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حل بحران قطر با ۴ کشور عربی پس از اقدامات شتاب زده دولت »دونالد 
ترامپ« نشــان می دهد که وی قصد دارد در وقــت اضافه آخرین هدیه 
خود را به مقامات سعودی بدهد.بیش از ۳ سال از بحران قطر با ۴ کشور 
عربی شامل عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر سپری می شود. 
این چهار کشور از پنجم ژوئن سال ۲۰۱۷ میالدی روابط دیپلماتیک خود 
را با قطر قطع کردند و ضمن محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور، 
۱۳ شرط از جمله کاهش روابط با تهران و تعطیلی شبکه الجزیره را برای 
از ســرگیری این روابط تعیین کردند.با این حال، اکنون برخی تحرکات 
شتاب زده از سوی ایاالت متحده آمریکا موجب شده است تا گمانه زنی ها 
پیرامون حل و فصل قریب الوقوع بحران قطر با ۴ کشور عربی بیش از هر 
زمان دیگری افزایش یابد. درهمین ارتباط، وزارت خارجه کویت اعالم کرده 
است که مذاکرات و گفت وگوهای مثبتی برای پایان دادن به بحران قطر 
انجام شده است. این درحالی است که مقامات ارشد قطر از جمله وزیر 
خارجه این کشور نیز روند گفت وگوها را مثبت ارزیابی کرده اند.سوالی که 
افکار عمومی را به خود مشغول ساخته این است که عربستان چگونه از 
شروط ۱۳ گانه در برابر قطر عبور کرده و آن ها را به دست فراموشی سپرده 
است؟نکته قابل تاملی که در این خصوص وجود دارد، سرنوشت ماجرای 
۱۳ شرط کشورهای تحریم کننده برای قطر است. اکنون این سوال نزد افکار 
عمومی ایجاد شده است که پس از گمانه زنی ها مبنی بر حل و فصل قریب 
الوقوع بحران قطر، تکلیف ۱۳ شرط تعیین شده برای دوحه چه می شود؟ 
عربستان سعودی چگونه پس از گذشت نزدیک به ۴ سال از شروط ۱۳ 
گانه خود عبور کرده و آنها را زیر پای گذاشــته اســت؟از جمله مهم ترین 
شروط عربستان ســعودی برای رفع محاصره قطر و حل و فصل بحران 
خود با آن، قطع رابطه با ایران و نیز تعطیلی شــبکه الجزیره بوده اســت؛ 
شروطی که هیچ یک از آنها تاکنون توسط مقامات دوحه اجرا نشده اند. 
از همین روی، پر واضح است که جامه عمل پوشاندن قطر به شروط ۱۳ 
گانه تعیین شده عامل اعالم حل و فصل قریب الوقوع بحران دوحه نیست 
و عوامل دیگری در این زمینه دخیل بوده اند.ســفر اخیر »جرد کوشنر« 
داماد و مشــاور »دونالد ترامپ« رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا به 
قطر و عربستان و دیدار او با مقامات ارشد دوحه و ریاض، اتفاقی است که 
می تواند از علت اصلی افزایــش گمانه زنی ها مبنی بر حل و فصل بحران 
قطر، رمزگشایی کند. او در دیدار با مقامات سعودی و قطری، گفت و گو با 
آنها برای حل و فصل بحران ایجاد شده از حدود ۴ سال گذشته را در دستور 
کار قرار داد.ترامپ قصد دارد با اعطای آخرین هدیه خود به عربستان در 
وقت های اضافه باقی مانده از دوران ریاســت جمهوری اش، بایدن را در 
برابر عمل انجام شده قرار دهد.اینگونه به نظر می رسد که رییس جمهور 

ایاالت متحده آمریکا پس از آنکه شکست خود در انتخابات 
ریاست جمهوری را پذیرفت، قصد دارد در مدت زمان باقی مانده از دوره 
ریاست جمهوری خود یعنی در وقت های اضافه، به گونه ای عمل کند که 
ضمن تامین منافع و مصالح عربستان سعودی، دولت آتی بایدن را در برابر 
عمل انجام شده قرار دهد. ترامپ به خوبی از نگرانی های عربستان سعودی 
نســبت به روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رییس جمهور جدید آمریکا 
آگاه است.از همین روی، وی به صورت شتاب زده پرونده آشتی عربستان 
و قطر را در وقت های اضافه دوره ریاست جمهوری خود به جریان انداخته 
است تا بدین ترتیب، تمامی مسیرها به روی دوحه برای فاصله انداختن 
آن میان واشنگتن و ریاض را مسدود کرده باشد. بعید نیست که عربستان 
سعودی با پرداخت مبالغ هنگفت به رییس جمهور کنونی آمریکا، چنین 
ماموریتی را به او سپرده باشد.عربستان سعودی نیک می داند که با روی 
کار آمدن بایدن و تداوم بحران قطر، امــکان تاثیرگذاری دوحه بر دولت 
جدید واشنگتن وجود دارد و این مســئله می تواند به دور شدن تدریجی 
ایاالت متحده از ریاض منجر شود. به همین دلیل، مقامات ریاض حتی 
به قیمت اعطای امتیازات فراوان به دوحه نیز حاضر به مصالحه با آن شده 

و تمامی شروط ۱۳ گانه خود را به دست فراموشی سپرده اند.تالش های 
شــتاب زده ترامپ برای ایجاد مصالحه میان دوحه و ریاض را نمی توان 
بی ارتباط با تحرکات واشنگتن برای تســریع روند عادی سازی روابط با 
تل آویو دانست.از ســوی دیگر، تالش های شتاب زده دولت رو به اتمام 
ترامپ برای ایجاد مصالحه و آشتی میان قطر و عربستان را نمی توان بی 
ارتباط با پرونده عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در منطقه قلمداد 
کرد. در واقع، ترامپ به خوبی می داند که یکی از موانع اصلی و اساسی در 
مسیر عادی سازی روابط قطر با رژیم صهیونیستی، عدم پایان بحران آن 
با عربستان سعودی و متحدانش است. از همین روی، واشنگتن پرونده 
مصالحه میان دوحه و ریاض را در واپسین هفته های پایان دوره ریاست 
جمهوری ترامپ به جریان انداخته است.آمریکایی ها بر این باورند که پس 
از مصالحه دوحه و ریاض، مسیر برای حرکت قطر به سمت عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی هموارتر می شود و البته عربستان نیز خواهد 
توانست از نفوذ خود برای قانع ساختن دوحه جهت گام گذاشتن در این 
مسیر بهره برداری کند. این درحالی است که قطر پیش تر اعالم کرده است 
که با کشورهای حامی عادی سازی روابط با تل آویو هم صدا نخواهد شد.

 رهبر معظم انقالب، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید 
را منصوب کردند

حضرت آیت ا...خامنه ای در حکمی حجت االسالم یوسفعلی شکری را به نمایندگی ولی فقیه در 
بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کردند.متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم ا...الرحمن الرحیم
جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ یوسفعلی شکری دامت افاضاته

در پی درگذشــت مرحوم حجه االسالم آقای شــهیدی رحمه ا... علیه و با طلب مغفرت و رحمت 
برای ایشان و یاد نیک از تالش شان در بنیاد شــهید، جناب عالی را که حضور طوالنی در آن بنیاد 
محترم داشته و مفتخر به خدمت درازمدت به خانواده های مکرم شهیدان می باشید و بحمدا... 
صالحیت های الزم برای نمایندگی ولی فقیه در شــما جمع اســت، به نمایندگی در بنیاد شــهید 
و امور ایثارگران منصوب می کنم. حساســیت و اهمیــت این جایگاه، در مفــاد وظایف ابالغی 
کامال منعکس است و جدا امیدوارم که در دوره  مســئولیت جناب عالی این وظایف به طور کامل 
صورت پذیرد. توصیه  موکد اینجانب همکاری و هم افزایی دســتگاه نمایندگی با بخش ریاســت 
 بنیاد اســت. برای جناب عالی و جنــاب آقای اوحدی در هــر چه بهتر ادا کردن این مســئولیت 

دعا می کنم.

 روایت سخنگوی وزارت خارجه از اقدام
 عجیب مجلسی ها 

ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: در موضــوع قانون اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها 
و صیانــت از حقوق ملت ایران نظــرات و مالحظات جــدی وزارت امور خارجه مــورد توجه قرار 
نگرفته است.»ســعید خطیب زاده« در خصوص مشــورت مجلس با وزارت امــور خارجه برای 
تدوین طرح راهبردی لغــو تحریم ها گفت: در موضوع قانون اقدام راهبــردی برای لغو تحریم ها 
و صیانــت از حقوق ملت ایران نظــرات و مالحظات جــدی وزارت امور خارجه مــورد توجه قرار 
نگرفته اســت.  ســخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کــرد: از نماینده وزارت امــور خارجه برای 
شــرکت در آخرین جلســه هماهنگی در کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
در روز دوشــنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دعوت به عمــل آمد، اما ناگهــان در آخر وقت روز یکشــنبه اطالع 
داده شــد که جلســه ملغی شــده اســت. البته متعاقبا اطالع حاصل شــد که جلســه مزبور 
 عصر همان روز )یکشــنبه( برگزار شــده و تصمیمــات الزم بــدون حضور وزارت امــور خارجه

 اتخاذ شده است.

حصارکشی مرز پاکستان با ایران تکمیل می شود
سخنگوی ارتش پاکســتان گفت: حصارکشی مرزهای مشــترک با جمهوری اسالمی ایران ۱۰۰ 
درصد ادامه خواهد یافت و این طرح تا دســامبر ۲۰۲۱ )دی ماه ۱۴۰۰( تکمیل می شود.سرلشکر 
»بابر افتخار« در گفت وگو با تارنمای »گلوبال ویلیج اسپیس« اقدامات مرزبانی پاکستان برای 

مراقبت از نوار مرزی غربی با ایران را تشریح کرد.
اظهارات تازه ســخنگوی ارتش پاکســتان مبنی بر تقویت امنیت مرزهای مشترک این کشور با 
جمهوری اسالمی ایران درحالی عنوان می شود  که جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشورمان در 
جریان سفر به استان سیستان وبلوچستان گفت: مرزبانی پاکستان در کنترل مرزهای مشترک 
با ایران همکاری خوبی دارد که قابل مقایســه با گذشــته نیست.براساس این گزارش، سرلشکر 
بابر افتخار هرگونه حرکت آهسته ارتش پاکستان در مسیر مراقبت از مرزهای مشترک با ایران را 
بی اساس دانست و گفت: ۳۰ درصد مرزها حصارکشی شده و انتظار می رود این طرح تا دسامبر 

سال آینده میالدی تکمیل شود.

سیاستبا مسئولان

 آیا بحران قطر پایان می یابد؟ 

 امتیازدهی به دوحه در وقت اضافه

نخستین رزمایش مشترک ژاپن، فرانسه و آمریکا
یک روزنامه ژاپنی از برگزاری رزمایش مشــترک ژاپن، فرانسه و آمریکا در ماه می سال آینده خبر 
داده است.روزنامه سانکی نوشت: ژاپن، فرانسه و آمریکا در ماه می سال آینده نخستین رزمایش 
مشترک زمینی و دریایی را در حالی برگزار خواهند کرد که چین فعالیت های خود در منطقه را افزایش 
داده است.بر اساس این گزارش، روزنامه سانکی بدون اشاره به منابع خود افزود: این رزمایش ها 
که در نزدیکی جزایر ژاپن برگزار می شود، متمرکز بر تالش های امداد و نجات در هنگام وقوع بالیای 
طبیعی خواهد بود، ولی بخشی از این رزمایش شامل دفاع در برابر حمله نظامی خواهد شد.وزارت 
دفاع ژاپن حاضر به اظهارنظر در این باره نشده اســت. این رزمایش های مشترک با هدف مقابله 
با چین خواهد بود که مدعی مالکیت جزایر تحت کنترل ژاپن در دریای شــرقی چین شده است.

دریاساالر پیر واندیر، رییس ستاد مشترک نیروی دریایی فرانسه در این زمینه گفت: قصد داریم 
حضور خود را در منطقه نشان دهیم و پیامی را درباره همکاری مشترک فرانسه - ژاپن ارسال کنیم.

توافق نامه نظامی بین دولت لیبی و ایتالیا
وزیر دفاع دولت وفاق ملی لیبــی از امضای توافق نامه همکاری نظامی بــا ایتالیا خبر داد.صالح 
الدین النمروش، وزیر دفاع دولت وفاق ملی لیبی )GNA( از امضای توافق نامه همکاری نظامی 
با ایتالیا خبر داده است.النمروش گفت: ما با طرف ایتالیایی توافق کردیم که در زمینه های آموزش، 
آموزش نظامی، تبادل تخصص، پشتیبانی، توسعه، نگهداری، مشاوره و همکاری در زمینه مهاجرت 
غیرقانونی، مهمات و پاک سازی مین و عملیات امداد در موارد بالیای طبیعی، امنیت مرز های زمینی 
و دریایی همکاری کنیم.شرکت در مانور های نظامی و تمرینات مشترک، بازسازی نهاد های نظامی 

و امنیتی و تجهیز واحد های نظامی و امنیتی از دیگر مفاد این توافق نامه است.

انتخابات پارلمانی ونزوئال برگزار شد
مردم ونزوئال در حالی پای صندوق های رای گیری برای انتخابات پارلمانی این کشــور می روند که 
اپوزیسیون این انتخابات را بایکوت کرده و آن را متقلبانه توصیف می کند.بسیاری از کشورهای غربی 
نیز گفته اند که این انتخابات با تقلب از سوی نیکوالس مادورو، رییس جمهوری ونزوئال همراه است 
چون به دنبال به دست گرفتن کنترل آخرین نهاد دولتی است که در اختیار اپوزیسیون و نه کنترل 
حزب حاکم سوسیالیسم است.این رای گیری به طور قطع کنترل کنگره را به دست متحدان مادورو 
می سپارد، به رغم اینکه دولتش با اقتصاد رو به فروپاشی، تحریم های سختگیرانه آمریکا و مهاجرت 
پنج میلیون ونزوئالیی دست و پنجه نرم می کند.اعضای کنگره جدید برای بهبود اوضاع مردمی که 
چندین ماه است دستمزد دریافت نکرده اند، ابزار کمی در اختیار خواهند داشت و انتخاب آنها هم 

اعتبار دولت مادورو را در میان کشورهای غربی بهبود نمی بخشد.

مخالفان در ارمنستان ضرب االجل تعیین کردند
ده ها هزار معتــرض در پایتخت ارمنســتان برای برکناری نخســت وزیر »پاشــینیان« و تیمش، 
ضرب االجل تعیین و تهدید کردند، اگر »پاشــینیان«  تا روز سه شــنبه اســتعفا نداده باشد، اقدام 
»نافرمانی اجتماعی« سراسری آغاز خواهد شد. به تازگی گزارش شده بود که ده ها هزار معترض در 
مرکز ایروان جمع شده و خواستار استعفای نیکول پاشینیان شدند.اعتراضات در پایتخت ارمنستان، 
از شــب ۱۰ نوامبر )۲۰ آبان ماه( و پس از امضای بیانیه سه جانبه نخســت وزیر این کشور به همراه 
رؤسای جمهوری روسیه و آذربایجان در خصوص آتش بس در قره باغ و انتقال برخی مناطق آن به 
طرف آذربایجانی، آغاز شده و همچنان ادامه دارد. مخالفان توقف جنگ و موافقت مقامات ایروان با 
این توافق نامه، »نیکول پاشینیان« رییس کابینه وزرای دولت ارمنستان را به تسلیم و خیانت به مردم 

این کشور متهم کرده و خواستار برکناری وی و برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمانی هستند. 

رییس جمهور با بیان اینکه بودجه ارائه شده از سوی 
دولت با نگاه واقع بینانه نسبت به شرایط پیش رو در 
سال آینده و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور 
و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم 
شده است، گفت: از مهم ترین پیام های بودجه سال 
آینده حمایت از قشرهای کم درآمد با در نظر گرفتن 
پرداخت های هدفمند معیشــتی، جبران تورم در 
دســتمزد کارکنان، کارگران و حقوق بگیران، تامین 
کاالهای اساسی مبتنی بر نیازهای مردم، تامین مواد 
اولیه برای تولید کارخانه ها و مهم تر از همه سرعت 
بخشیدن به توسعه زیرســاخت های کشور است.

حســن روحانی اظهار داشــت: بر اساس شرایطی 
که بودجه سال ۱۴۰۰ تنظیم شده، این بودجه حاوی 
پیام های روشن و متعدد و بیانگر وضعیت اقتصادی 

کشور در سال آینده اســت و از این نظر هم فعاالن 
اقتصادی و هم عموم مردم می توانند افق روشــن 
اقتصادی سال آینده را از پیام های بودجه دریافت و 
مسئوالن مرتبط با حوزه های مختلف اقتصادی نیز 
این پیام ها را به طور شفاف برای افکار عمومی بیان 
کنند.رییس جمهور تصریح کــرد: از مهم ترین پیام 
های بودجه سال آینده حمایت از قشرهای کم درآمد 
با در نظر گرفتن پرداخت های هدفمند معیشــتی، 
جبران تورم در دســتمزد کارکنان، کارگران و حقوق 
بگیران، تامین کاالهای اساســی مبتنی بر نیازهای 
مردم، تامین مــواد اولیه برای تولیــد کارخانه ها و 
مهم تر از همه سرعت بخشیدن به توسعه زیرساخت 
های کشور است و ســایر موارد نیز در روزهای آینده 
برای مردم تشریح خواهد شــد. بر اساس تصمیم 

ســتاد اقتصادی دولت، وزارت نفت کلیه اقدامات 
الزم برای آماده ســازی منابــع و تجهیزات صنعت 
نفت برای تولید و فروش متناسب با ظرفیت موجود 
را ظرف ســه ماه آینده بــه کار خواهد گرفت.رییس 
جمهور گفت: جنگ اقتصادی آمریکا موانع متعددی 
برای صادرات نفت و محصوالت پتروشــمی کشور 
ایجاد کرد، اما هیچ وقــت آرزوی ترامپ در به صفر 
 رساندن صادرات ایران محقق نشد و آن آرزو را با خود

 خواهد برد.

دفاع رییس جمهور از بودجه 1400

خبر روز

رییس کمیسیون اصل نود مجلس: 

اجرای پروتکل الحاقی 
خسارات زیادی به کشور 

وارد کرده است 
رییس کمیســیون اصل نود مجلس گفت: 
اجرای پروتکل الحاقی باعث دسترســی 
بازرســان آژانس بــه اطالعــات محرمانه 
مراکز نظامی و هسته ای کشــورمان شده 
که خســارات قابل مالحظه ای را به کشــور 
وارد کرده است.نصرا... پژمانفر ، با اشاره به 
مصوبه اخیر مجلس در باره اقدام راهبردی 
برای لغــو تحریم ها گفــت: مجلس با این 
مصوبه به دنبال نحوه مواجهه با تصمیمات 
طرف غربی در اجــرای تعهــدات بود.وی 
افزود: ما چند سال قبل دیدیم که با وجود 
انجام تعهدات برجامی از سوی ایران، طرف 
مقابل بــه هیچ یک از تعهــدات خود عمل 
نکرد و درواقع کار یکطرفه شده بود.رییس 
کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: از 
سوی دیگر اجرای پروتکل الحاقی از سوی 
دولت در این چند ســال باعث شده بود تا 
بازرسان آژانس عالوه بر مراکز هسته ای از 
مراکز نظامی نیز بازدید به عمــل آورند و از 
اطالعات محرمانه ای از این مراکز دســت 
پیدا کنند.پژمانفر خاطرنشان کرد: مجلس 
در اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها این 
هشدار را به طرف مقابل داد چنانچه پس از 
گذشت دو ماه از الزم االجرا شدن این قانون 
به تعهداتش عمل نکند، ایران اجرای پروتکل 
الحاقی را لغو خواهد کرد.وی افزود: در چند 
سال گذشته نه تنها شــاهد انجام تعهدات 
برجام از ســوی دولت جمهوری اســالمی 
ایران بودیم و طرف مقابل که در زمان حضور 
آمریکا در برجام یعنی ۱+5 و چه پس از آن 
یعنی ۱+۴ به تعهداتش عمل نکرده است.

رییس کمیســیون اصل نود مجلس اظهار 
داشت: سیاست های پوســیده و نخ نمای 
دولت اصالحات و در ادامه آن در دولت آقای 
روحانی در اجرای پروتــکل الحاقی باعث 
وارد آمدن خسارت قابل مالحظه ای به کشور 
شــده و طرف مقابل بداند که ما از این پس 

بنایی بر ادامه این سیاست ها نداریم.

اخبار اردن هم خواستار تامین منافع اعراب در تنظیم مجدد روابط با ایران شد
با داغ شدن بازار گمانه زنی ها در خصوص آینده روابط ایران و آمریکا و موضوع برجام، وزیر امور خارجه اردن هم گفته که منافع کشورهای عربی باید در تنظیم مجدد روابط با 
ایران مدنظر قرار گیرد.»ایمن الصفدی« وزیر خارجه اردن در میزگردی درباره چالش های منطقه ای و تالش ها برای حل مناقشات در چارچوب اجالس امنیتی منامه مدعی 
شد کشورهای عربی خواهان روابط با ایران بر اساس اصل حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی هستند.به نوشته الغد، الصفدی همچنین اضافه کرده که مشارکت 
کشورهای عربی و در نظر گرفتن منافع آنها در هر تالشی برای تنظیم مجدد روابط با ایران حائز اهمیت است. الصفدی این مطالب را در اشاره به تغییر دولت آمریکا و روی کار 
آمدن دولت بایدن و اعالم آمادگی وی برای مذاکره با ایران و بازگشت به برجام مطرح کرده است. وی همچنین بر لزوم مدنظر قرار دادن دیدگاه های موثر برای حل بحران 
که تضمین کننده امنیت سوریه و وحدت و ثبات آن باشد تاکید کرد و گفت که راهبرد روشنی برای حل بحران سوریه وجود ندارد و اعراب باید در ترسیم این راهبرد در راستای 
تضمین دستیابی به یک راه حل سیاسی سهیم باشند. الصفدی درباره عراق نیز براهمیت حفاظت از این کشور در برابر پیامدهای هرگونه اختالف منطقه ای در راستای تقویت 

امنیت عراق و منطقه تاکید کرد و گفت: در عراق دولتی در تالش برای بازسازی و ثبات است و باید از آن حمایت کرد.

وز عکس ر

اردک زرد؛ نماد 
دموکراسی خواهان 

تایلندی
بادکنــک اردک زرد بــه نمــاد 
دموکراســی خواهــان تایلنــدی 
تبدیل شده است. در روز های اخیر، 
قانون جدید جرم انگاری توهین به 
پادشاه و دربار اعتراضات زیادی را 

در این کشور برانگیخته است.
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معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان:

۸6 درصد سد زاینده رود خالی است
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهان گفت: در حال حاضر ذخیره ســد 
زاینده رود ۱۷۲ میلیون مترمکعب است و ۸۶ درصد سد خالی است.حسن ساسانی در خصوص 
آخرین وضعیت سد زاینده رود، اظهار کرد: در حال حاضر ورودی سد زاینده رود ۲۷ و خروجی آن 
۱۴مترمکعب بر ثانیه و ذخیره ســد زاینده رود ۱۷۲ میلیون متر مکعب است.وی گفت: با توجه به 
حجم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعبی مخزن سد زاینده رود، در حال حاضر تنها ۱۴ درصد سد 
زاینده رود آب دارد و ۸۶ درصد سد خالی اســت.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه 
ای اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه میزان ذخیره ســد زاینــده رود از خط قرمز )۲۰۰ میلیون 
مترمکعب( پایین تر است، در حال حاضر اولویت تحویل آب برای شرب و بهداشت است، همچنین 
شــرکت آب منطقه ای کماکان بر حفظ و نگهداری منابع آب و صرفه جویی در تمام مصارف تاکید 
دارد.وی به میزان بارش ها در ایستگاه چلگرد از ابتدای سال آبی جاری تاکنون اشاره کرد و افزود: 

عمده بارش ها در سال آبی جاری به صورت باران و در مجموع به میزان ۲۹۸ میلیمتر بوده است.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان:

اقدامات مقطعی برای مقابله با احتکار راه گشا نیست
مدیر بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: برای مقابله با احتکار قوانینی وضع شده که 
محتکران را نقره داغ می کند، طبق این قانون، محتکران پنج برابر ارزش کاالی احتکار شده، جریمه 
می شــوند که البته در برخی موارد این میزان جریمه بیشتر است.فشــارکی افزود: برای مقابله با 
احتکار باید حرکتی نظام مند و مدیریت شده انجام شود و با اقدامات مقطعی، این معظل ریشه کن 
نمی شود.وی تاکید کرد:افزایش قیمت در کشور سه دلیل عمده دارد که عبارتند از احتکار، تحریم و 
سوء مدیریت، که این سه موضوع در کنار هم پازل گرانی را تکمیل می کنند. جواد محمدی فشارکی 
گفت:  در ۶ ماه نخست امســال ۱۳۲ میلیارد تومان کشفیات احتکار داشتیم اغلب آن ها مربوط به 
احتکار لوازم خانگی، لوازم ساختمانی و اغالم خوراکی است.وی ادامه داد: محتکران و سودجویان با 
هدف افزایش قیمتها اقدام به این تخلف می کنند. برای نمونه با احتکار برخی لوازم خانگی داخلی، 

قیمت یخچال دو میلیونی را تا حدود چهل میلیون تومان افزایش داده اند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

 دوگانگی تامین نهاده ها برطرف می شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به مسائل و اختالفات میان وزارت صمت و جهاد کشاورزی 
برای مسئله تامین نهاده ها گفت: وزیر جدید صمت قول داده است که تنظیم بازار این محصوالت را 
به وزارت کشاورزی واگذار کند.مهدی طغیانی در رابطه با اختالف بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 
صمت پیرامون تامین نهاده های دامی اظهار داشت: مدتی قبل وقتی که حوزه تنظیم بازار به وزارت 
صمت واگذار شد، تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و دامی هم به این وزارت واگذار شده و عمال این 
مسئولیت از وزارت کشاورزی گرفته شــده و این وزارت فقط متکفل تولید محصوالت کشاورزی و 
دامی شده است.وی ادامه داد: با این واگذاری وزارت کشاورزی معتقد است که فقط تنظیم کننده 
تولید بوده و در مورد واردات اختیاری نداشته و نمی تواند که چقدر واردات در چه بازه زمانی باید صورت 
بگیرد، از طرفی وزارت صمت هم مســئولیت را به طور کامل به  عهــده نگرفته و معتقد بود که بحث 
واردات با این وزارت خانه است ولی برای تولید داخل مسئولیتی ندارد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس با اشاره به قول وزیر صمت جدید برای حل این مسئله بیان کرد: یکی از قول های وزیر جدید 
صنعت، معدن و تجارت که به مجلس آمده و رای اعتماد گرفت، مبنی بر این بود که مسئولیت تنظیم 
بازار محصوالت کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می کند. یعنی این وزارت هم در حوزه 

واردات و هم در حوزه تولید تصمیم گیرنده و تنظیم کننده بازار خواهد بود.

 وقتی قیمت ارزان ترین  صیفی جات و میوه ها در بازار اصفهان به بیش از ده هزار تومان رسیده است؛

 قیمت های الکچری در میوه فروشی ها

اگر چه دو یا سه برابر شدن قیمت ها در بازار  مرضیه محب رسول
گوشت و مرغ و حبوبات به دلیل وابسته 
بودن بخشی از فرآیند تولید در این بازارها به واردات نهاده ها و مواد اولیه 
اندکی توجیه پذیر است؛ اما افزایش قیمت های سرسام آور در بازار میوه 
و صیفی جاتی که در داخل تولید می شود از آن مدل اختالالتی است که 
شاید هیچ توضیح قانع کننده ای به جز قیمت گذاری های بدون ضابطه 
و بی قانون نتوان برای آن پیدا کرد. این مسئله نشان می دهد که تورم 
حاال در پایین ترین الیه های اقتصادی ایران هم رسوخ کرده و دیگر عمال 
بخش های ضعیف و متوسط جامعه هر روز باید با تعدادی از ارزان ترین 
خرید های خود در بازار خداحافظی کنند. از ابتدای پاییز امسال نرخ تورم 
در بخش میوه و صیفی رشد زیادی داشته است تا جایی که حاال ارزان 
ترین صیفی جات مانند خیار و هویج هم تا دو برابر گران تر از ماه های 

قبل به فروش می رسد. 
در توجیه این مسئله هر چند مسئوالن و متولیان دالیلی را ذکر می کنند؛ 
اما نمی توان هیچ کدام از این دالیل را موجه دانست. یکی از اقالمی که 
در روزهای اخیر افزایش قیمت زیادی داشته، هویج است. در مورد این 
گرانی رییس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی اصفهان اعالم 
کرده: بارندگی های اخیر بخشــی از نظام عرضه هویج در بازار را مختل 

کرده و به همین دلیل شاهد افزایش قیمت آن در روزهای اخیر بوده ایم.
نوروزعلی اسماعیلی با اشــاره به افزایش قیمت هر کیلوگرم هویج در 
روند معامالت بازار میوه و تره بار اصفهان، اظهار کرد: آخرین قیمت هر 
کیلوگرم هویج در میدان میوه و تره بار اصفهان از پنج هزار تومان تا ۶ هزار 
و ۵۰۰ تومان متغیر اســت و علت اصلی افزایش قیمت آن نیز افزایش 
بارندگی ها در روزهای اخیر است.وی افزود: صادرات هویج به خارج از 
کشور ممنوع است؛ اما بارندگی های اخیر بخشــی از نظام عرضه این 
محصول در بازار را مختل کرده و به همین دلیل شاهد افزایش قیمت آن 

در روزهای اخیر بوده ایم.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی اصفهان با بیان اینکه 
عرضه هویج در میدان میوه و تره بار اصفهان تقریبا در وضعیت مناسبی 
قرار دارد، تصریح کرد: واحدهای صنفی اتحادیه فروشــندگان میوه و 
ســبزی اصفهان موظف به رعایت ضوابط ارزش افزوده هستند و باید 
قیمت هر کیلوگرم هویج در این مغازه ها از ۶ هزار و ۵۰۰ تا هشــت هزار 
تومان باشد.اســماعیلی اضافه کرد: تقاضا برای خرید هویج به جهت 
توصیه پزشکان برای اســتفاده از میوه در روند مقابله با بیماری کرونا 
افزایش یافته اســت و باال رفتن قیمت آن در روزهــای اخیر ارتباطی 
با افزایش تقاضا برای تولید ترشــیجات و مربا نــدارد.وی ادامه داد: 

در صورت بهبود شــرایط جو و آب وهوای کشــور قیمت هویج کاهش 
پیدا خواهد کرد؛ کیفیت و قیمت محصوالتی که از دســته صیفی جات 
هستند ارتباط مستقیمی با شــرایط جوی و آب وهوایی دارد؛ اما برخی 
از محصوالت و میوه جات همچون مرکبات از شــرایط جوی تاثیر قابل 

توجهی نمی پذیرند. 
قابل ذکر است، افزایش قیمت هر کیلوگرم هویج در روند معامالت بازار 
میوه و تره بار کشــور در روزهای اخیر در حالی رخ داده که آذرماه فصل 
اصلی برداشت این محصول از مزارع کشــاورزی محسوب می شود و 
هیچ یک از فعاالن بــازار انتظار افزایش قیمت هویــج را در هفته اخیر 
نداشتند.  در این میان برخی از فعاالن بازار معتقدند که رسانه ها و مردم 
در مورد گرانی قیمت میوه و صیفی بزرگ نمایی می کنند چرا که امروز 
تقریبا تمام کاالها و خدمات با گرانی های چند برابری همراه هستند و 
گران شدن قیمت میوه و صیفی نیز بخشی از فرآیند طبیعی بازار است و 
نباید آن را خارج از این چهارچوب برآورد کرد. داده ها اما نشان می دهد 
در کنار ارائه مجوزهای صادراتی بی رویه که بــازار را از کنترل خارج می 
کند، عدم توزیع درســت و دالل بازی در بخش میوه و صیفی همچنان 
اصلی ترین دالیل افزایش قیمت ها هستند که راهکار درستی برای آنها 

اندیشیده نشده است.

خبر روز

تشکیل پرونده برای 2 هزار و 74۸ واحد مسکن محرومان
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان در آخرین گزارش خود 
پیرامون این طرح در اســتان گفت: از تیر امســال تاکنون برای ۲ هزار و ۷۴۸ واحد از تعداد کل 
پرونده تشکیل و برای ۲ هزار و ۳۴۰ واحد معرفی به بانک صورت گرفته است.محسن قوی بیان 
افزود: قرارداد با بانک برای یک هزار و ۶۲ واحد و ِپی کنی یک هزار و ۹۴ واحد انجام شده است.

وی اجرای فونداســیون را برای ۸۹۳ واحد اعالم کرد و اظهارداشــت: اجرای اسکلت ۴۲۴ واحد 
و اجرای ســقف ۳۰۳ واحد در مدت اخیر انجام گرفت.معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی اصفهان خاطرنشــان کرد: در مدت یاد شده اجرای گچ و خاک ۹۳ واحد 
نیز با سرعت مناسبی پیش رفت.قوی بیان با اشــاره به حمایت های مالی به متقاضیان نیازمند 
خاطرنشــان کرد: میزان بالعوض پرداختی در این مــدت هفت میلیــارد و ۸۲۲ میلیون تومان 
بود.وی درباره تحویــل این واحدها تصریح کرد: بر مبنای اعالم قبلی قرار اســت تا پایان ســال 
 عملیات اصلی آنها به پایان برســد و تا قبــل از پایان دولت دوازدهم بــه محرومان و مددجویان 

واگذار شود.

کشت 1000 هکتار گیاهان دارویی در سمیرم   
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان سمیرم گفت: در ســطح ۱۰۰۰ هکتار از مراتع 

سمیرم  گیاهان دارویی کاشت شد. 
علی پورعســگر در ســمیرم اظهار داشــت: یکی از رویکردهای منابع طبیعی این است که مرتع 
تنها برای تولید علوفه اســتفاده نشــود؛ بلکه پرورش گیاهــان دارویی و طبیعت گــردی نیز به 
آن اضافه شــود.رییس اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان ســمیرم افــزود: طرح 
کشــت گیاه دارویی باریجه بــه منظور توســعه و ترویج فرهنگ کشــت در ســطح ۱۰۰۰ هکتار 
 از اراضی ملی شهرســتان، شــامل مراتــع کلبعی و یوشــان لو اجرا می شــود.  وی بیــان کرد: 
کشــت گیاهان دارویی ســازگار با شــرایط اکولوژیــک هر منطقــه عالوه بر افزایش پوشــش 
گیاهی و تولید علوفــه بیشــتر، در حفاظت خاک و جلوگیــری از فرســایش و افزایش درآمد 
بهره بــرداران نیــز موثر است.پورعســگر تصریــح کرد: اعتبــار هزینه شــده برای اجــرای این 
 طرح  بالغ بر ۲ میلیارد و دویســت میلیون ریال اســت کــه از محل اعتبارات صندوق توســعه

 ملی است.

جریمه در انتظار گران فروشان مرغ؛

 قیمت مصوب باید رعایت شود
مدیرعامل شرکت تعاونی مرغداران کاشان گفت: هر مغازه پروتئینی قیمت مرغ را باالتر از قیمت 
مصوب به فروش برساند، جریمه می شــود.علی رضا جمشــیدی با بیان اینکه روز پنجشنبه ۱۲ 
تن و اخیرا ۱۵ تن مرغ وارد این شهرستان شــده و در ۱۰ منطقه در شهرستان کاشان توزیع  شده 
اســت، اظهار کرد: توزیع مرغ در ۱۰ نقطه شهر ادامه خواهد داشــت تا قیمت فعلی مرغ شکسته 
شــود.مدیرعامل شــرکت تعاونی مرغداران کاشــان با اشــاره به اینکه با پیگیری های نماینده 
مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شــورای اســالمی، رییس جهاد کشــاورزی کاشان و 
پیگیری های اداره صنعت معدن تجارت قرار شــد مرغ شهرستان با روزی ۱۵ تن یا بیشتر تامین 
تا قیمت مرغ به تعادل برســد، افزود: قیمت مــرغ حدود ۲۸ الی ۲۹ هزار تومان اســت ۱۵ تن 
مرغ وارد شده و با قیمت ۲۲ هزار تومان توزیع می شــود. هر مغازه پروتئینی قیمت مرغ را باالتر 
از قیمت مصوب به فروش برســاند جریمه می شــود .وی با بیان اینکه مصرف مرغ شهرستان 
کاشان با رستوران ها و تاالرها حدود ۲۲ تن در طول روز اســت، گفت: با توجه به تعطیلی تاالرها، 
 مصرف به تبع پایین اســت و با توزیع روزانه ۱۵ تن در طول روز از اصفهــان، انتظار داریم قیمت 

مرغ شکسته شود.

با مسئولان

سرما ١۵٠ میلیارد تومان به کشاورزی اصفهان خسارت زداخبار
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از خسارت ١۵٠ میلیارد تومانی سرمازدگی در فروردین و مهر سال جاری به بخش های زراعت و باغی استان خبر داد.منصور 
شیشه فروش افزود: بر اساس گزارش های دریافتی فقط در ماه مهر ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به ۱۱ هزار هکتار بخش کشاورزی و ۴٠٠ هکتار به باغ های ۱۳ شهرستان 
استان وارد شد.وی ادامه داد: در فروردین و اردیبهشت نیز در مجموع ۵٠ میلیارد تومان خسارت ســرما به یکهزار و ۵۰۰ هکتار در بخش کشاورزی و یکهزار و ۹۰۰ هکتار 
در بخش باغ ها برآورد شد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشــاره به اینکه بخش کشاورزی تحت تاثیر مخاطرات جوی مانند سرمازدگی، سیل، تنش 
گرمایی، آبی و بیمارهای گیاهی است بر ضرورت انجام بیمه محصوالت در این بخش مهم اقتصادی کشور تاکید کرد.وی ادامه داد: با وجود اینکه باید تاکنون ۸۱ هزار 
هکتار از زمین های کشاورزی استان اصفهان بیمه شود ولی فقط زیر ۱۰ درصد بیمه انجام شده است.شیشه فروش، به تمدید مهلت بیمه تا اواخر آذر به کشاورزان اشاره 
و اضافه کرد: در این مدت باید ۲۶ هزار هکتار از باغ ها و یک میلیون رأس دام و همچنین طیور استان بیمه شوند.وی به مشکالت صندوق بیمه در پرداخت خسارت به 
بیمه شدگان بخش کشاورزی اشاره کرد و ارزیابی به موقع، ارائه سریع خدمات را خواستار شد و بر سرعت در پرداخت غرامت بیمه تاکید کرد.مدیرکل مدیریت بحران 

استانداری اصفهان اجباری شدن بیمه کشاورزی همانند بیمه خودرو را خواستار شد.

استاندار اصفهان :

طرح های دانش بنیان 
اصفهان به فعاالن 

اقتصادی واگذار می شود
اسـتاندار اصفهان گفت: طرح هـای دانش 
بنیـان این اسـتان بررسـی شـد تـا فعاالن 
اقتصادی برای سـرمایه گـذاری در جریان 
فعالیـت هـای شـرکت هـای ایـن بخش 
قـرار بگیرند.عبـاس رضایـی افـزود: طـی 
روزهـای گذشـته بـه میزبانـی اصفهـان 
جشـنواره ملی فناوری شـیخ بهایی برگزار 
و طرح هـای اسـتارت آپ و دانـش بنیـان 
نیازمنـد سـرمایه گـذاری احصـا شـدند.

وی ادامـه داد: امیدواریـم در راسـتای 
طرح هـای دانـش بنیـان اطـالع رسـانی 
بیشـتری بـه فعـاالن اقتصـادی صـورت 
بگیرد تا با اسـتفاده از تسـهیالت دولتی در 
راستای تقویت آن ها گام برداریم.استاندار 
اصفهان بـا اشـاره به توسـعه سـامانه های 
صنعتـی  شـهرک های  در  خورشـیدی 
اصفهـان اظهـار داشـت: بایـد بـه سـمت 
انـرژی سـبز حرکـت کنیـم، دنیا به سـمت 
اسـتفاده از پنل هـای خورشـیدی حرکـت 
کـرده اسـت از ایـن رو بایـد شـهرک های 
صنعتـی از پنل های خورشـیدی اسـتفاده 
کنند.رضایـی بـا بیـان اینکـه طبـق قانـون 
ادارات می تواننـد ۲۰ درصـد از انـرژی خود 
را از پنل هـای خورشـیدی تامیـن کننـد، 
بیان کـرد: در این راسـتا بـا محوریـت اتاق 
بازرگانـی کمیته ای جهت آسـیب شناسـی 
اسـتفاده از پنل هـای خورشـیدی تشـکیل 
شـده اسـت.وی ادامـه داد: مقـرر شـد 
بانک ها صـد میلیـارد تومان جهـت اجرای 
۱۰۰ طرح سـاماندهی پنل های خورشـیدی 
۱۰۰ کیلوواتـی بـه شـهرک های صنعتـی 
بـا هماهنگـی کمیتـه و عضویـت شـرکت 
شـهرک های صنعتی اسـتان انجام شـود.

بـه گفتـه اسـتاندار اصفهـان، اسـتفاده از 
پنل هـای خورشـیدی نیازمنـد فرهنـگ 
سـازی اسـت تـا بـه سـمت انرژی هـای 

پـاک و سـبز حرکـت کنیـم.

در کنار ارائه مجوزهای صادراتی بی رویه که بازار را از 
کنترل خارج می کند، عدم توزیع درست و دالل بازی 
در بخش میوه و صیفی همچنان اصلی ترین دالیل 

افزایش قیمت ها هستند

رییس انجمــن حمایت از حقوق مصــرف کنندگان 
استان اصفهان با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم 
از ســال گذشــته تاکنون، گفت: برای حل مشکالت 
فعلی کشــور نیازمند مدیریت جهادی هستیم و به 
بیانی دیگر اگــر مدیران ما به اصــول بیانیه اقتصاد 
مقاومتی عمل کنند بسیاری از مشکالت حل خواهد 
شد.مجتبی برزگر در خصوص نوسانات شدید قیمت 
کاالهای اساسی و کاهش شدید قدرت خرید مردم و 
بی توجهی ها به مصرف کننده در مجوز افزایش قیمت 
ها، اظهار کرد: متاسفانه از ســال ۹۷ و بعد از خروج 

آمریکا از برجام و تشــدید تحریم هــا، درآمدهای 
ارزی دولت به خصوص از محل منابع نفتی به شدت 
کاهش یافت و این اتفاق موجب افزایش نرخ دالر 
شــد.وی با تاکید بر این که افزایش نــرخ دالر تاثیر 
مستقیمی بر گرانی برخی کاالها همچون نهاده های 
دامی، مواد اولیه کاالهای اساسی و ... گذاشت، گفت: 
متاسفانه در شرایط آشفته بازار برخی با سوءاستفاده 
دست به احتکار کاالهای اساسی می زنند.وی گفت: 
اگرچه دولت تصمیم گیرنده و تاثیرگذار در بازار است، 
اما به دلیل مشــکالت موجود نتوانسته به برخی از 
تعهدات خود پایبند باشــد و به جای مدیریت بازار، 
قیمت ها را به دســت عرضه و تقاضای بازار سپرده 
که این موضوع امروز به ضــرر مصرف کنندگان تمام 
شده است.وی ادامه داد: اگرچه دولت در مدیریت 

کاالهای اساسی و تامین نهاده های دامی به خوبی 
به تعهداتش عمــل نکرده، از ســوی دیگر مدیریت 
اســتان ها نیز در این امر بعضا درســت عمل نکرده 
اند.رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
استان اصفهان با بیان این که تنظیم بازار در تمام دنیا 
براســاس اصولی صورت می گیرد، تصریح کرد: ما 
نباید تنها در مواقع بحرانی دست به تنظیم بازار بزنیم، 
بلکه تنظیم بازار باید در طول ســال شــکل بگیرد و 
نهادهای تصمیم گیر باید پیش بینی حال و آینده بازار 
را انجام دهند.برزگر تاکید کرد: امروز برخی تولیدات 
کشور اصال منشأ ارزی ندارد، اما متاسفانه این قبیل 
کاالها همچون فوالد کــه در داخل تولید و مواد اولیه 
آن حتی از داخل تامین می شــود با افزایش شدید 

قیمت مواجه شده اند.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان :

برای حل مشکالت فعلی کشور نیازمند مدیریت جهادی هستیم

فعالیت حرفه ای یک 
خانواده قلمزن

مهدی عســگری، اســتاد قلمزن 
خمینی شهری بیست سالی است 
دست ها ، گوش ها و چشم هایش 
با مــس و نقره و میــخ و چکش و 
قیر و فلز و کوبش قلم آشناســت. 
خانــواده اوســتا مهــدی همه در 
کارگاه قلم زنی او مشــغولند وهمه 

با هنرشان نقش عشق می زنند. 

وز عکس ر
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رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری:

تکمیل طرح های نیمه تمام استان ۵۰هزار میلیارد ریال نیاز دارد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به جهت گیری های بودجه استان در ســال ۱۴۰۰ گفت: برای تکمیل و 
بهره برداری از طرح های نیمه تمام این استان به ۵۰ هزار میلیارد ریال 
اعتبار نیاز است.علی شهریارپور تاکید کرد: یکی از مهم ترین اولویت ها 
در جهت گیری هــای بودجه چهارمحــال و بختیاری در ســال آینده، 
اختصاص اعتبار برای تکمیل و بهره بــرداری از ۷۳۱ طرح و پروژه در 

استان به شمار می رود.
وی با اشــاره به لزوم بهره گیری از مشــارکت عمومی و خصوصی در 
تکمیل و بهره بــرداری از طرح های نیمه تمــام چهارمحال و بختیاری 
افزود: در این راستا تاکنون ۳۲۷ پروژه به بخش خصوصی واگذار شده 
است.شهریارپور تصریح کرد: همچنین ۵۲ پروژه جدید واجد شرایط 
واگذاری به بخش خصوصی در استان شناسایی و پیگیری های الزم 
برای عملیاتی شدن این مهم انجام شده است.وی یادآور شد: توجه 
ویژه به رشــد تولید و ایجاد اشــتغال از طریق اولویت به تامین مالی 
طرح ها و پروژه های جهش تولید و اقتصاد مقاومتی، توجه به اسناد 
باالدستی مانند سند آمایش ســرزمینی، برنامه توسعه شهرستان ها 
و سند توسعه روستایی در توزیع اعتبارات بین فصول و شهرستان ها 
)ایجاد ارتباط هدفمند و اثربخش بین برنامه های توســعه استان و 
بودجه های سنواتی( در جهت گیری های بودجه استان در سال ۱۴۰۰ 

مورد توجه قرار می گیرد.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: اولویت به ظرفیت ها و پتانســیل های استان در زمینه حمل و 
نقل و ارتباطات، آب، زیرساخت های گردشــگری، صنعتی، معدنی و 
کشاورزی، توجه به فصل بهداشــت، درمان و سالمت با هدف مقابله 
و کنترل ویروس کرونا، تســریع در تکمیل و بهره برداری از طرح های 
آموزشــی، فرهنگی، مذهبی و ورزشــی با رویکرد حفظ منابع طبیعی 
و بهبــود محیط زیســت، ایجاد زیرســاخت های الزم بــرای اجرای 
بودجه ریزی مبتنــی بر عملکرد در دســتگاه های اجرایی از مهم ترین 
اولویت های دیگر در جهت گیری های بودجه این استان در سال آینده 

خواهد بود.
وی گفت: پیگیری جــذب اعتبار از محل ردیف هــای متفرقه و منابع 
متمرکز قانون اســت و تامین منابع برای افزایش حقــوق کارکنان و 
پرداخت مطالبات بازنشستگان در جهت گیری های بودجه چهارمحال 
و بختیــاری در ســال ۱۴۰۰ اولویت دارد.شــهریارپور تاکیــد کرد: در 
ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هیچ بودجه ای از ردیف ها و منابع مختلف 

اعتباری چهارمحال و بختیاری در سطح ملی و استانی برگشت داده 
نشــد و همگی منابع بودجه ای این اســتان به موقع جــذب و هزینه 
شد.وی افزود: در سال جاری ۶۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال مطالبات 
مربوط به بازنشستگان ســال ۱۳۹۷ و قبل از آن و ۱۴۰ میلیارد ریال 

مطالبات مختص بازنشستگان سال ۱۳۹۸ در استان پرداخت شد.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری، نرخ 
بیکاری استان در پایان سال ۱۳۹۸ را برابر ۱۵.۳ درصد اعالم و تصریح 
کرد: این نرخ در تابستان سال جاری به ۱۶.۳ درصد رسید.وی یادآور 
شد: البته مبنای محاســباتی آمار بیکاری و اشتغال همان نرخ های 

ساالنه است و نرخ های فصلی مبنا نیست.
شهریارپور اظهار داشــت: براســاس برنامه ریزی های صورت گرفته 
در سند اشتغال و بیکاری اســتان، نرخ بیکاری این استان در پایان 
ســال آینده تک رقمی و کمتر از ۱۰ درصد هدف گذاری شــده است.

وی گفت: در تدوین تمامی برنامه ها و اســناد توسعه ای چهارمحال 

و بختیــاری از توان اســتادان و نخبــگان دانشــگاهی، متخصصان 
اداری، افراد علمی، پژوهشــگران و اعضای ســازمان های مردم نهاد 
)ســمن ها( بهره گیری شده است. شــهریارپور تاکید کرد: هم اکنون 
اســناد توســعه ای تمامی شهرســتان های چهارمحــال و بختیاری 
در حال اجراســت و این اســناد در توزیــع اعتبارات به عنــوان مبنا 
قــرار می گیرد.چهارمحــال و بختیــاری در اعتبارات الیحــه بودجه 
 ۱۴۰۰ رتبــه ۲۳ را در بیــن اســتان های کشــور به خــود اختصاص 

داده است.
جمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های ســرمایه ای اســتان در 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ برابر ۱۹ هزار و ۳۰۷ میلیارد و ۴۳۱ میلیون 
ریال پیش بینی شده است و نسبت به سال گذشته که ۱۳ هزار و ۶۴۰ 
میلیارد و ۳۴۲ میلیون ریال بود، ۴۱.۵ درصد افزایش دارد.سهم نسبی 
اعتبارات چهارمحال و بختیاری از مجموع اعتبارات استان های کشور 

در الیحه بودجه ۱۴۰۰ برابر ۱.۹ درصد است.

مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

استخر شنای کارگران فارسان، 9۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد

مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از پیشــرفت فیزیکی ۹۵ درصدی استخر 
شنای مجموعه کارگران فارسان خبر داد.سید حفیظ ا... فاضلی اظهار داشت: عملیات ساخت استخر 
شنای مجموعه کارگران فارسان با پیشرفت ۹۵ درصدی همراه است.وی افزود: این پروژه در زمینی 
به مساحت دو هزار متر مربع و زیربنای دو هزار و ۸۴ متر مربع با دو طبقه الحاقی احداث می شود.

فاضلی اضافه کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته افزون بر ۶۵ میلیارد ریال اعتبار در سال 
۹۹ به منظور تکمیل و راه اندازی این پروژه از محل اعتبارات ملی در نظر گرفته شد که با تخصیص کامل 
این اعتبارات این پروژه ورزشی با ۱۱۰ میلیارد ریال در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.وی ادامه 
داد: طراحی و اجرای این سیستم مطابق بر آخرین استاندارد های رایج از جمله سیستم گندزدای ازن 

به جای کلر که در سایر استخر ها رایج بوده، استفاده شده است.

مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:

بهره برداری غیر اصولی، زمینه تخریب خاک را افزایش می دهد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه فرسایش خاک در استان ۲۰ 
تن در هکتار در سال است، گفت: بهره برداری غیر اصولی در اراضی ملی و کشاورزی استان زمینه تخریب و 
هدرروی خاک را افزایش می دهد.سید اسماعیل صالحی به مناسبت هفته گرامیداشت خاک با تاکید بر 
اهمیت و حفاظت خاک افزود: کاهش سطح پوشش گیاهی، تغییر کاربری غیرمجاز و استفاده غیراصولی 
از عرصه و تجاوز به حریم رودخانه ،از مهم ترین عوامل بروز یا تشدید سیل ویرانگر و تخریب خاک است.

به گفته وی، دخل و تصرفاتی که در عرصه های منابع طبیعی اتفاق می افتد نیز موجب فرسایش خاک و به 
دنبال آن حجیم تر و سهمگین شدن سیالب ها را افزایش می دهد.وی با اشاره به اینکه کنترل و ممانعت 
از فرسایش خاک به مدیریت صحیح جنگل، مرتع، آبخیز و کشاورزی نیاز دارد، افزود: اکوسیستم های 
طبیعی از جمله مرتع، جنگل و عرصه کشــاورزی مهم ترین نقش را در کنترل سیالبها ایفا می کنند و در 
نگهداری آب و جلوگیری از فرسایش خاک نقش جدی دارد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال 
و بختیاری گفت:  وقوع تخریب اکوسیستم ها مثل چرای دام و نبود تعادل دام و مرتع در مراتع رشته کوه 
زاگرس، چرای دام در زیراشــکوب جنگل های زاگرس، زراعت در جنگل یا زراعت دیم در اراضی شیبدار، 
همگی سبب کاهش شدید ظرفیت های پوشش گیاهی و در نهایت ناتوانایی کنترل روان آب ها شده است.

پذیرش مسافر در چهارمحال و بختیاری بدون استعالم سالمت 
ممنوع است

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا و امنیت مسافران برون شــهری، تمامی مسافران با استفاده از سامانه »سروا« 
استعالم و پس از اطمینان از سالمتی آنها پذیرش می شوند.حسین مالکی افزود: با اتصال سامانه سروا 
)سامانه راهداری و حمل و نقل جاده ای( به سامانه سالمت مرکز بهداشت استان، با استعالم شماره ملی 
مسافران، افرادی که بیماری آنها در مرکز بهداشت ثبت شده باشد و دوران قرنطینه خود را سپری نکرده 
باشند، در ناوگان استان پذیرش نمی شوند.وی ادامه داد: با استفاده از این روش تعدادی مسافر از روز 
دوشنبه سوم آذرماه که این سامانه راه اندازی شده است به خانه برگشت داده شده اند و تنها مسافرانی 
که از سالمتی آن اطمینان حاصل می شــود می توانند از وسایل حمل و نقل برون شهری استفاده کنند.

مالکی تصریح کرد: با این وجود هنوز مسافرانی هستند که بی عالمت هستند و اسامی آنها در سامانه مرکز 
بهداشت ثبت نشده است، که به نظر می رسد این افراد باید با توجه به حفظ سالمتی دیگران و جلوگیری از 

شیوع کرونا، خودشان داوطلبانه از سفر با وسایل حمل و نقل عمومی خودداری کنند.

بام ایرانبا مسئولان
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مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول (
9/57 اجرای احکام حقوقی فالورجان درنظردارد درپرونده شماره اجرائی 981481 
موضوع علیه آقای ولی اله رییسی باباحیدری فرزند عبدالحسین  وله آقای سید محمد 
میرلوحی فرزند ســیدعلی درتاریخ 29 / 09 / 1399  به منظور فروش شش دانگ 
سه واحد آپارتمان مطابق نظریه کارشناسی به شرح : )  بسمه تعالی ریاست محترم 
شــعبه اجرای احکام مدنی فالورجان باسالم احتراما بازگشــت به ابالغیه پرونده 
981481 شعبه اجرای احکام مدنی بطرفیت آقای سیدمحمد میرلوحی درخصوص 
قرار صادره مبنی بر ارزیابی چهار دســتگاه آپارتمان ازدو دستگاه ساختمان پس از 
مطالعه پرونده امراز محلهای مورد نظر درکنار یکدیگر به آدرس فالورجان – شهر 
ابریشم – بلوار الغدیر – ابتدای خیابان ابوذر بازدید وپس ازمعاینه وبررسیهای بعمل 
آمده نتایج حاصل به شرح ذیل تقدیم می گردد . الف : ساختمان معرفی شده درحد5 
طبقه شــامل زیرزمین ، همکف وطبقات فوقانی شامل طبقه اول بصورت دوواحد 
مسکونی وطبقه دوم بصورت دوواحد مسکونی وطبقه سوم بصورت دوواحد مسکونی 
ومجموعا" شش واحد مسکونی می باشــد .1 : واحدهای مسکونی توقیفی معرفی 
شده واقع در طبقه دوم شمالی وطبقه سوم شمالی وطبقه سوم جنوبی ومجموعا" 
سه واحد ازمجموع مسکونی معرفی شده بااسکلت بتنی وسقف تیرچه بلوک بانمای 
ظاهری آجر نما وسطوح حیاط ودســتگاه پله والبی فاقد نماسازی وپشت بام فاقد 
ایزوگام ودرحد شیب بندی وفاقد نماسازی می باشد . 2 : واحد های مسکونی توقیفی 
فوق الذکر درحد سفتکاری شامل دیوار کشــی وگچ وخاک ولوله کشی فاضالب 
 وکنده کاری قســمتهایی ازمحل عبور لوله برق وفاقد لوله کشــی برق وآب وگاز 
می باشد  3 : ساختمان دارای پروانه صادره به شماره 5361 مورخ 20 / 5 / 88 صادره 
بنام ســیدمحمد میرلوحی به متراژ عرصه حدود 275 مترمربع با کاربری تجاری 
مسکونی با متراژ کلی 954 متر مربع شامل زیرزمین ، همکف ، اول تا سوم وطبقات 
اول تا سوم مشتمل برشش واحد مسکونی که هر طبقه بصورت دوواحد مسکونی 
ومجموعا" به متراژحدود 779 مترمربع درحد شــش واحد مســکونی می باشد. 

نتیجه : لهذا باتوجه به موقعیت مکانی ، قواره ، متراژ موجود ، امکانات ، اشتراکات، 
وضعیت قرارگیری در طبقات ودسترسی به طبقات ، کمیت وکیفیت بنا ، وضعیت 
موجود هریک از آپارتمانهای درحد صفت کاری مشاعات ساختمان وکلیه عوامل 
موثردر قضیه ارزش هریک از آپارتمانهای موصوف بشرح ذیل برآورد واعالم می 
گردد . 1 : واحد طبقه دوم شمالی به مبلغ 000 / 000 / 610 / 2 ریال برابر دومیلیارد 
وششصد وده میلیون ریال برآورد واعالم می گردد . 2 : واحد طبقه سوم شمالی به 
مبلغ 000 / 000 / 520 / 2 ریال برابر دومیلیاردوپانصد وبیست میلیون ریال برآورد 
واعالم می گردد . 3 : واحد طبقه ســوم جنوبی به مبلغ 000 / 000 / 565 / 2 ریال 
 برابر دومیلیاردوپانصد وشــصت وپنج میلیون ریال بــرآورد واعالم می گردد . ب : 
) فروش 30 / 58 حبه مشاع از 72 حبه مشــاع شش دانگ ( ساختمان معرفی شده 
 درحد 6 طبقه شامل زیرزمین ، همکف ، اول تا چهارم بصورت مسکونی می باشد . 
1 : ساختمان دارای پروانه صادره بشــماره 18951 مورخ 27 / 12 / 1392 صادره 
 بنام سید حامدمیرلوحی وشریک به متراژ عرصه 186 مترمربع باکاربری مسکونی 
می باشد . 2: آپارتمان توقیفی معرفی شده به متراژ حدود 125 مترمربع واقع در طبقه 
سوم روی همکف از ساختمان بااسکلت بتنی وسقف تیرچه بلوک شامل زیرزمین، 
همکف واول در حدود دیوار چینی وقســمتهایی گچ وخاک وطبقات دوم تاچهارم 
فقط درحد اسکلت بتنی وفاقد دیوار چینی وآپارتمان معرفی شده درحد اسکلت بتنی 
وفاقد هرگونه دیوار کشی می باشد . نتیجه : لهذا باتوجه به موقعیت مکانی ، قواره ، 
متراژ موجود ، امکانات ، وضعیت قرارگیری درطبقات ، کمیت وکیفیت بنا ، وضعیت 
موجود آپارتمان درحد اسکلت بتنی ، مشاعات ساختمان وکلیه عوامل موثردرقضیه 
ارزش آپارتمان موصوف به مبلغ 000 / 000 / 389 / 2 ریال برآورد واعالم میگردد. 
ملکی آقای ولی اله رییسی باباحیدری فرزند عبدالحسین واقع در فالورجان ، شهر 
ابریشــم ،بلوار الغدیر ، ابتدای خیابان ابوذر که دارای سابقه ثبتی نمی باشد وملک 
مذکور مفروزبوده ومتعلق حق غیر نمی باشد ازساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده 
دردفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان اتاق 318 برگزار نماید .ملک موضوع مزایده 

توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح فوق ارزیابی شده است . متقاضیان خرید 
می توانند پنج روز قبل از مزایده باحضــور در محل این اجرا ازموقعیت اموال مطلع 
شوند . مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع وبرنده کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید ضمنا" کلیه هزینه های مزایده برعهده برنده مزایده است وکسانی 
می توانند درجلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را 
حداقل دوروز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده به حســاب سپرده دادگستری به شماره  
110100004061012907670593 واریز وفیش تایید شده از سوی حسابداری 
این دادگســتری را ارائه نمایندوبا انصــراف برنده یاعدم پرداخــت مابه التفاوت 
 قیمت پیشــنهادی درمهلت مقرر ده درصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد . 
) متقاضیان جهت شــرکت درمزایده باید 2 روزقبل ازتاریخ برگزاری مزایده جهت 
دریافت شتاســه واریز به دفتر اجرای احکام مدنی دادگســتری فالورجان مرجعه 
نماینــد. ( م الف: 1055164 موید - دادورزاجرای احکام مدنی دادگســتری 

فالورجان  
فقدان سند مالکیت

9/58 شــماره نامه: 139985602210006381- 1399/09/04 ســند مالکیت 
ششدانگ  پالک ثبتی شــماره 1817 فرعی از 2248 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان بنام آمریک رستمی سابقه ثبت و صدور ســند به شماره چاپی 372420 
)دفترچــه ای(،  مورد ثبت صفحــه 32 دفتر 125 تحت شــماره ثبت 35549 که 
بموجب رای شماره 1495-1380/11/9 ماده 147 قانون ثبت  به مالکیت نامبرده 
در آمده و سند صادر و تسلیم شده است دیده و ســپس  نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به انضمــام دو برگ استشــهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شــماره  یکتا 
139902155186000009 و رمز تصدیق 117557 مــورخ 1399/1/28  که به 
گواهی دفترخانه 85 اصفهان رسیده  مدعی است که  سند مالکیت آن بعلت جابجایی 
مفقود گردیده و وی درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده لذا 
مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 

نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1055056 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/59 شماره نامه: 139985602025010437- 1399/09/03 نظر به اینکه آقای 
محسن فرجادفر با تسلیم درخواست شماره 25034498 مورخ 99/9/3 و دو برگ 
استشهاد شهود به شماره 11186 مورخ 99/8/28 دفترخانه 297 اصفهان، مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت )به علت جابجایی( ششدانگ پالک شماره 3148 فرعی از 
3 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضی صدور سند مالکیت المثنی می باشد 
پالک مزبور در سیستم امالک ذیل شماره الکترونیکی 139620302025013141 
تحت شماره چاپی 651435 ب 95 سابقه ثبت دارد.  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
 م الف: 1055925 ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحــد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان

 معاون بازآفرینی شــهری و مســکن اداره کل 
راه و شهرســازی چهارمحــال و بختیاری گفت: 
در راســتای اجرای طرح اقدام ملی مســکن، 
چهار هزار و ۹۵۱ قطعه زمین تاکنون تامین و به 
متقاضیان تخصیص داده شــده است.ابراهیم 
علیرضایی افــزود: از آغاز ثبت نــام برای طرح 
اقدام ملی مسکن تاکنون ۱۶ هزار و ۵۱۹ نفر در 
استان ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱۰ هزار و 
۲۰۱ نفر واجد شرایط هســتند.وی ادامه داد: از 
تعداد افراد واجد شرایط تاکنون سه هزار و ۱۵۸ 
نفر در استان تایید نهایی شده اند و برای یک هزار 
و ۸۴۹ نفر افتتاح حساب شده است.علیرضایی، 
ســرعت اجرای طرح را مطلــوب ارزیابی کرد و 
گفت: با تامین چهار هزار و ۹۵۱ قطعه زمین برای 

متقاضیان روند اجرای این طرح شتاب بیشتری 
به خــود می گیرد.معاون بازآفرینی شــهری و 
مسکن اداره کل راه و شهرســازی چهارمحال و 
بختیاری خاطر نشــان کرد: عالوه  برآن عملیات 
ساخت و ســاز یک هزار و ۵۰۰ مسکن در استان 
آغاز شده است که با واریز به موقع وجه از سوی 
متقاضیان عملیات بهره بردای از این واحدها در 
مدت زمان کمتری انجــام می گیرد.علیرضایی، 
میــزان وام اعطایی به متقاضیان توســط بانک 
مســکن را ۷۵۰ میلیون ریال اعالم کرد و گفت: 
قیمت تمام شــده واحدهای طــرح اقدام ملی 
مســکن ۲ میلیارد و ۵۰۰ تا ســه میلیــارد ریال 
خواهد بود و ســهم آورده بر اســاس پیشرفت 
فیزیکی واحدها در مراحل ساخت خواهد شد. 

استان چهارمحال و بختیاری با افزون ۹۷۹ هزار 
نفر جمعیت دارد که در ۴۲شــهر و بیش از ۸۵۰ 

روستا و آبادی ساکن هستند.
در قالب طرح اقدام ملی مسکن قرار است ۴۰۰ 
هزار واحد مســکونی در کشور ســاخته شود که 
از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد در شــهرهای جدید، 
یکصد هزار واحد در بافت های فرســوده شهری 
و یکصد هزار واحد در شــهرهای کوچک ساخته 

می شود.

مدیر شیالت و آبزیان ســازمان جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری گفــت: به منظور حمایت 
از تولید و اشــتغال، اکنــون از ۳۰ درصد از مواد 
اولیه کنجاله سویا و ذرت خارجی مورد نیاز تولید 
خوراک ماهی این اســتان با ارز دولتی و قیمت 
مصوب تامین می شــود.محمد کریمــی از نیاز 
سالیانه ۳۵ هزار تن خوراک آبزیان برای مزارع 
پرورش ماهی سردآبی استان خبر داد و افزود: 
حدود ۴۰۰ مزرعه پرورش ماهی سردآبی استان 
، بخشــی از یارانه تامین خوراک مــورد نیاز را به 
صورت غیرمســتقیم دریافت می کنند.به گفته 
وی، ۱۵ واحــد فعال در چهارمحــال و بختیاری 
ســالیانه بیش از ۲۷۰ هزار تن خــوراک ماهی 
تولید می کنند که این بیش از ۴۰ درصد خوراک 

آبزیان سردآبی کشور است و عالوه بر تامین نیاز 
مزارع پرورش ماهی اســتان، خــوراک آبزیان 
۲۶ اســتان دیگر کشــور را نیز تامین می کنند.

وی بــا بیان اینکــه تنها واحدهــای صادرکننده 
بخش صنایع کشاورزی استان ،واحدهای تولید 
خوراک آبزیان است، تصریح کرد: خوراک آبزیان 
تولیدی در اســتان عالوه بر تامین نیاز داخل به 
کشورهای همسایه، اروپایی و آسیای میانه نیز 
صادر می شود.مدیر شــیالت و آبزیان سازمان 
جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تکمیل 
زنجیره تولید آبزیان در این خبــر داد و تصریح 
کرد: ایــن تعداد واحــد تولید خــوراک صنعت 
آبزی پروری، نقــش مهمــی در ارتقای بخش 
صنایع تبدیلی بخش کشــاورزی دارند.کریمی 

افزود: این استان با تولید ســاالنه بیش از ۲۴ 
هزار تن ماهی قزل آال، تولید ۱۵درصد از ماهیان 
ســردآبی تولیدی کشــور را به خــود اختصاص 
داده اســت که  فعالیت بیش از ۹۹ درصد مزارع 
در حوضه سرشــاخه های رودخانه کارون  قرار 
دارد.ســاالنه یک میلیون و ۵۰۰ هــزار تن انواع 
محصوالت کشاورزی در  استان تولید می شود که 
حدود ۲۴ هزار تن آن در بخش شیالت و ماهیان 

سردآبی است.

    معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان:

   بیش از 4 هزار  قطعه زمین برای طرح اقدام ملی مسکن                   
چهارمحال تامین شد

    مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری :

    30درصد از خوراک ماهی چهارمحال و بختیاری با ارز
    دولتی تامین می شود



بر اساس اعالم مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان بارش شدید باران در ۲۴ ساعت منتهی به 
صبح یکشنبه منجر به جاری شدن رواناب و سیالب 
در برخی از رودخانه های فصلی جنوب و شرق 

اصفهان شد
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برگزاری سومین جشنواره معلوالن کشور در اصفهان 
اصفهـان ؛ شهرشـهیدان گلگـون کفن کـه دیـار نصف جهانـش مـی خوانند، امسـال نیز بـه دلیل 
شـیوع کرونـا  بـه صـورت مجـازی ، سـومین جشـنواره رسـانه ای معلـوالن کشـور را برگـزار می 
کند .منصـور گلنـاری، مدیر جشـنواره بـا اعالم ایـن مطلـب اظهار داشـت:  ایـن رویـداد ملی که 
سـومین جشـنواره آن را در تالشـیم نیمه دوم آذرماه سـال جـاری برگـزار کنیم ،عـالوه بر فضای 
مجازی با پروتـکل های بهداشـتی هم به صـورت نمادین اجرا خواهد شـد.وی افزود : سـومین 
جشـنواره در مقایسـه با دوره های قبـل از نظر کیفی مطلـوب تر و بـا توجه  بخش هـای مختلف 
از غنـای مطلوب تـری برخـوردار خواهـد بـود .گلناری گفـت : در سـومین جشـنواره ملی رسـانه 
ای معلـوالن جمعا بیـش از 800 اثـر بـه دبیرخانه رسـیده که مـورد ارزیابـی داوران قـرار گرفت و 
در صدد هسـتیم بـا توجه بـه وضعیت  اصفهـان از نظـر ویـروس کویید 19 بـه صـورت همزمان و 

مجـازی از برگزیـدگان تقدیـر کنیم.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

۵ هزار فرزند نیازمند اصفهانی حامی ندارند
مدیـرکل کمیته امـداد اصفهـان از اجـرای پویش بزرگ »ایـران مهربـان« برای جذب مشـارکت 
مـردم در حمایـت از ایتـام و فرزنـدان نیازمنـد خبـر داد و گفـت: در حـال حاضـر ۵ هـزار فرزنـد 
نیازمنـد اصفهانـی حامـی ندارنـد و دریافتی ۶ هـزار نفـر از آنهـا نیـز ناچیز و زیـر ۵0 هـزار تومان 

در ماه اسـت.
کریـم زارع اظهـار کـرد: طرح اکـرام ایتـام و فرزنـدان محسـنین یکـی از مهـم ترین بسـترهای 
ایجاد شـده توسـط کمیته امـداد بـرای همـکاری خیـران در زمینـه حمایـت از فرزنـدان نیازمند 
تحت حمایت اسـت و در حـال حاضـر نیز پویش بـزرگ »ایـران مهربـان« برای جـذب حامیان 
و نیکـوکاران در این طرح در حـال اجراسـت.وی ادامه داد: در حـال حاضر ۲۲ هـزار و ۵1۲ فرزند 
یتیم و نیازمند بـه عنوان فرزنـدان معنوی نیکـوکاران و حامیان گرانقـدر اصفهانی پذیرفته شـده 
اند.زارع تاکیـد کرد: تعداد این فرزندان نسـبت به هشـت ماهه سـال گذشـته 19 درصد افزایش 
یافته اسـت.وی در ادامه با تاکید بـر اینکه حمایت از فرزنـدان نیازمند خانوارهـای تحت حمایت 
در سـنین کودکی و نوجوانی به سـاخت آینـده ای بهتر برای آنهـا منجر خواهد شـد، گفت: ۵ هزار 
فرزنـد نیازمند فاقد حامـی داریم کـه امیدواریم بـا همت واالی مـردم نیک اندیش اسـتان این 

فرزندان نیـز دارای حامی شـوند.

معاون استاندار اصفهان: 

تمامی امکانات کشور در مبارزه با ویروس کرونا بسیج شود
معـاون اسـتاندار اصفهـان ضمن تاکیـد بر برخـورد قاطع بـا متخلفـان محدودیت هـای کرونایی 
گفـت: تمامـی امکانات کشـور در مبـارزه بـا ویـروس کرونا بسـیج شـود.ایوب درویشـی ضمن 
اشـاره بـه شـیوع ویـروس کرونـا و وضعیـت قرمـز شهرسـتان نطنـز بعـد از حتـی دو هفتـه 
تعطیلی های سـخت گیرانه در کل کشـور گفـت: در حال حاضر هیـچ کاری در کشـور اولویت دارتر 
از مهـار ویـروس کرونـا نیسـت.وی ضمـن تاکیـد بـر بـه کارگیـری تمامـی امکانـات دولتـی و 
خصوصی کشـور در راسـتای مبـارزه با ویـروس کرونا ابـراز داشـت: همـه امکانات کشـور اعم از 
بخش دولتـی و خصوصـی بایـد بـرای مقابله بـا کرونـا بسـیج شـوند و چنانچـه کوتاهی شـود، 
بـا متخلف برخـورد قانونـی صـورت گیرد.معـاون اسـتاندار اصفهـان به اعمـال محدودیـت برای 
فعالیـت مشـاغل و اصنـاف به جز مشـاغل گـروه یـک در شـهرهای بـه رنـگ قرمـز، ممنوعیت 
ورود خودروهـای غیربومی، نحـوه خدمات دهی در ادارات، رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی در 
همـه حوزه ها اشـاره کـرد و گفت: بـا تمامـی متخلفـان محدودیت هـای کرونایـی مطابـق قانون 

برخـورد می شـود.

  با وجود آماده باش برای بارش های پیش بینی شده، اما باز هم آب گرفتگی و طغیان رودخانه ها در اصفهان دردسرساز شد؛

بارش ها و حاشیه های تمام نشدنی

استان اصفهان در حالی به استقبال چند روز  پریسا سعادت
پر از برف و باران می رود کــه طبق معمول 
تصادفات و آب گرفتگی در راه ها و بخش هایی از اصفهان دردسر ساز شده 
است. در روزهای اخیر ســازمان هواشناسی از راه رســیدن موج بارشی 
سنگینی را برای اغلب استان های کشور پیش بینی کرده بود. بر این اساس 
سازمان هواشناسی هشــدار داده بود در یکشنبه و دوشنبه، شاهد بارش 
برف و باران در برخی از محورهای اســتان های اردبیل، زنجان، مازندران، 
قزوین، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرســتان، 
اصفهان و کرمان هستیم. همچنین بارش باران در برخی از محورهای استان 
های خوزســتان، بوشــهر، فارس، ایالم، کرمانشــاه، همدان، کردستان، 
آذربایجان شــرقی، گیالن، البرز، تهران، قم و یزد مشــاهده می شود. بر 
اساس پیش بینی ها از یکشنبه شب بارش ها در اصفهان آغاز شد و به رغم 
باز بودن همه جاده ها اما تصادفات و حوادث به صورت محسوسی افزایش 
داشت. در این میان یکی از نمایندگان استان اصفهان هم در حادثه ای به 
دلیل لغزنده بودن جاده ها دچار واژگونی خودرو شد؛ اما جان سالم از این 

حادثه به در برد. معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
با بیان اینکه انحراف خودروی ســید مســعود خاتمــی، رییس مجمع 
نمایندگان اســتان اصفهان از جمله حوادث گزارش شده بوده است، ابراز 
داشــت: این خودرو در محور خوانسار به ســمت دامنه و بعد از قطعه بابا 
محمد از جاده منحرف شده است.وی افزود: خوشبختانه در این حادثه این 
نماینده مجلس و راننده وی هیچ آسیبی ندیدند و با خودروهای هالل احمر 
به سفر خود ادامه دادند.کریمی، گرفتار شدن یک خودرو در محور سمیرم 
را نیز از دیگر امدادرســانی های هالل احمر اصفهان دانســت و ادامه داد: 
سرنشــینان این خودرو با خودروهای هالل احمر به محل اسکان منتقل 
شدند و خودرو نیز از برف خارج شد.وی در ادامه به آب گرفتگی برخی از 
منازل گلدیس شاهین شهر اشاره کرد و گفت: نیروهای هالل احمر به همراه 
نیروهای آتش نشانی امدادرسانی به این افراد را انجام دادند. بارش شدید 
باران همچنین موجب طغیان در رودخانه های فصلی استان اصفهان شد، 
بر اساس اعالم مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بارش شدید 
باران در ۲۴ ساعت منتهی به صبح یکشنبه منجر به جاری شدن رواناب و 

ســیالب در برخی از رودخانه های فصلی جنوب و شرق اصفهان شد؛ اما 
تاکنون خسارتی از آنها گزارش نشده است.منصور شیشه فروش افزود: این 
روانــاب و ســیالب بیشــتر در رودخانه هــای فصلی باالدســت ورزنه، 
ایزدخواســت، رامشــه و تعداد دیگری از رودخانه های فصلی در شرق و 
جنوب اصفهان مشاهده شد.شیشــه فروش، بیشترین بارندگی ها را در 
سمیرم با ۳9، شهرضا با 1۵ و فریدونشهر و گلپایگان با 1۳ میلی متر اعالم 
و خاطرنشان کرد: در کالن شهر اصفهان نیز حدود 10 میلی متر بارندگی ثبت 
شده اســت.وی ، میزان بارندگی در سایر شــهرها را در نطنز 1۲، میمه ۵، 
اردستان ۵، خوانسار ۶، فریدن ۶، چادگان 10، مبارکه 10، زرین شهر 11، نجف 
آباد ۷، مورچه خورت ۵، کاشان ۵، نایین  ۳ و ورزنه ۶ میلی متر اعالم کرد و 
گفت: میانگین بارش در استان اصفهان از ابتدای مهر امسال تا کنون ۵۴.8 
میلی متر بوده است. بر اساس اعالم سازمان هواشناسی، بارش ها تا سه 
شــنبه در اصفهان ادامه خواهد داشــت. در اطالعیه این سازمان  کاهش 
محسوس دما بین  ۶ تا هشت درجه و بارش باران در بیشتر مناطق استان 

پیش بینی شده است.

با مسئولان 5جامعه

معاون آموزش ابتدایــی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهــان، جزییــات طرح ملی پوشــش 
سراسری نوآموزان، آموزش مجازی پیش دبستانی 
رایگان، نحوه ثبت نام بازماندگان، مزایای این طرح ها 
و ارتقــای کیفیت آموزش و پــرورش در دوره پیش 

دبستانی را تشــریح کرد.لیالســادات ابطحی ، در 
خصوص پوشــش سراســری نوآموزان و آموزش 
مجازی پیش دبستانی رایگان در شبکه شاد، اظهار 
کرد: کودکان برای ورود به دبســتان نیازمند کسب 
آمادگی ها هستند تا رشد آنها تکمیل شده و بتوانند 
در مدرسه موفقیت داشــته باشند و آموزش ها برای 
آنها اجرایی شــود. بنابراین ضروری است که قبل از 
ورود به مدرســه آمادگی الزم را در کــودک به وجود 
آوریم.وی بــا بیان اینکه با توجه به شــیوع کرونا در 
کشور نمی توانستیم به صورت اجباری در دوره پیش 

دبســتانی ثبت نام را انجــام دهیم، اضافــه کرد: به 
همین دلیل بســیاری از خانواده ها در زیســت بوم 
جدید، فرزندشان را به پیش دبستانی نیاوردند و از 
ثبت نام خودداری کردند که با توجه به لزوم به رسمیت 
شناختن آموزش های دوره پیش دبستانی در شرایط 
موجود، آموزش و پرورش با برپایی آموزش مجازی 
رایگان ویژه نوآموزان پیش دبستانی که تاکنون ثبت 
نام آنها در مراکز پیش دبستانی انجام نشده است، 
به این نیاز پاســخ می دهد و در واقع نوآموزان را وارد 

مدارس مجازی پیش دبستانی می کند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش اصفهان:

پوشش سراسری آموزش مجازی پیش دبستانی اجرایی می شود

رییس پلیس راهور استان :

 93۸ خودرو با پالک دستکاری شده در اصفهان اعمال 
قانون شد

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: 1۳8 خودروی پالک مخدوش در اصفهان در طول دو 
هفته گذشته توقیف و 800 خودرو نیز به همین علت جریمه شدند.سرهنگ محمدرضا محمدی 
اظهار داشت: می توان گفت حدود 90 درصد از شهروندان در این زمینه همکاری خوبی داشتند.وی 
با بیان اینکه منع تردد شبانه از ســاعت ۲1 الی چهار بامداد همچنان در شهرهای استان اصفهان 
وجود دارد، اضافه کرد: این امر در راســتای جلوگیری از دورهمی های شــبانه اعمال شده است.

رییس پلیس راهور استان اصفهان مخدوش کردن پالک خودرو برای دور زدن قانون را از تخلفات 
شــایع دو هفته اخیر رانندگان خودرو در اصفهان دانســت و گفت: در این راستا باید توجه داشت 
که اعمال قانون درباره خودروهای مختلف هم به صورت دســتی توســط ماموران و هم توسط 
دوربین های کنترل و نظارت انجام می شــود.وی افزود: در دو هفتــه اخیر 1۳8 خودروی پالک 
مخدوش توقیف و 800 خودرو نیز به همین علت جریمه شدند.سرهنگ محمدی تصریح کرد: بر 
اساس ماده ۷۲0 قانون مجازات اسالمی، هرگونه تغییر و دستکاری در پالک خودرو جرم است و 

با متخلفان بر اساس قانون برخورد خواهد شد. 

رییس پلیس فتای استان اصفهان هشدار داد:

کالهبرداری اینترنتی با فروش کاالهای تزئینی شب یلدا
رییس پلیس فتای استان اصفهان در خصوص کالهبرداری اینترنتی با فروش کاالهای تزئینی 
به مناسبت شب یلدا به شهروندان هشدار داد.ســرهنگ سید مصطفی مرتضوی گفت: فردی که 
با درج آگهی ارائه کاالهای تزئینی به مناسبت شب یلدا در شــبکه اجتماعی اینستاگرام کاربران 
را فریب داده و از آنان کالهبرداری می کرد،توسط پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.وی افزود: 
در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه با هدف سفارش کاالهای تزئینی جهت شب یلدا 
در یک صفحه اینستاگرامی، اقدام به پرداخت ۵ میلیون ریال به عنوان بیعانه کرده و هیچ کاالیی 

برای او ارسال نشده، بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامی گفت:  شــاکی حدود ۲0 روز پیــش تبلیغی را در یک صفحه اینســتاگرامی 
در زمینه کاالهای تزئینی به مناســبت شب یلدا مشــاهده کرده و پس از ســفارش کاال و واریز 
وجه به حســاب فروشــنده بعد از چند روز هیچ کاالیی ارســال نشده و فروشــنده پاسخگوی 
تلفــن او نبوده است.ســرهنگ مرتضــوی بیان داشــت: با انجــام اقدامات فنــی و تخصصی 
 در فضای مجــازی نهایتا کارشناســان موفق به شناســایی فــرد کالهبردار و انتقــال به پلیس

 فتا می شوند.

محکومیت دو میلیاردی برای نگهداری غیر مجاز نفت گاز 
مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان از محکومیت دو میلیاردی برای نگهداری غیرمجاز 
نفت گاز و ماینر قاچاق در یک کارگاه تراشــکاری در اصفهان خبرداد.غالمرضا صالحی اظهار کرد: 
پرونده کشف 1۴هزار و ۳9  لیتر نفت گاز و ۳۵ دســتگاه ماینر قاچاق که توسط مامورین از کارگاه 
تراشکاری فردی در حومه شهر اصفهان کشف شده بود به شعبه ششم رسیدگی به تخلفات قاچاق 

کاال و ارزتعزیرات حکومتی اصفهان ارجاع شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان اعالم کرد: با عنایت به نگهداری غیرمجاز نفت گاز و 
قاچاق بودن ماینر های کشف شده، شعبه مذکور پس از رسیدگی به پرونده ،عالوه بر صدور حکم 
ضبط کاالهای کشف شده، متهم پرونده را به اســتناد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارزبه پرداخت 

بیش از دو میلیارد ریال جریمه نقدی، در حق صندوق دولت محکوم کرد.

خبر روزاخبار

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان:

پالسمای اهدایی، 
 جوابگوی نیاز مراکز 

درمانی نیست
 مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: 
روزانــه حــدود ۳0 واحد پالســما کوویدی 
دریافت می شــود و نیاز روزانه مراکز درمانی 
اســتان رو به افزایش اســت. پالسماهای 
اهدایی جوابگوی نیاز مراکز درمانی اســتان 
نیســت.مجید زینلی با تاکید بر همیشگی 
بودن مصــرف خــون و فرآورده های خونی، 
اظهار کرد: با اطالع رسانی های صورت گرفته از 
سوی رسانه ها و فراخوان های مردمی شرایط 
اهدای خــون و فرآورده های خونی اســتان 
بهتر شده اســت، اما نباید فراموش کنیم که 
در شــرایط بحرانی کرونا و فصل سرد سال 
و بارندگی قرار داریم و مراکــز درمانی نیز به 
صورت مستمر و روزانه به خون و فرآورده های 
خونی نیاز دارند و روند اهدای خون نیز باید 
مســتمر باشــد تا با وضعیت بحرانی برای 
ذخیره خون مواجه نشــویم.وی با اشاره به 
اینکه ذخیره بانک خون استان در حال حاضر 
وضعیت مطلوبی دارد، اضافــه کرد: ذخیره 
خون اســتان باید بیش از هفت روز باشــد، 
نرمال بودن ذخیره بانک خون استان اصفهان 
مشــروط بر ادامه حضور اهدا کنندگان است 
و حضور پیوســته افراد سبب حفظ وضعیت 
مطلوب ذخیره بانک خون می شود، همچنین 
به تمام گروه های خونی نیاز داریم. بیشترین 
گروه خون اهدایی O مثبت اســت.مدیرکل 
انتقال خون استان اصفهان در خصوص آمار 
مراجعه کنندگان برای اهدای خون، تصریح 
کرد: به طور میانگین در استان اصفهان روزانه 
حدود ۶00 نفــر برای اهدای خــون مراجعه 
می کنند که حــدود ۵00 نفر از آنهــا موفق به 
اهدای خون می شوند.وی خاطرنشان کرد: از 
اهدا کنندگان درخواست می کنیم تا با مراجعه 
به وب سایت ســازمان انتقال خون استان 
اصفهان به نشــانی esfahan.ibto.i برای 
دریافت نوبت اینترنتی، روز و زمان مشخصی 
برای اهدای خون مراجعه کننــد تا از تجمع 

افراد در بحران کرونا جلوگیری شود.

از ابتدای آذر ماه تاکنون؛

22 هزار فرد مبتال به کرونا در طرح حافظان سالمت اصفهان شناسایی شد
سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت: ۲۲ هزار و هفت بیمار مبتال به کرونا در استان ازابتدای آذر تاکنون در طرح »حافظان سالمت در 
محالت« شناسایی شده اند.سرهنگ علی قمیان در خصوص اجرای طرح »حافظان سالمت در محالت« در اصفهان که همزمان در سطح کشور و با عنوان طرح شهید سلیمانی 
و با همکاری مرکز بهداشت استان اصفهان اجرایی می شود، اظهار داشت: برای اجرای این طرح در اســتان اصفهان یک هزار و 91 پایگاه در محالت تشکیل شده و تاکنون 
فعاالن این پایگاه ها از ۳۲۳ هزار و ۲۵0 خانواده بازدید کرده اند.وی ادامه داد: تاکنون یک میلیون و 1۵0 هزار و ۲08 نفر از شهروندان استان اصفهان در قالب طرح »حافظان 
سالمت در محالت« غربالگری شده اند.سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان اضافه کرد: از این تعداد ۲۲ هزار و هفت نفر مبتال به کرونا 
و ۷9 هزار و ۷۷ نفر در معرض خطر ابتال به کرونا بوده اند.وی با بیان اینکه در اجرای طرح »حافظان سالمت در محالت« ۲8 هزار و 9۲۴ بسته تجهیزات بهداشتی در محالت 
استان اصفهان توزیع شده است، گفت: همچنین 1۴ هزار و ۲1۷ بسته معیشتی و 1۴ هزار و ۲۶۴ بسته دیگر شامل لباس گرم و … نیز تقدیم خانواده های نیازمند شده است.

)آگهی فراخوان مناقصه عمومی(

شرکت عمران شهر جدید مجلسی م الف: 1056478

 شــرکت عمران شــهر جدید مجلســی در نظر دارد نســبت به برگزاری مناقصــات عمومی ذیــل از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی
 www.setadiran.ir اقدام نماید:

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 99/9/1۲
- شــرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از ســامانه: حداکثر تا ساعت 1۴ روز 

چهارشنبه مورخ 99/9/19
- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 1۴ روز شنبه مورخ 99/9/۲9

- زمان بازگشائی پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/9/۳0

- نشــانی کارفرما: اصفهان – کیلومتر ۲0 جاده مبارکه بروجن- شــهر جدید 
مجلسی- بلوار ارم شرکت عمران مجلسی

تلفن: 0۳1۵۲۴۷۲۷۳۳             دورنگار: 0۳1-۵۲۴۷۲۲1۴    
      کدپستی: 8۶۳1۶-۴۵۷۷۵ 

  www.majlesi. ntdc.ir :سایت شرکت عمران مجلسی

مبلغ ضمانتنامه شرکت مبلغ برآورد )ریال(  مدت قراردادموضوع مناقصهشماره فراخوان
شرایط در مناقصه )ریال(

۲099001۳9۷000018
اجرای عملیات آماده سازی معابر اصلی 

فاز ۴ و قسمتی از محالت شهر جدید 
مجلسی بصورت ۵0 درصد تهاتر

 ۲۶/۵۳9/000/000
با فهرست بهاء 99  مدت قرارداد 1۲ ماه

1/۳۳0/000/000 بصورت 
ضمانتنامه بانکی

شخصیت حقوقی 
دارای حداقل پایه 

۵ در رشته ابنیه

۲099001۳9۷000019
اجرای عملیات آماده سازی همراه با خرید 
و اجرای شبکه آب و فاضالب محله بوستان 
شهر جدید مجلسی بصورت ۵0 درصد تهاتر 

 ۲8/000/000/000
با فهرست بهاء 99   مدت قرارداد 1۲ ماه 

 1/۴00/000/000
بصورت ضمانتنامه بانکی 

شخصیت حقوقی 
دارای حداقل پایه 

۵ در رشته آب

نوبت اول
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گل گهر، فوالد و نساجی؛ 3 تیم برتر تهاجمی 
گل گهر که هم اکنون با 10 امتیاز در صدر جدول قرار دارد تا به این جای کار 7 گل به ثمر رسانده است. 
معدل گل زده این تیم در هر بازی 1.75 است. خط حمله تیم گل گهر در هر 51 دقیقه یک بار گل زنی 

کرده اســت. اما بعد از گل گهر تیم های 
فوالد و نســاجی در پایــان هفته چهارم 
بهترین تیم ها درفــاز تهاجمی بوده اند. 
فوالد و نســاجی تا به این جای کار 5 بار 
موفق به گل زنی شده اند. معدل گل زده 
این دو تیم در هر بازی 1.25 بوده است. 
هر 72 دقیقه یــک گل کارنامه تیم های 
فوالد و و نســاجی در فاز تهاجمی در 4 
هفته ابتدایی بوده اســت. جالب است 
بدانید تنها همین سه تیم معدل گلزنی 

شــان در هر بازی بیش از یک گل بوده است. تیم های پرسپولیس – اســتقالل – صنعت نفت – 
سپاهان – شهر خودرو و ذوب آهن  تیم هایی هستند که در هر بازی یک گل زده اند. سایپا – پیکان 
– تراکتور – نفت مسجد ســلیمان – آلومینیوم اراک – ماشین سازی و مس رفسنجان تیم هایی 
هستند که معدل گل زده شان در هر بازی به یک گل نمی رسد و متاسفانه تیم های آلومینیوم اراک 

و مس رفسنجان تا به این جای کار موفق به گلزنی نشده اند.

»مجید حسینی« در رادار دو تیم خارجی
سایت »فوتومچ« ترکیه خبر داد آینده مجید حسینی، مدافع ایرانی با آمدن عبدا... افچنین به رأس 
کادرفنی ترابزون اسپور در هاله ای از ابهام قرار دارد. سرمربی جدید ترابزون تصمیم نهایی را درباره 
آینده مدافع 24 ساله ایرانی خواهد گرفت. با توجه به اینکه این بازیکن یک سال دیگر قرارداد دارد 
و اکنون دو پیشنهاد خارجی دریافت کرده، مدیریت باشــگاه می خواهد این بازیکن را در زمستان 

بفروشد.

کار سخت »کمال« برای بازگشت به ترکیب اصلی پرسپولیس
هافبک دفاعی پرسپولیس کار سختی برای بازگشت به ترکیب پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان 
آسیا دارد.تیم فوتبال پرســپولیس پس از صعود به فینال لیگ قهرمانان آســیا توانسته است ۸ 
امتیاز از 4 دیدار ابتدایی خود در لیگ برتر بیستم فوتبال ایران کسب کند.عملکرد بازیکنان این تیم 
در آخرین دیدار خود مقابل شهر خودرو مشــهد باعث پیروزی سه بر صفر این تیم شد تا شاگردان 
یحیی گل محمدی با آرامش و اعتماد به نفس بیشتری به فکر هفته های پیش رو باشند.عملکرد 
هافبک های پرســپولیس در این دیدار باعث رضایت کامل یحیی گل محمدی و دستیارانش شده 
است تا آنها تصمیمی برای ایجاد تغییر در ترکیب این تیم در دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا نداشته 

باشند.
پرسپولیس در حالی موفق به کسب پیروزی مقابل شــهر خودرو شد که کمال کامیابی نیا هافبک 
دفاعی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت.با این حال وی شرایط بازی کردن را برای این 
تیم مقابل ذوب آهن اصفهان قبل از برگزاری دیدار فینال لیگ قهرمانان پیدا کرده ؛اما عملکرد میالد 
سرلک و احمد نورالهی که موفق به گلزنی مقابل شهر خودرو  شدند کار را برای بازگشت کامیابی نیا 
به ترکیب اصلی تیمش سخت می کند.تیم فوتبال پرسپولیس 22 آذر با ذوب آهن اصفهان در تهران 
بازی می کند و سپس راهی قطر شده تا فینال لیگ قهرمانان آســیا را 2۹ آذر مقابل نماینده شرق 
برگزار کند و اگر اعتماد گل محمدی به ســرلک و نورالهی ادامه داشته باشــد، کار کامیابی نیا برای 

بازگشت به ترکیب و بازی در فینال آسیا سخت خواهد بود.

بررسی سهم ورزش ایران از آخرین بودجه قرن؛

سال المپیک، سال هزینه
عرفان حاج بابایی سال آینده، سال المپیک و پارالمپیک است. 
سال المپیک هم معنایی ندارد جز این که تمام 
ظرفیت ورزش کشور باید در حوزه های مختلف بسیج شوند تا ایران در بزرگ 
ترین جشنواره ورزشی جهان، موفق عمل کند. سال 1400 سالی است که کشور 
ژاپن در پایتخت خودش، توکیو، با یک سال تاخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا 
قرار است رقابت های المپیک و پارالمپیک را میزبانی کند و به همین جهت، 
قطعا وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون های مختلف 
ورزشــی، برنامه های خاص و ویژه ای برای فراهم کردن اردوهای مختلف و 
پرداخت دستمزدها و پاداش ورزشکارانی دارند که تابستان آینده باید در توکیو 
رقابت کنند.به همین جهت، نقش ورزش در آخرین بودجه قرن نقشی پررنگ 
و مهم است چرا که دولت هم قطعا توجه خاصی به رویداد مهمی مثل المپیک 
دارد و تالش می کند تا با تامین اعتبارات الزم، زمینه موفقیت ورزشکاران ایرانی 
را فراهم کند.به مناسبت تحویل الیحه بودجه 1400 توسط دولت به مجلس، 
مروری داشته ایم بر بودجه وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و کمیته ملی 

پارالمپیک در سالی که المپیک در آن برگزار خواهد شد:

بودجه وزارت ورزش
بر اساس الیحه بودجه ســال آینده مجموع بودجه وزارت ورزش در بخش 
جاری و عمرانی معــادل یک هزار و 4۸1 میلیــارد و 157 میلیون و 700 هزار 
تومان برآورد شد؛ بر اساس این الیحه، بودجه جاری وزارت ورزش و جوانان 
در سال 1400 معادل یک هزار و 1۳4 میلیارد و 552 میلیون و 400 هزار تومان 
و بودجه عمرانی این وزارتخانه در ســال آینده معــادل ۳4۶ میلیارد و ۶05 
میلیون و ۳00 هزار تومان برآورد شــده است.بر اســاس الیحه بودجه 1400، 
بودجه وزارت ورزش و جوانان جمعا یک هــزار و 4۸1 میلیارد و 157 میلیون 
و 700 هزار تومان در بخش جاری و عمرانی است که البته نیازمند تصویب در 
مجلس شورای اســالمی خواهد بود و رقم دقیق آن پس از تصویب الیحه و 
تبدیل آن به قانون مشخص می شود.این درحالی است که در سال ۹۹ میزان 
بودجه مصوب سال گذشــته وزارت ورزش و جوانان در بخش جاری معادل 
7۸1 میلیارد و ۹24 میلیون و 500 هزار تومــان بود، همچنین بودجه عمرانی 
این وزارتخانه 2۶0 میلیارد و ۹۸4 میلیون تومان مصوب شد تا بودجه وزارت 
ورزش و جوانان در سال 1۳۹۹ معادل یک هزار و 42 میلیارد و ۹0۸ میلیون و 

500 هزار تومان تعیین شود.

بودجه کمیته ملی المپیک
بودجه جاری کمیته ملی المپیک بر اساس الیحه بودجه ارائه شده از سوی 
دولت به مجلس در ســال 1400 معادل 1۶۳ میلیارد و 400 میلیون تومان و 

بودجه عمرانی این کمیته سه میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد شده است 
تا در مجموع بودجه جاری و عمرانی کمیته ملی المپیک در سال 1400 معادل 
1۶۶ میلیارد و ۹00 میلیون تومان برآورد شــود.بر اساس قانون بودجه سال 
1۳۹۹ بودجه جاری مصوب کمیته ملی المپیــک 120 میلیارد و 400 میلیون 
تومان و بودجه عمرانی آن 2 میلیارد و 100 میلیون تومان بود که نشان دهنده 
بودجه مصوب جاری و عمرانی 122 میلیارد و 500 میلیون تومانی کمیته ملی 
المپیک در سال ۹۹ است.بودجه کمیته ملی پارالمپیک در سال آینده بر اساس 
الیحه پیشنهادی دولت در بخش جاری 70 میلیارد تومان و در بخش عمرانی 
معادل یک میلیارد تومان برآورد شده است که جمعا معادل 71 میلیارد تومان 
می شود. گفتنی اســت بودجه جاری این کمیته در سال ۹۹ بر اساس قانون 
بودجه معادل 51 میلیارد و ۶00 میلیون تومان و در بخش عمرانی معادل 100 
میلیون تومان مصوب شد که جمعا حاکی از بودجه 51 میلیارد و 700 میلیون 

تومانی کمیته ملی پارالمپیک در جاری و عمرانی طی سال جاری است.

پرداخت بودجه ویژه به فدراسیون های المپیکی
سیدرضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک چند روز پیش در نشست 
مجازی با خبرنگاران گفت:  تا نیمه آذرماه بودجه 100 درصدی فدراسیون های 
تخصیص می یابد که تا به حال 75 درصد پرداخت شده است.صالحی امیری 
اضافه کرد: مرحله آخر وایزی در نیمه اول آذرماه به معنای بستن بودجه نیست 
ما پنج میلیارد تومان بودجه ویژه المپیک در اختیار سرپرســت کاروان قرار 

دادیم که بر اساس شاخص ها پرداخت می شود و تا االن چند رشته این بودجه 
دریافت کرده اند. کشتی 450 میلیون و بسکتبال حدود 500 میلیون دریافت 
کرده اســت و مابقی هم دریافت می کنند. پس عالوه بر بودجه ۳0میلیارد 
تومانی که به فدراسیون ها تخصیص دادیم، پنج میلیارد خارج از سقف مصوب 
در نظر گرفتیم که پرداختش آغاز شد.وی در پایان گفت: نیازمند پرداخت بر 
اساس منطق و اولویت ها بودیم و توانســتیم چند ماه کار کارشناسی در این 
زمینه انجام دهیم. شاخص های بودجه استخراج شد  که پرداخت بودجه سال 

آینده بر این اساس خواهد بود.

بودجه 35 درصد زیاد شده است
همانطور که پیش تر اشاره شد، بودجه مصوب نهایی برای کمیته ملی المپیک 
و پارالمپیک به ترتیب 1۶۳ میلیارد و 70 میلیارد شده است.این رقم در حالی 
اعالم شــده که بودجه المپیک و پارالمپیک در 1۳۹۹ ، به ترتیب 120 میلیارد 
و 51 میلیارد و ۶00 میلیون تومان بوده اســت.بودجه وزارت ورزش نیز که در 
سال 1۳۹۹ ، 7۸0 میلیارد تومان بوده است در سال 1400 به رقم 11۳0 میلیارد 
تومان رسیده است.این آمارها نشــان دهنده افزایش ۳5 درصدی بودجه 
ورزش کشور در ســال آینده اســت که قطعا اصلی ترین دلیل آن می تواند 
در پیش بودن رویداد مهم و تعیین کننده ای به نام المپیک باشــد که الزمه 
موفقیت در آن، تامین بودن از لحاظ مالی و فراهم آوردن امکانات برای تیم 

ها و ورزشکاران است.

خبر  روز

رکورد کام بک تاریخ لیگ برتر در اختیار منچستریونایتد
منچستریونایتد با پیروزی مقابل وستهام که با نتیجه ۳-1 در خانه حریف به دست آمد موفق شد 
نامش را در کتاب های رکورد لیگ برتر انگلیس ثبت کند. یونایتدی ها در تاریخ لیگ برتر بیشترین 
کام بک ها را به نام خود ثبت کرده انــد و در بازی هایی که ابتدا عقب افتاده اند بیشــترین تعداد 
پیروزی را نسبت به رقبای خود داشته اند.پیروزی اخیر در خانه وستهام تعداد کام بک های موفق 
یونایتد در لیگ جزیره را به عدد ۳۸5 رســاند که رکورد جدیدی بود. شاگردان سولسشر در نیمه 
اول بازی عملکرد بدی داشتند و با گل توماش سوچک از حریف در این نیمه شکست خوردند ولی 
در نیمه دوم با عملکردی عالی بازی را ۳-1 به ســود خود پایان دادند.یونایتد که در ابتدای بازی 
تصمیم گرفته بود بازیکنان مهمش مثل برونو فرناندس و مارکوس راشفورد را برای بازی حساس 
میانه هفته مقابل الیپزیش در لیگ قهرمانان تازه نفس نگه دارد و آنها را روی نیمکت نشانده بود 
در نهایت مجبور شد آنها را به میدان بفرستد. شیاطین سرخ در نیمه دوم با سه گل از پوگبا، گرین 

وود و مارکوس راشفورد موفق شدند حریف را ۳-1 شکست دهند.

واکنش PSG به جذب »مسی« و جدایی »امباپه«
 صحبت های نیمار بعــد از پیروزی برابر منچســتر یونایتد در لیگ قهرمانان اروپا باعث شــد تا 
گمانه زنی های زیادی درباره پیوســتن مســی به پاری ســن ژرمن به گوش برســد.لئوناردو، 
مدیر ورزشی باشگاه پاری ســن ژرمن درباره عالقه نیمار به همبازی شــدن با مسی گفت: من 
هم دوســت دارم که دوباره به فوتبال برگردم تا در کنار مســی در پاری ســن ژرمن بازی کنم. ما 
باید یک ســال در کنار هم بازی کنیم)باخنــده(.وی ادامه داد: یک روزنامه نــگار آرژانتینی بعد 
از دیدار برابر منچســتر یونایتد از نیمار سوال پرســید و او هم جواب داد. ما فقط درباره بازیکنان 
خود صحبت می کنیم. من به باشــگاه بارســلونا و مســی احترام می گذارم و دربــاره بازیکنان 
آنها صحبت نمی کنم. اکنون زمان مناســبی بــرای صحبت کردن در این زمینه نیســت.لئوناردو 
درباره جدایــی امباپه گفــت: ما می خواهیم بــا امباپه صحبــت کنیم و او هم دوســت دارد که 
تکلیفش مشخص شود. اکنون زمان آن رســیده است که همه چیز روشن شــود. خوشبختانه 
وضعیت خوب اســت و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. پاری ســن ژرمن نســبت به یک دهه 
قبل تغییرات مثبت زیادی داشــته اســت و باید این تغییرات ادامه داشــته باشــد.لئوناردو در 
پایان درباره رویارویی حســاس با باشــاک شــهیر در لیگ قهرمانان اروپا گفت: خوشــبختانه 
 پیروزی بســیار مهمی را برابر منچســتر یونایتد به دســت آوردیــم؛ اما هنوز تکلیــف صعود ما

 مشخص نیست. 

من هنوز حکیمی هستم
اشــرف حکیمی، که ســابقه حضور در رئال مادرید را هــم در کارنامه خــود دارد، عملکرد خوبی 
در اینتر داشــته و به عنوان یــک مدافع کناری در حمالت هم شــرکت می کنــد. او پس از بازی 
در گفت وگو بــا DAZN گفت:»مردم در مــورد متفاوت بــودن من صحبت می کننــد ، اما من 
همان بازیکن هســتم ، فقط ســخت کار کرده ام و ســعی کردم مطمئن شــوم که با این تیم و 
لیگ جدید ســازگار هســتم. من هنوز حکیمی هســتم. ســعی می کنم زبــان ایتالیایی را یاد 
بگیرم ، به مردم و شــهر عــادت کنم و این بی شــباهت به فرهنگ و زبان اســپانیایی نیســت، 
بنابراین نباید خیلی طول بکشد.« اشــرف حکیمی در سیســتم 2-5-۳ آنتونیو کونته قرار می 
گیرد و عملکرد خوبــی در آن دارد و به خوبــی جا افتاده اســت. وی در این بــاره گفت:» کونته 
در مورد حرکاتــی که باید انجام دهیــم با من زیاد صحبت می کند و ســرانجام بــه آنجا که باید 
خواهیم رســید ، این یک امر طبیعی خواهد شــد. مــن درک می کنم که ســرعت من کیفیت 
 مفیدی اســت ، بنابرایــن وقتی فضــای زیادی پیــش روی من باشــد ، می توانم بــرای تیم 

موثرتر باشم.«

فوتبال جهان

تله پاتی آزمون و طارمی؛ 
زوج خط حمله می مانند 

بازگشــت ســردار آزمون به ترکیب زنیت 
و درخشــش او در ترکیب ایــن تیم که با 
۳ گل در بازی با اورال همــراه بود بهترین 
خبر ممکن برای اســکوچیچ بــود که قرار 
اســت در ماه های آتی تیم ملــی را آماده 
4 مســابقه باقــی مانــده مقدماتی جام 
جهانی 2022 کنــد. مســابقاتی که برای 
صعود به جام جهانــی باید با بــرد ایران 
همراه باشد. هم چنین در شبی که سردار 
آزمــون در ترکیب تیم زنیــت کوالک کرد، 
مهدی طارمی در ترکیــب پورتو هم گل زد 
و هم گل ســاخت تا نشــان دهد نیمکت 
نشــینی او در ترکیب پورتــو در هفته های 
ابتدایی تنها به این دلیــل بود که به تازگی 
بــه اردوی تیم ملحق شــده و ســرمربی 
نمی توانســت به ســرعت او را به عنوان 
یکی از یــازده بازیکن اصلــی تیمش به 
میدان بفرســتد. اما با گذشت زمان و هم 
چنین فشــار هواداران ســرمربی متوجه 
شــد گذشــت از آقای گل فصل گذشــته 
 بیشــتر به ضرر او و پورتو تمام می شود تا 

مهدی طارمی. 
مهدی طارمی که به بهانه دســت یابی به 
جایگاهش در تیم پورتو با کســب اجازه از 
اســکوچیچ تیم ملی را در بازی با بوسنی 
همراهی نکرد حاال به خواسته اش رسیده 
است. او که پیش از این به عنوان بازیکن 
تعویضی وارد ترکیب پورتو می شــود حاال 
یکی از یازده بازیکن اصلی تیمش است و 
بعد از گل زنی و گل سازی برای اینکه بازی 
به دیگر مهاجمان پورتو هم برسد تعویض 
می شود و این یعنی یک گام رو به جلو از 

سوی مهدی طارمی. 
ســردار آزمون و مهدی طارمی، زوج خط 
حمله تیم ملــی با درخشــش در ترکیب 
زنیت و پورتو نشــان دادند با هم تله پاتی 
دارند. اما مهم تر از این اتفاق بازگشت آنها 
به ترکیب ثابت تیم و گلزنی است؛ چرا که 
این می تواند در ماه های آتی به صعود تیم 

ملی به جام جهانی کمک کند. 

زش ور

مستطیل سبز دلیل غیبت »سهراب مرادی« در رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری
قهرمان وزنه برداری المپیک ریو به دلیل اینکه با هیچ تیمی قرارداد نداشت در رکورد گیری تیم ملی شرکت نکرد.وزنه برداران حاضر در اردوی تیم ملی رکورد گیری 
انجام دادند و این رکورد گیری برای این بود که وزنه برداران به جای رفتن به اهواز در همان اردوی تیم ملی وزنه بزنند و رکوردهایشان برای دور رفت یگ برتر وزنه 
برداری محاسبه شود.از میان نفرات حاضر در اردو، علی میری، صالح چراغی، کیا قدمی، علی هاشمی، علی داودی،حسین سلطانی، رسول معتمدی و کیانوش 
رستمی وزنه زدند.ایوب موسوی و محمد زارعی در اهواز و در جریان لیگ وزنه می زنند اما سهراب مرادی از آنجا که عضو تیمی در لیگ نیست بنابراین در این رکورد 
گیری حضور نداشت.سهراب مرادی برای حضور در قهرمانی آسیا ازبکستان آماده می شود که فروردین 1400 برگزار خواهد شد و این مسابقه برای این وزنه بردار 
بسیار حساس است چرا که تکلیف او را برای حضور در المپیک توکیو مشخص می کند. با توجه به مصدومیتی که این وزنه بردار پشت سر گذاشته است او بدون 

فشار اضافه، تمرینات را پیش می برد تا بتواند برای قهرمان آسیا به آمادگی باال و رکوردهای قبل خود برگردد.

پنجره دوم مسابقات انتخابی کاپ آسیا در حالی 
برای تیم ملی بسکتبال کشــورمان به پایان رسید 
که نتایج ضعیــف و دور از انتظار، حاصل کار مهران 
شاهین طبع و شاگردان بود. تیم ملی بسکتبال در 
بازی اول مقابل عربستان که از تیم های درجه دو یا 
حتی سه آسیا محسوب می شود هرچند به پیروزی 
دســت یافت، اما کامال متزلزالنه بود و در حالی که 
باید در فرصت یک روزه برخی اشتباهات و نواقص 
برطرف می شــد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه 
ضعف تاکتیکــی تیم ملی در بازی مقابل ســوریه 

کامال مشهود بود.
این دو بازی ثابت کرد مهران شاهین طبع، سرمربی 
تیم ملی در بازی هایی که حساس و نزدیک دنبال 
می شــود قبل از اینکه تیمــش بازنده باشــد، او 

خودش را می بازد. چهره بهت زده و پر استرس او 
در دقایق حساس مســابقات کامال نمایان است و 
این پالس را به تیم می دهد که دیگر برنامه ای برای 

بهتر شدن شرایط وجود ندارد.
در دیدار با ســوریه و در ثانیه های آخــر که رقابت 
کامال حساس شده بود، سرمربی سوری ها جنب 
و جوش زیادی داشــت و بازیکنانش را توشــیق 
می کرد، اما در ســوی دیگر میدان شاهین طبع پر 
استرس و بهت زده مسابقه را تماشا می کرد، گویی 
که قبل از ســوت پایان باخت را پذیرفته است؛ او 
حتی برای لحظاتی نشستن را به کنار خط ایستادن 

ترجیح داد.
دیدار مقابل ســوریه اولین بــازی ای نبود که این 
اتفاقــات می افتاد و در فینال بازی های آســیایی 

201۸ جاکارتا مقابل چیــن و در جام جهانی 201۹ 
مقابل پورتوریکو و تونس هــم همین روند وجود 
داشت. شــاهین طبع، ســرمربی تیمی است که 
باید چند ماه دیگر در بزرگ ترین میدان ورزشــی 
دنیا یعنی المپیک مقابل بــزرگان دنیا بازی کند، 
میدان المپیــک و بازی با بــزرگان دنیا به خودی 
خود اســترس می آورد و حاال استرس و اضطراب 
مربی کنار خط هم اضافه شود، قطعا فشار را روی 

بازیکنان چند برابر خواهد کرد.

چرا »شاهین طبع« در بازی های حساس خودش را می بازد؟

وز عکس ر

پرچم ایران و 
شاخه های گل بر مزار 

سرهنگ فوتبال
مــزار زنده یــاد محمــود یاوری، 
پیشکسوت فوتبال ایران که چندی 
پیــش از دنیا رفت، با پرچم ســه 
رنگ ایران و شاخه های پر تعداد 
گل مزین شده است. یاوری حتی 
در دوره ای هدایت تیم ملی فوتبال 

ایران را هم برعهده داشت.

عکس: ؟؟؟
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رییس شورای شهر اصفهان:

مجلس به سهم زاینده رود در بودجه 1400 توجه کند
رییس شورای شــهر اصفهان در یکصد و پنجاهمین جلسه علنی شــورای اسالمی شهر اصفهان با 
اشاره به تقدیم الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: احیای زاینده رود با 
اعتبارات شهری و استانی ممکن نخواهد بود بنابراین الزم اســت جهت تامین آب مورد نیاز برای 
احیای این رودخانه، بودجه مشخصی از محل اعتبارات ملی اختصاص یابد.علیرضا نصراصفهانی 
با تاکید بر لزوم توجه ویژه مجلس به سهم زاینده رود در بودجه ۱۴۰۰ کشور، افزود: با توجه به آنکه 
احیای زاینده رود قول چند رییس جمهور به مردم اصفهان بوده و نمایندگان مجلس نیز همواره یکی 
از وظایف مشخص خود را بازگردادن آب به بستر این رودخانه دانسته اند، باید در فصل بودجه ریزی 

در این خصوص تالش بیشتری شده و احیای زاینده رود دچار غفلت نشود.

در ادوار مجلس در جهت تضعیف شوراها گام برداشته است
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به اقدام مجلس در تصویب الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده که پیشنهادی از سوی دولت بوده، تصریح کرد: این الیحه هفته گذشته در مجلس به تصویب 
رسید که منجر به محدود کردن اختیارات شوراهای اســالمی خواهد شد.وی ادامه داد: شوراها در 
کشور با گذشت ۲۲ سال از عمر خود، اکنون به بالندگی و تجارب خوبی رسیده اند و در راستای رسیدن 
به مجلس محلی گام های بزرگی برداشــته اند؛ روز به روز از اشتباهات آن ها کاسته شده و راه های 
مواجهه اعضای شوراها با مردم تسریع شده است.نصراصفهانی خاطرنشان کرد: شوراها در کمترین 
زمان، بیشترین خدمت رسانی را داشته اند و انتظار می رود روزبه روز به اختیارات آن ها افزوده شود 
و کشور بدین وسیله از نگاه متمرکز به تمرکززدایی دســت یابد.وی تاکید کرد: غالب نمایندگان در 
دوره های مختلف نه تنها به دنبال تقویت جایگاه شوراها نبوده اند بلکه همواره در تضعیف این نهاد 
گام برداشته اند که این امر مصداق این مطلب است که »یکی بر سر شاخ، بن می برید« زیرا اگر این 
مصوبات به ضعف شوراها منجر شود، کســانی که بعد از مردم متضرر خواهند شد، خود مجلسیان 
به عنوان نهادی مردمی هستند.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: نمایندگان مجلس در 
جریان اصالح قانون »مالیات بر ارزش افزوده« اختیار تعیین عوارض شــهری را به وزارت کشــور 
محول کرده اند؛ موضوعی که همواره از اختیارات شوراها بوده و هرساله این نهاد برای تصویب عوارض 

شهری زمان صرف می کرده است.
وی افزود: یقینا این اقدام نتیجه ای جز پشیمانی برای مجلس نخواهد داشت بنابراین از اعضای 
شورای نگهبان می خواهم که نسبت به بازگرداندن نقش شورا که با این قبیل اقدامات حذف می شود 
اهتمام کرده و اختیارات قبلی این نهاد که در ۲۲ سال گذشــته بر آن تصریح شده و تصویب و اخذ 

عوارض به طور محلی بوده را اصالح کند.

کارکنان شهرداری برای قراردادهایشان دلواپسی نداشته باشند
نصراصفهانی با بیان اینکه طی روزهای اخیر برخی کارکنان شهرداری در خصوص قرارداد خود دچار 
دلواپســی و نگرانی بوده اند، گفت: از طریق این تریبون به همه کارکنان قول می دهم که هیچ اتفاق 
جدیدی رخ نمی دهد مگر اینکه حقوق آن ها پرداخت و حضورشان در سمت های شغلی تثبیت شود.

وی با تاکید بر رویکرد مدیریت شهری بر یکسان سازی حقوق و مزایا و رفاهیات کارکنان دو شرکت 
شهر و کار و نیک اندیش، ادامه داد: به معاونت مالی شهرداری تاکید شده که حقوق و مزایای این 
دو شــرکت هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشته و برنامه ریزی ها به نحوی باشــد که همه اتفاقات در دو 
شرکت همزمان با یکدیگر انجام شود و در خصوص وضعیت استخدام و هر امتیاز دیگری که به یکی 
از شرکت ها داده می شــود برای دیگری نیز رقم خواهد خورد.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
خاطرنشان کرد: برای کارمندانی که قرارداد کارگری داشــتند و ممکن بود این قرارداد بر ادامه کار و 
دریافت مسئولیت و مزایا و حقوق آن ها تاثیر گذارد نیز این امکان فراهم شده تا اگر تمایل داشتند 

قراردادهایشان از کارگری به کارمندی تغییر پیدا کند و هیچ گونه الزامی در این زمینه وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مطرح کرد:

شهروندان و محیط زیست؛ ذی نفعان اصلی در 12 پروژه شاخص سازمان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در برنامه بازدید 
شهردار، معاون خدمات شــهری و عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
از برخی پروژه های مهم این سازمان، با اشاره به تعیین نقشه راه این 
سازمان و شفاف سازی فعالیت ها منطبق بر این نقشه راه، اظهار کرد: 
توسعه پایدار، بهبود فرآیندهای اجرایی و بهینه سازی منابع سه هدف 
اصلی تعیین شــده برای برنامه ها و راهبردهای این سازمان است و 
با همین رویکرد نیز ۱۲ پروژه شاخص برای سازمان تعریف و طراحی 
شــده اســت تا بتوانیم ذیل این پروژه ها به اهداف پیش بینی شده 

دست پیدا کنیم.
رحیم محمدی یکی از مهــم ترین پروژه ها را احــداث خطوط جدید 
پردازش پســماند عنوان کرده و توضیح داد: این پروژه تا پایان تیرماه 
حدود 53 درصد پیشــرفت داشته و تالش می شــود با تامین منابع 
الزم بتوانیم تا پایان ســال آن را تکمیل کنیم.وی به راه اندازی پروژه 
پایلوت هاضم بی هوازی به عنوان دیگر پروژه شــاخص اشاره کرده و 
افزود: هاضم بی هوازی پروژه ای مهم است که در صورت اجرا در فاز 
اصلی می تواند دفن پســماند را به میزان زیادی کاهش دهد و برنامه 
ریزی شده تا با حل مســائل مالی و تکیه بر توان داخلی بتوانیم از فاز 

پایلوت نتایج خوبی بگیریم تا در فاز اصلی بتوانیم با مشــارکت دیگر 
مجموعه ها آن را اجرایی کنیم که  این می تواند یک پیشرفت بزرگ در 
سطح ملی قلمداد شود.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند همچنین 
به دیگر پروژه های این ســازمان مطابق با نقشه راه تعیین شده اشاره 
کرده و افزود: مدیریت اصولی شیرابه با احداث 6 الگون تبخیری، راه 
اندازی واحد پیرولیز ســازمان در مقیاس ۱۰ تن و خرید و راه اندازی 
یک دستگاه ترنر جهت هوادهی کود در فرآیند تولید کمپوست از جمله 
پروژه هایی هستند که به بهینه سازی فرآیندهای مدیریت پسماند و 
تولید کود کمپوســت کمک می کنند.وی همچنین به پروژه راه اندازی 
سامانه یکپارچه مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی اشاره کرده 
و افزود: روزانه حدود 7 هزار تن پسماند ساختمانی در شهر تولید می 
شود که تنها 3هزار تن آن در محل مناسب دفع می شد؛ اما با راه اندازی 
این سامانه و نظم دهی به فرآیند جمع آوری و تخلیه این پسماندها، 
شاهد کاهش تخلیه غیرمجاز خواهیم بود و از سوی دیگر هم مطالعات 
و تحقیقات برای بازیافت این نوع پســماندها به منظور تبدیل به مواد 

اولیه صورت گرفته که می تواند در آینده در دستور کار قرار بگیرد.
محمدی افزود: احداث واحد تصفیه شیرابه، نوسازی ناوگان و ماشین 

آالت جمع آوری پسماند خشــک، اصالح و بهسازی سکوی دریافت 
پسماند شهری، ایجاد سیستم مکانیزه ثبت و تحلیل آمار، راه اندازی 
اپلیکیشن شهروندی و احداث نخســتین مرکز آموزشی هوشمند در 
حوزه مدیریت پسماند نیز از جمله دیگر اقداماتی است که کلید خورده 
و طی برنامه زمان بندی تعیین شده به اتمام و بهره برداری می رسند. 
وی همچنین به تغییرات آماری صورت گرفته در ســال 99 نســبت به 
مدت زمان مشابه در ســال قبل نیز اشــاره کرده و افزود: در مجموع 
دفن پسماند در سال 99 نســبت به سال قبل یک درصد کاهش یافته 
اســت که این امربرای کمک به محیط زیست بســیار ارزشمند است 
و همچنین شــاهد افزایش 63درصدی فروش کود نیــز بوده ایم که 
این امر خود موید تالش هــای صورت گرفته برای اســتفاده بهینه از 

پسماندهای تر است.
 مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند محیط زیســت و شهروندان را 
ذی نفعان اصلی فعالیت های این سازمان عنوان کرده و خاطرنشان 
کرد: تالش بر این است تا با مدیریت صحیح، بهره گیری از توان علمی 
نیروهای جوان سازمان و استفاده بهینه از منابع موجود بتوانیم از این 

پروژه ها در مسیر تحقق توسعه پایدار بهره بگیریم.

در مجموع دفن پسماند در سال 99 نسبت به سال 
قبل یک درصد کاهش یافته است که این امربرای 
ارزشمند است و  به محیط زیست بسیار  کمک 
همچنین شاهد افزایش 63درصدی فروش کود 
نیز بوده ایم که این امر خود موید تالش های صورت 

گرفته برای استفاده بهینه از پسماندهای تر است

شورا

در جمع رزمندگان لشکر ۱۴ امام حسین)ع( مطرح شد:

اگرمسئوالن بخواهند، یک ساله همه مشکالت حل وفصل 
خواهد شد

همایش سیاسی با حضورتحلیل گرمسائل سیاسی واستاد دانشگاه، دکترسیدجالل حسینی با رعایت 
کامل دستورالعمل های بهداشتی در حسینیه ثارا... لشکر۱۴مام حسین )علیه السالم( برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی وتبلیغات لشکر۱۴مام حسین )علیه السالم( ، دراین همایش مسئول سیاسی 
سپاه صاحب الزمان )عج( در جمع رزمندگان لشکر۱۴مام حســین)علیه السالم( ضمن تسلیت به 
مناسبت شهادت دانشمند هسته ای شهید فخری زاده به مسائل روز ایران وجهان پرداخت وگفت:اگر 
ازاین پیچ تاریخی بگذریم وعبورکنیم،بسیاری از مشکالت کنونی رفع خواهد شد .امروزه اگرمسئوالن 
بخواهندیک ساله همه مشکالت حل وفصل خواهد شد،اما اگر دوباره فریب بخوریم سیلی های محکم 
تری خواهیم خورد.وی درادامه بحث خودبا اشاره به تاریخ جنگ صفین ادامه داد:حضرت علی)علیه 
السالم( در شرایطی مقابل معاویه ایستاد که لشکری قوی ومقتدرداشت وطبق نوشته مورخان تعداد 
نفرات سپاه حضرت علی)علیه السالم( درجنگ صفین از سپاه دشمن زیادتر بود،اما کسانی مثل اشعث 
ابن قیس در بحبوحه جنگ سخنرانی ایراد کرد ودر بین سخنرانی دم از صلح ومذاکره زد، طوری که مورد 
موافقت همگان قرار گرفت واین امر باعث شد که جاسوســان این خبر رابه گوش معاویه وعمروعاص 
برسانند،آنجا بود که تصمیم قرآن برسرنیزه کردن گرفته شد وکسانی که درجبهه حق بودندبا این خدعه 
ونیرنگ جنگ برده را کامــل باختند،فقط به خاطر اینکه حرف ازصلح ومذاکــره به میان آمده بود.این 
مسئول اشاره ای به پیشرفت علمی امروز کشورمان کرد وبیان داشت:کشور ما دراوایل انقالب نه تجربه 
وپیشرفت علمی داشت، نه پیشــرفتی درعلوم وتجهیزات نظامی ، اما امروزه مقام58پیشرفت علمی 
دنیارا داریم،دررتبه های علمی رتبه۱5جهان را داریم یا مثالدرجنوب پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، امروزه 
بهترین پاالیش یوروچهار در دنیا به شمار می رود.وی در ادامه اظهار داشت :دشمنان ما روز به روز ضعیف 
تر شــدند واین به برکت راهنمایی های حکیمانه مقام معظم رهبری در گام دوم انقالب بود که به حق 
نقشه راهی بود برای هدایت انقالب و نظام اسالمی که معظم له درقسمتی از آن فرمودند:ما ازصفر شروع 
کردیم،هیچ نداشتیم اما امروزه با قدرت واقتدارایستاده ایم.امروزه تمام کفر دربرابراسالم ایستاده است، 
آنقدر اقتدار مازیاد شده که چهار کشتی نفتی ما از ایران به سمت ونزوئال می رود بدون اینکه کوچک ترین 
درگیری پیدا کرده یا تیری به سمت این کشتی ها شلیک شود،همه کشتی ها سالم به مقصد رسیدند.

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان به مناسبت هفته 
کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه برگزار می کند:

بربال فرشتگان
ویژه برنامه گرامی داشــت روز جهانی معلوالن و هفته کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه ١5 لغایت 
٢٠ آذر ٩٩ با شعار »درکنار هم دنیایی بهتر خواهیم ســاخت« در تمامی مراکز کانون در شش عنوان 
فعالیت به اجرا در خواهد آمد. ســید محمد قلمکاریان با اشــاره به فعالیت مرکز فرهنگی و هنری 
فراگیر کانون استان اصفهان از ســال ۱39۲ گفت: این مرکز از لحاظ ساختمان، ایمنی و دسترسی 
آسان ویژه کودکان و نوجوانان دارای نیازهای خاص طراحی شده و مربیان ادبی، فرهنگی و هنری 
با طی دوره های آموزشــی و تجهیزات کافی از جمله کتاب های حسی، لمسی و صوتی همچنان با 
اهداف مشخص به فعالیت خود ادامه می دهند.قلمکاریان با توجه به امکانات و شرایط خوب فضای 
خوب مجازی جهت انعکاس نظرات و پیشنهادات کارشناســان فرهنگی، مربیان و اعضای مراکز 
گفت:  نشست های مجازی با موضوع همدلی فرهنگی، تعامل فرهنگی با اداره بهزیستی استان و 
اهدای کتاب های صوتی در این هفته برگزار می شود.مدیر کل کانون به عضویت ١6٠ کودک و نوجوان 
دارای نیازهای ویژه در مرکز فراگیر ملک شهر اشاره کرد و گفت: ویژه برنامه در کنار هم دنیای بهتری 
خواهیم ساخت در مراکز فراگیر برای آشنایی بیشتر با توانمندی و فعالیت های کودکان و نوجوانان 

دارای شرایط ویژه برگزار می شود.

خبر ویژهخبر خوان

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان:

فاز پایانی چشمه مدرس 
ساماندهی می شود

مدیــر منطقه ســه شــهرداری اصفهــان از 
ساماندهی فاز پایانی چشمه مدرس خبر داد 
و گفت: در سال های گذشــته آزادسازی های 
مســیر چشــمه باقرخان انجام و ساماندهی 
شد.حســین کارگــر اظهــار کــرد: عملیات 
ســاماندهی چشــمه باقرخان شــامل الشه 
چینی دیواره ها، ایجاد پیــاده روها در طرفین 
مسیر چشمه، احداث پل ارتباطی عابر پیاده، 
مناسب سازی مسیر عبور معلوالن و نابینایان 
و ساماندهی فضاهای سبز مسیر انجام شده 
اســت.وی خاطرنشــان کرد: قســمت های 
پایانی این مسیر که نیاز به سنگ الشه چینی 
دیواره های مســیر آبراهه داشت در دستور کار 
قرار گرفته و در حال حاضــر در مرحله انتخاب 
پیمانکار اســت که به دلیل تعطیالت کرونایی 
این مرحله به روزهای آتی موکول شــد.مدیر 
منطقه سه شهرداری اصفهان افزود: عملیات 
ساماندهی چشمه مدرس با پیشرفتی حدود 
9۰ درصد در دســت اقدام اســت کــه پس از 
عملیات عمرانی، ســاماندهی فضای سبز نیز 
انجام خواهد شد.وی با اشاره به وجود ابنیه های 
متعدد تاریخی در محدوده منطقه ســه، اظهار 
کرد: گذرهــای منتهی به ابنیه هــای تاریخی، 
به جهت اهمیت این بناها نیاز به ســاماندهی 
و زیباسازی داشــته که در این خصوص ابتدا 
عملیات زیرسازی، بلوک یا سنگفرش انجام 
می شود و در برخی مکان ها به دلیل جلوگیری 
از ریزش ســاختمان یا دیواره های آن، نیاز به 
زیرســازی دیواره داشــته و به دلیل سنخیت 
داشتن با محیط تاریخی پیرامون آن، کاهگل 
خواهد شد.کارگر گفت: در فاز دوم ساماندهی 
گذر گردشگری دردشــت، ابنیه های با ارزش 
تاریخی همچون بــازار و حمام دردشــت، دو 
منار دردشت یا مقبره سلطان بخت آغا، حمام 
شیخ بهایی و عصارخانه جماله وجود داشته که 
عملیات مناسب سازی انجام شده و در برخی 
مکان ها که دیواره ها تخریب شــده بود و برای 
تردد شهروندان ایجاد ناامنی می کرد، زیرسازی 

و عملیات کاهگل دیواره انجام شد.

کتاب مجموعه مقاالت ســبک هندی اثر اســتاد 
محمدعلــی صاعد با حضور مســئوالن ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان 
در منزل ایشان رونمایی شــد. قرارمان صبح یک 
روز پاییزی در ســرآغاز خیابان فرهنگ و در منزل 
شــاعری از تبار اصفهــان بود؛ اســتاد محمدعلی 
صاعد، شاعر و صائب شناس اصفهانی گرچه مدتی 
اســت بیماری تنش را رنجور کرده اســت اما طبع 
شــاعرانگی هنوز در گفتار و کردارش هویداســت.
حیاط منزل استاد را وجود گل های شمعدانی زیباتر 
کرده بود و هرچند دیری اســت این گل ها از لمس 
گرمای دســتان باغبان خود محروم اند اما عالقه 
وافر به گل شــمعدانی، آنها را تا اتاق اســتاد صاعد 
و بر ســر بالین او هم کشــانده بود.بهانه حضور در 
منزل اســتاد محمدعلی صاعد که از آثار او می توان 
به »بر آســتان غزل«، »تجلی در منا« و »ســبک 
شعر اصفهان« اشاره کرد، رونمایی از کتاب مقاالت 
سبک هندی بود که از سوی دفتر تخصصی ادبیات 
و مرکز آفرینش های ادبی قلمستان به چاپ رسیده 
اســت و با حضور محمد عیدی معــاون فرهنگی 
شهردار اصفهان در منزل ایشان رونمایی شد.محمد 
عیدی بــا ابــراز خرســندی از رونمایــی از کتاب 
مجموعه مقاالت سبک هندی به دست خود استاد 
محمدعلی صاعد افزود: امیدوارم توانسته باشیم 
گوشــه ای از دینی که اســتاد محمدعلی صاعد بر 
گردن ما و شهر اصفهان دارد را ادا کنیم. آنقدر از چاپ 
این کتاب خرســندم که گویا دوباره متولد شده ام و 
خوشحالم که خداوند بار دیگر به ما فرصت داد که به 
منزل استاد صاعد به عنوان خانه امید ادب دوستان 
بیاییم.وی اســتاد محمدعلی صاعد را خازن گنج 
گوهر دانست و ابراز امیدواری کرد سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بتواند سایر آثار 
ایشان را نیز به چاپ برساند.اما محمد قدسی، شاعر 
و از دوستان نزدیک استاد محمدعلی صاعد که در 
امر اصالح مجموعه مقاالت سبک هندی پیش از 
چاپ اهتمام ورزیده اســت، درباره ویژگی های یار 
دیرین خود گفت: از ســال ۱36۱ و حدود ۴۰ سال 
است که با استاد صاعد دوســتی تنگاتنگ دارم و 
می توانم بگویم که ایشــان، شاعِرانســان و انساِن 
شاعر است. در واقع بعضی شاعر هستند اما انسان 
نیستند و یا انسان هستند و شاعر نیستند اما هر دو 
مزیت در وجود استاد محمدعلی صاعد وجود دارد.
وی با اشاره به پیشتازی محمدعلی صاعد در اخالق 
و انسانیت ادامه داد: ایشان گوهری از بقایای نسل 

مرحوم صغیر اســت و دیگر معلوم نیست چنین 
انسانی با خصوصیات مشابه ایشان دوباره متولد 
شود.این شــاعر اصفهانی بیان کرد: دیوان مرحوم 
صغیر ۱8 دوره تجدید چاپ شــد و ایــن به خاطر 
انسانیت موجود در شعر اوست و مطمئن هستم که 
این اتفاق برای آثار استاد محمدعلی صاعد هم رخ 
می دهد.قدسی با بیان اینکه استاد صاعد مانند یک 
پدر به شاعران جوان بسیار توجه می کرد و جوانان 
مدیون توجهات ایشان هســتند، افزود: جلسات 
انجمن صائب ســاعت ۱۲ ظهر تعطیل می شد؛ اما 
ایشان تا چند ساعت بعد کنار نهر می نشست و من 
اشعارم را برایشان می خواندم و آنها را نقد می کرد 
که نشان از تواضع استاد صاعد دارد.وی ادامه داد: 
مقاالت تالیفی شان درباره سبک هندی در گوشه ای 
از منزل شان بود و مشــخص نبود چه زمانی چاپ 
شود. چاپ این کتاب شــادی خاصی برای ایشان 
به همراه داشــت و امیدوارم اجر و پاداش شــاد 
کردن دل استاد صاعد شامل حال دست اندرکاران 
چاپ این کتاب بشود.مدیر دفتر تخصصی ادبیات 
و مرکــز آفرینش های ادبی قلمســتان ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان نیز 
درباره اســتاد محمدعلی صاعد اظهار کرد: ایشان 
متولد دهم دی ماه ۱3۰۴ و یکی از پرســابقه ترین 
شاعران و انجمن داران اصفهان است. استاد صاعد 
از سال ها پیش و زمانی که من دانشجوی ادبیات 
بودم انجمن ادبی صائب را در اتاق کوچکی در یک 
کتابخانه تاسیس کرد و جلســات این انجمن هر 
صبح جمعه برگزار می شــد.الهه رضایی افزود: در 
اصفهان شخصی را سراغ نداریم که به اندازه استاد 
محمدعلی صاعد دربــاره صائــب پژوهش کرده 
باشد و ایشــان تالیفات و کتاب های زیادی در این 

زمینه دارد.

وی ادامه داد: در زمان دانشجویی به منزل ایشان 
ســر می زدم و از محضرشــان فیــض می بردم و 
می دیدم که دور تا دور ایشــان پر از کتاب اســت و 
مشغول پژوهش و نوشــتن درباره صائب و سبک 
هندی هستند.مدیر دفتر تخصصی ادبیات سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه اســتاد صاعد عمر خود را در راه ادبیات 
و مردم داری صرف کرده اســت، تصریــح کرد: به 
نظر من مردم دار بودن یکی از حلقه های گمشــده 
شــاعران و اهالــی ادب اصفهان اســت. برخی از 
افرادی که به درجه استادی و پیشکسوتی می رسند 
معموال دیگران را از خود می رانند و به یکی دو مرید 
جان  سپرده اکتفا می کنند، جوانان را به تندی نقد 
می کنند و تنها سبک شــعری و سبک زندگی خود 
را می پســندند و دیگران را قبول ندارنــد و به قول 
معروف برج عاج نشین می شوند، اما استاد صاعد 
همواره با ســعه صدر فراوان در منزل خود میزبان 
شــاعران و عالقه مندان ادبیات و شعر بوده است.

مدیر دفتر تخصصــی ادبیات ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بیان کرد: در 
دیدار قبلی معاون فرهنگی شهردار با استاد صاعد، 
ایشان تمایل داشتند، مجموعه مقاالت شان به چاپ 
برسد که در همین راستا ایشان قول حمایت دادند 
و پس از تایپ و ویرایش مجموعه مقاالت اســتاد 
محمدعلی صاعد درباره ســبک هندی، چون این 
مقاالت مربوط به سال ۱379 بود و نیاز به تغییراتی 
داشت، با اجازه خود اســتاد برای اصالح در اختیار 
استاد محمد قدسی قرار گرفت و در پایان کتاب از 
سوی انتشارات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان به چاپ رسید و در منزل استاد 
محمدعلی صاعد تقدیم ایشان شــد که امیدوارم 

موجب خرسندی و رضایت ایشان شده باشد.

با حضور مسئوالن سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان؛

مجموعه مقاالت سبک هندی اثر استاد محمدعلی صاعد رونمایی شد
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مدیر   آب و فاضالب اردســتان از آغاز عملیات اجرایی ســه طرح آبرســانی 
روســتایی در این شهرســتان با اعتباری بالغ   بر چهار میلیارد و 500 میلیون 
ریال خبر داد.رضا دهقانی افزود:  عملیات اصالح و تعویض شبکه انتقال آب 
روســتای کهنگ به طول حدود 6 کیلومتر به همراه نصب تمامی انشعابات، با 
همکاری بسیج سازندگی، بخشــداری مرکزی در حال انجام است  وپس از 
اجرای این عملیات  6۹0 خانوار از آب سالم و بهداشــتی پایدار   بهره مند می 
شوند. وی ادامه داد: عملیات آماده ســازی و نصب مخزن پیش ساخته آب 
شرب روستای سفیده که 241 مشترک را زیرپوشش قرار می دهد با ظرفیت 
210 متر مکعب و اعتباری افزون بر ســه میلیارد ریال از محل اعتبارات آب و 
فاضالب آغاز شده و تا 22 بهمن امســال به بهره برداری می رسد.مدیر آب و 
فاضالب اردستان اظهار داشــت: عملیات فنس و حصارکشی مخزن 100 متر 
مکعبی روستای شــیرازان نیز با اعتباری افزون بر یک میلیارد و 500 میلیون 
ریال  در دستور کار قرار دارد این در حالیســت که در  روستای شیرازان بیش 
از ۹0 خانوار تحت پوشــش  آبفا قرار دارد .   دهقانی با بیان اینکه 108 روستا با 
جمعیت افزون بر 15 هزار نفر در قالب 11 هزار مشترک   تحت  پوشش آبرسانی 

شهرستان است، افزود: اکنون 57 روستا به وســیله سه دستگاه تانکر سیار 
آبرسانی می شوند و در تالش هســتیم تا با تامین منابع آبی پایدار این تعداد 
را به حداقل ممکن کاهش دهیم.شهرستان اردستان با افزون بر 42 هزار نفر 
جمعیت در 118 کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده و دارای 26 هزار 

فقره انشعاب آب شرب و 2 هزار و 180 فقره انشعاب فاضالب است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از حفاظت و نگهداری 24 ساعته حدود 26 
هزار کیلومتر شبکه و یک میلیون 100 هزارعلمک گاز و ده ها ایستگاه و تاسیسات 

فنی برای تامین پایداری جریان گاز طبیعی درسطح استان اصفهان خبر داد. 
 ســید مصطفی علوی، با تاکید بر ضــرورت حفاظت و نگهداری از شــبکه های 
گازرسانی بیان داشت: برای گازرسانی مستمر و ایمن و خدمت رسانی مطلوب به 
مشترکین برنامه جامع تعمیرات و نگهداری در این حوزه تدوین و اجرایی شده به 

طوری که به ویژه در زمستان  مشکلی برای شهروندان  پیش نیاید.
علوی، با اشــاره به اینکه حفاظت از تاسیسات و شــبکه های گازرسانی به دلیل 
حساسیت گازوحادثه ساز بودن آن بسیار مهم و از اولویت های  این شرکت است، 
گفت: از مردم عزیز استان در مواقع تخریب منزل و ساخت و سازهای جدید و از 
دستگاه های خدماتی در مواقع حفاری تقاضا داریم در مراقبت از تاسیسات گاز 
بسیار دقت کنند. زیرا افزون بر هزینه های باالی تعمیرات،  خسارات جانی  حوادث 
انفجار و آتش سوزی قابل برگشت و جبران نیست. وی، با اشاره به وجود اقلیم 
های آب و هوایی چهارگانه، وسعت، پراکندگی شهرها و روستاها و صنایع استان 
اصفهان،  گفت: وجود مناطق کویری، کوهستانی و صعب العبور این مهم موجب 
شــده تفاوت درجه دمای هوا در جنوبی ترین و شمالی ترین شهرستان های این 
استان قابل توجه باشد بنابراین برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در این شرایط 
آب و هوایی جزو مهم ترین وظایف شرکت به منظور تداوم جریان گاز طبیعی و ارائه 

خدمت مستمر به شهروندان و مشترکین گاز طبیعی است.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، به پروژه های تاب آوری و مقاوم سازی 
شبکه های گازرسانی انجام گرفته در سطح اســتان اشاره کرد و گفت: با توجه به 
اینکه گازرسانی و شبکه گذاری صد در صد شهرهای استان اصفهان اجرایی شده و 
بیش از ۹8 درصد روستاهای استان نیز گازدار هستند همزمان با توسعه کیفی ارائه 
خدمات، درصدد تعریف پروژه های جدید تاب آوری و مقاوم سازی شبکه ها با 
نگاه به رویکردهای پدافند غیر عامل در این حوزه به منظور تداوم شریان حیاتی گاز 
طبیعی هستیم که در برخی از شهرستان های استان این پروژه ها اجرایی شده و 
تاثیرات بسیار چشمگیری نیز داشته است. علوی، در پایان از هم استانی های عزیز 
تقاضا کرد تا با رعایت مصرف منطقی گاز و دمای رفاه) 18 تا 22 درجه سانتیگراد( 

این شرکت را در ارائه خدمات یاری دهند.

ذوب آهن اصفهان در راستای خودکفایی و بومی سازی و به دنبال تولید ریل 
های مورد نیاز راه آهن و مترو 10 آذرماه ، موفق به تولید انبوه ریل زبانه سوزن 
شد و با این موفقیت چشمگیر ، ایران به جمع چهار تولید کننده ریل زبانه سوز 

در جهان پیوست .
منصور یزدی زاده، مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این خصوص گفت: تولید 
ریل زبانه سوزن که مصارف گســترده ای در صنعت ریلی کشور دارد، پس از 
تولید ریل های درون و برون شهری در دستور کار شرکت قرار گرفت و طراحی 
و ساخت غلتک های آن سه ماه طول کشید که توسط کارشناسان این شرکت 

باکار شبانه روزی با توجه به نیاز کشور انجام شد.
وی با اشاره به این که هیچ محدودیتی در تولید ریل نداریم و برای صادرات آن 
هم برنامه ریزی کرده ایم، افزود: تولید این محصول سخت تر از تولید ریل های 
دیگر است  و چون هیچ محور تقارنی ندارد، تولید آن پیچیدگی ها و حساسیت 

های خاصی دارد .
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به اهمیت این ریل در صنعت حمل و نقل ریلی 
کشــور اشــاره کرد و گفت: کارهای تکمیلی روی ریل زبانه سوزن در شرکت 
دیگری انجام می شــود و در نهایت ســوزن ریل ملی در خطوط کشــور مورد 
استفاده قرار می گیرد.وی با اشــاره به این که این ریل در طول 13 متر تولید 
می شود ، اظهار داشت: ریل ســوزن به صورت عمده جهت تغییر مسیر قطار 
استفاده می شود و تا کنون تامین آن متکی کامل به واردات بود و تولید آن  یک 
موفقیت بزرگ برای کشور است و توسعه حمل و نقل ریلی کشور را تسهیل می 
کند.مهرداد توالییان، معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان در این خصوص 
گفت: طراحی این محصول توسط کارشناسان ذوب آهن انجام شده و  با توجه 
به تجربیاتی که در این زمینه داریــم، در طراحی و تولید این محصوالت جدید 

هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
وی افزود : دستگاه سوزن به مجموعه ای از ریل های خاص زبانه های سوزن، 
صفحات اتصال، قطعات ریخته گری یا فورج شــده، انواع تــراورس ها و ... 
اطالق می شود که در خطوط و ایستگاه های راه آهن به منظور تعویض مسیر 

قطار مورد اســتفاده قرار می گیرد و امکان تغییر از یک مسیر به  مسیر دیگر را 
در تقاطع ها فراهم می ســازد.معاون بهره برداری ذوب آهن با اشاره به اینکه 
سوزن یک وسیله مهم و حیاتی در صنعت ریل است ،افزود: ریل سوزن در بین 
اجزای مختلف سوزن، از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر قسمت ها برخوردار 
است، به نحوی که استفاده از ریل سوزن استاندارد در عملکرد صحیح سوزن 
و جلوگیری از بروز حوادث ریلی بسیار موثر است.وی با اشاره به این که تولید 
ســوزن ریل 60E1A1 دارای پیچیدگی های خاص در طراحی و تولید است، 
گفت: این محصول برای ســال های طوالنی از خارج کشور تامین می شد که 
عالوه بر ارزبری زیاد، موجب وابستگی به کشورهای دیگر نیز شده بود و تولید 
این محصول نه تنها مانع خروج ارز از کشور می شود، بلکه در صورت صادرات، 

ارز آوری نیز خواهد داشت.
معاون بهره برداری ذوب آهن ریخته گری فوالد این محصول را نیز مهم دانست 
و گفت: پس از طراحی محصول، تامین قطعات مورد نیاز و آماده سازی خطوط 
تولید، فوالد ریل سوزن ریخته گری شده و تولید آزمایشی این پروفیل انجام 
و پس از حصول موفقیت آمیز کلیه پارامترهای مورد نظر، تولید ریل ســوزن 

60E1A1 به طور انبوه نیز انجام شد.
وی، تولید ریل ملی و قطعات سوزن ریل را افتخار بزرگی برای کشور دانست 
که چشم انداز جدیدی در توسعه صنعت حمل و نقل ریلی به وجود می آورد و 
اظهار داشت : تولید این محصول اســتراتژیک با توجه به دانش فنی و تجربه 
پرسنل بخش های فوالدسازی و نورد شرکت ذوب آهن و در انطباق با الزامات 

استانداردهای ذی ربط صورت گرفت.
محمد امین یوسف زاده، مدیر مهندســی نورد ذوب آهن اصفهان نیز در این 
خصوص گفت: صفر تا صد این ریل در داخل طراحی شد و تولید آن نسبت به 
ریل، چند برابر سخت تر بود. بعد از طراحی ، رفع اشکاالت انجام شد و سپس 

به پروفیل رسیدیم و بعد از آن پروفیل نرمال شد و تولید انبوه به دست آمد.
وی، مصرف ریل زبانه سوزن در کشور را حدود 2 هزار تن دانست که البته همین 

مقدار هم جهت تعویض سوزن های قدیمی مورد نیاز است .

آغازعملیات ۳ طرح آبرسانی در شهرستان اردستان

مدیر عامل شرکت گاز استان  خبر داد:

برای تامین گاز ایمن، 27 هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در استان 
اصفهان، نگهداری می شود

در جهت خودکفایی صنعت ریلی کشور صورت گرفت؛

تولید ریل زبانه سوزن در ذوب آهن اصفهان 

هنر گفت وگو در هر فــردی وجود ندارد. بایــد بدانید با چه 
روشی و جمالتی با اطرافیان خود ارتباط برقرار کنید. البته 
این هنر اکتسابی است و با به کارگیری نکاتی می توان آن را 
فراگرفت. همه فکر می کنند در برقراری ارتباط از بقیه بهتر 
هســتند، اما حقیقت چیز دیگری است و مسیری طوالنی 
برای پیشرفت در گفت و گویی موثر و عالی داریم. در ادامه 
با ما همراه باشید تا چند اشتباه را معرفی کنیم که نباید در 
مکالمات خود مرتکب شوید.همه می توانیم مهارت گفت 
و گو و مکالمــه را در خود تقویت کنیم. ما بــا این ویژگی به 
دنیا نیامده ایم اما می توانیم با کسب مهارت، گفت و گویی 

موفق داشته باشیم. 
حرف زدن و گوش ندادن: همه  ما به خوبی می دانیم یکی 
از جنبه های مکالمــه  خوب، گوش دادن بــه طرف مقابل 
اســت، اما حقیقت چیزی بیشــتر از گوش دادن اســت. 
باید بدانیم چطــور حرف های فــرد دیگری را بشــنویم و 
واکنش نشــان دهیم. در این صورت نشــان می دهیم در 
بحث و مکالمه شــرکت داریم. یکی از نــکات مهم در این 
زمینه مهارت گوش دادن فعال اســت. گــوش دادن فعال 
به معنی مطرح کردن سواالت مرتبط با بحث، گوش دادن 

دقیق و عالقه نشــان دادن به صحبت های فرد دیگر است.
اگر می خواهید شــنونده ای فعال باشــید، بایــد در میان 
صحبت های طرف مقابل، از عبارت هایی اســتفاده کنید که 
توجه شما به موضوع گفت و گو را نشان می دهد یا نظراتی 
بیان کنید که عالقه مندی شــما به بحــث را به نمایش می 
کشــد. برای جلو بردن بحث، ســواالتی مطــرح کنید یا با 
 تکرار بخشــی از حرف های طرف مقابل هر آنچه می گوید

 را تایید کنید.
پرسیدن سواالت منحرف کننده: بعضی سواالتی که در میان 
مکالمه بیان می شــوند، به رغم اینکه عالقه و اشتیاق شما 
را نشان می دهد، ســبب انحراف بحث می شود و حالتی 
همانند بازجویی از طرف مقابل خواهد داشــت. پس برای 
پیشــبرد مکالمه، وقفه هایی به وجود آورید، دقیق گوش 
دهید و بگذارید طرف مقابل صحبت کند و نظرات خودش 
را بگوید. اگر می خواهید در بین مکالمه چیزی بپرســید، 
باید توجه کنید حرف تان با محتوای گفت و گو مرتبط باشد.

پراکنده حرف زدن: پراکنــده گویی و از این شــاخه به آن 
شــاخه پریدن، عصبی بودن شما را نشــان می دهد. اگر 
در مکالمــات خود از این شــاخه بــه آن شــاخه بپرید از 

بیان مقصــود نهایی تان بی بهــره خواهید مانــد و دیگران 
نمی توانند با شــما همراه شــوند. باید تالش کنید مختصر 
و مفید حرف بزنیــد و روی مخاطب خود تاثیــر بگذارید. 
برای دســت یابی به این هدف ، از قبل با خــود فکر کنید. 
آمادگی داشــتن بــرای صحبــت باعث می شــود اعتماد 
 به نفس بیشــتری بــرای ابــراز نظــر و عقیــده ی خود 

داشته باشید.
نســنجیدن حرف از قبل: برخی افراد دوست دارند هر طور 
شده درباره  تمام موضوعات نظر بدهند. صحبت های بدون 
فکر آن ها باعث می شــود دیگران احساس کنند این افراد 
بدون هیچ نکته  ارزشــمندی، تنها حرف می زنند. پس اگر 
می خواهید در چنین دامی نیفتید، سعی کنید آگاهانه و با 

اطالعات وارد مباحث شوید. 
ایجاد بحث و درگیری: در مکالمات سعی نکنید تنها حرف 
خود را به کرسی بنشانید و نظر خود را مطرح کنید. اینکه فکر 
کنید فقط خودتان درست می گویید، مکالمه دوطرفه به یک 
بحث تک نفره تبدیل می شود. باید بپذیرید هر کسی نظری 
دارد. اگر همــواره تالش می کنید دیگــران را با خود همراه 

کنید، احتمال اینکه شما را ترک کنند خیلی بیشتر است. 

آشپزی

توپک پنیری 
مواد الزم : سیب زمینی پخته دو عدد،سیریک حبه،جعفری خرد 

شده سه قاشق غذاخوری،پودر پنیر پارمسان چهار قاشق غذاخوری،تخم مرغ 
چهار عدد،نمک و فلفل به مقدار الزم،پنیر موزارالی گیالسی به مقدار الزم،آردیک 

پیمانه،پودر سوخاری یک پیمانه،روغن سرخ کردنی به مقدار الزم
طرز تهیه : برای تهیه توپک پنیری شما ابتدا باید دو عدد سیب زمینی پخته شده را رنده کنید تا خمیری 

شکل شوند. سپس یک حبه سیر و سه قاشق غذاخوری جعفری خرد شده را به همراه مقداری پودر پنیر 
پارمسان روی سیب زمینی ها بریزید و هم بزنید. به مقدار دلخواه نمک و فلفل نیز به این مخلوط اضافه 

کنید.مقداری از مخلوط سیب زمینی جدا کنید و به کمک دست آن را به شکل یک گلوله درست کنید. گلوله 
را کف دست پهن کرده و یک عدد پنیر موزارالی گیالسی وسط آن قرار دهید و دور تا دور آن را با استفاده 

از مخلوط سیب زمینی بپوشانید. این کار را انقدر تکرار کنید تا مخلوط سیب زمینی شما تمام شود. 
توپ های پنیری آماده را به مدت 30 دقیقه داخل فریزر قرار دهید تا سفت شوند.سپس توپک های 

پنیری آماده را از یخچال بیرون آورده و ابتدا در آرد و تخم مرغ و بعد در پودر سوخاری بغلتانید.
تابه ای را پر از روغن کنید و روی حرارت متوسط گاز قرار دهید تا خوب داغ شود. سپس 

توپک های پنیری را داخل روغن قرار دهید تا برای 5 تا 7 دقیقه سرخ شوند.
توپک های پنیری خوشمزه خود را داخل بشقاب بریزید و در کنار 

یک ساالد سبزیجات خوشمزه و سس کچاپ یا 
سس رنچ نوش جان کنید.

چند اشتباه که شما را از یک مکالمه  موفق و تاثیرگذار دور می کند

»تل ماسه« اکران آنالین می شود فیلم کوتاه »کلید« آماده نمایش شد
کمپانی وارنر، تمامی فیلم های اکرانی خود را در سال 2021 همزمان با 
اکران در سرویس استریم HBO Max پخش خواهد کرد. فیلم 
سینمایی »تل ماسه« به کارگردانی دنی ویلنوو پربازیگرترین 
فیلم سینمایی سال جدید سینمای هالیوود سال آینده همزمان 
با اکران فیزیکی راهی اکران آنالین می شود. »تیموتی شلمی«، 
ربکا فرگوسن، جاش برولین، اسکار آیزاک، جیسون موموآ از جمله 
بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

فیلم کوتاه »کلید« به نویسندگی و کارگردانی سینا قویدل برای شرکت 
در فستیوال های داخلی و بین المللی آماده  نمایش شد.»کلید« قصه  
ناگفته  آدمی  است که با خودش و وجدانش می جنگد.این فیلم به 
طور کامل در استودیو کروماکی )پرده سبز( فیلم برداری شده و تمام 
لوکیشن های داخلی و خارجی این فیلم، توسط تیم جلوه های بصری 
ساخته شده است.قویدل در این تجربه  تازه خالقانه از جلوه های بصری 
به عنوان ابزاری برای انتقال احساس استفاده کرده است.
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