
اجرای طرح غربالگری عمومی کرونا در اصفهان از هفته آینده آغاز می شود؛

همه راه های نرفته
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 سقوط آزاد خودرو 
 رییس اتحادیه خودروی اصفهان از کاهش ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی قیمت خودرو خبر داد؛  
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معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان:

نانوایان به بهانه نان 
کنجدی گران فروشی 

نکنند

 جدال ایران- بوسنی
 با طعم »اسکوچیچ«

 معاون فرهنگی سپاه  
صاحب الزمان)عج(:

 بسیج هر کجا که کشور
   به مشکل برخورده
 به میدان آمده است
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 مسئول پیشگیری و کنترل دیابت
 مرکز بهداشت استان:

 ۳۵۰ هزار اصفهانی 
مبتال  به دیابت هستند
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رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری:

جاده های چهارمحال 
لغزنده است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه ۲۲  آبان 1۳99 
 ۲6 ربیع االول   144۲ 

 1۲  نوامبر ۲۰۲۰
 شماره ۳11۵

8 صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت دوم(

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان

م الف:1041642

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد انتخاب پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی به صورت حجمی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری و بر اساس شرایط مناقصه واگذار نماید، لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. )مناقصه گران 
می بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند- نحوه بارگذاری اســناد پاکت ب و ج از طریق سامانه ستاد و اسناد به وسیله امضاء الکترونیکی )دیجیتالی( صاحبان 

مجاز امضاء می گردد(
تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 1399/08/21 ساعت 14 می باشــد.مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و نحوه ارائه و تسلیم پاکت 
الف به آدرس بهارستان بلوار امیر کبیر مراجعه یا با شماره تلفن 36861090 داخلی 232 تماس حاصل نمایند.اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

موضوع شماره مناقصهردیف
مناقصه

گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 
مناقصه )ریال(

مهلت 
دریافت 

اسناد مناقصه

مهلت 
ارائه 

پیشنهاد
زمان 

بازگشایی
مدت 
قرارداد

12099001352000011

واگذاری انجام 
امور خدمات 
پشتیبانی 
مورد نیاز 

شرکت عمران 
شهر جدید 
بهارستان به 
صورت حجمی

گواهی 
صالحیت 
انجام امور 
پشتیبانی 
و خدماتی

27/375/262/0001/368/770/000
تا ساعت 
19 مورخ 
99/08/29

تا ساعت 
14 مورخ 
99/09/11

ساعت 
10 مورخ 
99/09/12

16 ماه 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

  نام روزنامه:زاینده رود

  تاِريخ انتشار: 99/8/22

شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان

 شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی
 به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق۲9۲ : تاساعت : 1۵:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۳99/۰9/۰8
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۳99/۰9/۰9

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.irشركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  ۳668۰۰۳۰-8- ۰۳1

)  داخلی ۳84  (

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

24.466.443.603823.993.000جاریانجام امور اداری و خدمات عمومی آبفا منطقه مبارکه99-3-172

3.936.138.036196.806.000جاریعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه فالورجان99-3-173

نوبت اول
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ساخت 171 
 باب مسکن 

برای نیازمندان 
 در چهارمحال
 و بختیاری

آغاز عملیات 
اجرایی میدان 

امید در آینده ای 
7نزدیک
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گانتس، نتانیاهو را با صندوق های رای تهدید کرد
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی بار دیگر پیام تهدیدآمیزی را برای نخست وزیر این رژیم فرستاد.

روزنامه عبری زبان »اســرائیل هیوم« گزارش داد که بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر این رژیم را تهدید کرد که اگر بودجه کل دو ساله را تصویب نکند، او 
سراغ صندوق های رای خواهد رفت.بنی گانتس برای جلوگیری از انتخابات چهارم، به ائتالف حاکم 
با نتانیاهو پیوسته بود.وی گفت: زمان در حال اتمام است و ائتالف آبی سفید خواهان تصویب بودجه 
در سریع ترین زمان ممکن است، وگرنه سرنوشت همان ورود به انتخابات جدید کنست )پارلمان 
اسرائیل( خواهد بود.بنی گانتس تصریح کرد که حزب حاکم )لیکود( تصویب بودجه آتی را به تاخیر 
می اندازد در حالی که باید آن بودجه را در ماه اوت گذشته تصویب می کرد و آن را چندین بار و بدون 

ذکر دلیل به تاخیر انداخته است.

موج استعفاها در پنتاگون 
معاونت های سیاسی، اطالعاتی و دفاعی وزیر دفاع آمریکا استعفا کرده اند.نشریه پولتیکو همچنین از 
یک سری استعفاها در پنتاگون پس از برکناری مارک اســپر، وزیر دفاع خبر داد. به نوشته این نشریه 
تا پایان روز سه شنبه معاونت های سیاسی، اطالعاتی و دفاعی وزیر دفاع استعفا کرده اند و به جای آنها 
وفاداران ترامپ گذاشته شدند.کریستوفر میلر، سرپرســت وزارت دفاع آمریکا امور و وظایف مربوط به 
سیاست گذاری دفاعی را به آنتونی تاتا ســپرده است.اندرسون در ژوئن سال جای میالدی برای سمت 
دستیار معاون امور سیاست گذاری وزارت دفاع آمریکا تایید شده بود.وی در نامه استعفای خود نوشت که 
به ویژه بابت رهبری مردان و زنان فداکار در امور سیاست گذاری که نقش اساسی در امنیت ملت آمریکا 

دارند بسیار سپاس گزار است.

 درخواست ها از وزیر خارجه انگلیس جهت تحریم
 نشست عربستان

به خاطر تالش عربستان سعودی برای بیرون راندن یکی از قبایل بادیه نشین از سرزمین مادری شان به 
منظور هموار کردن راه برای ساخت یک »بزرگشهر« در آینده، وزیر خارجه انگلیس با درخواست هایی برای 
تحریم نشست گروه ۲۰ در عربستان مواجه شده است.به نوشته روزنامه تلگراف، قانون گذاران انگلیسی به 
نمایندگی از بادیه نشینان عربستان در نامه ای خطاب به دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلیس گفتند: 
شما یک ضرورت و وظیفه اخالقی دارید و آن این است که از قبیله »الحویطات« حمایت کنید؛ قبیله ای 
که صدها سال است در شمال غرب عربستان سعودی زندگی کرده اما اکنون به آن دستور داده شده تا 
این منطقه را ترک کند.قبیله الحویطات از این منطقه بیرون رانده می شــود تا ساخت شهر بسیار مدرن 
»نیوم« در ساحل دریای سرخ در مجاورت با مرز اردن و شبه جزیره سینا با بودجه بیش از ۵۰۰ میلیارد 
دالر آغاز شود.این پروژه زاییده افکار محمد بن سلمان، ولیعهد عربســتان است و در مرکز برنامه ای با 

عنوان »کارزار ۲۰۳۰« قرار دارد.

قدردانی وزارت دفاع ارمنستان 
وزیر دفاع ارمنستان از اقدام روسیه در اعزام نیرو به منطقه قره باغ جهت نظارت بر آتش بس توافق شده 
میان ایروان و باکو تشکر کرد.»دیوید تونویان«  با تشکر از روسیه در اعزام نیرو به قره باغ، اعالم کرد که 
درگیری در این منطقه کامال متوقف شده است.این در حالی است که در داخل ارمنستان مخالفت هایی با 
آتش بس توافق شده وجود دارد و حتی مخالفان پارلمان این کشور را تصرف کرده بودند.به تازگی  در قره 
باغ آتش بس برقرار شده است.این چهارمین آتش بسی است که از روز ششم مهرماه سال جاری یعنی 
زمان آغاز دور جدید درگیری ها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، دو کشور در مورد آن توافق می کنند.

آتش بس آخر با میانجی گری روسیه مورد توافق ارمنستان و آذربایجان قرار گرفته است.

طلسم انتخابات الکترونیکی در ایران چه زمانی شکسته می شود؟

چالش دشوار انتخابات پیش رو
هر ساله با نزدیک شدن به زمان انتخابات، موضوع برگزاری انتخابات 
الکترونیکی به یکی  از موضوعات داغ کشــور تبدیل می شــود و حاال 
که حدود 7 مــاه تا انتخابات ریاســت جمهــوری 14۰۰ باقی مانده و 
پیش بینی می شود که انتشــار ویروس کرونا تا خرداد 14۰۰ نیز ادامه 
پیدا کند، بحث اســتفاده از انتخابات الکترونیکی بار دیگر مورد توجه 
کارشناسان و مردم قرار گرفته است.از آنجا که نحوه برگزاری انتخابات 
تاثیر مســتقیمی بر مشارکت مردم می گذارد، کشــورهایی که در این 
برهه زمانی مجبور به برگزاری انتخابات شــده اند با رعایت پروتکل ها 
توانسته اند شرایط را برای مشارکت شــهروندان فراهم کنند.در ایران 
هم طبق اظهارات اخیر شــورای نگهبان و وزارت کشور در نشست های 
 خبری هــر دو نهاد اعــالم کردند طرح هایــی برای برگزاری ســالم

 انتخابات دارند. 
یکی از این طرح ها الکترونیکی شــدن مرحله  اخذ رای است.ســال 
گذشته نیز حســن روحانی رییس جمهور در یکی از سخنرانی هایش 
به روش اخــذ رای در انتخابــات انتقاد کــرد. وی در بهمن ماه 98 در 
همایش سراسری استانداران و فرمانداران تاکید می کند که صندوق 
آرا به شــکلی کنونی را نمی پســندد و می گوید: »به وزیر کشور در هر 
دوره ای تاکید کردیم و ایشان نیز این موضوع را دنبال کردند؛ اما نشد. 
این انتخابات را الکترونیکی کنید. افغانستان هم این کار را کرد. مردم 
رای را روی کاغذ می نویسند، توی صندوق می اندازند، فردی آن رای را 
می خواند و فرد دیگری آن را عالمت می زند و البته معلوم نیست این 
فرد چه می خواند و آن یکی کجا را عالمــت می زند، هم اینکه عالمت 
زدند در پایان، نوبت به تجمیع آرا می شود که چه بساطی پیش می آید 

که باید همه آنجا مراقب باشیم«.
 عالوه بر مزایــای انتخابات الکترونیک که اجرای آن در داخل کشــور

 را ضروری کرده است در بند 1۲ سیاســت های کلی انتخابات، دولت 
مکلف بــه بهره گیــری از فناوری های نوین در جهت حداکثرســازی 
شفافیت، سرعت و سالمت در اخذ، شــمارش آرا و اعالم نتایج شده 

است. 
در واقع این مسئله امروزه یکی از راهبردهای اصلی ساختار سیاسی 
کشــور در حوزه انتخابات اســت چراکه همواره مســئله رای مردم به 
عنوان حق الناس از سوی رهبری مورد توجه قرار گرفته شده و خدشه 
در آن حرام اعالم شده است.بنابراین با توجه به اهمیت انتخابات در 
بیانات رهبر انقالب، برگزاری انتخابات الکترونیک در سیاســت های 
کلی انتخابات و همچنین توسط مسئوالن وزارت کشور مورد توجه قرار 
گرفته است.با توجه به شــیوع بیماری کرونا و نگرانی مردم از ابتال به 

این بیماری در صفوف رای، الکترونیکی شــدن انتخابات سال 14۰۰، 
بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است.تجربه انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی آن هم درست چند روز پس از ثبت نخستین 
مورد ابتال به ویروس کرونا در ایران نشان داد که افزایش آمار مبتالیان 
به علت تجمع در حوزه های انتخاباتی و اســتفاده از استمپ، از جمله 
موضوعاتی بود که برخی رســانه ها با اســتفاده از آن به دنبال کاهش 
مشارکت مردم بودند و حاال در آســتانه انتخابات ریاست جمهورری، 
مهم ترین ســوال این اســت که برنامه  دولت برای شــیوه برگزاری 

انتخابات چیست؟
 احمــد علیرضا بیگی، دیگر عضو کمیســیون شــوراهای مجلس نیز 
در خصوص شــرایط برگزاری انتخابات الکترونیک در کشــور، گفته 
است: کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراهای مجلس قطعا این 
موضــوع را پیگیری خواهــد کرد. برگــزاری انتخابــات الکترونیکی 
ضمن کاهش تخلفــات احتمالــی، تجمع در محــالت رای گیری را 
کم می کنــد بنابراین با توجه به تداوم شــیوع ویــروس کرونا تعبیه 
برگزاری انتخابــات الکترونیکی ضــروری اســت. همچنین امکان 
برگزاری انتخابات به صــورت دیجیتال و کاغذی به شــکل همزمان 
وجود نــدارد پس زیرســاخت ها باید تکمیل شــود تــا انتخابات در 

تمــام حوزه های رای گیری به صــورت الکترونیک برگزار شــود.این 
اظهارات در حالی مطرح شــده که محمد هاشمی، عضو اسبق مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام با اشــاره به عرصه آزمــون و خطا نبودن 
انتخابات 14۰۰ بیان کرده »برای انتخابات ســال آینده اگر شــرایط 
کرونا همچنان ادامه داشــته باشد، شــرایط کمی متفاوت شود چرا 
که نمی توان انتخابات را فقط از یک صبح تا شــب برگــزار کنیم. اگر 
با این ضوابط انتخابات برگزار شــود ضریب مشــارکت بسیار کاهش 
می یابد، بنابراین معتقدم وزارت کشــور باید به نحــوی برنامه ریزی 
کند که زمان انتخابات بــه چند روز افزایش یافته تا مــردم بتوانند با 
 رعایت فاصله اجتماعــی و پروتکل های بهداشــتی در این انتخابات

 شرکت کنند«.
با این اوصاف، وزارت کشــور هنوز خبری مبنی بر برگزاری انتخابات 
الکترونیکی در خرداد 14۰۰ منتشــر نکرده اســت. گرچه جمال عرف 
معاون سیاســی وزیر کشــور در نشســت خبری اخیر خــود درباره 
انتخابات الکترونیک گفــت: »برای برگزاری انتخابــات باید ۲۰ الی 
۳۰ هزار صندوق رای الکترونیک تولید شــود که در شــرایط موجود با 
کمبود آن مواجه هستیم البته شــورای نگهبان ایراداتی امنیتی را به 

آن وارد می داند«.

یک دیپلمات ارشد ایرانی در مصاحبه با پایگاه خبری 
»هندو« گفت: من فکر می کنم برای شــرکت های 
هندی ، به رغم افزایش خرید نفت و گاز از بازار آمریکا، 
واردات مجدد نفت از ایــران همچنان امری رویایی 
است.مسعود رضوانیان در پاسخ به  اینکه روابط هند 
و ایران به ویژه با توجه به ادامه فشــار تحریم های 
آمریکا را در حال حاضر چگونه ارزیابی می کند، اظهار 
کرد: با نگاهی بــه کل روابط دوجانبــه در می یابیم 
همواره بین دو کشور تفاهم مطلوب، منافع مشترک 
زیاد و روابط بســیار خوبی وجود داشــته  است، اما 
وقتی از روابط اقتصادی و تجاری ســخن به میان 
می آید، محدودیت هایی توسط طرف سومی مطرح 

می شود که نباید بشود. قدرت های دیگر به صورت 
مســتقیم و یا غیرمســتقیم و به رغم میل دو طرف 
بر این روابط دوجانبه اعمل فشــار کردند.رضوانیان 
ایرانی اظهار داشــت: البته هنوز درها برای پیوستن 
هند و کمک به ایران در این پروژه باز اســت. اخیرا 
ســازمان بنادر و کشــتیرانی ایران از طریق سفارت 
ما در دهلی نو به طور رسمی درخواستی را به همراه 
لیستی از تجهیزات مورد نیاز به مقامات مربوطه در 
هند ارائه داد که امیدواریم دولت هند بتواند به ما در 
تهیه این لیســت در بازار  هند یاری کند. هنگامی که 
حسن روحانی، رییس جمهوری ایران در فوریه ۲۰18 
از هند بازدید کرد، هند توافــق نامه ای را برای تمدید 

1۵۰ میلیون دالر اعتبار با ایران امضا کرد که با در نظر 
گرفتن روابط صمیمانه میان دو کشور، انتظار می رود 
اقدامات برای تســهیل خرید این لوازم با حمایت 
دولت هند به موقع انجام شــود«.رضوانی با اشاره 
به اینکه در حال حاضر  هند هیچ نقشــی در توسعه 
چابهار ندارد، عنوان کرد: هنوز امیدواریم که تعهد خط 
اعتباری هند در ســال ۲۰18  زمینه را برای کمک آن 

کشور به توسعه این خط ریلی فراهم کند. 

دیپلمات ایرانی: 

هند به خرید مجدد نفت از ایران چشم دوخته است

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی طرح حمایت از افشــاکنندگان فساد در این کمیسیون خبر داد.کاظم دلخوش با اشاره به تدوین طرح 
حمایت از افشاگران فساد از سوی نمایندگان، گفت: این طرح باید در کمیسیون بررسی و ایرادات آن برطرف شود.وی با بیان اینکه خأل قانونی درباره حمایت از 
افشاگران فساد وجود دارد، ادامه داد: البته قانون باید به گونه ای تصویب شــود که ضمانت اجرایی هم داشته باشد و بتوان از آن استفاده بهینه کرد؛ به طور مثال 
قانونی درباره حمایت از افشاگران قاچاق وجود دارد که به دست فراموشی شده اســت.نماینده صومعه سرا در مجلس  با بیان اینکه»امروز آمارهایی از فساد در 
الیه های مختلف کشور به گوش می رســد که مبارزه با آن نیازمند انگیزه است که این طرح کمک می کند افراد برای افشــای فساد انگیزه داشته باشند«، گفت: 
طرح های این چنینی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته که شاخص فساد پایینی دارند در حال اجراست و با این طرح یک نظارت درونی در نهادهای مختلف 
ایجاد می شود.سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه یکی از راه های مبارزه با فساد حمایت از افشاکنندگان آن است، تصریح کرد: البته 
نباید باعجله طرحی را تصویب کنیم و بعدها با ایرادات مختلف آن روبه رو شویم؛ همچنین بهتر است در عنوان طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد اصالح 
صورت گیرد و تنها به مباحث مالی آن توجه و تاکید نکنیم؛ چراکه بعضا بسیاری از افشاکنندگان فساد با تهدیدات مختلفی مواجه می شوند.دلخوش اظهار داشت: 

در روزهای آینده این طرح را در کمیسیون بررسی و پس از رفع ایرادات برای اظهارنظر نمایندگان به صحن علنی پارلمان ارجاع خواهیم داد.

چهره روزایرادات طرح »سوت زنی« در کمیسیون قضایی برطرف می شود

وز عکس ر

بازگشت مورالس
استقبال از بازگشــت »ایوو 
مورالــس« رییس جمهوری 
ســابق بولیوی از تبعید یک 

ساله به کشورش

قول و قرار »ظریف« با فرمانده ارتش پاکستان
وزیر امور خارجه در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان گفت که از سوی جمهوری اسالمی ایران گذرگاه 
ریمدان در استان سیستان  و بلوچستان طی هفته آینده گشوده خواهد شد.در  این دیدار طرفین 
ضمن ابراز رضایت از همکاری های سیاسی، نظامی و  منطقه ای دو کشور، گسترش روابط در همه 

ابعاد را مورد تاکید قرار دادند.
 ظریــف در این دیدار به همکاری خوب نظامی دو  کشــور اشــاره و از اقدامات بــه عمل آمده در 
مرز جهت  تحکیــم امنیت مرزی، همزمان با گشــودن گذرگاه های جدید مرزی بین دو کشــور 
تقدیر و اعالم کرد که از ســوی جمهوری اســالمی ایران گذرگاه ریمدان در اســتان سیســتان  و 
بلوچســتان طی هفته آینده گشــوده خواهد شــد.وزیر امور خارجه کشــورمان ابراز امیدواری 
کرد در مقابل گذرگاه گبد نیز از ســوی طرف پاکســتانی باز شــود و به مرور ســایر گذرگاه ها از 
جمله پیشــین  - مند برای گســترش ارتباطات مردمی و تجاری بین دو  کشــور افتتاح شــود. 
ژنــرال باجوا نیــز در این دیدار ضمــن تاکید بــر اهمیت همکاری هــای سیاســی و نظامی دو  
کشــور، بر ضرورت گســترش همکاری ها در همه ابعاد تصریــح و از مصوبه دولت پاکســتان 
 برای گشــایش بازارچه مــرزی و  گذرگاه های مختلــف از جمله گــذرگاه ریمــدان - گبد و   نیز

 پیشین - مند حمایت کرد.

شکایت دولت از تعدادی نمایندگان مجلس
معاون پارلمانی رییس جمهور گفــت: معاونت حقوقی رییس جمهور در ارتبــاط با نطق و اظهار 
نظر برخی نمایندگان که مصداق اهانت به رییس جمهور بوده، از برخی نمایندگان شــکایت کرده 
است.حسینعلی امیری افزود: نمایندگان از جهت قانون حق دارند طرح ارائه دهند؛ اما بر اساس 
مطالعاتی که انجام گرفته چون طرح ها در زمان کوتاهی تهیه می شود و مجالس امکانات دولت 
را ندارند، در عمل می بینیم که خیلی از مسائل ریز قانون گذاری در طرح ها مغفول می ماند.لذا از 
ریاست محترم مجلس تقاضا داریم لوایح دولت را در دستور بررســی قرار دهند و این در حالی 
است که تمامی این لوایح بار مالی آن تامین می شود.امیری خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس 
در ارتباط با وظایف خــود می توانند در کلیه امور کشــور اظهار نظر کنند؛ امــا در هیچ جای قانون 
اهانت، نشر اکاذیب، افترا و نســبت ناروا قابل قبول نیست.موارد معدودی داشتیم و محدود که 
نطق و اظهار نظری واجد همین عباراتی که اشاره شــد بوده که این موارد توسط معاونت حقوقی 
رییس جمهور در دســتگاه قضایی پیگیری شده اســت.وی در پاسخ به این ســوال که تاکنون 
 شــکایتی از نماینده ای شــده اســت یا خیر؟ گفت:  مواردی بوده که معاونت حقوقی شــکایت

 کرده است.

گفت وگوی »بایدن« و »مکرون« درباره برنامه هسته ای ایران
بایدن و مکرون درباره برنامه هسته ای ایران به صورت تلفنی گفت وگو کردند. بایدن در این تماس 
تلفنی ضمن تشکر از مکرون بابت تبریک به وی برای انتخابات آمریکا از تمایل خود برای تقویت 

روابط میان آمریکا و فرانسه خبر داد.
نامزد حزب دموکرات و رییس جمهور فرانســه دربــاره طیفی از منافع مشــترک نظیر مقابله با 
ویروس کرونــا، ایجاد امنیت جهانی بهداشــت، مقابله بــا تهدید تغییــرات آب وهوایی، تقویت 
حقوق بشــر و ایجاد بنایــی بــرای بازیابی اقتصــاد جهانی گفت وگــو کردند.بایــدن همچنین 
آمادگــی خود برای همــکاری مشــترک درباره چالــش جهانــی از جمله امنیت و توســعه در 
آفریقا، درگیری هــا در اوکراین و ســوریه و برنامه هســته ای ایران اعالم کرد.بر اســاس بیانیه 
منتشــر شــده توســط دفتر بایدن و »کامال هریــس« معــاون وی، نامزد حــزب دموکرات با 
 »آنگال مــرکل« صدر اعظم آلمان و »بوریس جانســون« نخســت وزیر انگلیــس نیز گفت وگو

 داشته است.

کافه سیاست

معاون سیاسی وزیر امور خارجه:

ذوقی از آمدن »بایدن« 
نداریم

معاون سیاســی وزیر امور خارجــه با بیان 
اینکه ما نه از ماندن »ترامپ« وحشــت زده 
 می شــویم نه از آمدن »بایــدن« ذوق زده

 می شویم، گفت: ما بر اساس منافع خودمان 
تصمیم می گیریم.ســید عباس عراقچی با 
بیان اینکه انتخابات آمریکا واقعیت دیگری 
را هم نشان داد و آن دو قطبی شدن جامعه 
آمریکاست، اظهار داشت: آمریکا به شرایطی 
رسیده که دقیقا دو قطب تقریبا مساوی در 
آن وجود دارد و این دو قــدرت با یکدیگر به 
رقابت می پردازند و نمی تواننــد همدیگر را 
تحمل کنند.عراقچی با اشاره به اینکه ترامپ 
با همه خصایصی که از او می شناسیم تقریبا 
۵۰ درصد جامعه آمریکا به وی رای می دهند، 
تصریح کرد: با وجود آن خصایص و رذایلی 
که در شــخص ترامپ وجــود دارد، نصف 
جمعیت آمریکا طرفدار او هستند که به نظرم 
این موضوع قابل مطالعه اســت و می تواند 
تهدیدی برای جهان باشــد.معاون سیاسی 
وزیر امــور خارجه درباره رفتارهــای دو ماه 
آینده ترامپ، تاکید کــرد: این روزها حدس 
و گمان هایی زده می شود و شایعاتی وجود 
دارد مبنی براینکه در دو ماه آینده ترامپ در 
ســطح بین المللی و به خصوص در رابطه با 
ایران چه می خواهــد بکند.عراقچی گفت: 
ترامپ نشان داد که به چیزی پای بند نیست 
و هر کاری ممکن است انجام دهد بنابراین 
ما باید این را بدانیم ولی نکته دوم که از نکته 
اول مهم تر است، اینکه هر کاری هم انجام 

دهد نتیجه ای نخواهد گرفت.

بین الملل
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نماینده مردم اصفهان در مجلس:

بودجه کشور 150 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی گفت: در حال حاضر بودجه کشور ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد که از طریق واگذاری دارایی ســرمایه ای و یا واگذاری اوراق 
تامین می شود.مهدی طغیانی اشاره ای به ارائه گزارش مفصلی از وضعیت بودجه کشور و استان 
توسط رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان داشت و گفت: در حال حاضر بودجه 
کشور ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد، از جمله منابعی که این کسری را تامین می کند 
واگذاری دارایی سرمایه ای در واقع همان فروش نفت است که به شدت کاهش یافته و در ازای 
آن فروش دارایی های مالی و یا اوراق را واگذار می کنیم.طغیانی تصریح کرد: البته بخش اعظمی 
از این منابع صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت می شــود و به همین دلیل بخشی از 
انتظارات نمایندگان در پروژه های عمرانی محقق نمی شــود و تحت فشار هستند و در واقع کشور 

در بودجه دچار مشکل است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
اطالعات در حوزه اشتغال، ناقص است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه کرونا تاثیر مضاعفی را بر واحدهای 
کوچک گذاشته و دلیل آن بیشــتر در تامین سرمایه در گردش آنهاســت، می گوید: مطابق آمار 
موجود حدود ۶۵ درصد اشــتغال کشور در دســت بنگاه های کوچک اســت، همچنین کرونا بر 
مشاغل غیررسمی که ۶۰ درصد اشتغال کشور در این بخش است، اثر گذاشته است، از سوی دیگر 
متاسفانه آثار کرونا بیشــتر بر مشــاغل حوزه خدمات بوده که ۵۰ درصد اشتغال کشور نیز در این 
بخش است.کانی  در خصوص آثار منفی کرونا بر مشاغل موجود در اصفهان، اظهار داشت: یکی 
از مشکات اصفهان و حتی کشور این است که اطاعات در حوزه اشتغال ناقص است و متاسفانه 
تابلوی رصد اشــتغال بر مبنای یک سری شــاخص ها و مولفه ها هنوز طراحی نشده است.وی 
توضیح می دهد: این تابلو بدین معناست که وضعیت اشتغال موجود و آینده استان را به صورت 
هوشــمند رصد کنیم؛ مثا این تابلو بگوید که در سه ماهه آینده ۲ هزار شغل را از دست می دهیم.

کانی با بیان اینکه در حال پیگیری این موضوع و طراحی تابلویی برای رصد اشــتغال استان با 
همکاری خانه صنعت و اتاق بازرگانی هستیم، تصریح می کند: به طور قطع با در نظر گرفتن این 

مولفه ها وضعیت حال و آینده اشتغال کشور قابل رصد خواهد بود.

توسعه صنعت گوهر سنگ اصفهان تسریع می شود
رییس هیئت عامل ایمیدرو اعام کرد: اجرای برنامه های این سازمان در توسعه صنعت گوهرسنگ 
استان های خراسان رضوی، قم، کرمان، اصفهان در قالب تفاهم نامه با استانداری ها سرعت می گیرد. 
وی افزود: ایمیدرو آمادگی دارد تا تامین مالی واحدهای فرآوری گوهرســنگ ها در اســتان ها را از 
محل منابع صندوق ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی به عهده گیرد.خداداد غریب پور در جلسه 
پایش استانی اقدامات ایمیدرو در حوزه گوهرسنگ ها که با حضور استانداران کرمان و قم برگزار شد، 
افزود: انعقاد تفاهم نامه همکاری بین ایمیدرو و اســتانداری ها در بخش گوهرسنگ ها، به تعیین 
تعهدات بین دو طرف منجر و سبب تسریع در اجرای این مهم می شود.وی گفت: در این تفاهم نامه 
ها توسعه اکتشاف، استخراج، احیای معادن کوچک، تامین مالی برای احداث واحدهای فرآوری، 
بازار و اشتغال زایی با محوریت رونق مشــاغل خانگی مورد توجه است.رییس هیئت عامل ایمیدرو 
افزود: تاکنون ۱۰ عنوان پژوهشی در حوزه گوهرســنگ ها تدوین شده است. از این تعداد، سه طرح 
پژوهشی برجسته در بخش »اکتشاف یاقوت سرخ در مرمریت های خاش«، »بهسازی پلیمری 
 فیروزه های نیشابور« و »اکتشاف و بررسی گوهرسنگ های پگماتیت های محور قروه – گلپایگان« 

مورد توجه است.

رییس اتحادیه خودروی اصفهان از کاهش ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی قیمت خودرو خبر داد؛

سقوط آزاد خودرو

وضعیت در بازار خودرو به شدت عجیب و  مرضیه محب رسول
غیر قابل پیش بینی شده است. در حالی 
که نه خرید و فروشی در بازار انجام می شــود و نه عرضه و تقاضایی 
وجود دارد؛ اما قیمت ها بنابر مولفه هایی خارج از بازار و بیشتر حاصل 
جو روانی به شدت نوسان دارد؛ نشانه هایی از اوج گرفتن یک بازار به 
شــدت بیمار در کشــور که به رغم تمام وعده های داده شده نه تنها 
کنترلی بر آن اعمال نمی شود بلکه در شــرایط کنونی حتی خریداران 
واقعی هم نمی توانند در این آشفته بازار خودرو، نیازهای خود را تامین 
کنند. سیگنال های فرستاده شده از بازار می گویند که قیمت ها ممکن 
است تا  ۵۰ درصد هم کاهش داشته باشــند؛ این مسئله ای است که 
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران اعام کرد. به گفته 
وی، در حال حاضر خودروســازان همچنــان با زیان خــودرو تولید 
می کنند. با کاهش قیمت ارز ، هزینه هــای تولید هم کاهش یافته و 
خودروساز ابتدا از زیان خارج شده و شاید به سود حداقلی دست پیدا 
کند، اما این امر به معنی تغییر در قیمت کارخانه خودروها نیست.این 

سخنان در حالی مطرح شــده  که تا کنون قیمت خودرو در بازار ایران 
بین ۱۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با کاهش قیمت روبه رو شده است.اگر این 
روند کاهش قیمت ادامه داشــته باشد و قیمت کارخانه و بازار نزدیک 
هم شــود، پیش خرید خودرو برای بســیاری از مردم دیگر به صرفه 
نخواهد بود. سقوط آزاد قیمت ها در چند روز اخیر به دنبال افت قیمت 
ها در بازارهای مالی دیگر مانند ارز و طا اتفاق افتاده است؛ حبابی که 
خیلی زود با خبر پیروزی »بایدن« ترکید و بــازار خودرو را در رکودی 

شدید فرو برد.
آنگونه کــه رییس اتحادیــه فروشــندگان خودروی اصفهــان گفته 
است:طی چند روز گذشته بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان قیمت خودروها 

کاهش داشته است.
حمیدرضا قندی با اشاره به رابطه مســتقیم قیمت خودرو با نرخ ارز، 
اظهار کرد: با توجه به کاهش قیمت ارز پس از مشــخص شدن نتایج 
انتخابات آمریکا، انتظار کاهش قیمت خودرو نیز وجود داشــت.وی 
افزود: جو کنونی بازار روانی است. تا چند روز گذشته قیمت ها کاهش 

قابل توجهی داشته، به طوری که پراید حدود ۲۰ میلیون تومان ارزان تر 
شد و سایر محصوالت ایران خودرو و ســایپا در این چند روز کاهش 
بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی داشته اند.قندی تاکید کرد: وضعیت بازار 
فقط تحت تاثیر جو روانی ناشــی از انتخابات آمریکاســت. از  حدود 
۱۵ روز پیش تا کنون معامات خودرو در ســطح اســتان اصفهان ۹۰ 
درصد کاهش یافته و برخی نمایشگاه داران از ۲۰ روز تا یک ماه است 
که هیچ قــراردادی تنظیم نکرده اند و رکود بازار خودرو کاما مشــهود 
اســت.وی اضافه کرد: اگر قیمت دالر در حدود ۲۴ هزار تومان تثبیت 
شــود، کاهش نرخ آن بر بازار خودرو نیــز موثر خواهد بــود؛ اما اگر 
 دوباره شاهد جهش قیمت ارز باشیم، قیمت خودرو مجددا افزایش 

خواهد یافت.
رییس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران گفت: پیش از انتخابات 
آمریکا، برخی انتظارات این بود که با انتخاب دوباره ترامپ نرخ دالر نیز 
در کانال ۳۰ هزار تومان خواهد ماند؛ اما با توجه به اینکه اکنون نتیجه 
انتخابات آمریکا به نفع دموکرات ها تغییر یافته اســت قیمت دالر در 
بازار ایران کاهش یافت. قندی گفت: اتفاق جدیدی برای بازار خودرو 
نیفتاده و خودرویی به بازار تزریق نشــده است که بتوان گفت کاهش 
قیمت ناشی از عرضه خودرو است. افزایش یا کاهش قیمت خودرو 
در بازار ایران به نسبت صحبت های برخی مســئوالن اتفاق می افتد.

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان در پاسخ به این سوال 
که واردات خودرو چه تاثیــری در بهبود وضعیت بــازار ایران خواهد 
داشت، گفت: از عمر دولت فعلی کمتر از چند ماه مانده است در حالی 
که واردات خودرو زمان بر است بنابراین در خوش بینانه ترین حالت تا 
یک سال آینده هیچ خودرویی وارد نخواهد شد. خودروهای خارجی 
نیز عما با توجه به نرخ ارز، قیمت گذاری می شــود بنابراین واردات 

خودرو تاثیری در بازار خودرو ایران نخواهد داشت. 
این اتفاق مانند رخدادهای مشــابه در بازار خودرو از نظر کارشناسان 
مقطعی خواهد بود و نمی توان گفت قیمت ها در بازار کاهش داشــته 
بلکه نوعی جبر روانی حاصل از رویدادهــای غیر اقتصادی و خارج از 
کشور در خروج و یا استپ سرمایه ها در بازار تاثیر داشته است. در حال 
حاضر وضعیت به گونه ای است که خریداران برای خرید خودرو دست 
نگه داشــته اند و عده ای هم از این بازار عقب نشــینی کرده اند در عین 
حال آگهی های فروش خودرو نیز بیشــتر شــده که نشان از افزایش 
رفتارهای هیجانی برای فروش خودرو در بازار است هر چند هنوز اتفاق 
خاصی صورت نگرفته؛ اما جو روانی همان طور که حباب قیمتی ایجاد 

کرده بود باعث کاهش قیمت ها نیز شده است.

معاون اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
گفت: ایجاد بانــد دوم و جاده های ترانزیتی و پر تردد 
در اولویت اجرای طرح های توســعه راه سازی در این 
خطه قرار دارد.فرزاد دادخواه با اشــاره به اینکه مرکز 
شهرستان های اصفهان به صورت چهار خطه به مرکز 
استان وصل می شود، افزود: جاده بین استانی سمیرم 
و یاسوج و راه های انارک به سمت طبس از سه راهی 
جندق به سمت معلمان ۲ طرفه هســتند که باید در 
اولویت توســعه قرار گیرد.دادخواه تصریح کرد: یکی 
از وظایف کمیســیون عمران مجلس شورای اسامی 

بررســی بودجه دســتگاه های مختلف است که باید 
توجه ویژه ای به تامین اعتبار طرح های راه ســازی و 
توسعه جاده ای داشــته باشد.وی با اشــاره به اینکه 
عبور کریدور شمال و جنوب کشور از اصفهان ضرورت 
تامین و افزایش اعتبارات این بخش را محســوس 
می کند، افزود: اســتان اصفهان با وســعت ۱۰۷ هزار 
کیلومتر مربع، انواع شــبکه های بزرگراهی، آزادراهی، 
اتوبانی و روستایی کشــور را در خود جای داده است.

دادخواه درعین حال تاکید کرد کــه اعتبارات محدود 
و قطره چکانی برای اجرای طرح های بزرگ راهداری 
این استان کافی نیست و تکمیل طرح ها را با مشکل 
جدی مواجه می کند. اگر بناســت که آزادراه اصفهان 

شیراز یا بزرگراه کاشان به بادرود ساخته شود یک بار 
اعتبار برای آن تخصیص دهند و آن را تکمیل کنند.وی 
ادامه داد: اعتبارات اندک موجب طوالنی و فرسایشی 
شــدن طرح های راهداری می شــود و هنگامی که به 
انتهای طرح می رسیم قطعه اول فرسوده شده و نیاز 
به بازسازی و بهســازی دارد.معاون راهداری اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: 
مهم ترین مســئله ای که موجب تاخیر در روند اجرای 
پروژه های راهداری می شــود افزایش قیمت اجرای 
طرح هاســت به گونه ای که سال گذشــته آسفالت با 
قیمت ۱۰۰ هزار تومان در هر تن در جاده ها مورد استفاده 

قرار می گرفت، اما امسال به ۴۵۰ هزار تومان رسید.

معاون اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان:

 جاده های ترانزیتی در اولویت طرح های راه  سازی
 در اصفهان قرار دارد

خبر روز

نرخ تورم چین در کمترین سطح ١١ سال اخیر قرار گرفت
نرخ تورم چین برخاف انتظارات به نیم درصد کاهش پیــدا کرد.نرخ تورم چین در ١٢ ماه منتهی 
به اکتبر به ۰.۵ درصد رسید. این نرخ تورم که ۱.۲ درصد کمتر از  تورم ماه قبل و  ۰.۳ درصد کمتر از 
نرخ پیش بینی شده توسط کارشناســان بوده، بیش از همه تحت تاثیر کاهش تورم بخش حمل 
و نقل قرار گرفته که تورم آن به منفی ۳.۹ درصد کاهش پیدا کرده اســت. این کمترین تورم ثبت 
شده ۱۱ سال اخیر در چین بوده است. آب و برق با تورم منفی ۰.۷ درصدی و لباس با تورم منفی 
۰.۳ درصدی دیگر بخش های مهم کاهنده تورم بوده اند.  در بین ســایر بخش های تورمی، تورم 
بخش مواد غذایی ۲.۲ درصد و خدمات ۲.۴ درصد اندازه گیری شده است.بر مبنای ماهانه، نرخ 
تورم چین در ماه اکتبر به منفی ۰.۳ درصد رسیده که  ۰.۵ درصد کمتر از تورم ماهانه ثبت شده این 

کشور برای ماه قبل به حساب می رود.

 توافق اروپا برای وضع تعرفه بر 4 میلیارد دالر 
واردات آمریکایی

اتحادیه اروپا اعام کرد با وضع تعرفه و سایر جریمه ها برای ۴ میلیارد دالر از واردات آمریکا بر سر 
حمایت غیرقانونی دولت آمریکا از هواپیماســازی بوئینگ، موافقت کرده است.معاون اجرایی 
کمیسیون اروپا،  گفت: آمریکا به دنبال رای ســازمان تجارت جهانی که در پرونده ایرباس به نفع 
این کشور صادر شد برای کاالهای اروپایی تعرفه وضع کرده است و حاال ما با رای سازمان تجارت 
جهانی در پرونده بوئینگ که به نفع اروپا صادر شــد می توانیم تعرفه هــای خود را بر کاالهای آنها 
وضع کنیم و این کاری اســت که در حال انجام آن هستیم.والدیس دومبروسکیس، اضافه کرد: 
البته درهای ما به روی یک راه حل که از طریق مذاکره به دســت بیاید باز است. پیشنهاد ما هنوز 
روی میز است که هر دو طرف تعرفه های خود را لغو کنند؛ اما به رغم تاش های انجام شده آمریکا 
هنوز توافق نکرده اســت که تعرفه های خود را کنار بگذارد.این اقدام پس از آن انجام می شود که 
ماه گذشــته WTO به بزرگ ترین بلوک تجاری جهان برای وضع تعرفه بر کاالهای آمریکایی به 
علت سوبسیدهای داده شده به بوئینگ، چراغ سبز نشان داد. البته پیش از آن هم WTO برای 
آمریکا مجوز وضع تعرفه بر ۷.۵ میلیارد دالر از واردات اروپــا را در تافی حمایت غیرقانونی اروپا 

از ایرباس صادر کرده بود.

صندوق بین المللی پول اعام کرد:

کاهش رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
بنابر اعام صندوق بین المللی پول، به دنبال شــیوع بیماری کرونا در جهان، چشــم انداز رشــد 
اقتصادی در جهان به ویژه کشــورهای منطقه مناپ )خاورمیانه، شــمال آفریقا، افغانســتان و 
پاکستان( در هاله ای از ابهام فرو رفته است.آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد میزان 
رشد اقتصادی در این منطقه به سبب بروز رکود در اقتصاد تا پایان سال ۲۰۲۰ با افت ۴.۴ درصدی 
روبه رو می شود.بر اساس این گزارش، میزان افت اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، 
با وضعیت اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت و درآمد اندک برخی از کشورها در جنوب صحرای 
آفریقا در ارتباط است.طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی در منطقه 
در ۲۰۲۱ با رشد ۲.۹ درصدی مواجه می شود.از دیگر سو، پیش بینی می شود ریسک بدهی پایدر 
در این منطقه تا پایان ســال ۲۰۲۰ با افزایش روبه رو شــود.پیش بینی شده است در کشورهای 
وارد کننده منطقه مناپ،  نســبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به حدود ۹۱ درصدی و در 
کشورهای  وارد کننده نفت منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به حدود ۶۰ درصد برسد.این درحالیست 
که نســبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در بین صادرکنندگان به ترتیب در منطقه مناپ ۴۶ و 

برای صادرکنندگان نفت آسیای مرکزی و قفقاز ۲۴ درصد است.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرعامل شرکت پرشین کارگو گفت: ۲۴۵۰ تن بار در مجموع ۱۳۵ پرواز کارگو اصفهان از فرودگاه شهید بهشتی به مقصد کویت ارسال شده است.وحید اسدی 
سرعت، دقت و امنیت را مهم ترین مزیت حمل بار هوایی دانســت و اظهار کرد: پایانه بار هوایی اصفهان از سال ۸۳ کلید خورد و با تاش اتحادیه صادرکنندگان 
و واردکنندگان محصوالت کشاورزی، اتاق بازرگانی، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان و همچنین تعامل با شــرکت پرشین کارگو در شهریور سال ۱۳۹۸ با حضور 
دو وزیر راه و شهرسازی و صمت افتتاح شد.به گفته مدیرعامل شرکت پرشین کارگو، اگرچه کارگوهای بسیاری در کشور است، اما کارگو ترمینال اصفهان یکی از 
استانداردترین کارگوهای کشور است و به لحاظ وســعت بعد از کارگوترمینال فرودگاه امام خمینی )ره( قرار دارد.وی افزود: کارگوترمینال اصفهان طی قرارداد 
BOT قرار شد به مدت ۱۲ سال از تاریخ بهره برداری در اختیار اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی قرار گیرد و طبق برنامه مقرر شد بخشی 
از حق بهره برداری کارگو اصفهان به شرکت پرشین کارگو واگذار شود. اسدی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد بارهای کارگوترمینال اصفهان، شامل میگو و ماهی و غیر 
استانی است، تصریح کرد: از استان اصفهان و استان های همجوار آن، انتظار می رود بارهای خود را از این طریق ارسال کنند، اما متاسفانه برخی بارهای اصفهان 

از فرودگاه امام خمینی )ره( جابه جا می شود در حالی که اصفهان امروز این پتانسیل را دارد.

بیش از 90 درصد بارهای کارگوترمینال اصفهان، غیراستانی است

برداشت 
خرمالوی جهانی 
»قصردشت« 

برداشــت خرمالــو از باغات 
قصردشــت شــیراز در فصل 
پاییز، از اواسط مهر ماه آغاز و 
تا اواخر آذر ماه بسته به شرایط 
آب و هوایی این منطقه ،طول 
می کشــد. ایــن محصول نه 
تنها شــهرت ملی بلکه شهرت 

جهانی دارد.

وز عکس ر

عکس: فارس

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان:

نانوایان به بهانه نان کنجدی 
گران فروشی نکنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان با بیان اینکه بــا تصمیم جدید، زدن 
کنجد روی نان های یارانه ای ممنوع شــده 
است، گفت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار تن 
روغن به عنوان ســهمیه استان در نظر گرفته 
شده که حدود ۵۰۰ تن آن با قیمت مصوب در 
فروشــگاه های بزرگ در حال توزیع است.

حســن قاضی عســگر درباره آخرین نتایج 
جلسه ستاد تنظیم بازار اســتان، اظهار کرد: 
در جلسه اخیر تصمیمات خوبی برای کنترل 
قیمت ها گرفته شــد، همچنیــن تعزیرات 
حکومتی، بازرسی سازمان صمت و بازرسی 
اصناف با گران فروشــان برخــورد می کنند.

وی همچنین افزود: در مصوبه قبلی ســتاد 
تنظیم بــازار قرار بود براســاس میزان تولید 
ســهمیه نهاده های دامی را دریافت کنیم که 
خوشــبختانه اجرایی شــد و امروز وضعیت 
نهاده هــا تا حــدودی بهبود یافته اســت و 
امیدواریم شــرایط را بهتر مدیریت کنیم.وی 
در خصوص بی ثباتی قیمت نان در اصفهان و 
موارد باالی تخلف در این صنف، اظهار کرد: در 
حال حاضر دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه 
پرداخت می کند تا نان با قیمت مناســب به 
دست مصرف کننده برسد، بنابراین نانوایان 
به هیچ وجه مجاز به گران فروشی نیستند.

قاضی عســگر تاکید کرد: متاســفانه برخی 
نانوایان با سوءاستفاده و به بهانه زدن اندکی 
کنجد، پول بیشتری از مشــتریان دریافت 
می کردند اما با تصمیم جدید، زدن کنجد روی 
نان های یارانه ای ممنوع شــده است، البته 
نانوایان آزادپر می توانند این کار را انجام دهند.

وی گفت: نانوایان باید در تابلویی مشخص به 
مردم اطاع رسانی کنند که آرد آنها یارانه ای 
اســت یا آزاد؛ همچنین وزن نان باید دقیق 
ذکر شود، بنابراین مردم در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف مغایر با آنچه در این تابلو ذکر 
شده، می توانند موارد را به شماره بازرسی ۱۲۴ 

و یا ۱۳۵ تعزیرات گزارش دهند.
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رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری:

جاده های چهارمحال لغزنده است

رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری با اشاره به آغاز بارش باران در 
استان گفت: تمام محورهای مواصالتی استان لغزنده است و رانندگان 
در هنگام رانندگی باید بیش از گذشته احتیاط کنند.سرهنگ غالمعلی 
نوربخش با اشاره به نخستین بارش  استان و لغزندگی سطح جاده ها  
افزود:با بارش نخســتین باران، ســطح جاده ها لغزنده می شــود به 
همین دلیل،  رانندگان رعایت بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی را مد 

نظر داشته باشند.
به گفته وی، با توجه به اینکه در فصل هــای گرم و بدون بارش، روغن 
و گازوییل خودروها بر ســطح جاده ریخته شده است و به دلیل اینکه 
این روغن و گازوییل شسته نشده، در نخستین بارندگی جاده ها بسیار 
لغزنده است.نوربخش از رانندگان خواســت تا قبل از انجام سفر و یا 
عبور و مرور در جاده ها، نقص فنی خودرو، عاج الستیک و برف پاکن 

به ویژه در وسایل نقلیه عمومی را بررسی کنند.
وی اظهار داشت: رانندگان باید با سرعت مطمئنه رانندگی کنند و عجله 
و شتاب در رانندگی نداشته باشند تا شاهد حوادث رانندگی در روزهای 
بارش نباشــند.رییس پلیس راه چهارمحال و بختیــاری  با تاکید بر 
رعایت سرعت مطمئنه افزود: بیشــتر تصادفات در روزهای بارانی به 

دلیل خروج از جاده و واژگونی خودروهاست.وی به استقرار گشت های 
پلیس در محورهای مواصالتی اســتان به منظور افزایش ایمنی تردد 
خودروها اشاره کرد و گفت: رانندگان فاصله طولی، سرعت مجاز و توجه 

به جلو را رعایت کنند.
نوربخش با اشــاره به اینکه در زمان بارش تمام محورهای مواصالتی 
خطرآفرین اســت،افزود: راننــدگان در محورهای پرتــردد از جمله 
بروجن، لردگان به ایذه، مناطق برف گیر شهرستان کوهرنگ، گردنه ها 
و پیچ های پرخطر و محور  شــلمزار بیشــترین دقت  را داشته باشند.  
چهارمحال وبختیاری حدود سه هزار و ۷۳۲ کیلومتر راه اصلی، فرعی 

و روستایی دارد.
بــر اســاس بررســی آخریــن نقشــه های هواشناســی و تصاویر 
ماهواره ای از روز چهارشــنبه با تقویت ســامانه بارشــی به تناوب تا 
روز جمعه بارش باران، گاهی با رعدوبرق و وزش باد نســبتا شــدید 
انتظار می رود.شــدت بارش ها برای امروز و فردا، بــرای نیمه غربی 
و جنوبی اســتان )مناطق کوهرنگ، لردگان، اردل و کیار ( اســت که 
 در این مــدت در مناطق سردســیر و گردنه های برف گیــر بارش برف

 پیش بینی می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری :

علت گرانی گوشت قرمز و مرغ  فقط نهاده نیست
 یکی از دالیل افزایش قیمت گوشــت قرمز و مرغ در ماه های قبل،  تامین نشدن نهاده دامی برای 
دامداری ها و مرغداری ها به قیمت دولتی از سوی مسئوالن جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
عنوان می شد، در روزهای گذشته خبری مبنی بر  ورود نهاده دامی به استان از سوی روابط عمومی 
این سازمان به استان منتشر شد و بر این اساس باید شــاهد کاهش قیمت گوشت و مرغ در بازار 
باشیم.طبق گفته معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری ، تنها 
نهاده عامل افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار نبوده و قاچاق دام زنده نیز در این امر دخیل است، 
به نظر می رسد با این شرایط شاهد ثبات و کاهش قیمت گوشت و مرغ در بازار نباشیم.سام مردانی 
با بیان اینکه یک محموله نهاده دامی وارد چهارمحال و بختیاری شده است، اظهار کرد: این نهاده ها 
در حال توزیع بین مرغداری ها و دامداری های استان اســت.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: توزیع نهاده دامی دولتی تاثیــر مثبتی در کاهش 
قیمت مرغ و گوشت قرمز دارد، اما علت اصلی گرانی گوشــت قرمز و مرغ تنها نهاده نیست.وی با 
اشاره به اینکه قاچاق دام زنده یکی از عوامل گرانی گوشت قرمز در چند وقت اخیر بوده، گفت: سایر 

هزینه های تولید نیز در قیمت گوشت قرمز و مرغ تاثیرگذار است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری:

جشنواره »داستان کوتاه یوسف« برگزار می شود
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیــاری، از برگزاری نهمین 
دوره جشــنواره داســتان کوتاه دفاع مقدس یوســف در اســتان خبر داد.منوچهر دوالفقاری اظهار 
داشت: دفاع مقدس و مقاومت اسالمی، دفاع مقدس و دستاورد های ۴۰ ساله، چهل سالگی دفاع 
مقدس، خاطرات زنان در دفاع مقدس، مقاومت شهر ها در دفاع مقدس، خاطرات آزادگان، جانبازان 
و همســران آنان، وحدت و هم گرایی اســالمی، امتداد دفاع مقدس در مدافعان سالمت و مدافعان 
سالمت از محور های نگارش این جشنواره اســت.ذوالفقاری افزود: موضوع اصلی داستان ارسالی 
دفاع مقدس، دفاع از حریم اهل بیت )ع(، مدافعان سالمت، عبرت های مقاومت و بیداری اسالمی 
است.وی اضافه کرد: داستان های ارسالی نباید در کتاب مســتقل یا نشریه ای منتشر شده باشند و 
آثار به صورت تایپی در دو نســخه ارسال شــوند.ذوالفقاری ادامه داد: نام و نام خانوادگی، سال تولد، 
تحصیالت، آدرس، محل ســکونت، آدرس الکترونیکی و شماره تماس حتما در انتهای داستان درج 
شده باشد.وی  گفت: عالقه مندان می توانند آثار خود را تا ۲۰ آذرماه سال جاری به نشانی شهرکرد، بلوار 
 آیت ا... طالقانی، خیابان سعادت، کوچه ۳، پالک یک ارسال کنند و یا به صورت الکترونیکی به آدرس

 bonyaddefa.chb@gmail.com بفرستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری:

29 پرنده تیمار شده به طبیعت چهارمحال و بختیاری بازگشت
 مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ۲۹ پرنده تیمار شده در نیمه 
اول سال ۹۹ از گونه های دلیجه، سارگپه، بادخورک، بوتیمار کوچک، بوتیمار بزرگ، پیغو، گالریول و 
جغد کوچک بوده است.شهرام احمدی افزود: علت مصدومیت پرندگان، تیراندازی و زنده گیری 
توسط شکارچیان غیرمجاز، برخورد با سیم های برق، عدم دسترسی به مواد غذایی و ضعف عمومی، 
برخورد با خودرو های عبوری در محور های ارتباطــی و برخی بیمار ها بود.احمدی اضافه کرد: مدت 
زمان نگهداری و تیمار بسته به شدت جراحات و بیماری ها متغیر است و ممکن است تا یک سال 
و بیشتر نیز طول بکشد.وی ادامه داد: با توجه به تفاهم نامه منعقد شده با دانشگاه های استان، در 
تیمار این پرندگان عالوه بر استفاده از مهارت های کارشناسی مجموعه حفاظت محیط زیست، از توان 

تخصصی دامپزشکان معتمد دانشگاه نیز استفاده می شود.

بام ایرانبا مسئولان

تحدید حدود عمومی

8/98  پیرو آگهی نوبتی و ابالغ مفاد آراء به موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد 
و امالک ، تحدید حدود عمومی قســمتی از امالک و رقبات شهرستان سمیرم 

ذیاًل آگهی می گردد :
اول : ابنیه و امالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل : 

9320-آقای محمود قنبری فرزند علی حســین  ششــدانگ یــک خانه واقع 
درسمیرم خیابان هالل احمر   .

9326- خانم صولت خورســند فرزند ابراهیم  ششــدانگ یکبــاب خانه واقع 
درسمیرم محله کوشک  .

9327- آقای ابوذر ســلمانیان  فرزند محمد حسن غیره ششدانگ یکباب خانه 
واقع درسمیرم محله کوشک  .

9328- آقای پویا رئیســیان   فرزند کرمعلی  ششــدانگ یک باب خانه  واقع 
درسمیرم محله قلعه کوی شهیدان  .

9329- آقای پویا رئیسیان  فرزند کرمعلی  ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
واقع درسمیرم محله قلعه کوی شهیدان  .

شنبه1399/09/15
9330- آقای آیت اله رشیدی فرزند بهمن  ششدانگ یکباب خانه واقع درسمیرم 

مادی کولی  .
9331- آقای مهــدی آقائی فرزند همت علی ششــدانگ یکبــاب خانه واقع 

درسمیرم مادی کولی.
9332- آقای محمد رضا طغرائی سمیرمی  فرزند حسن  ششدانگ یکباب خانه 

درسمیرم فلکه ماندگار.
9333- آقای علی کاوه   فرزند کرمعلی وغیره  ششدانگ یکباب خانه تحتانی و 

فوقانی واقع در سمیرم خیابان رائی زاده.  

9334- آقای اصغر افشــاری فرزند محمد ششــدانگ یکباب مغازه تحتانی و 
فوقانی  واقع درسمیرم محله خواجگان. 

یک شنبه1399/09/16
9336-آقای حمیدرضا رشیدی فرزند منصور ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

درسمیرم خیابان شورا.
9337- خانم لیلی ســامی فرزند حسن ششــدانگ یک قطعه زمین محصور 

خیابان شورا.
9338-آقای حسن طائی فرزند یار محمد و غیره ششدانگ یکباب مغازه و خانه 

واقع در سمیرم خیابان قدس .
9339-آقای مرتضی طائی فرزند امان اله ششدانک یک قطعه زمین مزروعی 

واقع در مزرعه گل سفید سمیرم .
9356-آقای مهراب عباسی فرزند عبداله ششــدانگ  سه باب مغازه تحتانی و 

خانه فوقانی واقع در خیابان انقالب اسالمی .
9390-خانم زهرا طایی فرزند امراله ششــدانگ یکباب خانه تحتانی و فوقانی  
واقع در خیابان آیت اله غفاری میدان ولی عصر خیابان بهداری کوچه شــهید 

عبداله رشیدی.
 دوشنبه1399/09/17

دوم : ابنیه و امالک مزرعه چهاریک پالک 58 اصلی و فروعات ذیل :
67-خانم صغری آقائی فرزند عبدالغفار ششدانگ یک قطعه باغ واقع در مزرعه 

چهاریک.
سه  شنبه1399/09/18

سوم : ابنیه و امالک رزجان پالک 104 اصلی و فروعات ذیل:
662- آقای اصغر افشاری  فرزند محمد ششدانگ یک باب مغازه تحتانی و خانه 

فوقانی  واقع درسمیرم خیابان شیخ مفید.
663- آقای اصغر افشاری  فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه  واقع درسمیرم 

خیابان شیخ مفید .

664-خانم  ناهید کاوه فرزند عزت اله   ششدانگ یک باب خانه  واقع درسمیرم 
محله خواجگان .

665- خانم افسانه آقائی  فرزندعلیرضا ششدانگ یک قطعه زمین محصور  واقع 
درسمیرم خیابان شیخ مفید

666- آقای شاپور صادقی فرزند جهانگیر ششدانگ چهار باب مغازه تحتانی و 
خانه فوقانی واقع درسمیرم خیابان  شیخ مفید.

چهارشنبه1399/09/19
667- آقای مجید دشــتی  فرزند محمد تقی  ششــدانگ یک باب خانه  واقع 

درسمیرم خیابان شیخ مفیدکوچه اخالص.
668- آقای محمد طائی فرزند ملک  حســین و غیره ششدانگ یک باب خانه  

واقع درسمیرم خیابان شیخ مفید کوچه اخالص.
669-آقای حسن شهبازی فرزند عطا اله ششــدانگ یک قطعه زمین محصور 

واقع درسمیرم خیابان شیخ مفید کوچه اخالص.
670- خانم فاطمه کاوه  فرزند یحیی ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام  واقع 

درسمیرم خیابان  شیخ مفید کوچه اخالص.
671-خانم  فاطمه کاوه  فرزند یحیی ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع 

درسمیرم خیابان شیخ مفید کوچه اخالص.
پنج شنبه1399/09/20

چهارم : ابنیه و امالک شهر حنا  پالک 119 اصلی و فروعات ذیل:
287- خانم سرای گل جاویدی  فرزندجواد ششدانگ یک باب خانه  

شنبه1399/09/22
پنجم : ابنیه و امالک شهر ونک پالک 145 اصلی و فروعات ذیل:

928- آقای محمدامیری  فرزند محمدقلی  ششدانگ یک باب خانه واقع درمحله 
نجف آباد  شهر ونک 

929- آقای غالمعلی قاسمی  فرزند حاجی خان  ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور واقع درمحله رئیسی  شهر ونک 

930- آقای غالمعلی قاسمی  فرزند حاجی خان  ششدانگ یک باب خانه  واقع 
در درمحله رئیسی شهر ونک 

931- آقای سهراب مجیدی   فرزند لطف اله   ششدانگ یک باب خانه  واقع در 
درمحله رئیسی شهر ونک

932- آقای نیاز علی رضایی فرزند لطفعلی ششــدانگ یک باب خانه  واقع در 
درمحله رئیسی شهر ونک

یکشنبه1399/09/23
ششــم  : ابنیه و امالک  مزرعه ارجنک )فتح آباد(  پالک 288 اصلی و فروعات 

ذیل :
455- آقای مهیار پیروزی  فرزند عبدالرسول  ششــدانگ یکباب خانه واقع در 

روستای فتح آباد   .
 دو شنبه1399/09/24

 در روز های تعیین شــده به ترتیب از ســاعت 9 صبح به بعد در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد امالک به صاحبین 
امالک و مجاورین اعالم می شــود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به 
هم رســانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده آنها در موقع تعیین 
حدود حاضر نباشــند وفق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از 
طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
که در موقع مقرر حاضر نبوده، مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 

ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید.
تاریخ انتشار 1399/08/22

م الف: 1040531 محمد زمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سمیرم

فقدان سند مالکیت
8/99  شماره نامه: 139985602023004958-1399/08/18 سند مالکیت بمقدار 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 2245/3  واقع در بخش 4 ثبت اصفهان بنام 
سعید رضا نجار زادگان مورد ثبت در دفتر الکترونیک 139720302023008828 
و سند بشماره چاپی ســند 402307-96 – الف صادر و تســلیم گردیده  و اکنون 
امیر حســین نجار زادگان طی وکالت نامــه 29472-99/06/24 دفترخانه 412 
طی استشهاد شــهود بشــماره 139902153732000610 مورخ 1399/07/02 
دفترخانه 412 اصفهان درخواســت صدور ســند مالکیت المثنــی ملک فوق را 
نموده اســت لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجــام معامله 
نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1041785  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اســناد و 

امالک مرکزي اصفهان

فقدان سند مالکیت
8/100  شــماره نامه: 139985602023004960-1399/08/18 سند مالکیت 
بمقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 2245/3  واقــع در بخش 
4 ثبــت اصفهان بنام محمدرضــا نجار زادگان مــورد ثبت در دفتــر الکترونیک 
139720302023008830 و سند بشماره چاپی سند 402306-96 - الف صادر 
و تســلیم گردیده  و اکنون امیر حســین نجار زادگان طی وکالت نامه 29472-
99/06/24 دفترخانه 412 طی استشهاد شهود بشماره 139902153732000611 
مــورخ 1399/07/02 دفترخانه 412 اصفهان درخواســت صدور ســند مالکیت 
المثنی ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از 
تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1041788  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اســناد و 

امالک مرکزي اصفهان

آگهی تغییرات شرکت کاوش انرژی پاسارگاد 
سهامی خاص به شماره ثبت 46709 

و شناسه ملی 10260647780 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ایمان امین الرعایائی یمینی شماره ملی 1292324937 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره - پدرام یمینی شماره ملی 1271232758 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره - امیرحســین گلفر شــماره ملی 
1292066075 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به مدت دوسال 
انتخاب شدند. کلیه اسناد مالی شامل برداشت از حساب های بانکی، چک، 
سفته، برات، ضمانتنامه و تســهیالت با امضای دو نفر از اعضای هیئت 
مدیره و با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد با امضای مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1040575(

آگهی تغییرات شرکت کاوش انرژی پاسارگاد 
سهامی خاص به شماره ثبت 46709

 و شناسه ملی 10260647780
 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/08/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : ایمان امیــن الرعایائی 
یمینی به شــماره ملی 1292324937 - پدرام یمینی به شماره ملی 
1271232758 - امیرحســین گلفر به شــماره ملی 1292066075 
بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمد 
مروج االحکامی به شماره ملی 1293093351 به سمت بازرس اصلی 
و زینب طاهری به شماره ملی 1130340287 به سمت بازرس علی 
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )1040572(

فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( 
خبر داد:

 ساخت 171 باب مسکن 
 برای نیازمندان در چهارمحال 

و بختیاری
فرمانده ســپاه حضرت قمربنی هاشــم)ع( در آیین 
افتتاح یک باب واحد مســکونی با حضــور فرمانده 
ناحیه مقاومت بســیج بن، فرماندار و رییس کمیته 
امداد شهرستان بن در شهر یانچشمه گفت: گروه های 
جهادی بسیج همیشه برای خدمت صادقانه و بی منت 
در راســتای رفع مشــکالت محرومین آماده هستند 
و از هیچ کوششــی در این زمینه دریــغ نکرده و تمام 
تالش خود را به کار خواهند بست تا بتوانند گوشه ای از 

مشکالت مردم در مناطق محروم را رفع کنند.
علی محمد اکبــری اظهار داشــت: با توجــه به نیاز  
تعدادی از مددجویان کمیته امداد به مسکن مقاوم، 
تفاهم نامه ای بین کمیته امداد امــام خمینی)ره( و 
سپاه استان منعقد  شد و گروه های جهادی بسیج با 
مشارکت و همیاری نیروهای کمیته امداد در راستای 
ســاخت این واحدها، اقدامات چشــمگیری انجام 
دادند که تا کنون 1۷1 باب از این منازل ســاخته شده 
و تحویل مددجویان شده است و 1۴۹ واحد دیگر نیز 
تا آخر سال تکمیل شــده و به نیازمندان تحویل داده 

خواهد شد.
اکبری افزود: بســیج ثابــت کرده که همیشــه یار و 
غمخوار محرومین جامعه اســت و در طول سال های 
بعد از پیــروزی انقالب اســالمی هرجا بســیج وارد 
شــده اســت کار را به بهترین شــکل پیــش برده و 
خدمــت صادقانه ای به مردم داشــته اســت، خواه 
میدان جنــگ نظامی باشــد یا میدان جنــگ نرم یا 
مبارزه با کرونا یــا محرومیت زدایی، کــه همین امر 
رضایت ملــت از این نهــاد مردمی را در پی داشــته 
است.فرمانده ناحیه مقاومت بســیج بن نیز در این 
مراســم گفت: از ابتدای ســال تا کنون در شهرستان 
بن 1۴ باب واحد مســکونی تحویل مددجویان شده 
 و تا آخر ســال نیز 6 واحــد دیگر ســاخته و تحویل

 داده خواهد شد.
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رییس بیمارستان شهید صدوقی اصفهان:

ظرفیت بیمارستان صحرایی اصفهان 2 برابر می شود
رییس بیمارستان شــهید صدوقی اصفهان با اشــاره به بســتری روزانه ۷۰ تا ۸۰ بیمار کووید در 
بیمارستان صحرایی اصفهان، از افزایش ۲ برابری ظرفیت این بیمارستان در روزهای آتی خبر داد.
سیدرضا مرتضویان، به فعالیت بیمارستان صحرایی در سپاهان شهر از حدود یک ماه گذشته تاکنون 
اشاره و اظهار کرد: بیمارســتان صحرایی پیش تر فقط در مواقع بحرانی مانند ۸ سال دفاع مقدس 
در مناطق عملیاتی برپا می شــد، اما باتوجه به وضعیت شــیوع کرونا، بیمارستان شهید صدوقی 
اصفهان برای مختل نشدن درمان بیماران غیرکرونایی، اقدام به برپایی یک بیمارستان صحرایی 
کرد.وی با بیان اینکه این بیمارستان صحرایی بخشی از بیمارستان شهید آیت ا...صدوقی است که 
با هماهنگی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان و معاونت درمان برپا شده، گفت: ظرفیت فعلی این 
بیمارستان صحرایی ۷۰ تخت بستری اســت، ولی در حال افزایش ظرفیت بیمارستان به حدود ۲ 
برابر در روزهای آتی هستیم.رییس بیمارستان صدوقی اصفهان از پذیرش روزانه بین ۷۰ تا ۸۰ بیمار 
بستری در بیمارستان صحرایی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۸ تخت آی سی یو با دستگاه تنفس 

مصنوعی و تجهیزات الزم به بیماران بستری خدمات ارائه می دهند.

20 شیرخواره معلول در انتظار فرزندخواندگی
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: از ۳۲ شیرخواره ای که در تنها شیرخوارگاه 
استان اصفهان نگهداری می شوند، بالغ بر ۲۰ شیرخواره نیاز به پیگیری های درمانی دارند.مجتبی 
ناجی با اشاره به روز فرزندخواندگی اظهار داشت: در استان اصفهان به طور متوسط ۳۰ تا ۳۵ شیرخواره 
روزانه به شیرخوارگاه اصفهان برای حمایت و نگهداری با حکم قضایی تحویل داده می شود.وی افزود: 
حضانت شیرخواره ها به صورت امین موقت و با حکم قضایی به دولت واگذار می شود، اما اگر خانواده 
زیستی کودک شرایط نگهداری را احراز کند می تواند سرپرستی کودک را برعهده گیرد.معاون اجتماعی 
اداره کل بهزیستی استان اصفهان با اشــاره به امکان سپرد حضانت شــیرخواره ها به خانواده های 
جایگزین تصریح کرد: منظور از خانواده جایگزین، افرادی هستند که داوطلب فرزندخواندگی هستند.

وی در ادامه به فرزندخواندگی کودکان دارای معلولیت تاکید کرد و گفت: خوشبختانه در سال های اخیر، 
اقبال خانواده های فرزندپذیر برای نگهداری از کودکان دارای معلولیت افزایش یافته اســت چراکه 

زوجین صاحب فرزند هم می توانند این کودکان را به فرزندی قبول کنند.

مسئول پیشگیری و کنترل دیابت مرکز بهداشت استان:
350 هزار اصفهانی مبتال به دیابت هستند

مسئول پیشگیری و کنترل دیابت مرکز بهداشــت استان اصفهان گفت: بر اساس پیش بینی های 
صورت گرفته ۳۵۰ هزار اصفهانی مبتال به دیابت هســتند که تاکنون ۲۸۰ هزار نفر از آنها شناسایی 
شده اند.رامش حسین خانی با بیان اینکه شعار امســال روز جهانی دیابت »پرستاران و مراقبین 
سالمت دنیای دیابت را تغییر می دهند«، اســت، اظهار داشت: باید توجه داشت که در حال حاضر 
۴۸۳ میلیون نفر در دنیا و ۵.۵ میلیون نفر در کشــور ایران به بیماری دیابت مبتال هستند.مسئول 
پیشگیری و کنترل دیابت مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه ۲۵ درصد از مبتالیان به دیابت 
از بیماری خود اطالعی ندارند، گفت: به این دلیل غربالگری افراد باالی ۳۰ سال را استان اصفهان در 
دستور کار داریم.وی با بیان اینکه شیوع دیابت در کشور ۱۱.۵ و در استان اصفهان باالتر از میانگین 
کشوری و ۱۱.۷ درصد است، اضافه کرد: پیش بینی می کنیم ۳۵۰ هزار نفر از افراد باالی ۳۰ سال در 
استان اصفهان به بیماری دیابت مبتال باشند.حسین خانی با اشــاره به اجرای طرح خطر سنجی 
قلبی عروقی در اصفهان از ســال ۹۵ گفت: در کنار اجرای این طرح عالوه بر بیماری قلبی عروقی 
غربالگری دیابت و فشار خون و اختالالت لیپیدی را برای یک میلیون و ۱۸۰ هزار نفر از شهروندان 

استان اصفهان انجام دادیم.

اجرای طرح غربالگری عمومی کرونا در اصفهان از هفته آینده آغاز می شود؛

همه راه های نرفته

با شــیوع بیماری کرونا و جدی تر شدن  پریسا سعادت
همه گیری آن از  ســال گذشته، کشورها 
راه های مختلفی را برای مبارزه با این بیماری در پیش گرفتند. برخی 
مانند اروپا وآمریکا و البته ایــران راه قرنطینه را انتخاب کردند. برخی 
مانند ســوئد، ایمنی جمعــی را راه مبــارزه با کرونا انتخــاب کردند و 
دسته ای دیگر از کشورها مانند کره جنوبی و چین غربالگری عمومی 
برای مهار کرونا را در پیش گرفتند؛ گزینه سومی که به نظر نسبت به دو 
راه قبل بهتر و موثر تر عمل کرد. در چین با یافتن تنها دوازده مورد کرونا 
در یک شهر ۵ میلیونی از همه افراد تست کرونا گرفته شد و با اجرای 
 غربالگــری کرونــا در عمل ایــن بیمــاری در آن شــهر از بین رفت.

 تجربه هایی مشابه در دیگر شهرهای چین و کره هم اجرا شد این طرح 
اگر چه وقت و هزینه و نیروی انسانی زیادی را می طلبد؛ اما راهی موثر 
 و قابــل اطمینــان بــرای مقابلــه بــا شــیوع کرونــا شــناخته

 شده است. در ایران هم حاال پس از امتحان راه حل های بدون جوابی 
مانند قرنطینه و ممنوعیت تجمعات ، شبکه بهداشت و درمان در حال 
تدارک اجرای طرح غربالگری عمومی در کشور و استان اصفهان است. 

اقدامی که اگر چه به صورت خود اظهاری در اسفند ماه پارسال هم کلید 
خورد؛ اما دوباره با شدت یافتن بیماری و از کنترل خارج شدن کرونا 
در  استان اصفهان و اغلب اســتان های در وضعیت بحرانی اجرا می 
شــود. پیش از این در تابســتان و در آغاز اوج گیری بیماری برخی از 
کارشناسان پیشنهاد دادند تا در جایی که دولت زیر بار تعطیلی عمومی 
و قرنطینه نمی رود، طرح غربالگری اجرا شود؛ اما هزینه بر بودن این 
طرح و نداشتن توان اجرایی از ســوی وزارت بهداشت موجب شد تا 
اجرای این طرح تا کنون عقب بیفتد و حاال  با لبریز شــدن بیمارستان 
ها از بیماران، مسئوالن چاره ای به جز استفاده از آخرین راه حل باقی 
مانده ندارند براین اساس قرار است طرح غربالگری عمومی کرونا از 

هفته آینده در استان اجرا شود.
 آنگونه که معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته است: 
طرح غربالگری عمومی کرونا در استان اصفهان قرار بود از ۲۰ آبان آغاز 
شود؛ اما به دلیل لزوم انســجام بین نیرو های خدماتی، پشتیبانی و 
گروه های بسیج اجرای این طرح به تاخیر افتاد و امیدواریم از هفته 

آینده این طرح به صورت خانه به خانه اجرا شود.

وی با اشاره به فعالیت سامانه ۳۱۱۳ گفت : با توجه به اینکه سامانه ۱۹۰ 
کشوری است، سامانه ۳۱۱۳ در استان اصفهان برای شکایات مردمی 
فعال می شود.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه 
داد: در جلسه استانداری بیان شــد که هر اداره برنامه نظارتی خود را 
ارائه بدهد و همچنین یک مسئول پاسخگویی برای شکایات مردمی 
مشخص کند تا شــکایات به اداره مربوط منتقل شود.حیدری  گفت: 
این سامانه با ساختار قبلی فعال اســت و امیدواریم با برطرف شدن 
مشــکالت مخابراتی ،فعالیت آن هفته آینده از سر گرفته شود.وی از 
تشکیل جلسه ای در قالب کمیسیون نظارت بر رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی به ریاســت اســتاندار اصفهان خبر داد و اظهار داشت: در 
این جلســه پیگیری موضوع شــکایات مردمی به معاونت سیاسی 
امنیتی اســتانداری و مرکز بهداشت استان واگذار شد.همچنین همه 
سازمان ها باید کمیته ای تشکیل بدهند که این کمیته در واقع ساختار 
سازمان باشد، بر شعبه زیرمجموعه خود حتما نظارت کند، برای رعایت 
دســتورالعمل ها اقدامات الزم را انجام داده و برنامه نظارتی خود را به 

استانداری ارائه دهد.

رییس دانشگاه اصفهان از استقرار بیش از ۴۰ شرکت 
دانش بنیان در نخستین ساختمان پهنه نوآوری این 
دانشــگاه خبر داد و گفت: اســتقبال خوبی از سوی 
واحدهای فناور برای مستقر شدن در این ناحیه صورت 
گرفت و تعداد آنها رو به افزایش است.پهنه نوآوری و 
فناوری دانشگاه اصفهان در مساحت ۳۲ هکتار شامل 
مراکز رشد و نوآوری، کارآفرینی و بازی های رایانه ای، 
صنایع سرگرمی، کریدور دانش و شتاب دهنده های 
صنایع خالق، بهمن ســال ۹۸ افتتاح شد.هوشنگ 

طالبی افزود: سال گذشته نخستین ساختمان پهنه 
نوآوری دانشــگاه اصفهان با کمک معاونت علمی و 
فناوری رییس جمهــوری و حمایت مالی آن افتتاح 
شد و تا کنون بیش از ۴۰ شرکت دانش بنیان و واحد 
فناور در آن مستقر و فعال شدند.وی با تاکید بر اینکه 
تقاضای بسیار زیادی برای استقرار شرکت های دانش 
بنیان و اســتارتاپ ها )نوپا( در این پهنــه وجود دارد، 
اظهارداشت: در حال بررسی این درخواست ها هستیم 
و آنها در ساختمان های دوم و سوم پهنه نوآوری این 
دانشگاه مســتقر خواهند شــد.طالبی با بیان اینکه 
پهنه نوآوری و فناوری دانشــگاه اصفهــان در اختیار 
بخش های مختلف برای توســعه علم و فناوری قرار 
می گیرد، خاطرنشان کرد: دومین ساختمان این ناحیه 

که دانشکده قدیم زمین شناسی بود در حال بازسازی 
و آماده ســازی اســت و تا پایان آبان امسال افتتاح 
می شود.وی با اشاره به اینکه بازسازی ساختمان علوم 
و فناوری های سابق دانشــگاه با همکاری و حمایت 
معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری آغاز شــد، 
افزود: این مجموعه به عنوان ســاختمان سوم پهنه 
نوآوری دانشــگاه برای پذیرش شرکت های دانش 
بنیان آماده می شود.رییس دانشگاه اصفهان گفت: 
پهنه نوآوری با هدف گسترش ارتباط دانشگاه با جامعه 
 و حرکت به سمت نســل چهارم دانشــگاه ها یعنی

»جامعه  محور «  ایجاد شد و فضای مناسبی را برای 
نزدیک تر شدن دانشجویان و استادان به جامعه و رفع 

نیازها و مشکالت آنها فراهم می کند.

 استقرار 40 شرکت دانش بنیان در پهنه نوآوری 
دانشگاه اصفهان 

طرح غربالگری عمومی کرونا در استان اصفهان قرار 
بود از ۲۰ آبان آغاز شود؛ اما به دلیل لزوم انسجام بین 
نیرو های خدماتی، پشتیبانی و گروه های بسیج اجرای 
این طرح به تاخیر افتاد و امیدواریم از هفته آینده این 

طرح به صورت خانه به خانه اجرا شود

سرقت 5 میلیاردی پس از آزادی از زندان
سارقی که از زندان آزاد شده بود، اقدام به ۱۶ فقره ســرقت کرد.رییس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی اســتان گفت: در پی وقوع چند فقره ســرقت اموال از منازل شــهروندان در شهرستان 
شــاهین شــهر و میمه، موضــوع در 
دســتورکار پلیس قرار گرفت.سرهنگ 
حسین ترکیان افزود: پس از اقدامات 
تخصصــی پلیس، مشــخص شــد، 
یکی از سارقان ســابقه دار که به دلیل 
شــیوع بیماری کرونا براســاس رأفت 
اســالمی از زندان آزاد شــده بــود، در 
این ســرقت ها دســت دارد.وی گفت: 
با شناســایی متهم اقدامات الزم برای 
دســتگیری وی آغاز شــد و زمانی که 
در حال پرســه زنی در یک مجتمع مسکونی بود و قصد ســرقت از یک منزل را داشت؛ دستگیر 
شــد.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان افزود: متهم کــه در ابتدا منکر 
هرگونه جرمی بــود، هنگامی که با مدارک و مســتندات ماموران پلیس مواجه شــد به ۱۳ فقره 
 ســرقت اموال از منازل و ســه فقره ســرقت محتویات داخل خودرو بــه ارزش ۵ میلیارد ریال 

اعتراف کرد.

گاز منوکسیدکربن ۸ نفر را در لنجان راهی بیمارستان کرد
استنشــاق گاز منوکســیدکربن در منزلــی واقــع در منطقه ورنامخواســت شهرســتان لنجان 
اســتان اصفهان هشــت نفر را مســموم و راهی بیمارســتان کرد.مدیر حــوادث و فوریت های 
پزشــکی اســتان اصفهان افزود: ســاعت ۱۸ و ۴۵ دقیقــه حادثــه گازگرفتگی بــه اورژانس 
اعالم و ۲ واحد امــدادی به محل اعزام شــدند.غفور راســتین افــزود: در این حادثه هشــت 
نفر شــامل پنج زن بین ســنین ۳۵ تا ۴۰ سال و ســه کودک ۲، ۷ و ۱۴ ساله مســموم و برای 
تکمیل مراحل درمانی به بیمارســتان شــهدای لنجان منتقل شــدند.وی بیان کــرد: علت این 
 حادثه روشــن کردن اجاق گاز در منزل ۴۰ متری جهت گرم شــدن و نشــتی گاز از لوله بخاری 

اعالم شده است.

نجات نوجوان 14 ساله گرفتار شده در کوه 
فرمانده انتظامی شهرستان شــهرضا از نجات یک نوجوان ۱۴ ســاله که در کوه مرغاب روستای 
امام زاده علی اکبر )ع( گرفتار شده بود، خبر داد. سرهنگ صادق کاظم زاد با اعالم این خبر گفت: 
در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر گرفتار شــدن نوجوانی ۱۴ ساله در کوه های 
روســتای امامزاده علی اکبر)ع( ماموران کالنتری ۱۱ فرماندهی انتظامی شهرســتان شهرضا به 

همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
وی افزود: پدر نوجــوان مذکور در تحقیقات صورت گرفته عنوان کرد پســرش بــه تنهایی از کوه 
مرغاب به باال رفته؛ اما حین پایین آمدن از کوه گرفتار شــده و توان پایین آمدن را ندارد.فرمانده 
انتظامی شهرستان شــهرضا، خاطر نشان کرد: ســرانجام پس از چند ســاعت تالش پلیس و 
نیروهای امــدادی نوجوان گرفتار شــده در باالی کوه به صــورت صحیح و ســالم و بدون هیچ 
گونی آسیبی نجات یافته و به خانواده اش تحویل شــد.این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان 
 کرد: به خانواده هــا توصیه می کنیم مراقب فرزندان خود باشــند و آنهــا را از عواقب کوهنوردی

 تنهایی آگاه کنند.

با مسئولان جامعه

خبر روزاخبار

مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان خبر داد:

 اجرای طرح ملی »یاس« 
در استان اصفهان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهــان از اجــرای طرح ملــی یاس با 
همکاری کمیته امداد در استان اصفهان 
خبــر داد.علــی محمدهاشــمی اظهار 
کرد: طرح ملــی یاس »یاوران آســیب 
ستیز« در راستای انجام ماموریت های 
بشردوســتانه و عام المنفعه با همکاری 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( در 
اصفهان اجــرا می شــود .وی گفت : در 
این طرح از ظرفیت افــراد مورد حمایت 
های مالــی و معنــوی کمیته امــداد به 
عنوان نیروهای داوطلب و نیز از ظرفیت 
های موجــود در جمعیت هــالل احمر 
در زمینه آمــوزش و توانمندســازی این 
افراد در خصوص شــیوه های مواجهه با 
بحران ها و بالیای طبیعــی، روش های 
پیشگیری موثر از آسیب های اجتماعی 
در مناطق کم برخوردار و حاشــیه شهرها 
بــا ســاماندهی افــراد آموزش دیده در 
خانه های هالل سراسر کشــور استفاده 
خواهد شد.محمدهاشــمی تصریح کرد 
: فراگیران  این طرح، اقشــار روستایی و 
ساکنین مناطق حاشــیه شهرها هستند 
که به دالیل مختلف تا کنون ازدواج نکرده 
و به همین دلیل در معرض آســیب های 
متعدد اجتماعی قرار دارند و بنا به  نتایج 
پژوهش هــای صورت گرفتــه در کمیته 
امداد جزو پرخطرترین اقشــار در زمینه 
آســیب های اجتماعی هستند و با توجه 
به اینکه یکی از موثرتریــن راه حل های 
مشکالت فوق ، ســرمایه گذاری و زمینه 
ســازی برای ایجاد هویت و شــخصیت 
اجتماعی برای آنان اســت  لــذا با دادن 
نقش و جایگاه مناســب به این افراد در 
جامعه به مرور و با کسب مهارت های الزم 
نه تنها خود را حفظ می کنند بلکه با عزت 
نفســی که پیدا کرده اند، یاریگر و حامی 

هم قشران خود می شوند.

رییس سازمان نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در نامه ای به دکتر سید مســعود خاتمی، رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به 
وضعیت آلودگی کالن شهر اصفهان و سایر شهرهای استان اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، تجربه کاهش ترددهای شهری و برون شهری در سال جاری، به 
دلیل تعطیلی مراکز آموزشی و... موید این موضوع است که متوجه ساختن آلودگی هوا صرفا به ناوگان حمل و نقل اصفهان، پذیرفته نیست و اصلی ترین دلیل آلودگی 
هوا؛ استقرار، تجمع و توسعه واحدهای صنعتی آالینده در استان است که قانون گذار به خوبی راه حل برون رفت از این بحران را در قانون هوای پاک پیش بینی کرده است. 
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره بر تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون هوای پاک که ا ذعان می دارد، تمامی مراکز و واحدهای متوسط 
پنجاه نفر به باال موضوع این قانون، برای انجام امور مربوط به نمونه برداری، اندازه گیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحد سالمت، بهداشت و محیط 
زیست )HSE( و به کارگیری متخصص محیط زیست هستند، افزود: با وجود گذشت بیش از ۳ سال از تصویب و ابالغ این قانون، متاسفانه »تاوان عدم اجرای قانون 
را ریه های شهروندان محجوب اصفهانی می پردازند« که منجر به بروز بیماری های جدی جسمی و روحی در بین هم استانی های عزیز شده است.تقی پور ضمن اعالم 
آمادگی برای اجرای قانون، از نمایندگان مردم در خانه ملت درخواست کرده ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیگیر برخورد قاطع با متخلفین به صورت جدی باشند.

تاوان عدم اجرای قانون را ریه های شهروندان اصفهانی می پردازند

حضور چشمگیر 
طالب جهادی در 

بیمارستان های اصفهان
دبیر قرارگاه جهادی طالب و روحانیون حوزه 
علمیه اصفهان گفــت: ۱۰۰ طلبه اصفهانی با 
اینکه این عرصه خدمت رسانی عرصه سخت 
و مشکلی است، حاضر شدند در بیمارستان 
ها حضور پیدا کنند و به عنــوان همراه بیمار 
برای ارتقای ســطح روحی و معنوی خود و 

بیماران، فعالیت داشته باشند.

وز عکس ر



پیگیری فدراسیون کشتی برای دریافت کاپ سومی جهان
فدراسیون کشتی طی روزهای گذشــته مجددا از طریق اتحادیه جهانی، پیگیر دریافت کاپ سومی تیم ملی کشــتی آزاد ایران در رقابت های جهانی قزاقستان 
شد.پس از مثبت شدن دوپینگ کشتی گیران ازبکستانی و سوری در رقابت های جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان، و صعود یدا... محبی، کشتی گیر وزن ۱۲۵ کیلوگرم تیم 
ملی کشتی آزاد به رده  ششم، تیم ایران از لحاظ تیمی نیز به جایگاه سوم ارتقا یافت.فدراسیون کشتی مجددا در نامه ای به اتحادیه جهانی کشتی پیگیر چگونگی 
دریافت کاپ سومی تیم ایران شــد که اتحادیه جهانی اعالم کرد در اولین مسابقاتی که تیم های ایران و آمریکا شــرکت داشته باشند از مسئوالن کشتی آمریکا 
می خواهد تا کاپ سومی را برای اهدا به تیم ایران همراه خود بیاورند.تیم ایران در ســال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در جایگاه های نهم و ششم قرار گرفته بود که در سال 

۲۰۱۹ توانست کاپ سومی رقابت های جهان را از آن خود کند. 
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مورد عجیب پرسپولیس و »رضا شکاری«
درســت یک روز پس از گذشــت اولین دیدار تراکتور در فصل بیستم، خبر رســید که رضا شکاری 
فسخ یک طرفه گرفته و از جمع سرخ پوشان غرب کشور جدا شده است. خبری که مثل یک بمب در 
فوتبال ایران منفجر شد.این اتفاق در شرایطی رقم خورد که مدیران و اعضای کادرفنی پرسپولیس 
به دنبال جذب یک مهاجم برای پر کردن جای خالی عیســی آل کثیر می گشتند. به همین خاطر 
بود که شایعه شد شکاری به زودی به پرســپولیس می پیوندد. او قرار بود فصل قبل پرسپولیسی 
شود اما تراکتوری ها مسیرش را تغییر دادند و حاال شکاری حتی دیگر تراکتوری هم نیست.با این 
حال، پیگیری  ها نشان می دهد اتفاق جالبی رخ داده زیرا نه تنها شکاری قرار نیست به پرسپولیس 
بیاید حتی نامش در لیست بازیکنان مدنظر یحیی گل محمدی، ســرمربی این تیم هم نبود. این 
موضوع، چند دلیل روشــن دارد؛ اول اینکه پرســپولیس یک مهاجم نــوک می خواهد نه هافبک 
نفوذی و در ثانی، تاکتیک مدنظر یحیی به گونه ای است که تیمش نیاز به پلی میکر ندارد و به جای 
آن، هافبک ها در خط میانی به شکل لوزی چیده می شــوند. همچنین میزان دوندگی شکاری در 
دیدارهای تراکتور آنقدر نبوده که چشم پرسپولیسی ها را بگیرد.به همین خاطر، حضور رضا شکاری 
در پرسپولیس منتفی است و شایعاتی که طی روزهای گذشته، در مورد انجام این انتقال به گوش 
می رسید چندان پایه و اساس درســتی ندارد هر چند هنوز هم یکی از نزدیکان به باشگاه می گوید 

شکاری، پرسپولیسی می شود!

دریافتی »فکری« از استقالل چقدر است؟
درباره رقم قرارداد استقالل با محمود فکری روایت جدیدی منتشر شده است.فکری در شرایطی 
روی نیمکت استقالل نشست که باشگاه نساجی شدیدا پیگیر 3.۵ میلیارد تومانی است که فکری 
طبق قراردادش با این باشــگاه، باید به عنوان هزینــه رضایت نامه اش به نســاجی پرداخت کند.

روزنامه ایران ورزشی در گزارشی مدعی شــده رقم قرارداد فکری با استقالل 6 میلیارد تومان است 
و با توجه به آنکه فکری گفته پول رضایت نامه اش به نســاجی را از جیب پرداخت خواهد کرد، فقط 
۲.۵ میلیارد تومان برایش می ماند.این وسط هنوز مشخص نشده که حق الزحمه کادر فنی استقالل 
از رقم قرارداد فکری کم خواهد شــد یا اینکه باشگاه اســتقالل، وظیفه پرداخت حقوق دستیاران 
فکری را خواهد داشت. گفته می شود باشگاه استقالل از فکری خواسته بود که حقوق دستیارانش 
را از رقم قراردادش بدهد که این درخواست با مخالفت فکری مواجه شــد و حاال باید دید تکلیف 
قرارداد فکری و همچنین همکارانش چه می شود و آیا دریافتی فکری از استقالل، کمتر از برخی از 

شاگردانش خواهد بود؟

مدیرعامل پیشین سپاهان گزینه مدیریت استقالل؟
باشگاه اســتقالل همچنان بدون تعیین مدیرعامل و با حضور احمد مددی به عنوان سرپرست به 
کار خود ادامه می دهد و مسئوالن تصمیم ســاز وزارت ورزش، همچنان به دنبال انتخاب و انتصاب 
یک مدیرعامل مورد وثوق برای آبی ها هستند. در این میان، شایعات زیادی هم به گوش می رسد. 
به عنوان مثال، در همین مدت اندک، شایعه شده بود که یک پیشکسوت به همراه یکی از معاونان 
وزارتخانه به استقالل می آیند و اتفاقی شــبیه به مدیریت پرســپولیس رقم می خورد. در باشگاه 
پرســپولیس، جعفر ســمیعی از جمله مدیران وزارت ورزش به همراه ابراهیم شــکوری وارد تیم 
مدیریتی شدند. ســپس نام هایی چون علی نظری جویباری، کامران منزوی و همین مددی و دو 
عضو دیگر هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شنیده شد که انگار هیچ کدام صحت نداشت. به تازگی 
هم نام مهرزاد خلیلیان، مدیرعامل پیشــین باشگاه سپاهان و رییس ســابق فدراسیون پزشکی 
ورزشی بر ســر زبان ها افتاده و برخی منابع خبری می گویند خلیلیان، مدیرعامل جدید استقالل 
می شود. باید دید وزارت ورزش روی این گزینه مانور داده یا نام خلیلیان هم مثل سایر نام ها، فقط 

مطرح شده و شایعه ای بیش نیست.

درچهارچوب دومین بازی دوستانه تیم ملی فوتبال طی دو ماه گذشته؛

جدال ایران- بوسنی با طعم »اسکوچیچ«

تیــم ملــی فوتبال ایــران امشــب و در   سمیه مصور
چهارچوب دومین بازی دوستانه خود با 
هدایت دراگان اسکوچیچ به مصاف تیم ملی بوسنی می رود؛ دیداری 
که در جریان روند آماده ســازی تیم ملی کشــورمان برای حضور در 
مســابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۰ قطر صورت می گیرد.تیم ملی 
ایران که در  اولین بازی دوســتانه خود مقابل ازبکســتان به پیروزی 
رسیده اســت، برای صعود به مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی کار 
سختی در پیش دارد و باید به مصاف تیم های ملی فوتبال هنگ کنگ، 

کامبوج، بحرین و عراق برود.
یوز های ایرانی، در مسیر صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نتایج خوبی 
نگرفته اند و از ۴ بازی خود در مرحله دوم این مسابقات، ۲ پیروزی به 
دست آورده و در مقابل تیم های بحرین و عراق ۲ شکست تلخ را تجربه 
کرده اند. تیم ملی کشورمان با 6 امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به دیگر 
تیم ها، در مکان سوم گروه C قراردارد. سرمربی تیم فوتبال ایران، پس 
از پایان هفته اول لیگ برتر، اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی 
را منتشر کرد که حواشــی زیادی در پی داشت، از غیبت حامد لک در 
درون دروازه گرفته تا دعوت بعضی از بازیکنان که در تیم های باشگاهی 
خود هم نیمکت نشین هستند. اسکوچیچ البته اعالم کرده تیم ملی 

فهرست سیاه ندارد و هیچ کس هم نمی تواند به او بازیکن تحمیل کند 
با این حال فهرست آخر تیم ملی انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. 
هرچند کارشناســان منصف تر می گویند باید به سلیقه و انتخاب های 
اسکوچیچ احترام گذاشت و حاال که او ســرمربی تیم ملی است باید 

مورد حمایت قرار بگیرد.
تیم ملی کشــورمان در حالی آماده دیدار با تیم ملی بوسنی می شود 
که این تیــم  یکی از تیم های خوب قاره اروپا محســوب می شــود و 
سابقه بازی با تیم ملی ایران را دارد. هدایت بوسنی بر عهده »دوشان 
بایویچ« مربی ۷۱ ساله بوسنیایی است که ســابقه هدایت تیم هایی 
مانند المپیاکوس، ستاره سرخ بلگراد، پائوک و ... را در کارنامه دارد و 

سال های پایانی مربی گری خود را سپری می کند.
تیم ملی بوسنی در لیست خود برای دیدار با ایران دست به تغییراتی 
زده است. آنها برای دیدارهای لیگ ملت های اروپا سه بازیکن جدید 
شــامل ارمدین دمیروویچ، مارکو میهویوویچ و عرفــان هادژیچ را به 
اردوی این تیم فراخواندند. این سه بازیکن جایگزین ادین ژکو، آلدین 
تورکشا و امیر هاجیامیتوویچ شدند که به دلیل ابتال به ویروس کرونا 

دیدار با ایران را از دست دادند.
البته آنها چند بازیکن دیگر را مدنظر قــرار داده اند تا در صورت ابتالی 

تعداد بیشتری از بازیکنان این تیم به کرونا، از آن افراد برای حضور در 
تیم ملی و بازی با تیم ملی فوتبال ایران دعــوت به عمل بیاورند.تیم 
ملی فوتبال بوســنی در گروه یک رقابت های لیگ ملت های اروپا با 
تیم های لهستان، ایتالیا و هلند هم گروه است که در جدول رده بندی 
در رده آخر قرار دارد و طی ۴ دیداری که برگزار کرده است، ۲ تساوی و ۲ 

شکست را به ثبت رسانده و از صعود به دور بعد بازماند.
نکتــه جالــب در مــورد تیم ملــی بوســنی این اســت کــه آنها در 
ایتالیــا در برابر تیم ملی این کشــور به تســاوی ۱ – ۱ دســت یافتند 
که ادین ژکــو تک گل آنها را به ثمر رســاند و اســتفانو سنســی تک 
گل الجــوردی پوشــان را وارد دروازه بوســنی کرد. شــاگردان دژان 
 باجویچ در تیم ملی بوســنی در مقابل هلند هم به تســاوی بدون گل

 رسیدند.
نتیجه بازی پنجشــنبه شــب هیچ اهمیتی برای فوتبال ایران ندارد؛ 
اما قطعا شیوه بازی تیم ملی زیر ذره بین منتقدین و کارشناسان قرار 
خواهد گرفت. اسکوچیچ هم در این مسابقه قطعا هدف هایی دارد که 
مهم ترینش می تواند ارزیابی بازیکنان دعوت شده باشد. او تیم ملی 
ایران را برای بازی های ســخت مقابل بحرین و عراق در ســال آینده 

آماده می کند .  

نایــب رییــس فدراســیون ووشــو در خصوص 
فعالیت های این روزهای فدراســیون ووشو، اظهار 
داشت: بیشــتر مشــغول فعالیت هایی در رابطه با 
برگزاری رویدادهای مجازی مثل برپایی کالس های 
بازآموزی، دانش افزایی و دوره های آموزش ارتقای 
ســطح فنی داوران و مربیان هســتیم. همچنین 
نشست ها و کالس هایی را به صورت وبیناری برای 
تمامی ملی پوشــان مردان و بانوان رده های سنی 
بزرگساالن و جوانان در بخش ســاندا و تالو برگزار 
کردیم. در این جلســات مباحث فنی و شرایط روز 
جامعه مان بررســی و مورد تبادل نظر قرار گرفت. 
توصیه  و پیشنهاداتی نیز به ورزشکاران داشتیم تا از 
لحاظ فنی و شرایط اجتماعی بتوانند عملکرد خوبی 
داشته باشند.حســین اوجاقی با اشاره به اینکه در 
این شرایط ووشــوکاری جز ترکیب ثابت تیم ملی 
نیســت، عنوان کرد: فرهنگ و شرایطی در تیم ملی 
ما حاکم است که هم اکنون کسی را به عنوان عضو 

تیم ملی نمی شناسیم، حتی کسانی که سال گذشته 
مدال گرفتند.وی افزود: چون آنها سال گذشته جزو 
تیم ملی بودند. فرض کنیم اگر کرونا وجود نداشت 
کســانی به اردوهای تیم ملی می آمدند که قهرمان 
کشــور بودند و در اردوی تیم ملی با هــم انتخابی 
می زنند. نفراتی همچون؛ محســن محمدسیفی، 
عرفان آهنگریان، میالد عارفی مقام، یوسف صبری 
و علی خورشــیدی نیز که مدال جهانی گرفته بودند 
به اردو اضافه می شــدند. بعد از مسابقات کشوری 
هم ۴۰ ورزشــکار برتر دارنده مقا م های اول تا سوم 
در تمامی اوزان، به همراه ۵ مــدال آور رقابت های 
جهانی، در مجمــوع ۴۵ نفر دوبــاره در پیکارهای 
انتخابی درون اردویی با هم رقابت می کردند و بعد از 
آن هر کسی  که انتخاب شد، عضو تیم ملی می شود.

وی، درباره ارتباط کادر فنی بــا تمامی برترین های 
ووشوکاران ایران افزود: هم اکنون با همین نفرات 
برتر رقابت های قهرمان کشــور و نفــرات مدال آور 

مسابقات جهانی سال گذشــته به صورت وبیناری 
در ارتباط هســتیم و برنامه های تمرینــی را مرور 
می کنیم. حتی فیلم های تمرینی شان را می فرستند 
که ما از سطح آمادگی شان خبر داشته باشیم. با آن 
۵ یا 6 نفر مدال آور هم به صورت خاص، تلفنی یا از 

نزدیک در ارتباط هستیم.
اوجاقی در مورد اینکه نشــر فیلم های قهرمانان در 
فضای مجازی باعث باال رفتن انگیزه و پیشــرفت 
ووشوکاران خواهد شد و آمادگی شان حفظ می شود، 
گفت: فیلم های بچه ها در کانال های مختلف فضای 
مجازی کار می شــود که این گونه از شرایط آمادگی 

آنها مطلع می شویم. 

نایب رییس فدراسیون ووشو :

 درحال حاضر ملی پوش ووشو نداریم

خبر روز

شیوع کرونا در دانمارک، بالی جان لیورپول؟
با توجه به قوانین جدید و محدودیت های اعمال شده از سوی دولت بریتانیا با هدف مبارزه با موج 
دوم اپیدمی کووید۱۹ و با توجه به شیوع گسترده این ویروس در کشور دانمارک، این امکان وجود 
دارد که دیدار دو تیم لیورپــول و میتیلند دانمارک در لیگ قهرمانان اروپا لغو شــود.با توجه به این 
قوانین دولت انگلیس و ممنوعیت سفر به این کشور از مبدأ دانمارک، دیدار آخر لیورپول در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان که روز ۹ دســامبر مقابل میتیلند دانمارک برگزار خواهد شد، در هاله ای از 
ابهام قرار گرفته است.بر اساس قوانین اعالم شده از سوی انگلیس، هیچ شخصی حق سفر از مبدأ 
دانمارک به انگلیس را ندارد و شهروندان انگلیسی که از دانمارک به این کشور مراجعه می کنند هم 
باید قرنطینه اجباری ۱۴روزه را پشت سر بگذارند.در صورتی که این قوانین تا تاریخ ۹ دسامبر پابرجا 
بماند، لیورپولی ها نمــی توانند برای دیدار با میتیلند به دانمارک ســفر کنند. دیدار رفت دو تیم در 

مرحله گروهی که در آنفیلد برگزار شد با پیروزی ۲-۰ مرسی سایدی ها به پایان رسید.

زمان بازگشت »دلیخت« به ترکیب یووه مشخص شد
شبکه »اسکای اسپورت« ایتالیا خبر داد کادر فنی باشگاه یوونتوس زمان بازگشت ماتیاس دلیخت، 
مدافع هلندی شان را اعالم کرد.دلیخت 3 ماه پیش از ناحیه کتف عمل جراحی انجام داد. او اکنون 
به همراه تیم تمرین می کند ولی هنوز در هیچ بازی رســمی و فعالیت های بدنی پرفشــار شرکت 
نکرده است.طبق گزارش های رسیده، مدافع تیم ملی هلند قرار است به صورت کامل به ترکیب تیم 
برگردد و آماده حضور در ترکیب اصلی باشد. دلیخت بعد از فیفا دی در اولین بازی یوونتوس مقابل 

کالیاری پابه توپ خواهد شد.

انریکه:

 »آنسو فاتی« قوی تر از همیشه برمی گردد
درحالی که آنســو فاتی، پدیده جوان بارسلونا و اســپانیا اخیرا با مصدومیتی شدید مواجه شده و 
چهار ماه از میادین دور می ماند، لوئیس انریکه با ســتایش از او گفت ســتاره جوان اسپانیایی بر 
مصدومیت غلبه کرده و قوی تر از قبل به میادین برخواهد گشت.آنسو فاتی در جریان پیروزی ۲-۵ 
بارسلونا بر رئال بتیس که روز شنبه این هفته اتفاق افتاد از ناحیه زانوی چپ مصدوم شده و تحت 
عمل جراحی قرار گرفت. او چهار ماه از میادین دور خواهد بود. این ستاره ۱۸ساله در این فصل برای 
بارسا درخشیده و در ۱۰ بازی ۵ گل به ثمر رسانده و ۲ پاس گل داده است.لوئیس انریکه در کنفرانس 
خبری بازی دوستانه  اســپانیا مقابل هلند در این باره گفت: » فارغ از اینکه یک بازیکن چه سن و 
سالی داشته باشد مصدومیت هم بخشی از فوتبال است. مصدومیت او اتفاق تلخی است ولی آنسو 

بر آن غلبه خواهد کرد و همان آنسویی که بود، برخواهد گشت«.

توصیه اسطوره به یک ملی پوش
»بیزانت لیزارازو« از آن دسته کارشناسان فوتبالی است که تصورمی کند آنتوان گریزمان در بارسلونا کاری 
از پیش نخواهد برد.این بازیکن که تابستان سال گذشته با هیاهوی بسیار اتلتیکومادرید را ترک کرد و به 
بارسلونا پیوست، در مدت بیش از یک سال حضورش نتوانسته جایگاهی در حد نامش نزد آبی و اناری 
ها برای خود دست و پا کند.به همین خاطر است که لیزارازو به وی توصیه کرده به فکر رفتن باشد.مدافع 
چپ اسبق تیم ملی فرانسه و باشگاه بایرن مونیخ آلمان در مصاحبه با فرانس فوتبال گفت:برای آنکه 
خوب بازی کنید، یک فوتبالیست باید راضی و شاد باشد. باید اعتماد میان او، مربی و دیگر بازیکنان 
در بهترین حالت باشد؛ اما من چنین چیزی نمی بینم.لیزارازو ادامه داد: آنتوان حس خوبی در کنار 
مسی ندارد.آنها با همدیگر خوب هماهنگ نشده اند. مربی هم به کارش اعتقادی ندارد. وقتی چنین 

حالت ناخوشایندی ایجاد می شود، حداکثر باید 6 ماه منتظر تغییر و تحولی بود وگرنه که باید رفت.

فوتبال جهان

 لیگ والیبال؛ سپاهان 
با پیکان سبقت می گیرد؟

از روز یکشنبه هفته جاری با تصمیم فدراسیون 
والیبال، لیگ برتر این رشته بعد از یک ماه وقفه 
به صورت متمرکز در تهران از ســر گرفته شده و 
امروز هم هفته دهم با برگزاری 6 دیدار پیگیری 
می شود. فوالد سیرجان که پیش از تعطیلی لیگ 
برتر والیبال صدرنشین بود، در دو بازی اخیر هم 
به دو برد سه امتیازی دســت یافته تا همچنان 
با یک باخت صــدر جدول را حفظ کنــد. با این 
حال سپاهان هم با ۸ برد سیرجانی ها را در صدر 
جدول تعقیب می کند و منتظر یک فرصت برای 
سبقت گرفتن از فوالد سیرجان است. به نظر می 
رســد این فرصت برای طالیی پوشان اصفهانی 
فراهم شده و آن ها در صورت برتری مقابل پیکان 
می توانند جای فوالد سیرجان را در صدر جدول 
بگیرند. سیرجانی ها امروز طبق برنامه استراحت 
خواهند داشت و به همین خاطر احتماال با یک 
بازی کمتر صدر را از دست می دهند.البته حریف 
سپاهان هم پیکانی است که در سال های اخیر 
همواره در لیگ برتــر مدعی بوده، اما امســال 
به خاطر جوان گرایــی و البته ابتــالی پرتعداد 
بازیکنانش به کرونا شرایط خوبی ندارد. باید دید 
شاگردان رحمان محمدی راد می توانند بعد از 
مدت ها صدر جدول را از فوالد سیرجان بگیرند یا 

پیکان همه را غافلگیر خواهد کرد. 
رویارویی سایپا با شــهداب یزد را هم می توان 
یکی از بازی های حســاس دانســت. نارنجی 
پوشــان که چندان مطمئن در لیگ برتر امسال 
حاضر نشــدند، بــا 6 بــرد در تعقیــب دو تیم 
صدرنشین هســتند؛ اما شهداب هم خطرناک 
نشــان داده و می تواند تعداد بردهای خود را  به 
سایپا برساند.احتماال خاتم اردکان- شهرداری 
ورامین و همچنین شهرداری گنبد-هراز آمل نیز  
بازی های حســاس و نزدیکی را برگزار خواهند 

کرد.

نتیجه بازی پنجشنبه شب هیچ اهمیتی برای فوتبال 
ایران ندارد؛ اما قطعا شیوه بازی تیم ملی زیر ذره بین 
منتقدین و کارشناسان قرار خواهد گرفت. اسکوچیچ 
هم در این مسابقه قطعا هدف هایی دارد که مهم ترینش 

می تواند ارزیابی بازیکنان دعوت شده باشد

مستطیل سبز

وز عکس ر

حضور  سرمربی و مدیر 
عامل  در مراسم تشییع 

محمود یاوری
مراســم تشــییع پیکر مرحوم محمود 
یاوری، سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال و 
از پیشکسوتان ورزش استان اصفهان  با 
حضور جمعی از اهالی ورزش و خانواده 
داغدار در ورزشگاه تختی اصفهان برگزار 
شد. در این مراسم سرمربی و مدیر عامل 

تیم سپاهان نیز حضور داشتند.
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شهردار اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی میدان امید در آینده ای نزدیک
شهردار اصفهان  در جلسه بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی شــهر با ابراز خرسندی از احداث 
ادامه بلوار فرزانگان در مسیر رینگ چهارم، اظهار کرد: با احداث این بلوار از رفت و آمد کامیون هایی 
که از شمال به جنوب کشــور و از خیابان های بعثت، عاشق اصفهانی، اتوبان شهید اردستانی، سه 
راه گلستان، سه راه نقشــینه، میدان عاشق اصفهانی، میدان جوان، پل شــهیدان طیاره و … در 
اصفهان تردد می کردند، جلوگیری شده و امنیت جانی برای شــهروندان و کاهش ترافیک را به 

همراه داشته است.
قدرت ا... نــوروزی افــزود: تقاطع رینــگ با خیابان روشن دشــت جهــت تســهیل در عبور و 
مرور به نمایشــگاه جــز پروژه های اجرایی ســال آینــده منطقه چهار اســت و در این راســتا 
تامین اعتبــار الزم نیــز انجام خواهــد شد.شــهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: پنــج کیلومتر 
رینگ جنوب ســپاهان شــهر همزمــان با احداث پیســت دوچرخه ســواری بــه زودی کلنگ 
زنی می شــود.وی از آغــاز عملیات اجرایــی میدان امیــد خبــر داد و تصریح کــرد: به زودی 
عملیات اجرایی میــدان امید به عنــوان تقاطع بلوار فرزانــگان با خیابان آیــت ا... غفاری آغاز 
می شــود.نوروزی ادامه داد: مجموعه پل ها و تقاطع غیر همســطح ســردار شــهید ســلیمانی 
تاکنون ۷۷.۴ درصد پیشــرفت داشــته و تا پایان ســال مورد بهره برداری قــرار می گیرد.وی با 
بیــان اینکه المان پــروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیر همســطح شــهید ســلیمانی باید هر چه 
 ســریع تر طراحی شــود، گفت: با اجرای این پروژه یکی از بــزرگ ترین پل ها در شــهر اصفهان

 احداث خواهد شد.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

انجام فعالیت های عمرانی متناسب با سند زیباسازی
مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه سند راهبردی این سازمان تامین 
اعتبار شده است، گفت: اگر فعالیت های عمرانی متناسب با ســند زیباسازی انجام شود، قطعا 

شهر زیباتری خواهیم داشت.
حســن موذنی  اظهار کرد: اقدامات سازمان زیباســازی در حوزه های مختلفی همچون مبلمان 
شهری، نورپردازی، هنرشــهری و آذین بندی و طراحی محوطه ها و پاتوق های شهری است که با 
هماهنگی مناطق انجام می شود.وی با اشاره به چشم انداز سازمان زیباسازی، تصریح کرد: سند 
راهبردی سازمان زیباسازی تامین اعتبار شــده و به عنوان یکی از برنامه های اصلی این سازمان 
در دستور کار قرار گرفته است.مدیر عامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان تاکید کرد: اگر 
فعالیت های عمرانی متناسب با سند زیباسازی انجام شود، قطعا شهر زیباتری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: عناصر نور، آب نماها، تندیس ها و ســردیس ها می تواند د ر شهر فضاهای خوبی را 
برای شــهروندان ایجاد کند، این عناصر با هنر در آمیخته و می تواند در رفتار شهروندان اثربخشی 
خوبی داشــته باشــد.موذنی با بیان اینکه در مناطــق پانزده گانه پروژه های نصــب تندیس ها، 
نورپردازی ها، ساماندهی مبلمان شهری و ارتقای هنر شهری در حال انجام است و مدیران مناطق 
در این راستا همکاری های خوبی داشته اند.وی ادامه داد: مناطق ۱۵ گانه شهر ۳۳ میلیارد تومان 
بودجه و سازمان زیباسازی نیز ۲۵ میلیارد تومان بودجه برای مباحث زیباسازی در نظر گرفته اند. 
همه مناطق در زمینه موضوعات مرتبط با حوزه ســازمان زیباسازی فعالیت های خوبی کرده اند و 
توانسته اند از ردیف های اعتباری در نظر گرفته شــده به خوبی استفاده کنند.مدیر عامل سازمان 
زیباسازی شــهرداری اصفهان گفت: در ســال جاری چهار سردیس از شــخصیت های برجسته 
توسط هنرمندان ســاخته شــده و در مکان های مختلف نصب شده است. اســتفاده از ظرفیت 
 هنرمندان برای فضاسازی و زیباسازی شهر، یکی از سیاست های سازمان زیباسازی شهرداری

 اصفهان است.

مدیر منطقه 9 شهر اصفهان خبر داد:

9 کلنگ زنی و افتتاحیه ویژه در نهم آذرماه در منطقه 9 

مدیر منطقه 9 شهر اصفهان از تحقق بیش از ۱00 درصدی بودجه سال 
99 منطقه 9 شهر اصفهان تا مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: درصدد 
هستیم مازاد بودجه امسال را به بهترین نحو برای شهروندان هزینه 
کنیم.به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان، علیرضا 
رفیعی در شصت و هفتمین نشســت خبری از سلسله نشست های 
خبری »ســه شــنبه ها با رســانه« که به صورت مجازی با مشارکت 
اصحاب رسانه برگزار شد، با اشاره به اینکه از چند ماه پیش دستور کار 
ویژه برای منطقه 9 تدوین شده اســت، اظهار کرد: بخشی از انعکاس 
این کار ناشــی از مراجعه معتمدان به شهرداری است. وی ادامه داد: 
مدیریت ســابق منطقه برای احداث خیابان بهشــت تالش بســیار 
کرد؛ اما شاهد اتفاقات جدی که ســبب گشایش بخش هایی از این 
خیابان برای کاهش تلفات و آســیب ها باشــد، نبودیم.مدیر منطقه 
9 شــهر اصفهان تصریح کرد: در این مدت به صــورت جدی به پروژه 
بهشــت نگاه عمیق و دقیق داشــتیم که در این زمینه تیم شهرداری 
منطقه 9 اقدامات خاص و ویژه ای طی هشــت ماهه امســال انجام 
داده و دســتور کار اول ما رفع موانع و مشــکالت پروژه های عمرانی 
بود. وی بــا بیان اینکه توجه ویــژه به مطالبات مــردم در زمینه های 
مختلف هم دیگر اقــدام در منطقه بود، گفــت: روش های مختلفی 

برای این کار وجود دارد که مالقات های مردمی یکی از رویه های رایج 
در این خصوص بود. رفیعی با اشــاره به اینکه ســرفاصله اتوبوس ها 
در خیابان میرزاطاهر ۲0 دقیقه و بعضا بیشــتر بود، افزود: با پیگیری 
منطقــه و هماهنگی با اتوبوســرانی این مشــکل بــا افزایش تعداد 
 اتوبوس ها به ۱۴دقیقه رســید و در برخی موارد به هشــت دقیقه هم

 کاهش یافت.  
وی با اشــاره به اینکه یکی دیگر از شــیوه های ما بــرای پرداختن به 
خواســت مردم این بود که اتفاقات رخ داده را رصد، تحلیل، بررســی 
و به شــکل جدید و متمایز از ســابق طراحــی کنیم، اظهــار کرد: در 
بازدیدهای محلی متوجه شدیم ســالمندان منطقه در نقاطی تجمع 
دارند که مناســب ســازی نشــده، بنابراین به صورت جدی به محل 
های تجمعی ســالمندان توجه کردیم. حوزه زیباســازی و اجرایی، 
طراحی های جدیدی برای این نقاط داشــت تا محلــی برای تبادل 
تجربه شــکل گیرد که در این راســتا، پاتوق تجربه ایجــاد و الگویی 
برای مناطق ۱۵ گانه شــد.   مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: یکی دیگر از دســتورکارهای ما در منطقــه، پرداختن به ویژگی 
ها و مختصات فراموش شــده منطقه اســت؛ در میــان مناطق ۱۵ 
گانه منطقــه 9 ویژگی منحصر به فرد آب و هوایی و فضای ســبز دارد 

که بر همین اســاس می توانیم چشــم اندازها و افــق های خاصی 
برای منطقه ترســیم کنیم.وی افــزود: هر شــهرداری در هر منطقه 
باید در بازه هــای کوتاه، میــان و بلندمدت افق هایــی را تعریف کند 
چراکه شــهردار بــدون افــق در منطقه شــهردار بدون فروغ اســت.

رفیعی با اشــاره به اینکه برای منطقه 9 شــهر اصفهان ایده »ماربین 
شــهر« را تدوین کردیــم، گفت: نزدیک ۱۷ روســتا جــزو محدوده 
خــوش و آب و هوای ماربین ســابق )منطقه 9( اســت؛ ویژگی این 
 منطقه سایه ســار بودن آن و این موضوع نقطه عطف در پرداختن به

 منطقه 9 بوده است. 

ایجاد گذر تاریخ، حدفاصل کوه آتشگاه تا منارجنبان 
مدیر منطقه 9 شهر اصفهان با اشاره به مفهومی به نام »روان جغرافیا« 
در توضیح این مفهوم و ارتباط آن با ویژگــی های منطقه 9 اظهار کرد: 
طبق این مفهوم می توان با پرسه زدن در نقاط فراموش شده، سعی در 
کسب تجربه از آن نقطه داشته باشیم چراکه ابزار روان جغرافیا پرسه 
زدن و کشف واقعیات، ورود به زمان و کسب تجربه و اندوخته هایی از 
تجربیات و انباشت هایی است که فضای شهری برای پروژه ها دارد. 
وی با بیان اینکه یکی از پروژه های منطقه، گذر تاریخ اســت، گفت: از 
سال گذشته تاکنون سعی شده حدفاصل کوه آتشگاه تا منارجنبان به 
محیطی برای گردشگری طبیعی تبدیل شود که این موضوع سبب می 
شود ما محور گردشــگری پیاده راه را به عنوان عنصر اصلی در معرفی 

منطقه 9 با پرداختن به نقاط فراموش شده معرفی کنیم.
رفیعی افزود: در دل گــذر تاریخ، زیرمجموعه هــای متعددی وجود 
دارد. وی با اشــاره به اینکه پروژه دوم اصلــی در منطقه 9 ایجاد لوپ 
گردشگری گل و گیاه اســت، ادامه داد: یکی از پتانسیل های منطقه 
گلخانه های خیابان های قدس، بهشــت و شــهید حجازی اســت 
که تبدیل یک یا چنــد خیابان به میدانگاهی برای گردشــگری گل و 
گیاه می تواند برای مردم اثربخشــی داشته و شــرایط تعاملی بین 
افراد خانــواده  را افزایش دهد. رفیعــی تصریح کرد: یکــی دیگر از 
طرح های منطقه، ایجاد گذر ارگانیک اســت؛ در شهر اصفهان راسته 
های متفاوتی مثل لوازم صوتی و تصویری، خــوار بار و ...وجود دارد 
اما ایجاد گذر ارگانیک بــا ماهیت منطقه 9 ســنخیت دارد و فعالیت 
های مختلفــی در زیرمجموعــه این گذر پیش بینی شــده اســت.  
وی افزود: در روز نهم آذرمــاه 99 همزمان با افتتــاح و کلنگ زنی 9 
 پروژه منطقه 9 اتفاق ویژه ای در این گذر رخ مــی دهد که در آینده به 

آن می پردازیم.

فراخوان نخستین مسابقه ملی عکاسی »زاینده   رود، 
رشــته همدلی« با رونمایی از پوســتر این مسابقه 
آغاز شد.پانزدهمین جلســه کارگروه تخصصی آب 
کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی 
شــهر اصفهان همراه با رونمایی از پوستر نخستین 
مسابقه ملی عکاســی »زاینده  رود، رشته همدلی« 
برگزار شــد.رییس کمیســیون اجتماعی و محیط 
زیست شورای اسالمی شهر اصفهان در این نشست 
که به صورت مجازی برگزار شد، برگزاری این مسابقه 
را یکی از اقدامات فرهنگی مدیریت شــهری برای 
نکوداشــت زاینده رود و تعامل فرهنگی و اجتماعی 
میان استان های بهره بردار دانست.کوروش محمدی 
اظهار داشت: چاپ پوستر، بنر و کتاب از دیگر اقدامات 

فرهنگی اداره توسعه فرهنگ شــهروندی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان است 
کــه از اول تا ســیزدهم بهمن ماه شــاهد تبلیغات 
گسترده در ســطح شــهر درباره زاینده رود خواهیم 
بود.وی با اشــاره به نام گذاری ۱8 مهرماه به نام روز 
نکوداشــت زاینده رود افــزود: تمایل داشــتیم این 
تبلیغات در مهرماه انجام شود؛ اما با توجه به شرایط 
بحرانی شیوع کرونا ممکن بود مورد توجه شهروندان 
قرار نگیرد و امیــدوارم با اعمال محدودیت های یک 
ماهه، در بهمن ماه شــاهد وضعیت بهتری باشیم.

وی درباره برگزاری مسابقه ملی عکاسی »زاینده   رود، 
رشته همدلی« ادامه داد: این مسابقه برای نخستین 
بار در کشــور دربــاره زاینــده رود برگزار می شــود و 
همشــهریان و هموطنان می توانند تا سی ام آذرماه 
عکس های حرفه ای )دوربین( یــا آماتور )موبایل( 
خود را به دبیرخانه این مسابقه ارسال کنند.به گفته 
رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای 

شهر اصفهان، اختتامیه این مســابقه ۱۳اسفندماه 
و همزمان بــا روز جهانی تاالب ها برگــزار و به ۵0 اثر 
برگزیده ۱۵0 هزار تومان جایزه نقدی اهدا می شــود 
و آثار آنها از سوی اداره توســعه فرهنگ شهروندی 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
خریداری خواهد شد.محمدی اضافه کرد: امیدوارم 
بتوانیم سال آینده این مسابقه را در مهر برگزار کنیم تا 
۱8 مهرماه روز نکوداشت زاینده رود به عنوان یک برند 
در اذهان مردم اصفهان و ایران حک شود. همچنین 
همزمان با برگزاری این مسابقه قرار است پویشی با 
عنوان #زاینده رود_رشته_همدلی در فضای مجازی 
راه اندازی شود.احمد رضایی دارافشانی، رییس اداره 
توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان نیز در این جلسه گفت: اگر 
شرایط  مهیا باشد در تالش هستیم اختتامیه مسابقه 
عکاسی زاینده   رود، رشته همدلی را در نزدیکی تاالب 

گاوخونی در شهر ورزنه برگزار کنیم. 

همراه با برگزاری مسابقه ملی عکاسی؛

زاینده   رود، رشته همدلی می شود

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

 افزایش سه برابری ظرفیت تولید انرژی خورشیدی
 در اصفهان    

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان گفت: طی چند سال گذشته که ســاخت نیروگاه های 
خورشیدی در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفته تا مهرماه سال جاری از انتشار بیش از یک هزار 
و ۱0۵ تن گازهای گلخانه ای جلوگیری شده است. حســین امیری با اشاره به اینکه از ابتدای نصب 
نیروگاه های خورشیدی در سال 9۲ تا پایان مهرماه سال جاری حدود یک میلیون و 600 هزار کیلووات 
ساعت برق در شــهر اصفهان تولید شده اســت، اظهار کرد: با توجه به عدم استفاده از سوخت های 
فسیلی در تولید برق تاکنون از انتشار بیش از یک هزار و ۱0۵ تن گازهای گلخانه ای جلوگیری شده که 
تاثیر مهمی در کاهش آلودگی هوا داشته است.وی گفت: تاکنون ۲۷ نیروگاه تولید انرژی خورشیدی 
توسط شهرداری اصفهان احداث شــده که در حال حاضر تمام آنها به صورت کامل و با ظرفیت نامی 
در حال تولید انرژی است.معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان با اشاره به رویکرد بهره گیری 
از انرژی  های تجدیدپذیر در شهرداری اصفهان افزود: بر اســاس برنامه ریزی مدیریت شهری در 
خصوص توســعه انرژی  های تجدیدپذیر در اصفهان، حرکت به سمت اجرایی شدن این موضوع از 
اهداف اولویت دار شهرداری اصفهان است.وی تصریح کرد: با توجه به ضرورت و اهمیت به کارگیری 
توسعه انرژی  های تجدیدپذیر به منظور جلوگیری از آلودگی  های محیط زیستی و کاهش استفاده 
از سوخت های فسیلی، باید به صورت کامل شاهد به کارگیری انرژی های پاک باشیم. امیری ادامه 
 داد: با توجه به اهمیت این موضوع، توســعه نیروگاه های مقیاس کوچک و متوســط می تواند در

 دستور کار باشد.

 تولید 29 هزار و 431 کیلووات ساعت انرژی الکتریکی
 توسط نیروگاه های خورشیدی شهرداری

وی با اشاره به نیروگاه های خورشیدی شــهرداری گفت: ۲۷ نیروگاه تولید انرژی خورشیدی شهر 
اصفهان با ظرفیت ۲۳0 کیلووات در شش ماهه اول سال جاری ۲9 هزار و ۴۳۱ کیلووات ساعت انرژی 
الکتریکی تولید کرده است.   معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان به اتصال نیروگاه خورشیدی 
۱00 کیلوواتی سالن اجالس اشاره و اظهار کرد: این نیروگاه از سال گذشته به شبکه سراسری توزیع 
برق متصل شده است و ماهانه ۱۵ هزار کیلووات ساعت به ظرفیت شبکه سراسری برق اضافه می 

کند.    

احداث 4 نیروگاه دیگر با مجموع ظرفیت 470 کیلووات 
وی ادامه داد: اجرای نیروگاه ۲60 کیلوواتی میدان مرکزی میوه و تره بار، نیروگاه 60 کیلوواتی منطقه 
۱۵، نیروگاه ۱00 کیلوواتی باغ گل ها و نیروگاه ۵0 کیلوواتی شهرداری منطقه 8 نیز تا پایان سال جاری در 
دستور کار معاونت خدمات شهری قرار دارد. معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: با احداث 
این نیروگاه ها با مجموع ظرفیت ۴۷0 کیلووات، میزان ظرفیت تولید برق از نیروگاه های خورشیدی 
شهرداری اصفهان به سه برابر ظرفیت موجود خواهد رسید.وی به حضور شهرداری اصفهان در پنجمین 
جایزه ملی مدیریت انرژی اشاره و تصریح کرد: با توجه به سياســت های كلی اقتصاد مقاومتی و 
الزامات اسناد و قوانین باالدستی از جمله سند چشم انداز، سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف، 
قانون برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمند كردن یارانه ها و قانون اصالح الگوی مصرف انرژی، استفاده 
از استانداردها و مدل های سیستمی مدیریت انرژی ملی و بین المللی و استانداردهای ملی معیار 
مصرف انرژی شــهرداری اصفهان برای اولین بار در فرآیند جایزه ملی مدیریت انرژی شرکت کرد. 
امیری اضافه کرد: همچنین شهرداری اصفهان در بخش توسعه بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر 
تندیس نقره ای جشنواره را کسب کرد، در بخش بهینه سازی مصرف و کاهش مصرف در تجهیزات و 

تاسیسات نیز عنوان نهاد برتر و لوح تقدیر جشنواره را به دست آوردیم.  

با مسئولان

خبر روزخبر

 معاون فرهنگی سپاه 
صاحب الزمان)عج(:

 بسیج هر کجا که کشور
  به مشکل برخورده 
به میدان آمده است

معاون فرهنگی ســپاه صاحب الزمان)عج( 
استان گفت: ۲۵ آبان و روز بزرگداشت حماسه 
و ایثار اصفهان با هفته بسیج  تقارن دارد؛ زمانی 
که به گلستان شهدا برویم بسیاری از این شهدا، 
بسیجی بودند و در جایی نقل بود که باالی 80 
درصد شهدای اصفهان بسیجی هستند که این 
بحث نقش شهدای بســیجی و بسیجیان را 
می توانیم در اصفهان ببینیم.سرهنگ علیرضا 
منصوری افزود: بســیج با توجه به فرمایشات 
رهبر انقــالب، یک الهام غیبی بود؛ بســیج در 
دوران دفاع مقدس و بعد از دوران دفاع مقدس 
و هر کجا که کشــور و نظام به مشکل برخورده 
است، به میدان آمده است. دوران دفاع مقدس، 
محرومیت زادیــی و ســازندگی، اقتصادی و 
جبهه مقاومت و امســال هم بحــث کرونا از 
جمله فعالیت های بسیجیان است.سرهنگ 
منصوری بیان کرد: با توجه به فرمایشات اخیر 
رهبر انقــالب  در بحث کرونا یک هــزار قرارگاه 
محله محور حافظان سالمت در سطح استان 
تشکیل شده است.وی با اشاره به برنامه های 
۲۵ آبان بسیج در استان تصریح کرد: برگزاری 
دعای ندبه بدون حضور جمعیت و زنده از شبکه 
یک در اصفهان، پویش عکس شهدا در محالت 
اســتان، پویش هر خانه شــهید یک یادواره، 
برگزاری گروه های ســرود پاتوقی و خیابانی 
و هیئت آنالین شــهدایی، راه اندازی مسابقه 
عکاسی و رونمایی از کتاب های »گرداب«، »ما 
زنده ایم«، و »مهمــان مامان« از جمله برنامه 
های مهم در این ایام اســت.معاون فرهنگی 
ســپاه صاحب الزمان )عج( با بیــان اینکه به 
نیت شــهدای ۲۵ آبان شــیفت ایثار در سطح 
کارخانجات استان انجام می شود، خاطر نشان 
کرد: انعکاس خاطرات شــهروندان اصفهانی 
از واقعه ۲۵ آبان، پخــش زنده روایت گری در 
شبکه شــاد، فراخوان خاطره و مقاله نویسی 
با موضوع رفاقت با شــهدا و... از جمله دیگر 

برنامه ها برای بزرگداشت ۲۵ آبان است.

سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان برگزار می کند؛

دومین جشنواره ادبی ماورا 
خانه ادبیات مستقل افغانستان و سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان، به منظور پاسداشت زبان فارسی و هم چنین ایجاد همدلی و همزبانی روز 
افزون، دومین جشنواره ادبی بین المللی ماورا را برگزار می کنند. نخستین دوره این جشنواره سال گذشته توسط خانه ادبیات مستقل افغانستان برگزار شده 
بود.این جشنواره ویژه همه فارسی زبانان و فارسی آموزان سراسر جهان است که در دو بخش طراحی شده است؛ بخش اصلی: برای فارسی زبانان افغانستان 
در بخش های رقابتی شعر )کالسیک و آزاد(، داستان، کتاب )مجموعه شعر و مجموعه داستان( و نقد ادبی برگزار می شود.بخش ویژه جشنواره نیز برای همه 
فارسی زبانان و فارسی آموزان سراسر جهان است که در بخش های شعر )کالسیک و آزاد(, داستان و کتاب )مجموعه شعر و مجموعه داستان( و نقد ادبی 

برگزار می شود.مهلت ارسال آثار تا پایان روز سی ام آذر ۱۳99 تعیین شده است.

تعطیلی اصناف 
بعد از اعمال 

محدودیت های 
کرونایی

بر اساس اعالم ستاد مبارزه با 
کرونای اصفهان از روز ۲0 آبان 
ماه محدودیت های کرونایی 
از ســاعت ۱8 در شهر به مدت 
یک ماه اعمال شــد که بر این 
اساس کلیه مشاغل ٢، ٣، ۴ از 

ساعت ۱8 باید تعطیل شوند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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 روستای توریان: توریان، روســتایی واقع در 31 کیلومتری 
جنوب غربی جزیره  قشم اســت که یکی دیگر از جاذبه های 
گردشــگری این منطقه از خلیج فارس به حساب می آید و 
به دلیل زمین های کشاورزی گل آفتاب گردان و نخلستان های 
متعدد، از منظره و چشم اندازی زیبا و مطلوب برخوردار است.

 کاسه سلخ: منطقه ای واقع در ساحل جنوبی جزیره  قشم که 
از آن به کاسه سلخ یاد می شود، از وسعتی بالغ بر 35 کیلومتر 
مربع برخوردار بوده که خالی از هرگونه پوشش گیاهی است. 
به دلیل چشــمه  گوگرد با خاصیت درمانی و چندین هزار تپه  
کوچک و بزرگ مخروطی شکل که بر اثر فرسایش و در طول 
زمان به وجود آمده و باعث ایجاد تپه  ماهورهای متداخل شده 

است، این بخش از جزیره دیدنی خواهد بود.
 تنگه عالی محمد:پدیــده ای طبیعی و زیبا بــه فاصله  کمی 
از تنگه  چاهکو، واقع در جزیره  قشــم مشــاهده می شود که 
از آن بــه تنگه  عالی محمــد، تنگه  آب نما و تنگه ســنگ آب 
یاد می شــود. انتهای مســیر این جاذبه  طبیعــی، به گنبد 
 نمکی نمکــدان می رســد که تماشــای آن خالــی از لطف

 نخواهد بود.
 غار نمکدان: غار نمکدان که زمین شناسان آن را طوالنی ترین 
غار نمک جهان معرفی کرده اند، پدیده ای طبیعی و بســیار 

زیباست که در ۹0 کیلومتری جزیره  قشم قرار دارد. این جاذبه  
زیبا و دیدنی، داخل کوهی گنبدی شــکل قرار گرفته اســت 
که بر بدنه  آن، می توان رگه های ســفید نمک و بر سطح آن، 
جریان آب نمک را مشــاهده کرد. قندیل های ایجادشده بر 
اثر رطوبت زیاد جزیره و نفوذ آب در داخل غار، بســیار زیبا و 
دیدنی است.برای بازدید از غار نمکدان باید از جاده شوسه ای 
بگذرید. بین جاده هم جوار ســاحل تا ورودی غار، حدود دو 
کیلومتر فاصله است که می توانید آن را پیاده طی کنید. دهانه 
اصلی غار به سمت جنوب اســت. برای طی کردن غار تا عمق 
20 متری، نیازی به اســتفاده از چراغ قوه ندارید؛ چراکه نور 
خورشید تا این فاصله را پوشش می دهد. گردشگران عادی و 
بدون تجهیزات مناسب غارنوردی، فقط می توانند تا عمق 100 
متری این غار بروند. برای رفتن به بخش های داخلی تر غار 
باید عالوه بر وسایل غارنوردی و تجهیزات حرفه ای تر، مهارت 

این کار را داشته باشید.
 قلعه پرتغالی ها: در اوایل قرن 16 میالدی، دریانوردی به نام 
»آلفونســو آلبرکرک«، دستور ســاخت قلعه ای را در بخش 
شمال جزیره قشــم صادر کرد که امروزه از آن به عنوان قلعه  
پرتغالی ها یاد می شود. چند ستون، آب انبار و برج مراقبت، 
تنها چیزی اســت که در حال حاضر از قلعه پرتغالی ها باقی 

مانده اســت.قلعه تاریخی پرتغالی ها از مســاحتی بالغ بر 
دو هزار متر مربع برخوردار بوده و با اســتفاده از ســنگ های 
آهکی، گچی و ساروج محلی ساخته شده است. پرتغالی ها 
برای ساخت این قلعه از خاک ســرخ هرمز استفاده کردند 
و معماری ایرانــی را برای آن بــه  کار بردند.قلعــه مذکور در 
ساحل واقع شــده که محل رفت وآمد پرندگان دریایی مانند 
مرغ ماهی خوار و پلیکان اســت. اگر خوش شانس باشید، 
 در بازدید از قلعه احتمــاال می توانید این پرنــدگان را هم از

 نزدیک ببینید.
 تنگه چاهکوه: در فاصلــه  70 کیلومتری جزیره  قشــم و در 
نزدیکی روستای چاهوی شرقی، تنگه ای جالب وجود دارد که 
به تنگه  چاهکو شهرت دارد. این تنگه دارای حفره ها، داالن ها 
و اشکال حیرت آور و عجیبی است که تماشای آن ها خالی از 
لطف نیست. وجه تسمیه این تنگه به چاهکوه، به علت قرار 
گرفتن تعدادی چاه حفر شــده در ابتدای آن اســت. اهالی 
روستا در گذشــته برای جمع آوری و نگهداری آب باران، این 
چاه ها را حفر کرده بودند.فرسایش سنگ های رسوبی در گذر 
زمان، عمق این دره را به 100 متر رسانده است. حفره ها، بافت 
سنگ ها و داالن های شگفت انگیز در چاهکوه، هر مسافری را 

به تحسین و شگفتی وا می دارد.

آشپزی

پاستای مرغ حرفه ای
مواد الزم : پنه300 گرم، پیازیک عدد متوسط، سیر خرد شده دو 

حبه،فلفل چیلی یک چهارم قاشق چای خوری،گوجه فرنگی خرد شده800 
گرم،شکریک قاشق چای خوری،پنیر ماسکارپونه شش قاشق غذاخوری، پنیر چدار 

70 گرم،پنیر موزارال کاله 50 گرم،ریحان150 گرم،روغن زیتون چهار قاشق غذاخوری
طرز تهیه : پیاز و حبه های سیر را به شکل نگینی وخیلی ریز خرد کنید. سینه های مرغ گریل شده را به 
صورت تکه های نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک به طور مکعبی شکل خرد کنید.دو قاشق غذاخوری 

روغن زیتون داخل یک تابه بریزید و روی حرارت قرار دهید. بعد از اینکه پیازها طالیی شدند سیر را به آن 
اضافه کنید و بعد از کمی تفت دادن با پیاز، گوجه فرنگی خرد شده را داخل مخلوط پیاز و سیر بریزید. در 
این مرحله شکر و فلفل چیلی را اضافه کنید و حدود بیست دقیقه صبر کنید تا سس روی حرارت مالیم 
به قوام افتاده و غلیظ شود.حرارت زیر سس را خاموش کرده و سینه های مرغ را داخل سس بریزید 

تا مزه دار شوند. سپس پنیر ماسکارپونه را به مواد داخل تابه اضافه کنید و خوب هم بزنید. پنه را 
مطابق دستورالعمل روی بسته بندی پخته و آبکش کنید. بعد از این که آب پنه داخل آبکش 

رفت، آن را به مایه  پاستایی که آماده کرده اید، اضافه کنید. مواد را خوب با هم مخلوط 
کنید و سپس روی آن ها برگ ریحان، پنیر موزارال و پنیر چدار رنده شده بریزید.

فر را روی دمای 220 درجه سانتی گراد تنظیم کنید. ظرف پاستا را 
حدود 20 دقیقه داخل فر قرار دهید تا روی پاستا 

طالیی شده و پنیرها ذوب شوند. 

در سفر به قشم به کجا برویم؟ )2(

تاریخ اکران نسخه جدید »مردان پادشاه« 
اعالم شد

 رونمایی از اولین عکس فیلم »اتومبیل« 
با بازی سحر قریشی

پس از بار ها وقفه به دلیل شیوع بیماری کرونا در نهایت تاریخ جدید 
اکران نسخه جدید فیلم سینمایی »مردان پادشاه« مشخص شد، 
این فیلم دوازدهم ماه فوریه سال 2021 اکران خواهد شد.حضور 
»گریگوری راسپوتین« در یکی از نقش های اصلی نیز نشان دهنده 
این است که فیلم اکشن »مردان پادشاه« دقیقا متناسب با کلیشه های 
مربوط به فیلم های روایت کننده جنگ جهانی اول نخواهد بود.

سحر قریشی جلوی دوربین فیلم سینمایی »اتومبیل« به کارگردانی 
علی میری رامشه رفت. قریشی پس از اکبر عبدی و مهدی کوشکی 
ســومین بازیگری اســت که جلوی دوربین این فیلم ســینمایی 
رفته و به زودی لیســت عوامل و بازیگران تکمیل خواهد شــد. علی 
عبدالعلی زاده، تهیه کننده این فیلم سینمایی است و انتخاب بازیگران 
بر عهده محمدرضا عزت خانی بوده است.

حیدر قاسمی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار و جانشین شورای  
پدافند غیرعامل استان اصفهان، با ارسال لوح تقدیری از تالش های مدیرعامل 
و کارکنان شرکت گاز استان اصفهان در جهت اقدامات انجام شده در خصوص 
پدافند غیر عامل قدردانی کرد. مدیر عامل شــرکت گاز استان در این خصوص 
گفت: اقدامات موثر برای مصون سازی ایستگاه ها و خطوط و شبکه توزیع گاز، 
برگزاری کالس های آموزشی مدیریت بحران، ایمنی و آتش نشانی و مدیریت 
ریســک، برگزاری مانورهای سراســری اطفای حریق، امداد و نجات و پدافند 
غیرعامل، انجام و اجرای کامل مدیریت ریســک و به اجرا گذاشــتن اقدامات 
کنترلی چشم گیر در حوزه پدافند غیرعامل از جمله دالیل تقدیر شورای پدافند 
غیرعامل از این شرکت است.سید مصطفی علوی، به بهینه سازی فرهنگ ایمنی، 
بهداشت و محیط  زیست در همه سطوح شرکت گاز اشاره کرد و افزود: در ارزیابی 
تیم های کارشناسی شورای پدافند غیرعامل استان، شرکت گاز استان اصفهان 
به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی موفق پدافند غیرعامل شناخته شده است.

شایان ذکر است، در متن این لوح تقدیر آمده است: »بی تردید استحکام درونی 
مولفه های اقتدار ملی و مصون سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و 
سرمایه های مادی و معنوی استان مرهون زحمات همکارانی است که با تکیه بر 
ایمان و اعتقاد قلبی و روحیه جهادی و انقالبی در عرصه اجرای اصول و الزامات 

پدافند غیرعامل، گامهای موثر و ارزنده ای برداشــته و همواره در این مسیر پر 
افتخار تالش و کوشش می کنند.لذا بدین وسیله از زحمات و مساعی خالصانه 
جنابعالی که در راستای اهداف قرارگاه پدافند شــیمیایی استان فعالیت های 
موثری را در شــرکت گاز اســتان اصفهان ایفا کرده اید تقدیر و تشکر کرده و از 
خداوند متعال سالمتی و تندرستی تان را مسئلت دارم.امید است تحت سایه 
عنایات الهی و توجهات حضرت ولیعصر )عج( و پیروی از منویات مقام معظم 
رهبری)مد ظله العالی( در خدمت به نظام مقدس جمهوری اســالمی و مردم 

شریف استان موفق و پیروز و سربلند باشید.«

طی جلــسه ای با حضـــور اعضــای شـــورای تامین شهرستـــان مبارکه 
و مدیرعــامـل فوالد مبارکه بر توسعه همکاری های طرفین به منظور توسعه 
پایدار منطقه تاکید شد.در این جلسه که در محل برگزاری جلسات کمیته 
مدیریت فوالد مبارکه برگزار شد، اصغر هدایت، فرماندار این شهرستان، هدف 
حضور خود و سایر همراهان را تقویت همکاری های دوجانبه شهرستان و فوالد 
مبارکه مطرح کرد و گفت: خوشبختانه امروز فوالد مبارکه بیش از هر زمان 
دیگر برای منطقه و کشور موجب برکت است و عالوه بر بخش صنعت در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی نیز به خوبی ایفای نقش کرده است.وی از تامین 
اکسیژن بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی توسط فوالد 
مبارکه به صورت رایگان و مساعدت مالی این شرکت به برخی بیمارستان ها 
و مراکز بهداشتی و درمانی به عنوان نمونه های بارز تعهد فوالد مبارکه به 
مسئولیت های اجتماعی این شرکت یاد کرد و گفت: این مساعدت ها هیچ 
درآمدی برای فوالد مبارکه نداشته و بنابراین شایسته قدردانی است.وی 
خاطرنشان کرد: مردم شریف شهرستان مبارکه باید احساس کنند که فوالد 
مبارکه کنارشان است و به دلیل مسئولیت اجتماعی که بر دوش خود احساس 
می کند، همیشه برای یاری آنان پیش قدم بوده و از این به بعد نیز همینطور 
خواهد بود.در ادامه، سرهنگ عطایی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی شهرستان مبارکه نیز از اهتمام ویژه مدیرعامل فوالد 
مبارکه و همکاری این شرکت در اجرای رزمایش مواسات و کمک های مومنانه 

و یاری رساندن به آسیب دیدگان بیماری کرونا قدردانی کرد.
پس از آن، سرهنگ محمدی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مبارکه نیز با 
اشاره به اهمیت موضوع امنیت در جامعه اظهار داشت: مجموعه فوالد مبارکه 
مجموعه ای بسیار عظیم و گسترده است و التزام بخشی به این مجموعه از 
اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل باید از بخش های حراست و 
حفاظت فیزیکی که نیروی انتظامی را در این راستا یاری می کنند، تشکر و 
قدردانی کنیم. به خاطر داشته باشیم نباید چرخ تولید فوالد مبارکه به هر دلیل 
از جمله مباحث امنیتی متوقف شود، چراکه در این صورت شاهد وارد آمدن 
لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور خواهیم بود.ابوالحسنی، رییــس 
کیــد بر لزوم همــکاری های  دادگســتری شهرســتان مبارکه نیــز با تا
هرچه بیشتر فوالد مبارکه در پشتیبانی و حمایت از ثبات و امنیت منطقه گفت: 
مساعدت های فوالد مبارکه به کارگاه های اشتغال زایی زندان اسدآباد در نوع 
خود شایسته قدردانی است. این اقدامات نه تنها برای زندانیان و خانواده های 
ایشان، که در اصل برای کل جامعه مفید است و برای مدیریت و کارکنان این 
شرکت خیرات و مبرات خاص خود را در پی دارد و مصداق باقیات الصالحات 
است.در ادامه جلسه، سید محسن هاشمی، شهردار مبارکه نیز به نمایندگی از 
سایر شهرداران از تعامل سازنده مدیرعامل فوالد مبارکه با مسئولین و شهرداران 
منطقه  قدردانی کرد و پیشنهادهایی نظیر احداث شرکت بازیافت زباله های 
شهرستان در یک پایلوت کامال علمی، استفاده از سرباره های فوالد مبارکه در 
ساخت بلوک فرش، آسفالت و جدول بتنی موردنیاز شهرداری های منطقه، 
طرح جامع گردشگری شهرستان و رونق اقتصادی با استفاده از ظرفیت های 
گردشگری موجود و حل مشکالت ترافیکی شهرستان با همکاری فوالد مبارکه 
را مطرح کرد.سید محمد اطیابی، شهردار طالخونچه هم با طرح مشکل درآمد 
شهرداری ها گفت: یکی از مشکالت شهرداری ها درآمد است. هزینه ها بر سر 

جای خود هست و سال به سال اضافه می شود، ولی درآمد شهرداری متاسفانه 
جوابگوی هزینه ها نیست. به همین منظور دو تا سه طرح درآمدزایی در 
شهرستان ارائه شده و همکاری فوالد مبارکه می تواند شهرداری ها را در رسیدن 
به درآمد پایدار یاری کند.در ادامه این جلسه، مهندس عظیمیان مدیرعامل 
فوالد مبارکه ضمن خیرمقدم به میهمانان و استقبال از طرح های پیشنهادی 
در جلسه گفت: جایگاه فوالد مبارکه جایگاه ملی است، اما این امر هیچگاه 
باعث نشده ایفای نقش منطقه ای شرکت تحت تاثیر قرار گیرد. فوالد مبارکه 
به خوبی از اهمیت تعامل با شهرستان آگاهی دارد و در عمل هم نشان داده 
که با مسئولین و نهادهای شهرستان همکاری و همراهی خوبی داشته است. 
فوالد مبارکه معتقد است تمامی تعاریف قانونی باید مورد توجه قرار گیرد و 
رعایت شود؛ چون ارتباطات منطقه ای به ما کمک می کند کارمان را درست تر 
انجام دهیم. تعامل و رفاقت و صمیمیت و همکاری از جمله شعارها و اهداف و 
وظایف مدیریت فوالد مبارکه است. همانطور که نتایج این دوستی و رفاقت را تا 
به امروز بارها دیده ایم.وی در خصوص پیشنهاد پروژه احداث کارخانه بازیافت 
گفت: این پروژه باید توجیه داشته باشد و میزان مواد باید به حد کافی برسد. 
باید منطقه ای عمل شود تا کارخانه توجیه اقتصادی داشته باشد. ازآنجاکه 
بازیافت زباله تر می تواند به بهبود بهداشت و محیط زیست منطقه کمک کند، 
فوالد مبارکه بدون اینکه دنبال سود و مشارکت باشد و عمدتا با هدف بهبود 
فرآیندهای زیست محیطی و کمک به توسعه پایدار، این طرح را مورد مطالعه 
قرار خواهد داد.وی در خصوص پیشنهاد استفاده از سرباره های فوالد مبارکه در 
تولید جداول بتنی برای شهرداری ها نیز گفت: این شرکت هیچ مشکلی با این 
طرح ندارد،ولی باید به خاطر داشته باشیم در حوزه نحوه استفاده از سرباره، 
سازمان تحقیقات مسکن متولی امر است که قانون به او اجازه داده بخشنامه 
صادر کند و متقاضیان می توانند از این سرباره برای زیرسازی و جاده سازی 
استفاده کنند. اگر شهرداری های منطقه بخواهند و بتوانند از سرباره استفاده 
کنند، فوالد مبارکه هیچ مشکل ندارد، ولی برای کاربری که در این جلسه مطرح 
شد و برای قانونی شدن آن فقط مرکز تحقیقات تهران اجازه دارد پیگیر این 
مسئله باشد.نظر مثبت فوالد مبارکه در زمینه توسعه گردشگری منطقه و حل 
مسائل ترافیکی شهرستان از دیگر مباحثی بود که مدیرعامل شرکت در این 

جلسه، ضمن ارائه راه حل، به آنها پرداخت.
وی تصریح کرد: فوالد مبارکه جایگاهی ملی دارد؛ بنابراین انتظار می رود 
در برخورد با مسائل این شرکت با نگاه محلی رفتار نشود. برداشت آب این 
شرکت در سال 1372 که 2.3 میلیون تن تولید داشته 20 میلیون مترمکعب 
آب، یعنی در حدود یک درصد از کل آب زاینده رود بوده و خوشبختانه امروز 
نیز با رویکردهای استفاده بهینه از منابع آبی و انرژی، با تولید 7.2 میلیون تن 
و سرمایه گذاری های کالنی که در جمع آوری و تصفیه پساب های شهری و 
صنعتی داشته، همچنان 20 میلیون مترمکعب برداشت آب دارد. بنابراین باید 
اذعان داشت فوالد مبارکه هیچگاه خود را فارغ از مسائل منطقه ای نمی داند.

وی تصریح کرد: ارتباطات شرکت و منطقه پیرامون باید مانند گذشته و حتی 
نزدیک تر و صمیمانه تر از گذشته باشد تا اهداف مشترک تامین شود. همچنان 
که فوالد مبارکه با شیوع ویروس کرونا به یاری همه مسئولین و هم میهنان 
شتافت، انتظار می رود مسئولین محترم نیز این شرکت را در تنگناهایی نظیر 

اجرای پروژه نورد گرم شماره 2 یاری دهند.

 معاون بهره برداری شــرکت ذوب آهن اصفهان درباره کشف قیمت فوالد در 
بورس کاال گفت: بیشــتر فوالدســازان با بخش هایی از مباحث مطرح شده 

پیرامون تنظیم قیمت فوالد از طریق بورس کاال موافق هستند.
مهرداد توالئیان افزود: یکی از بندهای مورد تایید بیشــتر فوالد ســازان این 
است که در داخل کشور، فروش داخلی فوالد باید از طریق بورس کاال عرضه 
شود. عرضه در بورس کاال سبب می شود فضای سالم و رقابتی میان شرکت 
 ها حفظ شــود، همچنین منجر به شــفافیت در معامالت می شــود.معاون

 بهره برداری شــرکت ذوب آهن اصفهان تصریح کــرد: نظام قیمت گذاری و 
عرضه به طور کامل باید به بازار سپرده شــده و قیمت گذاری و عرضه باید در 
بورس کاال انجام شــود زیرا هر جا نظام قیمت گذاری ذره ای از سازوکار بازار 
خارج شــده و در روند معامالت یا قیمت، دخالت رخ دهد، رانت توزیع شده 
اســت.توالئیان گفت: برای این مسئله دو اســتدالل موجود است، استدالل 
نخست بر دغدغه ســتاد تنظیم بازار تاکید دارد که معتقدند با دخالت نکردن 
در قیمت ها، قیمت کاالها افزایشی می شود.وی افزود: استدالل نخست در 
مقابل استدالل دیگر این است، قیمت تعیین شده برای محصوالت در بورس 
با همان قیمت به دست مصرف کننده نمی رسد، در واقع تنها تکه ای از زنجیره 

قیمت گذاری منتفع می شوند.
معاون بهره برداری و عضو هیئت مدیره ذوب آهن، درباره کنترل دســتوری 
قیمت در بورس کاال گفت: الزم است این مســئله به طور عمیقا بررسی شود.

توالئیان با بیان اینکه هویت بورس و مهار قیمــت دو موضوع کامال متفاوت 
هستند، تصریح کرد: بورس فضایی رقابتی برای عرضه و تقاضاست، وقتی که 
اعتقاد به بورس وجود دارد مهار قیمت و کنترل شــرایط، معنایی ندارد و مهار 

این مسئله هیچ کمکی به حل موضوع نمی کند.
وی در زمینه قیمت های تمام شــده محصول نهایی گفــت: همه منابع مورد 
استفاده در بازاری با شرایط رقابتی تهیه می شود، کارخانه ای مانند ذوب آهن 
به جای مصرف برق و گاز یارانه ای از زغال و کک استفاده می کند، این مواد که 
برای سوخت استفاده می شــود با دالر آزاد وارد می شود.معاون بهره برداری 
و عضو هیئت مدیره ذوب آهن عنوان کرد: بر همین اســاس، قیمت گذاری 
منابعی که در بازار رقابتی با هزینه گزاف تهیه می شــوند امری اشتباه است.

توالئیان همچنین گفت: فاصله سود شرکت  ها در مواقعی که دالر باال برود بهتر 
می شود، در مواقعی این قیمت هم سنگ با قیمت تمام شده محصول است، 
در این بخش با توجه به نوع عرضه و تقاضایی بودن بازار نیز هیچ الزامی برای 

افزایش قیمت از جانب تولیدکننده وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری نه تنها هیچ کمکی به هیچ صنفی نمی کند 
بلکه تبعات منفی نیز با خود به همراه مــی آورد، ادامه داد: وقتی که وضع در 
شرکت های فوالدی دچار آشفتگی شــود یا وضع معادن تامین کننده به هم 
بریزد، تبعاتی مانند آشفتگی در وضع نقدینگی را با خود همراه دارد، در نتیجه 

این موضوع بازار کار به شدت افت می کند و پروژه ها متوقف می شود.

 تقدیر از مدیرعامل و کارکنان شرکت گاز استان اصفهان
 در خصوص فعالیت های پدافند غیرعامل

 تاکید شورای تامین شهرستان مبارکه و شرکت فوالد مبارکه 
بر تعامل بیشتر

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

عرضه فوالد در بورس کاال، ضامن فضای سالم و رقابتی در بازار

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