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تاالِب بی آب
  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان می گوید آبی برای گاوخونی نمانده است؛
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 سرانجام طرح »اقدام
 ملی مسکن« در استان 

اصفهان به کجا رسید؟
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سند توسعه 
فرهنگ و هنر 
استان اصفهان 

 در دست 
7تدوین است

رکورد فروش 
ماهانه ذوب آهن 
با عرضه حداکثری 

محصوالت 
ساختمانی

با نهایت تأسف و تاثر، ضایعه غم بار درگذشت برادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده 

محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و برای 

خانواده محترم صبر جمیل آرزومندیم. 

روزنامه زاینده رود

 جناب حجت االسالم و المسلمین معتمدی

مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
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هشدار فرمانده ارتش انگلیس درباره جنگ جهانی سوم
فرمانده نیروهای مسلح انگلیس هشدار داد، وضعیت بالتکلیفی و نگرانی درباره بحران اقتصادی ناشی 
از همه گیری ویروس کرونا ممکن است خطر وقوع یک جنگ جهانی را به دنبال داشته باشد.»نیک 
کارتر« فرمانده نیروهای مســلح انگلیس در یک مصاحبه درباره احتمال تشدید سریع تنش های 
منطقه ای و تبدل آنها به یک جنگ جهانی و فراگیر هشدار داد.بنا بر گزارش رویترز، یک مقام ارشد ارتش 
انگلیس هشدار داد، وضعیت بالتکلیفی و نگرانی درباره بحران اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس 
کرونا ممکن است خطر وقوع جنگ جهانی سوم را به دنبال داشته باشد.»نیک کارتر« فرمانده نیروهای 
مسلح انگلیس در یک مصاحبه اعالم کرد، تشدید تنش های منطقه ای و اشتباه در قضاوت ها ممکن 
است در نهایت به یک درگیری گسترده منجر شود.این مقام ارشد نظامی انگلیس گفت: »آنچه من 
می گویم این است که یک تهدید واقعی وجود دارد و ما باید درباره این خطرات آگاهی داشته باشیم«.

توافق چین و هند جهت بر قراری صلح مرزی
وزارت دفاع هند از توافق با چین برای برقراری و حفظ صلح در مناطق مورد مناقشه مرزی و ادامه مذاکرات 
برای این منظور خبر داده است.به گزارش خبر گزاری اسپوتنیک، در بیانیه وزارت دفاع هند آمده است: »دو 
طرف تبادل نظرات بی غرض، عمیق و سازنده ای در مورد فاصله گرفتن از »خط کنترل واقعی« در بخش 
غربی مناطق مرزی چین و هند داشتند.«وزارت دفاع هند در ادامه این بیانیه آورده است: »هر دو طرف 
توافق کردند که صادقانه توافق مهمی که رهبران دو کشور به آن رسیدند را پیش  ببرند و اطمینان حاصل 
کنند که نیرو های خط مقدم شان خویشتن داری خود را حفظ و از سوء تفاهم و محاسبه اشتباه جلو گیری 
می کنند.«وزارت دفاع هند خاطرنشان کرد که دهلی نو و پکن توافق کرده اند تا مذاکرات و گفت و گو از طریق 
روش های نظامی و دیپلماتیک را حفظ کنند و با پیشبرد بحث ها در این نشست، برای حل و فصل سایر 
مسائل برجسته تالش کنند تا به طور مشترک صلح و آرامش در مناطق مرزی را حفظ کنند.بر اساس اعالم 

وزارت دفاع هند دو طرف همچنین توافق کرده اند که مذاکرات بعدی را در آینده ای نزدیک بر گزار کنند.

خطری جدی »بن سلمان« را تهدید می کند
افشاگر مسائل پشت پرده خاندان آل سعود با اشاره به پرونده جمال خاشقچی، روی کار آمدن نامزد 
دموکرات انتخابات آمریکا را خطری فوری و جدی برای ولیعهد سعودی توصیف کرد.حساب کاربری 
»مجتهد« در توئیتر که اخبار پشت پرده خاندان آل ســعود را بر مال می کند، در توئیتی راهیابی جو 
بایدن، رییس جمهور منتخب آمریکا، به کاخ سفید را خطری جدی برای محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودی خواند.در توئیت مجتهد آمده است: در صورتی که جو بایدن، قدرت را در آمریکا در اختیار بگیرد 
خطری جدی و فوری محمد بن سلمان ولیعهد ســعودی را تهدید خواهد کرد.این حساب افشاگر 
افزود: در صورتی که بایدن وارد کاخ سفید شود و قدرت را در اختیار بگیرد، خطری فوری بن سلمان را 
تهدید خواهد کرد از جمله اینکه وی )جو بایدن( از سازمان سیا درخواست خواهد کرد اطالعاتی که در 
زمینه پرونده قتل جمال خاشقچی -نویسنده منتقد عربستانی- جمع آوری کرده است، منتشر کند.

توافق »عون« و »حریری« درباره توزیع پست های حاکمیتی
منابع لبنانی گزارش دادند که میشل عون و سعد حریری در رایزنی های اخیر خود برای تشکیل دولت 
درباره نحوه توزیع پست های حاکمیتی به توافق رسیده اند.این منابع تاکید کردند، آخرین موضوعی 
که »سعد حریری« نخست وزیر مکلف لبنان در دیدار اخیر خود با »میشل عون« رییس جمهوری 
لبنان درباره آن بحث کردند، تغییر روند توزیع پست های حاکمیتی بود.منابع مذکور تصریح کردند که 
در این میان مسئله اساسی مربوط به وزارت کشور است که توافق شد سهم تیم رییس جمهور باشد 
و به دنبال آن سایر پست های حاکمیتی نیز به استثنای وزارت دارایی که در اختیار گرو ه های شیعه 

خواهد بود، به همین منوال توزیع می شود.

برد بایدن به نفع کدام یک از همسایگان ایران خواهد بود؟

چشم خاورمیانه به کاخ سفید

»جو بایدن« پس از سه روز کش و قوس  علیرضا کریمیان
باالخره به عنوان رییــس جمهور منتخب 
آمریکایی ها اعالم شــد و این پیروزی می تواند سرنوشــت سیاسی 
بسیاری از کشــورها را تغییر دهد. آمریکا در دوران ترامپ با بسیاری از 
کشورها وارد چالش سیاسی شد و با برخی دیگر در اتحادی بی سابقه 
قرار گرفت. بسیاری از سران دولت ها روی انتخاب دوباره ترامپ و ابقای 
او در کاخ ســفید حساب باز کرده و کارشناســان معتقد بودند برخی از 
رویدادهای مهم سیاســی در دوران او به نوعی سرمایه گذاری کشورها 
برای بهره بردن از اتفاقاتی بود که در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ قرار 
 بود رخ دهد حاال اما بایدنی روی کار آمده که وعده داده تا بســیاری از

 قول ها و پیمان های ترامپ را زیر پا بگذارد. و حاال باید دید همسایگان 
ایران در دوران جو بایدن چه شــرایطی خواهند داشــت و واکنش آنها 
نسبت به این پیروزی چه بوده است. ترکیه از جمله کشورهایی است که 
در مورد پیروزی بایدن نگرانی هایی دارد. اصلی ترین مسئله، ارمنی های 
طرفدار بایدن هستند که مطمئنا با پیروزی او خواهان اعمال فشار بیشتر 
بر ترکیه می شــوند. ایالتی که جو بایدن از آنجا برخاسته، درصد باالیی 
ارمنی و رومی دارد، آنان همواره از حامیان بایدن بودند و او نیز در کارنامه 
سیاسی خود به منافع و خواســته های آنها توجه کرده است.در نتیجه 
انتظار می رود در پرونده شرق مدیترانه، طرف قبرس روم نشین را بگیرد 

و از این لحاظ ممکن اســت که در مورد سیاســت های ترکیه در شرق 
مدیترانه، بــا تیم جو بایدن اختالف جدی به وجــود بیاید. همچنین از 
شــواهد چنین بر می آید که بایدن در مورد عراق و ســوریه  تصمیماتی 
خواهد گرفت که می تواند برای ترکیه به خصوص در قضیه کردها نگران 
 کننده باشــد. نگاه مســئوالن عراقی هم به انتخاب جو بایدن چندان 
خوش بینانه نبوده است. بایدن یکی از  ایده پردازان طرح تقسیم عراق 
به سه کشور براساس جنبه های طائفه ای و قومی است؛ اتفاقی که می 
تواند موجب تقویت قدرت کردها و ســنی ها در این کشور شود و حتی 
طرح تجزیه عراق از ســوی  آمریکا جدی تر دنبال خواهد شد. در مورد 
افغانستان هم نوع نگاه ها و نظرات بایدن همواره مناقشه هایی در پی 
داشته است. بایدن در یکی از مناظره های خود با سایر داوطلبان نامزدی 
حزب دموکرات در ماه فوریه ســال جاری میالدی گفته بود که مخالف 
ملت سازی در افغانستان است، زیرا امکان متحد شدن این کشور وجود 
ندارد. او  همواره در شعارهایش خواستار خروج آمریکا از افغانستان بوده 
است. افغان ها نگران حمایت های بایدن از پاکستان هم هستند .رییس 
جمهور منتخب آمریکا در سفری به کابل، به حامد کرزی، رییس جمهور 
سابق افغانستان گفته بود: »آقای رییس جمهور! پاکستان برای آمریکا 
پنجاه مرتبه مهم تر از افغانستان است. دوران طالیی جورج بوش گذشته 
و اکنون طالبان نیز مشــکل شــما و القاعده مشــکل ماست«. برخی 

کارشناسان باوجود شعارها و اظهارات جنجالی بایدن درباره افغانستان 
می گویند که او بیشتر از ترامپ، به نظریات و پیشنهادات فنی ژنرال ها و 
افسران نظامی خود، درباره اوضاع افغانستان و خطرات آن گوش خواهد 
داد و احتمال ادامه حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان وجود دارد. 
پاکستان اما شاید از روی کار آمدن بایدن خرسند تر از سایر همسایگان 
ایران باشد هر چند ترامپ هم از این کشور در سال های زمامداری اش بر 
کاخ سفید حمایت های زیادی کرد. عمران خان بالفاصله پس از پیروزی 
بایدن این رخداد را تبریک گفت. او ســه روز قبل از برگزار ی انتخابات 
آمریکا در مصاحبــه ای گفته بود: » ما از رییــس جمهوری آتی آمریکا 
می خواهیم تا به جای دامن زدن به رویکرد رویارویی در منطقه، سیاست 
غیرجانبدارانه در منطقه را در دســتور کار قرار دهد و در مسیر پیروی از 
سیاست های یکنواخت و عاری از تبعیض گام بردارد«. سیاستی که به 
نظر می رسد با دســتورالعمل ها و برنامه های بایدن بیشتر هم خوانی 
داشته باشد. وضعیت اما برای کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
چندان خوب نیست! آنها که ریسک عادی ســازی روابط با اسراییل و 
تندی با ایــران را در دوران ترامپ برگزیده اند، حــاال در صورت هر گونه 
نزدیکی میان ایران و آمریکا به بازنده اصلی میــدان خاورمیانه تبدیل 
خواهند شد. از سوی دیگر حتی ضعیف تر شدن تحریم ها نیز موجب 

قدرت یابی ایران و ترس بیشتر این کشورها از انتقام خواهد شد.

رییس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی در قاهره 
به اتهامات و ادعاهای واهی رییــس جدید پارلمان 
عربی علیه ایران پاســخ داد.روزنامــه االخبار مصر 
مصاحبه ای جهت دار با»عادل العســومی« رییس 
جدید پارلمان عربی )از کشور بحرین( به مناسبت آغاز 
مســئولیت وی انجام داد که در این مصاحبه چندین 
اتهام و ادعــای واهی علیه جمهوری اســالمی ایران 
مطرح شده است.ناصر کنعانی، رییس دفتر حفاظت 
منافع جمهوری اسالمی در قاهره نیز در مطلبی که یک 
نســخه آن در اختیار ایرنا قرار گرفته، پاسخ اتهامات 
و ادعاهای العســومی را داد.در پاســخ رییس دفتر 
حفاظت منافع ایران در مصر آمده اســت: از مجموع 
۱۶ سوال مطرح شده از رییس پارلمان عربی توسط 

خبرنگار روزنامه االخبار، ۷ سوال مستقیما مربوط به 
ایران بود که به طور هدفمند بــه منظور گرفتن جواب 
ضدایرانی از مصاحبه شونده، طرح شده بود. کنعانی 
تاکید کرده است: به عنوان یک خواننده انتظار داشتم 
که اولین گفت وگوی العسومی حاوی دیدگاه فراگیر 
و فراملی در خصوص مســائل جهان عرب باشد و او 
به جای گرفتار شدن در حلقه ســواالت غیرحرفه ای 
خبرنگار روزنامــه االخبار، اولین گفت وگوی رســانه 
ای خود را به مسیر درســت و سازنده ای هدایت می 
کرد، اما چنین اتفاقی نیفتاده است. جهان عرب یک 
جغرافیای منفصل از محیط منطقه ای و بین المللی 
نیست؛ بدیهی است که میان ایران و کشورهای عربی 
مسائل بسیاری وجود دارد که برخی از آن ها در حوزه 

مشــترکات و همکاری های مشــترک بوده و برخی 
هم به حوزه اختالفــات و یا تعارضــات برمی گردد. 
وجود اشتراکات و اختالفات میان کشورها به ویژه در 
 حوزه ژئوپلیتیکی پیچیــده خاورمیانه امری طبیعی
 اســت، همانگونــه که کشــورهای عربــی در درون 
 مجتمع عربی نیز اختالفات و تعارضات بســیاری با 
یکدیگر دارند. چنین وضعیتی ضرورت گفت وگوهای 
مشترک و سازنده را میان همه طرف های منطقه ای 

بیشتر می کند.  

 پاسخ نماینده ایران در قاهره
 به ادعاهای رییس پارلمان عربی

نماینده مردم نجف آباد در مجلس، جزییات طرح اصالح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را تشریح کرد.ابوالفضل ابوترابی با اشاره به طرح اصالح قانون 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، اظهار داشت: طرح مذکور برای بررسی کارشناسی به کمیســیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شده و در حال حاضر 
در دستورکار این کمیســیون قرار دارد.نماینده مردم نجف آباد در مجلس در تشریح بخشــی از جزییات اصالحات به وجود آمده در قانون هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان، گفت: در طرح اصالح قانون هیئت نظارت بر شفافیت مالی نمایندگان تاکید شده است که بر اساس آن دارایی و اموال نماینده و اقوامش )پدر، مادر، 
فرزندان، خواهر و برادر( در سامانه مربوطه ثبت می شود تا کامال شفاف در منظر عموم قرار گیرد.ابوترابی تاکید کرد: بر اساس طرح مذکور حتی دریافت هرگونه 
هدیه از سوی یک نماینده و یا دعوت به سفر نیز در سامانه مربوطه درج می شود.عضو کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: در مجالس قبل هدایای نامتعارفی 
به برخی نمایندگان داده می شد مانند آپارتمان با ثمن بخس و یا دریافت سکه وجود داشت که در طرح  جدید حدود هدایای متعارف و غیرمتعارف تعیین خواهد 
شد؛دریافت هدیه از سوی نماینده باید در سایت اعالم شود تا میزان همه هدایا مشخص شود.ابوترابی با بیان اینکه در حال حاضر مکاتبات نمایندگان با مسئوالن 
دستگاه ها در دوران مسئولیت شان در جایی ثبت نمی شود، بیان داشت:  بر اساس طرح مذکور ادارات و دستگاه های مختلف مکلف به ارائه گزارش دهی درباره 

نامه نگاری  با نمایندگان و ثبت مکاتبات در سایت مربوطه شده اند و در صورت عدم ارائه گزارش دستگاه مربوطه، مشمول مجازات خواهند  شد.

چهره روزاخذ هدیه از سوی نمایندگان محدود می شود

وز عکس ر

حامیان غمگین 
ترامپ

تظاهــرات اعتراضی حامیان 
ترامپ در اعتــراض به نتایج 
انتخابات ریاســت جمهوری 
در ایالت هــای ویکانســین و 

میشیگان

قول و قرار »ظریف« با رییس جمهور منتخب بولیوی
وزیر امورخارجه جمهوری اســالمی ایران در جریان ســفر به بولیوی با رییس جمهور منتخب این 
کشور آمریکای التین دیدار و رایزنی کرد.محمد جواد ظریف در دیدار با »لوییس آرسه« ضمن ابراز 
تبریک به وی بر لزوم تقویت روابط و گسترش همکاری ها تاکید و اعالم کرد ایران با جدیت در کنار 
دولت و ملت بولیوی اســت.در این دیدار  لوئیس آرسه هم از شرکت وزیر امور خارجه کشورمان در 
مراسم تحلیف ریاست جمهوری بولیوی تشکر کرد و گفت: کشورش در صدد است روابط با جمهوری 
اسالمی ایران را ارتقا بخشد.وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی ایران همچنین پس از دیدار با مقامات 
بولیوی، در توئیتر خود گزارشی از این دیدارها منتشر کرد.محمد جواد ظریف در توئیتر در این ارتباط 
نوشت: »االن با رییس جمهور  منتخب لوییس آرســه و معاون ایشان دیدار کردم. به نمایندگی از 
کشــورم پیروزی آنها در انتخابات را تبریک گفتم و برای آنها و مردم بولیوی بهترین ها را خواستار 
شدم. همکاری های برادرانه در حوزه های سیاســی -اقتصادی و راه های گسترش همکاری ها از 

موضوعات مورد گفت وگو بود.«

طرح سوت زنی در دستور کار مجلس
نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس، گفت: بررسی طرح ســوت زنی در دستور کار کمیسیون 
حقوقی و قضایی قرار دارد و گزارش آن به زودی به صحن علنی ارائه می شود.حجت االسالم حسن 
نوروزی با اشاره به طرح حمایت از افشاکنندگان مفاسد اقتصادی )سوت زنی( اظهار داشت: طرح 
سوت زنی برای بررسی کارشناسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شده است.نایب رییس 
کمیســیون قضایی مجلس بیان کرد: با تصویب این طرح اگر مردم درباره فســادها و جرم های 
اقتصادی در حال وقوع گزارشــی ارائه کنند، می توانیم آنها را مورد حمایت قرار دهیم به این صورت 
افراد بیشتری برای سوت زنی تشویق خواهند شد.حجت االسالم نوروزی تاکید کرد: اجرای دقیق 
و درست طرح حمایت از افشاکنندگان مفاسد اقتصادی حتما باعث پیشگیری از وقوع بسیاری از 

مفاسد اقتصادی خواهد شد و سطح رضایتمندی عمومی را باال می برد.

هشدار »دنون« به تل آویو درباره ایران
»دنی دنون« سفیر پیشین رژیم صهیونیستی در سازمان ملل بعد از آن که »جو بایدن« خود را پیروز 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعالم کرد، هشدار داد این رژیم باید در رویکرد خود در قبال ایران 
تجدیدنظر کند.وی در ادامه گفت که اطمینان دارد که روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی مانند قبل 
ادامه خواهد یافت، زیرا دو طرف اصول و دشمنان یکسانی دارند.وی سپس با اشاره به صحبت های 
قبل بایدن درباره تمایل به بازگشت به برجام گفت: اسراییل اکنون باید در رویکردش در قبال تهدید 
ایران با توجه به قصد دولت جدید ایاالت متحده برای بازگشت به توافق هسته ای اوباما تجدیدنظر 
کند.دنون در ادامه با مطرح کردن ادعای تالش ایران برای دســتیابی به سالح اتمی، گفت امیدوار 

است رژیم صهیونیستی و آمریکا در مقابل ایران کنار هم قرار بگیرند.  

ابراز نگرانی ایران و آلمان از گسترش ناامنی ها در افغانستان
نمایندگان ویژه ایران و آلمان در امور افغانستان طی گفت وگویی ضمن رایزنی درباره آخرین تحوالت 
افغانستان، از گسترش ناامنی ها در این کشور ابراز نگرانی کردند.محمدابراهیم طاهریان فرد در امور 
افغانستان با »مارکوس پوتزل« همتای آلمانی خود درباره آخرین تحوالت افغانستان و راه های 
گسترش همکاری های دو طرف در این حوزه گفت وگو و تبادل نظر کرد. در این گفت وگو طرفین از 
توسعه ناامنی ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت دستیابی به توافقی سیاسی از طریق 
مذاکره تاکید کردند.طاهریــان فرد دیروز نیز تلفنی با محمد حنیف اتمر سرپرســت وزارت خارج 

افغانستان گفت وگو و اقدام تروریستی اخیر در دانشگاه کابل را محکوم کرد.  

کافه سیاست

احتمال الکترونیکی شدن 
انتخابات 1400 با تداوم 

شیوع کرونا
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: هنوز قانون 
جدید برای انتخابات ابالغ نشده و تا آن زمان، 
قاعدتا طبق قانون قبــل عمل خواهیم کرد و 
البته احتمال الکترونیکی شدن انتخابات با 
توجه به شیوع کرونا وجود دارد.جمال عرف، 
اظهار داشت: وزارت کشور همه تمهیدات الزم 
برای برگزاری انتخابات ســال ۱۴۰۰ را آماده 
می کند.سال ۱۴۰۰ چهار انتخابات شامل دوره 
سیزدهم ریاســت جمهوری، شوراها و میان 
دوره ای مجلــس یازدهم و مجلس خبرگان 

برگزار خواهد شد.
معاون سیاســی وزیر کشــور با اعالم اینکه 
هم اکنون در تقویم برنامه میان دوره مجلس 
هستیم و تقویم انتخابات ریاست جمهوری 
از اسفند ماه آغاز می شود، مطرح کرد: هنوز 
قانون جدیــد برای انتخابات ابالغ نشــده و 
تا آن زمــان، قاعدتا طبق قانــون قبل عمل 
خواهیــم کرد.عرف در خصــوص انتخابات 
ریاست جمهوری با توجه به شیوع ویروس 
منحوس کرونا، عنوان کرد: شــاید مهم ترین 
مســئله ای که در این دوره خواهیم داشــت 
بحث ویــروس کرونــا و ضــرورت رعایت 
پروتکل های بهداشتی است بنابراین در این 
راســتا از تجارب انتخابات کشورهای روسیه 
و کره جنوبی استفاده خواهد شد تا مردم با 
خیال راحت بتوانند در انتخابات ســال ۱۴۰۰ 
مشارکت داشته باشــند.وی در پایان تبیین 
کرد: احتمال الکترونیکی شــدن انتخابات 
با توجه به شیوع کرونا وجود دارد و این مهم 
با شورای نگهبان در حال بررسی است و این 
هفته جلسه ای در همین خصوص داریم تا به 

جمع بندی برسیم.

 پاکستان اما شاید از روی کار آمدن بایدن خرسند تر 
از سایر همسایگان ایران باشد هر چند ترامپ هم از 
این کشور در سال های زمامداری اش بر کاخ سفید 

حمایت های زیادی کرد

بین الملل
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پیشنهاد اعمال معافیت های مالیاتی صادرکنندگان
در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهاد اعمال معافیت های مالیاتی صادر کنندگان 
مطرح شــد.رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان گفت: برای حل مشــکل 

مالیاتی قبل از سال ۹۷ صادرکنندگان که 
مشکالتی از قبیل تمدید کارت بازرگانی 
را برای آن ها به دنبال داشته، پیشنهادی 
مناســب تنظیم و برای هیئــت دولت 
ارسال شد.مســعود گلشــیرازی به راه 
اندازی مرکز فوریت های کسب و کار هم 
اشاره کرد و گفت: قرار شــد تمام موانع 
تولید که گاهی اوقــات تولیدکنندگان را 
به چالش می کشد در این مرکز بررسی 
و رفع می شــود.وی به درصد باالی رفع 

تعهد ارزی صادرکنندگان اصفهانی اشــاره کرد و ادامه داد: امسال و سال گذشته بیش از ۹۹ درصد 
از اصفهانی هایی که کارت بازرگانی اخذ کرده اند، ایفای تعهد ارزی  داشته اند که این حاصل راستی 

آزمایی های مناسب برای صدور کارت بازرگانی است.

محدودیت های کرونا تردد راه های اصفهان را 1۸ درصد کم کرد
معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: طی 
پنج روز محدودیت های اخیر کرونایی، میزان تردد متوســط در راه های استان اصفهان ۱۸ درصد 
نسبت به مدت مشابه هفته قبل کاهش یافته است.محمدعلی صلواتی با اشاره به آمار مقایسه ای 
تردد در دوره اعمال محدودیت ها از ۱۲ ظهر دوشنبه ۱۲ آبان تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۶ آبان ماه به 
نسبت مشابه هفته گذشــته، اظهار کرد: در این بازه زمانی، میزان تردد ورودی به کالن شهر اصفهان 
۲۱۳ هزار و ۵۰۸ خودرو بود.به گفته وی، در این بازه زمانی آمار تردد ورودی به مرکز استان ۱۸ درصد 
کاهش داشته است.معاون فنی و راه های روســتایی اداره کل راهداری استان اصفهان با اشاره به 
کاهش ۲۰ درصدی تردد خروجی خودروها از مرکز اســتان، گفت: دربازه زمانی یاد شده ۲۲۲ هزار 
و ۸۰۰ خودرو از کالن شهر اصفهان خارج شده اند.به گفته صلواتی، متوسط تردد ساعتی در مجموع 
 محورهای اســتان در دوره اجرای طرح نســبت به مدت مشابه هفته گذشــته، ۱۸درصد کاهش

 داشته است.

کاهش 10 درصدی تولید انار در استان اصفهان 
کارشناس محصوالت نیمه گرمسیری و اراضی شــیبدار معاونت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان از کاهــش تولید ۱۰ درصدی انــار به علت تاخیــر در گل دهی درختــان خبر داد.
مصطفی طیاری  با اشاره به وضعیت برداشت انار در استان اظهار داشت: انار در اوج برداشت است 
و تا اواخر آبان  ماه در اســتان اصفهان به پایان می رســد و چنانچه شــرایط جوی بدون بارندگی و 
سرمای شدید ادامه پیدا کند، نگرانی باغداران کمتر خواهد بود و با فاصله انارهای خود را برداشت 
می کنند.کارشــناس محصوالت نیمه گرمسیری و اراضی شــیبدار معاونت باغبانی سازمان جهاد 
 کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه پاییز کم بارشی داریم، گفت: سرمای ناگهانی مهرماه باعث 
 مشــکالتی برای باغداران شــد ولی به یک باره با تغییر دما مواجه شــدیم و این گرمــا برای انار 
که بیشــتر روی درخت بماند،  بهتر است ولی برای ســایر محصوالت از جمله زعفران مشکل ساز 
خواهد شد.طیاری ادامه داد: چنانچه در طول یک سال مشکلی به وجود نیاید برداشت انار به تولید 
۱۸ تن در هر هکتار می رسد ولی امســال به طور میانگین حدود ۱۰ و تن و نیم در هکتار برآورد شده 

که به ۷۴ هزار تن می رسد.

بنا به گفته مسئوالن قاچاق دام در استان نداریم؛ اما اثرات آن بر گرانی بازار گوشت مشهود است

بالی قاچاق به جان بازار

بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان  مرضیه محب رسول
مرزبانی ناجا امســال ۵۶ هزار رأس دام 
قاچاق توسط نیروهای مرزبانی کشــف و ضبط شده است. با وجود 
تمام سختگیر ی ها و نظارت های پلیســی و سازمانی اما قاچاق دام 
همچنان در  کشور ادامه دارد و حتی در هفته های اخیر با افزایش نرخ 
دالر و نبود نهاده های دامی در داخل کشــور افزایش چشمگیری هم 
داشته؛ اتفاقی که نتیجه آن افزایش چند ده هزار تومانی قیمت گوشت 

در بازارهای داخلی در روزهای اخیر بوده است. 
دامداران برای فرار از مشکالت تامین نهاده ها و گرانی دارو و واکسن 
ترجیــح داده اند دام هایشــان را در بازارهای غیر رســمی به فروش 
برسانند و در نتیجه این دام ها از بازار ســیاه و قاچاق سردرمی آورند؛ 
اختاللی که البته مسئوالن جهاد کشاورزی استان می گویند در اصفهان 

وجود ندارد و بیشتر در استان های مرزی انجام می شود.
در همین زمینه معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان گفته است: قاچاق دام در استان اصفهان وجود ندارد و مشکل 
خاصی از این نظر نداریم.حسین ایراندوست افزود: قاچاق دام بیشتر 

مربوط به اســتان های مرزی است و در اســتان های مرکزی کشور 
شایع نیســت و مهم تر این که اصفهان همواره وارد کننده دام سبک و 
صادرکننده دام سنگین به اســتان های دیگر است.وی اظهارداشت: 
هرگونه جابه جایی دام باید با مجوز سازمان دامپزشکی انجام شود و 

مبدأ و مقصد نقل و انتقال در این مجوز ها ثبت می شود.
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
تصریح کرد: مقداری از افزایش قیمت گوشت مربوط به تورم و بخشی 
از آن هم بر اثر جو روانی بازار است، اما این قیمت ها در روز های آینده 
به طور قطع افت می کند.ایراندوست با تاکید بر ضرورت توجه به تولید 
کننده ها تصریح کرد: سال گذشته گوشت قرمز گوسفندی حدود ۱۰۰ 
هزار تومان عرضه می شد، اما از سال گذشــته تا به امروز قیمت همه 
کاال ها افزایش پیدا کرده و نباید انتظار داشته باشیم که قیمت گوشت 
افزایش اندکی پیدا نکرده باشد. وی ادامه داد: افزایش قیمت گوشت 
قرمز ناشی از جو روانی بازار است و دوام ندارد و به طور قطع در روز های 
آینده کاهــش می یابد. این خوش بینی نســبت بــه کاهش قیمت 
گوشــت؛ اما بر اساس شــواهد بازار به نظر نمی رسد به زودی محقق 

شــود به خصوص آنکه خبر کاهش تولید به دلیل نبــود نهاده ممکن 
اســت در ماه های آینده حتی موجب اخالل در نظــام توزیع و کمبود 
شــود. این موضوع در مورد دامداری های نیمه صنعتی و روســتایی 

بیشتر خواهد بود. 
هر چندمســئوالن دامپزشــکی اصفهان وعــده داده انــد در صورت 
پالک کوبــی دام هــا تامین نهــاده آنها بــه راحتی صــورت خواهد 
پذیرفــت ولــی ایــن کار هزینــه دامــداران راافزایــش خواهــد 
داد و بــه همیــن دلیــل بســیاری ترجیــح مــی دهنــد نهــاده را 
 از بــازار آزاد تهیه کننــد و در همان بــازار محصوالت و دام هایشــان

 را بفروشــند. عالوه بر گوشــت، آرد نیز از جمله اقالمی است که گفته 
می شود کمبود و گرانی آن ناشی از قاچاقی است که به کشورهایی مانند 
عراق صورت می گیرد. در مورد قاچاق زعفران ، انجیر و لوازم بهداشتی 
 به کشورهای همســایه هم نگرانی هایی مطرح شــده است و به نظر

 می رســد نوســانات نرخ ارز و افزایش بی ضابطــه آن حاال عالوه بر 
کاهش ارزش دارایی های مردم، به جان بازار نیز افتاده و در حال تاراج 

سرمایه هایی است که مستقیما از سفره مردم برداشته می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص 
آخرین وضعیت طرح ملی اقدام مسکن در استان 
اصفهان توضیحاتی را ارائــه کرد.علیرضا قاری قرآن 
در خصــوص آخریــن وضعیت طرح اقــدام ملی 
مسکن اســتان اصفهان اظهار کرد: جهت رونق بازار 
مسکن در طرح اقدام ملی برای ســاخت ۷۰ هزار 
و ۷۸۰ واحد در اســتان اصفهان برنامه ریزی شده 
است که طی سه مرحله ثبت نام این طرح در استان 
انجام شــد و تعداد ۷۸ هزار و ۴۹۲ نفر نیز اقدام به 

ثبت نام کردند.مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان ادامه داد: پس از پاالیش و بررسی شرایط 
۵ گانه متقاضیان، حدود ۴۵ هزار نفر واجد شــرایط 
اولیه شناخته شــدند و پس از واریز وجه توسط ۵ 
هزار و ۷۴۵ نفــر از متقاضیان تعــداد ۵ هزار و ۴۰۱ 
نفر به پروژه ها اختصاص یافتنــد.وی با بیان اینکه 
تشــخیص و تعیین زمین های مورد نیاز برای طرح 
اقدام ملی در سطح استان انجام شده اذعان داشت: 
سعی شده است زمین ها در نقاطی انتخاب شود که 
کمترین معارض را داشته یا حداقل دچار مشکالت 
آتی نباشند.قاری قرآن اظهار کرد: تا کنون حدود ۶۰ 
شهر استان پوشش طرح اقدام ملی را دارد و در صدد 
هستیم در قدم بعدی برای ســایر شهرها نیز اقدام 

شــود؛ همچنین در ۳ بخش عمده مبحث اجرای 
پروژه ها پیگیری شده است به این صورت که در حوزه 
شهرستان ها آنچه به عنوان شــهرهای باال و زیر ۱۰۰ 
هزار نفر تعریف شده است در قالب تبادل تفاهم نامه 
و قرارداد با بنیاد مسکن، بخش ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره(، انبوه سازان و تعاونی ها انجام می پذیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان افزود: در 
بعضی از دیگر شهرها نیز  پروژه های اجرایی شروع 
شــده و پروژه هایی که به صورت خودمالک اســت 
به تدریج تحویل مردم شده اســت؛ به این صورت 
که از طریق قرعه کشی در شهرستان های مختلف، 
متقاضیانی که وجه را واریز کردند وارد مرحله تحویل 

زمین برای ساخت شدند.

 سرانجام طرح »اقدام ملی مسکن« در استان اصفهان
 به کجا رسید؟

خبر روز

عالوه بر گوشت، آرد نیز از جمله اقالمی است که گفته 
می شود کمبود و گرانی آن ناشی از قاچاقی است که به 

کشورهایی مانند عراق صورت می گیرد

شست و شوی بیش از 19 هزار متر از شبکه فاضالب منطقه یک
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک، در یک ماه اخیر بیش از ۱۹ هزار متر از شــبکه فاضالب 
سطح آبفای منطقه یک شست و شو شــد. الزم به توضیح است که این عملیات توسط پیمانکاران 
 و با نظارت اداره توســعه و بهره برداری شــبکه فاضالب آبفای منطقه یک در راستای جلوگیری از 

پس زدگی شبکه فاضالب انجام شده است.

شست وشوی بیش از 1۸ کیلومتر از شبکه های فاضالب 
آبفای منطقه 5

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه پنج، بيش از۱۸ كيلومتر از شــبكه های فاضالب اين منطقه 
شست وشو  شــد.الزم به توضیح اســت اين عمليات به منظور جلوگيری از گرفتگی و رفع انسداد 
شبكه های فاضالب دراين منطقه صورت گرفت و با تخليه منهول ها وشست وشوی شبكه با دستگاه 

واتر جت وتانكر شست وشو وشبكه همراه بود.

160 متر توسعه و اصالح شبکه توزیع آب در محله گورت
به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه شش، با توجه به فرســوده بودن شبکه خط توزیع و همچنین 
افزایش تعداد واحد های مسکونی در محله گورت ، توسعه و اصالح شبکه خط توزیع آب به طول ۱۶۰ 

متر با استفاده از لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلی متری انجام شد.

 نصب یک رشته انشعاب فاضالب روی کلکتور 400 
در بلوار امام خمینی)ر ه( اردستان

به گزارش روابط عمومی آبفای اردستان، یک رشته انشعاب به قطر ۱۱۰ روی کلکتور ۴۰۰ در بلوار امام 
خمینی)ره( نصب و وارد مدار بهره برداری شد. الزم به توضیح است که این انشعاب با هزینه ای بالغ 

بر ۲۰ میلیون ریال با هدف خدمت رسانی بهتر به مشترکین نصب  شده است.

اصالح شبکه آب در زواره
به گزارش روابط عمومی آبفای اردستان، ۱۲۰ متر از شــبکه آب و ۱۰ انشعاب از لوله ۳۲ میلی متر به 
لوله ۱۱۰ پلی اتیلن اصالح شد. این عملیات با هدف خدمات رسانی بهتر به شهروندان زواره ای بوده 

و با هزینه ای بالغ بر ۷۰ میلیون ریال و به صورت امانی انجام شد.

 365 مورد آزمایش کیفیت آب در بهارستان
به گزارش روابط عمومی آبفای بهارســتان، در ماه جاری ۲۷۶ مورد کلر سنجی و ۲۳ مورد آزمایش 
میکروبی و ۶۶ مورد آزمایش شــیمیایی در راستای ســنجش کیفیت آب منطقه بهارستان در این 

منطقه صورت پذیرفت و نتایج کلیه آزمایش ها کیفیت آب منطقه را تایید می کند.

 توسعه شبکه آب خیابان کشاورز شهر افوس 
در منطقه بویین و میاندشت

 عملیات لوله گذاری وتوسعه شبکه آب واقع در خیابان کشاورز شهر افوس به اتمام رسید. الزم به توضیح 
است طول شبکه ۹۰متر است واز لوله پلی اتیلن ۹۰ میلی متراستفاده شده است. این عملیات به منظور 

توسعه شبکه آب در دستور کار قرار گرفت.

کافه اقتصاد

آبفا

عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به مشکالت موجود در اقتصاد و قیمت های باال گفت: در نظارت میدانی متوجه سوءمدیریت 
و عدم استفاده کافی از منابع و ثروت های داخلی شدیم.حجت االسالم محمدتقی نقدعلی در رابطه با تصویب طرح حمایت از معیشت مردم اظهار داشت: طرح معیشت 
با وجود مخالفت دولت با تامین منابع با رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب شده و مراحل بررسی شورای نگهبان به سرعت در حال طی شدن است؛ 
مقدار ۶۰ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان مقداری است که ما با کارشناسی منابع بودجه ای یافته و روی این میزان قانون را تصویب کردیم چرا که متاسفانه بیشتر از این مقدار امکان 
تصویب قانون وجود نداشت.وی ادامه داد: مسلما این مقدار کفاف هزینه های یک خانواده را نمی دهد و اگر دولت مقداری در هزینه ها و درآمدها دقت کرده و از ریخت و 
پاش مدیریتی جلوگیری کند منابع بهتری را خواهد داشت و فعال روی این میزان تصمیم گرفتیم.نقدعلی با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس شورای اسالمی جهت بررسی 
سوءمدیریت ها و رفع آن ها بیان کرد: نظارت وظیفه اصلی نمایندگان مجلس اســت و اکنون با توجه به اینکه در کشت و صنعت مغان به سر می بریم، گزارشی از میزان 
کیفیت مدیریت ها و میزان درآمدها تهیه کرده و متاسفانه شاهد هستیم که در بسیاری از عرصه ها از سرمایه ها و ثروت موجود در کشور آن گونه که باید بهره برد، استفاده 

نمی شود و نمایندگان مجلس در عرصه نظارت حتی تا حد نظارت میدانی هم پیش رفته اند در صورتی  که نظارت میدانی در شرح وظایف نمایندگان نیامده است.

عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس:
سوءمدیریت، سبب باال رفتن قیمت ها شده  است

تولید کارت های 
تغذیه کننده خاک 

در اصفهان
تغذیه کننــده  کارت هــای 
خاک با اســتفاده از فناوری 
زیست پایه، دســتاورد جدید 
متخصصان دانشگاه صنعتی 
اصفهــان در شــهرک علمی 
وتحقیقاتــی اصفهــان تولید 

شده است.

وز عکس ر

معاون استاندار:

شهرک طال و جواهر 
اصفهان با مشارکت 
شهرداری ایجاد شود

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
استانداری اصفهان گفت: بهترین راهکار 
احداث شهرک صنعتی طال و جواهر این 
است که با مشــارکت و سهم ۲۰ درصدی 
شــهرداری به شــرط تامین زیرساخت 
اجرایی شود.ســید حسن قاضی عسگر 
با اشــاره به برگزاری جلســه گروه کاری 
رصد ســرمایه گذاری اظهار کرد: تعدادی 
از طرح های پیشران استان مورد بررسی 
قــرار گرفتند.معــاون هماهنگــی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: 
اولین طرح ســرمایه گذاری تحت عنوان 
دهکده لجســتیک نام  گرفــت که مقرر 
شــد متولی آن که هیئت مدیره شرکت 
ســازمان عامل دهکده لجستیک است 
 پیگیری و مجوزهــای الزم را از پایتخت 

اخذ کنند.
وی اضافــه کــرد:  در نهایــت مقدمات 
اجرای دهکده لجســتیک با مشــارکت 
سرمایه گذاران اجرایی شــود و سرمایه 
گذاران بخشــی از بودجه را بــرای ارائه 
طــرح نهایــی مشــخص کنند.قاضــی 
عســگر ابراز امیدواری کرد، طرح دهکده 
لجســتیک با مشــارکت فــوالد مبارکه 
 اجرایی شود و مقدمات اشتغال به کار را

 فراهم آورد.
وی، طرح دهکده المپیک را دومین طرح 
سرمایه گذاری برشــمرد و بیان کرد: قرار 
شد سازمان ورزش و جوانان این طرح را 
پیگیری و کاربری های منطقه را مشخص 
کند تا این دهکده در شأن اصفهان اجرایی 
شود. وی اظهارداشــت: همچنین طرح 
پنجره واحد ســرمایه گذاری در اســتان 
مطرح شد که با مشکالت اجرایی مواجه 
شده اســت که با رفع مشــکالت توسط 
کارشناســان IP وب ســرویس موفقی 

ایجاد خواهد شد.
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در پی بارش های سال جاری صورت گرفت؛

احيا ی 5 چشمه كشاورزی در چهارمحال و بختياری 

كارشناس مسئول آب و خاك جهاد كشاورزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: در پی بارندش های موثر سال زراعی جاری، پنج دهنه چشمه 
در شهرستان های سامان، شــهركرد و بروجن با دبی بیش از80 لیتر 
آب بر ثانیه احیا شد.بیژن یادگاری اظهار داشت: چشمه »كوه شیراز« 
و »كوه پنجه« در شهرستان سامان و»چشــمه زنه« و »ماریك« در 
مناطق كشاورزی شهرهای هفشــجان و سورشجان شهركرد وچشمه 

»سیاسرد« بروجن از جمله این چشمه ها بوده است.
به گفته وی، چشمه های یاد شده طی 2 سال گذشته به دلیل تشدید 
خشكســالی به طور كامل خشك شــده و مزارع زراعی و باغی پایین 

دست دچار بحران بی آبی شده بود.
كارشناس مسئول آب و خاك جهاد كشاورزی چهارمحال و بختیاری، 
میزان آب بخش كشاورزی از منابع روان آب های استان را ساالنه 45 
میلیون مترمكعب برآورد و تصریح كرد: با احیا و پرآب شدن چشمه 
ها و قنوات، امكان افزایش برداشت آب از این منابع آبی در فصول گرم 
سال ممكن خواهد شد.وی از دستور كار قرار گرفتن الیروبی و احیای 
50 رشته قنات استان در فصل بهار سال آینده خبر داد و گفت: با اجرای 
این طرح در ســال جاری 250 لیتر بر ثانیه به آب بخش كشــاورزی 
استان افزوده خواهد شــد.وی افزود: از مجموع 841 رشته قنات در 

چهارمحال و بختیاری در پی پدیده خشكســالی های یك دهه اخیر، 
یك ســوم از این قنات  ها كامل خشــك و مابقی بین 40 تا 80 درصد 

كاهش آبدهی داشته است.
یادگاری با اشــاره به اینكه 17 درصد آب 140 هــزار هكتار اراضی این 
استان از قنات ها تامین می شود، تصریح كرد: 280 رشته قنات طی 
سه سال گذشته به دلیل خشكســالی و افزایش بی رویه استفاده از 

آب های زیرزمینی خشك شده است.
وی، تنها راه حل برای خروج از بحران آب بخش كشاورزی را مدیریت 
در مصرف و اجرای سیستم آبیاری نوین و تغییر الگوی كشت عنوان 
كرد و گفت: این استان در اجرای سیستم آبیاری نوین با اجرای بیش 
از 54 هزار هكتاری سیستم آبیاری تحت فشــار در كشور رتبه دوم را 
دارد.میانگین بارش های ســال زراعی جاری در این اســتان نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 341 درصد رشــد داشته است.بارش های 
چهارمحال و بختیاری در ســال زراعی جاری 528 میلی متر، ســال 
گذشــته 120 میلی متر و در میانگین بلند مــدت 432میلی متر اعالم 
شد. ســاالنه در چهارمحال و بختیاری بیش از یك میلیون و 500 هزار 
تن محصوالت باغی، زراعی، دامی و شــیالتی تولید می شود و سطح 

زیركشت استان 270 هزار هكتار با 66 هزار بهره بردار است.

توسعه کشت گیاهان دارویی با هدف اقتصادی کردن مراتع
رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در نشست ستاد باغبانی با 
محوریت گیاهان دارویی گفت: از سال 13۹6 تاکنون چهار هزار و ۹43 هکتار از اراضی ملی و مستثنیات 
استان به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته است.فرامرز مردانی افزود: بر اساس برنامه ابالغی از 
سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و اجرای طرح جهشی ٩ در ۹۹ با محوریت مدیریت و 
بهره برداری از مراتع در قالب طرح های مصوب مرتعداری با تکیه بر تولید گیاهان دارویی، امسال دو هزار 
و 500 هکتار کشت گیاهان دارویی در استان انجام می شود.مردانی اضافه کرد: در این طرح گونه های 
گیاهی باریجه، انغوزه، کلوس، آویشن و موسیر کشت می شود.وی ادامه داد: افزایش پوشش گیاهی و 

اقتصادی کردن مراتع در راستای بهبود معیشت جوامع محلی از اهداف اجرای این طرح است.

کشف 1۵00 تخلف صنفی در چهارمحال و بختیاری
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیش از یک هزار و 
500 تخلف صنفی توسط بازرسان در چهارمحال و بختیاری کشف شد، اظهار داشت: این تعداد تخلف 
صنفی با بازرسی های دقیق کارشناســان از اصناف در 10 شهرستان این استان کشف شده است..

رستمی گفت: برای بیش از یک هزار و 300 تخلف صنفی پرونده تشکیل شده و به سازمان تعزیرات 
حکومتی ارسال شده است.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
در سال جاری تاکنون بیش از 34 هزار بازرسی از اصناف در این استان انجام شده که حدود هشت 

هزار بازرسی در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی بوده است.

۵0 درصد از  اعتبارات شهرداری شهرکرد محقق شد
سرپرست معاونت توســعه مدیریت و منابع شهرداری شهرکرد با اشــاره به بودجه تصویب شده 
سال جاری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 50 درصد اعتبارات این شهرداری محقق شده است.

اسماعیل زمان دوست تاکید کرد: اعتبارات شــهرداری شهرکرد در سال جاری2 هزار و 330 میلیارد 
ریال است که از این مبلغ تاکنون یک هزار و 150 میلیارد ریال محقق شده و با پیش بینی های انجام 

شده، جذب بقیه این اعتبارات تا پایان سال مالی جاری محقق می شود.

صدور»کشاورز کارت« برای کشاورزان چهارمحال و بختیاری 
آغاز شد

مدیر شعب بانک کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به طرح های حمایتی، از صدور کشاورز کارت 
برای خرید کود و سم مورد نیاز کشاورزان استان خبر داد.هوشنگ طاهری میرقائد اظهار داشت: بانک 
کشــاورزی به منظور تامین به موقع منابع مالی الزم برای خرید کود و ســم مورد نیاز تولید محصوالت 
راهبردی)استراتژیک(بخش کشاورزی شــامل گندم، جو و دانه های روغنی، کشاورز کارت را با هدف 
مساعدت در خرید نهاده های کشاورزی در اختیار متقاضیان این بخش قرار می دهد.وی افزود: در راستای 
اجرای تفاهم نامه منعقد شده بین بانک کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی، 
مقرر است این تسهیالت از محل منابع داخلی بانک کشــاورزی و به ازای هر هکتار 20 میلیون ریال، تا 
سقف 200 میلیون ریال، با نرخ 12 درصد و بازپرداخت حداکثر یک ساله در قالب کشاورز کارت در اختیار 
کشاورزان استان قرار داده شود.مدیر شعب بانک کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این کارت تنها 
برای خرید کود و سم مورد نیاز محصوالت کشاورزی شامل گندم، جو و دانه های روغنی صادر می شود و 
قابل استفاده در بیش از سه هزار پایانه فروش کارگزاران مورد تایید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در 
سطح  کشور و 57 کارگزار استان است.طاهری میرقائد خاطر نشان کرد: متقاضیان دریافت کشاورز کارت، 
 می توانند با مراجعه به سامانه ثبت درخواست تسهیالت کشاورزی سازمان جهادکشاورزی به آدرس

www.cita.maj.ir  نسبت به ثبت و پیگیری درخواست خود اقدام کنند.
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ابالغ وقت رسیدگی 
8/75 نظر به اینکه خواهان خانم مرضیه صباغیان فرزند علی محمد دادخواستی به 
خواسته: 1(تقاضای صدور حکم مبنی بر تنفیذ و تأیید مبایعه نامه مورخ 1387/3/11 
در خصوص خرید سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین 205/5 متر مربع 
طی شــماره 2167 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی از 1032B فرعی از اصلی 
مذکور قطعه واقع در بخش 2 حوزه ثبتی کاشان به آدرس کاشان-خیابان آیت اله 
کاشانی-کوچه جنب فروشگاه شکرریز مقوم به 200/100/000 ریال ارزش منطقه 
ای ملک 19/844/000 ریال، اعالم بطالن معامله، 2(تقاضای صدور حکم مبنی 
بر بطالن کلیه معامالت واقع شــده نسبت به ششــدانگ قطعه زمین به مساحت 
 1032B 205/5 مترمربع طی شماره 2167 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی از
فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 2 حوزه ثبتی کاشان به شرح دادخواست 
از خوانده ردیف دوازدهم تا خوانــده ردیف چهارم مقوم بــه 20/100/000ریال 
 ارزش منطقه ای ملک 19/844/000 ریال. ابطال سند )موضوع سند مالی است(. 
3(تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال کلیه انتقاالت واقع شده بر روی پالک 2167 
فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی از بخش 2 کاشان از خواندگان ردیف دوازدهم 
تا خواندگان ردیف چهارم به شــرح دادخواست مقوم به 20/100/000 ریال ارزش 
منطقه ای ملک 19/844/000 ریال، ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است(. 
4(تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند شماره 46799 به تاریخ 1387/09/18 
دفترخانه 26 کاشــان انتقالی به آقای محمد رضا حســکوئیان فینی در خصوص 
انتقال سه دانگ مورد مالکیت بنده مقوم به 20/100/000 ریال ارزش منطقه ای 
ملک 19/844/00 ریال، ابطال ســند )موضوع سند مالی است(. 5(تقاضای صدور 
حکم مبنی بر ابطال سند شــماره 33635 به تاریخ 1395/11/3 دفتر 20 کاشان 
)انتقالی به خانم مستانه مشیری( و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند شماره 
207688 به تاریخ 1397/8/26 دفترخانه شماره 2 انتقالی به خانم شمسی روحی 
در خصوص )انتقال سه دانگ مورد معامله بنده( مقوم به 20/100/000 ریال ارزش 
منطقه ای ملک 19/844/000 ریال الزام به تنظیم سند رسمی ملک. 6(تقاضای 
صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین به مساحت 205/5 متر مربع فرعی مفروز و مجزی 
از 2167 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی شــده از 1032B فرعی از اصلی مذکور 
واقع در بخش 2 حوزه ثبتی کاشان به آدرس کاشان-خیابان آیت اله کاشانی و در 
پایان تقاضای صــدور حکم مبنی بر پرداخت کلیه خســارات قانونی اعم از هزینه 
دادرســی، حق الوکاله وکبل و غیره مقوم به 20/100/000 ریــال ارزش منطقه 

ای ملک 19/844/000 ریال. به طرفیت: 1(علی اکبر طالبیان مقدم. 2(حســین 
جالل زادگان. 3( روح اله تسلط. 4(حمزه تســلط. 5(فرح تسلط. 6(فاطمه تسلط. 
7(زهرا کیوانیان. 8(جین لی فرشته مدرســیان. 9(فرح مریم مدرسیان. 10( حسن 
 مدرسیان. 11(علی مدرسیان. 12( محمد رضا حسکوئیان فینی. 13(مستانه مشیری.
 14( شمسی روحی. به دادگستری کاشــان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم 
دادگاه حقوقی به کالسه 9900954 ثبت و برای تاریخ 1399/09/25 ساعت 10/5 
صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خواندگان: روح اله تسلط، حمزه تسلط، 
فرح تسلط، فاطمه تســلط، زهرا کیوانیان، علی مدرســیان مجهول المکان بوده. 
لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور 
مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلســه دادرسی حاضر 
شــوند ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رســیدگی جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند . انتشار این آگهی به منزله ابالغ 
 محسوب شــده در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 1038773 علی باغ شیخی مسئول دفتر شــعبه سوم دادگاه حقوقی 

کاشان
فقدان سند مالکیت

8/76 شماره نامه: 139985602033002871-1399/08/11 نظر به اینکه سند 
مالکیت المثنی ســه دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین معروف باف اله پالک 
ثبتی شــماره 298 فرعی )که در راستای استاندارد ســازی به پالک 3814 فرعی 
تبدیل گردیده اســت( از 51- اصلی واقع در کوی رهن جــزء بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز به شــماره ثبت 3180 صفحه 2 دفتر 18 و بشــماره چاپی 390644 به حق 
مجری از زمین شماره 296 فرعی به نام آقای حســین طیبی فرزند حاجی محمد 
صادر و تسلیم گردیده است بموجب دادنامه حصر وراثت 178 مورخ 1371/07/19 
دادرس دادگاه حقوقی 2 مســتقل نطنز نامبرده فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از 
1- علی 2- محمدرضا 3- خدایار 4- بتول 5- زهرا، شهرت همگی طیبی رهنی و 
الغیر بموجب دادنامه حصر وراثت 243مورخ1385/05/23 شورای حل اختالف 
نطنز علی فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از 1- معصومه طیبی رهنی )همســر( 
2- امیر تیمور 3- مســعود 4- سعید 5- شــهین 6- فاطمه شهرت همگی طیبی 
فرزندان و الغیر سپس بموجب درخواست وارده 139921702033000746 مورخ 
1399/07/27 منضم به دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه 
یکتا 139902155884000320 و رمز تصدیق 221971 و شماره 67361 مورخ 
1399/07/28 که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز رسیده است تمامی ورثه 

نامبرده مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک مرقوم در اثر اسباب کشی 
گردیده اند و درخواست صدور مالکیت المثنی پالک مرقوم را نموده اند لذا مراتب 
به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس  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 شد. م الف: 1037331 علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت

 ملک نطنز
مزایده منقول

8/77 شــماره مزایده: 139904302129000034 پرونده 9900362  به موجب 
پرونده اجرائی 139904002129000272 یک دســتگاه خودروی ســواری پژو 
1600 آر دی ســواری به شــماره انتظامی 994 ی 37 ایران 23 مدل 1383 رنگ 
سبز- یشمی- روغنی متعلق به آقای عباس کشــتکار که در پارکینگ چمگردان 
متوقف می باشد و طبق نظر کارشناس رســمی به مبلغ 170/000/000 )یکصد 
و هفتاد میلیون( ریال ارزیابی شــده است، از ســاعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 
1399/09/03 در اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان لنجان واقع در زرین شهر، 
خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 170/000/000 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شود. وضعیت بیمه 
نامشخص می باشد. در ضمن بدهی های مالیاتی و عوارض و خالفی های احتمالی 
تا تاریخ مزایده اعم از قطعی و غیر قطعی و ســایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه 
پارکینگ و غیره به عهده برنده مزایده می باشد. کسانی که مایل به خرید و شرکت 
در جلسه مزایده می باشند می توانند از مورد مزایده به آدرس پارکینگ چمگردان 
دیدن نمایند. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی اعالم گــردد، مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. شرکت در 
مزایده الزامًا حضوری )خریدار یا نماینده قانونی وی( و منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلغ پایه مزایده به حساب ســپرده ثبت تا قبل از حضور در جلسه مزایده و ارائه 
تقاضای کتبی و کارت شناسائی معتبر می باشــد. برنده مزایده مکلف است ما به 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مــدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورت اســتنکاف از واریز ما به التفاوت ظرف مهلت مقرر، 

مبلغ مذکــور )ده درصد مبلغ پایه( قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز 
 خواهد شــد و عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایــده تجدید می گردد. 
م الف: 1038014 محمدرضا ابراهیمی مدیر واحد اجرای اســناد رســمی 

شهرستان لنجان
تحدید حدود اختصاصی

8/78 شماره نامه : 139985602024008015-1399/08/12 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک 4348/2909 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام خانم گلنار محمودی فرزند حبیب اله در جریان ثبت اســت و به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 99/9/12 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. م الف: 1038770 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سندمالکیت

8/79 خانم زهرا ســلطانی فرزند براتعلی شناســنامه 57 میمه با ستناد یک برگ 
استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده است مدعی است سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به شماره چاپی 9431 فرعی از 
شماره 1 اصلی واقع در میمه خیابن شهید بهشتی جزء بخش ثبتی میمه به شماره 
چاپی 4300473 ذیل ثبت 19271در صفحه 167 دفتر129 امالک به نام نامبرده 
ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله ی دیگری هم انجام نشده و سابقه تامین و 
بازداشت ندارد و نحوه گم شدن جابجائی اعالم شده ، چون درخواست صدور سند 
المثنی گردیده ، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهی می گردد 
که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی 
تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی ســند مرقوم صدر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد . م الف: 1038946 مهدی ذکاوتمند  - مدیر واحد ثبتی میمه 

نشست هماهنگی اجرای عملیات کاداستر در اراضی 
ملی شهرستان بروجن با حضور معاونت حفاظت و 
امور اراضی، بخش ممیزی، شرکت مشاور و رییس 
اداره منابع طبیعی شهرســتان برگزار شــد.رحمان 
توکلی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع 
طبیعی چهارمحال و بختیاری در این نشســت، از 
آغاز عملیات کاداســتر در ســطح 67 هزار هکتار از 
اراضی ملی شهرستان بروجن خبر داد.وی گفت: از 
ابتدای امسال با پیگیری انجام عملیات حدنگاری 
در قالب طرح کاداستر، ســه هزار و 333 هکتار از 
اراضی ملی در شهرستان بروجن منجر به اخذ سند 
تک برگ شد.توکلی با بیان اینکه یکی از محور های 

طرح جهشی ۹ در ۹۹ کاداستر اراضی ملی با اولویت 
عرصه های جنگلی است، خاطرنشان کرد: امسال 
حدنگاری اراضی در سطحی معادل 500 هزار هکتار 
از اراضی ملی و دولتی، در دستور کار اداره کل منابع 
طبیعی اســتان قرار دارد.وی ادامــه داد: با اجرای 
طرح کاداســتر یا حدنگاری، مرز بین امالک دولت 
و اشخاص با هم مشخص و حدود مالکیت اراضی 

ملی ثبت می شود.
توکلی با بیان اینکه با اجرای حدنگاری دسترســی 
به اطالعات ملک آسان شــده و در نهایت، داشتن 
اطالعات صحیح و دقیق از امــالک باعث افزایش 
صحت اقدامات اجرایی دولت و افزایش ســرعت 

عمل پاسخگویی به اســتعالمات می شود ، گفت: 
اجرای این طرح، زمینه صدور ســند تک برگی را به 
عنوان یکی از زیرساخت ها و بستر توسعه اقتصادی 
اجتماعی فراهم کرده و یکی از راهکار های مناسب 
برای جلوگیری از زمین خواری به شمار می رود.وی، 
ایجاد امنیت و آرامش روانی شــهروندان، کاهش 
اشتباهات و حذف فرایند های زائد اداری را از دیگر 

مزایای اجرای پروژه حدنگاری عنوان کرد.

مســئول مطالعــات مدیریت آب و خــاک و امور 
مهندســی ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال 
و بختیــاری گفت: ســد و بندهــای خاکی بخش 
کشاورزی این استان، ظرفیت ذخیره سازی بیش 
از 20 میلیون مترمکعــب آب را در ماه های پر بارش 
دارند.بیژن یادگاری اظهار داشت:از جمله این سدها، 
سد بیدکان در شهرستان شــهرکرد از نوع سدهای 
خاکی با هســته ُرســی با ارتفاع 40 متــر از کف و 
گنجایش حدود 14.5 میلیون مترمکعب آب است 
که با تامین بخشی از آب کشاورزی، شهر سورشجان 
و 10 روستای پایین دســت را نیز سیراب می کند.

وی، از آماده آبگیر شــدن چندین سد و بندخاکی 

در شهرســتان های شــهرکرد و بروجن  با ظرفیت 
پنج میلیــون مترمکعب برای تغذیــه 30 درصدی 
ســفره های زیرزمینی و آبیاری بیش از 70 هکتار 
از راضی باغی و زراعی پایین دست تحت مدیریت 
این سازمان خبر داد.  مســئول مطالعات مدیریت 
آب و خاک و امور فنی و مهندســی سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان تصریح کرد:بازسازی و احیای 
ســدهای خاکی بخش کشــاورزی افزون بر 100 
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که در صورت تخصیص 
و تامین بــه موقع این میزان اعتبــار ،عملیات فنی 
مهندسی و مقاوم سازی این مخازن انجام خواهد 
شــد.یادگاری تاکید کرد: میانگین اجرای آبیاری 

نوین در زمین های کشاورزی این استان2.5 برابر 
میانگین کشــوری اســت و هم اینــک 56 درصد 
زمین های کشاورزی این استان برابر 67 هزار هکتار 
به آبیاری نوین مجهز شده است.ساالنه بیش از یک 
میلیون و 500 هزار تن انواع محصوالت زراعی، باغی، 
دامی و شیالت در استان تولید می شود.خشکسالی 
یک دهه اخیر باعث کاهش منابع آبی و سفره های 

زیرزمینی این استان شده است.

 آغاز عملیات کاداستر در سطح ۶۷ هزار هکتار
 از اراضی ملی بروجن

 ظرفیت ذخیره آب سدهای خاکی کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری 20 میلیون مترمکعب است

 اختصاص ۵0 میلیارد ریال 
 تسهیالت مشاغل خانگی
 در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارحال و بختیاری 
گفت:50 میلیارد ریال تسهیالت در راستای اجرای طرح 
نوین مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار برای سال 

جاری به استان اختصاص یافت.
حفیظ ا... فاضلی افزود: سال گذشــته نیز 65 میلیارد 
ریال تسهیالت به استان اختصاص یافت که با جذب 100 
درصدی این تسهیالت، زمینه اشتغال 5۹۹ نفر فراهم و 
580 طرح در نقاط شهری و روستایی استان راه اندازی 
شــد.وی ادامه داد: طرح پایلوت الگوی نوین مشاغل 
خانگی از ســال ۹6 در ســه فاز مطالعاتی شناســایی 
مزیت ها، آموزش و توانمندسازی متقاضیان و اتصال به 
بازار با همکاری جهاد دانشگاهی در هشت استان کشور 
از جمله چهارمحال و بختیاری اجرایی شد.وی تصریح 
کرد: شناسایی 22 شــغل مزیت دار مشاغل خانگی بر 
اساس پتانســیل های موجود در شهرستان ها، تمرکز 
بر شبکه سازی و تکمیل زنجیره ارزش مشاغل و ایجاد 
184 فروشگاه اینترنتی در راستای فروش محصوالت 
مشــاغل خانگی اســتان از جمله اقداماتی اســت که 

تاکنون در این راستا انجام شده است.
مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی چهارمحال و 
بختیاری از شناســایی و معرفی چهار ظرفیت شــغلی 
جدید در حوزه مشــاغل خانگی استان خبر داد و گفت: 
این مشاغل برای نخستین بار در استان معرفی و اجرا 
شده است که شامل نوغان داری و پرورش کرم ابریشم، 
تولید و تجارت سازی زهر زنبورعســل، تولید و تجاری 
ســازی ژل رویال و پــرورش گل کاکتوس می شــود.

فاضلی خاطرنشان کرد: مقرر شد این الگو با بهره گیری 
از ظرفیت های جهاد دانشــگاهی به عنــوان یک نهاد 
تســهیل گر در مرحله نخست در اســتان های لرستان، 
چهارمحال و بختیاری، خراســان رضوی، کردســتان، 
خراســان جنوبی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و 
کرمانشاه اجرایی شود.بر اساس آخرین گزارش مرکز 
آمار ایران، نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری در پایان 

سال 13۹8 به 15.3 درصد رسید.
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پایان طرح ملی »آمران سالمت« در استان اصفهان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از پایان طرح ملی آمران سالمت با ارائه خدمات 
به بیــش از ۲۶۰ هزار نفر در اســتان اصفهان خبر داد.علی محمدهاشــمی با اشــاره به شــیوع 

موج ســوم اپیدمی کرونا در کشور و در 
پیروی از منویات مقــام معظم رهبری 
در این زمینه و به تبــع آن اجرای طرح 
ملی آمران ســالمت از پنجــم آبان ماه 
در سراسر اســتان، اظهار کرد: جمعیت 
هالل احمر استان با برپایی ۲۸۸ پایگاه 
ثابت و ســیار به ۲۶۰ هــزار و ۳۵۵ نفر 
خدمات آموزشــی و بهداشتی در زمینه 
پیشگیری از بیماری کرونا ویروس ارائه 
کرده است.به گفته محمدهاشمی، طرح 

آمران سالمت از پنجم لغایت پانزدهم آبان ماه در استان اصفهان اجرا شده و پایگاه های این طرح 
ملی در اماکن شلوغ شهر ها از جمله فروشــگاه های بزرگ، ورودی ترمینال های مسافربری، راه 

آهن، میادین اصلی شهر و سایر مکان های پر رفت و آمد مستقر شدند.

  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان می گوید آبی برای گاوخونی نمانده است؛
تاالِب بی آب

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان بابیان اینکه باوجوداینکه در مــدت اخیر به خصوص 
درکشــت بهاره)تابســتانه( امســال حداقل آب برای کشــاورزی اختصاص پیدا کــرد؛ اما آبی 
برای سرازیر شدن به ســمت تاالب باقی نماند.مســعود میر محمدصادقی اضافه کرد: هندسه 
و نحوه قرار گرفتن شــبکه های آبیاری کشــاورزی در اســتان اصفهان و به ویــژه پیش از تاالب 
گاوخونی به گونه ای اســت که اگر آب برای کشــاورزی در شــرق اصفهان تخصیص یافته باشد 
به ســمت تاالب نخواهد رفت و همــه آن به کشــت و کار تخصیــص پیدا می کنــد.وی درباره 
پیشنهادانی مبنی بر رســاندن آب به وســیله لوله به تاالب ، تصریح کرد: ازلحاظ زیست محیطی 
و همان طور که مســئوالن و دوســتداران محیط زیســت بیان می کنند آب بایــد به طور طبیعی 
و از بســتر رودخانه عبور کرده و به تاالب برســد، عالوه بــر آن باید بدانیم که خــود رودخانه هم 
 نیازمند جریان و حیات اســت تا پوشش گیاهی اطراف و حیات و ســایر موجودات برای زندگی 

از آن بهره گیرند.

اصفهان، چهارشنبه بارانی می شود
کارشــناس مســئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان گفت: جو ناپایدار در اســتان اصفهان 
تاپایان هفته حاکم است و برای روز چهارشــنبه بارش باران در شهر اصفهان پیش بینی می شود.

مژگان امیرامجدی با اشــاره به بررســی نقشــه های هواشناسی اســتان اصفهان طی چند روز 
آینده اظهار داشــت: بررســی این نقشــه ها بیانگر اســتقرار جوی نســبتا ناپایدار روی استان 
اصفهان در این بازه زمانی اســت.وی افزود: بر این اســاس در اکثر نقاط استان اصفهان آسمان 
نیمه ابری، گاهی افزایش ابــر، وزش باد و در مرکز اســتان و مناطق صنعتــی غبار صبحگاهی 
پیش بینی می شــود.وی ادامــه داد: برای روز چهارشــنبه، شــهر اصفهان بارانی خواهد شــد و 
روز پنجشــنبه نیز عمده بارش هــا در مناطق غربی پیش بینی می شــود.امیرامجدی با اشــاره 
به کاهش دو تا سه درجه ســانتی گرادی دما در اســتان اصفهان ابراز داشــت: همچنین امروز 
 دمای هوای اصفهــان بین ۲۳ و ســه درجه ســانتی گراد در گرم ترین و ســردترین ســاعات

 در نوسان است.

رییس فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس از تدوین طرحی برای موضوع  مهریه خبر داد؛

احیای یک حق مسلم

پریسا سعادت امــروزه مفهــوم »مهریه« در کشــور ما 
مصادف شده است با نوعی باج خواهی 
زنان از مردان؛ وسیله ای که زنان محروم شده از حق و حقوق خود در 
ازدواج از آن به عنوان ســالحی در برابر زورگویی مردان استفاده می 
کنند. این نوع برداشت از حق شــرعی و عرفی زنان موجب شده تا در 
اغلب موارد درخواست این حق از سوی زنان با واکنش های تندی از 
ســوی جامعه و حتی مراجع قضایی روبه رو شــود. معضل انباشت 
زندانیان مهریه که حاصل شتاب زدگی در ازدواج  و عدم دقت درتعهدی 
که بخشی از مردان به زنان داده اند، حاال باعث شده تا بخش بیشتری 
از زنانی که به نوعی محق استفاده از مهریه هستند هم با سنگ اندازی 

و یا سختگیری های زیادی در رویه های قضایی مواجه باشند.
 نهادهای قضایی سال هاســت می کوشــند تا میان این حق دینی با 
اقتضائــات فرهنگی و اقتصــادی جامعه توازن ایجــاد کنند. حاصل 
این کار ورود شــرط هایی چون عنداالســتطاعه به جای عندالمطالبه 
در عقدنامــه و تعییــن ســقف حداکثری ۱۱۰ ســکه بــرای تعقیب 
کیفری بدهــکاران مالــی مهریه اســت، در نتیجه بــه عقیده برخی 
حق گرفتن مهریه از زنان در حال ســلب شدن اســت. برخی از وکال 
می گویند امروز تقریبــا هیچ ضمانت اجرایی بــرای پرداخت مهریه 

وجود ندارد.  بــه گفته این افــراد؛ اکنون برای مهریه به کســی حکم 
جلب داده نمی شــود، مگر اینکه مهر تقســیط شــود و بعد از آن، اگر 
پیش پرداخــت و یا چنــد نوبت از اقســاط، پرداخت نشــد و به رغم 
اخطارهای الزم، مرد از پرداخت بدهی خود ســر باز زد، آن زمان حکم 
جلب صادر می شود؛ اما دادگاه در حال حاضر می گوید، ما اجازه نداریم 
 جلب بدهیم و حتی اگر اقســاط هــم پرداخت نشــود، جلبی صادر

 نخواهد شد. 
در یک نگاه کلی مهریه امروز بیشــتر به یک معضل اجتماعی در امر 
ازدواج می ماند تا مرحله ای از آن، همین مسئله موجب شده تا بخشی 
از نمایندگان در مجلس به فکر ارائه طرح اصالح مهریه  بیفتند.آنگونه 
که یکی از اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان گفته، طرح اصالح 
مهریه با نگاه حفظ کرامت زنان و مردان تدوین شده است. الهام آزاد 
اظهار داشت: امروزه مهریه تنها به اســم تعیین می شود و خانم ها به 
حق شان نمی رسند و از سویی دیگر زندان ها به دلیل نبود استطاعت 

مالی پر شده است.
وی تصریح کرد: از این رو قرار اســت هر کدام از حقوقدانان مجلس 
ایده های خود را در مورد مهریه ارائه دهند تا فلسفه مهریه و راهکاری 
برای موجودیت مهریه به عنوان پشتوانه واقعی خانم ها مشخص شود 

و این گونه نباشــد که فقط مهریه باالیی مشخص و در عمل به حقوق 
خود دست پیدا نکنند.

رییس فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه به دنبال حفظ کرامت هر دو طرف یعنی مرد و زن در تعیین 
مهریه هستیم، افزود: جامعه آماری نشــان می دهد که یکی از موانع 
ازدواج جوانان امروزه تعیین مهریه های باال و نبود اســتطاعت مالی 
است که باید با تلفیقی از مباحث کارشناسانه، فقهی و حقوقی، شرعی 
و حمایتی به مقوله مهریه نگاه شود.وی یادآور شد: باید به یک مبنای 
خوب برســیم تا هر دو طرف متضرر نشــوند و مهریه سبب عقب گرد 
ازدواج جوانان نشود و بتوانیم طرح خوبی را به مجلس ارائه دهیم که 

عملی و اجرایی شود. 
مهریه از آن دســت موضوعاتی اســت که تجدیدنظــر در قوانین و به 
روز آوری آن بســیار احساس می شود هر چند ســرانجام طرح های 
این چنینی معموال در رویه های قانون گذاری چندین ســال به طول 
می انجامد و تازه اگر از سد نمایندگان بگذرد بدون شک چندین نوبت 
اصالحیه از سوی شــورای نگهبان خواهد خورد،ولی کلید زدن چنین 
اقدامی به خودی خود می تواند شــروعی برای پایان یافتن تراژدی 

یک حق مسلم باشد.

معاون پژوهــش و فناوری وزارت علــوم در بازدید از 
شــهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان گفــت: عملکرد 
این شــهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان باید سرلوحه 
بســیاری از پارک های کشــور قرار گیرد.غالمحسین 
رحیمی با حضور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
در بازدید از دســتاورد های علمی شــرکت های بهیار 
صنعت سپاهان و نوران حســگر صبا، شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان را از تجربیــات فراوانی در زمینه 
شــرکت های فناور و دانش بنیان برخوردار دانست و 

گفت: عملکرد این شهرک باید ســرلوحه بسیاری از 
پارک های کشور قرار گیرد.وی، با بیان اینکه بهتر است 
میزان رضایتمندی از حمایت ها و عملکرد شــهرک از 
مخاطبان پرسیده شود، گفت: این ارزیابی از خدمات 
ارائه شده می تواند به بهتر شدن آن ها کمک کند.رحیمی 
به ترکیب ســه خصوصیت علم، فناوری و اقتصاد در 
پارک های علم و فناوری و شــرکت های دانش بنیان 
اشاره و تاکید کرد: این ســه خصوصیت باید به عنوان 
ویژگی های منحصــر بفرد محصوالت شــرکت های 
دانش بنیان نســبت به دیگر محصوالت ارائه شــود.

رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهــان هم در 
این بازدید با ارائه گزارشی از فعالیت های این شهرک 
گفت: در نیمه نخســت امســال بیش از ۴۰۰ میلیارد 

ریال قرارداد پژوهشــی و فنــاوری موردنیاز صنایع از 
طریق شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با شرکت ها 
و موسسات فناور مستقر منعقد شده که این در آمد از 
دوازده ماهه پارسال بیشتر بوده است.جعفر قیصری 
افزود: از ابتدای امســال ۱۱۸ شــرکت موفق به اخذ 
تاییدیه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری شــده اند که ۴۸ شــرکت در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان مشــغول فعالیت هستند.وی 
گفت: از ابتدای امسال هم بیش از ۹ هزار مترمربع از 
زمین های شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به هشت 
شرکت و موسسه فناور واگذار شده که با سرمایه گذاری 
این شرکت های خصوصی، تولید محصوالت و خدمات 
دانش بنیان از جهش قابل توجهی برخوردار خواهد شد.

 عملکرد شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان
 سرلوحه پارک های کشور

امروزه مهریه تنها به اسم تعیین می شود و خانم ها به 
حق شان نمی رسند و از سویی دیگر زندان ها به دلیل 

نبود استطاعت مالی پر شده است

 تحویل موتورسیکلت های رسوبی و توقیفی به مالکان
 در اصفهان

رییس پلیس راهور استان اصفهان از ترخیص موتورسیکلت های رسوبی تا ۸ سال زیر ساخت خبر 
داد.سرهنگ  محمدرضا محمدی، اظهار کرد: در راستای تدابیر پلیس راهور ناجا، به منظور جلوگیری 
از ضرر و زیان اموال عمومی و صیانت از اموال مردم، موتورسیکلت های رسوبی و توقیفی به مالکان 
و متصرفان تحویل داده می شود.وی تصریح کرد: زمان اجرایی شدن طرح تحویل موتورسیکلت 
های رسوبی و توقیفی به مالکان و متصرفان به مدت ۲ ماه خواهد بود.رییس پلیس راهور استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: مالکان، متصرفان و یا نمایندگان قانونی مــی توانند صرفا با مراجعه به 
دفاتر پلیس +۱۰ و ارائه مدارک موتورسیکلت و احراز مالکیت، نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود 
اقدام کنند.وی افزود: درصورت فقدان بیمه شخص ثالث، گواهینامه رانندگی و یا پالک با اخذ تعهد 
نسبت به ترخیص موتورسیکلت اقدام  خواهد شد.ســرهنگ محمدی با اشاره به لزوم ارائه قبض 
 رسید پارکینگ و پرداخت خالفی و هزینه های پارکینگ  یا حمل، خاطرنشان کرد: ارائه سند مالکیت

) برگ سبز(، کارت شناسایی موتورسیکلت و سند کارخانه سازنده در خصوص موتورسیکلت های 
فاقد پالک الزامی است.وی همچنین با اشاره به اینکه پرداخت خالفی به صورت تقسیطی امکان 
دارد، گفت: این طرح مذکور صرفا شامل موتورسیکلت هایی می شود که تا قبل از تاریخ ۲۹ اسفند 

ماه سال ۹۸ توقیف شده باشند.
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان خاطر نشــان کرد: نیــروی انتظامی بــا افرادی که 
بخواهند برای ســود بیشــتر خود ارزاق عمومی  را احتــکار کنند، برخورد قاطــع و قانونی می کند 
و امید اســت مردم عزیز نیز با پلیس تعامل داشــته باشــند و هرگونه اخبار مربــوط به قاچاق و 
 احتــکار کاال را به مرکز فوريت های پليســی ۱۱۰ گزارش کننــد تا اقدامات قانونی در اســرع وقت 

انجام شود.

در جست و جوی گنج 
فرمانده انتظامی شهرستان  شــاهین شهر از دســتگیری ۳ حفار غیر مجاز و توقیف یک دستگاه 
فلز یاب غیرقانونی خبر داد. ســرهنگ علی صادقی  اظهار داشــت: ماموران انتظامی بخش ميمه 
شهرستان، در حال گشــت زنی در سطح حوزه اســتحفاظی خود در محدوده گردنه قرقچی به يك 
دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ كه به صورت بالصاحب در اطراف بيابان رها شده بود، مشكوك می شوند.
وی افزود: ماموران جهت بررســی دقيق تر اطراف را بازرسی کردند که در نهایت ۳ فرد یک دستگاه 

فلز یاب غیر قانونی همراه آنها بود، دستگیر شدند.

کالهبرداری اينترنتی تحت عنوان رژيم غذايی 
رییس پلیس فتای اســتان در خصوص کالهبــرداری تحت عنوان برنامه رژیــم غذایی در قالب 
ارسال لینک فیشینگ به شهروندان هشدار داد. سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی گفت : یکی از 
شگردهای کالهبرداران در فضای مجازی، فعالیت های مجرمانه در قالب ارسال لینک های جعلی و 
برداشت های غیرمجاز از حساب بانکی افراد در قالب فیشینگ است.وی افزود: به تازگی با مراجعه 
تعدادی از شهروندان به این پلیس مشاهده شده است که کالهبرداران در فضای مجازی تبلیغاتی 
با عنوان برنامه رژیم غذایی منتشر کرده و از کاربران می خواهند برای دریافت برنامه رژیم غذایی 
متناسب خود روی لینک مربوطه کلیک کنند. ســرهنگ مرتضوی عنوان داشت: کاربران با کلیک 
روی لینک مربوطه به یک درگاه بانکی جعلی هدایت می شوند و پس از وارد کردن اطالعات حساب 
بانکی مانند شماره کارت و رمز دوم موجودی حســاب آن ها برداشت می شود.این مقام انتظامی 
توصیه کرد: کاربران فضای مجازی هنگام برخورد با تبلیغات اغوا کننده و لینک های ناشناس هوشیار 
بوده و بدون شناسایی هویت ارســال کننده یا ارائه دهنده خدمات اطالعات حساب بانکی خود را 

ارسال نکنند.

با مسئولان جامعه

خبر  روزناجا

 رییس مرکز توسعه حل اختالف
 قوه قضاییه:

 ١٩٧ محکوم به اعدام 
از چوبه دار نجات یافتند

رییس مرکز توسعه حل اختالف قوه قضاییه 
گفت: ١٩٧ محکــوم به اعــدام در ۶ ماهه 
نخست سال جاری با تالش شوراهای حل 
اختــالف از چوبه دار نجــات یافتند.حجت 
االسالم والمســلمین هادی صادقی ادامه 
داد: در همه زندان ها، شوراهای حل اختالف 
مستقر هســتند و افزایش صلح و سازش 
را شــاهد بوده، به طوری که در شــش ماه 
نخست سال جاری ٢٠ هزار پرونده در شعب 
حل اختالف مســتقر در زندان ها رسیدگی 
شــده که ١٢ هزار پرونده به سازش منتهی 
شده اســت و بیش از پنج هزار زندانی آزاد 
شــده اند.صادقی اظهار کرد: بیــش از ٣٠ 
درصد از مجموع آرای صادره از شــوراهای 
حل اختالف نیز به مصالحه ختم می شــود 
که آمار باالیی است.وی با اشاره به دو مقوله 
میانجی گری و داوری تصریــح کرد: از آذر 
ماه آموزش های میانجی گری آغاز می شود 
و افــرادی که ایــن آموزش هــا را بگذرانند 
می توانند در این حوزه میان مردم فعالیت 
کنند و تســهیل گر حل و فصــل اختالفات 

مردم باشد.
صادقی گفــت: مرکز مدیریــت داوری نیز 
به منظور ترویج و پشــتیبانی امر داوری با 
تاکید بر فرهنگ ســازی و شناســایی این 
ظرفیت مهم به مردم تشــکیل می شــود.

رییس مرکز توسعه حل اختالف قوه قضاییه 
افزود: طرح صلح یاران در دست تهیه است 
و جمع زیادی تحت پوشش ستاد ملی صبر 
با تاکید بر استفاده بیشــتر از ظرفیت های 
مردمی برای مصالحه و ســازش فعالیت 
دارند.وی اظهار کرد: نوبت دهی الکترونیک 
برای جلوگیری از ازدحام مراجعان در ایام 
شــیوع کرونا در حال انجام است همچنین 
رســیدگی الکترونیک بــه پرونده ها نیز به 
تدریج باید گسترش یابد که در این خصوص 
 امکانــات و زیرســاخت های الزم بایــد

 تامین شود. 

در اجالس سراسری معاونان آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه های کشور که به صورت مجازی و به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، وزیر علوم بر 
ساماندهی آموزشی عالی کشور و ارتقای بهره وری دانشگاه ها تاکید کرد.منصور غالمی افزود: انتظار می رود دانشگاه ها از اجرای این طرح پشتیبانی و در راه تحقق 
آن همکاری الزم را داشته باشند، چرا که اجرای آن به نفع نظام آموزش عالی کشور است.وی با بیان بخشی از طرح ساماندهی آموزشی عالی کشور، تصریح کرد: 
در مرحله اول، موضوع تشکیل شبکه علمی بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سطح استانی، منطقه ای و ملی را مد نظر قرار دادیم که مراکز آموزش عالی به 
شکل معقول و منطقی به هم ارتباط پیدا کنند.غالمی، هم افزایی بین دانشگاه های بزرگ وکوچک در این طرح را قابل اهمیت دانست و تاکید کرد: با اجرای طرح 
ساماندهی آموزشی عالی کشور، دانشگاه ها می توانند از توانمندی های یکدیگر استفاده کنند و اختیارات خاصی را در سطح شبکه علمی به اشتراک بگذارند که 
این امر در مجموع به نفع توسعه آموزش عالی و رشد دانشگاه های کوچک تر خواهد بود.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه صرف بودجه ملی و عمومی 
برای تربیت نیروی انسانی ماهر در دانشگاه ها باید با بهره وری بیشتری همراه باشد، اضافه کرد: بیش از هفت سال است که توسعه ای در تعداد موسسات و مراکز 

آموزشی رخ نداده و در سطح رشته ها و گرایش ها نیز تالش های محدودی شکل گرفته است. 

تاکید وزیر علوم بر ساماندهی آموزشی عالی کشور

شکستگی لوله آب 
در بزرگراه 

خبر شکســتگی لولــه آب در 
بزرگراه خرازی موجب مسدود 
شدن این مسیر پر تردد برای 

ساعاتی شد.

وز عکس ر



بوکسور ملی پوش ایرانی:

نمی خواهم از المپیک بدون مدال بازگردم
بوکسور ملی پوش کشورمان در خصوص پایان اردوی کیش اظهار داشت: تمرینات متنوع دو هفته ای را از دوم تا 16 آبان ماه در جزیره کیش داشتیم و در این روزهای 
کرونایی، از نظر روحی به شرایط آرمانی رسیدیم. در این اردو برنامه تمرینی کادر فنی در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی، به بهترین شکل پیاده شد و برای ملی پوشان 
بسیار تاثیرگذار بود. دانیال شه بخش با اشاره به اینکه بعد از برگزاری تمرینات اردویی باید برای مسابقات آماده شویم، عنوان کرد: فرصت زیادی برای برگزاری اردو 
داریم ولی وقتی زمان مسابقه برسد، باید اردوهای مشترک و مسابقات تدارکاتی داشته باشیم. به جهت محک زدن بازیکنان نیاز به بازی با بهترین های دنیاست تا 
نقاط ضعف خود را پوشش دهیم. باید برای بازی  تدارکاتی برنامه ریزی داشته باشیم و در تورنمنت های خارجی شرکت کنیم.وی افزود: کشورهای هند، ازبکستان، 
لهستان و... مسابقات داخلی و اردوهای مشترک برگزار کردند. در این شرایط کرونایی اگر اردو نداشته باشیم، از غافله عقب می مانیم. شه بخش در مورد اینکه سعی 
دارد در المپیک توکیو مدال بگیرد، خاطرنشان کرد: آرزو داشتم در المپیک شرکت کنم و این آرزو برآورده شد. نمی خواهم در این بازی ها فقط یک المپین باشم و 

می خواهم مدال بگیرم و  کار بسار سختی برای گرفتن مدال خواهم داشت.
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مشکل عجیب »منصوریان« در تراکتور
 قبل از آن که علیرضــا منصوریان هدایــت تراکتور را برعهــده بگیرد، چند اتفــاق عجیب رخ داد. 
محمدرشــید مظاهری و رضــا اســدی دو بازیکن تاثیرگــذار سرخ پوشــان تبریــزی، اقدام به 

فســخ قرارداد کردنــد و در فینال جام 
حذفی برای این تیم بــه میدان نرفتند.

این سریال با فســخ قرارداد محمدرضا 
آزادی ادامــه یافت و حــدود دو هفته 
بعد هــم ساســان انصــاری بــود که 
فســخ قرارداد گرفت و از باشگاه تراکتور 
جدا شــد.  این طور به نظر می رسید که 
ماجرای فسخ قراردادها در تراکتور تمام 
شده به خصوص که باشــگاه مقاومت 
خوبی مقابل جدایی حمزاوی عکاشــه 

داشــت؛ اما به یکباره خبر رســید رضا شــکاری هم اقدام بــه فســخ قرارداد کــرده و از تراکتور 
جدا شــده اســت آن هم یک روز پس از انجــام اولین بازی برای ســرخ پوشــان.حاال علیرضا 
منصوریان که ســه مهاجم خود بــه نام های آزادی، شــکاری و انصــاری را از دســت داده، باید 
 فکری بــه حال پــر کــردن جــای خالــی بازیکنانی باشــد کــه اپیدمــی »فســخ قرارداد« را 

دنبال کرده اند.

»ارسالن مطهری« گیتارش را فراموش نکرد!
ارســان مطهری یک گل دیدنی با ضربه والی وارد دروازه مس رفسنجان کرد. گل او، روی حرکت 
تاکتیکی مهدی قائدی و پاس بی نظیر او به فضای خالی پشــت مدافعان تیم حریف رقم خورد و 
ارسان که یک چهارچوب شناس قهار است، با روی پا، کار را تمام کرد.بعد از گل، همه در انتظار شادی 
منحصربه فرد این بازیکن یعنی نواختن گیتار بودند اما ارسان به جای این کار، نیمی از زمین را دوید 
تا به سکوهای مقابل جایگاه، جایی که بنری با تصویر مرحوم منصور پورحیدری به چشم می خورد 
برسد و آنجا به احترام اسطوره استقال، سر فرود آورد.با این حال، به محض اتمام بازی، مطهری که 
از گل خود شادمان به نظر می رسید، بار دیگر گیتارش را به دست گرفت و در میانه میدان در مقابل 

دوربین عکاسان شروع به نواختن کرد.

چرا »علی کریمی« به تیم ملی دعوت نشد؟
علی کریمی بعد از بازگشت از اردوی ترکیه زمان زیادی را برای انتخاب تیم از دست داد و از تمرینات 
گروهی و شرایط بازی به دور شد. او مدت ها در حال مذاکره با دو باشگاه استقال و سپاهان بود و 
در نهایت تیم القطر را برای بازی انتخاب کرد. کادر فنی تیم ملی که اوضاع این بازیکن را رصد می کرد 
در نهایت به خاطر دور بودن علی کریمی از شرایط تمرین و بازی برای دیدار با بوسنی او را در لیست 
قرار نداد. با این حال علی کریمی هم چنان یکی از بازیکنان مورد عاقه اسکوچیچ است و در صورت 
اینکه در هفته های آتی از نظر فنی شــرایط بهتری پیدا کند به اردوی آتــی تیم ملی دعوت خواهد 
شد.البته برای این اردو تنها علی کریمی نیست که به این دلیل به اردوی تیم ملی دعوت نشده است. 
چند بازیکن دیگر هم به خاطر اینکه از شرایط مسابقه و بازی دور شده اند به اردوی تیم ملی دعوت 
نشده اند که می توان سردار آزمون و مهدی طارمی را مثال زد. سردار آزمون به دلیل سرماخوردگی 
شدید چند هفته ای در ترکیب زنیت غیبت داشت و به همین بهانه برای بازی با بوسنی در لیست قرار 
نگرفت. از سویی مهدی طارمی هم به دلیل حضور اندک در ترکیب پورتو به اردوی تیم ملی دعوت 

نشد تا در روزهای آتی با تاش بیشتر به ترکیب ثابت این تیم نزدیک شود. 

»قلعه نویی« مچ »نوید کیا« را خواباند؛

باخت تلخ طالیی پوشان در اولین گام

شکســت ســنگین مقابل تیــم گل گهر   سمیه مصور
سیرجان، حاصل کار طایی پوشان نصف 
جهان در اولین دیدار فصل جاری رقابت های لیگ برتر بود، شکستی 
که آن را باید در عدم تمرکز روانی بازیکنان، ســاختار دفاعی ضعیف، 
اشتباهات فردی فراوان و نبود یک مهاجم ششدانگ جست وجو کرد.

تیم ســپاهان در اولین دیدار خود در بیستمین دوره رقابت های لیگ 
برتر در شرایطی مقابل شاگردان امیر قلعه نویی صف آرایی کرد که این 
تیم با ســرمربی گری محرم نوید کیا، کاپیتان پرسابقه و محبوب پا به 
این میدان گذاشته بود. نوید کیا البته در بازی های طایی پوشان در 
لیگ قهرمانان آســیا هم روی نیمکت تیم ســپاهان نشسته بود؛ اما 
دیدار با گل گهر سیرجان اولین محک جدی او پس از چند ماه همراهی 

با طایی پوشان بود.
 شــاگردان محرم نوید کیا در حالی مقابل تیم گل گهر سیرجان صف 
آرایی کردند  که امیرقلعه نویی روی نیمکت تیم کرمانی نشســته بود. 
ســپاهانی ها بازی را خوب شــروع کردند و حتی توسط سیدمحمد 
حسینی به گل رســیدند؛ اما پس از این گل ورق برگشت و سپاهان تا 
پایان بازی سه گل دریافت کرد تا تلخ ترین شکست نصیب شاگردان 

محرم نویدکیا شود.

طایی پوشــان طی چند فصل اخیر همیشــه در بازی های افتتاحیه 
پرقدرت ظاهر می شدند و امتیازات مهمی را جمع آوری می کردند، اما 
آنها در فصل جاری نتوانســتند رویه همیشگی خود را ادامه دهند  و با 
یک شکســت ســنگین این دوره از رقابت های لیگ برتر را آغاز کرده 

بودند.
ســپاهانی ها مقابل گل گهر ضعیف ظاهر شده و انســجام تاکتیکی 
چندانی نداشتند. شــاگردان نوید کیا در این دیدار سعی بر ارائه یک 
بازی تهاجمی داشــتند. نویدکیا در این دیدار همانند بازی های لیگ 
قهرمانان، تیمش را با آرایش 3-3-4 به زمین فرســتاده و با توجه 
 به مصدومیــت ولســیانی، از زوج پورقاز-نژادمهــدی در قلب دفاع 
بهره گرفته بود. سرمربی سپاهان در خط میانی زوج رفیعی-نورافکن 
 را روی دســت کیانی به زمیــن فرســتاد و در پیکان خــط حمله از
  شــهباززاده به جای کی روش اســتنلی بهره گرفت تــا بتواند از تبحر
  بیشــتر این مهاجم روی زمین بهــره برده و مشــکل گلزنی تیمش

 را رفع کند.
پایین بودن نرخ بهره وری بازیکنان این تیم از موقعیت های ایجادشده 
یکی از نکاتی بود که در این بازی بسیار به چشم آمد. آمار بازی نشان 
می دهد که ســپاهانی ها در تمام فاکتورهای هجومی عملکرد بهتری 

نســبت به بازیکنان گل گهر داشــته  و موقعیت های بیشتری را خلق 
کرده اند؛ امــا گل گهری ها از موقعیت های خود بهتر اســتفاده کرده و 

پیروز شدند.
 شاگردان نوید کیا در فاز دفاعی  نمایش بسیار بدی داشته و در واقع 
اصلی ترین عامل شکست سپاهان را می توان اشتباهات فردی فراوان 
بازیکنان و آشفتگی ســاختار دفاعی این تیم دانست. سپاهانی ها در 
عمق دفاع با مشکات زیادی مواجه هستند و هر دو دفاع وسط این 

تیم هنوز آن آمادگی و هماهنگی الزم را پیدا نکرده اند.
 از طرف دیگر ساختار دفاعی سپاهان با مشکل مواجه شده و طایی 
پوشان  هنگام دفاع، فاقد نظم تاکتیکی مناسبی هستند؛ نقطه ضعف 
بزرگی که بازیکنــان گل گهر کاما به آن واقــف بودند و در ضدحمات 
بارها از این ضعف بهره گرفته و روی دروازه ســپاهان خطرساز شدند. 
هر 3 گل گل گهر نیز با اســتفاده از ضعف سپاهان در عمق خط دفاع و 
اشتباهات مکرر مدافعان به دست آمد تا زنگ خطری برای نویدکیا و 
تیمش در ادامه راه باشد.از دست دادن سه امتیاز در اولین دیدار  برای 
هواداران سپاهان بسیار گران تمام شد؛ اما آنها امیدوارند محرم بتواند 
راهکارهای مناسبی برای رفع مشــکات تیمش یافته تا سپاهان در 

دیدارهای آینده نتایج خوبی بگیرد.

قهرمــان وزن 97 کیلوگــرم انتخابــی تیــم ملی 
کشــتی آزاد گفته تمرین کردن با حسن یزدانی در 
موفقیتش تاثیرگذار بوده است. یکی از جذاب ترین 
رقابت ها در انتخابی تیــم ملی در وزن 97 کیلوگرم 
رخ داد؛ جایــی که ســه مدعی به نــام های علی 
شعبانی، مجتبی گلیج و محمدحسین محمدیان 
رقابت نزدیکی با هم داشــتند. در نهایت این علی 
شــعبانی، عضو تیم ملی در مسابقات جهانی 2019 
بود که رقبای خود را شکســت داد تا بدون حرف و 

حدیث صاحب دوبنده تیم ملی شود. 
شعبانی که در دوران تعطیلی اردوها و مسابقات با 
حسن یزدانی در شمال کشور تمرین می کرد، حاال 
از تاثیر این ستاره کشــتی ایران روی سبک کشتی 
خودش گفته اســت: در دوران قرنطینه افتخار این 

را داشتم که در کنار پهلوان حســن یزدانی تمرین 
کنم. شرایط ســختی را پشت ســر گذاشتم و هر 
روز فشار باالی تمرینات را احساس می کردم. جا 
دارد از حسن آقا تشکر ویژه ای کنم که کمک کرد تا 

بسیاری از ضعف هایم را برطرف کنم.«
 شعبانی که ســال گذشــته بعد از مصدومیت رضا 
یزدانی صاحب دوبنده تیم ملی شد، امسال کسب 
مدال جهانی را نشانه گرفته است: »از اینکه دوباره 
صاحب دوبنده تیم ملی شدم خوشحالم و امسال 
به فکر تجربه نیســتم و فقط به فکر مدال هســتم 
تا شــب راحت بخوابم.«قهرمان وزن 97 کیلوگرم 
انتخابی تیم ملی درباره انتقادهایــی که به خاطر 
برگزاری دوباره کشــتی پایانی بین او و محمدیان 
مطرح شــده بود، می گوید:از قبــل ذهنیت آن را 

داشــتم که اگر مقابل محمدیان پیروز شــوم یک 
کشتی دیگر را نیز باید برگزار کنم و با این نظر کمیته 
فنی هیچ مشکلی نداشتم.برگزاری انتخابی بسیار 
مهم است و کشــتی گیر باید روی تشک مشخص 
شــود نه روی کاغذ و بیشــتر کشــورهای صاحب 
کشتی مانند روسیه نیز مسابقات انتخابی را برگزار 
می کنند و امســال نیز دیدیم که برخی از قهرمانان 

جهان آن ها شکست خوردند.

نقش »حسن یزدانی« در معرفی قهرمان 97 کیلو!

خبر روز

لیورپول هم این ستاره را می خواهد
باشــگاه لیورپول آماده شــروع رقابت با تاتنهام برســر جذب میــان اشــکرینیار، مدافع اهل 
اســلواکی باشــگاه اینتر اســت.این مدافع میانی مدت زیادی اســت که مورد توجه باشــگاه 
تاتنهام قرار گرفته و با مســئوالن این باشــگاه مذاکراتی هم داشــته اســت و انتظار می رود او 
در نقل وانتقاالت زمســتانی مــاه ژانویه راهی تیم ژوزه مورینیو شــود.با این حــال، مصدومیت 
ویرجیل فن دایک در ابتدای فصل، باعث شــده تا لیورپول هم به فکــر خرید یک مدافع مطمئن 
 بیفتد. از همین رو، یورگن کلوپ از مدیران این باشگاه خواســته تا جذب اشکرینیار را در اولویت 

قرار دهند.

درخواست »یورگن کلوپ« از فیفا
پس از پایان بازی هــا در هفته جاری، بازیکنان بــرای حضور در بازی های ملــی به اردوی تیم 
ملی خود ملحق خواهند شــد و پس از اتمام بــازی های ملی، بافاصله رقابت های باشــگاهی 
آغاز خمی شــود. بســیاری از بازیکنان در اردوهــای ملی به ویــروس کرونا مبتا شــده اند و 
یورگن کلوپ، ســرمربی آلمانی لیورپول از این وضعیت ناراضی اســت.یورگن کلوپ، سرمربی 
باشگاه لیورپول معتقد اســت که فیفا باید این اجازه را به باشــگاه ها بدهد تا از دعوت بازیکنان 
خود به بازی های ملــی جلوگیری کنند.این ســرمربی آلمانــی در این رابطه مــی گوید:» من 
نگرانم. وقتــی همه ما در کنار یکدیگر هســتیم، احســاس ایمنی بیشــتری داریــم. هنگامی 
که بازیکنان بــه اردوی های ملی می رونــد، ما )ســرمربیان( هیچ قدرتی بــرای جلوگیری از 
ایــن کار نداریم. کمک بزرگــی خواهد بود که اگر واکنش و پاســخی از ســوی اتحادیه دریافت 
نکنیم اما در صورتی که بازیکنی را به تیم ملی نفرســتیم، 100 درصد از ســوی اتحادیه پاســخی 
دریافت خواهیم کــرد! واقعا هیچ کاری نمــی توانیم انجام دهیــم. انتظار داریم کــه بازیکنان 
ســالم و ســامت بازگردند. آنچه که قرار اســت اتفاق بیفتد، تحــت هر شــرایطی رخ خواهد 
 داد. انجام 3 بازی درعــرض 9 روز خیلی زیاد اســت. این بازه زمانی از ســال، اصا مورد عاقه 

من نیست«.

پیرلو: 

یووه در مسیر صحیح قرار گرفته است
آندره آ پیرلو، ســرمربی یوونتوس می گوید تیمش بعد از نتایج خوبی که در دو بازی قبلی خود به 
دست آورده حاال با اعتماد به نفس باال به مصاف التزیو می رود و یووه که حاال در مسیر صحیح قرار 
گرفته از این پس در بازی هایش با اقتدار به پیروزی خواهد رســید.پیرلو که بعد از پیروزی 1-4 
یووه مقابل فرنتس واروش در لیگ قهرمانان تیمش را خودخواه خوانده و از بازیکنان یوونتوس 
انتقاد کرده بود حاال مدعی است مشکات موجود پیش از بازی مقابل التزیو رفع شده و بیانکونری 
برای مقهور کردن حریف آماده است.پیرلو در عین حال از آلوارو موراتا، مهاجم تیمش به شکلی 
ویژه ستایش کرد و گفت:»به تازگی از نظر عملکردی و به خصوص در بازی سازی از خط میانی و 
انتقال به خط حمله پیشرفت های بزرگی داشتیم. با اینکه هنوز جای پیشرفت داریم ولی در مسیر 
صحیح حرکت می کنیم. ما این روزها فوتبالی بازی می کنیم کــه با فوتبالی که یوونتوس قبا به 
آن عادت داشت متفاوت اســت. گلزنی هافبک ها مهم است و ما تاش می کنیم تا هافبک های 
بیشتری را به حرکت به ســمت دروازه حریف متقاعد کنیم. کســانی مثل آدرین رابیو و وستون 

مک کنی«.
سرمربی یوونتوس در ادامه گفت: »من همیشه می دانستم موراتا یک بازیکن کامل است. نه فقط 
در تمام کنندگی بلکه از هر نظر. برای همین درخشــش او در بازی های اخیر برایم تعجب برانگیز 
نیست. دوست دارم تیم ما با اعتماد به نفس بیشتری بازی کند و حاکم مطلق بازی ها باشد. این 

قدم بعدی ما در مسیر پیشرفت است«.

فوتبال جهان

شکایت »آن خانم« از 
سرمربی ماشین سازی!

صحبت هــای تند و ناپســند وحیــد بیاتلو 
سرمربی جوان تیم ماشین سازی تبریز علیه 
زهره هراتیان، رییس ایفمارک باعث شــد تا 
هراتیان از سرمربی تیم تبریزی به کمیته های 
انضباطی و اخاق شکایت کند.هراتیان که از 
معدود بانوانی است که در حوزه فوتبال مردان 
 ACL فعال اســت، هفته آینده در مسابقات
تا نیمه نهایی حضور خواهد داشــت و اینکه 
در فوتبال ایران عده ای به وقت مشکات به 
چنین افرادی خرده می گیرند و می خواهند 
مشکات را گردن حضور بانوان در پست های 
ســازمانی بیندازند، جای تعجب است.زهره 
هراتیان در مورد این موضوع اظهار داشــت: 
من مصاحبه این مربی را چندین بار مطالعه 
کردم و  شکایت شــخصی و حقوقی خود را 
به کمیته انضباطی و اخاق ارســال کردم. در 
مصاحبه این مربی بحث تبعیض جنسیتی 
وجود دارد و حتی امکان هســت که فیفا هم 
به این بحث ورود کند.وی افزود: در کل دنیا 
اگر زن و شوهری در فوتبال با هم فعال باشند 
این یک مزیت محسوب می شود و سیستم 
از این شیوه برای رشد در جامعه  استفاده می 
کند و این موضوع را الگو می کنند. متاسفانه 
در فوتبال ایران اقلیتی کــه اصا نباید در این 
رشته باشند به سمتی می روند که در موقعیت 
های مختلف از این ســوژه سوءاستفاده می 
کنند و من از نهادهــای نظارتی و قضایی می 
خواهم به این مــورد ورود کنند تا خانم های 
ایرانی که در حوزه های مردانه ای مثل فوتبال 
در حال فعالیت هستند در حاشیه امنیت قرار 
گیرند.هراتیان تصریــح کرد: قبل از ازدواج با 
همسرم نماینده پزشــکی فیفا و ای اف سی 
بودم و حضور همسرم مزیتی به من نداده و 
همچنین آقای هومن افاضلی قبل از ازدواج با 
من مربی تیم ملی و سرمربی تیم امید بود و 
من هم به او مزیتی ندادم و هر کدام جداگانه 
قبل از ازدواج برند بودیــم. این صحبت ها را 
برای روشــن شــدن افکار عمومی می گویم 
و برای همه صحبت هایم ســند وجود دارد. 

تاریخ را که نمی شود تغییر داد.

 شاگردان نوید کیا در فاز دفاعی  نمایش بسیار بدی 
داشته و در واقع اصلی ترین عامل شکست سپاهان را 
می توان اشتباهات فردی فراوان بازیکنان و آشفتگی 

ساختار دفاعی این تیم دانست

مستطیل سبز

وز عکس ر

عکس مادر-دختری 
بعد از اولین بازی

الکس مورگان، ســتاره آمریکایی تیم 
زنان تاتنهام ســرانجام برای نخستین 
مرتبــه در ترکیب این تیم انگلیســی 
قرار گرفــت. بعد از این کــه الکس در 
دیدار اسپرز مقابل ردینگ بازی کرد که 
نخستین حضورش در سوپرلیگ زنان 
انگلیس بود، عکسی به یادگار با دختر 

خردسالش چارلی النا انداخت.
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان: 

 سند توسعه فرهنگ و هنر استان اصفهان در دست 
تدوین است

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان در دیدار با رییس مجمع نمایندگان استان 
اصفهان به بیان گزارشــی از عملکرد ایــن اداره کل پرداخت و گفت: شــورای فرهنگ عمومی به 
عنوان پارلمان فرهنگی استان فعالیت های خوبی در دســت اقدام دارد و هفته گذشته همایش 
استانی شــورای فرهنگ عمومی استان به مناســبت روز فرهنگ عمومی به صورت وبینار برگزار 
کردیم. حجت االسالم و المسلمین رمضانعلی معتمدی با بیان اینکه تعامل و ارتباط خوبی با ائمه 
جمعه استان داریم، افزود: سند تقویت کارکرد مساجد و نیز کارگروه فضای مجازی ذیل شورای 
فرهنگ عمومی انجام شده و این دو سند در سطح کشــور مطرح شده و در دست بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: سند توسعه فرهنگ و هنر استان اصفهان در دست تدوین است و به زودی 
رونمایی خواهد شد.سید مســعود خاتمی، رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان نیز با ابراز 
خرسندی از این دیدار اظهار کرد: هرکدام از شهرستان های استان ویژگی های خاص خود را دارد 
و شهرستان های گلپایگان و خوانسار نیز مردم متدینی داشته و سابقه تاریخی زیادی دارد.وی با 
اشاره به بحث تهاجم فرهنگی دشمن با بیان اینکه وظیفه همگی ماست که برای مباحث فرهنگی 
تالش کنیم، خاطرنشــان کرد: اکنون نیز تعامالت خوبی بین وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 

نمایندگان مجلس وجود دارد که می توانیم از این تعامالت برای بهبود شرایط بهره ببریم.

امام جمعه اصفهان: 

فعاالن فضای مجازی، هویت گروه های فساد را تبیین کنند
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان در دیدار بــا مدیران فرهنگی و اطالع رســانی حوزه علمیه 
اصفهان و جمعی از فعاالن فضای مجازی با اشاره به اهمیت فضای مجازی و توصیه رهبر انقالب 
به حضور فعاالنه نیروهای انقالبی در این فضا اظهار داشــت: هر چند برخــی از نیروهای انقالبی 
فعال در فضای مجازی بر این باور هســتند که اتحاد بزرگی در میــان گروه های فعال در فضای 
مجازی وجود ندارد؛ اما بنده معتقد هســتم که همین گروه ها فرصت ها و فضاهای خوبی را برای 
فعالیت دارند و می توانند در راه اسالم روشنگری کنند.آیت ا... سیدیوسف طباطبایی نژاد افزود: 
افراد هوشمند، تحصیلکرده و متعهدی در این فضا به صورت مردمی در حال فعالیت هستند و به 
شبهات دینی و سایر اشکاالتی که مطرح می شود پاسخ می دهند؛ این افراد باید خألها را شناسایی 
کرده و اشکاالت عمده را پاســخ دهند.نماینده ولی فقیه در استان اصفهان عنوان کرد: هرگاه هر 
یکی از علما، محققان و اندیشمندان اسالمی درباره حجاب و ضرورت اجرای قانون صحبت کنند، 
رســانه های خارجی از آن بهره برداری کرده و برخی از رســانه  های داخلی نیز همان صحبت ها را 
پمپاژ خبری می کنند. آنان ســخن بزرگان دینی را تحریف کرده و سخنان رهبر انقالب را مصادره 
به مطلوب می کنند.وی با بیان اینکه برخی از گروه های فســاد به صورت شبکه ای و برنامه ریزی 
شده فعالیت دارند، گفت: برخی از این گروه ها بدحجابی نه بی حجابی را ترویج می کنند و مردم 

از پیشینه و حامیان این گروه ها اطالعی ندارند.
آیت ا... طباطبایی نژاد یادآور شــد: شــما جوانان می توانید کار انقالبی انجــام دهید و در فضای 
جنگ رســانه ای، هویت، ماهیت، حامیان و اهداف گروه های فســاد را در فضای مجازی برمال 
و افشــا کنید تا مــردم بدانند که این گروه هــا چگونه قصــد دارند حیا و عفت جامعه اســالمی 
را از بین برده و فســاد و بی بنــد و باری را ترویــج کنند.نماینــده ولی فقیه در اســتان اصفهان 
ابراز کــرد: خط انحراف و حــرف زدن و ترویــج افکار نادرســت، کاری کرد که چند ســال بعد از 
رحلت رســول خدا)ص( نوه ایشــان در کربال به شــهادت رســید، امروز نیز اگــر از حرف حق 
 دفاع نشود و مســائل دینی به درستی تبیین نشــود بدون شک مردم از مســیر حقیقی اسالم 

خارج می شوند.

مراکز همبستگی اجتماعی در محالت شهر احیا می شود؛

 ایجاد مرکز محله در» حسین آباد«  اصفهان 

معاون شهرســازی و معماری شــهردار        نرگس طلوعی
اصفهــان از طراحــی و اجــرای فضای 
مناســبی به عنوان مرکز محله در » حســین آباد« اصفهان خبر داد، 
اقدامی که در راســتای افزایش کیفیت شــهری در این محله از شهر 

صورت گرفته است. 
در گذشــته های نه چندان دور مــکان هایی در شــهرها  برای ایجاد 
همبســتگی اجتماعی، خاطــره جمعــی، ارتباط بین مــردم، پیوند 
اجتماعی و افزایش فرهنگ در محله ها وجود داشــت. این مراکز که 
عموما به صورت میدانی با اشکال هندسی منظم و غیر منظم بوده نقاط 
کانونی اجتماعی و عمومی ترین عرصه محلی و محل برخورد و تجمع 
هم محله ای ها محســوب می شــد که بازارچه محل، حمام، مسجد 
وتکیه، آب انبار و سایر اماکن مذهبی، مدرسه و فضاهای خدماتی در 
اطراف آن مستقر می شــد ولی به تدریج به دلیل افزایش جمعیت، 
گسترش و توســعه بی رویه شــهرها، بی توجهی دولتمردان و سود 
جویی افراد برای کسب درآمد بیشتر موجب شد این مراکز دچار تغییر 
هویت شده و یا به طور کلی از بین بروند، موضوعی که ازهم گسیختگی 
اجتماعی را به دنبال داشت. افسردگی روحی و روانی شهروندان در 
نتیجه این هم گسیختگی سبب شد تا احیای مراکز محله بار دیگر در 

دستور کار مدیران شهری قرار بگیرد.
دلیــل موقعیــت  بــه  اصفهــان  آبــاد«  منطقــه » حســین 
جغرافیایــی و گســتردگی جمعیــت اولیــن نطقــه ای در دیــار 
 گنبد هــای فیروزه ای اســت کــه قرار اســت مرکــز محلــه در آن

 ایجاد شود.
معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان در این باره اظهار کرد: 
با توجه به اینکه یکی از نیازهای احصا شــده از مردم در پروژه ارتقای 
کیفی محله حســین آباد، نیاز به افزایش فضاهای ســبز و باز، مرکز 
محله و فضاهــای تفریحی در محله بوده اســت که نشــان می دهد 
یکی از مشــکالت اساســی محله حســین آ باد تراکــم بیش از حد 
و عدم وجود فضای باز عمومی و مناســب برای تجمــع افراد، گذران 
اوقات فراغت و شــکل گیری تعامــالت اجتماعی محلی اســت، از 
مدت ها قبل تالش ها و مذاکراتی جهت آزادســازی بخشی از فضای 
مرکزی محله )در مجاورت چهارراه حســین آبــاد( جهت طراحی و 
اجرای فضای مناسبی به عنوان مرکز محله انجام و طراحی این مرکز 
 محله به عنوان پروژه اصلی طــرح ارتقای کیفی محله حســین آباد 

تعیین شده است.
 به گفتــه معــاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهــان، تنزل 

شــاخصه های کیفی در فضاهای شــهری و مراکز محلــه ای یکی از 
مهم ترین معضالت حال حاضر شهرســازی کشــور اســت و از آنجا 
که فضاهــای شــهری، اوج تجلی مکانــی حیات شــهری و حضور 
شــهروندان را به نمایــش می گذارد، اثــر متقابل تنــزل کیفیت این 
 فضاها بر کاهش کیفیت زندگی شــهری، عمق و ابعاد این معضل را 
روشن تر می ســازد. ســید احمد حســینی نیا افزود: در چالش های 
معمــاری و طراحی شــهری ایــن روزهــای محالت کالن شــهرها، 
موضــوع پرداختن به فضاهای تعاملی شــهری بــه اصلی واجب در 
طرح های آینده برای شــهر تبدیل شــده اســت.وی با بیــان اینکه 
طراحــان نقــش بســزایی در پرداختن بــه معماری و شهرســازی 
فضاهــای شــهری و اماکــن تعاملــی محلــه در راســتای حفظ، 
بازســازی و ارتقای روابــط اجتماعــی و هویت محلــه دارند، گفت: 
محله حســین آباد در محــدوده منطقه پنج شــهرداری واقع شــده 
که از شــمال به محتشــم کاشــانی، از غرب بــه خیابــان وحید، از 
 شــرق به خیابان حکیم نظامی و از جنوب شــرقی بــه اراضی ارتش

 محدود می شود.
معاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهان تصریــح کرد: در 
نخستین ســال های دهه ۳۰ آهنگ افزایش ســریع جمعیت محله، 
آغاز ساخت و سازهای مسکونی را به همراه داشت. مادی حسین آباد 
در ابتدای راسته اصلی خدماتی محله به شــمار می رفته که با احداث 
خیابان حسین آباد و ایجاد واحدهای تجاری در حاشیه آن، به عنوان 
راسته اصلی خدماتی محله تقویت می شــود.وی ادامه داد: با توجه 
به نحوه اســتقرار و تمرکز کاربری های مذهبی و واحدهای خرید در 
 پیرامون خیابان حســین آباد، مرکز محله در امتداد این محور شــکل

 گرفته است.
 به گفته معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان، با توجه به اینکه 
یکی از نیازهای احصا شده از مردم در پروژه ارتقای کیفی محله حسین 
آباد، نیاز به افزایش فضاهای سبز و باز، مرکز محله و فضاهای تفریحی 
در محله بوده است که نشان می دهد یکی از مشکالت اساسی محله 
حسین آ باد تراکم بیش از حد و عدم وجود فضای باز عمومی و مناسب 
برای تجمع افراد، گذران اوقات فراغت و شکل گیری تعامالت اجتماعی 
محلی اســت، از مدت ها قبل تالش ها و مذاکراتی جهت آزادســازی 
بخشــی از فضای مرکزی محله )در مجاورت چهارراه حســین آباد( 
جهت طراحی و اجرای فضای مناســبی به عنوان مرکز محله انجام و 
 طراحی این مرکز محله به عنوان پروژه اصلی طرح ارتقای  کیفی محله 

حسین آباد تعیین شده است.

رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان در یکصد 
و چهل و ششــمین جلسه علنی شــورای اسالمی 
شهر اصفهان، اظهار کرد: همواره نگران فضای سبز 
اصفهان بوده ایم و وقتی پالک هایی که چند درخت 
در آن اســت مدت ها برای تصمیم درباره درختان 
آن تعلل می شــود، نباید در جای دیگری از شهر با 
سیاســت یک بام و دو هوا رفتــار متفاوتی با دیگر 
کاربری ها داشــته باشــیم.علیرضا نصراصفهانی 
خاطرنشــان کرد: معاونت شهرســازی شهرداری 
پیــش از ورود مراجع نظارتی باید بــه این موضوع 
ورود کند تا مشــکلی برای مدیریت شهری پیش 
نیاید.وی ادامه داد: نمایشــگاه بزرگ اصفهان در 
هفته ای که گذشــت با وجود همه محدودیت ها و 

مالحظات در زمان اجرای پروژه، با حضور حداقلی 
مسئوالن بهره برداری شد تا برگ زرین دیگری باشد 
به اوراق پرافتخار اصفهان، کالن شــهری که در همه 
امور پیشتاز اســت.نصراصفهانی افزود: نمایشگاه 
پیشین در شــأن اصفهان نبود بنابراین کسانی که 
تالش شبانه روزی برای بهره برداری از این مجموعه 
کردند، دســت به انجام کار بزرگی زده اند.وی ادامه 
داد: بهره برداری از نمایشگاه بزرگ اصفهان، عالوه 
بر تاثیرات اقتصادی که در شهر دارد، آرامش برگزار 
کنندگان، شهروندان و شرکت کنندگان نمایشگاه را 
رقم خواهد زد و می توان گفت شهرداری اصفهان و 
اتاق بازرگانی با کار مشترک خود، برای ایجاد نمادی 
در شأن اصفهان سنگ تمام گذاشتند.رییس شورای 
اسالمی شــهر اصفهان با تاکید بر اینکه الزم است 
مدیریت شــهری درباره مکان قبلی نمایشــگاه ها 
تصمیم مناســب را اتخاذ کند، گفت: بایــد با ارائه و 
بررسی پیشــنهادات مختلف تصمیم درستی برای 

بهره برداری مناســب از این مکان گرفته شود.وی 
تصریح کرد: در جلسه کمیسیون تلفیق شورا گزارشی 
درباره وضعیت نیروهای انســانی شــرکت توسعه 
مجتمع های سیاحتی ســپاهان با توجه به شیوع 
کرونا و تعطیلی مجموعه های تفریحی این شرکت، 
ارائه شد.نصراصفهانی اضافه کرد: شورای شهر تاکید 
کرد که نباید در این شــرکت تعدیل نیرو و تاخیر در 
پرداخت حقوق و دستمزد وجود داشته باشد و اگر 
الزم اســت این افراد در بخش های دیگری به کار 
گرفته شوند تا منفک از کار نشده و به نحو مطلوب 
از حضور آن ها استفاده شود.رییس شورای اسالمی 
شــهر اصفهان اظهار کرد: اگر اعتباری در اختیار این 
مجموعه قرار گرفته، منوط به تاکیدات شورا بوده و 
وقتی اوضاع اشتغال فراهم نیست بیکار کردن افراد 
تیر خالص زدن به آن ها خواهد بود بنابراین به هیچ 
عنوان نباید در مجموعه شــهرداری مرتکب چنین 

اقداماتی شویم.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

فضای سبز اصفهان دچار سیاست یک بام و دو هوا نشود

 دسترسی بهتر شهروندان به بازار کتاب در میدان 
امام علی )ع(

رییــس اداره امــور کتابخانه ها و ســالن های مطالعــه ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شــهرداری اصفهان، وضعیت نامناســب پارکینگ طالقانی برای میزبانی از دوستداران کتاب و 
دسترسی بهتر شهروندان به بازار کتاب 
را از دالیل جابه جایی مکان جمعه بازار 
کتاب دانســت.طیبه فاطمــی، درباره 
جابه جایی محل برگــزاری جمعه بازار 
کتاب اصفهــان از پارکینــگ طالقانی 
به میدان امــام علی )ع( اظهــار کرد: 
پارکینــگ خیابــان آیــت ا... طالقانی 
فضایی کامال بسته، فاقد سیستم های 
گرمایشــی، سرمایشی و اطفای حریق 
بود و کف پارکینگ نیز وضعیتی داشت 
که برخی مراجعه کنندگان را دچار مشکل می کرد.وی با اشاره به حضور ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر در روزهای 
جمعه ماه های مهر و آبان در محل این جمعه بازار افزود: ازدحام جمعیت مشکالت بسیاری را به 
وجود آورده و همکاران ما، فروشندگان کتاب و مراجعه کنندگان را با معضالتی مواجه کرده و این 
مکان به هیچ وجه در شــأن مردم اصفهان و پایتخت فرهنگی ایران نبود. از طرف دیگر با توجه به 
شیوع بیماری کرونا جمع کردن ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر در یک مکان سرپوشیده از نظر منطقی، شرعی و 
عرفی درست نبود.رییس اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: به دلیل عدم وجود سیستم گرمایشی در پارکینگ طالقانی 
فروشندگان اقدام به روشن کردن پیک نیک در مجاورت کتاب ها و این حجم زیاد کاغذ می کردند 
که خطر بالقوه ای بود که می توانست فاجعه بزرگی بیافریند و به همین دلیل درصدد برآمدیم که 
عالج واقعه پیش از وقوع کرده و به دفع خطر احتمالی بپردازیم.فاطمی گفت: مکان های زیادی 
بررسی شد که هرکدام مشکالت و موانعی داشــت و در نهایت با پیشنهاد شهرداری منطقه سه و 
بررسی شرایط از سوی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، جمعه بازار کتاب 
اصفهان به میدان امام علی )ع( منتقل شــد. این فضا فعال در فصولی از ســال که هوای بهتری 
دارد مناســب اســت و در آینده اگر جای بهتری پیدا شود که سیســتم گرمایشی و سرمایشی و 
دسترسی پذیری بهتری برای شهروندان داشته باشد، جمعه بازار را به آن مکان منتقل می کنیم.

وی بیان کرد: در هر جمعه ۱۲۰ میز در اختیار فروشــندگان کتاب قرار می دهیم که در مجموع بین 
۶ تا ۱۰ هزار عنوان کتاب و عموما با قیمت مناســب تری از بازار به شــهروندان ارائه می کنند. مبلغ 
اجاره هر میز بســیار ناچیز و ۱۰ هزار تومان برای کتب غیردرسی و ۲۰ هزار تومان برای کتب درسی 
است. از ســاعت ۷:۳۰ صبح میزها در اختیار فروشــندگان قرار می گیرد و از ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰ 
میزبان شهروندان هستیم. تمام فروشــندگان و مراجعه کنندگان نیز باید با ماسک در این مکان 
حضور یابند.رییس اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان با تقدیر از مسئوالن این سازمان و شهرداری منطقه سه تصریح کرد: اگر امکان 
آن فراهم شود میزها در فصول بارانی در زیر طاق چشمه های میدان امام علی )ع( و زیر سقف قرار 
می گیرد، اما اگر مکان دیگری با سیســتم گرمایشی و سرمایشی، دسترسی پذیری بهتر و دارای 

پارکینگ پیدا شود، شرایط بهتری نیز خواهیم داشت.
فاطمی، درباره نحوه درخواست اجاره میز در جمعه بازار کتاب اضافه کرد: متقاضیان می توانند با 
مراجعه به محل جمعه بازار برای اجاره میز ثبت نام کنند و با پرداخت مبلغ اجاره، به تعداد دلخواه 
میز رزرو کنند.به گفته رییس اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان، محل استقرار میزها در جمعه بازار کتاب به دو دسته کتاب های درسی 

و غیردرسی تفکیک شده تا مراجعه کنندگان بتوانند راحت تر کتاب موردنظر خود را پیدا کنند.

با مسئولان

خبر روزشهرداری

با اجرای طرح مدیریت پارک 
حاشیه ای محقق شد؛

کاهش ۵0 درصدی تخلف 
پارک دوبله در اصفهان

معــاون حمــل ونقــل و ترافیک شــهردار 
اصفهــان اظهار کــرد: از زمان اجــرای طرح 
پارک حاشیه ای هوشــمند تاکنون، بیش از 
۳۶۰ هزار بازدید از ســایت شــهروندی، ۳۴ 
هزار ثبت نام اولیه در سایت و بیش از چهار 
هزار و ۵۰۰ خودرو معتبر در پانل کارکنان ثبت 
شده است.مســعود بنده خدا تصریح کرد: 
بیش از ۵۵ درصد تخلفات دوبله در مقایسه 
فراوانی تخلفات در خردادماه و شــهریورماه 
کاهش داشته اســت.معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهردار اصفهان افزود: در ۷۸ درصد از 
معابر اجرای طرح پارک حاشیه ای هوشمند 
میانگیــن مدت زمــان توقف در ســه ماهه 
خرداد تا مردادماه با کاهش همراه شد.وی 
با بیان اینکــه خیابان نیکبخــت با اختالف 
باالیی نسبت به رتبه دوم، بیشترین کاهش 
را به ثبت رسانده است، گفت: میانگین مدت 
زمان توقف در خیابان نیکبخت در خردادماه 
۲۸ دقیقه بوده که این مــدت در مردادماه با 
کاهش ۳۵ درصدی بــه ۱۸ دقیقه کاهش 
یافته است.بنده خدا ادامه داد: خیابان های 
شیخ صدوق جنوبی، طالقانی و شریعتی با 
کاهش بیش از ۱۵ درصــدی و خیابان های 
شریعتی، نظر غربی و شرقی با کاهش بیش 
از ۱۰ درصدی در رتبه های بعــدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه پارک های زیر دو ساعت با 
کاهش و بازه های زمانــی توقف های باالی 
دو ساعت با افزایش همراه بوده است، اظهار 
کرد: بیشترین ســهم از بین انواع تخلفاتی 
که توســط افســران راهور حیــن حضور در 
خودروهــای پالک خوان پارک حاشــیه ای 
صادر می شود، تخلف توقف دوبله است و با 
بررسی میزان جرائم به خوبی می توان کاهش 
توقف های دوبله را نتیجه گرفت.معاون حمل 
و نقــل و ترافیک شــهردار اصفهــان افزود: 
این آمار به طور مســتقیم بیانگــر افزایش 
انضباط شهری و حاصل شدن هدف کاهش 

توقف های بلند مدت است.

۶ نمایش در بخش های خیابانی و محیطی به مرحله نهایی هفدهمین جشــنواره سراســری تئاتر مقاومت راه یافت.نمایش »همیلو« به نویسندگی هیام 
احمدی و کارگردانی فرامرز غالمیان، نمایش »بازمانده« به نویسندگی و کارگردانی هادی کیانی، نمایش »نفس« به کارگردانی و نویسندگی مسعود ابراهیمی، 
نمایش »علی سوت بلبلی« به نویسندگی مصطفی جعفری خوزانی و به کارگردانی مریم دوستی، نمایش »زندگی با طعم باروت« به کارگردانی و نویسندگی 
مجتبی خلیلی، نمایش »حباب زیرآب« به نویسندگی جالل حسنوند و کارگردانی جالل حسنوند و علیرضا شمس برای اجرا در بخش پایانی این جشنواره 

انتخاب شدند.

راهیابی تئاتر های اصفهان به بخش نهایی جشنواره سراسری تئاتر مقاومت

جشنواره رنگ ها 
در آبشار سمیرم

پاییز هزار رنگ زیبایی آبشــار 
ســمیرم را صد چنــدان کرده 
است. وجود درختان بید صنوبر 
و چنار و کوه های ســر به فلک 
کشیده و چشمه های جوشان، 
چشــم انداز زیبایی به آبشار 
سمیرم بخشــیده و درختان 
رنگارنگ در فصل پاییز آبشار 
ســمیرم را به نقطه ای دیدنی 

تبدیل کرده است.

وز عکس ر
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اغلب اســترس را عاملی منفی و بازدارنده می دانیم؛ اما نتایج 
تحقیقات علمی نشان می دهد استرس به آن بدی هم که فکر 
می کنیم نیست و می تواند تاثیر مفیدی روی بدن داشته باشد. 
پژوهش های اخیر علمی از تاثیر مثبت استرس روی بدن خبر 
می دهد. در ادامه، چند تاثیر شگفت انگیز و مفید استرس روی 

بدن را معرفی می کنیم.
 استرس به رشد مغز کمک می کند: از زمان های قدیم گفته اند: 
»آن چه نتواند تو را بکشد، قوی ترت می کند«. این ضرب المثل را 
می توان به استرس هم تعمیم داد.نتایج تحقیقات علمی حاکی 
از آن است، استرس کوتاه مدت می تواند باعث بهبود عملکرد مغز 
شود. این نتیجه با انجام آزمایش هایی روی موش ها به دست 
آمده است. وقتی موش ها را چند ساعت در قفس و در معرض 
استرس و خطر قرار دادند، این نتیجه به دست آمد که سلول های 
جدید مغزی در آن ها ســاخته شد.پروفســور دانیــا کوفر در 
مصاحبه با »برکلی ولنیس« می گوید: »ما فکر می کنیم در مورد 
انسان نیز نتیجه مشابهی به دست می آید. استرس کنترل شده 
می تواند باعث عملکرد بهتر و هوشــیاری بیشتر شود.«وی در 
ادامه می گوید: »نوعی از استرس مانند استرس قبل از امتحان 
یا یک سخنرانی مهم، می تواند باعث عملکرد شناختی بهتری 

در فرد شود.«

 استرس باعث بهبود وضعیت حافظه می شــود: وقتی تعداد 
ســلول های مغز افزایــش می یابــد، باعث بهبــود وضعیت 
حافظه تان می شود. اگر این وضعیت را از دید بیولوژیکی بررسی 
کنیم، منطقی تر اســت که بگوییم، حیواناتی که به خاطر آوردن 
وضعیت های خطرناک بهتر عمل می کنند، در آینده می توانند 
از آن وضعیت ها دوری کنند.پروفســور کوفر می گوید: »وقتی 
حیوانی با صیاد برخورد کند و برای فــرار از آن موقعیت برنامه 
ریزی کند، بسیار مهم است که بتواند به یاد بیاورد کجا و در چه 
زمانی با آن وضعیت خطر مواجه شده است. در مورد خود شما 
هم همین طور است. برای مثال، وقتی از کوچه ای عبور می کردید 
و کسی شما را در آنجا تهدید کرد، مهم اســت که به یاد بیاورید 
دقیقا کجا چنین اتفاقی افتاده تا بار دیگر از آن اجتناب کنید. مغز 
همواره به استرس پاسخ می دهد.«پژوهش های انجام شده در 
دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو که روی خزندگان انجام شد 
نشــان داد، خزندگانی که در معرض خطر قرار می گرفتند و راه 
خطر را به یاد می سپردند در دفعات بعدی بهتر و سریع تر از خطر 

نجات پیدا می کردند.
 استرس به شما انرژی می دهد: اســترس مثبت می تواند به 
شما انرژی دهد. دکتر دبورا سرانی، نویسنده کتاب »زندگی با 
افسردگی« و استاد روان شناسی دانشــگاه »ادلفی«، درباره 

 ،)eustress( انرژی بخشی استرس می گوید:استرس مثبت
تجربه ای است که می تواند مزایایی به دنبال داشته باشد.وی 
در ادامه می گوید: »وقتی با موقعیت چالش برانگیزی مواجه 
می شویم و در بدن و ذهن مان استرس به وجود می آید، لزوما 
دچار ناامنی در وضعیت جسمی و روحی نخواهیم شد.«استرس 
مثبــت می تواند به تحریــک عصب ها بیانجامــد و اندورفین 
سالم ترشح کند. از اســترس های مثبت می توان به استرس 
ســخنرانی در مکان های عمومی، اجرا روی سن، تولد فرزند یا 
اسباب کشی به خانه جدید اشاره کرد.پس می توانید با فکر کردن 
به استرس های مثبت، چنین حالتی را در خود به وجود آورید که 

به عنوان یک تمرین فیزیکی خوب محسوب می شود. 
 اســترس شــما را از مریض شــدن دور می کند: این مسئله 
اجتناب ناپذیر است که اســترس های مخرب و طوالنی مدت 
می تواند باعث بیماری تان شود ؛اما استرس مثبت و کوتاه مدت 

می تواند باعث ایجاد مقاومت بیشتری در بدن تان شود.
دکتر ســرانی در این باره می گوید: »اســترس خوب، عملکرد 
سیســتم ایمنی بدن را باال می برد.« تحقیقات انجام شده در 
دانشگاه استنفورد نشان داد موش ها وقتی تحت استرس قرار 
گرفتند سیستم ایمنی بدن آن ها مقاومت بیشتری را در مقابل 

بیماری ها از خود نشان داد.

آشپزی

سوپ قارچ و خامه وگان
مواد الزم: قارچ تازه300 گرم، پیاز کوچک سفید یا زرد  یک عدد، 

سیر2 حبه ، کره وگان یک قاشق غذاخوری، آب سبزیجات 3 فنجان، آرد 2 
قاشق غذاخوری، خامه ترش غیر لبنی وگان یک  فنجان ، شیر سویا  یک فنجان 

طرز تهیه: ابتدا قارچ ها را ورقه ای خرد کنید، پیازها را نگینی ریز خرد کرده  و سیرها را یا 
خیلی ریز خرد کنید یا رنده کنید.در یک قابلمه بزرگ، ابتدا کره  گیاهی را بریزید و روی حرارت 

 مایم قرار بدهید تا  کره آب شود.حاال پیاز را اضافه کنید و هم بزنید زمانی که 
 سبک شدند سیرها را اضافه کنید و هم بزنید زمانی که آن ها سبک شدند، قارچ های 
 ورقه شده را اضافه کنید و هم بزنید. به مدت 3 تا 5 دقیقه تفت دهید.آب سبزیجات را 

 اضافه کنید. زمانی که جوش آمد، حرارت را کم رو به متوسط کنید و  و درقابلمه را بگذارید 
و اجازه دهید حداقل 45 دقیقه به آرامی بپزند.آرد، خامه ترش غیر لبنی 

و شیر سویا را اضافه کنید. مخلوط را خوب هم بزنید تا مخلوط شود.
قبل از سرو به مقدار الزم نمک و فلفل اضافه کنید.

نکاتی برای تهیه سوپ قارچ و خامه وگان : در این سوپ می توانید از آب هر نوع 
سبزیجاتی استفاده کنید. می توانید از هرنوع قارچی که دوست دارید 

استفاده کنید. اگر می خواهید از این سوپ برای پذیرایی از 
مهمانان استفاده کنید آن را زودتر تهیه کنید تا طعم 

قارچ در سوپ بیشتر شود.

فایده های  مثبت و تعجب آور استرس روی بدن

»به وقت زندگی« روی موج رادیو صبا اکران »هفت خوان کودکان« در فضای مجازی
مجله صبحگاهی »به وقت زندگی« با محوریت شادی آفرینی و ایجاد 
لحظه هایی خوش راهی آنتن می شود.شوخی با اخبار روز، پیام هایی 
با رویکرد حفظ محیط زیست، روابط فردی و بین فردی، دغدغه های 
خانواده ها در حوزه آموزش مجازی فرزندان و پرداختن به حوزه 
سامت و رعایت پروتکل های بهداشتی محورهای اصلی این برنامه را 
تشکیل می دهند.مجله صبحگاهی »به وقت زندگی« شنبه تا چهارشنبه از 
ساعت ۹ تا 10:30 به صورت زنده روی آنتن می رود.

فیلم نمایشــی »هفت خوان کودکان« بــه نویســندگی و کارگردانی 
حســین مزینانــی از تولیــدات ســال 13۹8 مرکــز تئاتــر کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانــان در قالب طــرح نمایش نما 
در فضــای مجــازی اکران شــد. ایــن نمایــش ویژه کــودکان 
5 تا 12 ســال اســت و هنرمندانی همچون محمدرضــا معجونی، 
 حســین مزینانی، فرشــید عســگری و مانــی کاتــه در آن ایفای
 نقش می کنند.

مديرعامل شركت گاز استان اصفهان، از نشت یابی ۹هزار و 42کیلومتر خطوط 
تغذیه و شــبکه توزیع گاز این شرکت درســطح مناطق شش گانه شهرستان 
اصفهان خبر داد و گفت: نشت یابی مناطق 22 گانه سطح استان نیز از مهرماه 
امسال آغاز شده اســت.به گزارش روابط عمومی شركت گاز استان اصفهان، 
ســید مصطفی علوی، با اعام این خبر، افزود: هدف از انجام عملیات نشت 
یابی، شناسایی و ثبت نقاطی که نشتی گاز دارند و اطاع رسانی آن به تیم های 

کنترل و رفع نشتی است تا از خسارات جانی و مالی پیشگیری به عمل آید.
وی، ادامه داد: پس از شناسایی موارد نشتی توسط تیم های نشت یاب، موارد 
نشتی و مخاطره آمیز در اسرع وقت به واحد بهره برداری اداره گازرسانی اعام 
و واحدهای مربوطه در ســریع ترین زمان ممکن، نسبت به رفع نشتی اقدام 
می کنند.مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، همچنین گفت: از ابتدای 
شروع پیمان نشت یابی مناطق شــش گانه اصفهان که مهر ماه سال گذشته 
آغاز شد تا کنون بیش از 2 هزار و 214 مورد نشت زمینی، یک هزار و 57۹ مورد 
نشت هوایی و 4۹3 نشت در ایستگاه  گازرسانی شناسایی و رفع شده است.

مهندس علوی، با توجه به لزوم تداوم خدمات گازرسانی و تامین مستمر گاز 
طبیعی برای مشترکین، این مهم را منوط به شناسایی و کنترل نقاط مخاطره 
آمیز ورفع هرگونه نشــتی های موردی و احتمالی برشمرد و گفت: بیش از ۹ 
هزار کیلومتر شبکه توزیع و خط تغذیه و بیش از 25۹هزار انشعاب مورد نشت 
یابی قرار گرفته اســت.وی با بیان اینکه عواملی همچون خوردگی داخلی و 

خارجی، تغییر بستر خاک و حوادث غیرمترقبه همچون زلزله ، آب بردگی و... 
اغلب به ایجاد نشتی در خطوط لوله منجر می شــود، افزود: با توجه به وجود 
حدود 26 هزار کیلومتر خطوط شبکه تغذیه، توزیع و انشعابات در سطح استان 
اصفهان، عملیات نشت یابی در قالب دو پیمان بازرسی و کنترل نشت مناطق 
شش گانه و نواحی بیست ودوگانه اســتان به منظور حفظ ایمنی و حفاظت از 
ســرمایه ملی به صورت پیمایشی و توسط دســتگاه های نشت یاب FID یا 
لیزری انجام می شود.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، همچنین گفت: 
به منظور تحقق گازرسانی پایدار و ایمن، افزون بر نشت یابی روزانه، ثبت گزارش 
روزانه و ماهانه، موارد ناایمن شامل علمک معلق، حوضچه شیر بدون درپوش، 
علمک تصادفی، سرقت گاز، نصب توری و... نیز در اسرع وقت به واحدهای 
بهره برداری و اچ اس یی گزارش می شــود.وی  با تاکید بر جدی گرفتن نشت 
گاز، به مشــترکین عزیز توصیه کرد: به منظور حصول اطمینان از عدم وجود 
نشت گاز، الزم است مشترکین گاز خانگی سیستم های لوله کشی گاز داخلی 
منازل خود را دائما تحت کنترل داشته باشند و در صورت عدم حضور در منازل، 
شیر اصلی گاز را ببندند، عاوه بر آن علمک های داخل کوچه ها و خیابان ها نیز 
باید مورد توجه قرار گرفته و تحت هیچ شرایطی ضربه ای به آنها وارد  نشود.

مهندس علوی، گفت: در صورتی که عملیات عقب نشــینی در خانه ای اتفاق 
می افتد، مشترک باید بافاصله جهت جمع آوری علمک نا ایمن، مراتب را با 

تلفن 1۹4 به شرکت گاز اطاع دهد.

 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه  ضمن تشریح دستاوردهای شرکت در سال 
جاری گفت: فوالد مبارکه از آغاز شــیوع ویروس کرونا و به طور مشــخص از 
ابتدای ســال جاری، مجددا مورد تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا قرار 
گرفت و به همین دلیل در حوزه صادرات محصوالت، تامین کاالها و تجهیزات 
موردنیاز و همچنین جابه جایی  ارز    با مشــکات جدی تری روبه رو شــد. 
این در حالی است که شــیوع ویروس کرونا نیز این شرکت را همانند تمامی 
فوالدسازان جهان با مشکات عدیده ای مواجه ســاخت. بااین حال شاهد 
بودیم که با عنایت به شــرایط اقتصادی کشــور و اهمیت تولید که بارها مورد 
تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، مدیریت شرکت با تعهد و دقت 
بیشــتر به امر تولید همت گماردند.مهندس عظیمیان تصریح کرد: اگرچه به 
طور میانگین از حدود 60 درصد مناطق کشــور برای فوالد مبارکه مواد اولیه و 
قطعات و برای حدود 100 درصد مناطق کشور نیز محصوالت فوالد مبارکه ارسال 
می شود و این امر می توانست از لحاظ شیوع ویروس کرونا مشکات خاصی 
ایجاد کند، اما با تاش و زحمت همه همکاران و کادر ایمنی و بهداشتی شرکت، 
این شرایط سخت تاکنون به خوبی مدیریت شده است تا چرخ تولید شرکت 
همچنان در حال گردش باشد و کشور از نظر ورق های فوالدی با مشکل مواجه 
نشود. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه خاطرنشان کرد: استاندار محترم 
اصفهان نیز در گزارش خود به دولت، از فوالد مبارکه به عنوان یکی از شــرکت 
های سرآمد یاد کرد و اعام کرده است که این شرکت با رعایت کامل شیوه نامه 

های بهداشتی اجازه نداده در روند تولید کوچک ترین وقفه ای ایجاد شود.
وی در همین خصوص خاطرنشــان کرد: از زمان شیوع ویروس کرونا، تولید 
بسیاری از فوالدسازان با کاهش قابل ماحظه ای مواجه شده، اما خوشبختانه 
فوالد مبارکه به عنوان یکی از فوالدســازان مطرح بین المللی افزایش تولید 
نیز داشته اســت.مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه، ضمن قدردانی از عملکرد 
مدیران و کارکنان شرکت در این شرایط خاص گفت: بدون شک، در این مسیر، 
همراهی مسئولین منطقه و استان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی 
و مسئولین وزارت صمت قابل تقدیر است.وی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به اهمیت توجه هرچه بیشتر به معیشت کارکنان خاطرنشان کرد: با 
مذاکرات به عمل آمده در این خصوص، تمهیدات الزم در دستور کار قرار گرفته 
تا کارکنان با آسودگی بیشتر به کار و تاش در راه شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد 
کشور ادامه دهند.بخش دیگری از ســخنان مدیرعامل فوالد مبارکه در این 

گفت وگوی زنده، به تعهدات فوالد مبارکه در زمینه مسئولیت های اجتماعی 
اختصاص یافت. وی در این خصوص اظهار کرد: این شرکت در هیچ مقطعی 
نسبت به مسائل و مشکات جامعه بی اعتنا نبوده، از جمله زمانی که سیل در 
بخش های مختلف کشور جاری شد و یا هم اکنون که شیوع ویروس کرونا 
موجبات رنجش هموطنان را فراهم آورده است.مهندس عظیمیان در همین 
زمینه گفت: تاکنون فوالد مبارکه با صرف بودجه ای بالغ بر 70 میلیارد تومان، 
بیمارستان ها و شبکه بهداشــت را یاری کرده است. عاوه بر این، با همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی، اکسیژن بســیاری از بیمارستان های تحت پوشش 
این دانشگاه را در استان اصفهان و بسیاری از استان های کشور، تا پایان سال 
جاری، به ارزش بیش از 72 میلیارد تومان تامین کرده است. در این شرکت 
عقیده بر این اســت که کمک به هموطنان در این شرایط بحرانی خدمتی بی 
منت از سوی فوالد مبارکه اســت.مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه، توجه این 
شرکت به توســعه ورزش اســتان را از دیگر برنامه های این شرکت در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی دانست و اضافه کرد: در نظر است با حمایت بیشتر از 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در همه رشته های ورزشی، به ویژه فوتبال، استان 
اصفهان را در کشف استعدادهای نو و به دست آوردن افتخارات بیشتر یاری 
کنیم تا این باشگاه همچنان در توسعه ورزش استان و کشور موثر واقع شود. 
این در حالی است که باشگاه نیز خود را به علم روز مجهز کرده و در اقدامی مفید 
از اپلیکیشنی به نام »باسا مدیا« رونمایی کرده است.عظیمیان در ادامه به دو 
پروژه بزرگ و مهم در دست اقدام فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت: فوالد مبارکه 
برای حفظ ســهم خود در تولید فوالد کشــور و برای اینکه همچنان به عنوان 
سازمانی موفق در میان شرکت های فوالدساز جهانی مطرح باشد، اجرای دو 
پروژه بسیار مهم نورد گرم شماره 2 و طرح تحول دیجیتال را در دستور کار خود 
قرار داده است. برای اجرای پروژه نورد گرم شماره 2 تیمی ده نفره از بهترین 
کارشناسان و مهندسان شــرکت، در سخت ترین شــرایط و قرنطینه کامل، 
در حال مذاکره با پیمانکاران و ســازندگان داخلی و خارجی هســتند تا این 
ماموریت خطیر را انجام دهند. بر اساس پیش بینی ها، پروژه نورد گرم شماره 
2 تا سه سال دیگر به بهره برداری خواهد رسید و کشور را از واردات ورق بی نیاز 
خواهد کرد. همچنین با بهره برداری از این ابرپروژه، یک میلیون تن ورق مازاد 
بر مصرف داخلی تولید خواهد شد.  در این حالت، با کوتاه شدن دست واسطه 
ها، بازار ســیاه و التهاب بازار از بین خواهد رفت و زمینه ایجاد ارزش افزوده 

بیشتر و صادرات نیز فراهم خواهد شد.
وی در خصوص دیگر پــروژه عظیم فوالد مبارکه گفت: تحــول دیجیتال و به 
کارگیری نسل چهارم تکنولوژی در این شــرکت از دیگر پروژه های در دست 
اجرای این شرکت اســت که از پنجم مردادماه سال ۹5 آغاز شده است. این 
طرح که در هیچ یک از ســازمان های کشــور، به طور جامع و یکپارچه، پیاده 
سازی نشده است، موجبات مدیریت و اداره هوشمند فوالد مبارکه را فراهم 
خواهد کرد و در نهایت باعث افزایش بهره وری و ارزش سهام سهامداران می 
شود. با اجرای این طرح فوالد مبارکه همچنان به عنوان سازمانی جهان تراز 
مطرح خواهد بود. به خاطر داشته باشیم اجرای این دو پروژه بزرگ همدلی 

همه همکاران و مدیران سازمان را می طلبد.

بر اساس اطاعات ارائه شده ؛ شرکت ذوب آهن اصفهان در مهرماه سال جاری 
معادل 1855 میلیارد تومان از محصوالت خود را به فروش رساند که نسبت به 
دوره یک ماهه مشابه سال قبل افزایش 127 درصدی را نشان می دهد. درآمد 
فروش مهرماه ذوب آهن، باالترین درآمد فروش ماهانه در تاریخ این شرکت 
است. در مهرماه نرخ فروش تیرآهن نسبت به ماه قبل 30 درصد رشد داشته و 
در میلگرد نیز نرخ فروش 2 درصد رشد داشته است. نماد ذوب در شش ماه با 
افزایش 22 درصدی به ازای هر سهم 8۹ ریال سود خالص محقق کرده است.

ذوب آهن اصفهان در 7 ماهه امسال توانست ۹420 میلیارد تومان از فروش 
محصوالت خود درآمد کسب کند که از این مبلغ 1855 میلیارد تومان آن مربوط 
به مهر ماه است و این آمار حاکی از این است که درآمد فروش شرکت ذوب 
آهن اصفهان در 7 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 57 
درصدی داشته است، همچنین این شرکت افزایش تولید و فرش ریل آهن را 
در دستور کار قرار داده است.  شایان ذکر است؛ ذوب آهن اصفهان در هفت ماه 
نخست امسال، 87 درصد از کل فروش سال گذشته را پوشش داده است .با 
وجود این که در مهرماه خبرهایی مبنی بر تعیین قیمت شمش فوالد از سوی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرساز شد و با وجود این که مسئوالن بورس 
صراحتا با این مسئله مخالفت کردند، اما همچنان اجرای این سیاست بسیاری 
از فعاالن بورس را نگران کرد که در نهایت قرار شده قیمت فوالد با نرخ پایه 
مشخص شود و سقف قیمت هم به صورت دستوری تعیین نشود و قیمت های 
جهانی براساس نرخ دالر سنا مبنا قرار گرفته که این اتفاق به معنای رسیدن سود 
اصلی به فوالدسازان به جای دالالن است. از این رو شرایط به وجود آمده در کنار 
برنامه افزایش تولید در شرکتی مانند ذوب آهن اصفهان کمک به سودآوری 
این شرکت خواهد کرد، چراکه در هفت ماهه نخست امسال هم این شرکت 
توانسته محصوالت بیشتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بفروشد.تولید 
محصوالت فوالدی شرکت ذوب آهن اصفهان در شش ماهه نخست امسال 
طبق برنامه پیش رفته است بر همین مبنا تا پایان امسال بیش از یک میلیون 
و 100 هزار تن انواع شمش فوالد، تیرآهن، میلگرد و کاف صادر می شود.ذوب 
آهن اصفهان برای افزایش تولید با چالش تامین مواد اولیه مواجه است که 
البته با حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت این مشکل تا حدودی رفع 

شده و در تامین زغال سنگ نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

 نشت یابی بیش از 9هزار کیلومتر از خطوط تغذیه
 و شبکه توزیع گاز در سطح شهرستان اصفهان

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

 حفظ جایگاه جهانی فوالد مبارکه با اجرای طرح های نورد گرم 
شماره 2 و تحول دیجیتال

با هدف تنظیم و پاسخ به تقاضای بازار صورت گرفت؛

رکورد فروش ماهانه ذوب آهن با عرضه حداکثری محصوالت ساختمانی

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