک به سیاســت گذاری هــای آگاهانه تــر در اختیار مخاطبان

 قرار می دهد.
صادقیان با بیان اینکه بعد از جمع آوری داده ها و شــاخص ها و اعتبارسنجی آنها، مرحله تحلیل 
اطالعات آغاز می شود، گفت: اطالعات به دست آمده مستندسازی و بصری سازی شده و برای 
استفاده در دسترس عموم قرار می گیرد.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
اصفهان افزود: رصدخانه محصوالت خود را به ذی نفعان و مخاطبان در ســطوح مختلف از جمله 
نخبگان و موثران شــهری، مراکز علمی داخلی و خارجی، مســئوالن حکومتی، رسانه ها و مردم 

ارائه می کند.

با مسئولان

خبر ویژهشهرداری

 فعالیت ۶ دفتر تسهیل گری 
و نهاد توسعه محله در 

اصفهان
معاون شهرســازی و معماری شهردار اصفهان 
گفت: در حال حاضر دفاتر تســهیل گری و نهاد 
توســعه محله در مناطق شش، هفت، هشت، 
۱۳، ۱4 و ۱5 شهرداری فعال است.سید احمد 
حسینی نیا اظهار کرد: ایجاد دفاتر تسهیلگری و 
نهاد توسعه محله در مناطق چهار و ۱0 در مرحله 
فراخوان اســت که اطالعات مربوط به آن ها از 
طریق ســایت شــهرداری اصفهان و معاونت 
شهرســازی و معماری قابل دســترس است.
وی با بیان اینکه ایجاد دفاتر تسهیل گری و نهاد 
توســعه محله گامی برای تحقق توسعه پایدار 
اجتماع محور و توســعه محله ای بــا تاکید بر 
حفظ ارزش های بومی محالت شــهری است، 
افزود: هدف از ایجاد این دفاتر توجه به ارتقای 
مباحث اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و فرهنگی 
در بافت های ناکارآمد شهری است تا خروجی 
فعالیت آنها بــه پایداری منجر شــود. معاون 
شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: 
دفاتر تسهیل گری و نهاد توسعه محله به عنوان 
نهادی از ساختار نوســازی با رویکرد مشارکت 
اجتماعی است که می کوشــد تا نوسازی را در 
جامعه محلی توسط مردم نهادینه کرده و آن را به 
جریان پویا و پایدار در بافت های فرسوده تبدیل 
کند.وی با بیان اینکه این دفاتر در بعد اجتماعی 
در راستای اعتمادسازی شهروندان اقدام کرده و 
جلساتی با معتمدان محلی بافت های فرسوده 
برای اعتمادسازی جهت انجام اقدامات کالبدی 
برگزار می کنند، گفت: در دفاتر تســهیل گری و 
نهاد توســعه محله یک پایــگاه داده اطالعاتی 
از جمعیت، وضعیت اشــتغال محلــه و دیگر 
ویژگی های زیست محیطی و اقتصادی بافت 
ناکارآمد شکل می گیرد که این اطالعات به ارائه 
پیشنهاد و سناریونویسی برای بازآفرینی کمک 
می کند.حسینی نیا خاطرنشان کرد: خروجی 
دیگر این دفاتر ارائه بســته های تشویقی برای 
ســاکنان بافت های ناکارآمد و فرسوده است 
که در زمینه اقتصادی به ورود شهروندان برای 

ساخت و ساز کمک می کند.

مسئول دفتر تخصصی نوجوان گفت: دفتر تخصصی نوجوان وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری معاونت ورزشی 
تفریحی این ســازمان به برگزاری مســابقه »جهت طالیی« با هدف جهت یابی به عنوان جاده ای برای نشاط و ســالمتی اقدام کرده است.صفیه سادات 
 موسویان اظهار کرد: این مسابقه ورزشی ویژه نوجوانان و خانواده ها به مناسبت هفته تربیت بدنی همراه با جوایز ارزنده به صورت آنالین برنامه ریزی شده که 
عالقه مندان می توانند تا 25 مهرماه جهت ثبت نام برای این مسابقه با شماره های 0۹۳05۱۱۳4۱۹ و ۳2۳040۳0 تماس حاصل کنند.وی ادامه داد: افراد در 
بازی آنالین جهت طالیی در فضای سه بعدی صفه قرار می گیرند و با استفاده از ورزش جهت یابی که زیر مجموعه هیئت های ورزش همگانی است، ۳۳ سوال 
روان شناسی برای ارتباط نوجوان و والدین با یکدیگر را در ۷ مرحله پیدا کرده و پاسخ می دهند.مسئول دفتر تخصصی نوجوان تصریح کرد: لینک مسابقه از 

2۷ تا ۳0 مهرماه ویژه افرادی که در مسابقه ثبت نام می کنند، ارسال خواهد شد.

تجربه هیجان بازی آنالین در مسابقه »جهت طالیی«

نمایشگاه »نگاه از 
نگاه بی نگاهان«

آییــن افتتاحیه نمایشــگاه 
»نــگاه از نگاه بــی نگاهان« 
صبح سه شنبه به مناسبت روز 
جهانی عصای سفید در عمارت 
هنرمند اصفهان برگزار شــد. 
این نمایشگاه مجموعه ای از 
آثار صنایع دستی روشن دالن 

و کم بینایان اصفهانی است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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افسردگی تقریبا در یک ششم افراد، زمانی در طول زندگی 
اتفاق می افتــد بنابراین درمان های خانگی و شــایعات و 
حقایق درباره آن بین مردم رایج است. یکی از این باورها این 
اســت که خود را در کار غرق کنید تا احساس بهتری داشته 
باشید. در موارد خفیف احساس غمگینی، این ممکن است 
واقعا موثر باشد؛ اما افســردگی موضوع دیگری است. کار 
زیاد خود یکی از عالئم افســردگی به خصوص در مردان به 

شمار می رود.
 شایعه: درمان افسردگی به معنی مصرف مادام العمر دارو است

 با وجود شایعات در مورد پروزاک، داروها تنها یکی از ابزارهای 
مورد استفاده برای بهبود خلق افسردگی هستند و کمک گرفتن 
برای درمان افســردگی به معنی مصرف دارو نیست. در واقع 
مطالعات نشــان می دهند گفت وگو درمانی و نیز مصرف دارو 
برای افسردگی های خفیف تا متوسط، موثر است. حتی اگر 
از داروهای ضد افسردگی اســتفاده کنید، احتماال الزم نیست 
تمام طول عمر خود مجبور به استفاده از آن باشید. پزشک به 

شما کمک می کند زمان مناسب توقف دارو را مشخص کنید.
شایعه: افراد افسرده زیاد گریه می کنند 

 همیشــه اینطور نیســت، برخی افراد هنگام افسردگی گریه 
نمی کنند یا حتی خیلی غمگین نیستند بلکه از نظر هیجانی تهی 

هستند و احساس پوچی و بی مصرف بودن می کنند. افسردگی 
حتی اگر بدون عالئم محسوسی باشــد، اگر درمان نشود فرد 

نمی تواند از زندگی لذت کافی ببرد.
حقیقت: سابقه خانوادگی سرنوشت شما را تعیین نمی کند

اگر افسردگی در خانواده شما سابقه دارد، احتمال بیشتری دارد 
که شما نیز گرفتار آن شــوید؛ اما احتمال این که چنین نباشد 
نیز وجود دارد. افرادی که ســابقه خانوادگی افسردگی دارند 
می توانند مراقب عالئم اولیه افســردگی بــوده و فورا اقدامی 

انجام دهند.
شایعه: افسردگی بخشی از فرآیند پیری است 

 بیشتر افراد، چالش پیری را بدون تجربه افسردگی مدیریت 
می کنند ؛ اما وقتی افســردگی اتفاق بیفتد، ممکن است از آن 
چشم پوشی شود. افراد مسن تر ممکن است ناراحتی یا عالئم 
مبهم خود را پنهان کنند؛ غذا دیگر لذت بخش نیســت، دردها 
شــدیدتر شــده اند، الگوی خواب تغییر یافته و ... مشکالت 

پزشکی نیز می توانند در سالمندان افسردگی ایجاد کنند.
حقیقت: عالئم افسردگی می تواند شبیه به زوال عقل شود

در سالمندان، افسردگی می تواند ریشه مشکالت حافظه، گیجی 
و در برخی موارد هذیان باشد. پرستاران و پزشکان ممکن است 
این مشکالت را با عالئم زوال عقل یا کاهش حافظه مربوط به 

سن اشتباه بگیرند. دریافت درمان در اکثر افراد سالمند مبتال 
به افسردگی، این مشــکل را برطرف می کند. روان درمانی به 
ویژه برای افــرادی که نمی توانند یــا نمی خواهند دارو مصرف 

کنند، مفید است. 
شایعه: گفت وگو ، وضعیت را بدتر می کند 

زمانی بــه افــراد توصیه می شــد با صحبــت کــردن درباره 
مشکالت شــان، وضعیت را بدتر نکنند. امروزه شواهد نشان 
می دهد که مباحثات هدایت شــده توســط یک متخصص 
می تواند وضعیت را بسیار بهتر کند. انواع مختلف روان درمانی 
با شناســایی الگوی فکری منفی، احساســات ناخود آگاه یا 
مشکالتی در روابط، به درمان افسردگی کمک می کند. اولین 

قدم صحبت با متخصص سالمت روان است.
حقیقت: تفکر مثبت می تواند مفید باشد

توصیه قدیمی تاکید بر مثبت اندیشــی، امروزه تبدیل به یک 
راهکار برای مقابله افسردگی شــده است. به این شیوه درمان 
رفتاری شــناختی )سی بی تی( گفته می شــود. افراد در این 
شیوه درمانی راهکارهای جدیدی برای تفکر و رفتار مثبت یاد 
می گیرند. رفتار و گفت وگوی درونی منفی شناســایی شده و 
با افکار مثبت تر جایگزین می شود. این روش به تنهایی یا در 

ترکیب با دارو در بسیاری از افراد درمان موثری است.

آشپزی

 »داچ بیبی«؛ پنکیک
 محبوب آلمانی ها

 مواد الزم: تخم مرغ بزرگ 3 عدد، شیر  دو سوم پیمانه، آرد چند منظوره یک دوم  
پیمانه،نمک یک چهارم قاشق چای خوری،عصاره وانیل یک  قاشق چای خوری،کره 

بدون نمک 3 قاشق غذاخوری،کره بدون نمک ذوب شده  یک قاشق غذاخوری،آب لیموی 
تازه  یک قاشق غذاخوری،پودر قند  یک  قاشق غذاخوری،تمشک تازه 3 پیمانه

 طرز تهیه: دمای فر را روی 425 درجه فارنهایت قرار دهید. اگر فر به اندازه کافی داغ نباشد نتیجه کار 
آنطور که باید خوب نخواهد شد.  تخم مرغ ها، شیر، شکر، آرد، عصاره وانیل و نمک را در مخلوط کن 

بریزید. چند پالس بزنید تا جایی که تمامی مواد به خوبی در هم حل شوند. مایع پنکیک باید صاف و 
یکدست باشد و آرد در آن گوله نشود. پالس زدن را تا جایی ادامه دهید که مایع یکدست و روان شود. 
3 قاشق غذاخوری کره را در ماهیتابه مناسب بریزید و روی اجاق گاز قرار دهید. وقتی حباب هایی 

در کره ظاهر شد خمیر داچ بیبی را وسط ماهیتابه بریزید ولی آن را در کره هم نزنید. همین 
که مواد پخش شد ماهیتابه را به فر منتقل کنید تا کامال بپزد، پف کند و طالیی شود. 
بعد از حدود 20 دقیقه پنکیک شما حاضر است. کره ذوب شده را با برس آشپزی 

روی آن بمالید، سپس آب لیمو تازه را نیز روی پنکیک پخش کنید. زمانی 
که می خواهید داچ بیبی را سرو کنید تمشک را روی پنکیک 

قرار دهید و پودر قند را روی آنها بپاشید. 

آنچه نباید درباره افسردگی باور کرد )2(

»سیدجواد هاشمی« هم مافیایی شد »معتمد آریا«در روزی روزگاری آبادان
با آغاز انتخاب بازیگر برای سری دوم »شب های مافیا« که با حضور 
مردان هنرمند ساخته می شود، سیدجواد هاشمی به این بازی 
پیوست.محمدرضا علیمردانی، قرار است به عنوان مجری 
»شب های مافیا« در این برنامه حضور پیدا کند.علیمردانی که 
در این مسابقه تلویزیونی به عنوان لیدر بازی حضور دارد، قرار است 
به همراه 12 نفر از هنرمندان، بازی را کامال واقعی و بدون دخالت گروه 
کارگردانی پیش ببرد.

فیلمبرداری فیلم ســینمایی »روزی روزگاری آبــادان« به کارگردانی 
حمیدرضا آذرنگ و تهیه کنندگی عبدا... اســکندری و علی اوجی به 
زودی آغاز می شود.فاطمه معتمد آریا و محسن تنابنده، نقش های 
اصلی فیلم را که با ســرمایه گذاری »فیلم مارکت« جلوی دوربین 
می  رود، بازی می کنند.این فیلم که اولین تجربه فیلمسازی حمیدرضا 
آذرنگ است، در آخرین روزهای پیش تولید قرار دارد و به تازگی تست 
گریم بازیگرانش هم نهایی شده است.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت گفت: کاهش بروکراسی اداری، بزرگ ترین 
ثمره طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی بوده 

که عمده مشکالت را برطرف کرده است.
کمال حسین پور، در خصوص طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روســتایی اظهار داشــت: طرح یکپارچه سازی شــرکت های آب و 
فاضالب شهری و روســتایی جزو طرح های مثبت وزارت نیرو طی سال های 
اخیر بوده که توانسته بروکراســی اداری را کمتر کند.وی افزود: در بسیاری از 
مواقع روستاهایی که در نزدیکی شــهرها بودند درگرفتن برخی خدمات دچار 
مشکل می شــدند که با اجرای این طرح مشــکالت این چنینی تا حد قابل 
توجهی برطرف شده است.نماینده مردم پیرانشــهر و سردشت با بیان اینکه 
اقدام وزارت نیرو در پروژه های زیرساختی قابل تقدیر است، خاطرنشان کرد: 

 با اجرای طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی، 
مشکالت روستاییان حل شــده و مدیریت منســجمی برای آب و فاضالب 
 اســتان ها شــکل گرفته که می توان آثار اجــرای این طرح را در ســال های 

آتی مشاهده کرد.
وی با اشاره به مزایای طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و 
روستایی افزود: اجرای این طرح ضمن جلوگیری از موازی کاری شرکت های 
آبفا در تصمیم گیری ها، در کاهش هزینه هــا و افزایش راندمان کاری نقش 
بسزایی دارد.حســین پور اجرای این طرح را مثبت دانسته و اذعان کرد: یکی 
از عمده اهداف طرح یکپارچه سازی شرکت های آبفا توجه ویژه به روستاها و 
محرومیت زدایی بوده که اگر اجرای این طرح تدوام پیدا کند، باعث موفقیت 

و رشد کشور می شود.

اجرای طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی که 
چندین سال درگیر نهادهای تصمیم گیری بود، سرانجام امسال به نتیجه رسید. 
آنطور که مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور اعالم کرده هدف از اجرای این 
طرح بهبود راندمان و رسیدگی بهتر به صنعت آب و فاضالب بخش شهری و 

روستایی است.
در حال حاضر حدود 7 میلیون و 200 هزار نفر در روستاهای سراسر کشور از آب 
شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند و قرار است که تا یک سال و نیم آینده به 
بیش از 3 میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور آب شرب سالم و پایدار برسد و 
طبق برآوردهای صورت گرفته در پایان این دولت جمعیت روستایی بهره  مند از آب 

شرب سالم و پایدار به بیش از 10 میلیون نفر خواهد رسید.
هم اکنون در تمام 31 استان کشور، پروژه های آبرسانی روستایی در حال انجام 
است و حدود 4000 قرارداد تاکنون در این رابطه با بخش خصوصی منعقد شده و 
این در حالی است که طبق شاخص های جهانی بهداشت که مبتنی بر دسترسی 
مردم به آب شرب باکیفیت با مختصری پیاده روی است، بیش از ۹5 درصد 

جمعیت روستایی ایران بهره مند محسوب می شوند.
با این وجود برنامه دولت این است که روستاها همچون شهرها، آب شرب باکیفیت 
به صورت لوله کشی در منازل خود دریافت کنند و کیفیت آب شرب در روستاها 
برابر با کیفیت آب شرب در شهرها باشد. در همین راستا نیز طرح یکپارچه سازی 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی کلید خورده است.محمد رضا جانباز، 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در این راستا گفت: تمام تالش 
ما این است که تامین آب شهرها و روستاها از آب های سطحی افزایش پیدا کند، 
بنابراین به این سمت رفته ایم که تامین آب شهرها و روستاها از آب های زیرزمینی 

کاهش و آب های سطحی افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی 
پس از چندماه از تصویب دولت در اواخر بهمن ماه رسما اجرایی شد، گفت: هدف 

این است که بتوانیم راندمان فعالیت ها را باال ببریم.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با تاکید بر اینکه هدف ما بهبود 
وضعیت صنعت آب و فاضالب کشور در دو بخش شهری و روستایی است، تصریح 
کرد: در این مدت نیز شاهد اثرات مثبت اجرای این طرح هستیم و امیدواریم که 

بتوانیم کارهای بیشتری را در این دو حوزه انجام دهیم.
جانباز با بیان اینکه موضوع فاضالب روستایی پس از تکمیل پروژه های آبرسانی 
روستایی هدف گذاری بعدی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور است، گفت: 
تالش می کنیم با بهره مندی از منابع داخلی شرکت های آبفا، پروژه های فاضالب 

روستایی را اجرایی کنیم.
خوشبختانه این طرح با نگاه مثبت برخی نمایندگان مجلس نیز روبه رو شده 
است. طبق گفته های محمد باقری بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، رفع 
مشکالت آب شرب روستاها، هدف اصلی طرح یکپارچه سازی شرکت های آب 

و فاضالب شهری و روستایی است.
وی با تاکید بر اینکه تامین آب شرب مردم، مهم تر از منافع فردی است، اظهار کرد: 
قطعاکار یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی، کار درست و بجایی 
بوده است و ارزیابی ها هم نشان می دهد که در همین فاصله زمانی کوتاه از شروع 
فرآیند یکپارچه سازی و درحالی که به تعبیری این پروژه یکپارچه سازی در دوره 
گذار قرار دارد، نتایج آن در تسریع و بهبود خدمات رسانی به خصوص در حوزه آب 

شرب روستایی مشهود است.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر اساس گزارش متولیان امر، در همین 
مدت کوتاه در مناطق مختلفی از کشور به واسطه تجمیع این دو شرکت، بدون 
ایجاد تاسیسات جدید و صرفا از محل بهره گیری و به اشتراک گذاری امکانات 

موجود این دو شرکت، به روستاهای زیادی خدمات آب شرب داده شده است.
باقری با بیان اینکه سرعت دادن به کار به ویژه در حوزه نقل و انتقال اموال و 
همینطور رفع و حل و فصل برخی مسائل پرسنلی، ضرورتی است که نیاز است 
توسط مدیران ارشد وزارت نیرو مورد توجه جدی قرار گیرد، افزود: به هرحال این 
کار، کار بزرگی است و طبعا در کنار مزایا و فواید قابل توجه آن، چالش های خودش 

را هم دارد که بایست به سرعت مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
به گفته وی، طبیعتا کاری که موجب تغییرات ساختاری و برخی جابه جایی ها 
در سطوح مدیریتی شرکت ها شود، معارضان و مخالفانی هم خواهد داشت، اما 
آنچه که مهم است و ارجحیت دارد، پاسخگویی به مطالبات بحق مردم در زمینه 
دسترسی به آب پایدار و با کیفیت و منافع کالن کشور است که تحت تاثیر منافع 

فردی و پاره ای مالحظات و رقابت های درون سازمانی قرار نخواهد گرفت.

لیت های شرکت گاز را  مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، فعا
شایسته تقدیر دانست.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به مناسبت روز جهانی کاهش 
اثرات بالیای طبیعی 22 مهر ماه )13اکتبر( با اهدای لوح تقدیر از مجموعه 
فعالیت های شاخص و اثربخش شرکت گاز استان اصفهان در مدیریت بحران 
)حوزه های پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازیابی( تقدیر کرد.منصور شیشه 
فروش، با اشاره به انجام اقدامات منطبق با اصول علمی و خالقانه همراه با 
پیگیری اجرای طرح ها و برنامه های پیشگیرانه مرتبط به تاب آوری جامعه 
در برابر حوادث و مخاطرات، از همکاری شرکت گاز استان با ستاد پیشگیری، 
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و شهرستان ها و اجرایی 
کردن وظایف مندرج در قانون مدیریت بحران مصوب مجلس شورای اسالمی 
که منجر به کاهش حوادث شد، تشکر و قدردانی کرد.الزم به ذکر است، شرکت 

گاز استان اصفهان، با انجام اقدامات متنوع در زمینه اجرای طرح های کاهش 
آسیب پذیری زیرساخت های گازرسانی، توسعه مطالعات علمی و کاربردی 
مدیریت بحران، ساخت مجهزترین ایسوزوی مدیریت بحران گازرسانی 
کشور، ارائه بیش از 50 هزار نفر ساعت آموزش های مصرف ایمن و بهینه گاز در 
سطح استان، برگزاری مانور های اثربخش مشتمل بر 37 مانور اصلی و تمرین، 
اقدامات موثر در مقابله با شیوع ویروس کوید1۹، اقدامات اثربخش در مقابله 
با سیل سال ۹8، مشارکت در مانورهای استانی و کشوری، درج مستمر مطالب 
آموزشی از طریق سامانه پورتال و سایت و شبکه های مجازی و … در زمینه 
ارتقای سطح آمادگی سازمان اقدام کرده است.همچنین شرکت گاز استان 
اصفهان طی 5 سال اخیر، همواره به عنوان سازمان منتخب تقدیر شده مدیریت 
بحران استان بوده که نشان از تداوم و پایداری فعالیت های شرکت گاز استان 

در این زمینه  دارد.

 کاهش بروکراسی اداری، بزرگ ترین ثمره طرح یکپارچه سازی
 شرکت های آبفا

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور تشریح کرد:

دلیل تجمیع شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی

تقدیر از شرکت گاز استان اصفهان در حوزه مدیریت بحران 
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