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ارمنستان، توطئه ترور علیه نخست  وزیر را خنثی کرد
سرویس امنیت ملی ارمنستان اعالم کرد، توطئه ترور نیکول پاشینیان، نخست وزیر این کشور و کنترل 
قدرت به دست گروهی از مقام های سابق خنثی شده است.نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان 
از سه شنبه پیش از ســوی هزاران معترض تحت فشار قرار گرفته و آنها خواســتار استعفای او بر سر 
آتش بسی شده اند که پس از شش هفته درگیری،  پیشــرفت ارضی مهمی برای جمهوری  آذربایجان 
در قره باغ به شمار می رود.سرویس امنیت ملی ارمنستان اعالم کرد، رییس پیشین این نهاد، رییس 
سابق جناح پارلمانی حزب »جمهوری خواه« و یک کهنه سرباز جنگ اکنون در بازداشت به سر می برند. 
در بیانیه سرویس امنیت ملی ارمنستان آمده اســت: این افراد در نظر داشتند تا به صورت غیرقانونی 
قدرت را از طریق قتل نخست وزیر به دست آورند و گزینه هایی هم برای جایگزینی او مورد بحث قرار 

داده بودند.

شکل گیری بزرگ ترین بلوک تجاری جهان بدون آمریکا
پانزده اقتصاد آسیا-اقیانوسیه بزرگ ترین بلوک تجارت آزاد جهان را تشکیل دادند. این توافقی تحت 
حمایت چین است که شامل آمریکا نمی شود.امضای »شراکت اقتصادی جامع منطقه ای« موسوم 
به آرسی ایی پی  در یک نشســت منطقه ای در هانوی، ضربه دیگری به گروهی است که باراک اوباما، 
رییس جمهوری سابق آمریکا آن را تشویق کرد و ترامپ در ۲۰۱۷ از آن خارج شد.در بحبوحه تردیدها 
بر سر مشارکت آتی واشنگتن در آسیا، آرسی ایی پی ممکن است موضع چین را به عنوان یک شریک 
اقتصادی در جنوب شرق آسیا، ژاپن و کره تحکیم کند و دومین اقتصاد برتر جهان را در موقعیت بهتری 
برای شکل دهی به قوانین تجاری این منطقه قرار دهد.ایاالت متحده هم در آرسی ایی پی غایب است و 
هم در شراکت دو سوی اقیانوسیه موسوم به تی پی پی )TPP( و از بزرگ ترین اقتصاد جهان متشکل 

از این دو گروه تجاری که بزرگ ترین رشد منطقه ای در جهان را دارد، خارج شد.

سکوت غیرمعمول کره شمالی در مورد انتخابات آمریکا
کره شمالی بیش از یک هفته اســت که در مورد انتخاب جو بایدن به عنوان رییس جمهور آمریکا، 
ســکوت کرده که ســکوت طوالنی غیرمعمولی در مورد نتایج چنین رویداد سیاسی مهمی است و 
می تواند برای روابط پیونگ یانگ و واشنگتن، پیامدهایی داشته باشد.رسانه های کره شمالی صبح 
یکشنبه هیچ کدام نه اشاره ای به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کرده بودند، نه گزارشی از نتایج 
انتخابات ارائه کرده و نه پیامی به واشنگتن داده بودند.»رودونگ سینمون«، روزنامه رسمی حزب 
حاکم کره شمالی چندین گزارش را در دل خود جا داده بود که یکی از آن ها خواستار تالش بیشتر 
برای انجام یک مبارزه ۸۰ روزه تا آخر امســال، در برابر همه گیری جهانی ویروس کرونا بود.با این 
حال این روزنامه گزارشی از انتخابات آمریکا نداشت.برای کره شــمالی نادر است که تا این اندازه 

سکوتش را ادامه دهد، چرا که در مورد انتخابات قبلی آمریکا تنها چند روز بعد بیانیه ای صادر کرد.

مهاجرت گسترده نیویورکی ها در پی جوالن کرونا 
بنابر اطالعات ثبت شده، بیش از 3۰۰ هزار نیویورکی طی هشت ماه گذشته در میانه همه گیری کرونا 
و افزایش جرائم به خصوص تیراندازی و قتل های ناشی از آن، ناچار به ترک این شهر شده اند.طبق 
گزارش نشریه »نیویورک پست« با استناد به اطالعات به دست آمده از خدمات پستی آمریکا، بیش 
از 3۰۰ هزار نیویورکی احتماال این شهر را طی هشت ماه گذشــته در میانه همه گیری ترک کرده اند. 
در مجموع ۲۹۵ هزار و ۱۰3 درخواست تغییر آدرس در این دوره ثبت شده است. این در حالی است 
که جهت جابه جایی کل یک خانوار، یک درخواست کافی است و بنابراین انتظار می رود آمار بسیار 
بیشتر باشــد.در همین حال افزایش جرائم یکی دیگر از دالیل اصلی مهاجرت گسترده از این شهر 

عنوان شده است. 

دخالت واشنگتن و پاریس در تشکیل دولت لبنان در کنار غیبت حزب  ا...؛ 

در لبنان چه خبر است؟
روند تحوالت چند روز اخیر نشان از آن دارد که مقامات ارشد فرانسوی 
و آمریکایی بر شدت دخالت های خود در فرآیند تشکیل کابینه جدید 
لبنان به ریاست »سعد الحریری« افزوده اند. طبق آخرین گزارش ها، 
هدف اصلی و اساســی کاخ ســفید و کاخ الیزه از تشــدید مداخالت 
در مســئله تشــکیل کابینه جدید لبنان ممانعت از حضور حزب ا... در 
ترکیب این کابینه اســت.واقعیت آن است که مداخالت دولت فرانسه 
و نیز ایاالت متحده آمریکا در امور داخلی لبنــان پس از انفجار مهیب 
»بندر بیروت« کــه به دنبال آن بیش از ۲۰۰ نفر کشــته شــدند، نمود 
بیشــتری پیدا کرد. پس از وقــوع این انفجار بود که ســران پاریس و 
واشــنگتن بهره برداری های سیاســی از آن را کلید زدند و تالش کردند 
تا از این رهگذر، اهداف و مقاصد سیاســی خود را محقق ســازند. این 
درحالی اســت که لبنان پس از انفجــار مهیب بیروت بــا یک فاجعه 
ملی مواجه شد.آمریکا و فرانســه مداخالت خود در امور داخلی لبنان 
 را با هدف فراهــم کردن زمینه برای تشــکیل دولت بــدون حزب ا...، 
تشــدید کرده اند.بدین ترتیب، »حسان دیاب« نخســت وزیر دولت 
پیشــبرد امور لبنان توســط آمریکا، فرانســه و برخی دیگر از متحدان 
منطقه ای آنها از جمله عربستان ســعودی مورد حمله قرار گرفت و در 
نهایت نیز از پست خود اســتعفا داد. در آن زمان، دولت فرانسه آشکارا 
ثابت کرد که از رهگــذر رقص بــر ویرانه های بیروت بــه دنبال احیای 
استعمار خود علیه لبنان اســت. این مسئله در سخنان مداخله جویانه 
و تعجب برانگیز رییس جمهور فرانســه در جریان سفر به لبنان ظهور و 

بروز پیدا کرد.
با این حال، حتی استعفای »حسان دیاب« هم باعث نشد تا فرانسه، 
آمریکا و برخی متحدان منطقه ای آنها از مداخله جویی در امور داخلی 
لبنان و مسئله تشکیل کابینه جدید این کشــور دست بکشند. پس از 
معرفی »مصطفی ادیب« به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه، 
فشارهای خارجی بار دیگر آغاز شد تا بدین سان شاید کابینه ای در لبنان 
اداره امور کشور را برعهده گیرد که ضمن برخورداری از گرایش ضد حزب 
ا...، در راســتای تحقق منافع غرب تالش کند.فشــارها ادامه یافت تا 
اینکه مصطفی ادیب نیز تحت این فشارها از تشکیل کابینه جدید لبنان 
منصرف شد و انصراف خود را رسما به میشل عون، رییس جمهور لبنان 
ابالغ کرد. به رغم تمامی این ها، مثلث خارجی متشکل از فرانسه، آمریکا 
و عربستان دســت از مداخله در فرآیند سیاسی لبنان نکشیدند. حال 
این که سعد الحریری، گزینه مورد حمایت مثلث خارجی مذکور مامور 
تشکیل کابینه جدید در لبنان شد.تحرکات مشکوک ریاض، واشنگتن 
و پاریس در لبنان نشانگر آن است که آنها قصد ندارند از فشارهای خود 

برای دور نگاه داشــتن حزب ا... از کابینه جدید لبنان دســت بکشند. 
فرانسوی ها به دنبال آن هستند که در روند کابینه و به ویژه در خصوص 
وزارتخانه های کلیدی نظیر اقتصاد، انرژی و … مشــورت های جدی با 
آن ها صورت پذیرد. به طور کلی، هدف اصلی از دخالت های خارجی در 
مسیر تشکیل کابینه جدید لبنان فراهم کردن زمینه جهت تشکیل دولت 
بدون حزب ا... یا دولت ضد حزب ا... است؛ مسئله ای که مصطفی ادیب 
تحت هیچ شــرایطی حاضر به پذیرش آن نشــد و در نهایت کارش به 

انصراف کشیده شد.
اکنون نیز آخرین گزارش ها حاکی از آن اســت که مداخالت آمریکا و 
فرانسه یکی از عوامل مهم عدم تشــکیل کابینه جدید لبنان به ریاست 
سعد الحریری اســت. در همین راستا، کارشناســان و ناظران مسائل 
سیاسی عنوان کرده اند که آمریکایی ها و فرانسوی ها شروطی را برای 
سعد الحریری نخست وزیر مکلف لبنان در راستای کنار گذاشتن حزب 
ا... از کابینه تعیین کرده اند. با وجود  اینکه خود سعد الحریری نیز تمایل 
به تشکیل دولت بدون حزب ا... را دارد؛ اما تاکنون نتوانسته به خواسته 
واشنگتن و پاریس جامه عمل بپوشاند.در همین حال، در شرایطی که 
رایزنی ها و مذاکرات سیاسی میان سعد الحریری با طرف های سیاسی 
مختلف برای تشــکیل کابینه وارد مرحله حساسی شده است، شاهد 

تحرکات مشــکوکی از سوی ریاض، پاریس و واشــنگتن هستیم. در 
همین ارتباط، اخیرا اعالم شده است که »فرانک دوریل« مشاور رییس 
جمهور فرانسه در سفری قریب الوقوع وارد شهر بیروت، پایتخت لبنان 
خواهد شد تا با مقامات مختلف این کشور رایزنی کند.بدون شک این 
رفت و آمدهای پی در پی مقامات ارشــد فرانسوی به ویژه شخصیت 
نزدیک به امانوئل مکرون نمی تواند بی ارتباط با مسئله تشکیل کابینه 
باشــد.الحریری با وجود اینکه خود نیز تمایل زیادی به تشکیل دولت 
بدون حزب ا... دارد؛ اما تاکنون در ســایه صالبت موضــع حزب ا... و 
متحدانش نتوانسته است به اهداف خارجی در این زمینه جامه عمل 
بپوشاند.همانگونه که پیش تر گفته شــد، هدف اصلی از این تحرکات 
خارجی جلوگیری از مشــارکت حزب ا... لبنان در کابینه جدید است. 
حتی »دورتی شیا« سفیر آمریکا در بیروت با طرح اتهاماتی واهی گفت 
که واشنگتن به فشــار علیه حزب ا... ادامه خواهد داد. وی تاکید کرد 
که واشنگتن فشــارهایش را علیه تمامی کسانی که با حزب ا... متحد 
هســتند، ادامه می دهد. این اظهارات واضح و شــفاف مقام عالیرتبه 
آمریکایی در کنار تحرکات فرانســه که به صورت همزمان رخ می دهد، 
بیانگر آن است که پاریس و واشنگتن عزم خود را برای جلوگیری از ورود 

حزب ا... به کابینه جزم کرده اند.

رییس جمهور با تشــریح چهارچوب تدوین بودجه 
ســال آینده، تأدیه بخش عمده مطالبات کارکنان، 
بازنشستگان و ســازمان های بازنشســتگی و به 
سرانجام رساندن بخش مهمی از پروژه های عمرانی 
در برنامه بودجه ســال ۱۴۰۰ را زمینه مناسبی برای 
تدوین برنامه هفتم توسعه دانست.حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی درباره چهارچوب بودجه 
ســال ۱۴۰۰ کل کشــور گفت: هدف اصلی بودجه 
ســال ۱۴۰۰ بر کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها، 
کاهش تصدی گری هــای دولت، توســعه دولت 
الکترونیک، قطع وابســتگی مســتقیم بودجه به 
نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاســت های 
کلی اقتصاد مقاومتی استوار شــده است.رییس 
جمهور افزود: الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چهارچوب 

برنامه کلی اصالح ساختار بودجه، سیاست  های کلی 
اقتصاد مقاومتی، با رویکردهای »رشــد بلندمدت 
از طریق تمرکز بر صــادرات غیرنفتــی«، »مقابله 
فعاالنه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی 
اقتصــادی آن«، »تســریع در تکمیــل طرح های 
تملک دارایی های تولید«، »تســهیل فضای کسب 
و کار«، »توجه به معیشت مردم با اولویت کاالهای 
اساســی« و »توسعه الگوی مشــارکت عمومی- 
خصوصی« تدوین خواهد شد.روحانی اظهار داشت: 
بودجه دســتگاه ها باید فرصت های جدید و منابع 
جدید درآمدی غیرمتکی به نفت برای کشور ایجاد 
کند، بدون اینکه موجب به هم خوردگی تعادل قیمت 
کاالها و خدمات در همان بخش یا سایر بخش ها 
و دســتگاه ها شــود. همچنین چالش های پیش 

روی کشــور را که با بودجه در ارتباط است حل کند و 
موجب تسهیل فرآیند اجرایی بودجه شود.رییس 
جمهور تصریح کرد: تقویــت و حمایت از تولیدات و 
ساخت داخل و تمرکز بر سیاست توسعه صادرات 
به خصــوص صــادرات غیرنفتی بــا تاکید خاص 
بر کشــورهای همســایه و اوراســیا و ایجاد روابط 
بلندمدت تجاری و کاهش تعرفه ها در توافقات دو 
یا چندجانبه بین المللــی از اصلی ترین ابزارها برای 

مقابله با تحریم ها هدف گذاری شده است.

اظهارات رییس جمهور درباره بودجه 1400

روزنامه رای الیوم به مشاجره کالمی نماینده ایران و عربستان بر سر مسئله توافق هسته ای در نشست اخیر گروه ۷۷ و چین و پاسخ کوبنده نماینده ایران پرداخته 
است.نشست گروه ۷۷ و چین در سازمان ملل برگزار شد که شاهد مشاجره کالمی میان نمایندگان عربستان و ایران بود.عبدا... المعلمی، نماینده دائم عربستان 
در سازمان ملل به درج موضوع توافق هسته ای ایران در بیانیه پایانی مجموعه ۷۷ و چین اعتراض کرد و گفت: این موضوع بدون اینکه موضوعیت داشته باشد، 
چند سالی است که در بیانیه پایانی وزرای خارجه گروه ۷۷ و چین گنجانده می شود. این توافق شکست خورده است.علی حاجیالری، رایزن نمایندگی ایران در 
سازمان ملل در پاسخ به اظهارات نماینده سعودی گفت: من از کالم نماینده سعودی که مدعی است بند مربوط به توافق هسته ای با فشار ایران در بیانیه گنجانده 
شده است، تعجب می کنم.نماینده کشورمان گفت: المعلمی در نشست حضور داشــت اما در ابتدا هیچ گونه اعتراضی به این مسئله نداشت. ادعای اینکه بند 
مربوط به توافق هسته با فشار ایران افزوده شده است بیشتر شبیه یک شوخی است و اظهارات نماینده سعودی که بی اساس است، توهین به وزرای مجموعه 
۷۷ به شمار می رود.حاجیالری خطاب به المعلمی گفت: آیا تو معتقد هستی که ۱۴۰ وزیر خارجه در درج این موضوع در بیانیه اشتباه کرده اند و تنها عربستان این 

اشتباه را فهمید؟وی تاکید کرد: عربستان حقایق موجود را مشخص نمی کند و تجربه ثابت کرده است که این کشور تعریف دیگری از حقیقت دارد.

چهره روزپاسخ قاطع نماینده ایران به طرف عربستانی در نشست گروه ۷۷

وز عکس ر

اعتراضات در پرو 
دو کشته برجای 

گذاشت
طی تظاهرات گســترده شنبه 
شــب در پایتخــت پــرو در 
اعتراض به برکنــاری رییس 
جمهور این کشور، دو شهروند 

جان خود را از دست دادند.

 سند همکاری نظامی ایران و عراق 
در آینده ای نزدیک  به امضا می رسد

رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دو کشــور ایران و عراق سندی را آماده کرده اند که مراحل 
آخر را می گذراند و در آینده ای نزدیک به امضا خواهد رسید.ســردار سرلشــکر پاســدار »محمد 
باقری« اظهار داشــت: نیرو های مســلح جمهوری اســالمی ایران و جمهوری عراق به عنوان دو 
کشــور همســایه و برادر، ارتباطات و عالیق طوالنی مدتی را داشــته اند که در ســفر های گذشته 
بحث های زیادی در ایــن رابطه صورت گرفته اســت.وی ادامــه داد: وزیر دفــاع و فرماندهان 
نیرو های دریایی، هوایــی، پدافند هوایی و برخی دیگر از فرماندهان عراق به کشــورمان آمدند و 
درباره نحوه توســعه و تعمیق همکاری های دفاعی و نظامی بحث و بررسی صورت گرفته است.

رییس ســتاد کل نیرو های مســلح با اشــاره به برنامه هیئت نظامی بلندپایه عراقی در سفر به 
ایران گفت: دوستان ما بازدید هایی از نمایشــگاه صنایع دفاعی داشته و همچنین مالقات هایی 
بــا فرماندهان هم تراز در نیرو های مســلح جمهوری اســالمی ایران خواهند داشت.سرلشــکر 
باقری اضافه کرد: در این دیدار در خصــوص مباحث مرتبط با صنایع دفاعــی و امنیت مرز های 
مشــترک دو کشــور و موضوعات مرتبط با همکاری و تبــادل تجربه هــا، رزمایش های نظامی 
 مشترک و مسائل آموزشی مورد بحث و بررســی قرار گرفت و ان شاءا... این همکاری ها توسعه 

خواهد یافت.

اعالم وصول 4 سوال از وزرای دولت
 چهار ســوال از ســه وزیر دولت و گزارش عملکرد وزارت نفت اعالم وصول شد.محســن دهنوی، 
 عضو هیئت رییسه مجلس شــورای اسالمی موارد اعالم وصولی را در جلســه علنی اخیر به شرح

  زیر قرائت کرد:سوال ملی سید ســلمان ذاکر، نماینده ارومیه از وزیر جهاد کشاورزی درباره علت 
عدم حمایت الزم از بخش کشاورزی درباره آبیاری محصوالت کشــاورزی، قیمت های تضمینی 
 محصوالت کشــاورزی اســتراتژی و عدم توجه الزم به صــادرات محصوالت کشاورزی.ســوال 
ملی احمد نادری، نماینــده تهران و تعدادی از نماینــدگان از وزیر اقتصاد درباره علت اســتنکاف 
وزارت اقتصاد درباره خلع ید از مالک فاقد اهلیت شــرکت هفت تپه خوزستان.ســوال ملی احمد 
 علیرضا بیگی، نماینده تبریز از وزیر اقتصاد درباره علت عدم ابطــال واگذاری ایران ایر تور با وجود 
 تخلفات قانونی محرز از ســازمان خصوصی سازی.ســوال ملــی رحمت ا... نــوروزی، نماینده 
علی آباد از وزیر علوم و تحقیقات درباره علت عدم افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دســتمزد کارکنان 

دانشگاه پیام نور.

نماینده مجلس، اعتصاب غذا  کرد
نماینده شــهربابک گفت: تا زمانی که مســئوالن برای رفع مشــکل مردم اقــدام جدی صورت 
دهند، اعتصاب غــذا می کنم تا مردم بداننــد از آن ها هســتیم و درکنار آن ها خواهیــم بود و پا 
روی میــدان مین بی عدالتی هــا می گذاریم تا پای بند به آرمان های انقالب اســالمی باشــیم؛ 
همان آرمان هایی که بنیانگــذار انقالب بیان فرمودند و رهبری معظــم تدوین می کنند.مصطفی 
رضا حســینی در نطق میان دســتور خود طی ســخنانی که آن را گزارش مردمی به حضور رهبر 
معظم انقالب نامیــد، گفت: به اســتناد اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساســی در پاســداری از قانون 
اساســی، می گویم که در اجرای اصولی از قانون اساســی که برگرفته از شــرع مقدس اســالم 
اســت و در رعایت حقوق مــردم، کوتاهی صورت گرفته است.حســینی در ادامه ســخنان خود 
خطاب به رهبــر انقالب گفت: رهبر معظم انقالب! با اذن شــما حرف های دل مردم را مســتقیم 
و بی واســطه خدمت شــما گزارش می  دهم؛ امروز مردم می گویند اقتصاد ما زمانی به انحراف 
 کشــیده شــد که ربا به آن وارد شــد، به مردم با ســودهای هنگفت وام دادند و روی آن جریمه 

و تاخیر گرفتند.

کافه سیاست

رییس مجلس: 

برای ما حتی امضای 
»بایدن« هم تضمین نیست

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
مواضع رسمی بایدن نشان می دهد که تصمیم 
دارد فشار حداکثری ترامپ را به فشار هوشمند 
علیه مــردم ایران تبدیل کنــد، گفت: برای ما 
امضای بایدن هــم تضمین نیســت و فقط 
اقدامات عملی دولت بایدن شــرط اســت.

درصورتی که عادی شدن فرآیند فروش نفت، 
فعالیت های بانکی و تجارت شــرکت های 
ایرانی با دنیا را در عمل مشــاهده کنیم به آن 
روی خوش نشــان می دهیــم، گرچه به آن 
خوش بین نیســتیم.وی افــزود: اگر بایدن 
واقعا معتقد به توافقی اســت کــه به عنوان 
نفر دوم  دولت قبل با ایــران امضا کرده ، باید 
بدون پیش شرط تعهدات عمل نشده را اجرا 
و خسارات چندســاله مردم ایران را از انجام 
ندادن تعهدات دولت آمریــکا، جبران کند تا 
همانطور کــه رهبر حکیم انقالب در شــهریور 
ماه ۱3۹۸ سیاست عقالنی و اصولی ایران را 
تبیین کردند، بتواند در قالب کشورهای عضو 
توافق نامه ۵+۱ با ایــران تعامل کند. قالیباف 
تصریح کرد:  لغو تحریم ها باید یکی از اهداف 
در سیاست خارجی باشد؛ اما واقع بینی حکم 
می کند که  لغو تحریم ها بدون فرصت سازی 
و تولید قدرت و قوی کردن طبقه متوســط و 
مستضعف، ساده اندیشــانه است. مجلس 
شورای اســالمی معتقد اســت باید با تغییر 
برآورد آمریکا ، فشار تحریمی و اقتصادی بر 
ایران را برای آنان هزینه بر  کرد. درست است 
که بایدن با ترامپ فرق  دارد؛ اما مهم این است 
که بدانیم بایدن در بهترین حالت با اوبامایی 
که طراح تحریم های بــه اصطالح فلج کننده 
و اولین ناقض تعهدات آمریکاســت، تفاوتی 

ندارد.

بین الملل
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:

ساخت نیروگاه خورشیدی اصفهان منتفی است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: اجرای پروژه ساخت بزرگ ترین نیروگاه 
خورشــیدی دنیا در اصفهان منتفی شــد چراکه توافق با ســرمایه گذار آلمانی طرح به سرانجام 

نرســید.حجت ا... غالمی با اشــاره به 
اینکه تاســیس بزرگ تریــن نیروگاه 
خورشــیدی دنیــا در اصفهــان منتفی 
شــد، اظهار داشــت: توافق با سرمایه 
گذار آلمانی طرح به سرانجام نرسید و 
این پروژه عملیاتی نشد.وی به افتتاح 
آزادراه شــرق اصفهان به عنوان یکی از 
پروژه هــای مهم اصفهان اشــاره کرد و 
گفت: بخش اول و دوم آزادراه شــرق 
اصفهان که تکمیل کننده کریدور شمال 

به جنوب کشور است به احتمال زیاد روز پنجشنبه به صورت ویدئوکنفرانس توسط رییس جمهور 
به بهره برداری می رسد.معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان تصریح کرد: افتتاح 
این آزادراه می تواند مسیر تردد خودروهای عبوری از شــهر اصفهان را کوتاه کند و زمان سفر بین 

استان های شمالی و جنوبی کشور ۸۰ دقیقه کمتر خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 

نباید از تامین اقتصاد مردم غافل شد
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه کرونا تنها بعد پزشکی و درمانی ندارد، گفت: نباید 
از تامین اقتصاد مردم غافل شد.حسین میرزایی درباره وضعیت  کنترل بحران  بیماری  کرونا  در 
اســتان اصفهان ، اظهار کرد:کنترل کرونا نیازمندتغییر  رویکرد  36۰ درجه ای است و به نظر بنده 
سیاست قرنطینه یک سیاست شکست خورده اســت.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد:  سیاست قرنطینه یک سیاست شکست خورده است بنابراین باید تمهیدات 
ویژه  ای را اندیشــید و با کرونا زندگی کرد؛ اما  نباید  اجازه  داد به اقتصاد معیشــتی  مردم لطمه  
بخورد. وی ادامه داد:زمانی که  دولت اعتقاد دارد، برای مبارزه با بیماری کرونا کسب وکارها  تعطیل 
شود آیا  دولت  هزینه های  اقتصادی مردم  را تامین می کند؟ وی  ادامه داد: بیماری کرونا ابعاد 
مختلفی دارد  و تنها نباید به جنبه شیوع بیماری کرونا  توجه کرد بلکه باید به ابعاد روانی اقتصادی 

و فرهنگی کرونا نیز توجه ویژه داشت.

مدیرکل امور عشایر اصفهان:

16 درصد دام های عشایر اصفهان بیمه هستند
مدیرکل امور عشــایر اصفهان با اشــاره به این که بیمه گــذاران فقط بیماری هــای خاص دامی 
را پوشــش می دهند، گفت: ۱6۰ هــزار رأس معادل ۱6درصــد از یک میلیــون رأس دام جامعه 
عشایری این اســتان بیمه هستند.مختار اســفندیاری افزود: شــیوه بیمه دام ها و محصوالت 
باید از شــیوه ویژه ای پیروی کند در حالی  که در زمان فعلی روش موجود تنها برای مجتمع های 
عشــایری نزدیک به شــهرها مناســب است.اســفندیاری، اصالح و بازنگری در نگاه نهادهای 
مربوطه را خواستار شــد و افزود: به طور معمول در مســیر کوچ از هر ۱۰۰ تا ۲۰۰ رأس دام حدود 
پنج رأس تلــف می شــوند بنابراین دام عشــایر نیازمند بیمه خاصی اســت تا عشــایر متضرر 
 نشــوند.وی اضافه کرد: ســاالنه حدود ۱۱ هزار تن گوشــت قرمز توسط عشایر اســتان اصفهان

 تولید می شود.

با وجود تنگناهای اقتصادی، شرایط صنعت کفش اصفهان خوب است؛

پای امید در کفش تدبیر!

هر چند این روزهــا حال صنعت در نصف  مرضیه محب رسول
جهان چندان خوش نیست؛ اما کسب و 
کار  تولید کنندگان بی ادعای کفش اصفهان رو به راه است. اتحادیه ای 
که بدون حاشیه و شلوغ کاری دراین شرایط عالوه بر سوددهی ناشی 
از کاهش واردات، توانسته صادرات را هم از محصوالت خود افزایش 

دهد.
 آمار ارائه شــده از صنعت کفش اصفهان، حکایت از وجود 3۰۰ واحد 
تولیدی کوچک و 3۵ شهرک تولید کفش و رتبه چهارم استان در تولید 
کفش در کشور دارد؛ جایگاهی که با وجود  تمام تنگناهای اقتصادی 
ناشی از کرونا افت چندانی نداشته است. به عقیده فعاالن در صنعت 
کفش ایران، تولید کنندگان اصفهانی حــاال حرفی برای گفتن دارند.

نایب رییس اول اتحادیه کفش اصفهــان، یکی از دالیل پایدار ماندن 
این صنعت در شــرایط کنونی را وجــود تجربه و جوانــی در کنار هم 
می داند. به گفته علی ســجادی، اعضای اتحادیه در کنار هم توانسته 
اند کسب و کارشان را توسعه دهند و امســال هم قصد دارند با خرید 
یک زمین در کنار شــهرک صنعتی جی تولیدکنندگان صنف را به طور 
منســجم کنار هم جمع کنند. وی تصریح کرد: ما معتقدیم که کفش 
اصفهان در صنعــت مصنوعی حرف برای گفتــن دارد در نتیجه حتما 

باید این تولیدات از ایران خارج شــوند چون تولید باالست و مصرف 
داخلی جوابگوی تولیدات اصفهان نیســت، بنابراین اعتقاد داریم که 
در کنار تامین نیاز داخلی باید صادرات هم داشــته باشیم. سجادی با 
اشــاره به برنامه های آینده برای صنعت کفش اصفهان گفت: امسال 
قصد داشتیم نمایشگاهی از محصوالت مان را در کشورهای همسایه 
برپا کنیم؛ اما با شیوع کرونا دســت مان بسته شده است. البته سعی 
داریم آنها را به ایران و اصفهان دعــوت کنیم و تولیدات مان را در اینجا 

برای شان به نمایش بگذاریم.
وی تاکید کرد:» امروز شــغل ما شــغل ضعیفی نیســت بلکه شغل 
مظلومی اســت؛ یعنی جا بــرای پیشــرفت و آمدن جوانــان را دارد 
و تنهــا کمی همــت نیــاز دارد. بنابراین باید این شــغل بــه مردم و 
جوانان شناســانده شــود و در کنار آن با ایجاد یکســری زیرساخت 
ها و فرهنگ ســازی موجب جذب جوانان به این شــغل شویم«. در 
همین زمینه رییس اتحادیه کفاشــان اصفهان هم خواســتار اعمال 
محدودیت ها برای واردات کفش خارجی به کشور شده بود.  زاهدی 
در خصوص اشتغال زایی صنعت کفش استان اصفهان  اظهار داشت: 
اصلی ترین راه ایجاد شــغل و اشــتغال زایی در صنعت کفش استان 
اصفهان جلوگیری از واردات بی رویه کفش های خارجی به داخل بازار 

 کشور اســت که لطمه بزرگی به واحد های تولیدی صنعت کفش وارد 
 می کنــد.وی در خصوص افزایش اســتقبال مردم نســبت به خرید 
 کفش تولیــد ملی گفت:تنهــا راه اســتقبال مردم نســبت به خرید

 کفش ایرانــی، افزایش ســطح کیفیت کفــش تولیدی اســت که 
خوشــبختانه کیفیت تولیدی کفش اســتان اصفهان ساالنه در حال 
افزایش است.رییس اتحادیه کفاشان استان اصفهان اضافه کرد:بازار 
کفش اســتان دارای ظرفیت های بسیار زیادی اســت که می توانیم 
 با اســتفاده صحیح از این ظرفیت هــا زمینه رونق در ایــن صنعت را 

فراهم کنیم.
صنعت کفش با وجود پیشــرفت هــا و تاب آوری هایــی که تاکنون 
داشته است؛ اما نیازمند حمایت و ایجاد فرصت های تازه به خصوص 
در بخش های مالیاتی و سرمایه ای اســت. از سوی دیگر لزوم برند 
سازی برای گسترش روند صادرات کفش اصفهان هم احساس می 
شود. جهت  رسیدن به این مهم، زمینه های جذب سرمایه برای رشد و 
به روز آوری این بخش یک نیاز اساسی است. رونق در صنعت کفش 
استان اصفهان می تواند منجر به توسعه برخی صنعت های مهم استان 
از جمله صنعت نساجی، تولید چرم طبیعی و مصنوعی، قالب سازی 

فلزات و مواد پلیمری و... شود.

رییس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان 
گفت: ایجاد زنجیره های تولید راهکاری برای کاهش 
اختالف قیمت محصــوالت کشــاورزی از تولید تا 
فروش اســت.مهرداد مرادمنــد در خصوص خرید 
ارزان محصوالت کشاورزان اظهار کرد: هنگام برداشت 
محصول، به علت افزایــش عرضه، قیمت ها به ویژه 
در محصوالتی بــا قابلیت نگهــداری کمتر، کاهش 
پیدا می کند.وی با اشاره به نگهداری متفاوت انواع 
محصوالت کشــاورزی افزود: نگهداری خشــکبار 

راحت تر اســت، محصولی مانند ســیب زمینی نیز 
خاصیت انبارداری دارد؛ ولی با افزایش حجم تولید 
در هر هکتار و همزمان با برداشــت، محصول عرضه 
می شود و قیمت کاهش پیدا می کند.رییس سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه چند 
عامل باعث اختالف قیمت بین فروش محصوالت 
کشاورز و عرضه به مصرف کننده می شود، خاطرنشان 
کرد: از جمله این عوامل واســطه هایی مانند فعاالن 
میادین میوه و تره بار هستند. با عرضه محصوالت به 
این میادین، واسطه ها با برداشت درصدی از قیمت 
فروش، ایــن محصوالت را بین مغــازه داران توزیع 
می کنند، برداشت در حد عرف ایرادی ندارد؛ اما باید از 
اجحاف جلوگیری کرد.وی، توسعه صنایع تکمیلی را 

راهکاری برای جلوگیری از حجم زیاد عرضه دانست و 
خاطرنشان کرد: برای توسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی 
و فرآوری محصول تالش می کنیم. به عنوان مثال 
طرح هایی را برای مدیریت تولید سیب زمینی تعریف 
کردیم، به این ترتیب که سرمایه گذاران از سیب زمینی 
به عنوان ماده اولیه اســتفاده کــرده و محصوالت 
مختلفــی را از آن تولید کنند. مجوز هــای الزم برای 
ایجاد صنایع تبدیلی صادر شده که تعدادی ساخته و 
تعدادی دیگر هم در حال ساخت هستند.وی اظهار 
کرد: بعضی محصوالت مانند شیر، تخم مرغ، گوشت 
مرغ یا محصوالت زراعی همانند سیب زمینی و پیاز 
ارزش افزوده دارند که در تالش برای ایجاد زنجیره 

تولید در آن ها هستیم. 

ایجاد زنجیره های تولید، راهکار کاهش اختالف قیمت 
محصوالت کشاورزی

خبر روز

اصلی ترین راه ایجاد شغل و اشتغال زایی در صنعت کفش 
استان اصفهان جلوگیری از واردات بی رویه کفش های 
خارجی به داخل بازار کشور است که لطمه بزرگی به 

واحد های تولیدی صنعت کفش وارد  می کند

 86 مورد همسطح سازی دريچه های فاضالب در برخوار
به گزارش روابط عمومی آبفای برخوار ، عمليات ۸6 مورد همسطح سازی دريچه های فاضالب در 
بازه زمانی شش ماهه نخست سال جاری در آبفای شهرستان برخوار، توسط واحد بهره برداری انجام 
شد.الزم به توضیح است که اين عمليات با هدف پيشگيری از حادثه در تردد وسايل نقليه و همچنين 

مرئی کردن دريچه های فاضالب صورت گرفت.

رفع حادثه لوله اصلی 600 بتنی فاضالب در خانه اصفهان 
توسط آبفای منطقه 5

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه پنج، به دنبال دريافــت گزارش پس زدگی فاضالب ، اكيپ 
امداد وحوادث اين منطقه در محل حادثه واقع در خانه اصفهان حاضر شــد. در این حادثه لوله 6۰۰ 
بتنی دچار حادثه شــده بود و با اتصال به لوله ۸۰۰ پلی اتيلن رفع حادثه شد. الزم به ذكر است اين 

حادثه بر اثر فرسودگی شبكه فاضالب اين محل رخ داده بود.

327 متر لوله گذاری درمحدوده آبفای منطقه 5
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه پنج، واحد بهره برداری و توسعه فاضالب اين منطقه اقدام به 
توسعه واصالح شبكه فاضالب به متراژ3۲7متر در محدوده اين منطقه کرده است.اين عمليات بنابه 

درخواست مشتركين جديد و اصالح شبكه فاضالب در خیابان های خانه اصفهان صورت گرفت.

عملكرد 6 ماهه واحد حوادث آبفای برخوار
به گزارش روابط عمومی آبفا برخوار ، پرســنل واحــد حوادث منطقه ، طی6 ماهه ســال جاری اقدام به 
رسيدگی به 37 مورد حادثه انشعابات فرعی شبكه توزيع آب ، ۲۸ مورد حادثه شبكه اصلی آب و ۵۸۸ مورد 
انشعابات ، پس زدگی شبكه دفع فاضالب و 3 مورد رسيدگی مربوط به شبكه اصلی فاضالب  کرده است.

كلنگ زنی احداث مخزن 2000 متر مكعبی شاپور آباد
به گزارش روابط عمومی آبفای برخوار، کلنگ زنی مخزن ۲۰۰۰ متر مكعبی شهر شاپور آباد و روستای 
محسن آباد با حضور حاجی دليگاني، نماينده مجلس ، شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر شاپور 
آباد برگزار شد .شايان ذكر است اين مخزن با اعتباری بالغ بر 37میلیارد ريال ، آب شرب مورد نياز 

اهالی شهر شاپور آباد و محسن آباد را تامين می كند .

رفع گرفتگی بیش از 90 هزار متر شبكه فاضالب برخوار
به گزارش روابط عمومی آبفای برخوار، در بازه زمانی شش ماهه نخست سال، بیش از 9۰ هزار متر از 
شبکه جمع آوری فاضالب شست وشو شد. الزم به توضیح است که این عملیات مشكالت ناشی از 

پس زدگی و بوی نامطبوع و ريزش شبكه را به حداقل ممكن می رساند.

اصالح انشعابات آب واحدهای مسکونی واقع در خیابان 
امام خمینی )ره( شهر نصرآباد

به دنبال اصالح شبکه توزیع آب خیابان امام خمینی )ره( شهر نصرآباد به طول ۲۲۵ متر ، عملیات 
اصالح و استانداردسازی انشعابات آب ۱7 واحد مســکونی واقع در این خیابان با هزینه ای بالغ بر 

۱۵۰ میلیون ریال انجام شد.

کافه اقتصاد
س: ایمنا

عک

عضو هیئت رییسه مجلس مطرح کرد:آبفا

اصالح نظام مالیاتی؛ راهکار پیشرفت کشور
عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه بسیاری از افراد از طریق دالل بازی و بنگاه داری غیرمولد به سودهای کالن می رسند؛ اما در عین حال هیچ گونه مالیاتی 
نمی پردازند، گفت: اصالح نظام مالیاتی راهکار میان مدت و بلند مدت پیشرفت کشور است.سیدناصر موسوی الرگانی با انتقاد به ادامه فرارهای مالیاتی در کشور 
و عدم مدیریت این مهم ازسوی مســئوالن، گفت: جلوگیری از فرارهای مالیاتی برخی افراد -که به صورت داللی و کاذب معامالت میلیاردی انجام می دهند- 
اصلی ترین قدمی است که مسئوالن نظارتی باید در راستای اصالح نظام مالیاتی کشــور بردارند.نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
متاسفانه تنها مالیات کارمندان و تولیدکنندگان به موقع کسر می شود در حالی که تولیدکنندگان در شرایط سختی چرخ اقتصاد این کشور را می گردانند با این وجود 
مشمول معافیت های مالیاتی خاصی نمی شوند.عضو هیئت رییسه مجلس در تشریح راهکارهای بهبود نظام مالیاتی، گفت: تجمیع سامانه های اقتصادی، وضع 
مالیات برعایدی سرمایه، استقرار نظام جامع مالیاتی، تعدیل معافیت های مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد، رصد معامالت اشخاص حقیقی و اجرای 
قانون سامانه مؤدیان است.موسوی الرگانی، اصالح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را قدمی برای جبران کسری بودجه امسال دانست و افزود: بسیاری 

از افراد در حالی از طریق دالل بازی و بنگاه داری غیرمولد به سودهای کالن می رسند که هیچ گونه مالیاتی نمی پردازند.

تولید زعفران به 
روش آیروپونیک 

در اصفهان
پژوهشگر و کشاورز اصفهانی 
موفق شــد زعفران به روش 
آیروپونیــک تولید کنــد .در 
ایــن روش گیاه زعفــران در 
فضای سرپوشــیده با کنترل 
دما و رطوبت کشــت شــده و 
جوانه های گل ده پرورش داده 

می شوند.

وز عکس ر

عکس: صدا و سیما اصفهان

رییس اتاق اصناف اصفهان:

 هزینه تغییر ساعت کاری 
اصناف برعهده دولت است

رییس اتاق اصناف اصفهــان گفت: هرگونه 
هزینه ناشــی از قرنطینه عمومــی و تغییر 
ســاعت کاری واحدهای صنفــی فعال در 
بازار بر عهده دولت است.رسول جهانگیری 
با اشاره به آســیب اقتصادی مصوبه ستاد 
ملی مقابله با شــیوع ویــروس کرونا مبنی 
بر تعطیلی برخی گروه هــای صنفی پس از 
ســاعت ۱۸، اظهار کرد: اتاق اصناف اصفهان 
بودجه ای برای پیش بینی تمهیدات به منظور 
کاهش یــا جلوگیری از آســیب اقتصادی 
اجرای این مصوبــه به واحدهــای صنفی 
نــدارد.وی افــزود: جبران هرگونــه هزینه 
ناشــی از قرنطینه عمومی و تغییر ســاعت 
کاری واحدهای صنفی فعال در بازار برعهده 
دولت اســت؛ اما دولــت از وضعیت مالی 
مناسبی برخوردار نیست و اصناف از درآمد 
کســب وکار خود برای اجرای مصوبه ستاد 
ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا می زنند.

عضو هیئت رییسه اتاق اصناف ایران با اشاره 
به گالیه مندی واحدهای صنفی از آســیب 
اقتصادی اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با 
شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: مطالبات 
واحدهای صنفی و فعــاالن اصناف در رابطه 
با این مصوبه را به استانداری، اداره دارایی، 
بانک ها و دیگر مراجع تصمیم گیری ارجاع 
داده ایم.جهانگیری اضافه کرد: حمایت مالی 
از واحدهای صنفی که با اجرای مصوبه ستاد 
ملی مقابله با شــیوع ویروس کرونا آسیب 
اقتصادی دیده اند، در حیطه اختیارات اتاق 
اصناف نیست و بسیاری از مشاغل همچون 
صنف تاالرها و قهوه خانه ها از دست رفته اند.

وی ادامه داد: وام های کرونایی دولت برای 
حمایت از واحدهای صنفی آســیب دیده از 
شیوع گسترده ویروس کرونا به تعداد قابل 
توجهی از واحدهای صنفــی تعلق نگرفت و 
در حال حاضر تعداد محدودی از واحدهای 
صنفی که موفق به دریافت این وام ها شده 
بودند نیــز توانایی بازپرداخت اقســاط وام 

حمایتی دولت را ندارد.
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کاشت پاییزه چغندر قند؛ راه میانبر توسعه 
کشاورزی در چهارمحال

وجــود ۶۵۰ هــزار هکتــار اراضــی قابــل کشــت در چهارمحــال و 
بختیاری ســبب شــد تا بخــش اصلــی اقتصــاد این اســتان بر 
محــور کشــاورزی و شــغل های وابســته بــه این بخش اســتوار 
باشــد کــه رشــد محصــول و بهبــود تولیــدات در نهایــت موجب 
 بهبــود شــاخص هــای اقتصــادی همــه بخــش هــای اســتان 

خواهد شد.
گرایش کشــاورزان به کاشــت محصوالت پر درآمد با توجه به ویژگی 
های منطقه ای و اتکا به توان آبی موجود ســبب شده تا در سال های 
اخیر تولید چغندر قند به عنوان زراعت پرطرفدار مورد استقبال فراوان 
بهره برداران قرار بگیرد و چشم انداز روشــنی را برای آینده کشاورزی 

چهارمحال و بختیاری ترسیم کند.
کاشت پاییزه محصول چغندر قند به ســبب آب بری اندک یکی از به 
صرفه ترین زراعت ها محسوب می شود زیرا در این روش با استفاده 
از بارش های موسمی پاییزه و زمستانه، بیشترین دوره زراعی چغندر 
قند بدون نیاز به آبیاری مستقیم ســپری می شود و در اوایل بهار نیز 
باران مناسب کفاف رشد این محصول را می دهد و فقط یک یا ۲ نوبت 

قبل از برداشت نیازمند آبیاری مستقیم است.
عالوه بر تناژ خوب محصول چغندر، بخش های ســبز و سربرگ های 

این گیاه نیز جایگاه خوبی در میان علوفه ها دارد و می تواند بخشــی 
از نیاز دامداری هــا را تامین کرده و جلوی مصرف بــی رویه آب برای 
کاشــت گونه های آب بری مثل ذرت علوفه ای را بگیرد.شهرســتان 
خانمیرزا از جمله شهرســتان های این استان است که کشاورزان این 
منطقه قســمتی از زمین های کشــاورزی خود را به کشت چقندر قند 

اختصاص می دهند.
 مدیرجهادکشــاورزی شهرســتان خانمیرزا از آغاز برداشت محصول 
چغندر قند از مزارع  این شهرســتان خبر داد. محمد صادق خانجانی 
اظهار کــرد: پیش بینی می شــود امســال ۶ هزار و ۵۰۰ تــن  چغندر 
قند ازمزارع  شهرســتان خانمیرزا برداشــت وتحویــل کارخانه های 
قند استان شــود. خانجانی با اشــاره به آغاز برداشــت چغندرقند از 
14۵ هکتار ازمزارع شهرســتان خانمیرزا گفت: متوســط برداشــت 
این محصول  4۵ تــن در هکتار اســت.وی ادامه داد :تاکنون ســه 
 هــزار و 8۰۰ تن محصول چغندر قند از ســطح مزارع این شهرســتان 

برداشت شده است.
لونــی در فاصلــه 14۰   شهرســتان  خانمیــرزا بــا مرکزیــت آ
 کیلومتــری شــهرکرد، مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری

 قرار دارد.

سهم ناچیز شهرستان فارسان در احداث شهرک های صنعتی
شهرستان فارسان با بیش از 14۰ هزار نفر جمعیت تنها یک شهرک صنعتی دارد، این در حالی است 
که 1۰ هزار جوان بیکار استان تنها در این شهرســتان زندگی می کنند، یقینا احداث شهرک صنعتی 
سهم بسزایی در اشتغال جوانان شهرستان دارد.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال 
و بختیاری در خصوص نبود شهرک صنعتی در شهرستان فارسان اظهار کرد: در این شهرستان تنها 
کشتارگاه صنعتی جونقان احداث شده اســت، علت نبود شهرک صنعتی دیگر این است که زمین 
مستعد و مناسب در حدود ۳۰ تا 4۰ هکتار برای اختصاص شهرک صنعتی وجود ندارد و عمده اراضی 
جزو مستثنیات و اراضی کشاورزی و باغی است.حمیدرضا فالح،  با بیان اینکه برای رفع این مشکل 
در حال مکان یابی برای احداث واحد صنعتی در شهرستان فارسان هستیم، افزود: این منطقه اطراف 
شهر گوجان بوده و تالش می کنیم به صورت تملکی خرید اراضی را انجام دهیم.مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ایجاد شهرک صنعتی صنایع تبدیلی و تکمیلی 
کشاورزی و غذایی از جمله ظرفیت های شهرستان فارســان برای احداث شهرک صنعتی است.

فالح با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 1۵ واحد راکد به چرخه تولید بازگشته اند، 
اظهار کرد: عمده مشکالت واحدهای تولیدی ضعف بنیه مالی است، به عالوه مسائلی با بانک های 
اســتان نیز وجود دارد که باید رفع و رجوع شــود.وی، کمبود مواد اولیه، فروش و بازاریابی، وجود 
ماشین آالت قدیمی و مجهز نشدن سیستم ها به دستگاه های نوین را از دیگر مشکالت واحدهای 
صنعتی استان بیان و خاطرنشان کرد: تشویق برای ورود سرمایه گذاران به استان و ایجاد شرکای 
مالی، سرمایه گذاری بنیادهای دولتی و پخش سرمایه در شهرک های صنعتی استان از جمله عوامل 

موثر در راه اندازی مجدد واحدهای راکد است.

بانک اطالعاتی نقوش صنایع دستی چهارمحال و بختیاری 
تدوین می شود

معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری در نشست شورای 
پژوهشی نقوش صنایع دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه هم اکنون 
نقوش صنایع دســتی و هنرهای ســنتی به صورت پراکنده و بدون منبع جامع است، گفت: بانک 
اطالعاتی نقوش صنایع دستی و هنرهای سنتی این استان تهیه، جمع آوری و تدوین می شود.مهرداد 
رییســی افزود: پس از تهیه، جمع آوری و تدوین بانک اطالعاتی نقوش صنایع دســتی و هنرهای 
سنتی استان، می توان از این منبع برای انجام امور علمی و تولیدی در اختیار محققان و پژوهشگران 
و عالقه مندان این حوزه قرار گیرد.وی اضافه کرد: فلســفه نقوش و پیام آوری فرهنگی های قومی 
در روند تهیه، جمع آوری و تدوین بانک اطالعاتی نقوش صنایع دستی و هنرهای سنتی چهارمحال 
و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد.وی گفت: متاسفانه تغییر در برخی نقوش سنتی با نگاه تولید 

انبوه، به بسیاری تولیدات صنایع دستی و هنرهای سنتی آسیب وارد کرده است.

 10 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان 
در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

مدیر عامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیش از 1۰ هزار بسته معیشتی 
بین نیازمندان در چهارمحال و بختیاری توزیع شد، اظهار داشت: شیوع کرونا به برخی از خانواده های 
خسارت های قابل توجهی وارد کرده است که در این راستا بسته های معیشتی با تالش اعضای هالل 
احمر تهیه و بین نیازمندان استان توزیع شد.ایرج کیانی گفت: این بسته های معیشتی با کمک خیران 
تهیه شده و در بین خانواده های آسیب دیده از کرونا توزیع شد.وی گفت: بیش از دو هزار بسته معیشتی 
دیگر در استان تهیه شده که به زودی در بین نیازمندان توزیع می شود.مدیر عامل جمعیت هالل احمر 

چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بسته های معیشتی شامل مواد غذایی، برنج، روغن و… است.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
8/111 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 2921 مورخ 99/06/29 هیات اول  خانم فاطمه صادقي به شناسنامه 
شــماره 1272645371 كدملي 1272645371 صادره اصفهــان فرزند حجت اهلل بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 73.20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3264 فرعي 
از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شــماره 2840 مورخ 99/06/24 هیات اول آقاي حمید هدایت به شناســنامه 
شماره 313 كدملي 1289427501 صادره فرزند براتعلي بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 92.45 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 66 فرعي از 4483 
 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان به موجب بیع نامه و
  مــع الواســطه از طــرف آقــای حاجــی آقــا ســخنی دســتجردی خریــداری 

شده است.
3- رای شــماره 2855 مورخ 99/06/25 هیات اول خانم اكرم قاســمي به شناسنامه 
شماره 402 كدملي 1289036497 صادره فرزند بهروز بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 92.45 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 66 فرعي از 4483 
 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان به موجب بیع نامه و
  مــع الواســطه از طــرف آقــای حاجــی آقــا ســخنی دســتجردی خریــداری

 شده است.
4- رای شــماره 2842 مورخ 99/06/24 هیات اول آقاي حسینعلي رستم به شناسنامه 
شــماره 29 كدملي 1288728344 صادره اصفهان فرزند رحیم بر ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 165.64 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
5- رای شــماره 2232 مورخ 99/05/13 هیات اول آقاي احمد ابوعطا به شناســنامه 
شماره 638 كدملي 1288694946 صادره اصفهان فرزند جواد در قسمتي از یکبابخانه 
به مساحت 19.30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 27 فرعي از 3124 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 
طرف خانم صاحب حاج هاشمی، آقای براتعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی و خانم نیست 

در جهان زمانی خریداری شده است.
6- رای شــماره 2596 مورخ 99/06/06 هیات اول آقاي محمدجــواد فروتن دنبه به 
شناسنامه شــماره 1925 كدملي 1289226040 صادره فرزند حسینعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 153.84 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای مرتضی خدابخش خریداری شده است.
7- رای شــماره 2598 مورخ 99/06/06 هیات اول آقاي محمدجــواد فروتن دنبه به 
 شناســنامه شــماره 1925 كدملي 1289226040 صادره اصفهان فرزند حســینعلي

 بر دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 369.46 مترمربع مفروزی از 
 پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به
  موجب بیــع نامه و مــع الواســطه از طرف آقــای مرتضــی خدابخــش خریداری

 شده است.
8- رای شــماره 2597 مورخ 99/06/06 هیات اول آقاي حســین علي فروتن دنبه به 
شناســنامه شــماره 15174 كدملي 1282621017 صادره اصفهان فرزند حیدر علي 
بر چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 369.46 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 4786 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای مرتضی خدابخش خریداری

 شده است.
9- رای شماره 2895 مورخ 99/06/27 هیات اول آقاي مهدي عسگري به شناسنامه 
شماره 215 كدملي 6209696406 صادره سده لنجان فرزند علي بر پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100.73 مترمربع مفروزی از پالك شماره 133 فرعي از 
4348  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
10- رای شــماره 2896 مــورخ 99/06/27 هیــات اول خانــم مرضیــه رحیمــي 
خشــوئي به شناســنامه شــماره 138 كدملي 1286094534 صادره اصفهان فرزند 
محسن بر یك دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 100.73 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 133 فرعــي از 4348  اصلــي واقع در اصفهــان بخش 5 
 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی 

گردیده است.
11- رای شــماره 2839 مورخ 99/06/24 هیــات اول آقاي اســمعیل نیازعلي زاده 
 مقدم به شناسنامه شــماره 94 كدملي 4679513624 صادره اصفهان فرزند محمد بر
 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 108.90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 174 فرعي 
 از 4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب
  بیع نامــه و مع الواســطه از طــرف آقای حســنعلی صابــر دســتجردی خریداری 

شده است.
12- رای شــماره 282 مورخ 97/01/26 هیات اول آقاي امیر مســعود عطائي مباركه 
 به شناســنامه شــماره 1490 كدملي 0041348052 صــادره تهــران فرزند محمد

  بر1/5 دانگ از ششــدانگ یکبــاب مغازه به مســاحت 32/77 مترمربــع مفروزی 
از پالك شــماره 122فرعــي از4348 اصلي واقــع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت 
 ملــك جنــوب اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفــروز ثبتی 

گردیده است.
13- رای شــماره 280 مورخ 97/01/26 هیات اول آقاي ســعید احمدي به شناسنامه 
شماره 126 كدملي 1110667078 صادره فالورجان فرزند محمد علي بر 1/5 دانگ از 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 122فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شــماره 281 مورخ 97/01/26 هیــات اول آقاي محمد عطائــي مباركه به 
شناسنامه شماره 25 كدملي 5419060051 صادره مباركه فرزند رحمن بر سه دانگ از 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 122فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شــماره 3019 مورخ 99/07/07 هیات اول آقاي سیدصدرالدین میرفروغي 
به شناســنامه شــماره 306 كدملي 6339383831 صادره فرزند عیسي بر ششدانگ 
یکبابخانه دو طبقه به مساحت 150.42 مترمربع مفروزی از پالك شماره 341 فرعي از 

5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 
رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

 16- رای شــماره 615 مــورخ 99/02/17 هیــات اول آقــاي حســین آصفــي به
  شناســنامه شــماره 1120 كدملي 1289105146 صــادره اصفهان فرزنــد مراد بر
 ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 122/70 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره1 
فرعی از 3430 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان 
 به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طــرف آقای احمد صادق دســتجردی خریداری

 شده است.
17- رای شــماره 3042 مورخ 99/07/09 هیــات اول آقای یوســف جابري پوده به 
شناســنامه شــماره 3240 كدملي 1282777734 صادره اصفهان فرزنــد امیراله بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 126.27 مترمربع مفروزی از پالك شماره 341 
فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
 18- رای شــماره 3013 مــورخ 99/07/06 هیــات اول آقــاي روح اهلل جعفــري
 گندماني به شناســنامه شــماره 61 كدملــي 6299707615 صــادره بروجن فرزند 
رحمت اله بر ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 19 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 
 اصفهان به موجــب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای مرتضــی پوریان خریداری 

شده است.
 19- رای شــماره 3020 مــورخ 99/07/07 هیــات اول خانــم الله نقدي ســده به

 شناســنامه شــماره 34490 كدملــي 1970346124 صــادره فرزنــد صفرعلي بر 
 ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مســاحت 324.24 مترمربع مفروزی از
 پــالك شــماره 85 فرعــي از 4485 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش 5 حوزه 
 ثبت ملك جنــوب اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز ثبتی

 گردیده است.
20- رای شماره 3103 مورخ 99/07/15 هیات اول  آقاي حسین رحماني به شناسنامه 
شــماره 536 كدملي 1111256616 صــادره قهدریجان فرزند محمد بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 96.77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3083 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
 21- رای شــماره 2924 مــورخ 99/06/29 هیــات اول خانــم مهرنــوش صابري
  زانیاني به شناســنامه شــماره 4610289881 كدملي 4610289881 صادره فرزند
 هاشم بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 43.70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2946 
 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان به موجب بیع نامه و
خریــداری  د  نــژا ســلیمانی  مهــدی  آقــای  طــرف  ز  ا لواســطه  ا مــع    

شده است
22- رای شــماره 2934 مــورخ 99/07/01 هیــات اول آقــاي قاســم عزیــزي 
گشنیگاني به شناســنامه شــماره 2094 كدملي 4621631012 صادره فرزند اسداهلل 
بر ششــدانگ یکبابخانه مخروبــه قدیمی بــه مســاحت 366.17 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 4786 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طــرف آقای حیدر خدابنــده خریداری

 شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/08/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/26

 م الــف: 1035365 اعظــم قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امالك 
جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
8/112 شــماره نامه : 139985602024008246-1399/08/19 چون تحدید 
حدود ششدانگ زمین مزروعی كه بصورت باغ در آمده است پالك شماره 844 
فرعی از 4348 اصلی واقع در بخش پنج ثبت اصفهان كه طبق سوابق و  پرونده 
ثبتی به نام آقای حســین وحیدی فر فرزند اكبر و غیره در جریان ثبت می باشد 
عملیات تحدید حدود قانونًا به عمل نیامده اینك بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 1399/9/19 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به كلیه مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 
م الف: 1041689 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
8/113  شماره نامه: 139985602023004839-1399/08/16 سند مالکیت 
بمقدار سه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالك ثبتی 4826/82  واقع در بخش 4 
ثبت اصفهان بنام پرویــن مهدی پور چرمهینی  مورد ثبــت در دفتر الکترونیك 
139720302023018514 و سند بشماره چاپی سند 97-870722- الف صادر 
و تسلیم گردیده و اكنون طی استشهاد شهود بشماره 139902153732000481 
مورخ 1399/05/28 دفترخانه 412 اصفهان درخواســت صدور ســند مالکیت 
المثنی ملك فوق را نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یك اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یك نوبت آگهی می شود چنانچه كسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملك مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه كننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1044213  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مركزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/114  شــماره نامــه: 139985602023004840-1399/08/16 ســند 
مالکیت بمقدار سه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالك ثبتی 4826/82  واقع در 
بخش 4 ثبت اصفهــان بنام رضا حیدری پــور  مورد ثبت در دفتــر الکترونیك 
139720302023018513 و سند بشماره چاپی سند 870721-97-الف صادر 
و تسلیم گردیده و اكنون طی استشهاد شهود بشماره 139902153732000743 
مورخ 1399/08/10 دفترخانه 412 اصفهان درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
ملك فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یك اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یك نوبت آگهی می شــود چنانچه كســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملك مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه كننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1044215  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مركزي اصفهان

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 100 کیلومتر از طرح آبرسانی
 بن به بروجن لوله گذاری شد

اســتاندار چهارمحــال و بختیاری گفــت: از 11۶ کیلومتر 
طرح انتقال آب بــن به بروجن، تاکنــون 1۰۰ کیلومتر آن 
لوله گذاری شــده و 1۶ کیلومتر باقی مانده هم در دست 
اجراست.اقبال عباسی در حاشیه بازدید از طرح آبرسانی 
بن به بروجن افزود: مســیر اصلی این طرح 11۶ کیلومتر 
است که از آبگیر آغاز و تا شهر بروجن امتداد دارد و تاکنون 
برای آن ۲18 میلیارد تومان اعتبار هزینه شــده است.وی 
با اشــاره به فعالیت پیمانکاران در تمامــی نقطه ها و رفع 
مشــکل آبگیر طرح، تصریح کرد: با تالش بــه کار گرفته 
شده، پیش بینی می شود مسیر اصلی طرح تا پایان دولت 
دوازدهم به بهره برداری برسد.عباسی تصریح کرد: عالوه بر 
مســیر اصلی طرح بن به بروجن، این طرح مســیرهای 
فرعی به طول 1۳۷ کیلومتر نیز دارد کــه برای تکمیل کل 
طرح به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.استاندار 
چهارمحال و بختیاری، رونــد اجرایی طرح بن به بروجن 
را مطلــوب ارزیابی کرد و گفت: تنهــا دغدغه، محل آبگیر 
طرح بوده که در جغرافیای استان همجوار است و فرآیند 
اداری آن انجام شــده و ظرف هفته آینده آگهی مناقصه 
آن انجام می شود و پیمانکار شروع به کار می کند.عباسی 
تصریح کرد: امید است که مشکالت دفعات قبل، بار دیگر 
برای آبگیر طرح تکرار نشــود؛ اما چنانچه مشکلی در این 
خصوص شکل گیرد مردم نگران نباشند و بدانند مسئوالن 
این مشــکالت را برطرف می کنند.با بهره بــرداری از این 
طرح مشکل آب شرب 11 شهر و 1۳ روستای چهارمحال 
و بختیاری با جمعیتــی افزون بر 4۶۰ هــزار نفر برطرف 
می شــود.بخش هایی از چهارمحال و بختیاری به دلیل 

خشکسالی یک دهه اخیر با کمبود آب مواجه است.
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امام جمعه اصفهان مطرح کرد:

استفاده از ظرفیت معتمدان محلی برای حل اختالفات
امام جمعه اصفهان گفت: وجود شورا های حل اختالف برای جلوگیری از ورود پرونده ها به محاکم 
قضایی الزم و ضروری است.آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد در دیدار رییس شورا های حل 
اختالف استان با تاکید بر استفاده از ظرفیت معتمدان محلی، ریش سفیدان و افراد باتجربه برای 
حل اختالفات افزود: البته وجود شــورا های حل اختالف هم الزم و ضروری است تا پرونده ها به 
محاکم قضایی وارد نشــود و با سازش و مصالحه، اختالفات برطرف شــود.امام جمعه اصفهان 
گفت: قضاوت در شرایط کنونی بسیار سخت شده و مسئوالن شــورای حل اختالف باید با دقت 
نظر، از قضات با تجربه در حوزه صلح و سازش استفاده کنند.رییس شورا های حل اختالف استان 
نیز در این دیدار گفت: طی یک سال گذشــته بیش از ۲۵۸ هزار پرونده وارد شورای حل اختالف 
استان اصفهان شــده که در همین مدت تعداد ۲۶۲ هزار پرونده نیز از مجموع پرونده ها مختومه 
شده است.رییس شورا های حل اختالف استان با بیان اینکه گسترش فرهنگ صلح و سازش در 
استان اصفهان نیازمند کار فرهنگی بیشتری است، عنوان کرد: پرونده هایی که با صلح و سازش 

خاتمه یافته ۳۲ درصد است و استان اصفهان رتبه ۱۲ کشور را در این زمینه دارد.

تعطیلی اصفهان، راه حل شکست زنجیره کرونا 
نهضت استادی بسیج اســتان اصفهان نامه ای سرگشاده خطاب به ســتاد پیشگیری و مقابله 
با کرونا در اســتان منتشــر کرد.در ابتدای این بیانیه آمده است: بسیج اســاتید استان اصفهان 
رویکرد حل المســائلی را در تمامــی زمینه ها و با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری ســر 
لوحه  برنامه های خود دارد و خــود را موظف می داند در هر مکانی و زمانی تعللی مشــهود وجود 
داشــته باشــد، ضمن تذکر و مطالبه آن، راهکارهای برون رفــت از آن را نیز ارائه دهد.اســاتید 
بسیجی استان اصفهان با اشــاره به آمار باالی کرونا در اســتان اصفهان تصریح کرده اند: اکنون 
خانواده های اصفهانی هر روز ســیاه پوش می شــوند، نه به خاطر یک ویــروس بلکه به خاطر 
تعلل؛ تعلل در تصمیــم گیری و یا اراده معیوب در تصمیم ســازی، به دالیــل مختلف جناحی و 
غیر جناحی، اقتصادی، سیاســی و حتی فرهنگی و...  هنگامی که در بیانات مقام معظم رهبری 
صراحت وجود دارد، جایی برای تفســیر آن وجود ندارد و می بایســتی عملیاتی شود.اســاتید 
بســیجی اســتان اصفهان تاکید کرده اند: یقین بدانید اگر تعطیلی دو تا ســه هفته ای اصفهان 
انجام شود و زنجیره مردمی شکسته شــود، زنجیره  انتقال کرونا هم شــروع به شکسته شدن 
 می کند و این حداقل کاری اســت که برای نجات کادر درمان از جنگ فرسایشــی کرونا می توان 

انجام داد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان:
 بیمارستان های تخصصی، درگیر پذیرش بیماران

 کرونایی می شوند
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: استان اصفهان در وضعیت بحرانی قرار دارد و هر 
روز بدتر از روز گذشته می شود.آرش نجیمی در خصوص وضعیت کرونا در اصفهان اظهار کرد: روند استان 
اصفهان در شیوع کرونا روند »بسیار بسیار رو به افزایش« اســت و تقریبا می توان اعالم کرد که استان 
اصفهان در وضعیت بحرانی قرار داشته و هر روز بدتر از روز گذشته می شود.وی افزود: ظرفیت بیمارستان 
های استان را حداکثر کردیم، اما اگر روند افزایش بیماری کرونا به همین میزان باشد، بیمارستان های 
جدید و تخصصی مانند بیمارســتان های امام حسین)ع( و سید الشــهدا)ع( و چمران را به بستری 
های کویید ۱9 اختصاص مــی دهیم.نجیمی اضافه کرد: محدودیت ها بــرای جلوگیری از تجمعات و 
 رفت و آمدهای غیر ضروری گذاشته شده اســت و تعطیالت دو هفته ای بستگی به تصویب ستاد ملی 

کرونا دارد.

نماینده مردم اصفهان اظهار داشته  که دستور  تخصیص بودجه در خصوص آسیب های اجتماعی از سوی رییس جمهور داده شده است؛

پاراف های دپوشده!

»بررسی و اقدام شود« این پاسخ رییس  پریسا سعادت
جمهــور بــه نامه ای اســت کــه عباس 
مقتدایی به وی نوشته تا رییس دولت فکری به حال سازمان عریض 
و طویل بهزیستی کند و البد پولی بدهد تا خرج زخم های ناسور مناطق 
حاشیه ای اصفهان و آســیب های اجتماعی ناشی از آن شود. عباس 
مقتدایی، نماینده مــردم اصفهان به تازگی در رســانه ها از دســتور 
رییس جمهور در خصوص تخصیص بودجه در الیحه بودجه سال آینده 
به آســیب  های اجتماعی خبر داد. مقتدایی، درباره لزوم رسیدگی به 
آســیب های اجتماعی گفت: مبحث آســیب های اجتماعی یکی از 
مهم ترین معضالتی است که امروز در سراسر کشور وجود دارد و فعاالن 
اجتماعی در این زمینه دغدغه هــای فراوانی دارند که به صورت مرتب 

به نمایندگان مجلس منتقل کرده اند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: طی هفته های 
گذشــته تصویری از پیکر یک نوزاد در اصفهان انتشار یافت که باعث 
ناراحتی همــه مردم شــده و بر کــم کاری دســتگاه ها در خصوص 
حاشیه نشــینی صحه گذاشــته اســت.وی ادامــه داد: در خصوص 
مسائلی همچون حاشیه نشــینی، کودکان کار، فقر و... مکاتبه ای را با 

رییس جمهور انجام دادم و در آن تاکید کردم که در جهت تقویت بودجه 
نهادهای حمایتی همچون سازمان بهزیستی در خصوص آسیب های 
اجتماعی در الیحه بودجه ســال آینده گام برداشــته شود و این مورد 
دارای اهمیت اســت.مقتدایی مطرح کرد: جناب آقای رییس جمهور 
 روی این نامه بــه رییس ســازمان برنامه و بودجه دســتور دادند و 

پی نوشت کردند که بررسی و اقدام شود.
 وی افــزود: قطعــا مجلــس نیــز در خصــوص بودجه مربــوط به 
آســیب های اجتماعی در موعد مقرر حمایت الزم را انجام می دهد.

دســتور آقای رییس جمهور نوید بخش اقدام متناسب در این حوزه 
اســت و خرســندیم که دولت نیز بر  اهمیت این مبحث تاکید دارد.

مقتدایی در پایان خاطر نشــان کرد: قطعا با رییس سازمان برنامه و 
بودجه صحبت خواهیم کرد که دســتور رییس جمهور عملیاتی و مورد 

توجه ویژه قرار گیرد. 
هر چند تخصیص بودجه ای ویژه به مناطقی مانند حصه می تواند در 
تسریع رفع معضالت کمک کند؛ اما آیا واقعا حصه از کمبود بودجه رنج 
می برد یا از بی توجهی های اجتماعی و نبود برنامه برای رفع مشکالت 
قشر های آســیب پذیر ؟ واقعیت این اســت که با اقدامات عمرانی 

شهرداری طی سال های اخیر امروز محله حصه دارای سیستم آب و 
فاضالب و آسفالت است، اما در بخش فرهنگی و اجتماعی نیم نگاهی 
نیز به این محله نشده اســت و همچنان در سایه بی توجهی مسئوالن 
شهری و اســتانی شــاهد حضور معضالت مختلف اجتماعی و حتی 
بازتولید آن  هستیم. این محله با وجود بودجه کالن در نظر گفته شده 
برای آن همچنان در شــرایط نامطلوب اجتماعی به سر برده که نه تنها 
تعداد افراد آسیب دیده اجتماعی ساکن شده در این محله را افزایش 

داده بلکه ساکنان اصلی محله را نیز دچار دردسر کرده است.
 آیا بهتر نبــود نماینده محترم به جای اینکه راه حل ســریع و آســان 
زدن یک نامه به رییس جمهور را انتخاب کند خــود در منطقه حضور 
 می یافت و مشــکالت را از زبــان فعاالن اجتماعــی منطقه پیگیری

 می کرد؟ شــاید همین نمایندگان با چند دستور و فعال کردن خیران 
بتوانند خیلی راحت تــر و بهتر مشــکالت حصه و مناطق مشــابه را 
حل و فصل کنند؛  اما این روزها متاســفانه هــر کاری باید از مجاری 
ســازمان برنامه و اخذ بودجه رد شــود در حالی که همه چیز و تمام 
 مشکل فقط پول نیســت ، گاهی بررســی و اقدام از نزدیک کارسازتر 

خواهد بود.

مدیر پروژه شبکه مهدهای کودک با اشاره به اجرای 
طرح »همراِه مهد« گفت: بر اساس این طرح تمام 
مهدهای کودک سراسر کشــور می توانند به صورت 
رایگان به این شبکه متصل شوند و به ارائه خدمات 
مختلف از جمله آموزش های آنالین بپردازند.سعید 
باطنی با اشاره به اینکه شــبکه مهدهای کودک یک 
بســتر ارتباطی تحــت وب و یک پــل ارتباطی بین 
مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی، خانواده ها 

و ارگان هــای خصوصــی و دولتی فعــال در حوزه 
کودک است، اظهار داشت: این شبکه تالش می کند 
فضایی در اختیار اعضای خود قرار دهد تا همه اعضا 
بتوانند به ارائه و دریافت خدمــات گوناگون در این 
زمینه بپردازند.مدیر پروژه شــبکه مهدهای کودک 
با بیان اینکه شــبکه مهدهای کــودک در چهارچوب 
مسئولیت های اجتماعی خود در بحران کرونا طرحی 
با عنوان »همراِه مهد« تعریف کرده است، افزود: بر 
اساس این طرح تمام مهدهای کودک سراسر کشور 
می توانند به صورت رایگان به این شبکه متصل شوند 
و به ارائه خدمات مختلف از جمله آموزش های آنالین 
بپردازند.وی با بیان اینکه شبکه مهدهای کودک یک 
بستر بومی در بستر وب در حوزه کودکان زیر ۶ سال 

کشور است، بیان کرد: در این شبکه کارشناسان دفتر 
امور کودکان سازمان بهزیســتی، مدیران و مربیان 
مهدهای کودک و خانواده هــا و فعاالن حوزه کودک 
شامل تولیدکنندگان و متخصصان به ارائه و دریافت 
خدمات به صورت غیرحضوری می پردازند.باطنی با 
بیان اینکه این شبکه در ســال ۸۳ با سه مهدکودک 
شــروع به کار کرد و در حال حاضر در سراسر کشور 
اجرایی شــده اســت، تصریح کرد: به دلیل شیوع 
کرونا هزینه عضویت را رایــگان کردیم که این طرح 
مورد اســتقبال مهدهای کودک و دفتر امور کودکان 
سازمان بهزیستی کشــور قرار گرفت به شکلی که در 
حال حاضر ۱۰ هزار مهدکودک تحت پوشش خدمات 

شبکه قرار گرفته اند.

آموزش آنالین مهدهای کودک  با طرح »همراِه مهد«

هر چند تخصیص بودجه ای ویژه به مناطقی مانند حصه 
می تواند در تسریع رفع معضالت کمک کند؛ اما آیا واقعا 
حصه از کمبود بودجه رنج می برد یا از بی توجهی های 
اجتماعی و نبود برنامه برای رفع مشکالت قشر های 

آسیب پذیر ؟

تردد قاچاقچیان از شهرضا ناامن تر می شود
با نصب دستگاه ایکس ری در ایست و بازرســی شهید امامی شــهرضا، تردد قاچاقچیان کاال و 
مواد مخدر در این ایســتگاه ناامن تر از گذشته می شــود.فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با 
بیان اینکه شهرستان شــهرضا با توجه 
به موقعیت بسیار حساســی که از نظر 
جغرافیایی دارد، سهم بسیار مهمی در 
ایجاد امنیت در داخل اســتان و کشور 
خواهد داشــت، اظهار  کــرد: پلیس در 
شهرضا با امکانات شهرستانی خدماتی 
در سطح ملی ارائه می دهد که با توجه به 
موقعیت جغرافیایی شهرضا الزم است 
درجه انتظامی آن افزایش یابد.صادق 
کاظم زاد با بیان اینکه شهرستان شهرضا 
در کریدور شمال به جنوب کشور و بر سر راه ۵ استان کشور قرار گرفته است و در پیک تردد بیش 
از ۵۰ هزار خودرو از محورهای مواصالتی آن عبور می کند، افزود: الزم است تجهیزات بیشتری در 
اختیار پلیس و ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا قرار بگیرد.وی با بیان اینکه یکی از مطالبات 
مهم مسئوالن شــهرضا، ارتقای درجه انتظامی این شهرستان است که توســط نماینده مردم در 
مجلس در حال پیگیری است، بیان کرد: شــهرضا جایگاه مهمی در ایجاد امنیت در کشور دارد و 

ایستگاه شهید امامی این شهرستان خدمات ملی ارائه می دهد.

پرونده کالهبرداری از سناتور قبل از انقالب در دادگاه
رسیدگی به پرونده کالهبرداری از یک ســناتور پیش از انقالب پس از ۱7 سال در حالی از سوی 
وارثان وی پیگیری می شود که متهم ردیف اول این پرونده مدعی است او را به اشتباه بازداشت 
کرده اند و قضات برای رســیدگی به این پرونده در انتظار جواب پزشکی قانونی و مشخص شدن 
آزمایشات پزشــکی از متهم اصلی هستند.رسیدگی به این پرونده از ســال ۸۲ با شکایت وکیل 
این سناتور مبنی بر اینکه اسناد و اموال موکلش به ســرقت رفته  آغاز شد. ماموران پس از طرح 
شکایت، تحقیقات شان را آغاز کردند؛ اما مدتی بعد این ســناتور فوت کرد و وراث او پیگیر ادامه 
روند رسیدگی به پرونده شدند. فرزندان شاکی مدعی بودند که پدرشان چندین هکتار باغ و زمین 
در تهران و اطراف آن داشته که اسناد آنها به سرقت رفته اســت. پس از چند ماه ماموران متوجه 
شدند که یک پرســتار خانگی به مدت 4 ســال از این پیرمرد مراقبت می کرده و پس از فوت او 
پرستار هم به یکباره ناپدید شده است. از سوی دیگر بررسی اسناد نشان می داد اسناد با امضای 
این ســناتور و به صورت کامال قانونی منتقل شده  اســت. با این حال احتمال جعلی  بودن اسناد 
قوت گرفت. تا اینکه ۳ سال پس از طرح شکایت، فردی که قصد انتقال بقیه اموال این پیرمرد را 
داشت، شناسایی و بازداشت شد. پس از دســتگیری این فرد و بازجویی از او معلوم شد که یک 
باند حرفه ای ۱9 نفره سال  ها برای به دســت آوردن این اموال برنامه ریزی کرده  بودند.آنها زنی به 
نام »فریبا« را به عنوان پرستار وارد خانه سناتور کرده و پس از جلب اعتماد، محل نگهداری اسناد 
و اموال را شناسایی کرده و آنها را به صورت کامال حرفه ای و در فواصل مختلف از خانه خارج کرده 
تا سایر اعضای باند عملیات جعل و انتقال آن را انجام دهند. به  این  ترتیب فریبا بازداشت شد و در 
بازجویی گفت: اعضای باند  از من خواستند تا اسناد را از خانه خارج کنم و به دست شان برسانم. 
البته به من گفتند که پس از چند روز دوباره اســناد را به من برمی گردانند تا ســرجایش بگذارم. 
واقعا نمی دانســتم که آنها قصد جعل اسناد را دارند.بدین ترتیب ســایر اعضای باند شناسایی و 
دستگیر شدند و بررسی های بیشــتر پلیس نشان داد که این باند لیســتی از اموال و خانه های 
 چندین فرد ثروتمند دیگر را هم تهیه کرده اند و قصد دارند تا به همین شــیوه ملک و امالک شان 

را تصاحب کنند. 

با مسئولان جامعه

خبر روزاخبار

نماینده مردم اصفهان:

سطح آلودگی ها نسبت به 
گذشته کاهش یافته است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: اصفهان کالن شهری است 
که باید با کاســتن صنایع آالینــده و ایجاد 
صنایع سبز به ســمتی پیش برویم که در 
یک دهه آینده با استفاده از صنایع سبز به 
تولید بپردازیم؛ صنایع سوخت بر و صنایع 
آالینده باید به بیرون از شهر و حتی بیرون 
از مناطق حاشــیه ای شــهر هدایت شود.

عباس مقتدایی اظهــار کرد: آلودگی هوای 
اصفهان امســال در مقایســه با سال های 
قبل وضعیت مشابهی دارد، البته در گزارش 
هایی که محیط زیست ارائه کرده است این 
گونه مطرح شده که مباحث محیط زیستی 
را بــا جدیت بیشــتری دنبال مــی کنند و 
سطح آلودگی ها نسبت به گذشته کاهش 

یافته است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی تصرح کرد:  اینکــه این موضوع 
از ســوی مراکز پژوهشــی و یا تحقیقاتی 
راســتی آزمایی شــده باشــد هیچ منبع و 
مرجعی وجــود ندارد، اما به نظر می رســد 
حجم آلودگی های هوا در مقام مقایســه 
 بــا ســال هــا گذشــته افزایــش نیافته

 باشــد.وی افزود: این عــدم افزایش می 
تواند ناشــی از کاهش فعالیــت صنایع و 
همچنین افزایش راندمان تصفیه ســازی 
هوا  و همچنین دالیل فنــی و تکنولوژیک 
داشته باشــد.عباس مقتدایی خاطرنشان 
کرد: در مجمــوع  با توجه بــه اینکه بیش 
از ۸ هزار واحد تولیدی در ســطح اســتان 
فعال هســتند و با توجه بــه اینکه مناطق 
شــهری ما و میزان خودروهای شــخصی 
بسیار زیادتر از سال های گذشته است باید 
برای ماه ها و ســال های آینده به گونه ای 
تدبیر شــود که ما با اســتفاده از باالترین 
استانداردهای مربوط به سوخت و کاهش 
اســتفاده از مــازوت بتوانیم مشــکالت 
 زیســت محیطی اصفهان در زمینه هوا را به

 حداقل برسانیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعالم کرد: میانگین بارش ها در استان اصفهان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون تقریبا ۱۳.۶۲ میلی متر بوده که 
نسبت به میانگین بلندمدت ۲۱ درصد کاهش داشته است.منصور شیشه فروش با اشاره به اولین بارش سال زراعی جدید در  هفته گذشته در استان اصفهان، 
اظهار کرد: این اولین بارش سال زراعی جدید بود تا روز شنبه ۲4 آبان ماه نیز کمابیش در سطح استان ادامه داشت.وی با بیان اینکه بیشترین بارش ها مربوط 
به شهرستان سمیرم بود، گفت: این جبهه بارش زا شــمالی و جنوبی بود و به همین خاطر بیشتر مناطق جنوبی اســتان را دربر گرفت.وی اعالم کرد: میانگین 
بارش های استان اصفهان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون تقریبا ۱۳.۶۲ میلی متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۲۱ درصد کاهش داشته است.شیشه 
فروش در ادامه به پایداری هوا در آبان ماه جاری اشاره و خاطرنشان کرد: همانگونه که اداره کل هواشناسی استان از ابتدای مهرماه پیش بینی کرده بود که بارش 
های پاییز امسال با تاخیر و کاهش همراه است، پایداری و سکون هوا پیش بینی می شد. براین اساس از ابتدای آبان ماه تاکنون ۶ روز هوای سالم داشتیم.وی 
یادآور شد: بارندگی های چند روز گذشته باعث تخلیه آالیندگی های تجمیع شده شد و وضعیت هوای اصفهان سالم بود، اگرچه پیش بینی اداره کل هواشناسی 
کاهش میزان بارش ها نسبت به میانگین بلندمدت است. همچنین در موج بارندگی اخیر هم در غرب و منابع آبی استان بارش کمتری رخ داد که به سامانه های 

بارشی جهانی ارتباط دارد.

کاهش 21 درصدی بارش ها در  استان اصفهان

مهاجرت پرندگان به 
تاالب زیبای گندمان

بارش اولین برف پاییزی ارتفاعات 
کــوه کالر در اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری را ســفیدپوش کــرد 
که در کنــار کوه کالر تــاالب زیبای 
گندمــان وجــود دارد و در ایــن 
تاالب پرندگانــی همچون )باکالن 
ها،ســلیم،حواصیل،کاکایی هــا، 
سنقرها،لک لک ،و چنگر و ... ( در 
فصل مهاجرت به این تاالب ســفر 

می کنند .

وز عکس ر



برنامه هفته دوم لیگ برتر متمرکز والیبال مردان اعالم شد
بر اساس تصمیم نشست هم اندیشی ادامه لیگ برتر، دیدارهای باقی مانده دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران به 
صورت متمرکز و به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.هفته نخست لیگ برتر متمرکز مردان در روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه ۱۸، ۲۰ و ۲۲ آبان ماه با برگزاری 
۱۸ دیدار هفته های هشــتم، نهم و دهم دور رفت مرحله مقدماتی این مسابقات پیگیری شــد.کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات فدراسیون والیبال، برنامه 
هفته دوم لیگ برتر متمرکز والیبال مردان کشور را اعالم کرد که ۱۸ مســابقه دیگر در روزهای چهارشنبه، جمعه و یکشنبه پنجم، هفتم و نهم آذرماه برگزار خواهد 
شد.این بازی ها نیز مربوط به دیدارهای هفته های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر مردان کشور است که در ساعت های ۱۱، ۱۴ و 
۱۷ در خانه والیبال تهران و سالن فدراسیون برگزار می شود.بر اساس این برنامه، تیم های شهرداری گنبد و شهداب یزد در روز چهارشنبه پنجم آذرماه، تیم های 
فوالد مبارکه سپاهان و پیکان تهران در روز جمعه هفتم آذرماه و تیم های شهرداری ارومیه و فوالد سیرجان در روز یکشنبه نهم آذر ماه استراحت خواهند داشت.
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چرا به تیم ملی دعوت نمی شوی؟
 ســوال تکراری این روزهای خبرنگاران و برخی رســانه ها از علیرضا حقیقی، دروازه بان گل گهر 
سیرجان این است: آیا برای دعوت شدن به تیم ملی امیدواری؟ پاسخ حقیقی هم بی گمان تکرار 
مکرارت است: »حق طبیعی هر مربی است که بخواهد نفراتش را انتخاب کند. در این اردو صالح 
دانســتند این دروازه بان ها باشند. من هم تمام سعی و تالشــم را می کنم که با انجام بازی خوب 
بتوانم نظر سرمربی تیم ملی را جلب کنم.«به نظر می رسد در تنظیم برخی سواالت باید شاهد یک 
تجدیدنظر اساسی باشــیم؛ علیرضا حقیقی یا هر دروازه بان دیگری چرا باید فقط از احساسش 
در این باره بگوید؟ این همه دروازه بان شماره یک داریم. از بیرانوند بگیرید تا امیر عابدزاده، رشید 
مظاهری و پیام نیازمند که بی شک ســرمربی تیم ملی روی هر کدام از آنها نظر دارد. در نتیجه چه 
جایگاهی برای علیرضا حقیقی که چند سال است در تیم ملی بازی نمی کند و دعوت هم نمی شود 
در حال حاضر وجود دارد؟اصال این چه سوالی و چه اصراری اســت وقتی می بینیم سرمربی تیم 

ملی، رقابت های لیگ را هر هفته زیرنظر دارد و او خودش چشم دارد و می بیند.

اعتراض علیرضا فغانی: 

چرا »عرب براقی« خط خورد؟
اعتراض ها و انتقادها به عملکرد فدراسیون فوتبال تمامی ندارد و این بار علیرضا فغانی، داور خوب 
کشورمان از موضوعی گله دارد.اگر چه علیرضا فغانی برای ســال ۲۰۲۱ هم در لیست داوران بین 
المللی فوتبال ایران گرفته و به همین بهانه می تواند یکی از گزینه های قضاوت در جام جهانی آتی 
باشد اما هم چنان از فدراسیون فوتبال ایران گله مند است.این ناراحتی به دو دلیل است؛ اول اینکه 
ابتدا او از لیســت داوران بین المللی فوتبال ایران حذف و تبعات این تصمیم و اعتراض مردم به 
تصمیم کمیته داوران موجب بازگشت علیرضا فغانی به لیست داوران بین المللی شد. به واقع اگر 
این موضوع پیش از اعالم رسمی به بیرون درز پیدا نمی کرد و مردم متوجه نمی شدند و اعتراض 
نمی کردند، کمیته داوران  نام علیرضا فغانی را از لیســت داوران بین المللی فوتبال ایران خط می 
زد.اعتراض دوم علیرضا فغانی به کمیته داوران به خاطر خط زدن نام عرب براقی در لیست داوران 
بین المللی اســت. داور جوانی که محصول آکادمی کنفدراســیون فوتبال آسیا به شمار می رود و 

برادر همسر فغانی است.فغانی عقیده دارد با حذف عرب براقی با او تسویه حساب شده است.

گزینه پرسپولیس در ماشین سازی ماندگار شد
مدیرعامل باشــگاه ماشــین ســازی در مورد حضور پیمان بابایی،مهاجم قرضی فصل گذشــته 
ســومقاییت آذربایجان در تمرینات تیم فوتبال ماشــین سازی تبریز اظهار داشــت: بابایی با ما 
قرارداد دو ساله دارد و در حال حاضر هم مشغول تمرین است. یک سری مشکالتی وجود داشت 
که ما او را آزاد گذاشــته بودیم تا به تراکتور یا هــر تیم دیگری می خواهد بــرود؛ اما به هر صورت 
این اتفاق نیفتاد و االن دوباره در جمع بازیکنان ماشــین ســازی و در تیم ما ماندگار شده است.

سیدمحمد ســیدعلوی در خصوص فســخ یک طرفه شــاهین توکلی و اعتراض باشگاه تبریزی 
به این مســئله گفت: از طریق وکیل باشــگاه در حال پیگیری این پرونده هســتیم. جلسه ای در 
کمیته استیناف برگزار شد و طی آن قرار شــد دو طرف با هم به توافق برسند. نمی خواهیم به زور 
کسی را در تیم نگه داریم و قرار اســت طی دو ســه روز آینده با هم صحبت کنیم و به جمع بندی 
در مورد صدور رضایت نامه برســیم. اگر طی یک هفته به توافق نرســیم بعد از آن جلسه دیگری 
در کمیته وضعیت فدراســیون فوتبال برگزار می شــود و این کمیته تصمیم نهایی را می گیرد.وی 
در مورد انتقال بابک مرادی به اســتقالل و فســخ یک طرفه این بازیکن با ماشین سازی عنوان 
کرد: این پرونده هــم مانند پرونده توکلی اســت. ما طلــب غرامت کردیم و منتظــر اعالم زمان 
 برگزاری جلسه توســط کمیته اســتیناف هســتیم. به خود این کمیته هم اعالم کردیم که آماده

 حضور در جلسه ایم.

همراه با شدت گرفتن محدودیت های کرونایی؛

 برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتبال در سایه ای از ابهام

با شدت گرفتن محدویت هایی کرونایی   سمیه مصور
در کشــور ابهاماتــی در خصــوص ادامه 
برگزاری لیگ برتر فوتبال ایجاد شده و گمانه زنی ها برای تعطیلی این 
رقابت ها آغاز شده اســت.فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور که با تاخیر ده روزه ای روز جمعه ۱6 آبان با برگزاری چهار دیدار 
آغاز شده بود به دلیل برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با 
تیم ملی بوسنی به مدت دو هفته تعطیل شــد تا پنجشنبه ۲9 آبان با 
برگزاری ســه دیدار دوباره از سر گرفته شود؛ اما  شــیوع موج جدید 
ویروس کرونا و باال رفتن آمار مبتالیان و درگذشــتگان موجب شد تا 
مسئوالن ستاد ملی کرونا محدویت های جدیدی را در دستور کار قرار 
دهند. بر اساس تصمیم این ستاد، یکم آذر ماه به عنوان آغاز دور جدید 

محدودیت ها اعالم شده است.
در این مرحله شهرستان های کشــور به سه دسته قرمز، نارنجی و زرد 
تقســیم می شــوند که باالترین محدودیت ها در ۱۰۰ شهرستان دارای 
وضعیت قرمز از جمله تهران اعمال خواهد شــد.بر این اســاس، در 
شهرســتان های دارای وضعیت قرمز )از جمله مرکز استان ها(، همه 
مشاغل به جز  مشــاغل ضروری شــامل مراکز درمانی، داروخانه ها، 

مراکز امدادرســانی، ســوپرمارکت ها و فروشــگاه های زنجیره ای و 
مراکز ارائــه دهنده خدمــات عمومی تعطیل خواهند شــد. وضعیت 
رفت و آمد نیز بــه صورت محدود انجام می شــود و فقط خودروهای 
دارای پالک بومی می توانند به شــهرهای مقصد بازگردند و هم چنین 
این قبیــل پالک ها نمی توانند از شــهر خود خارج شــوند. اعتبار این 
 محدودیت هــا به مــدت دو هفته اســت و چه بســا نیاز بــه تمدید 

مجدد آن باشد.
با شدت گرفتن این محدودیت ها، وضعیت برگزاری رقابت های لیگ 
برتر در شرایط نامشــخصی قرار گرفته و هنوز پاسخ روشنی برای این 
موضوع ارائه نشده اســت؛ چرا که پیش از این غالمرضا بهروان اعالم 
کرده بود در صورت تعطیلی دو هفته ای کشور، فوتبال هم تعطیل می 
شود؛ اما از طرف دیگر سرپرست فدراسیون پزشکی- ورزشی هم به 
طور قاطع صحبتی از لغو برگزاری این رقابت هــا نکرده و می گوید تا 
به حال هیچ تصمیمی در خصوص تعویق مســابقات لیگ برتر گرفته 

نشده است. 
محمد اسد مسجدی درباره احتمال تعویق مسابقات لیگ برتر فوتبال 
به رادیو تهران گفته اســت: »رقابت هایی که از قبل برنامه ریزی شده 

اســت مثل لیگ فوتبال بر اســاس همان پروتکل و با سخت گیری 
برگزار می شود.«  به همین دلیل پیش بینی می شد که سازمان لیگ 
با اتخاذ شرایط سختگیرانه تری ادامه رقابت ها را در پیش بگیرد چرا 
که  محدودیت های تردد در شــهرهای کشــور، منافاتی با رفت و آمد 
تیم ها برای برگزاری مســابقه ندارد  و  در چنین شرایطی، مسافرت با 
اتوبوس و هواپیما هم چنان انجام می شود و هیچ یک از تیم های لیگ 
برتری با خودروی شخصی راهی برگزاری مسابقه نمی شوند.در واقع 
اگر دستوری از ستاد مقابله با کرونا برای منع برگزاری مسابقات صادر 
نشود، سازمان لیگ می تواند برنامه هفته سوم را اعالم کند و تیم ها در 
همین وضعیت مسابقات خود را برگزار کنند ولی به علت وجود بندی 
مبنی بر تعطیلی همه مشــاغل به جز فروشــگاه ها و مراکز خدماتی، 
امکان دارد ســتاد مذکور جلوی برگزاری لیگ را هم بگیرد.مسئوالن 
سازمان لیگ هیچ اطالعی از آینده رقابت ها ندارند و به طور روزانه برای 

این مسابقات برنامه ریزی می کنند .
 هفته دوم فصل جاری رقابت های لیگ برتر بر اساس آخرین تصمیم 
سازمان لیگ روز پنجشــنبه با برگزاری ســه دیدار آغاز می شود و در 

روزهای جمعه و شنبه پیگیری خواهد شد.

رکورددار پرتاب نیزه جوانان در مورد شرایط تمرینی 
خود گفت: دوومیدانی رشــته ای انفرادی است و 
خوشــبختانه تمرین می کنیم؛ اما با وجود شیوع 
کرونا شرایط خوب نیســت. روند تمرینات مان به 
هم خورده و نســبت به قبل کمتر شــده است. در 
واقع کرونا خیلی به ورزشــکاران آسیب زده است.

علی فتحی گنجی، در مــورد عملکرد خود در فصل 
مســابقات بیان کرد: قبل از مسابقات جایزه بزرگ 
در تهران و کنار مربی ام تمرین می کردم چون چند 
ماهی وضعیت کرونا سفید بود که رکورد هم زدم؛ اما 
یک هفته بعد از جایزه بزرگ به کرونا مبتال شدم، به 
همین دلیل در مسابقات باشگاهی عملکرد خوبی 
نداشتم. در قهرمانی باشگاه ها به دلیل ابتال به کرونا 
شــرکت نکردم  ولی در مرحله دوم و سوم با اینکه 
ضعف بدنی ناشی از کرونا با من بود، مسابقه دادم 

و رکورد 69 متــر را ثبت کردم و چهارم شــدم.این 
ورزشکار در مورد هدف خود برای رسیدن به المپیک 
گفت: آرزوی هر ورزشــکاری راهیابی به المپیک 
است و همه برای آن می جنگند، من هم برای کسب 
ورودی تالش می کنم و بیشــتر به المپیک ۲۰۲۴ 
امیدوار هســتم چون احتمال لغو المپیک ۲۰۲۰ به 
دلیل کرونا وجود دارد و از طرف دیگر کسب ورودی 
۸۵ متر در این شرایط سخت است.رکورددار پرتاب 
نیزه جوانان در پاسخ به این سوال که آیا از شرایط 
تمرینــی و اردویی مناســب برای کســب ورودی 
المپیک برخوردار است؟ گفت: خوشبختانه دو سال 
است که عضو باشگاه پلیمر خلیج فارس هستم که 
ورزشــکاران را همه جوره حمایت می کند، بنابراین 
می توان به کســب ســهمیه امیدوار بــود. از آقای 
حسین رحمتی، مدیرعامل باشگاه پلیمر و آقایان 

ایرج و سیاوش سپهوند تشــکر می کنم که خیلی 
برای ورزشکاران زحمت کشیدند. همچنین از  آقای 
هادی سپهرزاد و صیامی هم تشکر می کنم.وی در 
مورد برنامه های خود برای مسابقات بردن مرزی 
بیان کرد: قصد داشتم در دو مســابقه شرکت کنم 
اما قهرمانی جوانان آسیا و جهان به دلیل کرونا لغو 
شد، بنابراین تا کرونا از بین نرود نمی توانم در مورد 
مســابقات برون مرزی برنامه ریزی دقیقی انجام 
بدهم. البته قرار است اگر اوضاع کرونا بهتر شود به 

تهران بروم و با مربی خود تمرین کنم.

رکورددار پرتاب نیزه جوانان: 

برای المپیک می جنگم

سوال روز

غرامت دو میلیون پوندی فیفا به لیورپول
بعد از مصدومیت جو گومز در اردوی تیم ملی فوتبال انگلیس، فیفا قصد دارد مبلغ دو میلیون پوند 
به لیورپول غرامت دهد.این مدافع در جلسه تمرینی آخر انگلیس پیش از برد دوستانه پنجشنبه 
شب مقابل جمهوری ایرلند از ناحیه زانو آسیب دید. بیم آن می رود که این بازیکن ادامه فصل را از 
دست بدهد که ضربه ای سخت به یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول خواهد بود.جو گومز پس از آسیب 
دیدگی شــدید در تمرین با انگلیس تحت عمل جراحی زانو قرار گرفت.اتحادیه فوتبال تایید کرده 
است که فیفا پولی را برای پرداخت دستمزد گومز پرداخت می کند. این بازیکن هفته ای ۸۰ هزار پوند 
درآمد دارد. بازیکنان انگلیس تحت پوشش برنامه حمایت از باشگاه های فیفا قرار دارند، یک بسته 
بیمه ای که به باشگاه ها امکان می دهد مستقیما از طریق این طرح مطالبات خود را اعالم کنند.این 
محافظت از آسیب دیدگی بازیکنان در تمام مســابقات، بازی های دوستانه و جلسات تمرینی را 
پوشش می دهد.  حداکثر پوشش تحت این طرح 6.۷۵ میلیون پوند است که ۳6۵ روز را پوشش 
می دهد. این مبلغ قابل توجه، هیچ گونه تسلی خاطر برای کلوپ نخواهد بود؛ چرا که فیرجیل فان 
دایک، مدافع هلندی نیز اخیرا مصدوم شــد و کل فصل را از دست داده است تا این باشگاه در خط 

دفاع با مشکل جدی مواجه شود.

بسته پیشنهادی اتلتیکومادرید برای جذب »دیباال«
باشگاه اتلتیکومادرید آماده اســت تا آلوارو موراتا را به یوونتوس بفروشد تا بتواند در عوض پائولو 
دیباال را جذب کند.موراتا در حال حاضر به طور قرضی در یوونتوس توپ می زند، اما باشــگاه اصلی 
او )اتلتیکومادرید( قصد دارد او را به طور دائمی به یووه بفروشــد چراکه آنها در حال توافق با دیباال 
ستاره آرژانتینی هستند.گفته می شود وقتی پنجره نقل وانتقاالت زمستانی باز شود اتلتیکومادرید 
موراتا را به همراه ۳۵ میلیون یورو به یوونتوس پیشنهاد می دهد تا بتواند دیباال را به خدمت بگیرد.

مشتری جدی »ناینگوالن«
باشگاه تورینو قصد خرید راجا ناینگوالن، هافبک تیم اینتر را دارد. این بازیکن ۳۲ ساله تقریبا جایگاه 
خود را در ترکیب تیمش از دست داده و ترجیح می دهد به جای نیمکت نشینی راهی تیم دیگری شود.

ناینگوالن همچنین فصل پیش را در تیم کالیاری به طور قرضی سپری کرد، اما قرارداد او با این باشگاه 
دائمی نشد تا مجبور شود به اینتر بازگردد.با این حال، تورینو در حال حاضر به عنوان یک مشتری جدی 
برای جذب ناینگوالن وارد عمل شده است. مدیران این باشگاه برای انتقال این بازیکن در زمستان از 

اینتر به تیم شان مذاکرات را شروع کردند و باید منتظر نتیجه نهایی جلسات آن ها بود.

تمدید طوالنی ترین قرارداد تاریخ فوتبال
شرکت فیلیپس و آیندهوون از زمان تاسیس باشگاه فیلیپس اســپورت درسال ۱9۱۳ با یکدیگر 
عجین بوده اند و حاال ۱۰۷ سال از آن می گذرد؛ موضوعی که باعث شده طوالنی ترین همکاری تاریخ 
فوتبال شکل بگیرد.شرکت فیلیپس در زمینه صنایع الکترونیک در فناوری های بهداشتی یک غول 
بزرگ محسوب می شــود و باشــگاه آیندهوون تایید کرده که قرارداد آنها با این شرکت معروف به 
مدت ۱۰ سال دیگر یعنی تا ۲۰۳۱ تمدید شده است. همچنین این باشگاه سالیانه ۲.۵ میلیون یورو 
از فیلیپس دریافت خواهد کرد.در بیانیه باشــگاه هلندی در این باره آمده است: » فیلیپس ریشه 
گذشته، حال و آینده باشگاه ماست.  اکنون بیش از هر زمان دیگر ما می فهمیم که این چقدر خاص 
است. فیلیپس در حال تبدیل گسترده به یک شرکت فناوری بهداشت است.  تخصص و نوآوری های 
آنها در زمینه فناوری پزشکی برای جامعه از اهمیت حیاتی برخوردار است.  ما همچنین از آنها برای 
باال بردن عملکرد و سالمتی بازیکنان، کارکنان و کارمندان خود استفاده می کنیم.  این باعث می شود 

که همکاری ما حتی بیش از گذشته تاثیرگذار باشد.«

فوتبال جهان

 »امیر، پسر  احمد« یا
 »احمد، پدر امیر«؟

در تاریخ فوتبال ایران پدر و پســرهای زیادی 
حضور داشــتند؛ این اواخر نام امیر عابدزاده به 
عنوان پســر احمدرضا عابدزاده بر سر زبان ها 
افتاده اســت.امیر چند سالی اســت که جزو 
دروازه بان های تیم ملی است؛ اما در این سال ها 
همیشه پشت سر بیرانوند قرار گرفته است. در 
واقع عابدزاده با درخشش در ماریتیمو هیچ گاه 
جایگزین بیرانوند نشده بود تا اینکه امسال بیرو 
به بلژیک رفت و فعال از بد حادثه نیمکت نشین 
اســت. این بار نوبت به عابدزاده رســید که در 
چند فصل گذشته جزو بهترین دروازه بان های 
پرتغال بوده و در برابر بوسنی تبدیل به انتخاب 
اول اسکوچیچ شــد و اولین کلین شیت را هم 
رقم زد.دیدن امیررضا در دروازه تیم ملی حس 
خوبی را به مخاطب فوتبــال منتقل می کند. او 
یادآور سال ها درخشــش احمدرضا در پیراهن 
تیم ملی و همچنین پرســپولیس و استقالل 
است؛ تنها یاغی تاریخ که میان هواداران هر دو 
تیم طرفدار دارد.اگــر آن مصدومیت کذایی از 
ناحیه زانو نبود، خاطرات بیشتری از عقاب آسیا 
برای فوتبالی ها ثبت می شد؛ اما همین اتفاقات 
باعث شــده اهالی فوتبال چشم به درخشش 
»عابــدزاده کوچک« بدوزند. هــر بازی خوب 
عابــدزاده در پرتغال و حضــور او در چهارچوب 
دروازه تیم ملی، بیشتر از هر بازیکنی به مذاق 
مخاطــب فوتبال ایران خوش می آید.دســت 
بر قضا، حضور امیــر در دروازه تیم ملی مقابل 
بوســنی با عمل جراحی احمدرضا عابدزاده در 
بیمارستان همراه بود که همگی مربوط به دوران 
فوتبال او است که هر چند سال یک بار مجبور 
می شود استخوان های اضافه را از بدنش خارج 
کند تا دچار محدودیت حرکتی نشود.احمدرضا 
بعد از جراحی، شــاهد حضور پســرش درون 
دروازه ایران و پیروزی تیم ملی با کلین شــیت 
امیررضا بود و شــاید به این فکر می کرد که آیا 
پسرش روزی از زیر عنوان »امیر، پسر احمد« 
خارج می شود؟ قطعا برای احمدرضا عابدزاده، 
عنوان  »احمد، پدر امیر« شیرین تر است که او 
را با افتخارآفرینی های پســرش بشناسند که 
این اوج عالقه مندی یک پدر به فرزندش است.

سرپرست فدراسیون پزشکی- ورزشی به طور قاطع 
صحبتی از لغو برگزاری این رقابت ها نکرده و می گوید 
تا به حال هیچ تصمیمی در خصوص تعویق مسابقات 

لیگ برتر گرفته نشده است

در حاشیه

وز عکس ر

عکس یادگاری عروس 
و داماد مصری با 
»صالح« در قرنطینه

یک عروس و داماد مصــری در اقدامی 
جالب به محل قرنطینه ســتاره لیورپول 
رفتند و عکــس یادگاری بــا این بازیکن 
گرفتند.محمــد صالح، ســتاره مصری 
لیورپول چند روز پیش  از اردوی تیم ملی 
کشــورش به ویروس کرونا مبتال شــد و 

اکنون در قاهره در قرنطینه به سر می برد.
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معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبرداد:

262 ميليارد تومان پروژه فعال در رينگ حفاظتی اصفهان
معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: ۲۶۲ میلیارد تومان پروژه در رینگ حفاظتی اصفهان 
در حال اجراست. ایرج مظفر  اظهار کرد: ابر بروژه های شهید سلیمانی، تقاطع غیرهمسطح آفتاب، 
تکمیل تقاطع غیرهمسطح شهید اردستانی، احداث مسیر ورودی و خروجی نمایشگاه بین المللی 
اصفهان، تکمیل تقاطع غیر همسطح آفتاب و تکمیل بلوار فرزانگان و احداث کیلومتر چهار تا هفت 

رینگ حفاظتی از جمله مهم ترین پروژه های فعال رینگ حفاظتی اصفهان به شمار می رود.
وی تصریح کرد: هدف از اجــرای ابرپروژه رینگ حفاظتی کاهش بار ترافیکی خیابان هاســت و 
مبادی ورودی شــهرهای دولت آباد، خورزوق، خمینی شــهر، درچه، فالورجان، ابریشم را تحت 
پوشش قرار می دهد. معاون عمران شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر پروژه 
کیلومتر چهار تا هفت مســیر رینگ حفاظتی اصفهان پیشرفت ۲۵ درصدی دارد و بیش از نیمی 
از پروژه آزادسازی شده است.وی ادامه داد: احداث پل روی کانال آب کشاورزی اندوان تا پایان 
آذرماه انجام می شــود و جاده خاتون آباد به رینگ حفاظتی اتصــال می یابد.مظفر افزود: با این 
اتصال خودروها از مسیر جاده خاتون آباد بدون نیاز و تردد در مسیر قدیم مستقیم به تقاطع غیر 
همسطح آفتاب رفته و مسیر به سمت بلوار آســمان و تابان ادامه می یابد که در کاهش ترافیک 

میدان و اتوبان فرودگاه تاثیر بسزایی خواهد داشت.

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان مطرح کرد:

تحقق واقعی عدالت فضایی در منطقه 14
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان در حاشیه بازدید دادستان اصفهان از پروژه های عمرانی و مسیر 
خط دو مترو در این منطقه، اظهار کرد: منطقه ۱۴ یکی از مناطق در حال توسعه است که روز به رو 
فاصله خود را به خدمات زیرساختی برای تمام شهروندان این منطقه کوتاه می کند، زیرا معتقدیم 
ســاکنان تمام محله های منطقه جزو شهروندان درجه یک محســوب می شوند.علی شمسی با 
اشاره به سه پروژه مهم ورزشی در این منطقه خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه ورزشگاه بزرگ 
در این منطقه آماده بهره برداری است که دو ورزشگاه توسط شهرداری و یک ورزشگاه به صورت 
مشارکت با ســرمایه گذار بخش خصوصی احداث شده است.مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه برای احداث دو ورزشگاه »رستم« و »سهراب« ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است، 
گفت: سه ورزشگاه احداث شــده به زودی افتتاح و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.شمسی با 
اشاره به پروژه ایستگاه عمان سامانی تصریح کرد: این ایستگاه چهارمین ایستگاه خط دو متروی 
اصفهان در منطقه ۱۴ اســت که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد عملیات ســفت کاری آن انجام 
شده است.وی با بیان اینکه تاکنون برای حفاری و احداث چهار ایستگاه مترو در منطقه ۱۴ یک 
هزار میلیارد تومان هزینه شده اســت، افزود: ادامه بلوار فرزانگان با عرض ۳۶ متر و طول شش 
کیلومتر و صرف هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان احداث و در اختیار شهروندان قرار گرفته ، اما به 
دلیل شرایط کرونایی هنوز آیین رسمی افتتاح پروژه برگزار نشده است. در ادامه این بازدید علی 
اصفهانی، دادستان عمومی و انقالب اصفهان نیز گفت: دستگاه قضا آماده حمایت و پشتیبانی از 
مسئوالنی است که برای خدمت به مردم تالش می کنند.وی افزود: در این شرایط ویژه کرونایی 
با وضعیت زندگی مردم به ویــژه در مناطق محروم، نیاز به مدیران جهادی داریم؛ کســانی که به 
تعبیر رهبر معظم انقالب مدیریت جهادی داشــته و اصل »ما می توانیــم« را اعتقاد و باور دارند.

دادســتان اصفهان با تاکید بر اینکه خدمت در منطقه کمتر برخوردار فرصتی برای مســئوالن از 
طرف خداوند متعال است، تصریح کرد: مسئوالن باید برای تامین رفاه مردم از هیچ تالشی دریغ 
نکنند.وی خاطرنشان کرد: احداث ورزشگاه ها، کتابخانه ها و مراکز فرهنگی که شهرداری منطقه 
 ۱۴ در دل محالت کمتر برخوردار ایجاد کرده، تاثیر زیادی در افزایش رفاه و نشاط اجتماعی مردم 

داشته است.

وقتی تکمیل باغ موزه دفاع مقدس نیازمند همت مسئوالن شهری است؛

فرصتی که از دست می رود

فرا رسیدن روز حماســه و ایثار اصفهان        نرگس طلوعی
فرصتی فراهم کرد تا مدیر کل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس استان با حضور در جلسه علنی شورای 
شهر خواستار همت مسئوالن شــهری برای تکمیل گام آخر باغ موزه 

دفاع مقدس شود.
در اصفهانی که بیشترین آمار شهید و ایثارگر را طی دوره هشت ساله 
جنگ تحمیلی دارد، مقوله دفاع مقدس و زنده نگه داشتن یاد و نام 
شهدا در اولویت مســئوالن هیچ دوره ای نبوده است و باغ موزه دفاع 
مقدس که قرار بود ویترینی برای نمایش جانفشانی های فرزندان این 
دیار باشد بعد از نزدیک به ســه دهه، نیمه تمام به حال خود رها شده 
است. باغ موزه دفاع مقدس اصفهان در محل ضلع غربی باغ غدیر و 
در کنار بزرگراه شهید بابایی در سال ۱۳۷۶ و درزمینی به مساحت ۲۲ 
هزار متر مربع احداث و کلنگ آن توسط پدر شهید خرازی به زمین زده 
شد ولی به دالیل مختلف از جمله عدم تامین اعتبارات الزم، عملیات 

تکمیلی احداث و بهره برداری آن به پایان نرسیده است.
وجود بیش از ۲۳ هزار شهید و تعداد کثیری جانباز، آزاده و رزمنده در 
استان اصفهان به اندازه ای چشــمگیر است که ضرورت تکمیل چنین 
موزه ای را در استان توجیه کند؛ موزه ای که  با هدف شناسایی، حفظ 

و نشــر ارزش های دوران دفاع مقدس، تبیین عملکــرد و اقدامات 
یگان های نظامی، نهادها، دستگاه های مختلف دولتی و مردم ایثارگر  

استان طی 8 سال دفاع مقدس احداث شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اصفهان  در جلسه 
علنی این هفته شورای شهر با اشاره به ارائه گزارش از آخرین وضعیت 
پیشــرفت فیزیکی موزه دفاع مقــدس اصفهان گفــت: این موزه در 
اســتانی مانند اصفهان با ســابقه ایثارگری که دارد باید در دهه ۷۰ به 
بهره برداری می رســید؛ اما هنوز گام آخر برداشــته نشده است. این 
در حالی اســت که مدیریت شهری در برخی اســتان ها مانند فارس، 
آذربایجان شرقی، مازندران، قم و همدان اعتبارات خوبی برای تکمیل 

موزه های دفاع مقدس در نظر گرفته اند.
ســردار مجتبی شــیروانیان با بیــان اینکه برخــی ویژگی های موزه 
دفاع مقدس اصفهان منحصربه فرد اســت و قابلیت به روزرسانی و 
تنوع بخشی محتوای دیجیتال را دارد، اضافه کرد: این در حالی است 
که در موزه های سایر استان ها این محتوا و اسناد ثابت است و امکان 

به روزرسانی ندارد.
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان اصفهان 
بیان کــرد: خوشــبختانه بخش عمــده کار انجام شــده اســت. با 

مصوبه شــورای شــهر اصفهان، شــهرداری 9 میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان از ســال 8۳ تا 98 بــه تکمیل مــوزه دفاع مقــدس اصفهان 
اختصــاص داده اســت. از مدیریــت شــهری درخواســت می کنم 
مانند گذشــته به تکمیل این موزه کمک کند و حیف اســت که با این 
 هزینه ای کــه در این موزه انجام شــده و موقعیتی کــه دارد زودتر به

 بهره برداری نرسد.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با ۴۰ سالگی دفاع مقدس، نمایشگاهی 
با رعایت پروتکل های بهداشتی در بخشی از موزه دفاع مقدس برگزار 
کردیم که با استقبال بســیار خوبی از سوی شــهروندان به خصوص 
نوجوانان و جوانان مواجه شــد. ایــن مجموعه که می تواند ســیره و 
آرمان های شهدا را به نسل بعدی منتقل کند نباید درجا بزند و تکمیل 
آن همتی الزم دارد تا به نتیجه برسد. امیدوارم شورای شهر مصوبه ای 

داشته باشد تا این مجموعه به زودی به بهره برداری برسد.
شیروانیان افزود: در ســال 99 هنوز اعتباری برای تکمیل موزه دفاع 
مقــدس اصفهان پرداخت نشــده و امیــدوارم با توجه بــه افزایش 
قیمت ها اعتباری در نظر گرفته شــود تــا این مجموعه بــه نتیجه و 
بهره برداری برســد و باقی الصالحاتی برای مدیران شهری و اعضای 

شورای شهر اصفهان باشد.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
اظهــار کرد: بــا توجه بــه افزایش9۰ درصــدی آمار 
متوفیان در مهر ماه ســال 99 نسبت به مهرماه سال 
98، تمهیدات و برنامه ریزی  های الزم برای توسعه، 
ساخت و آماده سازی قبور و ارائه خدمات در شرایط 
بحرانی اتخاذ شده است. احمدرضا مرادی ادامه داد: 
به علت شیوع بیماری کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، 
آمار متوفیان شهر اصفهان طی هشت ماهه سال 99 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵۲ درصد رشد 
داشته در حالی که این آمار برای مدت مشابه در سال 

98 نسبت به سال9۷، هشت درصد است.مدیرعامل 
سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان بیان کرد: 
با توجه به شرایط بحرانی ایجاد شده، فعالیت های 
اجرایی و خدماتی سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان با سرعت بیشتری در حال اجراست. وی با 
اشــاره به اینکه پیش  بینی و اجرای تدابیر الزم برای 
افزایش ظرفیت ها اعم از امکانات، تجهیزات، ساخت 
قبور و رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی به ویژه 
اعمال پروتکل های مربوط به خاکســپاری اموات 
کرونایی بسیار ضروری و حائز اهمیت است، گفت: 
این موضوع پیش از این در دستور کار مدیریت شهری 
و سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان قرار گرفته 
و اقدامات و تمهیدات الزم و متناسب در این زمینه اجرا 
شده است. مرادی تصریح کرد: در راستای تسهیل و 

تسریع در خدمات  رسانی به شــهروندان و پاسخ به 
نیازهای مردم و نیز برای ساخت مکانیزه قبور، تعداد 
اکیپ  های مربوط به این کار، پیمانکاران و بهره گیری 
از قبور پیش ســاخته بتنی افزایش یافته است.وی 
بیان کرد: همچنین حذف پیش فروش قبور تا اطالع 
ثانوی، افزایش اکیپ  های تغسیل، تکفین و تدفین 
اموات، افزایش ماموریت هــای ناوگان خودروهای 
حمل متوفــی، اضافه کردن شــیفت کاری خادمان 
آرامستان ها بخشــی از اقداماتی است که در شرایط 
بحران کنونی انجام و با جدیت در حال پیگیری است. 
مرادی افــزود: با توجه به افزایش تعــداد متوفیان، 
درخواست های برگزاری مجالس ترحیم نیز افزایش 
یافته که در ایــن زمینه با برنامه ریــزی های انجام 

شده است.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان خبر داد:

افزایش 90 درصدی فوتی های مهرماه

این موزه در استانی مانند اصفهان با سابقه ایثارگری که دارد 
باید در دهه 70 به بهره برداری می رسید؛ اما هنوز گام آخر 
برداشته نشده است. این در حالی است که مدیریت شهری 
در برخی استان ها مانند فارس، آذربایجان شرقی، مازندران، 
قم و همدان اعتبارات خوبی برای تکمیل موزه های دفاع 

مقدس در نظر گرفته اند

پیام شهدا به مسئولین در برنامه »شاهد و ناظر«
برنامه »شاهد و ناظر« در قالب فضاسازی محیطی با محوریت پیام شهدا به مسئولین در قبال بیت 
المال و اموال مردم تدارک دیده شده است.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: برنامه »شاهد و ناظر« در قالب فضاسازی محیطی بر 
اساس وصیت امام)ره(، بیانات رهبر معظم انقالب و وصیت نامه شهدا خطاب به مسئولین تدارک 
دیده شــده اســت.احمد رضایی اظهار کرد: بالغ بر ۵ طرح گرافیکی در ۱۵۰ سازه بتونی و استند در 
فضای مجتمع اداری امیر کبیر، خیابان ۲۲ بهمن همراه با تصاویر مربوط به جنگ که بخشی از آن 
مربوط به روز ۲۵ آبان و تشییع شهدای اصفهان در سال ۶۱ است در مورد وظایف مسئولین در قبال 
بیت المال و اموال مردم آماده شده اســت.وی تصریح کرد:  طراحی و ایجاد نیزار، استیج با کیسه 
های شنی و کات استندهای شهدای غواص در محوطه روبه روی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان از دیگر محتوای محیطی این برنامه است که از ۲۵ آبان تا یکم آذرماه مسئولین 
شهر در این فضا سخنرانی می کنند که پس از آن ویدئوی سخنرانی آنها برای بهره برداری در فضای 

مجازی آماده خواهد شد.

آشنایی با مادی های اصفهان در مسابقه عکاسی »نیاصرم«
مسابقه عکس مادی های اصفهان با محوریت » نیاصرم«از سوی اداره گردشگری سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان در دو بخش حرفه ای و غیر حرفه ای برگزار می شود.رییس 
اداره گردشگری ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان گفت:  با توجه به اینکه 
مادی های اصفهان تاثیر عمیقی بر زندگی دارند و از جمله جاذبه های اصلی شهر اصفهان به حساب 
می آیند؛ اما در طول سال های گذشته اقدام مناسبی برای معرفی این جاذبه های طبیعی اصفهان 
صورت نگرفته است.علیرضا مساح اظهار کرد: معموال در شهرهای دنیا از چنین جاذبه هایی حداکثر 
استفاده را برای تصویرسازی شهری اســتفاده می کنند ولی باید گفت که برای مادی های اصفهان 
در این زمینه، کار  ویژه ای انجام نشــده اســت. وی افزود: با توجه به لزوم بازنگری در جاذبه های 
گردشگری به نظر می رسد باید نگاهی متفاوت به شهر اصفهان داشت و از بعضی ظرفیت های مغفول 
شهری مانند مادی ها اســتفاده کرد.رییس اداره گردشگری ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان گفت: فراخوان عکس مادی های اصفهان با محوریت »نیاصرم« یک رویداد 
گردشگری خالق در زمان شیوع کرونا ویروس است که عالقه مندان عکاسی می توانند در بهترین 
فصل عکاسی از مادی های اصفهان یعنی پاییز در آن شرکت کنند.مساح ادامه داد: این مسابقه با 
همکاری انجمن عکاسان مطبوعاتی استان اصفهان، مجموعه آینه و کانون عکس استان اصفهان 

در دو بخش حرفه ای ) فتوواک( و غیر حرفه ای و آزاد برگزار می شود.

ترویج مطالعه و کتاب خوانی با پویش »کودک، کتاب، خانواده«
پویش مردمی »کودک، کتاب، خانواده« از ســوی اداره فرهنگی اجتماعی منطقه چهار شهرداری 
اصفهان  به مناسبت روز کتاب برنامه ریزی شده است.یکی از راه های موثر ترویج مطالعه، گفت وگو 
درباره کتاب هاســت به ویژه گفت وگوی جمعی که از جمله موثرترین این راه ها، گفت وگو در جمع 
خانواده است. پویش مردمی »کودک، کتاب، خانواده« در همین راستا از عالقه مندان دعوت می 
کند تا درباره کتاب یا کتاب هایی که برای شان دغدغه ایجاد کرده سخن بگویند. دوستداران کتاب می 
توانند با بیان دیدگاه خود درباره کتابی که دوست دارند دریچه ای به روی دیگران بگشایند و از دریچه 
های گشوده به جهان بنگرند.این پویش از ســوی اداره فرهنگی اجتماعی منطقه چهار شهرداری 
اصفهان  به مناســبت روز کتاب برنامه ریزی شده که فرصتی اســت  برای خانواده ها و کودکان تا 
استدالل و دیدگاه شان را آزادانه درباره کتاب منتخب خود با دیگران به اشتراک بگذارند. عالقه مندان 
برای معرفی کتاب، تصویر روی جلدکتاب را به مخاطب نشان دهند و در بخش گفت وگوی جمعی، 

خانواده می توانند راجع به کتاب انتخابی خود صحبت کرده و فایل صوتی آن را ارسال کنند.

با مسئولان
س

س: دفاع  پر
عک

خبر ویژهخبرخوان

نیروهای گشت سیار 
شهرداری بر حاشیه زاینده 
رود نظارت مستمر دارند

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار 
کرد: پــارک طبیعی ناژوان به عنــوان ریه دیار 
نصف جهان با سردتر شدن هوا بیشتر به تنگ 
می آید؛ این روزها برخی افــراد بدون توجه به 
شرایط کرونا و با کاهش دمای هوا خود را از هر 
سمت و سو به ناژوان می رســانند و قبل از هر 
اقدامی بساط روشن کردن آتش را فراهم کرده 
و بر پیکر این تفرجگاه طبیعی و شــهر اصفهان 
زخم می زنند.حسین امیری با بیان اینکه اقدام 
برخی شهروندان و آتش روشن کردن در ناژوان، 
در فصل پاییز و زمستان باعث ایجاد تهدیدهای 
محیط زیستی برای شــهر اصفهان می شود، 
گفت: آتش روشــن کردن در بین درختان این 
منطقه فارغ از ایجاد مشکالت زیست محیطی 
باعث ورود دود و آلودگی هوا به محله های باغ 
فردوس، قائمیه، آتشگاه، نصرآباد و همچنین 
محله هــای همجوار می شــود که مشــکالت 
عدیده ای را برای ســاکنان این محالت همراه 
داشته اســت.معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهــان تصریح کرد: هوای پــاک و خالصی 
که از ۱۲۰۰ هکتار فضای ســبز و درختان ناژوان 
به شهر تزریق می شــود، موقعیتی فوق العاده 
برای اصفهان محسوب می شود؛ بنابراین نباید 
با روشــن کردن آتش و ایجــاد آلودگی غیر از 
آسیب زدن به این مجموعه دیگر نقاط شهر را نیز 
آلوده کرد.وی با بیان اینکه روشن کردن آتش 
عالوه بر وارد کردن خسارت به درختان، فضای 
سبز و المان های پارک موجب تشدید آلودگی 
هوای شهر می شود، افزود: این تشدید آلودگی 
باعث می شود حجم زیادی دود از سطح پارک 
به سمت باال حرکت کند که در بیشتر اوقات در 
پاییز و زمســتان به دلیل پدیده وارونگی هوا 
در الیه های پایینی جو باقــی می ماند.امیری 
خاطرنشان کرد: نیروهای گشت سیار شهرداری 
بر حاشــیه زاینده رود نظارت مستمر دارند و 
در صورت مشــاهده رفتارهای پرخطر توسط 
شــهروندان، اقدام های قانونی الزم را انجام 

می دهند.

 شهدای
 »شاهد و ناظر«

همزمان با حماسه ۲۵ آبان یعنی 
همان حماسه ای که امام)ره(در 
رابطه با آن فرمودند:»شــما در 
کجای دنیا می توانیــد جایی را 
مثل استان اصفهان پیدا کنید؟ 
همین چند روز پیــش فقط در 
شهر اصفهان در حدود ۳۷۰ نفر را 
تشییع کردند«، سیر نمایشگاهی 
در مجموعــه اداری ۲۲ بهمــن 

برگزارشد.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز

با عنایت به مجوز شماره ۲۴۳ مورخ 99/۰۷/۲۷ شورای محترم اسالمی شهر، شــهرداری دهاقان در نظر دارد جایگاه CNG شهر دهاقان را به 

صورت اجاره بها ثابت ماهیانه به مدت یکسال شمســی از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط که دارای مجوز مربوطه از شرکت ملی نفت می باشد 

واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت در آگهی مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ شرکت در مزایده به واحد امور مالی شهرداری 

مراجعه و یا از طریق سایت شهرداری اقدام و پیشنهاد خود را تا روز چهارشنبه مورخ 99/۰9/۱۲ به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند. شهرداری 

در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

شماره تلفن های تماس: ۰۳۱-۵۳۳۳8۲۰۱-۴ 

آگهی مزایده )مرحله اول- نوبت اول(

نادر بدریان دهاقانی- شهردار دهاقانم الف:1045286
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در ماه هــای کوتــاه و تاریک پاییز و زمســتان احســاس 
افســردگی می کنید؟ اگر  از آن دســته کســانی هستید 
که فصول ســرد ســال، با خود حس و حال خوشایندی 
برای شــما نمی آورد، این نــکات می تواند به شــما کمک 
کند تا با کوتاه تر شــدن روزهــا، روحیه خــود را مدیریت 
کنید.ایــن روزهــا رخدادهــای دردنــاک بســیاری در 
اطــراف جهان در حــال اتفاق اســت که به نظر می رســد 
شــرایط را حتــی بــرای خوش بین تریــن افــراد هــم 
طاقت فرســا کرده اســت. با این حال هنوز هم می توانیم 
 بــا چیدن یــک اســتراتژی قــوی، بــه ســمت آرامش 

حرکت کنیم.
 هدف های آسان را نشانه بگیرید: بسیاری از سرگرمی ها و 
فعالیت هایی که در قرنطینه انجام داده ایم - از کالس های 
یوگای مجازی گرفته تا یادگیری یک زبان جدید –  اگرچه 
ما را در کنترل شرایط یاری کرده است اما چون هنوز پایانی 
برای آن متصور نیستیم شاید الزم باشد چند هدف کوچک 
را انتخاب کنیم تا کمی احساس رضایت در وجود ما جوانه  
بزند. گرتچن روبین، نویسنده کتاب خوشبختی می گوید: 
مواردی ماننــد تمیز کردن یک کمــد، یادگیری پخت یک 
کیک ساده، یا گرفتار شدن در آلبوم های عکس را امتحان 

کنید. دستیابی به اهداف آسان، شما را خوشنودتر می کند.
 خانــه را برای شــب های پاییز و زمســتان آمــاده کنید: 
چند وســیله تزئینی ســاده ماننــد برگ هــای نارنجی، 
میوه های خشک شــده کاج و چند شــمع معطر می تواند 
یک اســتقبال خوشایند از پاییز باشــد. دیدن این وسایل 
تزئینی حال شــما را خوش می کند و شما کمتر احساس 
بدی نســبت به این روزها خواهید داشــت. شــب های 
بلنــد پاییز و زمســتان به قدری به شــما زمــان می دهد 
 که فرصــت تماشــای یک ســریال یــا فیلم جــذاب را 

داشته باشید.
 از نور صبح زود اســتفاده کنید: با کوتاه تر و ســردتر شدن 
روزها، اختالل عاطفی فصلی می تواند مسئله ســاز شود. 
با قرار گرفتن در معرض نور خورشــید می توانید مقابل آن 
بایستید. روبین می گوید: دریافت نور خورشید به خصوص 
نور صبح زود بســیار مهم اســت. فقط یک پیاده روی 15 
دقیقه ای در صبح )حتــی اگر هوا ابری باشــد( می تواند 
به شــما در بهبود تمرکز کمک کند. عالوه بر اینکه دریافت 

ویتامین دی می تواند سیستم ایمنی شما را تقویت کند.
 حواس خود را درگیر کنید: عطر خوش می تواند خلق تنگ 
هر کسی را باز کند. به سراغ اسانس ها عطرهای خوشایند 

برای خود بروید. به لباس های زمستانی خود عطر بزنید و 
خانه را با اسانس های خوشبو، عطرآگین کنید.

 یک لیســت موســیقی انرژی بخش آمده کنید: موسیقی 
خــوش واقعــا می تواند به شــما کمک کند تا احســاس 
بهتری داشته باشــید، بنابراین دســت به کار شوید و یک 
لیســت پخش از آهنگ هــای گوش نــواز و انرژی بخش 
تنظیم کنیــد. یک موســیقی آرامش بخش را بــه عنوان 
آهنگ زنگ هشــدار برای بیدار شــدن از خــواب انتخاب 
کنید. بهتر است، پس از مدتی آهنگ دیگری را جایگزین 
 قبلــی کنید، پیــش از آنکه گوش شــما به زنگ هشــدار

 عادت کند.
 کار خوبی برای شخص دیگری انجام دهید: اگر احساس 
می کنید که می توانید کار نیکی برای شخصی انجام دهید، 
از انجام آن غافل نشــوید. این کار به هر دوی شما حسی 
خوشــایند خواهد داد. هدیــه دادن به دیگران همیشــه 
احساس خوبی به ما می دهد. حتی اگر امکان خرید وسیله 
جدید برای هدیه دادن به فرد مــورد عالقه خود را ندارید، 
می توانید یکی از وسایل خود مانند یک کتاب خوانده شده 
یا یک گلدان قلمــه زده از گل های خانه خــود را به عنوان 

هدیه انتخاب کنید.

آشپزی

خوراک گل کلم
مواد الزم : گل کلم  کوچک یک عدد،هویج  درشت 

3 عدد،پیاز درشت  یک عدد،لوبیا چیتی 2 پیمانه،گوشت 
گوسفندی 500 گرم،رب گوجه 2 قاشق غذاخوری،ادویه )زردچوبه، 

فلفل سیاه و قرمز و پودر سیر و  چوب دارچین( به مقدار الزم
طرز تهیه:   ابتدا پیازها را نگینی خرد کرده و داخل تابه با کمی روغن سرخ کنید. ادویه ها را 

به پیاز اضافه کرده و تفت دهید تا عطر آن ها آزاد شود، سپس گوشت یا مرغ را افزوده و چند 
دقیقه تقت دهید. بعد از آن که رنگ گوشت تغییر کرد، رب را به مواد اضافه کرده و چند دقیقه 

خوب تفت دهید تا روغن کامال قرمز  شود. سپس زیر حرارت را کم کرده و درب تابه را بگذارید تا 
گوشت کمی آب بیندازد. دو لیتر آب جوش به خوراک کلم اضافه کرده و اجازه دهید تا گوشت 
کامال پخته شود. حدودا 80 درصد گوشت که پخته شد لوبیا چیتی نیم پز را اضافه کنید. هویج 
خرد شده را داخل تابه جداگانه کمی تفت دهید تا نرم شوند و بعد از حدود 30 دقیقه پخت 
خوراک،  به آن اضافه کنید. سپس مجددا بیست دقیقه دیگر خوراک گل کلم را با حرات 

مالیم بپزید. گل گلم ها را خرد کرده و بشویید و در تابه جداگانه با کمی روغن سرخ 
کنید. کلم های سرخ شده را به خوراک اضافه کرده و خیلی آهسته با سایر مواد 

مخلوط کنید تا له نشود. ده دقیقه زمان برای پخت خوراک کافی است.
کلم  و  هویج را حتما تفت بدهید تا داخل خوراک له نشوند. آن ها 

اصال روغن را  جذب نکرده و غذا  را چرب نمی کنند. 

راهکارهایی برای تقویت روحیه در پاییز  و زمستان

 ابراهیم حاتمی کیا 
مجموعه »موسی)ع(« را می سازد

 علی انصاریان 
مجری مسابقه »پنج ستاره« می شود؟

طبق توافقات انجام شده بناست ابراهیم حاتمی کیا مجموعه 
تلویزیونی »موسی)ع(« را کارگردانی کند. حاتمی کیا در سریال 
موسی)ع( از تیم نویسندگان به سرپرستی سعید بهمن پور بهره 
خواهد برد و بنا دارد پس از بازنویسی فیلمنامه، سریالی بسازد که تا 
پیش از این مشابه آن در ایران ساخته نشده است. او ساخت این سریال 
را ادای دین به مرحوم سلحشور دانسته است.

سری جدید مسابقه »پنج ســتاره« به تهیه کنندگی محمد قنبری این 
روز ها در حال پیش تولید است و شنیده ها حاکی از این است که علی 
انصاریان یکی از گزینه های اصلی اجرای این مســابقه به جای حمید 
گودرزی است.اولین فصل مسابقه »پنج ستاره« با اجرای اشکان خطیبی 
زمستان ســال ۹6 روی آنتن رفت. فصل دوم در ابتدا خطیبی اجرای این 
مسابقه را برعهده داشت؛ اما با انصراف او حمید گودرزی جایگزین او شد .

منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، با آیت ا... کاظم صدیقی، 
امام جمعه موقت تهران دیدار کرد.آیــت ا... صدیقی در این دیدار با آرزوی 
سالمتی و توفیق برای سربازان اقتصادی کشــور، گفت : در مسیر زندگی و 
کار، الزم است، هیچ قدرتی را ورای قدرت الهی و هیچ اتفاقی را جز به مشیت 
الهی نبینیم و نپنداریم.وی با بیان این که نباید نگران جریان امور باشــیم، 
افزود: توکل به غیر خدا، گمراهی به دنبال دارد و تنها در تقوای الهی است که 
خود او راه نجات را نشــان می دهد و باید فقط به خدا توکل کرد.امام جمعه 
موقت تهران بر اجرای قانون و قانونمندی در کشور تاکید کرد و گفت: با تقوای 
الهی و در مسیر قانون حرکت کردن هیچ گزندی به انسان نمی رسد. قانون ما 
برگرفته از شرع است و بنابراین تابع قانون بودن جای نگرانی برای ما نمی 
گذارد. اگرچه برخی اوقات سختی و مرارت هم در انجام کارها داشته باشیم. 
آیت ا... صدیقی، خدمت به کشــور و هموطنان را دارای اجر و ثواب بســیار 
دانست و تصریح کرد: باید فرصت خدمتگزاری در این شرایط سخت را نوعی 
آزمون بدانیم و سعی کنیم از آن سربلند بیرون بیاییم.منصور یزدی زاده نیز 

در این دیدار به تشریح عملکرد و دستاوردهای ذوب آهن اصفهان پرداخت 
و مشکالت و موانع شرکت را در این شرایط سخت بیان کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، با حضور الهام آزاد، نماینده 
مردم شهرستان های نایین و خور بیابانک در مجلس شورای اسالمی در دفتر 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، مسائل این شهرستان در حوزه گازرسانی 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره 
به طرح های گازرسانی انجام شده در شهرســتان های نایین و خور و بیابانک 
گفت: آخرین شهرهای گاز رسانی شده در این دو شهرستان و در منطقه شرق 
استان اصفهان بوده است.ســید مصطفی علوی، بیان داشت: در حال حاضر 
تمامی شهرهای سطح اســتان از نعمت گاز برخوردار هستند و 4 شهر فرخی، 
جندق، خور و انارک و تعدادی از روستاها و صنایع تابعه این شهرها اخیرا  گازدار 
شده اند.وی افزود: طرح گازرسانی به شهر خور در شهریور سال ۹7 و در شهرهای 
جندق و فرخی نیز سال ۹8 و شهر انارک در هفته دولت امسال به بهره برداری 
رسید. مهندس علوی، گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته برای تامین 
گاز مردم شهرستان خور هر روز8 دســتگاه تانکر از سی ان جی از نایین به خور 
وبیابانک حمل می شود و سپس از ایستگاه دختر با ظرفیت 2 هزار مترمکعب 
در ساعت به شبکه شهر خور تزریق می شود.وی، علت تاخیر درگازرسانی به این 
مناطق نسبت به سایر شهرستان های سطح استان را فاصله زیاد این شهرها از 
خط انتقال سراسری)خط هشتم انتقال گاز(، پراکندگی شهرها و روستاهای 
تابعه و تجهیزات مورد نیاز عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح دسترسی پایدار 
به گاز طبیعی برای مردم این منطقه فراهم خواهد شــد.مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان، با اشاره به اینکه شــبکه گذاری در این شهرها با لوله های پلی 
اتیلین و مطابق با آخرین تکنو لوژی و استانداردهای دنیاست، افزود: تامین گاز 

با زحمات بسیاری انجام می شود تا گاز به دست مصرف کننده برسد بنابراین از 
مشترکین درخواست می شود که در مصرف ایمن و بهینه گاز دقت الزم را داشته 
باشند.وی، با اشاره به اینکه طرح بزرگی دراین شــهرها ارائه دادیم که برای آن 
بسیار هزینه شده، بیان داشت: هرساله هزاران لیتر فرآورده نفتی در سطح استان 
صرفه جویی می شود که این میزان عالوه بر صرفه جویی اقتصادی در کاهش 
آالیندگی محیط زیست نیز بسیار موثر است.الهام آزاد، نماینده مردم شهرستان 
های نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسالمی، در خصوص گاز رسانی به 
روستاها به ویژه روستاهای جنوبی خور و همچنین صنایع فاقد گاز این شهرستان 
گفت:  باید این دو شهرستان که دارای وسعت زیادی هستند به طور ویژه دیده 
شوند چرا که گازرسانی به نقاط فاقد گاز این دو شهرستان می تواند توسعه بیش 
از پیش را به دنبال داشته باشد.نماینده مردم شهرســتان های نایین و خور و 
بیابانک در مجلس، ضمن تشکر از خدمات شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره 
به اینکه 4 دهه از پیروزی انقالب گذشته است، افزود: نباید در این برهه از زمان 
کماکان شاهد محرومیت از نعمت گاز در روستاها باشیم.وی، با اشاره به اینکه 
این منطقه کویری به لحاظ داشتن منابع و ذخایر غنی از معادن مختلف دارای 
فرصت های عظیم سرمایه گذاری اســت و نیازمند زیر ساخت مناسب است، 
گفت: بهره برداری از این پروژه استراتژیک فصل جدیدی برای مردم این منطقه 
آغاز کرده است.الهام آزاد، بیان داشت: صنایع این شهرستان به ویژه کارخانجات 
پتاس متقاضی گاز طبیعی هستند و تمایل دارند با تامین بخشی از هزینه های 
گازرســانی هر گونه همکاری را انجام دهند و انتظار دارند در سال جهش تولید 

مسئوالن ذی ربط نگاه ویژه تری نسبت به صنایع داشته باشند.

کتابخانه تحت وب آبفای استان اصفهان، منطبق بر استانداردهای كتابداری و 
فناوری های دیجیتال روز دنیا راه اندازی شد.مدیرعامل شرکت آبفای استان 
اصفهان گفت: کتابخانه آب و فاضالب اســتان اصفهان دارای  بیش از 4 هزار 
عنوان کتاب فارسی و بیش از 5 هزار عنوان کتاب التین است که با هدف خدمت 
رسانی آسان  وگســترده به متقاضیان، از طریق نرم افزار هوشمند مدیریت 
می شود.هاشم امینی ادامه داد: کتابخانه فیزیکی  مجهز به بیش از 4 هزار جلد 
نسخه مشتمل بر 3500 جلد كتاب فارســی ، 200 جلد كتاب التین ، 500 جلد 
تحقیق فارسی با سرفصل های مرتبط با صنعت آبفا و 150 جلد مقاله فارسی 
اســت .وی افزود:  کتابخانه دیجیتال مجهز به 3 هزار نسخه مقاله تخصصی 
مشتمل بر 8۹7 عنوان كتاب الكترونیك حوزه علوم انسانی ، 26 عنوان كتاب 
الكترونیك حوزه صنعت آبفا ، هزار نسخه نشریه الكترونیك فارسی در پایگاه 
سیویلیكا و هزار نسخه نشریه الكترونیك التین در پایگاه سمنتاست .امینی  
با بیان اینکه نرم  افزار  مدیریت هوشمند کلیه  استانداردهای  حوزه مدیریت 
اطالعات را پوشش می دهد، اعالم کرد: این نرم افزار منطبق بر استانداردهای 
کتابداری و خواسته های کتابخانه های ایران طراحی و پیاده سازی شده است 

كه به طور کامل تحت وب عمل می کند. 
مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان تصریح کرد: این سیستم از تمامی 
مدارك موجود مثل كتاب، مجله، مقاله، صدا، تصویر، فیلم، نرم افزار، سی دی 
و ...حمایت می كند، همچنین با پیدایش مدارک جدیدتر، به راحتی با معرفی 

آنها به سیستم، می توان این مدارک جدید را نیز به كتابخانه افزود.
وی، ورود اطالعات در نرم افزارمدیریت هوشمند را متفاوت از سایر روش ها 
دانســت  و تصریح کرد:  از طریق این نرم افزار ورود اطالعات به شــیوه های  
مســتقیم ، در محیط مجازی و دسته ای یا غیر مســتقیم است که در روش 
سوم، اطالعات از سایر منابع مانند؛ لوح فشــرده کتاب شناسی ملی، سایت 
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، سایت های مربوط به کتب التین مانند 
کنگره آمریکا، کتابخانه ملی پزشکی و به صورت ISO ذخیره شده و سپس 
به صورت موردی  یا دسته ای فرا خوانی شــده و به محیط تدوین و یا  پایگاه 

اصلی وارد می شود. 
امینی ادامه داد: عالوه بر ســه روش ذکر شــده می توان جست وجو و ورود 
آنالین اطالعات از طریق پروتکل Z3950 را نیز نام برد که این بخش یکی از 
خدمات ویژه نرم افزار است؛ اطالعات کتاب ها به طور آنالین از کتابخانه ملی 
فرا خوانی شده و سرعت ورود اطالعات را افزایش می دهد.وی گفت: در نرم  
افزار مدیریت  هوشــمند  کتابخانه   این  امکان  در  نظر  گرفته  شده  است  که  
فایل  های  مختلفی  تحت عنوان نسخه دیجیتال ایجاد و یا به سیستم اضافه 
شود. این فایل ها می توانند فرمت های مختلفی داشته باشند که عمومی ترین 
آنها پی دی اف اســت، همچنین از انــواع فرمت های مختلــف فایل ها  نیز 
پشــتیبانی می کند. مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان عنوان کرد: از 
 اولین و مهم ترین امکانات کاربران کتابخانه، استفاده از روش های مختلف 
جست وجو و ارتباط آن با بخش های مختلف برنامه است . در این نرم افزار 
تحت وب، هر کاربر صرف نظر از اینکه مهمان است یا عضو کتابخانه، امکانات 

جست وجو در اختیارش قرار داده می شود.
امینی به نحــوه عضویت در ایــن کتابخانه پرداخت و تصریــح کرد: هرکاربر 
می تواند پیش از عضویــت در کتابخانه از نرم افزار مدیریــت کتابخانه در هر 
مرکزی درخواست عضویت کند، که در این مرحله با پر کردن اطالعات شخصی 
و ارائه ایمیل به عنوان عضو مجازی شناخته می شود و می تواند با نام کاربری و 
کلمه عبور خود از امکانات یک کاربر مجازی مثل جست وجو، مشاهده درصدی 
از نسخ دیجیتال، مشاهده تازه های مدارک و ...استفاده کند. اما در صورت نیاز 
به خدمات بیشتر از سوی کتابخانه ،درخواســت خدمات می کند و اطالعات 
 مورد نیاز کتابخانه را وارد کــرده و در صورت تایید مســئولین، عضو کتابخانه

 می شود و در گروهی از گروه بندی نرم افزار قرار می گیرد.
الزم به توضیح است که پرسنل شــرکت می توانند با مراجعه به پرتال داخلی 
شرکت به نشــانی 172.18.12.62 مراجعه و پس از انتخاب لینک کتابخانه 
هوشمند، کد پرسنلی را در بخش شــماره عضویت و کدملی را بخش گذرواژه 

وارد کنند.

امام جمعه موقت تهران در دیدار با مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

خدمتگزاری در این شرایط سخت، نوعی آزمون است

نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در دیدار با مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

روستاها و صنایع خور و بیابانک متقاضی گاز هستند 

مدیرعامل شرکت آبفای استان خبر داد:

راه اندازی نرم افزار مدیریت هوشمند کتابخانه آبفای استان اصفهان

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