
از زبان »آقازاده«...
به بهانه 25 آبان که سالروز حماسه و ایثار اصفهان است؛

 معاون آموزش متوسطه اداره کل 
آموزش و پرورش استان:

 امتحانات پایان ترم
 استان اصفهان به صورت 
حضوری برگزار  می شود

شهردار تشریح کرد:

طرح جدید کتاب خوانی 
شهرداری اصفهان

رییس انجمن جایگاه داران سوخت استان: 
 حذف کارت سوخت
  آزاد گازوییل مانع 

قاچاق نشد

در دومین نشست فصلی مدیران شهرداری 
اصفهان در سال 99 مطرح شد؛

صرفه جویی 160 میلیارد 
تومانی در هزینه های 
غیرضروری شهرداری 

 اعتراض دامداران
  اصفهانی به کاهش

 قیمت گوشت گوساله

اجرای بیش از 90 عنوان 
برنامه مجازی در روز 

نکوداشت اصفهان

نشان ویژه مسئولیت 
 اجتماعی و لوح سپاس
  روابط عمومی برتر 

برای ذوب آهن
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برای 25 آبان؛ خیلی چیزها می شــود نوشــت و راستش خیلی  سمیه پارسادوست
چیزها را هم نمی شود نوشت! یقین امروز به سبک همه سال های 
گذشــته و تمام 25 آبان هایی که پشت سر گذاشتیم، شــهر پر می شــود از بنر و پالکارد و 
گرامیداشت روزی پرافتخار در تقویم زرین حماسه آفرینی های اصفهان در سال های دفاع 
مقدس. »کرونا« اما اجازه نداد که امسال به سبک همه ســال هایی که گذشت، همایش و 

نمایش در وصف این روز داشته باشیم!  
بهانه، حماسه 25 آبان ماه 1361 اســت؛ روزی که اصفهانی ها 370 شهید عملیات محرم را 
 بر دوش خود تا گلستان شهدا بدرقه کردند. چنین تشــییع جنازه ای تا آن روز در ایام جنگ 
بی سابقه بود و از همین رو، این روز را روز ایثار و حماسه اصفهان نامیدند که البته طی سال های 

اخیر، رنگ و نمود بیشتر و پررنگ تری هم پیدا کرد و بیشتر به آن پرداخته شد. 
 در ایــن روز دوبــاره از شــهدا یــاد مــی کنیــم و در وصــف جانفشــانی هــای شــان 
می گوییم و می نویســیم و بــرای بار نمــی دانم چندم، مناســبت تاریخــی چنین روزی 
را یــادآور مــی شــویم و بیانــات حضــرت امــام)ره( و رهبــری دربــاره اصفهــان و 
 تشــییع 370 شــهید در یــک روز و مجاهــدت هــای مجاهدان شــهر شــهیدان را مرور

 می کنیم و مسئوالن شــهری بعضا در باب این روز ســخن می گویند و مصاحبه می کنند و 
 اگر کرونا نبود، یحتمل در آغاز روز در گلســتان شــهدا، مراســمی برگزار می شد و مزار شهدا  

گل افشانی می شد و ... تمام . رفت تا 25 آبان سال بعد . 
و هیچ کس در این روز نمی گوید و نمی نویسد که قرار ما با شهدا چه بود و چطور شد که به اینجا 
رسیدیم؟ و مایی که یک روز در همین شهر پیکر پاک 370 پاره تن را روی شانه های اشک و 
درد تا  گلزار شهدای شهرمان بدرقه کردیم و پیمان بستیم نام و یاد و راه شان را یادمان نرود، چرا 
حاال اینچنین دور شده ایم از همه آرمان هایی که قرار بود آنها به خاطرش بجنگند و ما وفادار 

بمانیم ؟ همین ... و مگر این خواسته زیادی بود؟ 
 برای 25 آبان ، این بار به جــای یادکردن از »حســین خرازی« و تمام یــاران باغیرتش که 
صدقه سر جان پناه شدن شــان، جوانی کردیم و جان داریم، از تمام کسانی می گوییم که به 

»خرازی« خیانت کردند؛ به خرازی و یارانش. به خرازی و خرازی ها... 
تازه ترین قسمت سریال »آقازاده« سکانســی بیانیه وار داشت؛ سکانسی که شاید اصال کل 
سریال به خاطر همین چند دیالوگ ساخته شد. جایی که »حامد« با »حاجی« حرف می زند:
حامد: حاجی! این پرونده ها، این خبرها، این دادگاه ها، دیگه خیلی دارن زیاد میشن. انگار 
 یه گرداب درست شده همه رو داره میکشــه تو خودش.هر پرونده ای رو باز میکنم، یکی رو 

می بینم شبیه آقام ، شبیه خودم. 
حاجی: باالخره تو یه خط تولید، چهارتا خط ضایعاتی هم پیدا میشه.

حامد: ولی مردم دارن مارو با همون چهارتا ضایعاتی قضاوت میکنن آقا . من که به خیال خودم 
 کار درست انجام میدم و حرف حق می زنم، قیافم شــبیه همونیه که داره پول بیت المال رو 
می خوره و دستش به مال حروم میره. تنم از این می لرزه آقا. من کسی رو قضاوت نمیکنم 
آقا. قضاوت کار خداســت ولی دارم می بینم. وقتی تو خیابون راه میــرم، نگاه مردم رو می 
 بینم. تو نگاهشون هیچ فرقی بین من و شــما و آقام با اون مدیری که هزار تا کثافت کاری تو 

پرونده شه یا اون وزیری که آش رو با جاش میخوره، نیست، انگار هممون یه شکلیم. 
حاجی: یه شکلید؟

حامد: نه ، ولــی مردم حق دارن آقا . چوبــش رو خوردن. متهمان خیلــی از پرونده ها روی 
پیشونیشون جای ُمهره . عین ماها لباس میپوشــن، ریش میذارن، دستشون تسبیحه، تو 
انگشتشون عقیقه ... همین آقای بحری یه روزی با بابای من تو جنگ، داشت واسه ناموس 
و وطنش می جنگید ولی حاال خودشون و دوروبری هاشــون عین بختک افتادن رو مال و 
ناموس مردم. اگه یکی از همین مردم گوشــه خیابون یقه منو بگیره و بگه شما همتون مثل 

همید، من چی بگم؟ چه جوابی دارم بدم؟... با این همه خون دلی که خوردیم، از دور شــبیه 
همونایی هستیم که مردم دیگه بهشون اعتماد ندارن. 

حاجی: یه روزی همه پشت ســر کشــمیری نماز میخوندن، فکر میکردن پسر پیغمبره ولی 
آخرش چی شد ؟ شد بمب گذار دفتر نخست وزیر. نمیخوام بگم همه اونایی که امروز داریم 
میریم سراغشون، از اول اینجوری بودن ...نه... اتفاقا یه عده شون خیلی بهتر از من و تو داشتن 
این مسیر رو میرفتن اما این مسیریه که هزارتا چیز ســر راهت سبز میشه که سالم به تهش 
نرســی... من و تو هم با لغزش فقط یک قدم فاصله داریم. اینکه میترسی، نشونه ایمانته . 
این که رگ غیرتت میزنه بیرون، نشــونه غیرتته . این ها همش خوبه ولی مهم اینه که مردم 
بدونند ما هستیم. هنوز وایسادیم . اصال هم مهم نیست بدونند واسه گرفتن حقشون، آبرو و 

حیثیت و کشته میدیم.  
حامد: ولی قبل از من، همسِن من سرش رو گذاشته که یه وجب از این خاک نره . منم ابایی 
ندارم که چوِب دزدهای سفره بخور، بخوره تو ســر و صورتم ولی نمیتونم ببینم صاحب سفره 

دلش چرک باشه ازم، اون هم چون یه وقت هایی دستم کوتاه بوده و نتونستم...
... و راســتش حق را به »حامد« دادیم . درد همین جاســت؛ حتی برخی از همان هایی که 
یک روز با همین شــهدا سر یک سفره نشســتند و برخاســتند، حتی آنها که همنفس شهدا 
 بودند و تن شان بوی باروت می داد، راه یادشــان رفت. مسیرشان کج شد. در مسیر َامالک، 

ِمالک شان گم شد... 
 درد همین اســت که از آن هایی خوردیم که فکرش را نمی کردیم؛ از همانی که جای ُمهر روی 
پیشانی اش بود و انگشتر عقیق در یک دست و تســبیح در دست دیگرش. اگر از غیرخودی 
و بیگانــه بخوریم که این قــدر درد ندارد؛ همان که نامش را گذاشــته ایم »دشــمن«. خب 
دشــمن کارش دشمنی اســت؛ اما زخم وقتی به اســتخوان می رســد و جگرسوز می شود 
که از خودی می خوریم. کســی بیت المال را خالــی می کند و می گریزد کــه 22 بهمن او را 
با چفیه در مســیر راهپیمایی دیده بودیــم. همان مدیر و مســئولی دم از »مرگ بر آمریکا« 
می زند که تمــام اهل بیت)ع( و اعــوان و انصــارش در آمریکا و از آمریــکا، به ریش ملت 
 می خندند . همــان منبــری ای از تقوا و مقدمــات ظهور و مقاومت ســخن مــی گوید که 
هزینه های زندگی میلیاردی اش را دوستانش)!( می دهند و همان مداحی درس زندگی و 
ازدواج و اسالم  می دهد )مادحین هم این سال ها صاحب تریبون در همه حوزه ها شده اند( 
که کار خودش جای کار زیاد دارد و زیاد لنگ می زند و »اوصیکم بالتقوا« برای خودش بیشتر 

از همه جای یادآوری دارد!
حرف زیاد است. از زبان »حامد« حرف زدیم که کســی خرده نگیرد و گالیه نکند که »باالخره 
در هر خط تولیدی چهارتا ضایعاتی هم پیدا می شــود، ســیاه نمایی نکنید!« خب راستش 
این ضایعاتی ها زیاد شــده اند. آن قدر که خط تولید را از کار می اندازنــد. این قدر که مردم 
را خســته کرده اند. این اخبار، این دادگاه ها، ایــن پرونده ها )که تازه رو نشــده ها و اعالم 
نشــده ها را کار نداریم(، این همه ریــاکاری، دورویی، بی تقوایــی، دروغ در میان همان ها 
که به قول حامِد آقازاده شــبیه به او و پدر کاردرســت او هســتند ، این ریــش رنگ کردن و 
خندیدن بــه ریش مردم، بی توجهــی به حال مردم، بــه رفاه مردم، به نــداری های مردم، 
به ســالمتی مردم ) از ســوی آنها که قرار بود برای همه مردم کار کنند و عهد خدمت بســته 
بودند و قول رفاه و گشــایش داده بودند( اینها ســیاه نمایی نیست؛ ســیاهه ای از بدعهدی 
ما با شهداســت. قرار ما با شــهدا این نبــود. امروز بهانــه ای برای یادکردن از شهداســت. 
این قلم له له می زند تا با دل همراه شــود و آبــرو بگیرد و باز هم از »خرازی« بنویســد اما 
 برای »حاج حســین« و یاران شــیرمردش چــه بگوییم و چه بنویســیم وقتــی این همه 
 شرمنده ایم؟!  برای 25 آبان؛ خیلی چیزها می شود نوشــت و راستش خیلی چیزها را هم

 نمی شود نوشت! ... 
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 رییس سازمان بسیج فرهنگیان
 اصفهان خبر داد:

اجرای پویش»لبخند 
رضایت« در استان

 با شــیوع بیماری کرونا در اسفندماه پویش 
سراســری نظام تعلیم و تربیت با محوریت 
بسیج فرهنگیان در راســتای منویات مقام 
 معظم رهبری بــا عنوان »لبخنــد رضایت«

 راه اندازی شد.
3

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان
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دفاتر تسهیل 
کسب  و کار در 
دستگاه های 
اجرایی ایجاد 

3می شود

 رییس اتاق اصناف استان معتقد 
است با فروکش کردن هیجانات 

 بازارهای طال و ارز، بازار مسکن
 هم آرام می شود؛

 کور سوی امید
 در بازار مسکن

تشییع پیکر 
دوازدهمین  
شهید مدافع 
سالمت در 

اصفهان

چهره روز
برای تیمسار »دادبین« که از نام خود 

نان نخورد؛

سرت سالمت َمرد!
ویدئویی از تیمســار دادبین،  فرمانده ارشد 
ارتش داخل یک بنــگاه معامالت ملکی به 
تازگی بارها در فضای مجازی دیده شده و به 

اشتراک گذاشته شده است.
»شأن؟ شأن مأن نداره. شــأن دیگه چیه؟ 
من احمدبسیجی ام«؛ این جمالت را کسی 
می گوید که روزی 1700 توپ و تانک با مهمات 
و گلوله های جنگی - نه مشقی - و 200 هزار 
نیرو را در دشت کوشک نصرت قم به خط کرد 
و بزرگ ترین مانور خاورمیانه را سازمان داد؛ 
مانوری که در سال 75، قیمت هر بشکه نفت 

را 2.5 دالر افزایش داد.
کســی می گوید »شــأن مأن نداره« که بر 
لباســش آرم های چتربازی درجه سه، آجا، 
دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشگاه فرماندهی 
و ستاد و دانشگاه افسری، روی بازویش آرم  
ستاد مشترک ارتش و روی سینه اش نشان 
جانبازی، نشان ورزش، نشــان ایثار، دوره 
عالی، دوره دافوس، دوره علوم استراتژیک، 
دوره دوم دانشگاه افسری، دوره مقدماتی و 

دوره سوم دانشگاه افسری را دارد.
کســی می گوید »من احمد بسیجی ام« که 
روزگاری فرمانده لشکر 2۸ پیاده کردستان، 
فرمانــده قــرارگاه منطقه ای شــمال غرب 
نیروی زمینی ارتش، مدیر شرکت پشتیبانی 
و نوســازی هلیکوپترهای ایــران و فرمانده 
نیروی زمینی ارتش بوده و اکنون نیز عنوان 

»مشاور فرمانده ارتش« را دارد.
فرمانــده شــیرازی ارتش و ســاکن محله 
امامزاده حســن تهــران، رفیــق صمیمی 
پاســدارانی مثل احمد متوســلیان، محمد 
بروجردی و محمود کاوه بوده است. کسی از 
واژه »شأن« فراری است که آدم های بزرگی 

با اقتدا به او نماز خوانده اند.
حاال هم خودش مثل بقیه مردم هزار مشکل 
دارد ؛ اما هر کدام از ارتشــی ها که مشــکلی 
دارند، به سراغ این ارتشی 65 ساله می روند 
تا با آنان همراه شود و مشکل شان را پیگیری 
کند.  کم نبوده اند کســانی که در سازمان ها و 
نهادها، آن هم در رده ها و جایگاه هایی بسیار 
پایین تر از تیمسار، هم شــعار »مقاومت« 
داده اند و هــم بار خــود و خانواده شــان را 
بســته اند. نه اینکه لزوما راه کجی بروند؛ اما 
الاقل زندگی نســبتا خوبی برای خود دست 
و پا کرده اند اما احمــد دادبین؛ عین همه ما 
رودرروی مشاور امالکی فالن محله نشسته 
و فقط »یک خانه کوچــک« و آن هم برای 
»اجاره« می خواهد. »احمدبســیجی «، نه 
خودش و نه همســرش ملیحه نیشابوری 
که از دانشجویان پیرو خط امام بوده است، 
انگار بلد نبوده اند مثل خیلی هــا از نام خود 

نانی بخورند.
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احتمال اخراج مدیر سیا هم قوت گرفت
مدیر ســیا در بحبوحه گمانه زنی ها درباره اینکه ترامپ در حال بررسی اخراجش است، در نشست 
اطالعاتی ترامپ شرکت نداشت.شبکه های خبری سی.ان.ان و ان.بی.سی نیوز نیز گزارش دادند، 
دراین نشست که از سوی جان راتکلیف، مدیر اطالعات ملی آمریکا برگزار شده بود، جینا هاسپل، 
مدیر سیا حضور نداشت. یکی از مقام های ارشــد دولت به سی.ان.ان گفت که عدم حضور هاسپل 
نشانه خوبی برای مدیر ســیا نیســت حتی اگر حضور او به طور معمول اجباری نباشد.این خبر در 
حالی منتشر شــد که دولت دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا یکســری تغییرات گسترده و 
برکناری هایی را در رهبری اطالعاتی و دفاعی این کشــور رقم زده که از جمله آن می توان به اخراج 
مارک اسپر، وزیر دفاع و یکسری دیگر از مقام های ارشــد پنتاگون اشاره کرد.این اخراج ها آغازی 
بر تغییرات گسترده در کابینه است که هاسپل و کریســتوفر رای، مدیر اف.بی.آی را نیز هدف قرار 

می دهد. همچنین قرار است یکی از مقام های امنیت سایبری دولت واشنگتن نیز اخراج شود.

فشار بر  پاکستان جهت به رسمیت شناختن اسراییل 
نخست وزیر پاکســتان گفت  تحت فشار اســت تا رژیم صهیونیستی را به رســمیت بشناسد؛ اما 
اسالم آباد تا زمانی که حل و فصل عادالنه مسئله فلسطین که دهه ها به طول انجامیده انجام نشود، 
این رژیم را به رسمیت نمی شناسد.با این وجود»عمران  خان« در مصاحبه با یک شبکه محلی از نام 
بردن کشورهایی که برای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی او را تحت فشار گذاشته اند، امتناع 
کرد.طی این مصاحبه مجری به منظور دریافت پاسخی روشن، پرسید: کشورهایی که شما را تحت 
فشار گذاشته اند، کشورهای مسلمان یا غیرمسلمان هستند؟خان در پاسخ گفت: این سوال را رها 

کنید. چیزهایی هستند که ما نمی توانیم بگوییم، ما روابط خوبی با این کشورها داریم.

ترامپ، سرمایه گذاری در ارتش چین را ممنوع کرد
دونالد ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی سرمایه گذاری آمریکایی ها در شرکت هایی که متعلق به ارتش 
چین هستند و یا زیر نظر آن فعالیت می کنند را ممنوع کرد.سی. ان .ان در این رابطه گزارش می دهد که 
شرکت سازنده تلفن های هوشمند هواوی و هایک ویژن که از بزرگ ترین تولیدکنندگان و تامین کنندگان 
تجهیزات ارتباطی در جهان است نیز، در لیست سیاه قرار دارند. همچنین، برخی دیگر از شرکت ها از 
جمله چاینا تلکام و چاینا موبایل که در بــورس اوراق بهادار نیویورک تجارت می کنند هم با محدودیت 
این فرمان اجرایی مواجه خواهند شد. پس از صدور این فرمان، ارزش سهام این شرکت ها با کاهش 
روبه رو شد.در همین راستا هایک ویژن در بیانیه ای اعالم کرد که آنها یک شرکت نظامی چینی نیستند 
و هایک ویژن به طور مستقل اداره می شــود و به صورت عمومی تجارت می کند. در ادامه بیانیه تاکید 

شده که هایک ویژن هرگز در بخش تحقیق و توسعه برای کاربردهای نظامی شرکت نکرده است.

رسانه های هند به دنبال اجداد »بایدن«!
با مطرح شدن برخی اخبار از وجود نیاکانی از بایدن در هند، تحقیقات برای یافتن ریشه های احتمالی 
وی و تبارشناسی جو بایدن در هند رواج یافته، اما هنوز اثباتی بر این ادعا به دست نیامده است.از زمان 
برگزاری انتخابات سوم نوامبر ریاست جمهوری آمریکا، یک لوح یادبود برای کریستوفر بایدن، کاپیتان 
کشتی بریتانیایی قرن ۱۹ ، به محلی مشهور برای گرفتن عکس های سلفی در چنای، شهری در شرق 
هند بدل شده اســت.یک خانواده با نام بایدن ســاکن غرب هند می گویند از بابت تماس ها از زمان 
مطرح شدن ادعای جو بایدن خسته شــده اند.انتخابات آمریکا به مرکز توجه در هند بدل شده چون 
کاماال هریس، معاون بایدن دختر یک مهاجر از ایالت تامیل نادو اســت و در این بین، توجه کمی به 
بایدن وجود دارد چون تباری ایرلندی دارد. اما وی در سفر ۲۰۱۳ خود به بمبئی زمانی که معاون باراک 

اوباما،  رییس جمهوری وقت آمریکا بود درباره احتمال داشتن خویشاوندانی در هند سخن گفت.

گمانه زنی ها در مورد آمدن یا نیامدن  وزیر امور خارجه برای انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد؛

از 1400 با »ظریف«؟

»محمد جواد ظریف« را می توان یکی از  علیرضا کریمیان
شاخص ترین چهره های دولت روحانی 
دانست؛ وزیری که با وجود تمام حاشیه ها چندین بار با حمایت رهبری 
مواجه شد و هر بار ایشان در جواب انتقادات صورت گرفته از  ظریف چه 
از سوی نمایندگان و چه از سوی منتقدان جناحی، او  را فردی درستکار 
و امین دانستند. محمد جواد ظریف با روحانی هم حاشیه هایی داشت 
اما به نظر می رسد رییس جمهور  نمی خواســت به هیچ طریق او را از 
دست بدهد و ادعا می شود در چندین نوبت با استعفای وی مخالفت 
کرده است. یکی از حاشــیه هایی که همواره همراه ظریف بوده است 
احتمال کاندیدا شدنش برای دور آتی انتخابات است؛ گمانه ای که او هر 
بار رد کرده و منکر آن شــده اســت، ولی این روزها با انتخاب بایدن و 
احتمال بازگشت آمریکا به برجام برخی از قوت گرفتن احتمال کاندیدا 
شدن ظریف به عنوان ریاست جمهوری و انتخاب او سخن می گویند. 
گفته می شــود ارتباط و آشــنایی ظریف و بایدن که از سال ها قبل در 
جریان بوده است شاید بتواند گره کور روابط ایران و آمریکا را هم باز کند.

چندی پیش بود که خبرگــزاری »آنا« نزدیک به علــی اکبر والیتی و 
وابسته به دانشگاه آزاد در گزارشی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ این گمانه را تقویت کرد و نوشــت که شنیده شده دیدارهایی بین 

محمدجواد ظریف و رییس دولت اصالحات بــرای ورود به انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ انجام شده است. البته در این جلسات، سه مانع 
برای ورود ظریف به انتخابات بیان شده؛ ابتدا اینکه آیا وزیر امور خارجه 
دولت می تواند از سد شورای نگهبان عبور کند؟ دومین مطلب این است 
که اصالح طلبان بتوانند روی ظریف، به اجماع کامل برسند. این در حالی 
اســت که روحانی تمایل به انتخــاب علی الریجانــی دارد و کارگزاران 
سازندگی هم به  دنبال جهانگیری و محسن هاشمی هستند. سومین 
موضوع هم این است که شرط ورود ظریف به انتخابات شاید پیروزی 
جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد. به دلیل اینکه با 
ورود بایدن به کاخ ســفید، باب مذاکره توســط اصالح طلبان گشوده 
می شود و با این حربه می توانند در انتخابات رای جمع کنند.پس از این 
صحبت ها اصالح طلبان و اصول گرایان از این قافله جا نماندند و هر کدام 
نظراتی در پاسخ به این پرسش دادند، برای مثال حسین کنعانی مقدم 
تحلیلگر مسائل سیاسی درباره احتمال نامزدی محمد جواد ظریف در 
انتخابات آتی ریاست جمهوری، گفت: احتمال حضور بسیاری از افراد در 
انتخابات ریاســت جمهوری وجود دارد، مخصوصا آقای ظریف که به 
گمان خود با آمدن بایدن می تواند جان تــازه ای به برجام بدهد. چراغ 
سبزی که اصالح طلبان دارند به بایدن نشان می دهند به این دلیل است 

که می خواهند ظریف را به عنوان ســردار صلح و ســازش در انتخابات 
معرفی کنند. همچنین دبیرکل حزب مردمــی اصالحات با تایید خبر 
برگزاری جلسات متعدد با ظریف برای انتخابات ریاست جمهوری گفت 
که جلسات بسیاری  در حال برگزار شدن است تا ظریف را برای حضور 
در انتخابات متقاعد کنند؛ اما ظریف خودش هم تمایلی به نامزدی ندارد، 
ولی  نظر برخی از جناح ها و گروه های سیاســی این است که با آمدن 
بایدن بایــد یک دیپلمات ســکان کشــور را در دســت بگیرد.عباس 
سلیمی نمین،  تحلیلگر اصول گرا هم کسی بود که ظریف را مناسب ترین 
گزینه برای اصالح طلبان می داند و می گوید: »در بین آقایان محســن 
هاشمی، اســحاق جهانگیری، علی الریجانی و محمدجواد ظریف، به 
نظرم آقای ظریف بیشترین شانس را دارد که از طرف اصالح طلبان در 
انتخابات  ریاســت جمهوری ســال ۱۴۰۰حمایت شــود، چون حوزه 
کاری اش سیاســت خارجی بود و عملکرد دولت در حوزه داخلی زیاد 

تاثیر منفی بر دیدگاه عمومی از او برجای نگذاشت«.
حال باید دید آیا ظریف بر سر وعده های مکرر خود در مورد عدم ورود 
به انتخابات خواهد ماند یا با افزایش شانسش برای پیروزی به عرصه 
سیاست بازخواهد گشت؛ سوالی که برای یافتن پاسخ آن باید منتظر 

اتفاقات روزهای آینده ماند.

بررســی طرح اصالح قانــون هیئت نظــارت بر رفتار 
نمایندگان در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیون 
تدوین آیین نامه داخلی مجلس قرار دارد. قانون فعلی 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مشــکالتی دارد که با 
اصالحات جدید تکمیل  خواهد شد، طرح اصالح قانون 
هیئت نظارت بر رفتار نماینــدگان در واقع بازنگری و 
تکمیل کننده قانون فعلی هیئت نظارت است.در طرح 
اصالح قانون هیئت نظارت بر شفافیت مالی نمایندگان 
تاکید شده است که بر اساس آن دارایی و اموال نماینده 
و اقوامش )پدر، مادر، فرزندان، خواهــر و برادر( در 
سامانه مربوطه ثبت می شود تا کامال شفاف در منظر 
عموم قرار گیرد.در طرح شــفافیت آرای نمایندگان بر 

شفافیت و ثبت سفرهای کاری و ماموریت های آنها 
در سامانه اطالع رسانی پارلمان تاکید شده، اما در طرح 
اصالح قانون هیئت نظارت آمده که سفرهای شخصی 
نمایندگان به خارج از کشور نیز باید شفاف شود.در حال 
حاضر مکاتبات، ارسال و مراســالت کتبی نمایندگان 
با مســئوالن دســتگاه ها در دوران مسئولیت شان در 
سامانه ای ثبت نمی شود، بنابراین براساس اصالحات 
به وجود آمده در قانون هیئــت نظارت تمام مکاتبات 
نمایندگان با وزارتخانه ها و دستگاه ها در سامانه اداری 
مجلس ثبت و ضبط می شود. در ادوار گذشته مجلس 
بعضا هدایــای نامتعارفی به برخــی نمایندگان داده 
می شد بنابراین در طرح  جدید حدود هدایای متعارف و 

غیرمتعارف تعیین خواهد شد؛ دریافت هدیه از سوی 
نماینده باید در سایت اعالم شود تا میزان همه هدایا 
مشخص شود.عالوه بر این صیانت از نمایندگان نیز در 
طرح مذکور گنجانده شده که بر اساس آن هیئت نظارت 
متعاقبا موظف شده اگر دســتگاهی علیه نمایندگان 
شکایتی را مطرح کرد که این شــکایت ها وارد نبوده و 
جنبه تضعیف جایگاه نمایندگان را داشته باشد، هیئت 
نظارت به درخواست نماینده می تواند وارد طرح دعوی 

شده و از طرف نماینده از حقوق آن دفاع کند. 

 جزییات اصالحات ده گانه در قانون هیئت نظارت
 بر رفتار نمایندگان

سخنگوی وزارت امور خارجه به برخی گزارش های منتشر شــده مبنی بر ادعای ترور یک سرکرده ارشد القاعده در ایران واکنش نشان داد.سعید خطیب زاده در 
خصوص برخی گزارش های منتشر شده از سوی منابع اسراییلی و گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر ادعای ترور یک مقام گروه تروریستی القاعده در 
ایران قویا هرگونه حضور اعضای این گروه در ایران را تکذیب و به رسانه های آمریکایی توصیه کرد در دام سناریوپردازی های هالیوودی مقام های آمریکا و رژیم 
صهیونیستی نیفتند.خطیب زاده با یادآوری اینکه گروه تروریستی القاعده، زاده سیاست های غلط ایاالت متحده و متحدانش در منطقه بوده است، تاکید کرد: 
واشنگتن و تل آویو هر از چند گاهی برای شانه خالی کردن از مســئولیت اقدامات جنایت بار این گروه و دیگر گروه های تروریستی در منطقه، تالش می کنند با 
دروغ پردازی و درز اطالعات ساختگی به رسانه ها، ایران را مرتبط با چنین گروه هایی به تصویر بکشند.سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اظهار داشت: هرچند 
آمریکا در گذشته نیز از طرح هیچ اتهام کذبی علیه جمهوری اسالمی ایران فروگذار نکرده، اما این رویکرد در دولت فعلی آمریکا تبدیل به یک روند دائمی شده 
و کاخ سفید تالش کرده است با تکرار چنین اتهاماتی در اجرای طرح ایران هراســی خود بیش از پیش گام بردارد.گفتنی است؛ روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 
مقامات اطالعاتی مدعی شده بود که عبدا... احمد عبدا...، یکی از سرکردگان سازمان تروریستی »القاعده« که در حمالت به سفارتخانه های آمریکا در آفریقا در 

سال ۱۹۹8 شرکت داشت، سه ماه پیش توسط عوامل اسراییل در تهران کشته شده است.

خبر روزواکنش ایران به ادعای ترور یک سرکرده القاعده در تهران

وز عکس ر

بازگشت آوارگان 
به آذربایجان

بازگشــت آذری هــای آواره 
شــده به خانه هایشان در قره 
باغ و یک مــرد آذری در حال 
بوســیدن دیــوار خانه اش در 

شهر»کارواچار«قره باغ.

استعفای وزیر بهداشت تکذیب شد
معاون دفتر رییس جمهوری در واکنش به انتشــار برخی اخبار مبنی بر استعفای وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی، این اخبــار را جعلی عنــوان کرد.علیرضا معزی، معــاون ارتباطات و 
اطالع رسانی دفتر رییس جمهوری در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت: » در حالی که طرح 
جامع مدیریت  کرونا شامل تدابیر و محدودیت ها تا پایان ســال، در ستاد ملی به تصویب رسید 
و قســمت عمده  این طرح نیز در وزارت بهداشت و درمان تهیه شــده، صحبت از استعفای وزیر 

بهداشت و ... چیزی فراتر از اخبار جعلی نیست.«

مشاور ارشد وزیر امورخارجه:

درخواستی از روسیه برای خرید اس 400 نداشتیم
مشــاور ارشــد وزیر امورخارجه گفت: گاهــی در جامعه گفته می شــود روســیه اس۴۰۰ به ما 
 نداده، در حالی که ما درخواســتی از روســیه برای خرید اس ۴۰۰نداشــتیم.مهدی سنائی طی 
گفت و گویی درباره ادعای »ترامپ« مبنی بر تقلب در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، گفت: 
آنچه که از اخبار پیداســت، اگر ادعاهای »ترامپ« و تیم او در همین حد باشــد که مطرح شــده 
خیلی مستنداتی ارائه نشده اســت؛ عمده جمهوری خواهان و اطرافیان »ترامپ« درصدد قانع 
کردن او هســتند که با این واقعیت کنار بیاید.وی همچنین درباره همکاری های ایران و روســیه 
تصریح کرد: تقریبا همه دســتور کارهای روابط ایران و روســیه فعال اســت و  همین شــراکت 
باعث شده از روسیه ســامانه اس ۳۰۰ بخریم. این مگر اتفاق کوچکی اســت؟ گاهی در جامعه 
گفته می شــود اس ۴۰۰ به ما ندادند، در حالی که ما درخواستی از روســیه برای خرید اس ۴۰۰ 
نداشــتیم؛ بنده در متن ماجرا بودم.سفیر سابق ایران در روســیه در خصوص شخصیت رییس 
جمهور روســیه نیز گفت: »پوتین« نمادی از خود روســیه اســت. پوتین یکی از قدرتمندترین 
آدم های دنیاست ولی من احســاس کردم رفتار او از ســادگی و صمیمیتی هم برخوردار است.

وی با بیان اینکه در اجالس هایی که ما شــرکت می کنیم یک ساعت ســرپا می ایستد و با افراد 
 مختلف صحبت می کند، اظهار داشت: تیم حفاظت او هم معلوم نیست کجاست؛ حفاظت دارد اما

 پیدا نیست.

درخواست گروه 77 برای لغو تحریم های ایران
چین و گروه ۷۷ در اعالمیه وزراتی خود روز پنجشنبه خواستار لغو تحریم های یک جانبه علیه ایران 
شدند.وزرای خارجه کشورهای عضو گروه ۷۷ و چین چهل و چهارمین نشست ساالنه خود را برگزار 
کردند. وزرای خارجه این کشورها درباره مســائل اقتصادی دنیا، آثار بیماری همه گیر کووید-۱۹ و 
تحوالت اخیر دنیا رایزنی کردند.چین و کشورهای گروه ۷۷ در پایان این نشست بیانیه وزراتی خود 

را منتشر کردند که  در بخش هایی از این بیانیه به ایران و برجام اشاره شده است.

به دعوت رسمی امیر حاتمی؛

وزیر دفاع عراق به ایران می آید
وزیر دفاع جمهوری عراق به دعوت رسمی امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران 
در صدر یک هیئت بلنــد پایه از فرماندهان نظامی به تهران می آید.»جمعه عناد ســعدون« وزیر 
دفاع جمهوری عراق به دعوت رسمی امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران در 
صدر یک هیئت بلند پایه از فرماندهان نظامی به تهران می آید.وزیــر دفاع عراق عالوه بر دیدار و 
گفت وگو با همتای ایرانی خود با مقامات بلند پایه سیاســی و نظامی کشورمان نیز دیدار خواهد 
داشت.گسترش همکاری های دفاعی، نظامی از جمله اهداف ســفر وزیر دفاع عراق به ایران به 

شمار می رود.

کافه سیاست

نماینده مجلس:
دولت مخالف افزایش 
تعداد نمایندگان است

سخنگوی کمیسیون شــوراهای مجلس با 
اشــاره به نص قانون درباره هماهنگی تعداد 
نمایندگان به ازای جمعیت، گفت: متاسفانه 
نگاه دولت به این موضوع هزینه ای و مخالفت 
با آن  بــوده در حالــی که این موضــوع رافع 
مشکالت و پیگیری مطالبات مردم است.علی 
حدادی، اظهار داشت: این موضوع باید در طول 
سالیان گذشته انجام می شــد این در حالی 
است که متاسفانه تعداد نمایندگان مجلس 
براســاس جمعیت هر شهرســتان و حوزه 
انتخابیه افزایش پیدا نکرده است در حالی که 
طبق قانون هر ۱۰ سال باید در تعداد نمایندگان 
بازنگــری صورت گیــرد.وی افــزود: الیحه 
افزایش تعداد نمایندگان مجلس براســاس 
جمعیت شهرستانی هم اکنون در مجلس و 
در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها وجود 
دارد و بر همین اســاس نماینــدگان مناطق 
مختلف کشور که بتوانند ضمن اشرافیت الزم بر 
امور به مطالبات مردم رسیدگی کنند، بایستی 
عملیاتی شود.ســخنگوی کمیســیون امور 
داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان 
کرد: استان البرز ۳ میلیون نفر جمعیت دارد 
در حالی که فقط ۳ نماینده مجلس دارد این در 
حالی است که مشکالت و مباحث و مطالبات 
مردم زیاد است و قطعا باید تعداد نمایندگان 
بیش از عدد ذکر شــده باشــد تا نمایندگان 
بتوانند بر امور نظارت داشته و مشکالت مردم 
را پیگیری کنند.حدادی گفت: تعداد نمایندگان 
مجلس براساس جمعیت استان البرز با نص 
صریح قانون فاصلــه دارد به طوری که قانون 
تصریح دارد بــه ازای هر ۱۵۰ هــزار جمعیت 
باید یک نماینده در مجلس شورای اسالمی 
وجود داشته باشد. وی افزود: افزایش تعداد 
نمایندگان مجلس به نفع مردم است چرا که 
افرادی که می توانند مشکالت و مطالبات مردم 
را پیگیری کنند بیشتر اســت. این در حالی 
است که نگاه دولت به این موضوع آن است که 
وقتی تعداد نمایندگان مجلس افزایش یابد 

برای دولت هزینه دارد.

شرط ورود ظریف به انتخابات شاید پیروزی جو بایدن 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد. به دلیل 
اینکه با ورود بایدن به کاخ سفید، باب مذاکره توسط 
اصالح طلبان گشوده می شود و با این حربه می توانند در 

انتخابات رای جمع کنند

بین الملل
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سهم کرونا در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی 
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی 
استان خاطرنشــان کرد: به نظر می رسد بخش بزرگی از کاهش این شــاخص در بهار و تابستان 

امســال مربوط به زنان باشــد، زیرا به 
احتمال زیاد تعــدادی از آن ها ترجیح 
دادند که به دلیل شــیوع بیماری کرونا 
سر کار نروند یا جویای کار نباشند.لعلی 
افزود: همین امر و بیکار شدن تعدادی 
از زنــان باعث شــد تا نرخ مشــارکت 
اقتصادی در بین آن ها در نیمه نخست 
امســال کاهش یابد که در کاهش نرخ 
مشارکت اقتصادی اســتان تاثیر گذار 
بود.نرخ مشــارکت اقتصادی زنان در 

بهار امسال ۱۵.۱ و در تابستان ۱۴.۸ درصد بود که به ترتیب نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
۳.۶ و ۱.۶ درصد کاهش دارد.این کارشناس، اشــتغال ناقص را یکی از شاخص های تاثیرگذار در 
نرخ های بیکاری و مشارکت اقتصادی دانست و گفت: اشتغال ناقص برای فردی گفته می شود 
که در طول هفته مرجع، یک تا ۴۳ ســاعت کار کرده باشــد، این فرد جویای کار است و اشتغال 

کامل ندارد؛ اما بیکار نیست.

اصفهان،سومین قطب تولید قارچ کشور
استان اصفهان با تولید ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن قارچ خوراکی، جایگاه سوم را در کشور به خود اختصاص 
داده است.معاون امور باغبانی جهادکشاورزی اســتان اصفهان با اشاره به فعالیت ۷۶ بهره بردار 
قارچ در استان اصفهان گفت: کشت قارچ خوراکی در استان اصفهان به علت کم آب بر بودن مورد 
استقبال صاحبان واحد های تولیدی قرارگرفت به طوری که طی ده سال اخیر تعداد فعاالن دوبرابر 
شده است.احمدرضا رییس زاده، میزان مصرف آب برای تولید هر تن قارچ را ۱۷ مترمکعب بیان 
کرد و گفت: عالوه بر تولید در تمام فصول با میزان مصرف کم آب در واحد، اشــتغال زایی دوهزار 
نفری واحد های تولیدی، تولید طبقاتی و اســتفاده از حداقل زمین، محیط کنترل شده و کاهش 
خسارات ناشی از شرایط اقلیمی، از مهم ترین مزایای تولید قارچ خوراکی است.وی، استفاده از 
پسماند های کشاورزی در فرآیند تولید و خواص دارویی و غذایی قارچ را از مزایای توسعه کشت 

قارچ خوراکی در این استان دانست.

کمبود شیر در اصفهان
معاون بهبــود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی اصفهــان گفت:عدم تامین نهــاده های دامی و 
تــورم از علل کاهش تولید شــیر در اصفهان اســت و گمانه زنی می شــود قیمت هر لیتر شــیر 
به ۶ هزار تومــان افزایش یابد.حســین ایراندوســت، دلیــل کمبود شــیر در بــازار اصفهان را 
تقاضای تولیدکنندگان نســبت به افزایش قیمت دانســت و اظهار داشــت: در حال حاضر تنها 
کارخانه جات بزرگ لبنی به تولید شــیر اقدام می کننــد؛ اما کارخانه جات کوچــک در چند روز 
اخیر تولید شــیر خود را به حداقل رســاندند.وی افزود: طبق روال گذشــته، واحدهای گاوداری 
به تولید شــیر مبــادرت می ورزند اما به علــت محدودیت های منابــع غذایی، با تولید شــیر به 
میــزان انتظار فاصله داریم.معــاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی اصفهان با اشــاره به 
کاهش ۱۰ درصدی تولید شــیر در اســتان اصفهــان تصریح کرد: ســه نهاده اصلــی دام اعم از 
 »جو، کنجاله ســویا و ذرت« در گاوداری های اســتان اصفهان تامین نشــد که در کاهش تولید 

شیر موثر است.

رییس اتاق اصناف استان معتقد است با فروکش کردن هیجانات بازارهای طال و ارز، بازار مسکن هم آرام شود؛

کور سوی امید در بازار مسکن

مشکل مسکن در اصفهان در حال تبدیل  مرضیه محب رسول
شدن به یک بحران است. شهروندان حاال 
باید در کنار کم شدن اشــتغال، گرانی های افسارگسیخته و... نگران 
چشم انداز مسکن در شهری باشند که هر روز امید به خانه دار شدن در 
آن کمتر می شــود. برای پی بردن به عمق فاجعه کافی است سری به 
بنگاه های معامالت امالک بزنیم. مقایسه درآمد یک کارمند با قیمت 
های خرید خانه فاصله ها را بهتر نشــان می دهد. چندی قبل، عضو 
هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان با بیان اینکه میانگین 
ساخت یک مترمربع مسکن در اصفهان بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان 
است، گفت: با این شرایط آپارتمان های کمتر از یک میلیارد تومان به 
ندرت یافت می شــود و شــاید تنها یک آپارتمان ۷۰ متری چند سال 
ســاخت در مناطق ۷  یا ۱۴ اصفهان را بتوان با قیمت ۹۰۰ میلیون و یا 

یک میلیارد تومان خریداری کنیم.
 مهدی شیخ ســجادیه با بیان اینکه در این شــرایط دارندگان زمین، 
با توجه به افزایش قیمت مصالح ســاختمانی نرخ زمین را افزایش 
می دهند، توضیح داد: بعد از این اتفاقات، شاهد موج افزایش قیمت 

در حوزه پیمانکاری مسکن هستیم. 
 هر چند این معضلی است که تقریبا در تمام کالن شهرهای کشور دیده 

می شود؛ اما اوضاع جهش قیمتی در اصفهان شاید جزو وخیم ترین ها 
باشد. مسئوالن می گویند بازار در رکود قرار دارد اما فعاالن بازار در سطح 
شهر می گویند نه تنها رکودی در معامالت نیست بلکه با افزایش سطح 
خرید و فروش قیمت ها هر روز در حال افزایش یافتن است. در این 
میان دالالن برای داشتن حاشیه سود بیشتر به خرید و فروش ادامه 
می دهند ولی خریداران واقعی و خانه اولی ها هر روز تعدادشان آب 
می رود. در حالی که چشــم انداز مثبتی در مورد آینده قیمت مسکن 
در اصفهان وجود ندارد رییس اتاق اصناف استان اصفهان می گوید با 
فروکش کردن هیجانات بازارهای طــال و ارز به صورت تدریجی، بازار 
مسکن هم آرام می شــود؛ اتفاقی که در ماه های آینده دیده خواهد 

شد.
رســول جهانگیری ادامه داد: اکنون شرایط بازار مســکن به گونه ای 
اســت که ما احســاس می کنیم بازار در حال فرو رفتن در رکود است 
و خرید و فروش انجام نمی شــود. پس از رکود بازار نیز فروشندگانی 
که به هر شکل که شده می خواهند امالک خود را به فروش برسانند، 
از خریدارانی که پول نقد داشته باشند بیشتر اســتقبال می کنند و یا 
با کاهش قیمت امالک خود، آن را به فروش می رسانند.رییس اتاق 
اصناف استان اصفهان با بیان اینکه ثبات بازار مسکن در گرو جلوگیری 

از هیجانات بازار ارز و طالست، گفت: پیش بینی می شود طی  دو ماه 
باقی مانده از دولت کنونی آمریکا، فشــار های بیشتری بر کشور وارد 
شود که متاسفانه این خود سبب افزایش هیجانات بازار  خواهد شد. با 
این رویه نمی توانیم تا دو ماه آینده به ثبات در بازار مسکن دست یابیم؛ 
اما هر زمانی که بازار های ارز و طال به ثبات برسند، بازار مسکن نیز پس 

از گذشت یکی دو ماه روند کاهشی را پیش می گیرد.
وی ادامه داد: آن دســته از مــواد اولیــه و مصالح ســاختمانی که 
نرخ هایشان مستقیما با بازار ارز سر و کار دارند نیز بر وضعیت مسکن 
تاثیر زیــادی خواهند داشــت. زمانی که قیمت مصالح ســاختمانی 
به ثبات برســد می توان تاثیر آن را بر قیمت مســکن دید. همچنین 
تغییر ســود ســپرده های بانکی نیز بر بازار مســکن تاثیر می گذارد. 
به طور کلی بازار مســکن اکنــون در وضعیت رکودی قــرار گرفته که 
 امیدواریم با جلوگیری از ورود شــوک به بازار های مختلف، قیمت ها

 کاهش پیدا کنند.
هر چند کاهش قیمت ها در طال، ارز و بورس ممکن است در هفته های 
آینده ادامه دار باشــد اما این نگرانی وجود دارد که سرمایه های زیان 
ده به بازار مسکن سرازیر شــده و دوبار موجی از افزایش قیمت ها را 

ایجاد  کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
اصفهان گفت: مقرر شده هر دستگاه اجرایی، دفتری 
تحت عنوان »دفتر تسهیل کسب و کار«در نهاد خود 
ایجاد کند تا ایــن دفاتر بتوانند روند حل مشــکل 
فعاالن اقتصادی که به دفتر مشاوره اقتصادی اتاق 
بازرگانــی مراجعه کردند را پیگیری کنند.مســعود 
گلشــیرازی با اشاره به تشــکیل مرکز فوریت های 
تولید و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشــاورزی اصفهان، اظهار کرد: به موجب قانون 
بهبود محیط کســب و کار و قانون حمایت از تولید 
رقابت پذیر در ایران، باید ســازوکاری برای بررسی 
مشــکالت فعاالن اقتصادی در کمتریــن زمان و 
ارجاع مشکالت آنها به دستگاه های اجرایی وجود 
داشته باشــد.وی افزود: تشــکیل این سازوکار به 
بهبود شاخص های محیط کســب و کار در اقتصاد 
ایران کمک شــایانی می کند.رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان تصریح کرد: 
با توجه به دســتور وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
مبنی بر لزوم تشــکیل مرکز فوریت هــای تولید و 
سرمایه گذاری برای حمایت از فعاالن اقتصادی در 

شرایط کنونی، اتاق بازرگانی اصفهان این ماموریت 
خطیر را بــر عهده گرفت.گلشــیرازی اضافه کرد: از 
ابتدا به نظر می رســید این مراکز نیاز به یک تجربه 
ویژه در حوزه های اقتصادی دارنــد تا بتوانند عالوه 
بر رسیدگی به امور محوله، پایش و رضایت سنجی 
فعاالن اقتصادی را نیز در دستور کار داشته باشند.
وی ادامه داد: با توجه به موارد مذکور، مقرر شد اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان یک 
دفتر تحت عنوان کلینیک مشاوره فعاالن اقتصادی 
در این نهاد ایجاد کند و دستگاه های اجرایی استان 
موظف هستند یک نماینده از سوی خودشان در این 

دفتر تعیین کنند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

دفاتر تسهیل کسب  و کار در دستگاه های اجرایی ایجاد می شود

خبر روز

ساختمانی که  لح  مصا و  ولیه  ا د  موا ز  ا دسته  آن 
نرخ هایشان مستقیما با بازار ارز سر و کار دارند نیز بر 
وضعیت مسکن تاثیر زیادی خواهند داشت. زمانی که 
قیمت مصالح ساختمانی به ثبات برسد می توان تاثیر 

آن را بر قیمت مسکن دید

تذکر به وزیر اقتصاد در مورد دستگاه های کارتخوان
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در کشور ۲۵۰ هزار کارتخوان غیرمجاز داریم، گفت: 
به وزیر اقتصاد در مورد دســتگاه هایی که استفاده نمی شــود تذکر می دهم.طغیانی افزود: روند 
بستن کارتخوان ها باید به گونه ای باشد 
که تک تــک پرونده ایــن کارتخوان ها 
بررسی شده و برای مثال اگر ۵ دستگاه 
به  نام یک فرد بوده و فقط ۲دســتگاه 
توسط این فرد اســتفاده می شود، باید 
۳ دســتگاه دیگر بسته شــود و در این 
مورد به وزیر اقتصاد تذکر می دهم؛ اما 
به دلیل وجود مســائل متفاوت در این 
رابطه فکــر نمی کنم بــه نتیجه مطلوب 
برسیم.سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
در رابطه با قانون ســامانه مؤدیان و پایانه های فروشــگاهی عنوان کرد: وقتی شما با یک کارت 
اعتباری از یک فروشــگاه خرید می کنید، عالوه  بر دســتگاه کارتخوان فروشگاه کار شما هم یک 
پرونده مالیاتی داشته و با انجام این خرید، تراکنش در پرونده برای شما و فروشگاه ثبت می شود 
و در پایان سال تمام تراکنش ها ثبت و دسته بندی شده و میزان مالیات قابل پرداخت به رییس 

فروشگاه اعالم می شود.

فعال بودن پروژه های راه و شهرسازی در اصفهان
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان از فعال بــودن تمام پروژه های راه و شهرســازی در 
اســتان اصفهان با رعایت پروتکل های بهداشــتی خبــر داد.علیرضا قاری قرآن بــا بیان اینکه 
کرونا نتوانســت از ســرعت اجرای پروژه های راه و شهرســازی اســتان اصفهان بکاهد، بیان 
داشت: تمامی پروژه های اولویت دار حوزه های مســکن، راه و شهرسازی این اداره کل با رعایت 
پروتکل ها و موازین بهداشــتی فعال اســت.وی گفت: از اواخر سال گذشــته با شیوع ویروس 
کرونا به نظر می رســید که اجــرای پروژه هــای عمرانی دچار لطمه شــود ؛ اما ایــن اداره کل با 
تصمیمات ســریع و مدیریت بحران مطابق با برنامه عمل کرده و این ویروس نتوانســت حتی 
لحظه ای اجرای پروژه هــا را با کندی مواجه کند.این مقام مســئول با بیان اینکــه اجازه ندادیم 
کرونا جوالن داده و مانع ســرعت این قطار پرحرکت شــود، افزود: شــرایط بهداشتی محیطی 
و فردی در تمامــی پروژه ها ایجاد شــده بنابراین هیچ پــروژه ای به دلیل وجــود این ویروس 
 متوقف نشده و  در اوج شــیوع کرونا هیچ گونه خللی در فعالیت های عمرانی این اداره کل اتفاق 

نیفتاده است.

سودجویان در کمین مشتریان فروش اینترنتی
معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو، با بیان این که تنها مرجع ثبت نام محصوالت 
این شرکت،  سایت فروش اینترنتی است، نسبت به کالهبرداری توسط سودجویان هشدار داد.

بابک رحمانی،  با اشاره به این که برخی افراد سودجو و کالهبردار به بهانه تاثیر در فرآیند قرعه کشی 
محصوالت ایران خودرو سبب گمراهی مشتریان می شــوند، گفت: در فرآیند قرعه کشی،  امکان 
هیچ گونه اعمال تغییر و تاثیرگذاری توســط هیچ شــخصی وجود ندارد و این فرآیند به صورت 
کامل با نظــارت نمایندگان نهادهای ناظر و قانونی برگزار می شــود.وی تصریح کرد: شناســایی 
افرادی که در فضای مجازی به کالهبرداری و هک )نفوذ به( حســاب مشــتریان از روش های 
 مختلف از جمله ارســال لینک پرداخت اقدام می کنند، از طریق پلیس فتا در دســتور کار ایران 

خودرو قرار دارد. 

کافه اقتصاد

اخبار

 مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان اصفهان، در تشریح دالیل تجمع دامداران در کشتارگاه فساران عنوان کرد: تجمع خودجوش 
تولیدکنندگان در اعتراض به افزایش قیمت تمام شده ناشی از عوامل مختلفی است و عالوه بر آن اعتراضاتی درباره پذیرش دام برای کشتار وجود داشت.امیر 
زرگران، ادامه داد: کمبود نهاده در دام شیری و گوشتی باعث افزایش قیمت تمام شده برای دامداران شده و تولیدکنندگان در شرایط بسیار سختی جهت تامین 
نهاده به ســر می برند.وی، درباره وضعیت تامین نهاده در بازارگاه تصریح کرد: فعال نهاده ای در بازارگاه وجود ندارد که امکان تامین نیاز از این طریق وجود داشته 
باشد، دامدار باید ســویا را در بازار آزاد کیلویی ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان خریداری کند و قیمت ذرت و جو نیز باالتر از نرخ مصوب است.زرگران عنوان کرد: قیمت پایین 
محصوالت باعث شده تا دامداران متضرر شوند و اگر این رویه ادامه پیدا کند شرایط نابودی صنعت دامپروری را شاهد خواهیم بود، چون امنیت غذایی جامعه با 
مشکل مواجه می شود، از مسئوالن درخواست می کنیم تا بازار نهاده را ساماندهی کنند.مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان اصفهان 
اضافه کرد: قیمت تمام شده شیر خام با توجه به هزینه ها و مقایسه آن با مصوبه ستاد تنظیم بازار هم خوانی ندارد، در تاریخ ۷ تیر امسال قیمت شیر خام بر اساس 
تامین ذرت، جو و سبوس دولتی بود؛ اما دامداران استان اصفهان تنها ۳۰ درصد از نهاده مورد نیاز خودشان را با قیمت دولتی تامین کرده اند و مابقی از بازار آزاد به 

قیمت گزاف خریداری شده است که هزینه های واحد پرورشی را افزایش می دهد.

اعتراض دامداران اصفهانی به کاهش قیمت گوشت گوساله

امضای تفاهم نامه اعطای 
 تسهیالت قرض الحسنه
 به مدافعان سالمت 

در مراسمی با حضور معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری، رییس اتاق بازرگانی، 
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،دبیر 
کمیسیون هماهنگی بانک های استان، مدیر 
کل آموزش و پرورش و مدیران بانک های 
 اســتان تفاهم نامــه اعطای تســهیالت 
قرض الحسنه به مدافعان سالمت استان 

امضا شد.   

وز عکس ر

عکس: اتاق بازراگنی

رییس انجمن جایگاه داران سوخت 
استان اصفهان:

حذف کارت سوخت آزاد 
گازوییل مانع قاچاق نشد

رییس انجمن جایگاه داران ســوخت استان 
اصفهان گفت: حذف کارت سوخت آزاد گازوییل 
از جایگاه های ســوخت، نه تنهــا مانع قاچاق 
گازوییل نشــده، بلکه موجــب درگیری بین 
رانندگان و جایگاه ها شده است.پیمان کامران، 
در خصوص حذف کارت سوخت آزاد گازوییل در 
جایگاه ها و تبعات آن برای جایگاه داران از سال 
گذشته تاکنون، اظهار کرد: با وجودی که حدود 
۷۰ جایگاه سوخت گازوییل در مبادی مختلف 
اســتان وجود دارد، اما تنها حدود ۱۲ جایگاه،  
کارت ســوخت آزاد برای رانندگان دارند.وی با 
بیان اینکه احتمــال دارد رانندگان خودروهای 
سنگین به هر دلیل با کمبود سوخت گازوییل 
مواجه شوند، اما به دلیل تصمیم سال گذشته و 
این محدودیت، تمام جایگاه ها کارت سوخت 
آزاد گازوییــل ندارند، گفت: اگــر راننده ای به 
جایگاهی که کارت سوخت آزاد ندارند، مراجعه 
کند، امکان سوخت گیری نخواهد داشت، در 
این شــرایط بعضا شــاهد درگیری با کارگران 
جایگاه ها هستیم. رییس انجمن جایگاه داران 
ســوخت اســتان اصفهان با بیان اینکه پیش 
از این تمام جایگاه های ســوخت گازوییل در 
کشور کارت سوخت آزاد داشتند، گفت: به این 
کارت ها، کارت ســوخت اضطراری می گویند، 
اما از سال گذشته و بعد از افزایش نرخ سوخت 
در کشور، این کارت ها از جایگاه های سوخت 
کشور جمع آوری شــد.وی تصریح کرد: این 
تصمیم نه تنهــا مانع قاچاق گازوییل نشــده، 
بلکه درگیری ها را در این بخش افزایش داده 
است و از سوی دیگر امروز بسیاری از رانندگان 
خودروهای سنگین از کم شدن میزان سهمیه 
سوخت گازوییل خود گالیه دارند.کامران با بیان 
اینکه انتخاب جایگاه هایی که کارت ســوخت 
آزاد گازوییل دارند، بر عهده شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی کشــور است، تصریح کرد: 
وجــود تعداد محــدودی کارت ســوخت آزاد 
گازوییل حتی احتمال ایجاد رانت و تخلف در 

بین جایگاه ها را افزایش می دهد.



یکشنبه 25  آبان 1399 / 29 ربیع االول  1442/ 15  نوامبر 2020/ شماره 3117

عزم دولت برای جابه جایی روستاهای در معرض خطربام ایران؛

چهارمحال و بختیاری از استان های حادثه خیر کشور
 ۴۷ روستا و سکونت گاه چهارمحال و بختیاری در معرض مخاطرات طبیعی 
قرار دارد و دولــت تدبیر و امید با آغاز مطالعات درجاســازی و جابه جایی 
این روستاها، تالش دارد تا امنیت و معیشت این روستاییان را تامین و از 
آســیب های احتمالی جلوگیری کند.نواحی روستایی از نخستین مناطق 
آسیب پذیر در مواجهه با مخاطرات طبیعی مانند سیل و زلزله هستند و این 
در حالی است که بســیاری از این مناطق در برابر مخاطرات بیمه نیستند.
مناطق روستایی با توجه به موقعیت جغرافیایی خود تحت تاثیر مخاطرات 
طبیعی ویژه ای هستند و به علت فقر بیشتر و دانش و فناوری محدودتر، 
نسبت به دیگر سکونت گاه های انسانی در برابر خطرات طبیعی آسیب پذیر 
خواهند بود.سیل، زلزله و ریزش کوه از مهم ترین خطراتی است که به شدت 
روستاها را تهدید می کند و از موانع مهم توسعه روستاها به شمار می آید.به 
عقیده کارشناسان، آسیب پذیری ناشی از مخاطرات طبیعی در حوزه های 
انسانی و محیط های مرتبط با مناطق روستایی به طور معمول به علت نبود 
مدیریت مناسب ایجاد شــده و عالوه  بر آن فقر و آگاهی اندک روستاییان 
نیز در این رابطه اثرگذار اســت و در نهایت منجر به صدمات شــدید مالی، 
محیطی و انسانی می شود.در نواحی روســتایی، انسان ارتباط تنگاتنگی 
با طبیعت دارد به همین سبب انسان ســاکن در برخی از روستاها، هنگام 
مواجهه با مخاطرات طبیعی بیشترین آسیب را می پذیرد و از آنجا که اشتغال 
و معیشت روستاییان تا حد زیادی به زمین، خاک و آب وابسته است این 
وابستگی روستاییان را بیشتر در معرض خطرات طبیعی قرار می دهد.بنا بر 
اعالم مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری، این استان با توجه به شرایط 
جغرافیایی خاص و شیب باال، جزو استان های پیشتاز کشور در بروز حوادث 
طبیعی مانند زلزله، سیل و رانش زمین اســت.در سیالب فروردین ۹۷ و 
بارش های بهار سال گذشته، تعدادی از روستاهای استان در شهرستان های 
کوهرنگ، لردگان و اردل به سبب وقوع سیالب به صورت اضطراری جابه جا 
شدند.از سوی دیگر بیشترین خطر رانش زمین نیز در شهرستان های اردل، 
کوهرنگ، کیار و لردگان گزارش شده و از بین بیش از ۳۰ گسل شناخته شده 
بین ۱۸ تا ۲۰ گسل فعال در این استان وجود دارد.به گفته مرتضی زمانپور، 
مدیرکل ســابق دفتر مدیریت بحران اســتانداری چهارمحال و بختیاری 
تاکنون ۲۵ مخاطره طی ۲ سند »کاهش خطر« و سند »آمادگی و پاسخ به 
بحران« در استان شناسایی شده است که مهم ترین آنها شامل سیل، زلزله، 
خشکسالی، فرونشست زمین، فروریزش، حرکات دامنه ای، برف، کوالک، 
بهمن، سرمازدگی، فرسایش خاک و وزش تندباد است.این وضعیت سبب 
شده بود تا تعدادی از روستاهای در این استان در معرض خطر قرار گیرند که 
طی سال های گذشته تعدادی از این روستاها جابه جا و ایمن سازی شده 
و اکنون ۴۷ روستای در معرض خطر وجود دارد که به همت دولت تدبیر و 

امید برنامه مطالعات جابه جایی و یا درجاسازی این روستاها در دستور کار 
قرار گرفته است.

وجود 47 روستای در معرض خطر در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی چهارمحال و بختیاری از وجود ۴۷ 
روســتای در معرض خطر در این اســتان خبر داد و گفت: تعیین تکلیف 
وضعیت سکونت گاه های ۴۳ روستای در معرض خطر  استان و مطالعات 
امکان سنجی جابه جایی یا درجاسازی، ایمن ســازی و پایدارسازی این 
روســتاها در برابر مخاطرات وارد مرحله اجرا شد و مطالعه چهار روستای 
دیگر نیز به پایان رســیده است.سهراب رییســی افزود: انجام مطالعات 
امکان سنجی جابه جایی یا درجاسازی ۴۳ روستای در معرض خطر استان 
در دست اقدام قرار گرفته و امید است تا پایان سال جاری نتایج مطالعات 
این روســتاها تهیه و در کارگروه و کمیته های مربوطه بررســی و تصویب 
شود.وی ادامه داد:در چهارمحال و بختیاری ۴۷ روستای در معرض خطر 
سکونت گاهی وجود دارد که مطالعات چهار روســتا در سال های گذشته 
به انجام رســیده اســت و با اتمام فرآیند مطالعات، جابه جایی یا تثبیت 
درجاسازی ۴۳ روستای دیگر نیز تعیین تکلیف می شود .رییسی تصریح 
کرد:پس از انجام مطالعات تکمیلی شامل مکان یابی بهینه سکونت گاه های 
جدید و یا تثبیت، پایدارسازی و ایمن سازی سکونت گاه موجود متناسب با 

مخاطرات تهدیدکننده، امکان ارائه خدمات به متقاضیان فراهم می شود.

جابه جایی روستاهای در معرض خطر در دولت دوازدهم مطالعه محور شد
کارشناس مســئول دفتر فنی تهیه طرح های جابه جایی و درجاسازی 
روســتاهای در معرض خطــر چهارمحــال و بختیاری با بیــان اینکه 
جابه جایی و درجاسازی روستاها از سال ۱۳۹۵ و به دنبال بخشنامه وزیر 
کشور نسبت به سال های گذشته با تغییراتی همراه شده است، گفت: 
بر اساس این بخشــنامه هرگونه جابه جایی روستاها باید منوط به کار 
کارشناسی و مطالعات فنی باشد.علی چراغیان با بیان اینکه جابه جایی 
روستاهای در معرض خطر از سال ۹۵ به بعد مطالعه محور شده است، 
تصریح کرد: بر اســاس آن، روســتاهایی که می توان با مقاوم سازی 
و درجاســازی ایمنی آنها را فراهم کرد نیاز بــه جابه جایی ندارند و تنها 
روستاهایی باید جابه جا شوند که در معرض شدید مخاطرات قرار دارند.

وی ادامه داد: همچنین در روش جدید، قبل از وقوع مخاطرات نسبت 
به پیشــگیری از آسیب پذیری روستاها نســبت به مخاطرات طبیعی 
مطالعه می شود و روستاهایی که بر مبنای مطالعات انجام شده نسبت 
به جابه جایی آنها ضرورت وجود داشته باشــد در شورای برنامه ریزی 
و توسعه اســتان مطرح و در محل جدید تاسیســات و بناهای جدید 

احداث می شود.

توزیع سیستماتیک نهاده های مورد نیاز واحدهای مرغداری
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه توزیع 
نهاده های مورد نیاز واحدهای پرورش مرغ گوشتی، مرغ مادر و مرغ تخم گذار از طریق سامانه و از آبان ماه 
سال جاری به صورت سیستمی انجام شد،گفت: در این روش با ثبت اطالعات واحدها، نهاده های مورد 
نیاز از طریق سامانه بازارگاه نهادهای کشاورزی در اختیار مرغداران قرار گرفت.سام مردانی افزود: در حال 
حاضر دانه ذرت و کنجاله سویا مورد نیاز این واحدها مســتقیما از طریق سامانه براساس ظرفیت های 
واحدها به آن ها تخصیص داده می شــود. وی تصریح کرد: شــفافیت، حذف واسطه ها، دریافت نهاده 
براساس قیمت مصوب دولتی و سهولت انجام کار از ویژگی های بارز سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی 
است. مردانی عنوان کرد: تعداد ۲۲۰ واحد مرغداری شامل مرغ گوشــتی، مرغ مادر و مرغ تخم گذار با 
ظرفیت ۴ میلیون ۹۵۰ قطعه در هر دوره ، در سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی ثبت نام کرده اند.معاون 
بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان یادآور شد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر مقدار ۲۴ 
هزار و ۵۱۸ تن نهاده دامی بین واحدهای مرغداری، پرورش شترمرغ و بوقلمون گوشتی توزیع شده است.

 افزایش 30 درصدی تولید مواد معدنی 
در چهارمحال و بختیاری

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: تولید مواد معدنی در استان در 
سال جاری با افزایش ۳۰ درصدی همراه است. ســجاد رستمی اظهار داشت: بیش از شش معدن در 
این استان به چرخه تولید بازگشت که نقش مهمی در افزایش تولید مواد معدنی در این استان داشت.

رستمی افزود: در چهارمحال و بختیاری ۱۸۶ معدن وجود دارد که برای یک هزار و ۵۳۳ نفر اشتغال ایجاد 
کرده است.وی ادامه داد: سنگ الشه، سنگ نما، سیلیس، سنگ گچ، خاک نسوز، سنگ های تزئینی و 
مواد اولیه سیمان از مهم ترین مواد معدنی است که از معادن چهارمحال و بختیاری استخراج می شود.

 فراخوان نخستین همایش ملی ایران شناسی استان ها
 برای چهارمحال و بختیاری

بنیاد ایران شناسی در راستای تحقق اهداف خود مبنی بر بازخوانی نقادانه مطالعات صورت گرفته 
درباره تمدن ایرانی همچنین شناســایی و معرفی مطالعات ایران شناسانه توسط پژوهشگران و 
محققان ایرانی؛ در نظر دارد تا سلسله همایش های استان های ایران را در سطح ملی برگزار کند و 
مقاالت برتر این همایش را در دو مجله علمی »جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسالم« 
و »پژوهشــنامه ادبیات معاصر ایران«، به چاپ رساند.نخستین همایش از سلسله همایش های 
ملی ایران شناسی استان ها؛ با محوریت: »تاریخ، فرهنگ و هنر استان چهارمحال و بختیاری«، با 
همکاری شعبه چهارمحال و بختیاری، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، در بنیاد ایران شناسی برگزار  می شود.این 
همایش با هدف طرح فرصتی علمی برای پژوهشگران حوزه علوم انسانی جهت مطالعه و تحقیق 
پیرامون تمدن و فرهنگ اســتان چهارمحال و بختیاری هم چنین شناسایی و معرفی جدیدترین 

یافته های پژوهشی حوزه چهارمحال و بختیاری )زاگرس میانی(، در سطح ملی برگزار می شود.

۶ سارق با اعتراف به 13 فقره سرقت دستگیر شدند
۶ سارق با ۱۳ فقره سرقت در اســتان چهارمحال و بختیاری شناسایی و دستگیر شدند.سردار منوچهر 
امان اللهی، فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل، خودرو، 
اماکن خصوصی، اماکن دولتی، وسایل خودرو، داخل خودرو، موتورسیکلت، احشام، رسیدگی به موضوع 

به صورت ویژه در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی استان، قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس آگاهی استان، شــهرکرد، بن و خانمیرزا با انجام اقدامات گسترده پلیسی و 

بررسی آثار و عالئم به جا مانده در صحنه های سرقت، موفق شدند شش سارق را دستگیر کنند.

بام ایرانخبر خوان

ابالغ دادخواست و ضمائم 
8/106  بدینوسیله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست خانم زهرا نظری به طرفیت آقای 
ابوالقاسم حسن علیزاده –علیرضا رضایی خولنجانی به خواسته مطالبه به این شعبه تسلیم نموده است 
که به کالسه 374/99  ثبت و برای روز 99/10/1  ســاعت 16:15  وقت رسیدگی تعیین شده است ، 
نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد . لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت چاپ در یکی از روزنامه های کثیراالنشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به 
عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق 
نیز جهت رسیدگی حاضر شود . در صورت عدم حضور خوانده دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا 
 تصمیم اتخاذ خواهد نمود. چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است . 
اختــالف دفتــر شــعبه ششــم  شــورای حــل  مدیــر  الــف :1043381   م 

 شهرستان برخوار
ابالغ دادخواست و ضمائم 

8/107  بدینوسیله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست خانم زهرا نظری به طرفیت 
آقای ابوالفضل صادقی به خواسته مطالبه به این شعبه تسلیم نموده است که به کالسه 375/99  
ثبت و برای روز 99/10/1  ساعت 16:30  وقت رسیدگی تعیین شده است ، نظر به اینکه خوانده 
مجهول المکان می باشد . لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت چاپ 
در یکی از روزنامه های کثیراالنشار طبع و نشــر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می 
آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز 

جهت رسیدگی حاضر شود . در صورت عدم حضور خوانده دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا 
تصمیم اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده 

روز است . م الف :1043383 مدیر دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان برخوار
تحديد حدود اختصاصي

8/108 شماره نامه : 139985602025009965-1399/08/22 چون تحدید حدود ششدانگ 
یکباب ساختمان پالک شماره 13/1408 مجزی شــده از 250 فرعی  واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام مرضیه احقاقی کاکلی فرزند ابراهیم به ش.ش 16 و شماره 
ملی 1290450390  در جریان ثبت اســت و رای شــماره 139860302025012259 مورخ 
98/09/07 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان نسبت به ملک 
مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه  تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیراز ماده 13 قانون ت.ت مصوب 1390  و بر طبق تقاضاي نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/09/16 روز یک شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد  و طبق ماده 86 آیین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایي اقدام و گواهي طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه 

نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. م الف: 1043410  ابوالفضل 

شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/109 شــماره نامه: 139985602210000699- 1399/02/10 تمامت 56 سهم مشاع از 
239050 ســهم شــش دانگ پالک 2248/1417 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان در صفحه 
362 دفتر 385 ذیل ثبت 83590 به نام جمیله سورانی یانچشــمه فرزند محمد حسین سابقه 
ثبت و سند مالکیت برگه ای به شماره مسلسل 61178-91 ب دارد که به موجب انتقال قطعی 
23256-1392/06/19 دفترخانه 177 اصفهان به نامش سند صادر گردیده است سپس  نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 19433  و 
شناسه یکتای 139802156590001864 و رمز تصدیق 391574 مورخ 1398/11/26 گواهی 
دفتر خانه 15 اصفهان رسیده است  و مالک  مدعی است که  سند مالکیت آن مفقود شده است و 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 

مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م 
الف: 1044569  ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

فقدان سند مالکیت
8/110 شــماره صادره: 1399/02/614901-1399/8/22 احتراماً نظــر به اینکه آقای علی 
یوسف بیکیان فرزند جمشید با ارائه یک برگ استشــهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهی شده مدعی فقدان ســند مالکیت شــش دانگ مغازه پالک ثبتی 1226 اصلی واقع در 
نایین بخش یک حوزه ثبــت نایین- که در صفحه 115 دفتر 3 امالک ذیل شــماره ثبت 229 
بنام عبدالرسول گرامی زاده نائینی فرزند حسین ســابقه ثبت دارد سپس مع الواسطه طی سند 
رســمی شــماره 20808 مورخ 73/5/17 دفترخانه 2 نائین به آقای علی یوسف بیکیان فرزند 
جمشید انتقال قطعی یافته اســت- می باشد  و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده 
لذا طبق ماده 120 اصالحی آئین نامــه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شــود که هر 
کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تســلیم 
نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصــول واخواهی بدون ارائه 
 ســند مالکیت یا ســند معامله در صدور المثنی ســند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
اســناد ثبــت  اداره  رئیــس  مهیمــن  ابــاذر   1043437 الــف:   م 

 و امالک نایین

آگهی ابالغ

اداره کل امور 
مالیاتی استان 

اصفهان

م الف:1044611

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. 
در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۱۹,۵۲۷,۸۵۰ ۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۸۲۸ فرشاد خاشعی 1

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۴,۱۹۱,۰۸۳ ۲۷,۷۸۳,۱۲۳ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۸۵۶ ایران ریخته گران 2

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۲۹,۳۹۴,۴۶۸ ۱۴۳,۱۴۸,۴۳۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۸۳۷ بهمن قاسمی 3

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۸,۲۴۲,۲۱۷ ۴۸,۵۱۷,۰۴۳ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۸۸۶ رحیم داستانیان 4

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۵۲,۱۷۵,۵۰۰ ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۸۴۲ رقیه ممقانیان 5

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۱۳,۲۰۵,۹۲۷ ۷۳,۲۳۶,۶۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۷۸۵ سعید عاشورلو ۶

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۷,۳۹۹,۰۸۸ ۴۴,۳۱۸,۱۸۴ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۹۰۲ مرتضی شریفیان 7

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۱۵,۶۰۹,۶۵۷ ۸۵,۲۰۷,۴۷۶ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۸۲۰ احمداحسانی 8

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۳۹,۳۷۳,۰۷۳ ۱۸۲,۹۴۳,۴۷۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۶۷۷ عباس عمرو ابادی 9

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۱,۰۰۲,۲۳۴ ۶,۶۴۳,۹۳۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۲۰۰۵ علی اویس قرنی 10

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۲۱,۳۸۵,۵۷۹ ۱۱۱,۲۰۸,۶۹۶ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۹۸۰ محمد کوکبی 11

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۱,۰۷۵,۸۵۲ ۷,۱۳۱,۹۲۹ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۲۰۲۴ داوود سیاه رستمی 12

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۳۲۳,۳۶۴ ۲,۱۴۳,۶۳۱ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۲۰۰۰ هادی شاهرخی 13

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۱۳,۵۸۶,۰۱۰ ۷۵,۱۲۹,۵۴۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۹۷۰ محمدکاظم زاده  14

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۱۲,۲۴۰,۱۹۷ ۶۸,۴۲۷,۲۷۶ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۹۶۲ حسین توسلی 15

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۱۱,۶۰۲,۱۲۰ ۶۵,۲۴۹,۵۹۸ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۹۲۶ مهتاب جوانمرد 1۶

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۵۳,۱۵۷,۴۴۶ ۲۳۷,۹۱۶,۰۵۶ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۲۰۰۳ امیر حسین قادری زفره 17

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۴,۹۳۱,۸۸۱ ۳۲,۰۳۱,۲۶۳ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۷۳۴ محمد مالوردی 18

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۲۷,۱۷۵,۸۰۰ ۱۳۴,۳۰۰,۳۲۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۶۵۰ عباس بخشی 19

مجهول المکان ۲۰۲۵ عملکرد ۲۲,۹۳۶,۰۳۲ ۱۱۷,۳۹۱,۹۶۰ ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۶/۳۱ ۱۸۵۹ سوار علی مردانی 20

آدرس اداره : اصفهان- خیابان 

سپاه- اداره کل امور مالیاتی 

 استان اصفهان ساختمان 4

اداره 2025
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دانشگاه صنعتی اصفهان؛ میزبان اختتامیه جشنواره 
سراسری قرآن

آیین اختتامیه سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور امروز  با شعار»محمد )ص( 
پیامبر رحمت و مهربانی«، با ســخنرانی مجازی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به میزبانی دانشگاه 
صنعتی اصفهان برگزار می شود.عضو هیئت داوران سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان 
کشور با اشاره به شرایط به وجود آمده به دلیل شیوع بیماری کرونا و برگزاری این رقابت ها به صورت 
مجازی گفت: برگزاری این شیوه مسابقه قطعا ســختی ها و چالش هایی را داشت، اما تجربه تازه و 
منحصر به فردی در سطح کشور محسوب می شود.محمدرضا ستوده نیا افزود: با وجود چالش های 
مختلف در برگزاری مجازی، این مســابقات چه در بخش خواهران و چه در بخش برادران در ســطح 
خوبی برگزار شد.عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با ابراز خرسندی از سطح علمی و توانمندی های 
تخصصی دانشجویان شــرکت کننده در این رقابت ها تصریح کرد: در بین شــرکت کنندگان افرادی 
هستند که در مسابقات مهم کشور شرکت کرده و سطح خوبی دارند. امیدوار هستیم این افراد به عنوان 

نمایندگان دانشگاهی وزارت علوم در مسابقات ملی حضور یافته و افتخار کسب کنند.

بیشترین میزان بارش استان اصفهان در سمیرم ثبت شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از ثبت بیشترین میزان بارش های اخیر در شهرستان 
سمیرم در جنوب این استان خبر داد.منصور شیشــه فروش افزود: با آغاز اولین بارش ها درسال 
زراعی جاری تاکنون ۵۶ میلی متر بارش برف و باران در ســمیرم ثبت شــده است.وی ادامه داد: 
بارش ها در کاشان هشت میلی متر، فریدون شهر ٩/٩ میلی متر، بادرود و اردستان ٩ میلی متر، میمه 
١١ میلی متر، نطنز  ١۵ میلی متر و خوانسار ١٨ میلی متر و بویین و میاندشت ١١ میلی متر گزارش شده 
است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به وزش باد در منطقه ونک سمیرم اشاره کرد و 
گفت:  وزش باد باعث ســقوط تنه یک اصله درخت  روی خطوط انتقال شبکه برق و قطعی موقت 
برق در آن منطقه شد.وی افزود: گردنه بیژن در منطقه پادنا حدفاصل استان کهگیلویه بویر احمد و 

اصفهان به سبب بارش برف مسدود است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان:

 امتحانات پایان ترم استان اصفهان
 به صورت حضوری برگزار  می شود

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: امتحانات پایان ترم استان 
اصفهان به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با شیوع کرونا برگزار می شود و تنها با 
دستور ستاد ملی و استانی مقابله با شیوع کرونا ممکن است نحوه برگزاری امتحانات تغییر کند.محمدرضا 
ناظم زاده با بیان اینکه آموزش در شهر اصفهان و ۱۱ شهرستان استان غیرحضوری است، اظهار کرد: البته 
قبل از غیر حضوری شــدن مدارس نیز به علت اختیاری که به خانواده ها برای حضور دانش آموزان در 
مدارس داده شده بود، عمال آموزش غیرحضوری بود و دانش آموزان به صورت مجازی آموزش های الزم 
را دریافت می کردند و فقط برخی از کالس ها مانند کارگاه های هنرستان ها حضوری برگزار می شد، به 
طور میانگین نحوه برگزاری کالس های درس در استان حدود ۸۰ درصد غیرحضوری و ۱۵ تا ۲۰ درصد نیز 
حضوری است.وی ادامه داد: امتحانات میان ترم و مستمری را معلمان به صورت غیرحضوری می توانند 
برگزار کنند، اما امتحانات پایان ترم باید حضوری برگزار شود و مدارس می توانند چند نمونه سوال طراحی 
کرده و در چند روز از دانش آموزان امتحان بگیرند، چرا که دانش آموزان نیز باید به کیفیت آموزش مجازی 
اهمیت بیشتری دهند.ناظم زاده با اشاره به دخیل بودن نظرات ستاد استانی ملی مقابله با شیوع کرونا 
در نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم، افزود: امتحانات پایان ترم به صورت حضوری برگزار می شود، مگر 

اینکه دستورالعمل جدیدی برای نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم اعمال شود.

رییس پلیس راهور استان تاکید کرده که مبلغ جریمه در نظر گرفته شده برای حمل حیوانات خانگی در خودروی شخصی بازدارنده نیست؛

حذف صورت مسئله

طی روزهای اخیر نزاع بر سر یک حیوان  پریسا سعادت
خانگی موجب باال گرفتن بحث جنجالی 
حضور حیوانات در سطح شهر شده است. دادســتان اصفهان ضمن 
اعالم خبر دستگیری قاتلی که بر سر حیوان خانگی اش با یک جوان 
درگیر شده و وی را به قتل رســانده بود، تلویحا از پلیس به خاطر عدم 
برخورد با سگ گردانی در سطح اصفهان گالیه کرد. پلیس راهور اما در 
پاســخ به این ســخنان اعالم کرد طی هفت ماه اخیــر بیش از ۵۰۰ 

دستگاه خودور حامل این حیوانات را جریمه کرده است.
ســرهنگ محمدرضا محمدی، با بیان اینکه برخورد با حمل حیوانات 
خانگی در خودرو همــواره مورد توجه پلیس راهور بوده اســت، اظهار 
داشت: در راستای ایجاد امنیت عمومی، برخورد با خودرو های حامل 
حیوانات خانگی نظیر سگ طی هفت ماه امسال با جدیت دنبال شده 
است.وی افزود: بر این اســاس در هفت ماه امسال با ۵۰۰ خودروی 
حامل حیوانات خانگی در اصفهان برخورد شده که این امر با توجه به 

مطالبات مردمی نیز محقق شده است.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه مبلغ جریمه در 
نظر گرفته شــده برای حمل حیوانات خانگی در خودروی شــخصی 

بازدارنده نیســت، ادامه داد: ضروری اســت در این زمینه بازنگری 
انجام شود.وی اضافه کرد: در صورت موافقت دستگاه قضایی درصدد 
افزایش زمــان توقیف خودرو های متخلف در زمینــه حمل حیوانات 
خانگی هســتیم تا شــاهد کاهش این نوع هنجار شــکنی در جامعه 
باشیم. این پاسخ ها دوباره توپ برخورد با صاحبان حیوانات خانگی 
را به زمین قوه قضاییه انداخت و خواستار برخوردهای شدیدتر با این 

پدیده شد.
 در حالی که مســئوالن در برابر پدیده ســگ گردانی در سطح شهر و 
مقابله با آن اجماع نظر دارند؛ اما دیدگاه های شکل گرفته در برابر این 
پدیده در میان مردم در دو طیف مختلف جریان دارد؛ عده ای معتقدند 
نگهداری از حیوانات خانگی با رعایت تمامی اصول بهداشــتی انجام 
می شود و اغلب این حیوانات آزار ، مزاحمت و آسیبی برای سالمتی 
دیگران ندارند در مقابل برخی دیگر نگه داشــتن حیوانات در خانه را 
به نوعی تجاوز به حریم همســایگان می دانند و معتقدند حضور این 

حیوانات در سطح شهر جامعه را ناامن کرده است. 
جدای از اینکه یک نفر طرفدار داشــتن حیوان خانگی باشد یا نباشد 
این روزها سگ گردانی و حضور با یک حیوان در سطح جامعه به نوعی 

کالس تبدیل شده است که در سایه خألهای قانونی، این رویه در حال 
افزایش است. برای بسیاری فرقی ندارد که کجا می روند و یا چه کاری 
انجام می دهند در هر صورت دوســت دارند با حیوان خانگی خود پز 
بدهند! این مسئله هم به دلیل برخورد کورکورانه و متعصبانه با پدیده 
نگهداری حیوانات خانگــی رخ داده و هم در قالب نبود قانون متقن و 
روشن در این زمینه.اینکه با داشتن حیوان خانگی برخورد قهری شود 
بدون شک راه حل مشکل نیست؛ اما باید و حتما الزم است قانون در 

این زمینه حد و مرزها را روشن کند.
 از ســوی دیگر کارشناسان اجتماعی و دوســتداران حقوق حیوانات 
هشدار می دهند که هرگاه وجود نیازی را در جامعه بپذیریم، درباره آن 
اندیشیده، بررسی کرده و مســیر مناسب جهت هدایت آن را خواهیم 
یافت. در غیر این صورت چنان چه آن را انکار کرده و با تهیه برنامه های 
سطحی غیر کارشناســانه و یا برخوردهای خشن و قهرآمیز سعی در 
مقابله با آن داشته باشیم، شــاید در ظاهر موفق به محدود کردن این 
نیاز شــویم ولی در واقع آن را تبدیل به پدیده ای مخفیانه کرده ایم که 
قطعا تبعات منفی آن گریبانگیر جامعه شده و در این مورد، سالمت و 

بهداشت کل جامعه را به مخاطره خواهد انداخت.

کارشناس مسئول حوزه توانبخشی اداره کل بهزیستی 
اصفهان از ارائه خدمات در قالب وســایل و تجهیزات 
توانبخشی به حدود ۱۱ هزار نفر از معلوالن در سال به 
صورت رایگان خبر داد.رحیم نوروزی افزود: بهزیستی 
در حوزه وسایل کمک توانبخشی و وسایلی که بیشتر 
مورد نیاز معلوالن جســمی و حرکتی اســت شامل 
انواع ویلچر، عصا، واکر، تشــک و دیگر موارد از هیچ 
کمکی دریغ نمی کند.وی ادامه داد: در بخش معلوالن 
شــنوایی نیز به افرادی که نیازمند هستند سمعک و 
باتری سمعک و برای بحث کم بینایی و نابینایی، عصا، 

ساعت گویا و لمسی، لوح قلم و کاغذ بریل  در اختیار 
آنها می گذاریم.کارشــناس مسئول حوزه توانبخشی 
اداره کل بهزیستی اصفهان افزود: به هر حال با توجه 
به اختالف و تفاوت قیمت این وســایل در سالجاری 
نسبت به ســال های گذشــته، بخشــی از اعتبارات 
تامین این تجهیزات توسط بهزیستی تامین می شود 
که امســال عالوه بر افزایش میزان آن خیلی زودتر 
تخصیص یافت و بخشی هم از طریق مشارکت های 
مردمی وخیران تامین می شود.وی خاطرنشان کرد: 
واقعیت این اســت که نیاز معلوالن به لحاظ شرایط 
جسمی زیاد است ولی ما براساس اولویت به  افرادی 
که دارای بضاعت خیلی ضعیف هستند و زیرپوشش 
هیچ نهاد و سازمان بیمه گری نیستند، خدمات ارائه 
می دهیم.کارشناس مســئول توانبخشی بهزیستی 
اصفهان ادامه داد: در بخش اعصاب و روان هم کسانی 

که مشکل دارند، نگهداری آنها در خانه بسیار سخت 
اســت و در بحث تامین دارو، نیاز اســت که سازمان 
غذا و دارو وارد عمل شودکه البته کمک می شود ولی 
باز هم نیاز اســت که خیران هم در ایــن زمینه کمک 
کنند.نوروزی گفت: خانواده معلوالن آســیب نخاعی 
مشــکالت بیشــتری دارند، رفت و آمدشان سخت 
و با هزینه همراه اســت و این افراد در خانه هم برای 
جابه جا شدن و استفاده از لوازم بهداشتی نیازمند کمک 
هستند که بخشــی به عنوان حق پرستاری و تامین 
لوازم بهداشتی را بهزیستی در اختیار آنها می گذارد ولی 
شاید کافی نباشد.وی با اشاره به ارائه خدمات در مراکز 
شبانه روزی بهزیســتی نیز گفت: مراکز شبانه روزی، 
روزانه، گفتار درمانی و کار درمانی بهزیستی نیز در حد 
توان خود به مددجویانی که زیرپوشش هیچ سازمان 
بیمه گری نیستند، خدمات مورد نیاز را ارائه می دهند.

مصائب سخت خانواده های دارای معلول

در صورت موافقت دستگاه قضایی درصدد افزایش زمان 
توقیف خودرو های متخلف در زمینه حمل حیوانات 
خانگی هستیم تا شاهد کاهش این نوع هنجار شکنی 

در جامعه باشیم

جزییات طرح ترخیص موتور سیکلت های توقیفی
موتورســیکلت های رســوبی که مالکان آن پس از دو ماه برای ترخیص اقدام نکنند به عنوان اموال 
بالصاحب معرفی می شــود.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: مالکان موتورسیکلت های 
توقیفی رســوبی قبل از سال ۹۹ چنانچه 
ظرف مدت دو ماه برای ترخیص وسیله 
نقلیه خــود اقدام نکنند؛ موتورســیکلت 
آن ها به عنوان امــوال بالصاحب تلقی و 
برابر قانــون رفتار خواهد شد.ســرهنگ 
محمدرضا محمدی افزود: طرح ترخیص 
موتورسیکلت های رسوبی و توقیفی تا ۸ 
سال زیر سال ساخت به منظور جلوگیری 
از ضرر و زیان امــوال عمومی وصیانت از 
اموال مردم اجرایی شــده اســت.وی با 
اشاره به اینکه این طرح صرفا شامل موتورسیکلت هایی اســت که قبل از تاریخ ۲۹ اسفند ماه سال 
۹۸ توقیف شده باشــند ، گفت: این طرح از تاریخ ۱۷ آبان ماه به مدت ۲ ماه اجرایی شده و مالکان، 
متصرفان و نمایندگان قانونی می توانند صرفا با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ نسبت به ترخیص اقدام 
کنند.سرهنگ محمدی افزود: ارائه قبض رسید پارکینگ، پرداخت خالفی و هزینه های پارکینگ یا 
حمل، ارائه سند مالکیت )برگه سبز(، کارت شناسایی موتورسیکلت و سند کارخانه سازنده در خصوص 

موتورسیکلت های فاقد پالک الزامی است و پرداخت خالفی به صورت اقساطی امکان پذیر است.

کالهبرداری با شگرد فروش سیم کارت با شماره رند
شگرد جدید کالهبرداران، فروش سیم کارت با شــماره رند به شهروندان است.رییس پلیس فتای 
استان با اشاره به شگرد جدید مجرمان سایبری با تبلیغات فروش سیم کارت رند، گفت: این مجرمان 
در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، ارسال پیامک و حتی برقراری تماس تلفنی با افراد، از آن ها 
کالهبرداری می کنند.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود:  مجرمان با ادعای اینکه شماره های رند 
یا نزدیک به شماره کاربر را در اختیار دارند، حتی گاه تا چند برابر قیمت واقعی سیم کارت از کاربر پول 
دریافت می کنند و در پایان شماره غیررند به فرد تحویل می دهند.وی با بیان اینکه کالهبرداران برای 
باالبردن احتمال فروش سیم کارت خود با تبلیغات مانند اینکه سیم کارت دارای ویژگی هایی همچون 
اینترنت رایگان با قابلیت دانلود چندین گیگا بایت است، کاربران را به خرید تشویق می کنند از کاربران 
خواست برای خرید سیم کارت رند یا شماره خاص فقط باید منتظر اعالم اپراتور های مخابراتی باشند. 

رهایی نوجوان 13 ساله از دست آدم ربایان
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از عملیات ویژه دستگیری 3 آدم ربا که اقدام به 
ربودن یک نوجوان ۱3 ساله و انتقال آن به استان کرمان کرده بودند، خبر داد.سرهنگ حسین ترکیان 
با اعالم این خبر اظهار داشت: در پی شکایت خانمی به کالنتری ۱3 فرماندهی انتظامی شهرستان 
نجف آباد مبنی بر ربوده شدن پسر ۱3 ساله اش، موضوع به صورت در دستور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی این شهرســتان قرار گرفت.وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد پسر شاکی 
برای خرید از منزل خارج شده بود که چند نفر وی را سوار بر یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس 
کرده و از صحنه متواری می شوند.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در ادامه پس از یک 
هفته کار پلیسی و علمی ، مخفیگاه آدم ربایان در یکی از مناطق استان کرمان شناسایی و ماموران 
پس از اخذ نیابت قضایی به اســتان مذکور رفته و طی یک عملیات ویژه و هوشــمندانه مخفیگاه 
متهمان را مورد محاصره قرار داده و ضمن رهایی فرد ربوده شده آدم ربایان که یک مرد و ۲ زن بودند 

را دستگیر کردند.

با مسئولان جامعه

خبر روزناجا

 رییس مرکز بهداشت 
استان خبر داد:

نیاز مراکز درمانی به 
دستگاه های اکسیژن 

رییس مرکز بهداشت اســتان اصفهان از 
نیاز مراکز درمانی به حداقل ۲ هزار کپسول 
۴۰ لیتری و ۲۵۰ دســتگاه اکسیژن ساز 
خبر داد و خواســتار مشارکت مردم در نذر 
ســالمت برای تامین نیاز مراکز درمانی و 

بیماران شد.
 کمال حیدری با اشاره به اینکه در روزهای 
ابتدای شیوع ویروس کرونا تصور می شد 
این وضعیت تا یکی دو ماه ادامه داشــته 
باشد، اظهار کرد: متاسفانه شیوع ویروس 
در جامعــه روز به روز بیشــتر شــد و بار 
 سنگینی به دوش دانشگاه علوم پزشکی

 اصفهان گذاشت.
 وی با اشــاره بــه اینکه شــیوع ویروس 
 کرونــا عالوه بــر فشــار مضاعفــی که به 
 کارکنــان بهداشــت و درمــان اســتان 
تحمیل کرده، از لحاظ مالی نیز دانشــگاه 
علوم پزشــکی را تحت فشــار قــرار داده 
اســت، گفــت: در حــال حاضــر هزینه 
ســنگینی صــرف تامین تجهیــزات مورد 
نیاز بیمارستان ها می شــود، به طوری که 
هر هفتــه ۵ میلیارد تومــان هزینه تامین 
وســایل حفاظتی برای کارکنــان درمانی 
اســت.رییس مرکــز بهداشــت اســتان 
اصفهان، یکــی از مصوبات ســتاد مقابله 
با کرونا اســتان را راه اندازی نذر ســالمت 
برای تقویت بخش بهداشــت و درمان با 
استفاده از ظرفیت خیران اعالم کرد و گفت: 
این وظیفه به مجمع خیرین بهداشــت و 
 سالمت امام هادی)ع( اســتان اصفهان 

واگذار شد. 
گفتنی است؛ خیران می توانند کمک های 
خود در بخش های مختلف اعم از تامین 
لباس هــای محافظتــی، اقــالم غذایی 
برای بیمــاران یــا کادر بیمارســتان ها و 
یا تجهیــزات پزشــکی را از طریق مجمع 
 خیرین بهداشت و سالمت امام هادی)ع(

 اهدا کنند.

کالس درس 
دانش آموزان 
ایتالیایی در 

خیابان
دانش آموزان در شــهر تورین 
لیــا بــه دلیــل تعطیلی  ایتا
کرونایی مدارس، کالس های 
درس را در خیابــان برگــزار 

می کنند.

وز عکس ر

شهرداری ابریشم بموجب مصوبه شماره ۲۱۶ مورخ ۹۹/۷/۸ شورای اسالمی شهر ابریشم و همچنین بودجه عمرانی سال ۱3۹۹ در نظر دارد نسبت به اجرای 
ادامه عملیات ساختمان فرهنگسرای مهر شهر ابریشم باعتبار بالغ بر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق آگهی مناقصه و بر اساس فهرست بهاء ابنیه و تاسیسات 
برقی و مکانیکی سال ۱3۹۹ اقدام نماید. لذا متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و اخذ مدارک مناقصه و نیز نقشه و مشخصات می توانند تا روز پنج شنبه مورخ 
۹۹/۹/۶ همه روزه به جز ایام تعطیل در  وقت اداری به حراست شهرداری واقع در شهر ابریشم بلوار الغدیر بعد از پمپ بنزین ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.

تلفن: 3۷۴۵۰۰۰۱-3 
ضمنا شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه های انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه نوبت اول
شهرداری ابریشم

مهدی مختاری- شهردار ابریشمم الف:1039640

چاپ  دوم



تعلیق ستاره تیم ملی والیبال از سوی سایپا
رسانه های ایتالیایی مدعی شده اند که ستاره تیم ملی والیبال ایران از سوی باشگاه سایپا تعلیق شده است.از زمانی که پیشنهاد تیم پیاچنزای ایتالیا به دست سید محمد 
موسوی، ستاره تیم ملی والیبال ایران و تیم سایپا رسیده، این بازیکن به ادعای برخی رسانه های ایتالیایی،  مورد غضب باشگاه قرار گرفته و طی بازی های اخیر سایپا در 
لیگ برتر هم غایب بوده است.مدافع وسط تیم ملی ایران هنوز امید خود را برای بازی در سری A از دست نداده و قرار است آخرین مراحل انتقال وی به ایتالیا در 2 هفته 

آینده طی شود.مصطفی کارخانه، سرمربی سایپا نیز از این انتقال راضی به نظر نمی رسد و از هر گونه اظهار نظر در مورد موسوی و حضورش در ایتالیا،  خوددادری می کند.
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پیشنهاد عجیب تبریزی ها به مدافع استقالل
مدافع سابق تیم فوتبال استقالل در حالی از تبریز دست خالی برگشت که در یک قدمی توافق نهایی 
با تراکتور قرار داشــت؛ اما یک پیشــنهاد عجیب او را از عقد قرارداد منصرف کرد.شاهین طاهرخانی 

مدافع پیشــین تیم فوتبال استقالل که 
چند روز پیش قــراردادش را با این تیم 
فسخ کرد، با چند تیم لیگ برتری از جمله 
تراکتور مذاکراتی داشــت که مذاکره وی 
با ســرخ پوشــان تبریز تا حدود زیادی 
جدی شــد و حتی این بازیکــن تا یک 
قدمی توافق نهایی با این تیم پیش رفت.
در حالی که حتی عــدد و رقم این توافق 
نیز مشخص شــده بود، مشورتی خارج 
از باشــگاه، طاهرخانی را از تراکتور دور و 

حضورش در این تیم را منتفی کرد.ماجرای منتفی شــدن حضور این بازیکن در تبریز از آنجا جدی 
شد که یکی از نزدیکان باشگاه تراکتور به طاهرخانی پیشــنهاد می کند با یک مدیر برنامه دیگر پای 
میز مذاکره بنشیند تا زمینه حضورش در این تیم فراهم شود؛ اما بازیکن فصل گذشته استقالل این 
پیشنهاد را نمی پذیرد.بنا بر گزارشات، یکی از مسئوالن باشگاه استقالل بعد از اطالع از توافق طاهرخانی 
با تراکتور، به تبریزی ها در خصوص مبلغ قرارداد او مشورتی می دهد که این مشورت مدیران تراکتور 
را در رقم توافق شده دچار تردید می کند.این دو اتفاق دست به دست هم دادند تا حضور این مدافع در 
تبریز منتفی شود.طاهرخانی در حال حاضر مورد توجه چند تیم از جمله سپاهان، گل گهر و پرسپولیس 
قرار دارد و ناچار است تا پیش از اتمام دوره نقل و انتقاالت پیش فصل تیم جدید خود را انتخاب کند.

رضا شکاری:

 بازی در پرسپولیس آرزوی هرکسی است
رضا شکاری، هافبک خوش تکنیک فوتبال ایران در مقابل ســازمان لیگ در گفت وگو با خبرنگاران 
درباره وضعیتش اظهار داشت: کار کوچکی داشتم؛ اما فعال منتظر رای هستم. این ها را وکیلم پیگیری 
می کند و فعال نمی توانم مصاحبه ای انجام دهم تا رای بیاید و من هم حرف برای گفتن دارم.هافبک 
فصل گذشته تراکتور در خصوص احتمال انتقال به پرسپولیس گفت: بازی در پرسپولیس آرزوی هر 
بازیکنی است، وقتی هم که من می خواستم بیایم مشکل از من نبود و آقای ایرج عرب من را نخواست 
و کاری نمی توانستم بکنم. وی درباره تیم آینده اش گفت: تا سه چهار روز آینده تیمم را معرفی می کنم 

و باید ببینیم خدا چه می خواهد.

با نظر کاربران AFC؛

گل محمدی، بهترین سرمربی غرب آسیا شد
با نظر هواداران، یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس ایران به عنوان برترین سرمربی این فصل 
لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب انتخاب شد. گل محمدی که توانسته با پرسپولیس به فینال آسیا 
برسد، در رقابت با سرمربیان النصر عربســتان، پاختاکور ازبکستان و االهلی عربستان موفق شد به 
این مهم دست پیدا کند و ۵2 درصد آرا را به خود اختصاص دهد.پس از سرمربی پرسپولیس، شوتا 
آروالدزه، سرمربی پاختاکور با ۴۱.۳ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت و روی ویتوریا، سرمربی النصر 
در رده ســوم ایســتاد. همچنین والدان میلوجویچ با کمتر از یک درصد آرا در جایگاه چهارم ایستاد.

پرسپولیس ایران توانسته با هدایت یحیی گل محمدی، با شکســت تیم های السد قطر، پاختاکور 
ازبکستان و النصر عربستان در مراحل حذفی به فینال لیگ قهرمانان آسیا برسد و منتظر حریف خود 

در منطقه شرق باشد.

تکلیف دومین سهمیه فوتسال اصفهان چه می شود؟

ضرب االجلی که جواب نداده است

در حالی فوتســال اصفهــان آماده فصل   سمیه مصور
جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور 
می شود که تکلیف دومین سهمیه این دیار برای حضور در این مسابقات 
هنوز مشخص نشده و مدیران هایپر شهر شــاهین شهر اقدامی برای 

تعیین وضعیت این تیم هنوز انجام نداده اند.
در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور که با قهرمانی تیم 
مس سونگون به پایان رسید، دو تیم از اصفهان در این مسابقات حضور 
داشتند، یکی تیم گیتی پسند که از مدعیان جدی کسب عنوان قهرمانی 
این رقابت ها بود و دیگری تیم هایپر شهر شاهین شهر که برای اولین 

بار مجوز حضور در لیگ برتر فوتسال کشور را گرفته بود.
 هایپری ها در این دوره از مسابقات با خوش شانسی از سقوط به لیگ 
پایین تر بازماندند تا در فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور 
نیز هم چنان اصفهان صاحب دو نماینده باشــد. اما پایان رقابت های 
لیگ برای هایپری ها تازه با آغاز یک ســری حواشی گسترده همراه 
شــد.بازیکنان و کادرفنی این تیم به دلیل عدم دریافت مطالبات خود 
یکی پس از دیگری اقدام به شکایت کردند تا شرایط این تیم برای سال 
جدید مبهم شود؛ شکایت های هایپر شــهر به حدی زیاد شد که حتی 
پنجره نقل انتقاالت این تیم نیز از سوی فدراسیون بسته و در خصوص 

 شــرایط این تیم شــایعات زیادی اعالم شــد.در ابتدا شنیده می شد 
 که این مجموعه قصــد واگذاری ســهمیه خود را دارد ولــی به دلیل 
 عدم مجوز خروج از اســتان این ســهمیه، خریــدار از خرید  منصرف
  شده اســت؛ پس از آن مدیران باشــگاه هایپر شــهر اعالم کردند که

 در لیگ جاری شــرکت خواهند کرد و فروش ســهمیه این مجموعه 
منتفی شده است.

در این بین علی تاجیک نیز به عنوان ســرمربی این تیم معرفی شد و 
حتی این مجموعه اعالم کرد با چند تن از بازیکنان ســابق خود جهت 
تمدید قرارداد به توافق رسیده است و تعدادی از نفرات کادر مدیریتی و 
اجرایی این تیم نیز از مجموعه هایپر شهر جدا شدند، در این بین انتظار 
می رفت که تمرینات این تیم پیگیری شــود و حتی بازیکنان جدیدی 
نیز به این تیم اضافه شوند؛ اما شــرایط به گونه ای رقم خورد که تمامی 

این معادالت برهم بریزد.
ســرمربی جدید هایپر شهر نه تنها در شاهین شــهر ماندنی نشد بلکه 
تمرینات این تیم نیز لغو شــد تا بار دیگر شایعات فروش این سهمیه 
در رسانه ها داغ شــود؛ در این بین هیئت فوتبال اصفهان وارد حواشی 
هایپر شهر شد و با ابالغ ضرب االجل، خواستار تعیین وضعیت هرچه 

سریع تر این مجموعه شد.

 به گفته دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان، این هیئت با ارسال نامه ای 
به باشگاه هایپر شاهین شهرخواستار روشن کردن شرایط فعالیت این 

تیم و همچنین رسیدگی به شکایات آن شد.
حمیدرضا دادخواه در این باره گفت:پس از آن باشگاه هایپر شهر طی 
نامه ای اعالم داشت که قصد حضور در لیگ را دارد؛ اما با توجه به اینکه تا 
این لحظه این مجموعه هیچ اقدامی قانونی و عملی در این راستا انجام 
نداده، نمی توانیم اعالم کنیم که به تذکر هیئت فوتبال عمل کرده اند و یا 
اینکه تجدید نظری در سیاســت خود داشته اند؛ هیئت فوتبال همواره 
همکاری خوبی با مجموعه هایپر داشــته ولی اکنون وضعیت این تیم 

اعم از تیم داری و یا عدم تیم داری بر ما پوشیده است.
 آنچه تاکنون مشخص شده این اســت که ضرب االجل هیئت فوتبال 
نیز تا این لحظه ثمره ای نداشــته و وضعیت این تیم و دومین سهمیه 
ارزشمند اســتان همچنان نامشخص اســت. ارزش دومین سهمیه 
فوتسال استان به دلیل اینکه می تواند بســتر مناسبی را برای جوانان 
بومی استان و همچنین استفاده از پتانسیل های منطقه را در خود جای 
دهد، حائز اهمیت است.سهمیه دوم لیگ برتری اصفهان می تواند در 
کنار گیتی پســند، بومی گرایی الزم را صورت دهد تا بازیکنان و مربیان 

اصفهانی خود را محک بزنند.

فدراسیون فوتبال با صدور اطالعیه ای در خصوص 
پرونده مارک ویلموتس از رسانه ها درخواست کرد 
از گمانه زنی پیرامــون این موضوع خودداری کنند.

فدراســیون فوتبال اعالم کرده در راســتای دفاع از 
حقوق فوتبال ایران جزییات گراندز رای را منتشر و 
اعالم نمی کند؛ اما با وجود انتشــار اینگونه بیانیه ها 
چرا رســانه ها همچنان به دنبال یافتن و انتشــار 

جزییات پرونده هستند؟
دلیل اول ســابقه تاریک فدراســیون پنهان کار در 
شفاف سازی و انتشار واقعیت هاست. این همان 
فدراســیونی اســت که بیش از ٩ ماه در خصوص 
ماجرای مکاتبه با فیفا و اصالح اساســنامه سکوت 
کرده و جامعه فوتبال حتی مجمع خودش را از این 
رویداد مهم بی خبر گذاشته بود. همان فدراسیونی 
که بعد از قطــع همکاری با ویلموتــس با قاطعیت 
این خبر را تکذیب می کرد و طی چهار سال اخیر در 
موضوعات مختلف هیچ نشــانه ای از پاسخگویی ، 
صداقت و شفافیت نداشته است. به بخش اطالع 
 رســانی و اصوال روابط عمومی چنین فدراســیونی

 می توان اعتماد کرد؟

دلیــل دوم ادامــه حضور عوامــل انعقاد قــرارداد 
ویلموتس در فدراســیون فوتبال است که همچنان 
در ایــن فاجعه نقــش آفرینی می کننــد. جامعه 
رسانه های ورزشــی به این موضوع می اندیشد که 
اگر جزییات واقعی حکم ویلموتس نشــان دهنده 
کوتاهی و یا تقصیر روشن عوامل انعقاد این قرارداد 
باشــد آیا این موضوع صادقانه از جانب فدراسیون 
اعالم خواهد شد؟ بدون شک با توجه به آنکه جریان 
حاکم بر فدراســیون همان مقصــران اصلی انعقاد 
این قرارداد ننگین است نمی توانید منتظر مشاهده 

شفافیت و یا صداقت الزم در این سطح باشید.
و اما دلیل آخر تاثیرگــذاری جزییات این حکم در 
سرنوشــت انتخابات فوتبال اســت که بهمن ماه 
سال جاری برگزار خواهد شد. جامعه فوتبال هنوز 
فراموش نکرده چه کسانی ورشکستگی ٨ میلیون 
یورویی را به فوتبال ایران تحمیل کرده اند؛ اما ظاهرا 
همان مقصران اصلی و حامیان رییس سابق چنان 
این موضوع را فرامــوش کرده اند که بــرای ادامه 
حضور خودشان و اجرای نقشه هایشان در انتخابات 
فوتبال با جدیت تالش می کنند. هدف این است که 

جناح حاکم همچنان اداره فوتبال را در دست داشته 
باشد و در همین راســتا جزییات حکم ویلموتس 
منتشر نشود تا مجمع فوتبال باز هم به مقصران این 

فاجعه برای چهار سال دیگر اعتماد کند.
فرض کنیم گراندز رای نشــان می دهد نحوه تنظیم 
قرارداد یا عملکرد مسئولین وقت فدراسیون موجب 
صدور حکم شــده ، در این صورت پنهان کردن این 
حقیقت موجب می شــود مقصران اصلی که حاال 
در فکر تاثیرگذاری در انتخابات آتی هستند از فشار 
عمومی رها شــوند و با آرامش خیال اهداف مورد 

نظرشان را دنبال کنند.
با توجه به مجموعــه این دالیل همچنــان باید به 
فدراســیون پنهان کار و مقصران فاجعه ویلموتس 

اعتماد کنیم؟

چگونه به پنهان کارترین فدراسیون تاریخ اعتماد کنیم؟

خبر  روز

شرط »امباپه« برای تمدید قراردادش با پاری سن ژرمن
لئوناردو، مدیر ورزشی تیم فوتبال پاری ســن ژرمن چند روز پیش در گفت وگو با شبکه تلویزیونی 
PSG خبر داد که این باشگاه فرانســوی در حال مذاکره با نیمار و امباپه به منظور تمدید قرارداد 
دو ستاره خود است، بازیکنانی که شایعه پیوستن آنها به بارسلونا و رئال مادرید مطرح می شود.

نشریه اسپانیایی »آاس« چاپ مادرید اکنون با انتشار گزارشی مدعی شده است؛ کیلیان امباپه 
به یک شرط حاضر اســت برای تمدید قراردادش با پاری سن ژرمن توافق کند که در صورتی که در 
آینده پیشنهادی به ارزش واقعی اش از باشگاهی دیگر دریافت کند، PSG با جدایی اش موافقت 
کند.کیلیان تاکنون به سه پیشنهاد پاری سن ژرمن برای تمدید قرارداد پاسخ منفی داده، این در 
حالی است که او می تواند تابستان آینده در ازای پرداخت شدن ۱80 میلیون یورو، اقدام به ترک 
پارک دوپرنس کند.رئال مادرید از مدت ها پیش چشــم به جذب این مهاجم فرانسوی دارد؛ اما 
هنوز پیشنهاد رسمی برای به خدمت گرفتن امباپه 2۱ ساله ارائه نداده است. گفته می  شود رئالی ها 
قصد دارند در تابســتان 202۱، زمانی که تنها یک ســال دیگر از قرارداد امباپه با پاری ســن ژرمن 
می ماند، اقدام به جذب او کنند. با این شــرایط پاریســی ها چاره ای جز فــروش امباپه نخواهد 
داشــت، چون آخرین فرصت جدی برای ســود بردن از انتقالش خواهد بود.امباپه 2۱ ساله هم 
که تابســتان 20۱7 در ازای ۱۴۵ میلیون یورو به عالوه ۳۵ میلیون یورو بنــد پاداش از موناکو به 
پاری ســن ژرمن پیوســت، تاکنون در ۱۳2 بازی از رقابت های مختلف PSG را همراهی کرده که 

حاصلش 97 گل زده بوده است.

واکنش»بواتنگ« به جدایی از بایرن مونیخ
بواتنــگ از بازیکنانی بود که بــا آمدن فلیک به روزهای خــوب خود با بایرن مونیخ بازگشــت و 
توانست عملکرد خوبی از خود نشــان دهد.در روزهای اخیر بعضی از رسانه های آلمانی نوشتند 
که باشــگاه بایرن حاضر نیســت که قرارداد بواتنگ را تمدید کند و به همین خاطر هم مذاکراتی 
با این بازیکن برای تمدید نداشــته اســت.بواتنگ به این موضوع واکنش نشــان داد.او گفت: 
کســی با من تماس نگرفته و چیــزی در این زمینه نمی دانــم. من واقعا از این خبــر غافلگیر و 
شــوکه شــدم.بواتنگ یکی از عناصر اصلی تیم در دوران فلیک بوده و به همین خاطر پیش بینی 
می شــود که قرارداد او تمدید شــود.بایرن بهترین روزهای خــود را با فلیک تجربــه می کند و 
باوجود آن که یک ســال از آمدن ایــن مربی نمی گذرد؛ اما ۵ جام به دســت آورده اســت و در 
 فصل جاری هم از شــانس های اصلی کســب عنوان قهرمانی در بوندســلیگا و لیــگ قهرمانان 

اروپاست.

رئال مادرید دست به دامن »اودگارد« شد
ارلینگ هالند بعد از انتقال به دورتموند، نمایش های فوق العاده درخشانی از خود ارائه داده و حاال 
از او به عنوان یکی از آماده تریــن بازیکنان حال حاضر دنیای فوتبال یاد می شــود؛ موضوعی که 
باعث شده از حاال زمزمه های حضور او در تیم های بزرگ و متمول اروپایی شنیده شود. درخشش 
خیره کننده مهاجم نروژی در فصل جدید نیز ادامه داشته و او تا به اینجا در شش مسابقه ابتدایی 
بوندسلیگا برای زنبورها موفق به ثبت شــش گل و دو پاس گل شده است؛ اتفاقی که نشان داده 
عالقه تیم های بزرگ اروپایی به این بازیکن اصال اتفاقی و بی مورد نیســت. رئال مادرید یکی از 
مهم ترین مشتریان ارلینگ هالند محسوب می شــود و طی هفته های گذشته بارها گفته شد که 
این باشــگاه قصد دارد این بازیکن را برای تقویت فاز هجومی خود به خدمت بگیرد. با این حال 
لوس بالنکوس در این راه باید با رقبای قدرتمندی رقابت کند؛ اما در این رابطه آاس مدعی شده که 
رئال مادرید قصد دارد از مارتین اودگارد کمک بگیرد. در واقع آنها می خواهند اودگارد هم وطنش 
را برای انتقال به سانتیاگو برنابئو راضی کند چرا که دوستی بسیار نزدیکی بین او و ارلینگ هالند 

وجود دارد.

فوتبال جهان

سرمربی تیم فوتبال پیکان:

 تیمی که از داوری متضرر 
می شود، هفته های بعد 
برایش جبران می کنند

سرمربی تیم فوتبال پیکان درباره آخرین وضعیت 
تیم فوتبال پیکان، اظهار کرد: شرایط بدی نداریم 
و ســعی کردیم با برگزاری بازی دوستانه، تیم را 
به شرایط مســابقه بیاوریم. تنها مشکل ما این 
است که دیر اضافه شــدیم و به زمان نیاز داریم 
تا تفکرات خودمان را پیاده کنیــم. مهدی تارتار 
درباره فهرست نفرات تیم ملی و انتقاداتی که به 
این فهرست وارد شد، گفت: در این زمینه باید به 
نظر کادر فنی احترام بگذاریم چون سرمربی تیم 
ملی باید درباره نتایج پاســخگو باشد. در دیدار 
برابر بوسنی هم تیم ملی عملکرد خوبی داشت 
و سعی داشت گلی دریافت نکند که در امر موفق 
عمل کرد. تارتار در ادامه دربــاره این که آیا تغییر 
سیستم می تواند به تیم ملی در آینده کمک کند؟ 
گفت: باید زمان بدهیم و تا زمانی که نتایج خوب 
باشد و به اهداف مان برســیم، نمی شود خیلی 
 انتقاد کرد چون مهم ترین مســئله نتیجه  گیری 
اســت.وی درباره آغــاز لیگ بیســتم و این که 
سازمان لیگ باید شــرایطی را برای بهتر برگزار 
شدن مســابقات انجام بدهد، گفت: مهم ترین 
 VAR مسئله در حال حاضر اضافه شدن سیستم
به داوری است. چون می بینیم با اشتباهاتی که 
صورت می گیرد، خیلی تیم ها متضرر می شوند. 
البته داوران خوبی داریم که زحمت می کشند اما 
می بینیم در همه جای دنیا سیســتم کمک داور 
ویدئویی حاکم شده است. امیدوارم فدراسیون 
فوتبال هم خیلی زود این سیســتم را به فوتبال 

ایران بیاورد.
سرمربی تیم فوتبال پیکان اضافه کرد: متاسفانه 
چون سیســتم کمک داور ویدئویی وجود ندارد، 
برخی تیم ها متضــرر می شــوند. در این میان 
تیم ها هم یــاد گرفته اند که هر تیمــی از داوری 
طلبکار باشد، در آینده می تواند سود ببرد. این یک 
واقعیت است. ما باید طوری رفتار کنیم که همه 
بدانند این گونه نیست که اگر )از داوری( طلبکار 
شــدید، ســود می برید. یک تیم که )از داوری( 
متضرر می شــود، هفته های بعد برایش جبران 

می کنند، این موضوع نباید باب شود.

هایپری ها در این دوره از مسابقات با خوش شانسی 
از سقوط به لیگ پایین تر بازماندند تا در فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور نیز هم چنان 

اصفهان صاحب دو نماینده باشد

مستطیل سبز

وز عکس ر

مبارزه »محمد بنا« 
با ویروس کرونا 

روابط عمومی فدراسیون کشتی اعالم 
کرده آزمایش کرونای محمد بنا چند 
روز پس از تعطیلی اردوهای تیم های 
ملی کشتی مثبت شده و  هم اکنون 
این مربی در بیمارســتان بســتری 

است. 
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شهردار  تشریح کرد:

طرح جدید کتاب خوانی شهرداری اصفهان
شهردار اصفهان در ارتباط زنده با برنامه رادیویی »سالم اصفهان« با تبریک روز کتاب و کتاب خوانی 
و گرامیداشت مقام کتاب داران و ناشران، اظهار کرد: کتاب سرچشمه روشنی است و در این روزهای 

کرونایی که بسیاری از امور عادی دچار 
دگرگونی شــده، برای دانــش آموزان و 
دانشــجویان در ســبک زندگی فرصت 
های جدیدی ایجاد شده تا از این فرصت 
برای کتاب خوانی استفاده کنند. قدرت 
ا... نوروزی ادامه داد: اداره کتابخانه های 
شهرداری اصفهان طرحی را در دست اجرا 
دارد که براساس آن برای افرادی که امکان 
حضور و تحویل کتاب در کتابخانه ندارند، 
تسهیالتی فراهم شده است؛ شهروندان 

برای اطالع از جزییات طرح با شماره 137 و کتابخانه های شهرداری تماس بگیرند. شهردار اصفهان 
تصریح کرد: طی دیدارهای حضوری که در مناطق با مردم داشــتم و در تماس های مردم منطقه سه 
با شهرداری، درخواست های زیادی برای دو طرفه شدن خیابان فرشادی مطرح شد چراکه وضعیت 
این خیابان با مشکالت ترافیکی موجب آزار مردم شــده بود.وی ادامه داد: با توجه به پیاده راه شدن 
میدان نقش جهان، بار ترافیک در بسیاری از کوچه های منطقه ایجاد شده بود و در تردد شرق به غرب 
مشکالتی ایجاد شده بود. بر همین اساس در ماه گذشته عملیات اجرایی برای دو طرفه کردن، تعریض 
خیابان، اصالح هندسی، پیاده رو سازی جدید، ایجاد ایستگاه اتوبوس و جدول گذاری میانی خیابان 
انجام شد و با تغییر عرض متغیر هشت متر به 12 متر، خیابان فرشادی دو طرفه و امکان تردد شرق به 
غرب خیابان فراهم شد.  نوروزی افزود: روز پنجشنبه و جمعه در بازدیدی که از مناطق شهری داشتم، 
در همه مناطق اقدامات خوبی در حال انجام اســت که این فعالیت ها در کنار پروژه های ملی موجب 
رضایت شهروندان می شود. وی اضافه کرد: در هفته های آینده از نتیجه فعالیت های عمرانی در سطح 
شهر و افتتاحیه جدید صحبت خواهد شد و بر همین اســاس از هفته آینده برنامه »هر یکشنبه، یک 

افتتاح« با سبک جدید آغاز می شود.

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای مسیر دوچرخه در خیابان نیکبخت
مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای طرح مسیرهای دوچرخه در معابر، گذرها 
و خیابان های منطقه شش، اظهار کرد: به منظور توسعه فرهنگ دوچرخه سواری و کاهش ترافیک 
ایجاد مسیرهای دوچرخه در دستور کار اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه شش قرار گرفته است.

محمدرضا برکت تصریح کرد: با ایجاد این مســیرها و باال بردن ایمنی ســفر با دوچرخه در شــهر، 
شهروندان را به استفاده از دوچرخه در ســفرهای کوتاه درون شهری تشویق خواهیم کرد تا ضمن 
کاهش ترافیک و آلودگی هوا بتوانیم معضل کم تحرکی شهروندان کالن شهر اصفهان را نیز جبران 
کنیم.مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان با اشاره به حجم باالی ترافیک در خیابان نیکبخت، از 
ایجاد مسیر دوچرخه سواری در ضلع شــمالی این خیابان خبر داد و گفت: یک مسیر دوچرخه به 
صورت دوطرفه و با عرض دو متر در خیابان نیکبخت حد فاصل چهار راه پزشــک تا چهار راه وکال به 
طول تقریبی 6۰۰ متر با بودجه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال ایجاد کردیم تا در توسعه حمل و نقل پاک 
گام مثبتی برداشته باشیم.وی اظهار امیدواری کرد: اجرای این طرح تاثیر الزم را در کنترل ترافیک 
و ایمن سازی سفرهای درون شهری با دوچرخه را داشته باشد و شهروندان با اطمینان خاطر و به 

دور از خطر در این مسیرهای ایمن با دوچرخه تردد کنند.

در دومین نشست فصلی مدیران شهرداری اصفهان در سال 99 مطرح شد؛

صرفه جویی 160 میلیارد تومانی در هزینه های غیرضروری شهرداری 

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در دومین نشست فصلی مدیران 
شهرداری اصفهان در سال 99 اظهار کرد: امروز مدیریت شهری اصفهان 
به گونه ای پیش می رود که شهر اصفهان کمتر شرایط سخت اقتصادی 
کشور را احســاس می کند.علیرضا نصراصفهانی  تصریح کرد: به رغم 
تمام مشکالت مالی، امروز تمام پروژه ها فعال است و حقوق کارکنان 
و کارگران شــهرداری به موقع پرداخت می شــود کــه همین موضوع 
زمینه افزایش امیدواری در بدنه مدیریت شهری شده و کاروان بزرگ 
شهرداری با امید و همدلی در حال حرکت است.  رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان بر لزوم شفافیت در شــهرداری تاکید کرد و افزود: مردم 
باید زمانی که وارد شــهرداری می شــوند حس خوبی داشته باشند و 
احســاس کنند انجام کار آنها نیازی به پیدا کردن رابطه و آشنا ندارد و 
این باید یکی از ماموریت های مدیران شهرداری باشد.وی، آشنا بازی 
در ارگان ها و ادارات و سازمان ها را یکی از آفت های جامعه ذکر کرد و 
ادامه داد: این فضا باید عوض شده و این ذهنیت از مردم دور شود. وی 
اضافه کرد: تالش مان در شورای شهر کوتاه کردن مسیر تصویب لوایح 
است و امروز هر الیحه ای که به شورا می آید بیش از دو هفته تصویب 
آن طول نمی کشد. با این حال ســختگیری ها و بررسی های الزم در 

کمیسیون های تخصصی نیز به خوبی انجام می شود. عالوه بر لوایحی 
که به صورت دوفوریتی و یک فوریتی به شورای شهر ارائه می شود، حتی 
بررسی لوایح معمولی بیش از دو هفته به طول نمی انجامد. وی ادامه 
داد: اگر امروز شــهر اصفهان به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و 
در گوشــه و کنار آن اتفاقات خوبی می افتد حاصــل همدلی، وحدت و 
اعتماد دوسویه است. نصر، تصریح کرد: فضای امروز مدیریت شهری، 
فضای کارشکنی و درجا زدن، مشــکالت را به گردن دیگران انداختن و 
موفقیت ها را به نام خود ثبت کردن نیست بلکه فضایی کامال مبتنی بر 

همدلی و تعامل است.
در ادامه مرتضی طهرانی، معاون مالی اقتصادی شهرداری اصفهان در 
این نشست با بیان اینکه رقم خوردن اتفاقات خوب در شهرداری مرهون 
تالش مدیران شهرداری و همراهی اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان 
اســت، اظهار کرد: کار در فضای بحرانی اقتصادی کشور بسیار سخت و 
متفاوت با شرایط عادی اســت و کار مدیریت شهری در چنین فضایی 
که کشور در حال جنگ اقتصادی است جای تحسین و خسته نباشید 
مضاعف دارد.وی با بیان اینکه بودجه امسال شهرداری نسبت به سایر 
کالن شــهرهای کشــور بودجه ای متهورانه بود، تصریح کرد: در چنین 

فضای اقتصادی برنامه ای تدوین شد و به توفیقاتی دست پیدا کردیم،  
تحقق 96 درصدی بودجه  4 هزار میلیارد تومانی سال گذشته شهرداری، 
اتفاق بسیار قابل توجهی است.  در سال 98، 18۰۰ میلیارد تومان بودجه 
جاری و عمرانی بود که اگر به این عدد پیش پرداخت های عمرانی هم 
اضافه شود 79 درصد بودجه عمرانی محقق شده که در طول تاریخ بعد 
از انقالب شهرداری بی نظیر اســت. معاون مالی اقتصادی شهرداری 
اصفهان، میزان صرفه جویی در هزینه های جاری سال 97 را 2۰ درصد 
معادل 16۰ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: صرفه جویی به معنای ندادن 
حقوق ها یا تعهدات نیست بلکه در بسیاری از هزینه های غیرضروری 
صرفه جویی شده است. با وجود این صرفه جویی تمامی پرداختی ها 
و تعهدات مان انجام شد. وی با تاکید بر اینکه این میزان صرفه جویی 
چیزی معادل ساخت یک پل شهید سلیمانی است، افزود: این نشان 
می دهد با ایجاد انضباط مالی می توان پلی مانند تقاطع غیرهمسطح 

شهید سلیمانی احداث کرد.

تحقق 61 درصدی بودجه 99 شهرداری اصفهان از ابتدای سال تاکنون
طهرانــی در ادامه با اشــاره به بودجه ســال 99، اضافه کرد: نســبت 
به ســال نخســت ورود این دوره مدیریت شــهری، حدود 7۰ تا 8۰ 
افزایش بودجه داشــته ایم که رشــد خوبی بوده و قابل دفاع اســت، 
هم اکنون متوســط تحقق بودجــه مناطق 83 درصد اســت و برخی 
مناطق نیــز 1۰۰ درصد بودجه خــود را محقق کرده اند و تــا این لحظه 
از بودجه 6 هــزار میلیاردتومانی شــهرداری به طــور میانگین حدود 
61درصد کل بودجه محقق شــده اســت.وی تاکید کرد: طی دوسال 
گذشــته تصمیم خوبی مبنی بر ایجاد خزانه داری در شهرداری گرفته 
شد که کار تعادل بخشــی میان هزینه ها و درآمدها را انجام می دهد، 
این مکانیــزم خزانه در پیش بردن بســیاری از پروژه هــای عمرانی 
کمک کرده اســت.معاون مالــی اقتصــادی شــهرداری اصفهان با 
مقایســه عملکردی ۵ ماهه تحقق بودجه شــهرداری چند کالن شهر، 
گفت: اصفهان در این زمینه نســبت به کل کشــور در جایگاه نخست 
قرار می گیــرد.وی با بیــان اینکه پرداخــت حقوق ها جــزو اولویت 
های درجه یک اســت، اضافه کرد: حتی شــرکت ها و سازمان هایی 
 که بخشــی یا کل درآمد خود را نیــز به دلیل کرونا از دســت داده اند،

 پرداختی های حقوق کارکنان آنها انجام شــده است. طهرانی افزود: 
کار در فضای تورمی امروز جامعه بســیار مشکل اســت؛ اما با تالش 
مدیران و کارگران و کارمندان شــهرداری می توان از این مســیرهای 

سخت عبور کرد.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان و دبیر اجرایی نکوداشــت روز 
اصفهان گفت: با توجه به محدودیت های ویژه برای 
مقابله با بیماری کرونا، معاونت فرهنگی شهرداری 
اصفهان، بیش از 9۰ عنوان برنامه ویژه نکوداشــت 
روز اصفهان برنامه ریزی کرده که به صورت مجازی 
با اســتفاده از تمام ظرفیت های تبلیغاتی و اطالع 
رسانی همزمان با روز حماسه و ایثار مردم اصفهان 
آغاز می شود. مرتضی رشیدی با اشــاره به برنامه 
های نکوداشت روز اصفهان اظهار کرد: برنامه های 
روز نکوداشت اصفهان از 2۵ آبان)امروز(، همزمان 
با روز حماسه و ایثار مردم اصفهان آغاز و تا روز یکم 
آذر، روز نکوداشــت اصفهان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مردم شریف اصفهان بیش از 37۰ 
شهید گلگون کفن را در یک روز تشییع کردند، یادآور 
شد: مدیریت شهری به خصوص در حوزه فرهنگی 
اجتماعی شــهرداری تــالش کرده اند به شــکلی 
مجدانــه و مفصل به بحث شــهدای عزیز عملیات 
محرم پرداخته شود.وی ادامه داد: اجرای برنامه و 
فضاسازی شهرداری منطقه 7 در پل 2۵ آبان، ویژه 

برنامه »شــاهد و ناظر« در مجمتع اداری امیرکبیر 
اصفهان با فضاسازی خاص و متفاوت با بهره گیری 
از وصایای شهدای عملیات محرم و تصاویر آن ها از 
جمله برنامه های ویژه روز 2۵ آبان است که تالش 
شده با اجرای این برنامه ها ادای دینی به شهدای 
گرانقدری شود که جان شان را در راه حفظ ارزش ها 
فدا کردند.به گفته رشیدی، بخش دیگری از فعالیت 
میدانی به فضاسازی شهری با استفاده از ظرفیت 
های مختلف رسانه های شهرداری در سطح شهر، 
گالری شهری شــهروندی و بخش های مختلف 
اطالع رسانی انجام می شود و سه پل عبوری روی 
رودخانه زاینده رود به فضاســازی به برنامه های 

روز نکوداشت اصفهان اختصاص پیدا خواهد کرد.
دبیــر اجرایی نکوداشــت روز اصفهــان ادامه داد: 
رونمایی از محصوالت فرهنگی، هنری و اجتماعی 
در حوزه های مختلف شــهری که بــه تازگی تولید 
شده را به مدت چهار شب در موزه هنرهای معاصر 
اصفهان خواهیم داشت که این محصوالت پیشکش 
مردم شــریف اصفهان خواهد شــد.وی با اشــاره 
به برنامــه های نکوداشــت روز اصفهــان در حوزه 
گردشگری یادآور شد: شاخص ترین برنامه در این 
بخش به رونمایی از نقشه گردشگری بازار اصفهان 
اختصاص دارد که اولین نقشــه گردشگری بازار در 
کشور محسوب می شــود، همچنین تولیداتی در 
زمینه گردشــگری به 12 زبان دنیا رونمایی خواهد 
شد.رشیدی با اشاره به رونمایی از بیش از 4۰ عنوان 

کتاب در موضوعات شهروندی، بیان داشت: در حوزه 
اجتماعی و تحت عنوان ســالمت فیروزه، کاالهای 
فرهنگی اجتماعــی که به دغدغه هــای اجتماعی 
شهروندان می پردازد، تهیه شده که شامل بیش از 
۵۰ عنوان تولیدات اعم از کتاب، بروشور و محصوالت 
صوتی و تصویری اســت.معاون اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان 
افزود: در بخش مشارکت اجتماعی، طرح آمایش 
محالت آماده شــده که خط مشی و مسیر را پیش 
روی فعــاالن اجتماعی در محالت شــهر اصفهان 
قرار می دهد که این طــرح به دبیرخانه مجمع کالن 
شهرهای کشور نیز ارسال و با پذیرش در مجمع کالن 
شهرهای کشور مقرر شده به عنوان یک طرح کالن در 

کالن شهرهای کشور به اجرا گذاشته شود.
وی با اشــاره به تولید و رونمایی از ســامانه شبکه 
سازی محالت شهر اصفهان گفت: این برنامه ذیل 
کمیسیون اجتماعی شورای اســالمی شهر به ثمر 
رســیده و راه اندازی شبکه سازی شــهر اصفهان 
می تواند بستر ساز اتفاقات بزرگ در حوزه فرهنگ 
و اجتماعی مناطق و محالت باشد.رشیدی با اشاره 
به اقدامات انجام شــده روز بزرگداشــت اصفهان 
در حوزه فرهنگی و هنری بیان داشــت: در بخش 
سینما، موسیقی و هنرهای تجسمی، محصوالتی در 
قالب های مختلف انتشار و رونمایی می شود که از 
آن جمله  می توان به رونمایی کتاب استاد نوربختیار 

و آلبوم موسیقی استاد شاهزیدی اشاره کرد.

 اجرای بیش از 90 عنوان برنامه مجازی 
در روز نکوداشت اصفهان

رییس سازمان بسیج فرهنگیان اصفهان خبر داد:

اجرای پویش»لبخند رضایت« در استان
رییس سازمان بسیج فرهنگیان اصفهان در سومین نشست خبری   آزاده فرهنگمند
چهارشنبه های رســانه ای، اظهار کرد: تاثیرگذارترین قشر در سازمان 
بسیج، فرهنگیان و تاثیر پذیرترین قشر، بسیج دانش آموزی است که هردو در دل نظام تربیت و 
آموزش قرار گرفته،  این موضوع بیانگر این است که فعالیت این دو قشر از اهمیت باالیی برخوردار 
است. علی پیمان صفت افزود: ماموریت بســیج فرهنگیان کمک به ارتقای کارآمدی نظام تعلیم 
وتربیت و آموزش و پرورش است و تمامی برنامه های این سازمان ذیل این ماموریت مهم صورت 
می گیرد. راهبرد اساسی سازمان بسیج فرهنگیان در منظومه فکری و منویات رهبر معظم انقالب 
است. سند راهبری تحول بنیادی آموزش و پرورش و بیانیه گام دوم انقالب نیز جزو راهبرد های 

سازمان بسیج فرهنگیان است.
رییس سازمان بســیج فرهنگیان اصفهان ادامه داد: نگرش رهبر انقالب این گونه است که منطق 
بســیج »تبدیل تهدید به فرصت اســت« همچنین معظم له می فرمایند که»خروجی آموزش و 
پرورش افراد منطبق بر تفکر اسالمی باشد.« منطق سازمان بسیج فرهنگیان حول این دو تعریف 
مقام معظم رهبری خالصه می شود. فعالیت های ســازمان بسیج فرهنگیان مبتنی بر چهار اصل 
مردم محوری، خالقیت و نوآوری، محله و مدرســه محوری و محوریت فرهنگیان در نظام تعلیم 

و تربیت تعریف شده است.
پیمان صفت ادامه داد: با شیوع بیماری کرونا در اسفندماه پویش سراسری نظام تعلیم و تربیت 
 با محوریت بسیج فرهنگیان در راســتای منویات مقام معظم رهبری با عنوان »لبخند رضایت«

 راه اندازی شد. در راســتای این پویش، کمک های مومنانه و جشنواره های علمی مقابله با کرونا 
از ابتدای ســال 99 برگزار شــد.وی در مورد اهداف راه اندازی پویش لبخند رضایت، گفت: هدف 
از راه اندازی این پویش، پیشــگیری از آســیب های بیماری کرونا به نظام تعلیــم و تربیت بود. 
پیوست هایی مانند پیوست رسانه ای که بر اساس حرکت مجاهدانه، خالقانه، فناورانه تهیه شده، در 
راستای پویش لبخند رضایت برنامه ریزی و طراحی شده است. تولیداتی مانند کیلیپ و عکس نیز 
تهیه شده و در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.رییس سازمان بسیج فرهنگیان اصفهان افزود: عوامل 
اجرایی ماموریت پویش لبخند رضایت متشکل شــده از تیم های مدارس، پایگاه های مقاومت 
بســیج فرهنگیان در برخی از مدارس، کانون های بســیج فرهنگیان نواحــی آموزش و پرورش 
استان و نهایتا مجری پویش که ســازمان بسیج فرهنگیان اســت.پیمان صفت تاکید کرد: طی 
سال های گذشته 38 گروه جهادی سازمان بسیج فرهنگیان اصفهان در دل 41 کانون از آموزش 
و پرورش تشکیل شد که در راستای مقابله با گســترش بیماری کرونا به فعالیت پرداختند. طی 
برنامه ریزی های انجام شده تعداد گروه های جهادی سازمان بسیج فرهنگیان اصفهان به 41 گروه 
در سامانه اطلس بسیج سازندگی خواهد رسید.وی خاطرنشان کرد: محورهای فعالیت سازمان 
بســیج فرهنگیان اســتان اصفهان اعم از کارگروه فرهنگی و هنری، کارگروه اجتماعی، کارگروه 
علمی و آموزشی، کارگروه تحول بسیج، کارگروه سازندگی، کارگروه تعلیم و تربیت دینی و نهایتا 
کارگروه فضای مجازی رسانه است. در حال حاضر هدف سازمان بسیج فرهنگیان استان اصفهان 
ضمن پاســداری از شــأن فرهنگیان بســیجی، زمینه حضور این افراد در پایگاه مقاومت بسیج 
مســاجد را فراهم می کند. این هدف یک کارکرد مهم است که توسط ســازمان بسیج فرهنگیان 
ابالغ شده و اجرا خواهد شــد.رییس سازمان بســیج فرهنگیان اصفهان ادامه داد: این سازمان 
با شیوع بیماری کرونا در کشــور در قالب 1۵ محور، فعالیت های خود را آغاز کرد. این فعالیت ها 
اعم از راه اندازی کارگاه های تولید ماسک توسط فرهنگیان، تولید پک های بهداشتی، ضدعفونی 
مدارس و محیط های آموزشی و ایستگاه های ورودی شهر ها، اقدامات آموزشی و بهداشتی، حضور 
در طرح غربالگری ســالمت آموزش و پرورش، تولید محتوای آموزشــی دانش آموزان، اهدای 
پالسمای خون، راه اندازی سامانه پیامک آموزشی کرونا در کانون های بسیج فرهنگیان و کمک 

به بازنشستگان فرهنگی بود.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر روزخبر

خسارت 23 میلیارد 
تومانی کرونا به شرکت 
توسعه شهرداری اصفهان

مدیر عامــل شــرکت توســعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی ورزشی ســپاهان با بیان 
اینکه کرونا به مراکز تفریحی و گردشگری این 
شرکت بالغ بر 23 میلیارد تومان خسارت وارد 
کرده است، گفت: برای ادامه فعالیت های فنی 
و جلوگیری از بیکاری کارکنان تا پایان سال به 
17 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم.علی معینی 
اظهار کرد: اگر پویش »در خانــه می مانیم«، 
تعطیلی برخی مراکز و قرنطینه خودخواســته 
با همراهی مردم و مسئوالن زودتر آغاز می شد 
و برای یک مدت مشخص استمرار می یافت، 
شــاهد کنترل اثــرات این ویــروس بودیم یا 
حداقل امروز بــا این حجم از آســیب روبه رو 
نبودیم.وی افزود: در طول 9 ماه گذشــته که از 
شیوع کرونا در کشور می گذرد، هر آنچه تجربیات 
سایر شهرها و کشورها بود، در ایران نیز به بهترین 
نحو ممکن انجام شــد؛ اما نکتــه مهم انجام 
نشدن اقدامات و تصمیمات در زمان مناسب 
بود.مدیر عامل شرکت توســعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی ورزشــی سپاهان تصریح 
کرد: بی شک اگر دولت با قدرت در زمان مناسب 
به تعطیلی تمامی مراکز در وقت مناسب ورود 
می کرد، ســفرهای هوایی متوقف می شد یا 
در قرنطینه برخی شــهرها غفلت نمی شد و با 
استفاده از فرصت مناسب تعطیالت ایام نوروز 
که فرصت اســتثنایی ما در برابر سایر کشورها 
بود شــاید می توانســتیم بیماری را در سطح 
مناسبی کنترل کنیم.معینی ادامه داد: شرکت 
توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی ورزشی 
ســپاهان از ابتدای اسفند ماه ســال گذشته 
همزمان با شــیوع ویروس کرونا با احساس 
وظیفه نسبت به حفظ ســالمت شهروندان به 
صورت خودخواســته و پیشــگیرانه تر از سایر 
مجموعه ها در کل کشــور تمامــی مراکز خود 
را تعطیل اعالم کرد و تا پایان اردیبهشــت ماه 
که به صورت رســمی محدودیت ها برداشــته 
 شــد، تعطیلی مراکز تفریحی ایــن مجموعه

 ادامه یافت.

پیکر دوازدهمین شهید 
مدافع سالمت در 
اصفهان تشییع شد

شــهید ارحام مردانــی، دوازدهمین 
شهید مدافع ســالمت اصفهان است 
که پس از حدود سه هفته درگیری با 
این بیماری در بیمارستان الزهرا)س( 
درگذشت.پیکر این شــهید با رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی در مقابل 
بیمارســتان الزهرا)س( تشــییع و 
سپس در گلستان شــهدای اصفهان 

خاکسپاری شد.

وز عکس ر
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 ال سرنا، شیلی: »ال سرنا« بخشــی از استان »الکوئی« در 
شیلی است. این شهر، از قدیمی ترین شهرهای تاریخ بوده 
و دوران نئو استعمار را به نمایش می گذارد. همچنین این 
شهر از سواحل زیبایی برخوردار است که در طول تابستان، 
گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند. دره الکوئی به 
دلیل رصدخانه نجومی و مراکز عرفانی اش مشهور است. 
مهمانسرای »کوسمو الکوئی« درحال ساخت مهمانسرایی 
جدید در این منطقه اســت و برای نجاری، ساخت و ساز و 
نقاشــی نیاز به کمک دارد. درطول روزهای اقامت رایگان، 
امکان اســتفاده از امکاناتــی که پیش از این در ال ســرنا 

ساخته شده است، برای تان وجود دارد.
 آلتو پارایزو گویــاز، برزیل: چه چیزی مــی تواند بهتر از 
اقامت رایگان در برزیل باشــد؟ البته اقامــت در ازای کار.

آلتو پارایزو گویاز ، یکی از عرفانی ترین و زیباترین مقاصد 
گردشگری برزیل است. این شهر در »چاپادا دوز ویدیروز« 
قــرار دارد؛ یک پارک ملــی زیبا که پر از دره ها، دشــت ها، 
آبشارها، رودخانه ها و استخرهای طبیعی است.در ورودی 
پارک، دهکده کوچک و جذاب ســائو جورج قرار دارد. در 
آنجا »کپیم اســترال« را می بینید کــه مکانی برای اقامت 
درمانی و تجربی و بســیار نزدیک به طبیعت اســت.این 

پروژه به دنبال داوطلبانی اســت که می خواهند در مراحل 
پایانی ساخت های زیست محیطی، کاشت نهال، محوطه 
سازی، ســازماندهی داخلی، خدمات نگهداری و نظافت، 
مشارکت داشته باشند.مردم محلی دوست دارند بگویند 
که برزیل خودش یک قاره اســت. این کشور گرمسیری 
سرشــار از زیبایی های طبیعی و شــهرهای چند فرهنگی 
است که می توانید در آن بهترین تورهای مسافرتی جهان 
را تجربه کنیــد. اگر قصد دارید مدتی را در برزیل ســپری 
کنید، حتمــا همه تورهای برزیل را بررســی کنید! مطمئن 
 باشید که برزیل، تجربه سفری کامل برای تمام زندگی تان 

خواهد بود.
 پارما، ایتالیا: برای سفر خارج از کشور و کار به ازای اتاق و 
تختخواب، چه مکانی بهتر از ایتالیا؟پارما شــهر ایتالیایی 
مشهور به غذاهای خوشمزه و سرشار از جذابیت و فرهنگ 
اســت. در این منطقه عالوه بر پارمیزان مشــهورش، آثار 
بسیاری از عصر باستان که ساخت آنها مربوط به 1500 سال 
پیش از میالد است نیز به نمایش گذاشته شده است. در 
کل شهر  تئاترها، کلیساها و موزه هایی وجود دارد که همگی 
ارزش بازدیــد باالیی دارند!در این شــهر کوچک، کارکنان 
انجمن کشاورزی ایودوکیا درحال راه اندازی پارک انرژی 

تجدیدپذیر »اگری مونشن« بوده و به دنبال افراد داوطلبی 
برای ساخت و سازهای زیســت محیطی، باغبانی، کاشت 
نهال، کشــت گلخانه ای و فعالیت های فرهنگی و آشپزی 

هستند.
 مون پلیه، فرانســه : مون پلیه شــهری مشــهور در جنوب 
فرانســه اســت. این شــهر با وجــود 70.000 دانشــجو 
شــهری کامال جوان و پرانــرژی اســت.عناصر تاریخی، 
فرهنگی، مدرن، ســرزنده، زیبا و پــر از جذابیت، بنابراین 
برای توصیــف مون پلیه دنیایــی از کلمات دردســترس 
داریم! از سرآشپزهای بزرگ میشــلن گرفته تا فستیوال 
های رقــص، تئاترهای موزیــکال، از هنــر خیابانی گرفته 
تا نمایشــگاه های نقاشــی و عکاســی. مون پلیه، رویای 
هر مســافری اســت.مزرعه گربه، فرصتی منحصر به فرد 
برای یادگیری مهارت های جدید، اصالح اســتعدادهای 
خود، پیــدا کردن دوســتان همیشــگی و ســاختن یک 
شــاهکار را در کنار هــم فراهم می کند.درحــال حاضر در 
این مکان به دنبــال داوطلبانی برای انجــام امور باغبانی 
و کشــاورزی هســتند. اگر می خواهید خارج از کشــور 
 در ازای اتــاق و تختخــواب کار کنیــد، این مــورد فرصت 

شانس شماست.

آشپزی

دلمه هویج
 مواد الزم: هویج )درشت( 7 الی 8 عدد،آب به مقدار 

الزم،روغن زیتون 3 قاشق سوپ خوری،گوشت چرخ کرده  500 گرم،پیاز 
یک عدد،دانه کاج2 قاشق سوپ خوری،رب گوجه فرنگی 2 قاشق سوپ 
خوری،سبزی دلمه  60 گرم، فلفل قرمز، نمک  و فلفل سیاه به مقدار الزم

طرز تهیه:  پوست هویج ها را بگیرید و آن ها را به قطعات 8 الی 10 سانتی متری برش دهید. داخل 
هویج را خالی کنید تا بتوانید مواد میانی را داخل آن بگذارید. در یک قابلمه آب را جوش آورده و هویج 
ها را در آن بپزید.سپس آن ها را با مقداری روغن زیتون تفت دهید. کمی روغن زیتون در تابه ریخته و 
گوشت چرخ کرده را با پیاز در آن تفت دهید. پس از اینکه گوشت طالیی شد به آن دانه کاج اضافه کرده 
و با یکدیگر سرخ کنید. چند دقیقه بعد رب گوجه، فلفل قرمز و فلفل سیاه و نمک را به مواد اضافه کرده 

و در آخر نیز سبزی دلمه را بیفزایید.  هویج ها را با مایه دلمه پر کنید و آن ها را به حالت عمودی در 
قابلمه بگذارید. سپس دو پیمانه آب داغ اضافه کرده و روی شعله متوسط بپزید. دلمه ها را پس 

از پخت با سس مخصوص دلمه سرو کنید.برای تهیه یک چاشنی لذیذ باید کمی روغن را 
در یک تابه داغ کنید و یک عدد پیاز خرد شده را در آن تفت دهید تا طالیی شود. نصف 

یک قاشق چای خوری زردچوبه به آن اضافه کنید. سپس یک قاشق غذاخوری 
رب گوجه به آن اضافه کرده و مدت کوتاهی تفت دهید. 200 میلی لیتر 

آب اضافه کنید و سس را با آبغوره، نمک و دانه کوبیده 
شده و فلفل سیاه طعم دار کنید. 

این اماکن در ازای کار به شما اقامت رایگان می دهند )2( 

بازگشت پورعرب به سینما با »غیبت موجه« سریال سیاسی »ده نمکی« به کجا رسید؟
ابوالفضل پور عرب، بازیگر مطرح سینمای ایران در دهه 70  که به علت 
بیماری، طی سال های اخیر حضورش در سینمای ایران کمرنگ 
شده بود، در کنار میترا حجار بازیگران فیلم جدید عباس رافعی 
هستند.فیلم سینمایی »غیبت موجه« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
رافعی این روزها در مرحله پیش تولید است و به زودی مقابل 
دوربین می رود. در خالصه داستان این فیلم آمده است: »همچون 
سیمرغ عطار که در می یابند، سیمرغ خودشان هستند.«

تصویربرداری جدیدترین سریال مسعود ده نمکی با نام »دادستان« به 
تهیه کنندگی محمد خزاعی اول مردادماه آغاز شــده است.پس از سه 
ماه کار برنامه ریزی شده و با ضبط ســکانس های خارج از کشور در 
استانبول ترکیه، تصویربرداری این سریال به طور کامل به پایان رسید.

عدالت خواهی، نفوذ و مبارزه با مفاسد اقتصادی محور اصلی موضوعات 
این سریال هســتند؛ در قصه های فرعی این سریال به موضوعات مهم 
تاریخ معاصر مثل حمله داعش به مجلس هم پرداخته می شود. 

براســاس رای هیئت داوران ســمپوزیوم بیــن المللی روابــط عمومی و 
هفدهمین جشــنواره برترین های روابط عمومی ایران، ذوب آهن اصفهان 
از بین 140 شرکت کننده موفق به دریافت نشان ویژه مسئولیت اجتماعی و 
لوح سپاس روابط عمومی برتر در رشــته اطالع رسانی کرونا شد .در مراسم 
اختتامیه این جشــنواره که چهارشــنبه 21 آبان ماه برگزار شد »نشان ویژه 
مســئولیت اجتماعی« و »لوح ســپاس روابط عمومی برتر در رشته اطالع 
رسانی کرونا« به ذوب آهن اصفهان اهدا شــد. هوشمند سفیدی، دبیر کل 
سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی در این خصوص گفت: این سمپوزیوم با 
توجه به شیوع بیماری کرونا، به صورت مجازی برگزار شد و تنها شرکت های 
برتر در مراسم اختتامیه دعوت شدند.ضمن اینکه 1100 نفر از اعضای انجمن 
جهانی روابط عمومی از 100 کشور و 800 نفر از ایران به صورت مجازی در این 

سمپوزیوم شرکت کردند .
وی افزود: فعالیت روابط عمومی ها در دوران شــیوع کرونا  در هفت رشته 

مورد ارزیابی قرار گرفــت . یکی از بخش های مهم ، مســئولیت اجتماعی 
بود که بر اساس گزارش شــرکت ها مورد بررسی قرار گرفت . در این بخش 
میزان فعالیت شرکت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی از جمله  فعالیت های 
زیست محیطی و مشارکت در کارهای عام المنفعه همچون مقابله با شیوع 
بیماری کرونا و... مورد ارزیابی قرار گرفت و در این راستا از سازمان هایی که 
بیشترین فعالیت را داشتند،  تقدیر شد و نشان ویژه نیز به ذوب آهن اصفهان 
رســید .دبیر کل ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی یادآور شد: روابط 
عمومی ذوب آهن اصفهان که در بین روابط عمومی های ســرآمد است، در 
دوره های مختلف این جشــنواره افتخارات بسیاری کسب کرده است و هر 

سال شاهد بهبود شرایط این واحد هستیم.
شایان ذکر است، لوح سپاس روابط عمومی برتر در رشته اطالع رسانی کرونا 
به دلیل رعایت اســتانداردهای )علمی _ صنفی(، خالقیت در کار  و داشتن 
کیفیت و کمیت مناسب فعالیت ها به روابط عمومی ذوب آهن تعلق گرفت.

معاون امالک و حقوقی راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: قانون جامع 
حدنگار، موسوم به »کاداستر«، از جمله قوانین مترقی در پیشگیری از 
زمین خواری بوده و اقدامی زیربنایی و راهی به سوی تثبیت مالکیت دولت 

در عرصه های ملی و دولتی است.
عبدالحسین پارسایی راد اظهار کرد: قانون جامع حدنگار )کاداستر( در 
سال 13۹3 با هدف مبارزه با پدیده زمین خواری و جلوگیری از تعرض به 
اراضی ملی، حفط بیت المال و منافع دولت در مجلس تصویب شد  که شامل 
مجموعه فعالیت های تهیه نقشه با استفاده از عکس ها و تصاویر زمینی، 
دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکس ها و تصاویر، عملیات زمینی 
نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی، تطبیق نقشه با وضعیت 
واقعی و موجود امالک و اضافه کردن کلیه اطالعات ثبتی، حقوقی و توصیفی 

و کنترل نهایی و به روزرسانی آن است.
وی با بیان اینکه اسناد دفترچه ای 8 هزار و 500 هکتار از اراضی راه و 
شهرسازی شهرستان لنجان در حال تک برگی شدن است، اظهار کرد: با 
برگزاری مستمر جلسات مشترک و تعامل خوبی که فی مابین این اداره کل 
با اداره کل ثبت اسناد و امالک استان و حوزه های ثبتی شهرستان های تابعه 
به عمل آمده است، به لطف خدا دیگر شاهد مشکالت ثبتی و زمین خواری 

نخواهیم بود.
معاون امالک و حقوقی راه و شهرسازی استان اصفهان، اجرای طرح 
کاداستر را یکی از ضروریات مهم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

دانست و گفت: با توجه به اهداف توسعه پایدار و لزوم تامین امنیت 
اجتماعی در راستای تحقق این توسعه، صدور سند تک برگی اقدامی مهم و 

موثر در تامین امنیت فردی و اجتماعی جامعه خواهد بود.
 وی تصریح کرد: از مشخصات این سند غیرقابل جعل بودن آن به 
 دلیل درج برچسب هولوگرام و همچنین تعویض سند پس از هر انتقال 
 است. همچنین از دیگر مزایای سند کاداستر، ارتقای امنیت و آرامش 
روانی، کاهش اشتباهات، حذف نوشتار های دستی، شفاف سازی امور، 
جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و به روز رسانی اطالعات مالکیت 

است.

مجتبی رضاخواه، نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر، 
به همراه مصطفی طاهری، نماینده مردم شریف زنجان و طارم و پروین 
صالحی، نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی، 
روز یکشنبه 18 آبان ضمن بازدید از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه، در 
نشست مشترک با مدیرعامل و تنی چند از معاونان این شرکت، در خصوص 

طرح جامع زنجیره فوالد گفت وگو و تبادل نظر کردند.

طرح جامع زنجیره فوالد؛  راهکاری  برای  کوتاه شدن دست دالالن
ه، نماینده مردم شریف تهران، ری،  در این نشست، مجتبی رضاخوا
شمیرانات و اسالمشهر در مجلس شورای اسالمی، به تالش های ارزنده 
تولیدکنندگان محصول نهایی و دخالت دالالن و سوداگران در فرآیند تولید 
محصول تا رسیدن به دست مصرف کننده اشاره کرد و ضمن ابراز   تاسف از 
دخالت دالالن بدون ایجاد ارزش افزوده در بازارو تقبیح این امر، از تالش 
نمایندگان مجلس برای دستیابی تولیدکنندگان به حاشیه سود بیشتر و 
درعین حال حمایت از مصرف کنندگان واقعی خبر داد.وی، فرآیند تدوین 
طرح ساماندهی زنجیره فوالد را ضروری دانست و گفت: باید با اجرای طرح 
مذکور، زنجیره فوالد به نحوی بهینه شود که در عین تامین هزینه های تولید 
و سرمایه گذاری های جدید تولیدکنندگان، کاالها با هزینه کمتر به دست 
کید بر این که در این جلسه مسائل  مصرف کنندگان برسد.رضاخواه با تا
کارشناسی و خوبی مطرح شد، گفت: با دریافت نظرات کارشناسی، گام های 
خوبی در تدوین طرح جامع زنجیره فوالد در مجلس شورای اسالمی 

برداشته می شود.

مازاد نیاز  بازار داخل صادر شود
در همین خصوص، مصطفی طاهری نماینده مردم شریف زنجان و طارم در 
مجلس شورای اسالمی نیز ضمن عرض خداقوت به همه مدیران و کارکنان 
فوالد مبارکه گفت: در عصر حاضر هرچه در اطراف ماست، از لوازم خانگی 
گرفته تا خودرو و ساختمان، با فوالد مرتبط است و این فلز ارزشمند در همه 
کشورها یک کاالی استراتژیک به شمار می رود.وی در خصوص اهمیت 
عملکرد فوالد مبارکه در صنعت کشور گفت: در اهمیت و ارزش وجود فوالد 
مبارکه همین بس که اگر امروز در این اندازه تولید داخلی فوالد نداشتیم، 
مشکالت بسیار بزرگی دامن گیر کشورمان می شد و تامین نیاز داخلی در 

عرصه های مختلف صنعت و ارزآوری موجود محقق نمی شد. وی در ادامه به 
طرح ساماندهی زنجیره فوالد اشاره کرد و گفت: این طرح در مرحله تدوین 
است. در جلسه اخیر از نظرات کارشناسی مسئوالن فوالد مبارکه در خصوص 
طرح مذکور استفاده کردیم و امیدواریم با هم فکری های صورت گرفته، 

شاهد تدوین طرحی جامع، بدون آسیب های جانبی باشیم.

کل زنجیره فوالد در سامانه قابل رصد باشد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تامین بازار داخل و 
صادرات اظهار داشت: برای صادرات در درجه اول باید محصوالت در بورس 
عرضه شود. بخشی هم برای تولیدکنندگانی که نیاز ارزی دارند جدا شده 
و سپس مازاد نیاز صادر شود. کل زنجیره فوالد باید در سامانه قابل رصد 
باشد و میزان عرضه براساس نیاز واقعی و نه براساس تقاضای تجار باشد. 
صادرات برای تولیدکنندگان است و تجار نمی توانند استفاده کنند. سامانه 
تجارت باید کامال در زنجیره مشخص شود و ورود و خروج و موجودی تا 
انتها و زمانی که به دست مصرف کننده می رسد، معین باشد.تجزیه وتحلیل 
مباحث مربوط به نحوه قیمت گذاری فوالد، شرایط پیوستن به بازارهای 
جهانی، نقش شورای رقابت و دیگر مسائل داخلی کشور از دیگر موضوعاتی 

بود که طاهری به آن ها اشاره کرد.

سود سرشار دالالن التهاب بازار فوالد باید به خزانه کشور بازگردانده شود
در پایان این جلسه، پروین صالحی نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه 
در مجلس شورای اسالمی ابراز داشت: شاهد جلسه ای بسیار خوب و 
تخصصی در حوزه مدیریت زنجیره فوالد و کاهش التهاب بازار آن بودیم و 
فرصت خوبی فراهم شد تا نظرات کارشناسی مدیریت فوالد مبارکه در حوزه 
زنجیره فوالد در حضور برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی مطرح 
شود.وی افزود: تالش نمایندگان مجلس شورای اسالمی این است که در 
سال جهش تولید شرایطی فراهم شود تا بازار کاالهای مختلف برای مردم، 
بازاری آرام و متناسب با مطالبات آنان باشد. در این میان فوالد که نقشی 
زیرساختی در دیگر صنایع دارد، از اهمیتی دوچندان برخوردار است. بنده 
لتهاب بازار تالش می کنند، تشکر  از همه کسانی که در جهت بررسی علل ا
می کنم و امیدوارم با همکاری دستگاه قضا، سودهای سرشاری که از التهاب 

بازار، به ناحق عاید برخی دالالن شده به خزانه کشور بازگردانده شود.

در هفدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران؛

ذوب آهن اصفهان نشان ویژه مسئولیت اجتماعی و لوح سپاس 
روابط عمومی برتر در رشته اطالع رسانی کرونا را کسب کرد

معاون امالک و حقوقی راه و شهرسازی استان:

اسناد دفترچه ای راه و شهرسازی استان اصفهان به تک برگی تبدیل می شود

با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مدیرعامل و معاونان فوالد مبارکه انجام شد؛

بررسی طرح جامع زنجیره فوالد

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