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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
فراخوان مناقصه عمومی دو  مرحله ای 

شرکت آب  فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای ، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مرجعموضوعردیف

222099001434000004-1-99خرید و اجرای تله متری  منطقه گلپایگان1

2- کلیــه مراحل برگزاری مناقصــه از دریافت اســناد مناقصه تــا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها 

از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت )ســتاد( بــه آدرس:www.setadiran.ir انجــام خواهد 

شــد و الزم اســت مناقصه گران در صــورت عــدم عضویت قبلــی، مراحل ثبــت نام در ســایت مذکــور و دریافت 

 گواهــی امضــای الکترونیکی را جهــت شــرکت در مناقصه محقــق ســازند. تاریخ انتشــار مناقصه در ســامانه: 

تاریخ 99/2/23  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

99/2/31چهارشنبه 14:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

99/3/10شنبه 14:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

99/3/11یکشنبه8:00زمان بازگشائی پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل 

/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

نیازی به انتظار 
شبانه جهت 

تعویض پالک 
5نیست

مجموعه 
اقدامات 
شهرداری 

اصفهان برای 
 حمایت

7 از زندانیان

 با هدف جلوگیری
 از قطعی آب؛

 مصرف آب را 10 لیتر 

کاهش دهند

مشترکان اصفهانی سرانه

نوبت اول

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
 سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

 چهار شنبه 23 اردیبهشت 1399 
 19  رمضان  1441 

 13 می 2020
 شماره 2973

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

ضربت خوردن حضرت علی )ع(



چهارشنبه 24 اردیبهشت  1399 / 19 رمضان 1441/ 13 می 2020/ شماره 2973

اشرف غنی با عبدا... به توافق رسید
رییس جمهوری افغانستان و رقیب وی برای تشکیل دولت وحدت به توافق رسیده اند. یکی از منابع کاخ 
ریاست جمهوری افغانستان گفت:  عبدا... عبدا...، مدیر ســابق اجرایی دولت افغانستان دیگر تصمیمات 
مقام های افغانستان را به چالش نمی کشد و وتو نمی کند و اشــرف غنی، رییس جمهوری از سوی وی به 
رسمیت شناخته می شود.به گفته این منبع مطلع، عبدا... در روند صلح نقش رهبری خواهد داشت و نقش 
وی در داخل دولت نیز بعدا اعالم می شود.هم اشرف غنی و هم عبدا... پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد 
مناقشه سپتامبر گذشته میالدی خود را رییس جمهوری افغانستان می دانستند.اشرف غنی مجبور شد تا با 
عبدا...که اکنون مسئول نیمی از پست ها در کابینه وزرا خواهد بود، موافقت کند.این منبع مطلع در کاخ ریاست 

جمهوری افغانستان همچنین گفت، دو طرف قرار است در روزهای آتی توافق اشتراک قدرت را امضا کنند.

پاسخ شدیداللحن آنکارا به بیانیه پنج کشور علیه ترکیه
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه با محور شرارت خواندن پنج کشوری که علیه سیاست های آنکارا در شرق 
مدیترانه و لیبی بیانیه صادر کردند، این بیانیه را بیانگر نفاق این کشــورها دانست. »حامی آکسوی« 
گفت: این بیانیه مثال بارزی از نفاق  برخی کشورهاست که با سیاســت های خود برای هرج و مرج و 
بی ثباتی منطقه ای تالش می کنند. این کشورها هیچ مشکلی با این مسئله ندارند که آرزوهای ملت ها 
برای دستیابی به دموکراسی، قربانی دیکتاتورهای کودتاچی وحشی شود. اما زمانی که ترکیه نقشه های 
آنها را ناکام می گذارد،  هذیان گویی را آغاز می کنند.وی در پاسخ به سوالی درباره بیانیه اخیر پنج کشور 
مصر، امارات متحده عربی، فرانسه، یونان و قبرس جنوبی که دخالت نظامی ترکیه در لیبی را محکوم 
کردند، گفت: درخواست کمک یونان و قبرس جنوبی از طرف های غیرمنطقه ای و غیرمرتبط با موضوع 
به جای گفت وگو با ترکیه و قبرس شمالی )ترک نشین(، بیانگر منطق استعماری و وابستگی آنهاست.

 استعفای مشاور »گوایدو« در پی شکست توطئه 
آمریکایی علیه مادورو

پس از شکست توطئه مخالفان تحت حمایت واشنگتن علیه رییس جمهور ونزوئال، مشاور گوایدو 
رهبر مخالفان که در آمریکا مستقر است، از سمت خود کناره گیری کرد.خوان گوایدو، رهبر مخالفان 
ونزوئال با استعفای »جان رندون« مشاوره خود که در آمریکا مستقر است، موافقت کرد. استعفای 
رندون پس از آن صورت گرفت که وی اذعان کرد با یک شرکت امنیتی آمریکایی برای ساقط کردن 
نیکالس مادورو مذاکره کرده است.رندون تایید کرده بود که با شرکت امنیتی »سیلورکروپ یو اس 
ای« در اواخر سال گذشته میالدی مذاکره کرده، هر چند گفته با جردن گویدریو رییس این شرکت در 
نوامبر قطع رابطه کرده بود.جردن گویدریو پس از دستگیری مزدوران آمریکایی در ونزوئال، مسئولیت 
عملیات نفوذ به خاک این کشور را پذیرفت. هفته گذشــته مقامات ونزوئالیی موفق شدند تالش 
مهاجمان را برای انجام عملیات مسلحانه علیه نیکالس مادور را در نطفه خفه کنند. در پی شکست 

این عملیات، ده ها نفر از جمله دو عضو سابق نیروهای ویژه آمریکایی بازداشت شدند.

صدها کارگر خارجی در مالزی از ترس کرونا بازداشت شدند
نیروهای پلیس مالزی در حمله ای گسترده به بازار عمده فروشان در کواالالمپور که به علت شیوع 
کرونا تحت قرنطینه شدید قرار دارد، صدها کارگر خارجی را دســتگیر کردند. این دومین حمله به 
دستور مقامات مالزی به محل تجمع کارگران خارجی در بحبوحه اجرای تدابیر کنترل تردد است. 
حمله اول که پیش تر در ماه جاری میالدی )اواسط اردیبهشت( در حوالی ناحیه »مسجد ایندیا« 
صورت گرفت ، موجب گالیه هایی از سوی فعاالن کارگری شد مبنی بر اینکه دستگیری اتباع خارجی 
موجب می شود که سایرین از هراس خود را پنهان کنند در حالی که باید آنها را تشویق کرد که بدون 

ترس از دستگیری و اخراج ، خود را برای تست کرونا معرفی کنند.

پراید 90 میلیونی وزیر صمت را قربانی کرد یا سرکشی از خواست دولت؟ 

برکناری سنگالی!

علیرضا کریمیان خبر عزل »رحمانی« در حالی منتشر شد 
که او در جلسه اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رییس جمهــور باعنوان فعــال کردن فعالیت هــای اقتصادی در 
کشورهای همسایه حضور داشت. برخی از رسانه ها با طعنه، این مدل 
از برکناری را »سنگالی« نامیدند و اشــاره دارد به رفتار احمدی نژاد با 
وزیر امور خارجه که زمانی از سوی همین جناح های حاضر در دولت با 
انتقادات تند و تیزی همراه بود و حاال همین رفتار که نشــان از خشم 

دولت از وزیر صنعت است، تکرار شده! 
گفته می شــود ناتوانی وزیــر از جلوگیری از افزایــش قیمت خودرو 
و تنظیم بازار دلیل برکناری ناگهانی اوســت؛ امــا نارضایتی دولت از 
فعالیت های پشت پرده وی مبنی بر عدم حمایت از رای آوری وزارت 
بازرگانــی در مجلس دلیل عصبانیت رییس جمهور بوده اســت. این 
اولین بار اســت که روحانی به جای استعفا وزیری را به روش رییس 
جمهور پیــش از خود برکنار می کنــد. تا پیش از ایــن معموال وزرای 
زاویه دار با دولت، خودشان اســتعفا می دادند ؛اما این بار به نظر می 
رسد مشــکل وزیر صنعت با دولت بسیار ریشه دار تر بوده است. وزیر 
صمت طی نامه ای بدون تاریخ و شــماره به رئیس جمهور گفته که ۱۷ 

اردیبهشت ماه محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور او را تهدید 
کرده در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس 
شورای اسالمی برکنار خواهد شــد و از او خواسته شده بود که با البی، 
نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای 
بگیرد! در نهایت روز دوشــنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که 
از سمت خود اســتعفا دهد.البته روابط عمومی دفتر رییس جمهوری 
در واکنش به ادعای رضــا رحمانی در خصوص دالیــل برکناری اش 
تصریح کرد که به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواســته نشده از 
الیحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت ها و رایزنی های 
فشرده سه نفر از نزدیکان شان-که در صورت لزوم نام آنها اعالم خواهد 
شد- در مجلس و رسانه ها علیه الیحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ 
همچنین از طرف رییس جمهور به ایشــان گوشزد شــد که تداوم این 
روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد. با این حال 
رحمانی در نامه ای به رییس جمهور نوشته بود که نه استعفا خواهد داد 
و نه با فشــارها برای همراهی با تشکیل وزارت بازرگانی همراه خواهد 
شد. مدیر موسسه دیدبان توســعه نیز مدعی شده است همین رویه 
متفاوت رحمانی در طرح تفکیک وزارت بازرگانی موجب دور شــدن 

آن از دولت و در نهایت عزل وی شده است. در همین حال نمایندگان 
مجلس هم نســبت به این رفتار دولت واکنش های متفاوتی نشان 
دادند. احمد امیرآبــادی فراهانی، عضو هیئت رییســه مجلس، در 
صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: مردم عزیز بدانند آقای روحانی 
به خاطر مشکالت شما و یا قیمت خودرو، آقای رحمانی وزیرصنعت 
را برکنار نکرد. اما رییس کمیته سیاســی فراکســیون امید مجلس، 
عزل وزیر صنعت از سوی رییس جمهور را ارزشــمند دانست و گفت 
که این اقدام فاصله مردم و دولــت را کاهش می دهد.جالل میرزایی 
افزود: این قابل قبول نیست که دولت الیحه تشکیل وزارت بازرگانی را 
بیاورد و از طرفی عده ای در دولت علیه این الیحه بسیج شوند؛ این امر 
نشان دهنده ناهماهنگی در بدنه دولت است و باعث می شود انسجام 
دولت آسیب ببیند و موجب افول سرمایه اجتماعی دولت  شود. برخی 
دیگر اما از دلخوری رییس جمهور از رحمانی به دلیل گزارش اخیر وی 
به یکی از سران قوا خبر می دهند. گزارشــی که باید ابتدا به استماع و 
تایید وی می رسید و ســپس به قوه دیگری ارجاع داده می شد، آنها 
این اقدام را یک کار غیر حرفه ای خوانده اند که منجر به صدور دستور 

برکناری رحمانی شده است.

وزیر امور خارجــه گفت: برای پرداخــت غرامت در 
موضوع سفارت انگلیس در تهران، هیچگونه اقدام 
و مذاکره ای نداشته ایم.محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه در خصوص اظهارات و درخواســت انگلیس 
مبنی بــر پرداخت غرامت از ســوی ایــران به دلیل 
آسیب دیدن سفارت انگلیس در تهران، اظهار داشت: 
مقرراتی در حقوق بین المللی وجــود دارد و دولت 
ایران نیز اعالم کرده، حفظ حراست از سفارتخانه های 
خارجی در تهران تعهد دولت جمهوری اسالمی ایران 

است و همه مقامات کشور بر این نکته تاکید دارند.
وی افزود: دربــاره جزئیات این موضــوع دو طرف 
باید مذاکره کنند و هنوز هیــچ مذاکره ای در این باره 
صورت نگرفته اســت.وزیر امور خارجه همچنین در 

پاسخ به ســوالی درباره اینکه آیا بلوک نفتی شماره 
۱۲ ســوریه به ایران واگذار شده اســت؟ گفت: هم 
اکنون کشور سوریه به سمت استقرار و آرامش پیش 
می رود و تروریســت ها فقط در چند نقطه منحصر 
شدند، طرح های مشترکی داریم که در این طرح ها 
همکاری در حوزه انرژی هم اســت.ظریف با اشاره 
به اینکه برای توسعه سوریه و مسائل اقتصادی این 
کشور، همکاری های خوبی داشــته ایم، ادامه داد: 
درباره جزئیات آنکه در کدام حــوزه نفتی ما حضور 
داریم و یا خواهیم داشــت، اطالعات جزئی ندارم و 
نه می توانــم به این موضوع ورود کنــم.وی با تاکید 
بر اینکه هیچ مذاکره ای با آمریکا در میان نیســت، 
عنوان کرد: آمریکایی ها نشــان دادند، نمی شود به 

نتیجه مذاکراتشان هم اعتماد کرد.وزیر امور خارجه 
در خصوص اینکه در روزهای اخیر برخی تحلیلگران 
از مذاکره با آمریکا مطالبی را عنوان می کنند، تصریح 
کرد: تقریبًا دنیا به این نتیجه رســیده اگر بخواهند 
با آمریکا مذاکره ای داشــته باشــند، هــر لحظه که 
آمریکا بخواهد توافــق را نادیده می گیــرد و دولت 
 کنونی آمریکا بــه جای بهانه تراشــی باید رفتارش

 را اصالح کند.

ظریف:

مذاکره ای برای پرداخت غرامت به انگلیس نداشته ایم

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین اعالم کرد: تحویل تانک، نفربر زرهی، توپخانه، هواپیما، بالگرد، ناو جنگی و موشک به ایران منع نشده؛ اما باید با 
موافقت شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد.»میخاییل اولیانوف« در توییتی اظهار داشت: تاریخ محدودیت ارسال تسلیحات به ایران در هفت رده روز ۱۸ ماه اکتبر 
)۲۷ مهر سال ۹۹( به سر می رسد. وی افزود: آمریکا با تمام قوا سعی می کند این تحریم را تمدید کند؛ هرچند که برای بازرسی مفاد مربوطه برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت هیچ دلیلی وجود ندارد.وی ادامه داد: انتظار می رود در این رابطه بحث های داغی در شورای امنیت سازمان ملل برگزار شود. اولیانوف در توییت دیگری 
نوشت: تحریم تسلیحاتی در مورد ایران بار دیگر در جایگاه قابل توجهی در دستور کار جامعه جهانی قرار گرفته است.وی خاطرنشان کرد: در واقع تحریم تسلیحاتی در 
مورد ایران سال ۲۰۱۵ لغو شده است از آن زمان تحویل تانک، نفربر زرهی، توپخانه، هواپیما، بالگرد، ناو جنگی و موشک به ایران منع نشده؛ اما باید با موافقت شورای 
امنیت سازمان ملل صورت گیرد.اولیانوف در توییت دیگری در مورد امکان ارسال این نوع تسلیحات به ایران نوشت: در واقع اعضای غربی شورای امنیت اجازه ارسال 
این گونه تسلیحات به ایران را نمی دهند و در واقع تحریم تسلیحاتی علیه ایران اعمال شده است. وی خاطرنشان کرد: در حقیقت این تحریم  رده هایی از تسلیحات 
باالتر از هفت رده تعیین شده از طرف شورای امنیت را شامل نمی شود. به عنوان مثال تحویل تسلیحات پدافند هوایی به ایران نیازی به توافق شورای امنیت ندارد.

خبر  روزاظهارات معنادار مقام روس درباره تحریم تسلیحاتی ایران

وز عکس ر

 تظاهرات علیه
 »بیل گیتس«

در روزهــای گذشــته شــایعات 
گسترده ای درقالب تئوری توطئه 
علیه نســل پنجم اینترنت و »بیل 
گیتس« و تاثیر پروژه های فناوری 
در پاندمــی کرونــا مطرح شــده 
است.همین مســئله باعث شکل 
گیری تجمعات اعتراضی در نقاط 

مختلف دنیا شد.

موافقت مجلس با 2 فوریت طرح ضد صهیونیستی
نمایندگان مجلس دوفوریــت طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیســتی علیه صلح و 
امنیت منطقــه ای و بین المللی را تصویب کردند.هیچ یک از نماینــدگان مخالفت خود را با طرح 
مذکور مطرح نکردند و بر این اساس دو فوریت این طرح به تصویب رسید.پس از اینکه دوفوریت 
طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی به 
تصویب رسید، نمایندگان مجلس فریاد مرگ بر اسراییل سر دادند.علی الریجانی، رییس مجلس 
شورای اسالمی در این باره، گفت: کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی هر چه سریع تر این 

طرح را بررسی کند تا در ابتدای هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

دبیر ستاد انتخابات کشور:

گزارش جدیدی درباره مدارک تحصیلی جعلی اعالم نشده است
دبیر ستاد اتتخابات کشور گفت: به جز منتخب تفرش، گزارش دیگری درباره جعلی بودن مدرک 
تحصیلی منتخبین مجلس یازدهم به ستاد انتخابات کشور نرسیده است.سید اسماعیل موسوی 
درباره برخی اخبار در خصوص جعلی بودن مدرک تحصیلی منتخبین مجلس یازدهم، اظهار کرد: 
در روزهای اخیر شورای نگهبان، وزارت علوم و دانشــگاه های کشور گزارشی در این زمینه به ستاد 
انتخابات کشور  نداده اند و به جز منتخب تفرش، گزارش دیگری درباره جعلی بودن مدرک تحصیلی 
منتخبین مجلس یازدهم به ما نرســیده است.وی با اشــاره به اینکه دور دوم انتخابات مجلس 
یازدهم در روز ۲۱شهریور برگزار می شود، افزود: ۲۲ نفر در ۱۱حوزه با یکدیگر رقابت می کنند.  تکلیف 
یک نماینده  تهران و همچنین نماینده آســتانه اشــرفیه که پیش از افتتاح مجلس یازدهم فوت 
شده اند و همچنین انتخاب نماینده تفرش)که به دلیل جعلی بودن مدرک تحصیلی، از ورود او به 
مجلس یازدهم جلوگیری شد( در انتخابات میان دوره ای مجلس در سال۱4۰۰ مشخص می شود.

»پمپئو« دست به دامن سوئیس شد
به گزارش روزنامه نشــنال، مایک پمپئو در تماســی تلفنی با ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه 
سوئیس درباره بازگرداندن احتمالی شــهروندان آمریکایی که در ایران زندانی هستند، گفت وگو 
کرد.وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد: وزیر امور خارجه ]آمریکا[ از وزیر خارجه سوئیس بابت 
نقش مداوم و سازنده به عنوان حافظ منافع در ایران و کمک به بازگرداندن شهروندان آمریکایی از 
ایران و میانمار تشکر کرد.یک مقام آمریکایی به روزنامه نشنال گفته است که آزادسازی زندانیان 
آمریکایی »باید ســریع و بدون شرط« انجام شــود. این صحبت ها در واکنش به اظهارات اخیر 

ظریف عنوان شده است.

موسوی:

 ناکارآمدی دولت ترامپ باعث تحمیل فشار بر پرستاران
 شده است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران با گرامیداشــت روز جهانی پرستار نوشت: 
ناکارآمدی دولت ترامپ باعث تحمیل فشــار غیرقابل تحملی بر پرســتاران در خط مقدم، بدون 

تجهیزات کافی شده است.
سیدعباس موسوی، در توییتی به زبان انگلیسی در این ارتباط نوشت:» امروز، روز جهانی پرستاران 
اســت. در اثنای ویروس کووید۱۹، همه ما مدیون فداکاری پرســتاران قهرمان در ایران و سرتاسر 
جهان که جان خود را برای حفظ جان ما به خطر می اندازند، هســتیم. این مخاطره به طور ویژه در 
آمریکا چشمگیرتر است، کشوری که ناکارآمدی دولت ترامپ باعث تحمیل فشار غیرقابل تحملی 

بر پرستاران در خط مقدم، بدون تجهیزات کافی، شده است.«

کافه سیاست

عضو موسس حزب کارگزاران:

 وجود صدها حزب در 
کشور بی معنی است

ــزب کارگــزاران گفــت:  ــو موســس ح عض
نظــام جمهــوری اســالمی صــد درصــد 
مشــوق فعالیــت حزبــی و افزایــش نقــش 
احــزاب در کشــور اســت، بــا ایــن حــال 
تحــزب و فعالیــت حــزب بــه معنــای واقعی 
در کشــور وجــود ندارد.محمــد هاشــمی 
رفســنجانی، دربــاره نســبت جمهــوری 
اســالمی بــا فعالیــت حزبــی ادامــه داد: 
تکثــر احــزاب موجــود در کشــور بــه خــودی 
ــات الزم  ــود آزادی و امکان ــر وج ــود بیانگ خ
بــرای فعالیــت احــزاب در کشــور اســت.وی 
افــزود: معمــوال کشــورهایی کــه بــه صــورت 
ــزب  ــه ح ــا س ــوند دو ت ــی اداره می ش حزب
عمــده دارنــد کــه در رقابــت بــا یکدیگــر 
ــدرت را در  ــی ق ــورت رقابت ــه ص ــتند و ب هس
نظــر می گیرنــد، در حالــی کــه در کشــور مــا 
ــا  ــود دارد. ب ــمی وج ــزب رس ــد ح ــد ص چن
ــه نمی شــود  ــا چهارصــد حــزب ک ســیصد ی
ــد از  ــن ح ــن ای ــرد؛ بنابرای ــور را اداره ک کش
تکثــر خــود مخــل کار حزبــی اســت.وی 
ــد  ــد ص ــن چن ــه ای ــت: البت ــن گف همچنی
حــزب در ایــران در قالــب دو یــا ســه جنــاح 
عمــده تبلــور یافته انــد کــه بــه اصــالح طلب، 
اصولگــرا و بیــن اینهــا یعنــی اعتدالگــرا 
ــا کادر  ــن جناح ه ــوند. در ای ــیم می ش تقس
بــرای اداره کشــور وجــود دارد؛ یعنــی زمانــی 
کــه رییــس جمهــور اصالح طلــب روی 
کار می آیــد مدیــران او عمومــا از همیــن 
تفکــر هســتند و زمانــی کــه رییــس جمهــور 
ــرا  ــم ماج ــد ه ــرا باش ــا اعتدالگ ــرا ی اصولگ
بــه همیــن ترتیــب اســت. در واقــع بــه نظــر 
ــزب  ــا کار ح ــران تقریب ــا در ای ــن جناح ه م
در کشــورهای بــا نظــام حزبــی را انجــام 
می دهند.هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ترتیــب مجالــس در کشــور مــا تقریبــا 
جناحــی بــود افــزود: مــن معتقــدم کــه اگر 
چــه جناح هــا در کشــور هســتند و فعالیــت 
می کننــد امــا تحــزب و فعالیــت حــزب 
بــه معنــای واقعــی در کشــور وجــود نــدارد.

این اولین بار است که روحانی به جای استعفا وزیری 
را به روش رییس جمهور پیش از خود برکنار می کند. تا 
پیش از این معموال وزرای زاویه دار با دولت، خودشان 
استعفا می دادند ؛اما این بار به نظر می رسد مشکل 

وزیر صنعت با دولت بسیار ریشه دار تر بوده است

بین الملل
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 پرداخت بیمه بیکاری 

به 37 هزار متقاضی آسیب دیده از کرونا
مدیــرکل تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت : پیــش بینــی مــی شــود تــا اواخــر اردیبهشــت بیمــه 
بیــکاری 37 هــزار متقاضــی بیمــه بیــکاری در اســتان اصفهــان پرداخــت شود.محســن نیرومنــد 
ادامــه داد: تاکنــون 69 هــزار و 251 نفــر در ســامانه بیمــه بیــکاری ثبــت نام کــرده اند کــه از ایــن تعداد 
63هــزار و 729 نفر مشــمول پرداخــت بیمه بیــکاری هســتند.وی افزود: از مشــموالن بیمــه بیکاری 
37 هــزار نفــر آســیب دیــده اقتصــادی ناشــی از کرونــا هســتند. نیرومنــد گفــت: قــرار اســت طبــق 
دســتورالعمل ارســالی از ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، بیمــه بیــکاری ایــن مشــموالن در مــاه هــای 
اســفند ســال گذشــته ، فروردین و اردیبهشــت امســال پرداخت شــود و بــرای دیگر مشــاغل ازجمله 
تعطیلــی کارگاه ها هــم مطابق مقــرارت و میــزان ســابقه از شــش ماه تــا 50 مــاه بیمه بیــکاری تعلق 
خواهــد گرفــت همچنین بــه افــرادی کــه از اردیبهشــت امســال مشــغول کار شــدند و در این ســه ماه 
بیــکار بــوده انــد هــم بیمــه تعلــق مــی گیرد.مدیــرکل تعــاون ، کار ورفــاه اجتماعــی افــزود: قــرار بــود 
طبق مصوبه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا بیمــه بیــکاری اســفند مشــاغل آســیب دیــده در فروردین 

بــه حســاب متقاضیــان واریــز شــود؛ امــا تــا ایــن لحظــه اعتبــاری ابالغ نشــده اســت.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان:

گران فروشی، در صدر تخلفات است
ــران  ــب گ ــه ترتی ــات ب ــده تخلف ــت: عم ــان گف ــاف اســتان اصفه ــر اصن ــارت ب ــر بازرســی و نظ مدی
فروشــی، عــدم رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی و عــدم درج قیمــت اســت.جواد محمــدی 
فشــارکی اظهــار کــرد: از شــروع طــرح ویــژه بازرســی کــه بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان از یکــم 
اریبهشــت مــاه آغــاز شــده،  تــا کنــون 12 هــزار و 580 بازرســی انجــام گرفتــه اســت.مدیر بازرســی و 
نظارت بــر اصنــاف اســتان اصفهــان گفــت: از ایــن تعــداد بازرســی 488 فقــره پرونــده تشــکیل  و به 
تعزیــرات حکومتــی ارســال شــد.وی افــزود: ارزش ریالی ایــن پرونــده هــا 2 میلیــارد و 156 میلیون 
و 376 هــزار و 215 ریــال بوده و عمــده تخلفات بــه ترتیب گران فروشــی، عــدم رعایت دســتورالعمل 
هــای بهداشــتی و عــدم درج قیمــت اســت.محمدی فشــارکی خاطرنشــان کــرد: ایــن آمــار نســبت 
به مــدت مشــابه در ســال گذشــته حکایــت از افزایــش 5 درصــدی تعــداد بازرســی هــا، افزایش 54 

درصــدی پرونــده هــا وافزایــش 35 درصــدی  ارزش ریالــی پرونــده هــا دارد.

بازار پارچه در پساکرونا احیا شود
ــام معظــم  ــه توســط مق ــی ک ــه طرح های ــد ب ــان گفــت: بای ــه پارچه فروشــان اصفه رییــس اتحادی
رهبــری ارائــه می شــود در همــه بخش هــا توجــه کــرده و بــرای تحقــق شــعار امســال کــه جهــش 
تولیــد اســت، تمرکز مصــرف هــم روی کاالهــای داخلــی باشــد.احمد تقــی زاده با اشــاره بــه وضعیت 
توزیع کننــدگان پارچــه اصفهــان در ایــام کرونــا اظهــار داشــت: در صنــف ما بــا توجه بــه اینکه شــرایط 
رکود زیــادی وجــود داشــته خیلــی از واحد هــای صنفــی بــه فــروش آنالیــن و اینترنتــی روی آوردند 
ــت تشــکیل شــود کــه در تجــارت  ــی در اینترن ــوده اســت کــه فضای ــن ب ــا ای و طــرح پیشــنهادی م
الکترونیــک ســازماندهی شــده عمــل کــرده و یــک بــازار بزرگــی را ایجــاد کنیــم، تــا در آن بــه غیــر از 
پارچه اصنــاف دیگــر هــم بتواننــد محصــوالت خــود را عرضــه کننــد و فضاهایــی را در اختیــار بگیرند.

رییــس اتحادیــه پارچه فروشــان اصفهــان بــا بیــان اینکــه در روزهــای پــس از کرونا بایــد حتمــا بازار 
احیا شــود، عنــوان کــرد: مــا در گذشــته نیــز شــاهد رکــود در بــازار بــه علــت جنــگ اقتصــادی بودیم؛ 
ــه شــدت افزایــش داشــته و ایــن مشــکالت  ــا رکــود ب ــه علــت کرون امــا در ایــن چنــد مــاه اخیــر ب
مضاعف شــده اســت امــا تــالش کردیــم در اتحادیــه و در قســمت بــازار عارضه یابــی کرده، مشــکالت 
را کشــف و دســته بندی کنیــم و بعــد از آنکــه کرونــا بــا همــکاری مــردم ضعیف تــر شــد بــه برطــرف 

ــم. ــده بپردازی ــای قســمت های آســیب دی ــا و احی ــردن عارضه ه ک

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان مدعی دست داشتن برخی در جلوگیری از صادرات محصوالت کشاورزی 
استان شده است؛ 

روزهای خلوت »کارگو«

اقلیم چهار فصل، تولید محصوالت متنوع،  مرضیه محب رسول
تولیدات  باالی  کیفیت  و  مرغوبیت 
کشاورزی و... را می توان دالیلی دانست که اصفهان را به یکی از استان 
های تولید کننده شاخص محصوالت کشاورزی در ایران تبدیل کرده 
است. حاال چند سالی هست که حتی زعفران و برخی از محصوالت 
گلخانه ای کمیاب هم در استان با سرمایه گذاری بخش خصوصی و 

حمایت جهاد کشاورزی تولید می شود .
 یکی از اصلی ترین جذابیت های تولید محصوالت کشاورزی صادرات 
و ارز آوری آن است هر چند با دستورالعمل های خرق الساعه، ریسک 
تولید برای صادرات در کشورمان باالست؛ اما برخی از محصوالت خاص 
به خصوص با توجه به اقلیم گرم و یا سرد کشورهای همسایه همچنان 
مشتریان خود را دارد ولی به نظر می رسد این پتانسیل چندان از سوی 
کشاورزان و صادر کنندگان اصفهانی جدی گرفته نمی شود؛ یکی از دالیل 
این ادعا روزهای کسادی است که کارگوترمینال فرودگاه اصفهان به 
عنوان یکی از فرصت های خوب صادراتی در استان می گذراند. رییس 
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفته است: به طور قطع 
کارگوترمینال اصفهان با پتانسیل باالی صادراتی خود در شرایط کنونی 

می تواند موجب احیای بخش کشاورزی استان شود، اما متاسفانه 
کشاورز و باغدار ما با بی اعتمادی به پتانسیل های استان، حاضر 

نیستند محصول خود را از مبدأ کارگو اصفهان صادر کنند.
محمد صادقی در خصوص ارسال محموله های صادراتی از کارگو 
ترمینال اصفهان به کشور کویت، اظهار کرد: گویا در استان هنوز 
تولیدکنندگان به این زیرساخت اعتماد کامل ندارند و از مبدأهای 
صادراتی دیگر استان ها محصوالت خود را صادر می کنند.وی با بیان 
اینکه صادرات از کارگوترمینال اصفهان اتفاق مبارکی است، در مورد 
ارسال چند محموله صادراتی از این پایانه به مقصد کویت، گفت: با 
پیگیری های صورت گرفته استان های همجوار همچون چهارمحال و 
بختیاری و یا خوزستان از این زیرساخت بیشتر از اصفهانی ها استقبال 

کرده اند و محموله های صادراتی شامل میگو، ماهی، بامیه و ... بود.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان توضیح داد: از اواخر 
فروردین امسال دو سورت پرواز باری با ظرفیت 11 و 23 تن به مقصد 
کویت انجام شد، همچنین شرکت پرشین کارگو در اقدامی با جذب 
محصوالت صادراتی دیگر استان ها در هشتم اردیبهشت امسال، 
امکان پرواز باری با ظرفیت 80 تن به فرودگاه اصفهان را فراهم کرد و 

این محموله نیز به کویت صادر شد.وی درباره استقبال پایین اصفهان از 
ظرفیت کارگو ترمینال اصفهان، گفت: متاسفانه اصفهانی ها قدر داشته 
های خود را نمی دانند و برخی از شرکت های کارپرداز صادراتی، در پشت 
پرده و با خودزنی محصوالت صادراتی استان را روانه دیگر مناطق می 
کنند.صادقی با اشاره به پتانسیل باالی اصفهان در بخش محصوالت 
کشاورزی همچون تولیدات گلخانه ای و صیفی جات، تصریح کرد: 
به طور قطع کارگوترمینال اصفهان با پتانسیل باالی صادراتی خود در 
شرایط کنونی می تواند موجب احیای بخش کشاورزی استان شود، 
اما متاسفانه کشاورز و باغدار ما با بی اعتمادی به پتانسیل های 
استان، حاضر نیستند محصول خود را از مبدأ کارگو اصفهان صادر کنند 
و همانند گذشته تولیدات شان را از مبادی دیگر شهرها صادر می کند. 
امروز محصوالت کشاورزی ایران جزو معدود بازارهایی است که هنوز 
مشتریان خود را دارد، بنابراین هر گونه کم کاری در صادرات آن می تواند 
فرصت سوزی بزرگی در استانی مانند اصفهان باشد آن هم در حالی 
که برخی از تولیدات در اصفهان مانند سیب و زعفران جزئی از برندهای 
جهانی است و به همین دلیل نباید بی تفاوت از کنار موانع صادراتی آن 

عبور کرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان گفت: ذرت های تاریخ مصرف گذشته در بندر 
امام خمینی)ره( با سنجش و آنالیز میزان آفالتوکسین در 
مسیر تولید الکل صنعتی قرار می گیرد.سید حسن قاضی 
عسگر با اشاره به سنجش و آنالیز میزان آفالتوکسین 
ذرت های منقضی شده بندر امام خمینی )ره( در 
آزمایشگاه های مرجع اصفهان اظهار داشت: در دو دوره 
زمانی ذرت هایی وارد کشور شد که میزان آفالتوکسین 
آنها محل مناقشه سازمان استاندارد کشور و دامپزشکی 

قرار گرفت و مقرر شد مقداری از این ذرت ها در آزمایشگاه 
مجهز و با نظارت دقیق متخصصان در استان اصفهان 
آنالیز شود.وی افزود: طی مراحل نمونه گیری و در 
نهایت دقت 20 هزار تن از این ذرت ها آلوده بودند که با 
دستگاه های مجهز به تکنولوژی روز امحاء می شود.وی، 
گفت: در بررسی های به عمل آمده صدهزار تن از محموله 
ذرت های واردشده به کشور دارای آفالتوکسین در حد 
مجاز بوده که با توجه به اینکه تاریخ مصرف این ذرت ها 
گذشته است، در مسیر بهره برداری الکل صنعتی قرار 
می گیرد.وی افزود: اتانول صنعتی برای تولید ترکیبات 
شیمیایی که به عنوان حالل در بسیاری از واکنش های 
شیمیایی نقش دارد، در اختیار کارخانه های مربوطه 
قرار خواهد گرفت.قاضی عسگر اشاره ای هم به تفاله 
ذرت های آفالتوکسین در حد مجاز داشت و تصرح کرد: 

مسئولیت عملیات بهره برداری از ذرت در مسیر تولید 
الکل صنعتی زیرنظر بخش شیمیایی صنایع دفاع استان 
اصفهان است وبا نظارت بسیار دقیق انجام می شود و 
این تفاله ها در آنالیزهای متعدد یا به مصرف خوراک 
دام می رسد و یا در مسیر تولید کاغذ و نئوپان قرار خواهد 
گرفت.وی افزود: شرکت زیست فرآورده سپاهان تولید 
کننده سهم اعظم الکل طبی در استان اصفهان است و 
نقشی در روند تولید الکل صنعتی از ذرت های با حد مجاز 
آفالتوکسین ندارد.سرپرست معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید بر ارزش افزوده 
الکل صنعتی حاصل از ذرت های با حد مجاز آفالتوکسین 
منقضی شده عنوان داشت: این اقدام در جهت افزایش 
تولید الکل صنعتی در سطح کشور انجام خواهد شد و 

مخاطره جانی و محیط زیستی نخواهد داشت.

سهم کشاورزی و صنعت در 
اشتغال اصفهان افزایش 

یافت
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اصفهان گفت: بررسی آمار نیروی 
کار سال 98 نشان می دهد که سهم بخش های 
کشاورزی و صنعت در اشتغال این استان 
افزایش داشته  اما سهم خدمات کاهش یافته 
است.محمد رضا لعلی افزود: سهم بخش 
کشاورزی در اشتغال استان اصفهان در سال 
97 حدود 10.2 درصد بود که در سال گذشته به 
11 درصد افزایش یافت و سهم بخش صنعت 
در سال 97 حدود 40.9 درصد بود که پارسال 
به 41.7 درصد رسید.وی ادامه داد:  سهم 
مشاغل خدماتی نیز از 48.9 درصد در سال 
97 به 47.3 درصد در سال 98 کاهش یافت.

لعلی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در استان 
اصفهان بر اساس آخرین آمار کاهش یافته 
است، خاطرنشان کرد: این شاخص از 13.8 در 
سال 97 به 10.6 درصد در سال گذشته کاهش 
یافت که بدون شک افزایش اشتغال بخش 
کشاورزی و صنعت در آن نقش دارد.معاون 
آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اصفهان، بخش عمده ای از کاهش نرخ بیکاری 
در استان را مربوط به بخش کشاورزی دانست 
و افزود: سال زراعی گذشته برای کشاورزان 
اصفهان با تامین آب مورد نیاز، مناسب بود و 
بخش زیادی از جمعیت فعال اقتصادی به 
ویژه در شرق اصفهان، شاغل شدند.وی درباره 
بخش صنعت نیز توضیح داد: با وجود همه 
مشکالتی که صنایع با آن مواجهند اما با توجه 
به افزایش نرخ دالر، تولید برخی محصوالت 
صادراتی و مواد اولیه برای داخل کشور، توجیه 
بیشتری پیدا کرد و بخش زیادی از محصوالت 
واسطه ای که پیش از این وارد می شد توسط 
صنایع داخلی تولید می شود.لعلی با بیان اینکه 
صنایع اصفهان صادرات مختلف به ویژه به 
کشورهای افغانستان و عراق دارند، تصریح کرد: 
هرگاه میزان تولید افزایش یابد نیاز به نیروی 
کار نیز هست که همین امر اشتغال بیشتر را 

به همراه دارد.

معاون اقتصادی استانداری اصفهان خبر داد:

ذرت های منقضی شده بندر امام)ره( در مسیر تولید الکل صنعتی در اصفهان

تفاهم نامـه اولیه راه اندازی بازارچه سـنگ های قیمتـی و نیمه قیمتی در نصـف جهان بین سـازمان صنعت،معدن و تجارت اسـتان و شـهرداری اصفهان امضا 
شـد.رییس سـازمان صنعت، معدن، تجارت اسـتان اصفهان گفت: سـراهای مختلفی برای این بازارچه در نظر گرفته شـده اما سـرای خیار در میدان امام علی 
)ع( یکی از مناسـب ترین مکان هـا برای این منظور محسـوب می شـود.ایرج موفق، برندسـازی و اصالح نظام تعرفه ای در سـنگ های قیمتـی و نیمه قیمتی 
را به عنوان یکی از اهـداف و اولویت هـای راه اندازی این بازارچـه بیان کرد و افـزود : هم اکنون امـکان فعالیت نظام مند در این رشـته وجود ندارد و افـرادی که در 
زمینه صـادرات و واردات سـنگ های قیمتی و نیمـه قیمتی فعالیت می کنند، سـر در گم هسـتند.وی همچنین با اشـاره به واگـذاری کمیته قوانیـن و مقررات 
سـنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به اسـتان اصفهان گفت: در ایـن کمیته درصدد پیگیری برندسـازی و اصالح نظام تعرفه هسـتیم به شـکلی کـه قیمت روی 
فلز توسـط بانک مرکزی در مرکز و نمایندگان آن بانک در اسـتان ها انجام شـود.اصفهان یکی از اسـتان های با ظرفیت  باالی معدنی کشـور، حـدود 840 معدن 
در حـال بهره بـرداری با سـرمایه گذاری بیـش از 10 هـزار میلیارد ریـال دارد کـه حـدود 400 واحد آن سـنگ های تزیینی اسـت و از لحاظ تعداد تراشـنده سـنگ 

قیمتی و مصـرف ، در رتبه دوم کشـور قـرار دارد که این کارگاه های طالسـازی و نقره سـازی همچنین بخش فیروزه کوبی را شـامل می شـود.

امضای تفاهم نامه اولیه راه اندازی بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی خبر  روز

متاسفانه اصفهانی ها قدر داشته های خود را نمی دانند و 
برخی از شرکت های کارپرداز صادراتی، در پشت پرده و با 
خودزنی محصوالت صادراتی استان را روانه دیگر مناطق 

می کنند

مشموالن سهام عدالت چه زمانی امکان فروش دارند
رییس ســازمان خصوصی ســازی تعیین تکلیف مدیریت ســهام عدالت مشــموالن را یکی از 
موارد مهم برشمرد و گفت: آزادســازی اینگونه خواهد بود که ظرف 6 ماه آینده بتوانند تا 20 درصد 
سهام را بفروشند.علیرضا صالح، تعیین 
تکلیف مدیریت سهام عدالت مشموالن 
را یکی از مــوارد مهم برشــمرد و گفت: 
مشموالن دریافت سهام عدالت یک ماه 
فرصت دارند تا نحوه آزادسازی سهام را 
مشخص کنند. صالح درخصوص مهلت 
30روزه مشموالن برای نحوه آزادسازی 
سهام به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، 
توضیح داد: این مهلــت 30 روز در نظر 
گرفته شــده که 10 روز آن سپری شده و 
تنها تا پایان ســاعت 24 روز 8 خرداد مهلت برای این موضوع وجود دارد. آزادسازی سهام عدالت 
احتماال اینگونه خواهد بود که ظرف شــش ماه آینده بتوانند تا 20 درصد سهام را بفروشند و این به 

دلیل حفظ ارزش سهام عدالت است و از طرفی بازار باید کشش داشته باشد.

ثبت نام مجدد متقاضیان گازسوز کردن خودرو ها آغاز شد
قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: از صبح روز سه شنبه سامانه ثبت نام گازسوز 
کردن خودرو ها فعال است.حمید قاسمی ده چشــمه با اشاره به امکان ثبت نام مجدد متقاضیان 
گازسوز کردن خودرو ها افزود: از آنجا که ســامانه قبلی دارای خطا هایی بود، این سامانه جدید به 
زیرساخت های اطالعاتی مثل ثبت احوال، شــاهکار و ... متصل است و صاحبان خودرو می توانند 
با در اختیار داشتن شماره ملی و شــماره تلفن همراه خود که متعلق به مالک خودرو است به این 
سامانه مراجعه و مراحل ثبت نام خود را پیگیری کنند.وی ادامه داد: متقاضیان می توانند با مراجعه 
به سایت http://Gcr.niopdc.ir   فرآیند ثبت نام خود را کامل کنند.قائم مقام شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی بیان کرد: اســتفاده خودرو های عمومی از این خدمات رایگان است و براساس 
مصوبه شورای عالی اقتصاد، دوگانه سوز کردن خودرو های عمومی شامل وانت های سبک و سنگین، 
تاکسی ها و مسافربر های شخصی به صورت رایگان بوده و هیچ هزینه ای برای مالکان خودرو ندارد.

از شایعه تا واقعیت نایاب شدن سکه در بازار
چند روزی است که شایعاتی درباره نایاب شدن سکه طرح جدید در بازار به گوش می رسد.در این 
باره ابراهیم محمدولی درباره اینکه آیا نایاب شدن سکه طرح جدید در بازار صحت دارد، اظهار کرد: 
به دلیل تقاضایی که وجود دارد می توان گفت، سکه طرح جدید کمیاب شده، اما اینکه نایاب شده 
صحت ندارد.وی ادامه داد: سکه فروش هایی که پروانه کسب دارند ممکن است مانند گذشته به 
دلیل کم بودن تقاضا خیلی موجودی نداشته باشند؛ اما اگر فردی سکه بخواهد به قیمت روز، عرضه 
می شود.رییس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر افزود: دلیل دیگر کم شدن سکه، مربوط به بورس 
است که افراد ســکه را از بازار خریداری و در بورس با قیمت باالتری عرضه می کنند به همین دلیل 
عرضه در بازار کمتر است.وی گفت: به دلیل اینکه ضرب سکه در اختیار بانک مرکزی است درخواست 
داریم عرضه و تقاضا در این بازار را تنظیم کند.محمدولی بیان کرد: نوسان قیمتی موجب شده قدرت 
تصمیم گیری از فروشنده و خریدار گرفته شــود و این موضوع در بازار اثرگذار است، امیدواریم این 
التهابات از بین برود.رییس اتحادیه فروشــندگان طال و جواهر درباره دلیل استقبال از سکه تمام 
نسبت به سایر قطعات سکه گفت: از نظر قیمتی خرید سکه طرح جدید به نسبت خرید قطعه نیم 

سکه ارزان تر است بنابراین تقاضا برای آن بیشتر است.

کافه اقتصاد

اخبار

پرورش زنبور عسل 
محلی در کردستان

در فصل بهار یکی از مشاغل فصلی 
که رونق دو چندانی به خود می گیرد، 
پرورش زنبور عسل است. در کردستان 
اغلب در مناطق جنوبی که باتوجه به 
شرایط جغرافیایی و آب و هوایی 
گرم تر است، در بیشتر باغات می توان 
کندو های عسل را دید، که کشاورزان در 
کنار کار کشاورزی خود نیز مشغول به 

پرورش زنبور عسل هستند. 

وز عکس ر
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رییس انجمن فیزیوتراپی ایران:

ورود بیمار به مراکز فیزیوتراپی بدون ماسک ممنوع است
رییس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، گفت: ورود بیمار و همراه او به مراکز فیزیوتراپی سطح کشور بدون 
ماسک ممنوع است.احمد مؤذن زاده، افزود: با توجه به کنترل نسبی شیوع بیماری کووید ۱۹ در سطح 
کشور و بررسی تمامی مسائل حفاظتی و بهداشتی، تصمیم گرفته شد فعالیت مراکز فیزیوتراپی که در 
برخی از استان ها در فروردین ماه متوقف شده بود، دوباره آغاز شود.وی ادامه داد: درحال حاضر تمامی 
مراکز فیزیوتراپی در سطح کشور آماده ارائه خدمت به مردم بر اساس پروتکل ابالغی معاونت بهداشتی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.این فیزیوتراپیست در عین حال رعایت نکات بهداشتی 
را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به اینکه بیماری کووید ۱۹ کاماًل ریشه کن نشده، توصیه می کنیم که 
برای افرادی که بیماری های مزمن و ناتوان کننده ای دارند حتی االمکان خدمات مورد نیاز آنها در قالب 
آموزش، ورزش و توانبخشی و فیزیوتراپی از راه دور صورت گیرد و از مراجعه حضوری تا کنترل کامل این 
پاندمی پرهیز کنند.مؤذن زاده افزود: در مورد سایر بیمارانی که مراجعه کننده به بخش های فیزیوتراپی 
هستند، الزم است حتمًا از ماسک استفاده کنند، زیرا که ورود بیمار و همراه او به مراکز فیزیوتراپی سطح 
کشور بدون ماسک ممنوع است.وی گفت: همچنین الزم است بیمار از لوازم شخصی شامل ملحفه، پد 

الکترود، حوله و … استفاده کند تا احتمال انتقال هر گونه آلودگی منتفی شود.

مقامات رسمی آمریکا اعالم کردند

شیوع یک بیماری جدید و کشنده  ناشی از کرونا در میان کودکان
مسئولین رسمی شهر نیویورک از شیوع یک بیماری جدید و کشنده به نام »کاوازاکی« میان نوزادان 
و کودکان خبر داده و آن را از عوارض بیماری کووید ۱۹ خوانده اند.مسئولین رسمی شهر نیویورک از 
شیوع یک بیماری جدید به نام »کاوازاکی« میان نوزادان، کودکان و نوجوانان این کشور خبر داده اند. 
گفته می شود این بیماری از عوارض بیماری کرونا است و از یک هفته پیش تاکنون در حال انتشار 
در سطح آمریکا است. تاکنون ۵ کودک بر اثر بیماری کاوازاکی جان باخته و ۹۳ کودک مبتال به آن نیز 
شناسایی شده اند.آندره کومو فرماندار نیویورک درباره این بیماری گفته است: تمامی کودکان مبتال 
به بیماری کاوازاکی یا به ویروس کووید ۱۹ مبتال بوده یا آنتی ویروس آن را در بدن خود داشته اند اما 
هیچکدام به دلیل بروز عالئم کرونا به بیمارستان مراجعه نکرده و تمامی آنها به دلیل عالئم کاوازاکی 
در بیمارستان بستری شده اند.به گفته پزشکان، این بیماری کشنده با تأثیرگذاری بر روی رگ های 
خونی باعث تورم دست و پا، قرمزی چشم ها و لب ها و تب در کودکان می شود. یکی دیگر از عوارض 
کاوازاکی تأثیر بر روی رگ های قلبی، افزایش احتمال لختگی خون و همچنین آسیب به قلب است.

دیابتی ها در معرض تهدید عدم تخصیص ارز
اولویت قرار ندادن تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه تولید دستگاه تست قند خون، می تواند دسترسی 
بیماران به این کاال را تحت الشعاع قرار دهد.مهرداد میراســماعیلی مدیر عامل تنها شرکت تولید کننده 
دستگاه تست قند خون کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستاوردهایی که در حوزه تولید این 
دستگاه در کشور اتفاق افتاده، گفت: پس از سه سال تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری ارزی و ریالی و اخذ 
مجوزهای متعدد، موفق به راه اندازی کارخانه تولید دستگاه و نوار قند خون شدیم که خوشبختانه کاالی 
تولیدی ما، مورد استقبال اغلب متخصصین حوزه دیابت قرار گرفت.این کارآفرین بازار سالمت کشور، 
ادامه داد: با این کار توانسته ایم عالوه بر رفاه حال بیماران دیابتی، برای بیش از ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم 
و صدها نفر به صورت غیر مستقیم، ایجاد شغل کنیم.وی تصریح کرد: از تمامی مراجع ذی صالح تاییدیه 
کنترل کیفی گرفته ایم و حتی پس از ورود به بازار، طرح های ارزیابی کنترل کیفی را از نمونه های توزیع 
شده انجام داده ایم.میراسماعیلی ضمن گالیه از وزارت بهداشت، با اشاره به نامهربانی ها با تولیدکنندگان، 
تصریح کرد: با وضعیتی که از تخصیص ارز مشاهده می کنیم، به نظر می رسد حمایت از رونق تولید ملی، 

فقط در حد شعار است و مانع تراشی و ایجاد دست انداز، بیش از گره گشایی در دستور کار قرار دارد.

سلامتاخبار
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فقدان سند مالکیت 
2/176 شماره نامه:139985602006001010 ، تاریخ: 1399/02/16 ، زهره حسینعلی 
زاده خراسانی فرزند حاج کریم آقا به کدملی 1287674607 به استناد یک برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است ششدانگ خانه پالک شماره 
395 فرعی از 117 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالک 
صفحه 115 دفتر 37 ثبت خمینی شهر به نام ایشــان ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگری نیز انجام نگردیده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م الف: 840159  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت 

2/177 شماره نامه:139985602006000968 ، تاریخ: 1399/02/15 ، زهره حسینعلی 
زاده خراسانی فرزند کریم به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است ششدانگ پالک شماره 399 فرعی از 117 اصلی واقع در 
خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 37 صفحه 139 مسبوق به ثبت و سند 
می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 840163 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر 
اخطار اجرایی

2/178 شــماره: 1275/98 حل12 ، مشــخصات محکــوم علیه:نام و نــام خانوادگی: 
 1-آمنه خرمی 2-حســن حصاری ، نام پدر: 1-خداوردی 2-ابوالفضل ، نشــانی: هردو 
مجهول المکان ؛ مشــخصات محکــوم له:نام و نــام خانوادگی: بهــرام مختاری بنی ، 
نام پدر: رضا ، نشــانی: خمینی شــهر خ شــهید اشــرفی کوچه47 جنب بن بست بهار، 
محکوم به:به موجب رای شــماره 2114 تاریخ 98/10/10 حوزه دوازدهم شــورای حل 
اختالف شهرســتان خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است 
به: محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ســی و پنج میلیــون ریال وجه یک 
فقره چک به شــماره 103539 مورخ 98/3/15 عهده پســت بانک بابت اصل خواسته 
و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک تا زمان اجرای حکم و پرداخت 
مبلغ یک میلیون و چهارصد و ســی و هفت هــزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرســی 
در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتی به صندوق دولت رای صادره غیابی اســت. 
ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد 
و در صورتی که خود قادر به اجــرای مفاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحــًا اعالم نماید. 
 م الــف : 840140  ایمان بختیاری  قاضی شــعبه دوازدهم شــورای حل اختالف 

خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت 

2/179 شماره نامه:139985602006000966 ، تاریخ: 1399/02/15 ، زهره حسینعلی 
زاده خراسانی فرزند کریم به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 

رسمًا گواهی شده مدعی است ششدانگ پالک شماره 389 فرعی از 117 اصلی واقع در 
خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 37 صفحه 82 مسبوق به ثبت و سند می 
باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواســت صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 840160  نبی اله یزدانی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
اخطار اجرایی

2/180 شماره: 1314/97 حل11 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: حسین 
منصوری ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: ابوالفضل 
فخاری ، نشانی: خمینی شهر اسفریز کوچه ش علی اصغر فخاری، محکوم به:به موجب 
رای شماره 1882 تاریخ 97/09/19 حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی 
شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ صد و پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ دو میلیون و نهصد و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در 
حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی 
می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف : 840229  

ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ رای

2/181 کالسه پرونده: 116/98 ، شماره دادنامه:229 ، تاریخ رسیدگی:98/11/21 ، مرجع 
رسیدگی: شعبه پنجم شورای حل اختالف خمینی شهرـ  کوشک خواهان: آقای مجتبی 
بختیار فرزند مرتضی به نشانی:کوشک خ معلم شمالی کوچه14 ؛ خوانده: آقای سید محی 
الدین محمد موسوی فرزند سیدکاظم نشــانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه ، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید.رای قاضی شورا:  در خصوص دادخواست خواهان مجتبی بختیار به 
طرفیت خوانده سید محی الدین محمد موسوی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 9605/527025-12 عهده بانک ملی ایران شعبه مولوی 
نجف آباد و به تاریخ سر رسید 98/4/30 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و 
حق الوکاله وکیل از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصل چک و گواهی 
عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانــده دارد و اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده 
است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 50/000/000  
ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 1/625/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ چک 98/4/30  لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک 
مرکزی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان محکوم مــی نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 840534   

جمشید شیروانی قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

2/182 شماره نامه:139985602033000340-1399/02/18 چون تمامی ششدانگ 

یکباب بوم کند پالک ثبتی 351 فرعی )که در راســتای استاندارد سازی به پالک 1049 
فرعی تبدیل گردیده( از 37- اصلی واقع در کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای داود توکلی کشه و غیره در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
1399/03/21  ساعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:837726  علی جوانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

2/183 شماره نامه:139985602033000328-1399/02/18 تمامی تمامی ششدانگ 
یکدرب باغ معروف پا کمر ســیاه پالک ثبتی 1136 فرعی از 128 اصلی واقع در روستای 
هنجن جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای مسلم 
قاسمیان هنجنی فرزند حسن در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 1399/03/20  ساعت 10 
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
 تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:836872  علی جوانی رئیس اداره ثبت اســناد 

و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

2/184 شماره نامه:139985602033000337-1399/02/18 تمامی تمامی ششدانگ 
یکباب حصار و طویله در کوی درب حمام پالک ثبتی 348 فرعی  از 37 اصلی که راستای 
استانداردســازی به پالک 1049 فرعی تبدیل گردیده واقع در کشه جزء بخش 11 حوزه 
ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای داود توکلی کشه و غیره در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 1399/03/21  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:837839  علی جوانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
حصر وراثت

2/185  آقای عباسعلی حیدری فرزند محمد باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالســه 83/99 به این شورا چنین اشعار داشته 
است که شادروان محمد حیدری بادی فرزند رمضان در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- عباسعلی حیدری به کدملی 1239825617 
فرزند 2- زهرا حیدری بادی به کدملــی 1239754949 فرزند 3- فاطمه حیدری بادی 
به کدملی 1239739941 فرزنــد 4- اقدس حیدری بادی بــه کدملی 1239202261 
فرزند و به جز افراد فــوق الذکر وارث دیگری نــدارد. لذا مراتب جهت نشــر در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار ارســال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 841328 عباس کاملی رئیس شــعبه اول شورای 

حل اختالف بادرود
حصر وراثت

2/186  آقای عباسعلی حیدری فرزند محمد باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالســه 82/99 به این شورا چنین اشعار داشته 
است که شادروان مرحومه بتول ساعتی فرزند حســن در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- عباسعلی حیدری به کدملی 1239825617 
فرزند 2- زهرا حیدری بادی به کدملی 1239754949 فرزند 3- فاطمه حیدری بادی به 
کدملی 1239739941 فرزند 4- اقدس حیــدری بادی به کدملی 1239202261 فرزند 
5- محمد حیدری بادی به کدملی 1239179995 همسر و به جز افراد فوق الذکر وارث 
دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ارسال می گردد 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
 ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 841369 

عباس کاملی رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بادرود
حصر وراثت

2/187  آقای وحید رحیمی دارای شناسنامه شماره 1230 به شرح دادخواست به کالسه  
50/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد رحیمی به شناسنامه 101 در تاریخ 1398/5/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک فرزند پسر به نام وحید رحیمی، 
ش.ش 1230 متولد 1367/4/4 و دو دختر به نام های 1- پریســا رحیمی، ش.ش 209 
متولد 1359/7/1 ، 2- مریم رحیمی، ش.ش 121 متولد 1362/6/13 و یک همسر دائمی 
به نام مرضیه اصالنی، ش.ش 32 متولد 1339/1/9 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 840745  شعبه اول 

شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

2/188  آقای رضا علی زمانی دارای شناســنامه شــماره 1722 به شــرح دادخواست به 
کالســه  56/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان مصطفی زمانی به شناســنامه 54 در تاریخ 1395/10/22 اقامتگاه دائمی 
 خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به هفت فرزند پسر به
 نام های 1- منصور زمانــی، ش.ش 1435 متولــد 1349/1/31، 2- علی اکبر زمانی، 
ش.ش 34 متولــد 1353/4/1، 3- رضا علی زمانــی، ش.ش 1722 متولد 1357/6/9، 
 4- علی زمانی، ش.ش 3 متولد 1360/1/15، 5- ناصر زمانی، ش.ش 2 متولد 1362/1/2، 
6- محمــود زمانــی، ش.ش 291 متولــد 1366/1/1، 7- مرتضــی زمانــی، ش.ش 
1120001943 متولد 1368/2/2 و یک فرزند دختر به نام 1- بتول زمانی، ش.ش 103 
متولد 1363/10/6 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 840760  شعبه اول شورای حل اختالف 

شهرستان فریدونشهر
تحدید حدود اختصاصی

2/190 شــماره: 139985602016000262-99/2/15 چون تحدید حدود ششدانگ 
یک قطعه ملک ســاده واقع در تیــران دارای پالک 2670 فرعی مجزی شــده از یک 
اصلی بخش 12 ثبت اصفهان تبدیل شــده  که طبق پرونده ثبتی بــه نام اعظم دادخواه 
فرزند حســن در جریان ثبت می باشــد و تحدید حدود آن بعمل نیامده اســت. لذا بنا به 
درخواســت نامبرده و بنا به دســتور ماده 15 قانون ثبت تحدید حــدود ملک مرقوم در 
روز سه شنبه مورخه 1399/03/20 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می گــردد که در روز و 
ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض 
ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به 
 مراجع ذیصالح قضائی گواهــی تقدیم دادخواســت را اخذ و باین اداره تســلیم نماید. 
 م الــف: 834685  ســید محمد حســن مصطفــوی رئیــس اداره ثبت اســناد 

و امالک تیران

این هشدار را جدی بگیرید

کودکان، ناقالن خطرناک و بدون عالمِت کرونا

یک متخصص ریــه، با بیان اینکه کــودکان می توانند ناقالن بســیار 
خطرنــاک کروناویروس باشــند، گفت: خود کودکان ممکن اســت 
بدون عالمت بماننــد یا با عالئم خفیفــی از این بیمــاری عبور کنند، 
 اما می توانند ویروس را به افــراد دیگر منتقل و آنها را دچار مشــکل 

شدید کنند.
دکتر سامان توانا در پاسخ به این سوال که آیا کروناویروس در کودکان 
عوارض طوالنی مدت برای تمام عمرشــان ایجــاد می کند؟، افزود: 
خوشــبختانه براســاس اطالعاتی که از بهبود یافتگان به دست آمده، 
بهبودی کامل بوده است. در مورد درگیری های شدید ریه عالمت سوال 
وجود دارد که آیا این عارضه در طوالنی مدت می تواند مشکل ساز باشد 
یا نه که به علت جدید بودن بیماری هنوز پاسخ دقیق مشخص نیست.

این متخصص ریــه تاکید کرد: اینکــه خود کوویــد-۱۹ باعث ایجاد 
بیماری هایی نظیر نارســایی کلیوی دائمی  یا عوارضی به این شــکل 
شود، در بیمارانی که از بیمارستان مرخص شده اند دیده نشده و تمام 

نشانه های بدنی آنها به شکل طبیعی بازگشته است.
وی بــا بیــان اینکــه کــودکان می توانند ناقــالن بســیار خطرناک 
کروناویروس باشــند، تصریح کرد: خود کودکان ممکن اســت بدون 
عالمت بمانند یــا با عالئــم خفیفی از ایــن بیماری عبــور کنند، اما 

کودکان می توانند ویروس را در ناحیه حلق خود داشته باشند و بدون 
اینکه عالمتی نشــان دهند آن را به افراد دیگر بویژه کسانی که دارای 
بیماری های نظیر فشار خون، دیابت یا سرطان  هستند یا زنان بارداری 
که  های ریسک نسبت به این بیماری هســتند، منتقل و آنها را دچار 

مشکل شدید کنند.
وی گفت: بنابراین نباید در مورد بیماری در کودکان بی تفاوت باشیم و 
تصور کنیم که مشکلی پیش نمی آید. به هر شکل کودکان هم در درون 
خانواده زندگی می کنند و با دیگر اعضای خانواده در ارتباط هستند و 

ممکن است به هر شکلی بیماری را منتقل کنند.
توانا افزود: تا زمانیکه واکســن کووید۱۹ تهیه نشــود، نمی توان گفت 
مصون از بیماری هســتیم، حتــی زمانیکه واکســن از نظر عوارض و 
تاثیرگذاری تایید شود هم باید دید چقدر می تواند افراد را در برابر این 

ویروس ایمن کند و چقدر این ایمنی طول می کشد.
وی در ادامه تصریح کرد: اکنون سوال این است افرادی که گرفتار این 
بیماری شده و آنتی بادی در بدن شان تولید شده آیا در برابر موج دوم 
این بیماری مقاومت خواهند کرد و در صورتی که پاســخ مثبت باشد، 
چقدر این مقاومت می تواند از آنها محافظت کند. بســیاری از افراد با 
تست PCR مثبت بیمار شدند، ولی آنتی بادی باالیی ندارند. به همین 

دلیل نمی توانیم بگوییم اگر در شهری وضعیت سفید اعالم شد، تمام 
مردم خیال شان باید راحت باشــد که اپیدمی  تمام شده و می توانند 
فاصله گذاری و رعایت نکات بهداشتی را کنار بگذارند و به زندگی قبل 
از کووید-۱۹ برگردند. توصیه این اســت که همچنان نکات بهداشتی 
و درمانی، فاصله گــذاری اجتماعی را رعایــت و از حضور در تجمعات 
خودداری کنند؛ چراکه موج دوم اپیدمی  می تواند به سرعت اتفاق افتد؛ 

چون ایمنی در اکثر افراد جامعه وجود ندارد.
بنابر اعالم روابط عمومی ســامانه ۴۰۳۰، وی تاکید کرد: از همه مردم 
می خواهم تا جایی که ممکن اســت رعایت کنند؛ چراکه عدم رعایت 
نکات بهداشتی و ایمنی می تواند یک سیکل معیوب باشد؛ یعنی پدر و 
مادر با بیرون رفتن مبتال شده و این ویروس را به کودکان منتقل کرده 
و آنها با عالمت یا بدون عالمت به بالغانی که حساس هستند، منتقل 
کنند. در این صورت ســیکل ادامه پیدا می کند و ممکن است خیلی 

سریع وضعیت سفید به وضعیت قرمز تبدیل شود.
وی گفت: توصیه این است که همچنان باید نکات بهداشتی و درمانی، 
فاصله گــذاری اجتماعی را رعایت و از حضــور در تجمعات خودداری 
شود؛ چراکه ایمنی در اکثر افراد جامعه وجود ندارد و موج دوم اپیدمی 

 کرونا می تواند به سرعت اتفاق افتد.

 اینکـه خـود کوویـد-19 باعـث ایجـاد بیماری هایـی نظیـر 
نارسـایی کلیـوی دائمی  یـا عوارضی به این شـکل شـود، در 
بیمارانـی کـه از بیمارسـتان مرخـص شـده اند دیـده نشـده 
و تمـام نشـانه های بدنـی آنهـا بـه شـکل طبیعی بازگشـته 
اسـت اینکـه خـود کوویـد-19 باعـث ایجـاد بیماری هایـی 
نظیـر نارسـایی کلیـوی دائمـی  یـا عوارضـی بـه ایـن شـکل 

شـود
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پلیس راهور استان:

نیازی به انتظار شبانه جهت تعویض پالک نیست
پلیـس راهور اسـتان اصفهان از اجـرای »طرح ترافیـک« در آینـده ای نزدیک در اصفهـان خبر داد 
و گفت: بـا اجرای »طـرح ترافیـک« و تعریف محـدوده ترافیـک به ویژه در هسـته مرکزی شـهر، 

گامی مهم در پیشـبرد هوشمندسـازی 
پلیـس راهـور برداشـته خواهـد شـد. 
سـرهنگ محمدرضـا محمـدی بیـان 
داشـت: طـرح زوج و فـرد در هسـته 
مرکـزی شـهر اعمـال قانـون نمی شـود 
و صرفـا در مراکـز تعویـض پـاک 
اجـرا می شـود. پلیـس راهـور اسـتان 
اصفهان گفـت: شـهروندان می توانند از 
سـاعت ۱۲ ظهر به مراکـز تعویض پاک 
مراجعـه کننـد و نیازی به تشـکیل صف 

و انتظار شـبانه جهت تعویض پاک نیسـت. سـرهنگ محمـدی اشـاره ای هم به همـکاری دفاتر 
پلیس +۱۰ با سـتاد ترخیص وسـایل نقلیه داشـت و گفـت: جهت رفـاه حال شـهروندان و کاهش 
ازدحـام در شـرایط شـیوع کرونـا، دفاتـر پلیـس +۱۰ خدمـات ترخیـص وسـیله نقلیـه، بـا همان 

مـدارک مـورد نیـاز را ارائـه می کنـد.

مدیرکل انتقال خون استان:

مردم اهدای خون را به شب های قدر محدود نکنند
مدیـرکل انتقـال خون اسـتان اصفهـان گفت: افـرادی که قصـد اهدای خـون برای شـب های قدر 
دارنـد از ازدحام و تجمـع بیش از حـد جلوگیـری کنند. مجیـد زینلی افـزود: افرادی کـه متقاضی 
اهـدای خـون و فرآورده هـای خونـی هسـتند، با توجـه به شـرایط خـاص اجتماعـی کنونـی باید 
مسـائلی مثل فاصله گذاری اجتماعی و رعایت مسائل ایمنی و بهداشـت را در نظر بگیرند.مدیرکل  
انتقـال خون اسـتان اصفهـان در رابطه بـا مراجعات بیشـتر اهداکنندگان در شـب های قـدر گفت: 
توصیه ما بـه مردم عزیـز این اسـت که برای اهـدای خون یک شـب خـاص و یک روز خـاص و یا 
یک مناسـبت خاص را در نظر نگیرند. مسـئله اهـدای خون صرفا محـدود به چند روز نیسـت و ما 
باید در تمام طول سـال اهـدا کننده خون باشـیم.وی افـزود: مراکز درمانی ما همیشـه بـه خون و 
فرآورده های خونـی نیاز دارنـد و به همیـن منظور، افـرادی که قصد اهـدای خون برای شـب های 

قدر دارنـد ، از ازدحـام و تجمع بیـش از حد جلوگیـری کنند.

مالچ پاشی، آخرین راهکار بیابان زایی است
سرپرسـت معاونـت پایـش و نظـارت اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان گفـت: 
برخی دوسـتداران طبیعـت و محیط زیسـت دربـاره اسـتفاده از مالچ نفتـی ابراز نگرانـی می کنند 
در حالـی کـه مالـچ پاشـی اقدامـی موقت اسـت کـه بـرای تثبیـت بیولوژیـک تپه های ماسـه ای 
بسترسـازی می کند؛ از جملـه نمونه های موفق در سـطح اسـتان اصفهـان می توان بـه تاغزارهای 
بسـیار فشـرده منطقـه ریـگ بلنـد شهرسـتان آران و بیـدگل اشـاره کـرد کـه هم اکنـون زیسـتگاه 
انـواع حیـات وحـش اسـت. حسـین اکبـری افـزود: موفقیـت طرح هـای مالـچ پاشـی نفتـی 
کـه دهه هـای ۶۰ و ۷۰ در اسـتان اصفهـان بـه ویـژه آران و بیـدگل و ابوزیدآبـاد انجـام شـد هـم 
اکنـون بـه صـورت تاغزارهـای بسـیار وسـیع در بسـتر مالـچ پاشـی شـده قابل مشـاهده اسـت.

به تاکیـد سرپرسـت معاونـت پایـش و نظـارت اداره کل حفاظـت محیط زیسـت اصفهـان؛ مالچ 
 پاشـی یک هـدف نیسـت بلکـه آخریـن راهـکار و ابـزاری بـرای زمینـه سـازی کنتـرل بیولوژیک 

پدیده بیابان زایی است.

بر اساس اعالم استاندار اصفهان، دانش آموزان اجباری برای حضور در مدارس ندارند؛

برزخ بازگشایی مدارس

قرار اســت مــدارس در سراســر کشــور پس  پریسا سعادت
از یــک تعطیلــی ســه ماهــه در ۲۷ 
ــر،  ــر اســاس اعــام شــخص وزی ــاه بازگشــایی شــود و ب اردیبهشــت م
این بازگشــایی بــه معنــای اجبــار بــرای حضــور در مــدارس نخواهــد بود. 
ــوزان در  ــش آم ــور دان ــا حض ــتان ه ــی از اس ــه در برخ ــود اینک ــا وج ب
مــدارس اجبــاری شــده؛ امــا اســتاندار اعام کــرد کــه بازگشــایی مدارس 
ــوزان  ــش آم ــرای دان ــا ب ــور در کاس ه ــرای حض ــار ب ــای اجب ــه معن ب
ــد  ــه احســاس می کنن ــی ک ــش آموزان ــه وی، دان ــه گفت ــود. ب ــد ب نخواه
ــوزی برخــی  ــد بازآم ــر حضــوری نیازمن ــل آموزش هــای غی ــرای تکمی ب
ــرکت  ــا ش ــن کاس ه ــد در ای ــتند، می توانن ــکال هس ــع اش دروس و رف
کننــد. ایــن صحبــت هــا در حالــی مطــرح می شــود کــه دانــش آمــوزان 
عمــا میــان مانــدن در خانــه یــا رفتــن بــه مدرســه ســرگردان هســتند؛ 
چــرا کــه کاس هــای مجــازی بــا بازگشــایی مــدارس و حضــور معلمــان 
در ســر کاس هــا تعطیــل خواهــد شــد و بــا توجــه بــه کنــد بــودن رونــد 
آمــوزش در مــدت تعطیلــی مــدارس درس هــای باقــی مانــده و یــا دوره 
ــد،  ــه مدرســه نرون ــی ک ــش آموزان ــرای دان ــا ب ــای انجــام نشــده عم ه
صــورت نخواهــد گرفــت. در شــهری ماننــد اصفهــان کــه شــیوع هــر روزه 
کرونــا در آن هنــوز دو رقمــی اســت و تعــداد آن بــه صــورت پاندومــی باال 

ــوزش  ــرای آم ــار ب ــا از ســویی و اجب ــرس از کرون ــی شــود، ت ــن م و پایی
دروس از ســوی دیگــر بــه خصــوص در برخــی از مقاطــع حســاس مانند 
دبســتان هــا و ســال هــای آخــر دبیرســتان عمــا دانــش آمــوزان را بــه 
ــواده هــا از شــیوع  ــی خان مــدارس خواهــد کشــاند و ایــن مســئله نگران
کرونــا را افزایــش می دهــد. ایــن موضوع بــه خصوص بــرای کــودکان در 
ــخت  ــان س ــتی برای ش ــوارد بهداش ــت م ــا رعای ــه عم ــا ک ــتان ه دبس
ــه مــی شــود برخــی از  ــد گفت ــود. هــر چن اســت، بیشــتر هــم خواهــد ب
مــدارس دانــش آمــوزان را به دســته هــای ۱۰ نفــری تقســیم و هــر روز را 
اختصــاص بــه گــروه خاصــی داده انــد؛ امــا حضــور همیــن تعــداد از هــر 
کاس بــه خصــوص در دبســتان هــا کــه تعــداد زیادتــری دانــش آمــوز 
ــا  ــود و ی ــر نب ــوی دیگ ــد. از س ــن باش ــد خطرآفری ــی توان ــود دارد، م وج
کمبــود مــواد ضــد عفونــی کننــده در مــدارس و ماســک، چالــش بزرگــی 
اســت کــه آمــوزش و پــرورش آن را بــر عهــده مــدارس گذاشــته اســت. 
اوایل اســفند ســال گذشــته معــاون برنامه ریــزی و توســعه منابــع وزارت 
آمــوزش و پــرورش اعــام کــرد کــه  ۱۰۰ میلیــارد تومــان بــرای ضدعفونی 
کــردن مــدارس تخصیــص یافتــه کــه حــاال بایــد پرســید آیــا ایــن اعتبار 
به تمــام مــدارس رســیده اســت؟ وزارت آمــوزش و پــرورش اعــام کرده 
ــدارس  ــور در م ــرای حض ــوزان ب ــامت دانش آم ــرای س ــی ب برنامه های

دارد؛ محمــد محســن بیگــی مدیــرکل دفتــر ســامت و امــور تندرســتی 
وزارت آمــوزش و پــرورش در ایــن خصــوص گفــت: »پروتکل بهداشــتی 
ــی و  ــردی، گروه ــت ف ــوزه بهداش ــت  در ح ــکاری وزارت بهداش ــا هم را ب
ــوزان و  ــه دانش آم ــائلی ک ــی مس ــم یعن ــه کردی ــط تهی ــت محی بهداش
فرهنگیــان بایــد رعایــت کننــد و همچنیــن تمهیداتــی کــه بایــد مدیــران 
ــی  ــای فیزیک ــی و فض ــت محیط ــرل بهداش ــه کنت ــبت ب ــدارس نس م
مدرســه فراهم کننــد تــا بچه هــا بــا اطمینــان خاطر بیشــتری در مدرســه 
حضــور یابنــد، در ایــن پروتــکل قیــد شــده اســت«. اتفاقــی کــه اگــر بــا 
ســهل انــگاری مدیریــت مدرســه ای روبــه رو شــود، معلــوم نیســت آیــا 
ــرورش  ــوزش و پ ــا آم ــد و آی ــد ش ــل خواهن ــی وارد عم ــای نظارت نهاده
ــرای حفــظ ســامت و بهداشــت اماکــن آموزشــی  برنامــه مشــخصی ب
خواهــد داشــت یــا نــه ؟ خانواده هــا همچنــان نگــران امتحانــات پایــان 
ســال هســتند و اینکــه آیــا آمــوزش و پــرورش تصمیــم دارد ایــن 
امتحانــات را بــه صــورت حضــوری برگــزار کند یــا مجــازی برگــزار خواهد 
ــدارس،  ــودن م ــته ب ــم بس ــا به رغ ــن روزه ــه ای ــرایطی ک ــد؟ در ش ش
ــدن  ــر ش ــا دای ــد، ب ــداد می کن ــک بی ــت و ترافی ــلوغ اس ــا ش خیابان ه
کاس هــا، آیــا تراکــم و ازدحــام بیشــتر نخواهــد شــد و ایــن موضــوع بر 

شیوع بیماری کرونا تاثیر نخواهد گذاشت؟

اخبار

استاندار اعالم کرد که بازگشایی مدارس به معنای اجبار 
برای حضور در کالس ها برای دانش آموزان نخواهد بود. 
به گفته وی، دانش آموزانی که احساس می کنند برای 
تکمیل آموزش های غیر حضوری نیازمند بازآموزی 
برخی دروس و رفع اشکال هستند، می توانند در این 

کالس ها شرکت کنند

چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 / 19 رمضان 1441/ 13 می  2020/ شماره 2973

رییس هیات مدیره ذوب آهن دلیل اجرایی نشدن کامل قرارداد ساخت و تحویل ریل به رشکت راه آهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئوالن
س: ؟؟؟

عک

ابالغ رای
2/189 مرجع رسیدگی: شــعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشــهر، شماره پرونده: 
527/98 شــماره و تاریخ دادنامه: 3-99/1/31 خواهان:آقــای فریدون رضایی فرزند 
محمدرضا ســاکن فریدونشــهر وحدت آباد، خواندگان:  آقایان 1- غالم اکبری فرزند 
مصیب ساکن فریدونشــهر وحدت آباد 2- محمد علی رجبی خرزوقی فرزند قاسمعلی 
به نشانی مجهول المکان، خواســته: انتقال سند، گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و 
 ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا

 ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید.رای شــورا: در خصوص دعوی آقای فریدون رضایی فرزند محمدرضا 
به طرفیت آقایان 1- غالم اکبری فرزند مصیــب 2- محمد علی رجبی خرزوقی فرزند 
قاسمعلی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی یک دســتگاه موتور سیکلت به شماره 
 انتظامی 39532-625 به انضمام مطلق خسارت وارده با عنایت به دادخواست تقدیمی، 
استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک موتور سیکلت تصویر 
قرارداد عادی ارائه شــده از طرف خواهان و اینکه خواندگان  علی رغم ابالغ قانونی در 
 جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه نداده اند و با استعالم از پلیس

 راهور آخرین مالک موتور ســیکلت به نام خوانده ردیف دوم آقــای محمد علی رجبی 
 خرزوقی می باشد. بنابراین شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به

 اســتناد ماده 198 قانــون آئین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقــالب در امور 
مدنــی و مــواد 10، 219، 220، 221، 223 و 225 قانون مدنی حکم بــر محکومیت 
خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اســناد رســمی و انتقال رســمی سند موتور 
ســیکلت به شــماره انتظامی فوق به نام خواهــان و پرداخت مبلــغ 375/000 بابت 
هزینه دادرســی موتور ســیکلت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی بــوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهی درهمین شــعبه 
و ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهــی در شــعبه اول دادگاه عمومی و 
 حقوقی شهرستان فریدونشــهر میباشد. م الف:840739 شــعبه دوم شورای حل 

اختالف فریدونشهر
فقدان سند مالكيت

2/191 نظر به اینکه ســندمالکیت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره : 1 / 898 فرعي 
از یک اصلي بخش یــک که به شــماره 8305 تبدیل گردیــده ودردفتر 137 صفحه 
88 به نام اشــرف آغا فاطمی ثبت وســند صــادرو تســلیم گردیده وبموجب ســند 
شــماره 201406 - 24 / 3 / 94 دفتر ســه شهرضا مقدارســه دانگ مالکیت خودرابه 
خانم الهه جلی شــهرضا صــداق نموده اینک اشــرف آغا فاطمی باارائه درخواســت 
کتبی بــه شــماره وارده : 970920341811628 - 16 / 2 / 99  بــه انضمام دوبرگ 
استشــهادیه محلی که امضاء شهودآن ذیل شــماره 94702 - 16 / 2 / 99 به گواهي 
دفترخانه سه شهرضارســیده است مدعي است که ســندمالکیت آن به علت جابجایي 
مفقودگردیده اســت ودرخواســت صدورالمثناي ســندمالکیت ملک فــوق رانموده 
لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامــه قانون ثبت دریک 
نوبت آگهي مي شــود چنانچه کســي مدعي انجام معامله نســبت بــه ملک مرقوم 
یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشــد ازتاریخ انتشــاراین آگهي ظرف مدت ده روز 
اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاســندمعامله به این اداره تســلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاسندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. 
 م الــف:  841536 ســید اســداله موســوی مدیرواحــد ثبتــی حــوزه ثبــت

 ملک شهرضا
فقدان سند مالكيت

2/192 شــماره نامه: 139985602024001025- 1399/02/16 نظر به اینکه سند 
مالکیت ســه دانگ پالک ثبتی شــماره 2589 فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 
اصفهان ذیل ثبــت 243049 در صفحه 549 دفتر امالک جلد 1307 به نام آزاده ســه 
چهاری تحت شماره سند 190948 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و به موجب سند 

رهنی شماره 34143 مورخ 1390/02/14 دفترخانه 133 اصفهان در رهن بانک مسکن 
شعبه مرکزی اصفهان می باشد ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
13992170200242141 مورخ 1399/02/02 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره 13990215590900006 مورخ 1399/01/19 به گواهی 
دفترخانه 133 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی 
 مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است  
لذا مراتب  به اســتناد 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 باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
 را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید
 تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 840308  قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک

 جنوب اصفهان
فقدان سند مالكيت

2/193 شــماره نامه: 139985602024001166- 1399/02/20 نظر به اینکه سند 
مالکیت سه دانگ از شش دانگ پالک ثبتی شــماره 2589 فرعی از 4483 اصلی واقع 
در بخش 5 اصفهان ذیل ثبــت 245258 در صفحه 167 دفتر امالک جلد 1318 به نام 
محسن مجدروان بخش تحت شماره سند برگی 190947 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است و به موجب سند رهنی شماره 34143 مورخ 1390/02/14 دفترخانه 133 اصفهان 
در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی اصفهان می باشد سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شــماره وارده 13992170200242141 مورخ 1399/02/02 به انضمام دو 
برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 139902155909000005 
مورخ 1399/01/19 به گواهی دفترخانه 133 اصفهان رســیده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت 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: 840311  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
حصر وراثت

2/194  خانم قمر ابراهیمی دارای شناســنامه شماره 1 به شــرح دادخواست به کالسه 
109/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حســین حقیقی به شناســنامه 17 در تاریخ 1398/7/16 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- قمر ابراهیمی، 
ش.ش 1، ت.ت 1357/3/2 مادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 842551 شعبه اول شورای حل اختالف بخش کرون 
ابالغ رای

2/195 کالسه پرونده: 98/296 شــماره دادنامه: 545 تاریخ رســیدگی: 98/11/05 
مرجع رسیدگی: شــعبه اول شــورای حل اختالف شهرســتان دهاقان، خواهان: رضا 
جانقربان پوده به نشــانی دهاقان پوده خیابان شــهید اســکندری کوچه کشــاورز، 
خوانــدگان: 1- جــواد جابری به نشــانی دهاقان روســتای پــوده خیابان شــهید 
شــیرازی بعد از چهار راه دوم پالک 33، 2- رضــا فالحتیان پایین دروازه به نشــانی 

مجهول المکان، خواســته: انتقال ســند، گردشــکار: پــس از ارجاع پرونــده به این 
شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونــی و اخذ نظریه مشــورتی 
 اعضا قاضی شــورا ختم رســیدگی را اعــالم و به شــرح زیر مبادرت بــه صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای آقای رضا جانقربان فرزند خســرو به 
 طرفیت آقایان 1- جواد جابری فرزند محمدرضا 2- رضا فالحتیان پایین دروازه فرزند
 محمد به خواسته الزام خواندگان نسبت به انتقال ســند یک دستگاه خودروی پراید به 
شماره پالک 644/13 ه 23 در یکی از دفاتر رسمی با احتساب خسارات قانونی و هزینه 
دادرسی شورا توجها به مفاد دادخواست تقدیمی و کپی قولنامه عادی فیمابین خواهان 
و خوانده ردیف اول در مورخ 1397/06/23 و اســتعالم به عمل آمده ازپلیس راهور که 
حاکی از مالکیت خوانده ردیف دوم نسبت به خودروی مذکور می باشد و علی رغم ابالغ 
قانونی و انتشار  آگهی هیچیک از خواندگان در جلســه حاضر نگردیده اند و دفاعی در 
قبال خواسته مطروحه به عمل نیاورده اند لذا دعوای خواهان را وارد تشخیص مستندا به 
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
 و مواد 10 و 219 و 362 قانون مدنی و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی حکم
 به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال ســند رســمی خودروی پراید به شــماره انتظامی 
644/13 ه 23 به نام خواهان و نیز پرداخت متساوی هزینه دادرسی به میزان 372/500 
ریال در حق خواهان توســط خواندگان صــادر و اعالم می گــردد رای صادره غیابی 
ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی دهاقان است.  م الف:842386 شعبه 

اول شورای حل اختالف شهرستان دهاقان

آگهی تغییرات شرکت آریا ساخت ارگ سهامی خاص به 
شماره ثبت 829 و شناسه ملی 14002770978 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/01/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای ســیدمهدی مظلوم به شماره ملی 
1189355205 ، آقای سید سجاد مظلوم به شماره ملی 1189372207 
و خانم پریسا فرهمند به شــماره ملی 1188830589 بعنوان اعضای 
اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مهدی 
منصوری نیا به شــماره ملی 5100066857 به سمت بازرس اصلی و 
آقای سیدابوالفضل زرگری به شــماره ملی 1189801914 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه زاینده 
رود جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. - صورت های مالی 
سال 98 به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )841005(

آگهی تغییرات شرکت آریا ساخت ارگ سهامی خاص 
به شماره ثبت 829 و شناسه ملی 14002770978 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/01/18 آقای 
ســیدمهدی مظلوم به شــماره ملی 1189355205 بسمت عضو 
هیات مدیــره و مدیرعامل ، خانم پریســا فرهمند به شــماره ملی 
1188830589 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سیدسجاد 
مظلوم به شماره ملی 1189372207 بســمت رئیس هیات مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار 
و تعهدات شرکت از قبیل چک ســفته بروات عقود اسالمی با امضا 
منفرد مدیرعامل )سیدمهدی مظلوم( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
ضمنًا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اردستان )840884(

آگهی تغییرات شرکت چکاوک دانه زواره شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 111 و شناسه ملی 14003629934 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/01/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : خانم فاطمه زوارئیان کچومثقالی به شماره ملی 1189889560 به سمت 
بازرس اصلی و آقای محمدرضا یزدانیان به شــماره ملی 1189360756 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه زاینده رود 
جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )840979(

آگهی تغییرات شرکت سپاهان بافت زاگرس شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 2095 

و شناسه ملی 14008300010
 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/03/21 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :اســداله کاظمــی به شــماره ملی 
1111074860 و محمد پیری عالم به شماره ملی 4060013641 
و شهال پیری عالم به شماره ملی 4070780671 به عنوان اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. محسن کاظمی 
دارافشانی به شماره ملی 1100029087 و مریم جمشیدی سده به 
شماره ملی 1140210904 به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل 
شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه زاینده رود به 
منظوردرج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

فالورجان )837559(

آگهی تغییرات شرکت آریا ســاخت ارگ شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 829 و شناسه ملی 14002770978 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/01/18 مرکز اصلی 
شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اردستان ، بخش مرکزی ، شهر اردستان، محله 
کوشک ، بلوار امام خمینی ، بن بســت ))ملکی(( ، پالک 0 ، طبقه اول - کدپستی 
8381957994 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اردستان )840886(
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وعده شیرین »دیاباته« به هواداران استقالل
شـیخ دیاباته، مهاجم مالیایی اسـتقالل یکـی از خارجی های لیـگ برتر بوده که به دلیل شـیوع 
بیمـاری کرونـا و تعطیلی بـازی هـای لیگ برتر به کشـور فرانسـه سـفر کرده اسـت. طـی هفته 
هـای اخیـر اما صحبـت هـای زیـادی در این خصـوص مطرح شـده کـه شـاید دیاباته بـه دلیل 
مشـکالت مالی از سـوی باشـگاه قصد بازگشـت بـه ایـران را نداشـته باشـد.در شـرایطی که به 
تازگی بخش سـوم مطالبات او از طرف باشـگاه اسـتقالل پرداخت شـد. در همین رابطـه دیاباته 
اما خبر شـیرینی به هـواداران اسـتقالل داده،او در مصاحبـه ای گفته با شـروع تمرینـات دوباره 

به ایـران باز خواهدگشـت.

فرآیند دریافت حق پخش تلویزیونی به جریان افتاد
فوتبـال ایـران با توجـه بـه مشـکالت مالـی و اقتصـادی عدیـده کـه حاصـل از عـدم درآمدزیی و 
بسـته بودن راه هـای سـودآوری اقتصادی اسـت، روزهـای سـختی را سـپری می کند بـه طوری 
که برخـی همچـون برانکوایوانکوویچ، سـرمربی سـابق پرسـپولیس این رونـد را به سـوی فوتبال 
آماتور دانسـته اند. بـا این وجود وزیـرورزش و جوانـان می گوید که تـالش های انجام شـده برای 
گرفتن حق پخـش تلویزیونـی در حال نتیجـه دادن اسـت و درواقع فرآینـد اجرایی شـدن آن در 
حـال انجـام اسـت.وزیرورزش و جوانـان در ایـن رابطه گفـت: بعـد از چهل سـال که صدا و سـیما 
زیر بـار حـق پخش بـه عنـوان یکـی از منابـع مهـم ورزش نمی رفـت، توانسـتیم حق پخـش را در 
قالب تبصـره ای در بودجه 99 بـا بهـره 30 درصـد وزارت ورزش و جوانـان و 70 درصد صدا و سـیما 
بگنجانیم وباالخره  امسـال در بودجه گذاشـتیم و باالخره فرآینـد اجرایی شـدن آن در حال انجام 
اسـت. بی تردید ایـن اتفـاق می توانـد )پرداخـت حق پخـش( بـه معنای جاری شـدن خـون  و 
زندگی در رگ هـای فوتبال ایران که در تنگنای مالی ضعیف شـده اسـت، باشـد. اتفاقی که شـاید 
باالخره فوتبـال باشـگاهی در ایران را به سـمت سـاختارحرفه ای و اسـتاندارد جهانـی پیش ببرد.

تالش AFC برای برگزاری لیگ قهرمانان در قطر
کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا می خواهد دیدارهـای باقـی مانده 4 گـروه لیـگ قهرمانـان را که به 
دلیل شـیوع ویروس کرونا متوقف شـدند، بـه میزبانی قطـر برگزار کنـد. دلیل ایـن انتخاب نیز 
برخورداری قطـر از ورزشـگاه ها و مجموعه های ورزشـی بـا ظرفیت برگـزاری تمامـی بازی های 
گروه لیگ قهرمانان آسیاسـت. همچنین گـرم بودن هوا در ماه آگوسـت و وجود ورزشـگاه های 
مجهز بـه تهویـه مطبـوع دلیـل دیگـر انتخـاب قطـر اسـت.این دیدارهـا طبـق برنامـه موردنظر 
AFC قـرار اسـت در ابتدای مـاه آگوسـت )مـرداد( برگزار شـوند. کنفدراسـیون فوتبال آسـیا در 
کنفرانـس ویدئویـی روز 15 ژوئن )26 خـرداد( با فدراسـیون های عضـو، سرنوشـت دیدارهای 
باقـی مانـده لیـگ قهرمانـان و انتخابـی جـام جهانـی 2022 را مشـخص خواهـد کرد.تیم های 
استقالل، پرسـپولیس، سـپاهان و شـهرخودرو نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستند.

پرسپولیس در سه قسط پولدار می شود!
باشـگاه پرسـپولیس سـه قسـط را از کارگزارش تا خـرداد دریافـت خواهـد کرد. پرسـپولیس و 
کارگزار سـابق این باشـگاه  به توافق رسـیدند و با اضافه کردن الحاقیه ای جدید، قـرارداد خود را 
امضا کردند تا آتیـه داده پرداز، همچنان مجری اسپانسـر قرمزهـا باقی بماند. قرار اسـت کارگزار 
باشـگاه پرسـپولیس در سـه قسـط حدود 35 میلیارد را به این باشـگاه تزریق کند تا مشـکالت 
مالی سـرخ ها حـل شـود. این سـه قسـط را تـا خـرداد مـاه بـه پرسـپولیس پرداخـت خواهد 
کرد.این در حالی اسـت که پرسـپولیس حـدود 40 میلیـارد را به 11 خارجی سـابق خـود بدهکار 
اسـت. همچنین مدیران این باشـگاه از ابتـدای فصل تاکنـون تنها کمـی بیـش از 50 درصد را به 
بازیکنـان داخلـی پرداخت کرده انـد و دریافتی سـه خارجـی آن ها نیـز کمتر از ده درصد اسـت.

خبری از انتخاب مدیر عامل جدید نیست؛

نیکفر تا پایان فصل، سرپرست سپاهان باقی می ماند

 سجاد رضایی  در روزهایی که شـایعات فراوانی مبنی بر 
انتخـاب مدیرعامـل جدید برای سـپاهان 
به گوش می رسـد، سـخنگوی ایـن باشـگاه از ادامه همـکاری منوچهر 
نیکفر به عنوان سرپرسـت اردوگاه زردپوشـان تا پایـان نوزدهمین دوره 
رقابت هـای لیـگ برتـر  خبر مـی دهـد تـا پرونـده انتخـاب مدیرعامل 
جدیـد فعـال مختومـه اعالم شـود. سـید علی پزشـک کـه چنـد روزی 
اسـت به عنـوان سـخنگوی باشـگاه سـپاهان انتخاب شـده اسـت در 
اولیـن اظهارنظـر رسـمی از تاییـد پیشـنهاد تیـم اللیگایـی بـه محمـد 
محبـی و هـم چنیـن موضـع باشـگاه اصفهانـی نسـبت بـه ادامـه یـا 
تعطیلی لیگ سـخن گفت.پزشـک که اواخر سـال گذشـته و بـه همراه 
کریـم فخـارزاده بـه عنـوان اعضـای هیئت مدیـره باشـگاه سـپاهان 
منصوب شـده بودنـد در مقام سـخنگوی ایـن باشـگاه دربـاره تصمیم  
هیئـت مدیـره در خصـوص انتخـاب مدیرعامـل جدیـد اظهار داشـت: 
 منوچهـر نیکفر، ربیـس هیئت مدیره باشـگاه پـس از اسـتعفای آقای 
تابـش بـه عنـوان سرپرسـت باشـگاه معرفـی شـده اند کـه بر اسـاس 
آخریـن تصمیم گیری که انجام شـد، ایشـان تـا آخر فصل پرقـدرت به 
کار خود در سـمت سرپرسـت ادامه خواهند داد و با حمایت و همراهی 
همه جانبـه سـایر اعضـای محتـرم هیئت مدیـره و هـواداران عزیـز، ان 

شـاءا...در آخر فصل به نتایج ارزشـمندی نیز دسـت پیدا خواهیم کرد. 
نرسـیدن رییـس کارخانـه فـوالد مبارکه بـه یک جمـع بندی مناسـب 
دلیـل عدم انتخـاب مدیرعامـل جدید از سـوی رسـانه ها مطرح شـده 
اسـت. شـنیده ها حاکی از آن اسـت کـه همه گزینـه هـای مدیرعاملی 
به صورت یکسـان شـانس دارنـد و فعال کسـی نسـبت به گزینـه دیگر 
شانسـی ندارد.سـخنگوی باشـگاه سـپاهان در حالـی از دسـتیابی بـه 
نتایـج ارزشـمند در آخـر فصل سـخن بـه میـان آورده که معتقد اسـت 
مسئوالن این باشـگاه اعتقاد به عدم از سرگیری مسـابقات و لغو لیگ 
برتـر دارند. پزشـک دربـاره نظر باشـگاه سـپاهان پیرامون ادامـه یا لغو 
لیگ برتـر فوتبـال گفتـه اسـت: »در حـال حاضـر همه مـا بـه خطرات 
ناشـی از بیماری کرونـا واقف هسـتیم و به طور قطـع راه هـای انتقال و 
شـیوع ایـن بیمـاری و آسـیب های آن امـروزه بـر هیچ کس پوشـیده 
نیست. باشـگاه سـپاهان نیز به نوبه خود در راسـتای حفظ و صیانت از 
سـالمت بازیکنان، کادر تیم ها، هواداران و کلیه دسـت اندرکاران،  اعتقاد 
به عدم از سـرگیری مسـابقات و لغو لیگ برتـر هماننـد تعطیلی برخی 
از لیگ هـای معتبر جهـان داشـته و نظر خـود را نیز به فدراسـیون اعالم 
کرده اسـت، اما در صورتی که بنا به تشـخیص و صالحدید سـتاد مبارزه 
بـا کرونـا و مسـئوالن بهداشـتی و پزشـکی کشـور امـکان برگـزاری 

مسـابقات به صورت ایمن و به دور از خطر میسـر باشـد و شروع مجدد 
مسـابقات از سـوی فدراسـیون به تیم ها ابالغ شـود، باشـگاه سپاهان 
نیز بـه تبعیـت از قوانین بـا از سـرگیری تمرینات و بـا آمادگـی کامل به 

استقبال بازگشایی لیگ و کسب نتایج مورد انتظار خواهد رفت.«
انتقال محمـد محبی بـه لیـگ اسـپانیا نیز بخـش دیگـری از صحبت 
های آقـای سخنگوسـت. پزشـک با اشـاره بـه این کـه درخواسـتی از 
باشـگاه گرنادا اسـپانیا به سـپاهان ارسـال شـده اسـت، گفت: در حال 
حاضر بررسـی چگونگـی انتقـال ایشـان طـی مذاکـرات و مکاتباتی با 
باشـگاه گرانادا در حال انجام اسـت. جا دارد از همین فرصت اسـتفاده 
کـرده و بـه هـواداران عزیـز  اطمینـان دهـم پروسـه انتقـال ایشـان به 
گونـه ای برنامه ریـزی خواهـد شـد کـه از منافـع حاصلـه، هم باشـگاه 
سـپاهان بهره مند شـود و هم محمد محبی به عنوان بازیکنی ارزشـمند 
و پرتالش که از مکتب سـپاهان به فوتبـال تراز اول جهان معرفی شـده 
اسـت در مسـیر رشـد و تعالی در سـطح اول فوتبـال جهان قـرار گیرد. 
البته این دسـت پیشـنهادات فقـط مختص محمـد محبی نبـوده و دو 
بازیکن دیگر از سـپاهان نیز پیشـنهاداتی از باشـگاه های معتبر خارجی 
داشـته اند که بـه محض جـدی شـدن مذاکـرات و در فرصت مناسـب 

بـه اطـالع عالقه منـدان خواهد رسـید.

به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعویق بازی های المپیک 
توکیو تمرینات ملی پوشان کشورمان در رشته های 
مختلف در خانه پیگیری می شود. جواد فروغی، ملی 
پوش تپانچه ایران که سهمیه المپیک توکیو را کسب 
کرده نیز یکی از ورزشکارانی است که تمریناتش را به 
صورت انفرادی پیگیری می کند. وی در این خصوص 
اظهار داشت: مربی تیم ملی به صورت دو هفته یک 
بار برنامه ها را به ما ارائه می دهد و ما در حال حاضر به 
صورت خشک تمرین می کنیم، البته برای بانوان که در 
مسافت 25 متر مسابقه دارند عصرها هم تمرین برگزار 
می شود. تفاوت تمرینات ما نسبت به گذشته این است 
که حجم بدنسازی ها بیشتر شده است. وی در پاسخ 
به این سوال که آیا از شرایط حریفان تان خبر دارید چون 
بعضی از آنها تمرینات شان را آغاز کرده اند، خاطرنشان 

کرد: من اطالعی ندارم؛ اما فکر می کنم تیراندازی نیاز به 
تعطیلی نداشت. این رشته برخالف دیگر مثل کشتی و 
والیبال ابزار مشترک ندارد. تیراندازی لباس و وسایل 
مخصوص به خود را دارد. در زمان تیر زدن هم فاصله 
اجتماعی رعایت می شود. تیراندازان مثل سایر رشته 
ها ابزار مشترک ندارند و بنابراین می شد برای این رشته 
استثنا قائل شد. فروغی در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
بر اینکه با توجه به تعطیلی اردوها فکر می کنید افت 
رکورد را در تیراندازی شاهد باشیم تصریح کرد: همیشه 
گفته اند با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. با 
تمرین خشک هم تیرانداز، تیرانداز نمی شود. اگرچه 
تمرین خشک می تواند به عنوان تمرین پایه در نظر 
گرفته شود؛ اما حد و حدود دارد که اگر بیش از حد 
مدنظر باشد خودش می تواند عامل افت باشد چون 

تیراندازی نمی تواند نتیجه آن را ببیند. ملی پوش تپانچه 
کشورمان درباره تعویق المپیک و اینکه فکر می کنید 
این فرصت یک ساله به شما کمک کند، عنوان کرد: ای 
کاش المپیک به تعویق نمی افتاد. من شاغل هستم و 
برای مسابقات ماموریت ورزشی گرفته بودم اما چند 
روزی است که دوباره به کار برگشته ام. باید دوباره چند 
ماه مانده به المپیک برای ورزش ماموریت بگیرم. ما در 
شرایط آمادگی خوبی قرار داشتیم و همه بچه ها انگیزه 
داشتند. همین موضوع باعث شده بود تمرینات به 

صورت منسجم پیگیری شود. 

ملی پوش تیراندازی ایران:

 کاش المپیک به تعویق نمی افتاد

یک سایت پرتغالی اعالم کرد باشگاه بنفیکا به دنبال جذب حسین طیبی، ملی پوش فوتسال ایران است.سایت »زیروزیرو« پرتغال در خبری اعالم کرد 
حسین طیبی ملی پوش فوتسال ایران که در حال حاضر عضو تیم غیرت قزاقستان است، مدنظر باشگاه بنفیکا قرار گرفته است.این سایت نوشت: »از سال 
2015-2016 طیبی که بی وقفه در تیم غیرت قزاقستان بازی کرده، یکی از برجسته ترین فوتسالیست های اروپا در سال های اخیر بوده و حتی در سال های 
2017 و 201۸ جزو پنج بازیکن تاپ قرار گرفته است.این بازیکن ملی پوش ایران حتی در دو تیم اصلی در کشورش )فوالد و 
گیتی پسند( حضور داشته و دو فصل هم در تیم نوریل نیکل روسیه بازی کرده است.با جدایی آندره کوئلهو، برونو کوئلهو و 
چاگوئینا، بنفیکا مجددا خودش را برای فصل 2020-2021 تنظیم می کند. نیلسون میگوئل، کاپیتان تیم براگا هم یکی دیگر از 
نام های محبوب برای حضور در بنفیکاست.«باید دید حسین طیبی که با بازی در کشورهای روسیه و قزاقستان یکی از بازیکنان 

ماجراجوی فوتسال ایران در سطوح باال بوده است به پیشنهاد پرتغالی ها پاسخ مثبت می دهد یا خیر.

چهره روزپیشنهاد باشگاه بنفیکا به ملی پوش فوتسال ایران

وز عکس ر

تمرین بازیکن زن 
سپاهان در پشت بام

مانند بسیاری از ورزشکاران جهان 
که به دلیل شیوع بیماری کرونا، در 
خانه تمرین می کنند ورزشکاران 
ایرانی هم از این قاعده مســتثنا 
نیســتند. یکــی از آن هــا فاطمه 
عادلی، بازیکن تیم فوتبال سپاهان 
اســت که تمریناتــش را حتی در 
پشت بام خانه اش دنبال می کند 

تا آمادگی بدنی اش را حفظ کند.

کمک 500 هزار یورویی »مسی« به بنیاد خیریه
لیونــل مســی، ســتاره آرژانتینــی بارســلونا از طریــق خیریــه خــود بــه بنیــاد خیریــه گاراهــان مبلــغ 
ــرای بیمارســتان هــای مختلــف  ــا ب ــا کرون ــارزه ب ــا تجهیــزات مب نیــم میلیــون یــورو کمــک کــرد ت
آرژانتیــن خریــده شــود. او پیــش از ایــن نیــز کمک هــای دیگــری را بــه بیمارســتان هــای آرژانتین 
و بارســلونا انجــام داده بود.بــه گــزارش فوتبالــی، بنیــاد خیریــه گاراهــان اعــالم کــرد کــه مســی بــه 
بیمارســتان هــای مختلــف آرژانتیــن ایــن گونــه کمــک کــرده اســت.دکتر ســیلوا کاســاب، رییــس 
ــه کاری  بنیــاد خیریــه گاراهــان در مــورد کمــک مســی مــی گویــد : خوشــایند اســت کــه ببینیــم ب
ــوا  ــا تمــام ق ــد و ب ــا را همراهــی مــی کنن ــرام گذاشــته مــی شــود و م ــم احت ــه انجــام مــی دهی ک
تــالش مــی کنیــم تــا بــه ســالمتی مــردم آرژانتیــن کمــک کنیــم و بتوانیــم کل جامعــه را ســالمت 

ــم. ــه داری نگ

آقای گل پرتغال در تیررس یونایتد
منچســتریونایتد عالقــه زیــادی بــه مهاجــم بنفیــکا یعنــی کارلــوس وینیســیوس دارد کــه در این 
ــادی خواهــان او باشــند. ــا تیــم هــای زی ــا عملکــرد خــوب خــود باعــث شــده اســت ت فصــل ب

درخشــش این بازیکــن باعث شــده  تــا قیمــت او بــه 100 میلیــون یورو برســد و بایــد دیــد یونایتد 
حاضــر اســت چنیــن رقمــی را بــه تیــم بازیکــن ســاز بنفیــکا پرداخــت کنــد یــا خیر.ایــن بازیکــن 
25 ســاله برزیلــی در ایــن فصــل 36 بــازی را در همــه مســابقات انجــام داد ، 20 گل به ثمر رســاند 
و 12 پــاس گل داد. وینیســیوس، بهتریــن گلزن لیــگ پرتغال است.منچســتریونایتد  پــس از 29 
هفتــه بــا  45 امتیــاز در رده پنجــم جــدول قــرار دارد. منچســتریونایتد امیــدوار به کســب ســهمیه 
ــده در لیــگ  ــا در فصــل آین ــا بعــد از لیــگ اروپ ــا در فصــل جــاری اســت ت ــان اروپ لیــگ قهرمان
ــرای فصــل بعــد  ــر ب ــی در لیــگ برت ــه قهرمان ــدوار ب ــد. شــیاطین ســرخ امی ــازی کن ــان ب قهرمان
اســت. بیــش از یــک میلیــارد پونــد از زمــان رفتــن فرگوســن خــرج بازیکــن کــرده اســت و هیــچ 
تغییــری در وضعیــت ایــن تیــم ایجــاد نشــده و هــواداران ایــن تیــم 7 ســال اســت کــه قهرمانــی 
یونایتــد را در لیــگ برتــر ندیدنــد و بایــد دیــد سولسشــایر مــی توانــد یونایتــد را ســال آینــده بــه 

قهرمانــی در لیــگ برســاند یــا خیــر.

»اوزیل« با آرسنال تمدید نمی کند
مســوت اوزیــل، هافبــک آرســنال بعــد از اتمــام قــراردادش ایــن تیــم را تــرک خواهــد کــرد. ایــن 
خبــر را نماینــده فوتبالیســت آلمانــی بــه زبــان آورد.  برایــن اســاس قــرارداد اوزیــل بــا توپچی ها 
تــا تابســتان ســال 2021 اعتبــار دارد و طبــق گفتــه ارکــوت ســوگوت نماینــده اوزیــل، ایــن قــرارداد 
تمدیــد نخواهــد شــد.نماینده و مدیربرنامــه هــای مســوت اوزیــل گفــت: »قــرارداد مســوت در 
ســال بعــد منقضــی مــی شــود و هیــچ تغییــری در ایــن زمینــه ایجــاد نخواهــد شــد. آنچــه در 
ــات  ــن مســئله را  گــذر زمــان اثب ــود، ای ــن او از آرســنال خواهــد ب ــده اســت رفت ــا در آین انتظــار م
خواهــد کــرد. مســوت 32 ســاله خواهــد شــد و چنــد ســال دیگــر بــازی مــی کنــد. در ایــن زمینه 
اوزیــل و خانــواده اش تصمیم مــی گیرنــد«.او دربــاره احتمــال رفتــن اوزیل بــه فنرباغچــه گفت: 
مــن نمــی توانــم دربــاره عالقــه فنرباغچــه چیــزی بگویــم ، زیــرا مــن حــق نــدارم مطابــق اصــل 
محرمانــه در ایــن بــاره صحبــت کنــم. در فصــل جــاری لیــگ برتــر کــه بــه دلیــل ویــروس کرونــا 
بــه حالــت تعلیــق درآمــده ، مســوت اوزیــل در 1۸ مســابقه شــرکت کــرد ، یــک گل بــه ثمر رســاند 
و 2 پــاس گل داد.  البتــه مســوت اوزیل قصــد داشــت در روز پایانــی نقــل و انتقاالت زمســتانی از 
ایــن تیــم جــدا شــود کــه ســران تیــم لندنــی بــا ایــن درخواســت موافقــت نکردند.مســوت اوزیل 
کــه هفتــه ای 350 هــزار پونــد از آرســنال دســتمزد دریافــت می کنــد، در ایــن فصــل نتوانســت در 
تیم اونــای امــری جــا بیفتــد و بعــد از حضــور مایــکل آرتتــا نیــز تغییــر چندانــی در بــازی او ایجاد 

نشــد و بــه همیــن خاطــر او قصــد رفتــن از ایــن تیــم لندنــی را دارد.

 فوتبال جهان

 شرایط پیچیده
 برای مدافع پرسپولیس

شرایط محمد نادری با همه بازیکنان در تمام 
تیم های ایران متفاوت است. نادری در ابتدای 
فصل با قرارداد قرضی از باشگاه کورتریک بلژیک 
به ایران بازگشت و راهی کمپ پرسپولیس شد. 
یعنی قرارداد او، در پایان این فصل به اتمام می رسد 
و جالب اینکه نادری بازیکن آزاد نمی شود بلکه 
باید دوباره به کورتریک و بلژیک برگردد زیرا طبق 
قرارداد، مدیران باشگاه بلژیکی هستند که باید 
برایش تعیین تکلیف کنند. این در شرایطی است 
که لیگ بلژیک به خاطر شیوع گسترده کرونا لغو 
شده و باشگاه های این کشور فعال در تعطیلی به سر 
می برند. حاال نادری در انتظار آخرین خبر از سوی 
سازمان لیگ است. اگر سازمان لیگ اقدام به لغو 
مسابقات کند، این بازیکن با وجود اینکه حداقل 14 
و حداکثر 15 بازی دیگر برای پرسپولیس تا پایان 
فصل باقی مانده، می تواند به بلژیک رفته و راهی 
تیم های دیگری شود. اگر لیگ ادامه پیدا کند، باز 
با شرایط جدیدی مواجه می شود زیرا در صورت 
شروع دوباره بازی ها، تقویم پرسپولیس حداقل 
تا اواسط شهریور در سه تورنمنت پر است و نادری 
احتماال تعدادی از دیدار های نیم فصل اول لیگ 
بعدی بلژیک را از دست می دهد. البته اخبار زیادی 
در مورد آینده این بازیکن شنیده می شد. مثال 
می گفتند او در فصل آینده هم پیراهن کورتریک 
را نمی پوشد، چون قرار است به عنوان یک بازیکن 
جوان و مدافع متخصص در پست های سمت 
چپ و دفاع مرکزی، به تیم دیگری در لیگ بلژیک 
منتقل شود. در این صورت، او در تیم جدیدش هم 
با مشکالتی مواجه خواهد شد. به هر حال وضعیت 
نادری، وضعیتی پیچیده تر از باقی فوتبالیست های 
شاغل در لیگ ایران است و اگر سازمان لیگ به این 
بالتکلیفی باشگاه ها ادامه بدهد، بدون تردید نادری 

بیش از سایر فوتبالیست ها متضرر خواهد شد. 

ز  ا باشگاه پس  مدیره  هیئت  ربیس  نیکفر،   منوچهر 
استعفای آقای تابش به عنوان سرپرست باشگاه معرفی 
شده اند که بر اساس آخرین تصمیم گیری که انجام شد، 
ایشان تا آخر فصل پرقدرت به کار خود در سمت سرپرست 

ادامه خواهند داد 

مستطیل سبز
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ناکارآمدی 12 درصد از بافت کالن شهر اصفهان
در راســتای تجدید حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ،بازســازی و نوسازی انواع بافت های 
قديمی شهری در حال برنامه ریزی و اجراست.مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان گفت:طبق آخرین مصوبه اخذ شــده از کمیســیون ماده 5 ،این کالن شهر 2 هزار و 380 
هکتار در قالب 237 لکه، بافت ناکارآمد دارد.محمد فیض افــزود: حدود 33 درصد جمعيت 2 
میلیون و 250 هزار نفری شهر اصفهان در اين بافت ها سكونت دارند. وی گفت :  237 لکه بافت 
ناکارآمد در مناطق 15گانه شــهر اصفهان در قالب چهارگونه بافت ناکارآمد با پیشنیه روستایی، 
اسکان غيررسمی، ميانی و بافت ناکارآمد تاريخی پراکنده شده  است.مدیرعامل سازمان نوسازی 
و بهسازی شهرداری اصفهان افزود: در راستای تجدید حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بافت 
فرسوده و نامناسب شــهری و ارتقای کيفيت محيط زندگی شــهروندان و گردشگران، بهسازی، 

بازسازی و نوسازی انواع بافت های قديمی شهری در حال برنامه ریزی و اجراست.

مجموعه اقدامات شهرداری اصفهان برای حمایت از زندانیان
شــهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی »یک شــهر ضیافت« ماه مبارک رمضان ویژه آزادی زندانیان 
جرائم غیرعمد در خصوص اقدامات شــهرداری اصفهان در حمایــت از زندانیان و خانواده زندانیان 
گفت: شهرداری بر اساس مســئولیت اجتماعی خود حمایت های زیادی کرده تا رفاهیات مطلوبی 
به زندانیان برسد و در شــرایطی که زندانیان آزادی خود را از دست داده اند امکانات دیگر را از دست 
ندهند. قدرت ا... نوروزی،  ادامه داد: در بازدید از زندان متوجه شــدیم، سالن مالقات برای مالقات 
زندانیان با خانواده هایشان در حال احداث است که شهرداری برای تکمیل این سالن یکصد میلیون 
تومان هزینه اختصاص داد و حمایت کرد.شهردار اصفهان گفت: یک قطعه زمین پروانه دار از سوی 
شهرداری با حفظ مالکیت، به ستاد دیه اصفهان اختصاص داده شد که تقریبا یک میلیارد تومان در 
این خصوص هزینه شد و امروز این مکان فرصت بسیار خوبی برای استفاده سازمان زندان هاست.

نوروزی اظهار کرد: به این نتیجه رســیدیم که زندان اصفهان نیاز به ایستگاه آتش نشانی دارد که در 
این جهت هم اقدام کردیم و چند دستگاه اتوبوس از سوی شهرداری برای حمل زندانیان در اختیار 
اداره کل زندان ها قرار گرفت.وی گفت: امسال الیحه ای را به شورای شهر تقدیم کردیم تا بر اساس 
قول سال گذشته، محل مناسبی را در اختیار انجمن حمایت از زندانیان قرار دهیم چراکه این انجمن 
نقش بســیار موثری در حمایت از زندانیان و خانواده های آنها ایفا می کند.شــهردار اصفهان گفت: 
امسال هم برای آزادی زندانیان که برای تعهدات مالی و بدهی در زندان به سر می برند و از زندانیان 
جرائم غیرعمد هســتند، مبلغ ٣5٠ میلیون تومان کمک در قالب الیحه به شورای شهر تقدیم شد و 
مورد تصویب قرار گرفت.نوروزی افزود: طی ١٢ ماه، ٣۶ هزار زندانی را در ١5 منطقه شهر به کار گرفته و 
از خدمات آنها استفاده می کنیم. در ایام عید برای رنگ آمیزی نرده ها، جداول و ... از توان زندانیان 

استفاده می کنیم که این اقدام، کمکی در راستای اشتغال زایی و مهارت آموزی زندانیان است.

رشد 33 درصدی بودجه منطقه 13
مدیر منطقه 13 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: بودجه شــهرداری منطقه 13 در سال جاری 125 
میلیارد تومان بوده که حــدود ۶5 میلیارد و 800 میلیون تومان آن به بخــش عمرانی و مابقی به 
بخش جاری اختصاص یافته است.محمد شرفا با بیان اینکه بودجه امسال منطقه 13 نسبت به 
سال گذشته 33 درصد رشد داشته اســت، تصریح کرد: در سال جاری اجرای پروژه های متعدد 
عمرانی، فرهنگی و خدماتی در دســتور کار قرار گرفته اســت.مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان 
ادامه داد: از مهم ترین پروژه های شاخص سال ۹۹ احداث کندروی پل زندان به اقارب پرست با 
اعتبار چهار میلیارد و 200 میلیون تومان است.وی با بیان اینکه در سال جاری برای اجرای پروژه 
تعریض پل زندان هفت میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، گفت: اجرای 

این پروژه باعث کاهش ترافیک در ایام پیک بر روی پل زندان می شود.

باید و نبایدهای طرح یکسان سازی در چهارباغ؛

چهارباغ خواجو، جای آزمون و خطا نیست

سال گذشته چهارباغ خواجو به عنوان خیابان نمونه منطقه 3 اصفهان 
معرفی شد و شهرداری این منطقه نیز تصمیم گرفت عملیات پیرایش 
شهری را برای بدنه، تابلو و پیاده روهای این خیابان آغاز کند؛ عملیاتی 
که در خیابان های مشخصی از 1۴ منطقه شهر آغازشده و به گفته سعید 
سهرابی، اگر تجربه موفقی باشد، در چهارباغ عباسی نیز اجرا خواهد 
شد.حسین کارگر، شــهردار منطقه ســه اصفهان، در یک گفت وگوی 
رادیویی درباره جزییات این طرح چنین توضیح داده است: »با توجه 
به دستور شهردار محترم اصفهان، قرار بر این شد که در هر منطقه، یک 
خیابان به عنوان نمونه و پایلوت پیرایش شهری انتخاب شود و با توجه 
به ویژگی های تاریخی خاصی که چهاربــاغ خواجو دارد، این خیابان 

به عنوان خیابان نمونه منطقه سه انتخاب شد.
در مرحله نخست مشــاور طرحی را ارائه داد که بر اساس آن از مکینه 
خواجو تا خیابان عافیــت به عنوان پایلوت اجــرای این طرح در نظر 
گرفته شود و با کسبه نیز در خصوص یک شــکل شدن و ساماندهی 
تابلوها هماهنگی های الزم را انجام دادیم که نسبتا استقبال خوبی از 
آن داشتند. در طرح ارائه شده، تابلوها از سر در مغازه ها حذف می شود 
و با یک نورپردازی شکیل و مالیم در کف پیاده رو قرار می گیرد. خود 

پیاده رو هم قرار است سنگفرش شود تا هم مسیری برای نابینایان در 
آن ایجادشده و هم تابلوی مغازه ها کف این سنگفرش تعبیه شود.«

کارگر در پاسخ به ســوال مجری برنامه در خصوص اینکه »آیا مسیر 
ماشــین روی خیابان چهارباغ خواجو نیز قرار اســت در آینده مانند 
چهارباغ عباسی پیاده راه شــود و در آن ممنوعیت تردد خودرو برقرار 
باشــد؟« تنها از وضعیت امروز آن خیابان خبر داده و گفته: »در این 
خیابان همان طرح زوج و فرد که در مرکز شهر اجرایی می شود برقرار 
اســت و محدودیت تردد خودرو نداریم. ســر کوچه ها هم تابلوهایی 
نصب می شود و کســبه نیز می توانند نام مغازه خود را به صورت چراغ 

کف پیاده رو در مکانی که برای شان مشخص شده بزنند.«
وی  تصریح کرده اســت: »اگر کســبه چهارباغ خواجو همکاری الزم 
را داشــته باشند در شــش ماهه نخســت ســال جاری این طرح به 
بهره برداری می رســد و مرحله اجرایی کــردن آن در کل خیابان آغاز 

می شود.«
امیرحسین پورجوهری، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه 
آزاد اسالمی در این باره به ایســنا می گوید: ابتدا باید بدانیم هدف ما 
از یکسان سازی چیست؟ به شــخصه با یکسان سازی مخالفم و فکر 

می کنم ما بیش از آن که به دنبال یکسان ســازی باشــیم باید دنبال 
هارمونی باشیم و بدانیم که تنوع نیز در طراحی شهری اهمیت دارد.

این دانش آموخته شهرســازی ادامه می دهد: تاکید بر یکسان سازی 
یعنی تاکید بر استفاده از شابلونی که همه چیز را به یک شکل و اندازه 
تکراری درمی آورد و این باعث یکنواختی می شــود. در سطح کالن تر 
نیز باید مشــخص کنیم که هدف ما از یکسان ســازی چیست؟ اگر 
موضوع زیباســازی ظاهری و بصری مطرح اســت، چنین اقداماتی 
بدون پرداختن به الیه های عملکردی، اجتماعی، رویدادی و ... اتفاق 

نمی افتد و ابتر باقی می ماند.
عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی خاطرنشان 
می کند که همه این اقدامات زیباســازی ذیل عنوان »ارتقای کیفیت 
شــهری« قرار می گیرد و برای ارتقای کیفیت شــهری باید نظام های 
مختلف هم زمان با هم و در هماهنگی با هم ارتقای پیدا کنند و نتیجه 
می گیرد: نمی توان انتظار داشــت که تنها با یک زیباســازی ظاهری 

فضای شهری مطلوبی ایجاد شود.
وی می افزاید: موضوعاتی مثل کف سازی، طراحی تابلو  و... ابزارهایی 
برای کیفیت ارتقای فضای شهری هستند، اما به تنهایی و لزوما تکیه 
بر این موارد در چهارباغ خواجو ما را به افزایش کیفیت شهری نخواهد 

رساند.
پورجوهری با اشــاره بــه اینکه تصــوری از اجرای تابلــوی مغازه ها 
در کــف پیــاده راه نــدارد، می گویــد: تابلــو، برنــد یــک مغــازه 
اســت و در مارکتینــگ تاثیــر دارد، ضمــن اینکــه تابلــوی مغازه 
فقــط در مقیــاس حرکت پیــاده نیســت و ماشــین ها نیــز برای 
 پیدا کــردن آدرس و... بــه تابلویی که در معرض دیدشــان باشــد

 نیاز دارند.
توصیه این مدرس دانشگاه به مدیران شهری چنین است: آزمون وخطا 
در شهر بد نیست و باالخره باید به سمت نوآوری رفت، اما اگر مدیران 
شــهری می خواهند کار جدیدی را تجربه کنند بهتر است این کار را از 
خیابان هایی شــروع کنند که مانند چهارباغ خواجو نقش لنگرگاهی 
ندارند و کم اهمیت تر هســتند. اگــر در آن نقطه طرح جــواب داد و 
بازخوردها مثبت بود و مقاومــت اجتماعی در برابر آن صورت نگرفت، 
بعد آن را به خیابان تاریخی و مهمی مثل چهارباغ خواجو تعمیم داد. 
شروع یک طرح جدید در چهارباغ خواجو درصورتی که ارزیابی اثرات 
اجتماعی آن انجام نشــده باشد باعث می شــود مردم به روش های 
مختلف در برابــر آن مقاومت کنند، اجازه ندهند به نتیجه برســد و در 

نتیجه طرح ابتر بماند.

 تجلیل از مربیان برتر عقیدتی لشکر14
امام حسین علیه السالم

طی مراســمی از مربیان برتر لشــکر1۴امام حســین علیه الســالم تجلیل به عمل آمد.  فرمانده 
لشکر1۴امام حسین علیه السالم دراین مراســم به زحمات مربیان اشاره کرد واز آنان خواست با 
اقدامی جهادی در راستای تعلیم وتربیت کارکنان این یگان قدم بردارند.الزم به ذکراست در مراسم 
تجلیل از مربیان برتر عقیدتی مسئول نمایندگی ولی فقیه،فرماندهی لشکروجمعی از شورای این 

یگان حضور داشتند و درادامه جوایزی به رسم یاد بود به مربیان اهدا شد.

در نشست سیاسی رزمندگان لشکر1۴ امام حسین)ع( مطرح شد:

تفکر وابستگی به غرب باید ریشه کن شود 
اولین نشست سیاسی رزمندگان لشــکر با محوریت جهش تولید برگزار شد.دکتر حیدری در این 
جلسه عنوان کرد، ما باید ریشــه تفکر وابســتگی به غرب را در بین خود ریشه کن کنیم.این استاد 
دانشکده اقتصاد اصفهان افزود :برای اینکه بتوانیم به شعار سال عمل کنیم باید نهضت روشنگری با 
محوریت جهش تولید صورت گیرد.وی گفت: تفکر صادرات مواد به صورت خام به خصوص صادرات 
نفت خام از تفکراتی است که باید در بین مسئوالن اصالح شود.حیدری تصریح کرد: هدایت نقدینگی 
جامعه به سمت بورس کار صحیحی است ولی نحوه اجرای آن نباید به صورت شتاب زده باشد.این 
سخنران از مردم خواست آگاهانه وارد بورس شــوند ونکاتی را مورد توجه قرار دهند:1-با مطالعه 
وتحقیق وارد شوند2-از منابع مازاد خود برای ســرمایه گذاری استفاده کنند3-به صورت تدریجی 
سرمایه گذاری کنند۴-ســهام را ترکیبی تهیه کرده و ترجیحا از طریق صندوق ها سهام خریداری 

کنند۶-برای خرید سهام شرکت هایی انتخاب شود که اعتبار وهویت داشته باشند.

بهره برداری از ایستگاه شماره 2۶ آتش نشانی اصفهان
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: ايستگاه شماره 2۶ اين 
سازمان در سيتی سنتر اصفهان در حال تجهيز است و تا اوايل خردادماه سال جاری بهره برداری 
می شود.آتشپاد محسن گالبی ، اظهار کرد: در ســال جاری احداث پنج ایستگاه آتش نشانی در 
مناطق یک، ناژوان، 1۴، خانه اصفهان و ســیتی ســنتر در دستور کار اين ســازمان قرار دارد.وی 
تصریح کرد: سقف دوم ایستگاه خیابان آیت ا... غفاری در منطقه 1۴ احداث شده و عمليات سفت 
کاری آن در حال اتمام است.مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
با بيان اينکه ســقف دوم ايســتگاه چهارباغ در منطقه يک احداث شده اســت، افزود: ايستگاه 
چهارباغ و ايســتگاه خيابان آيت ا... غفاری تا پايان ســال بهره برداری مي شود.وی ادامه داد: 
مراحل آماده سازی و تحویل زمین ایســتگاه ناژوان در مراحل نهايی است و به زودی کلنگ زنی 
آن انجام مي شود.آتشپاد گالبی گفت: نصب150 عدد شیر هیدرانت در مناطق 15 گانه شهرداری، 
بهره برداری از تعدادی ايستگاه آتش نشــانی از جمله برنامه های سال جاری اين سازمان است.
وی خاطرنشان کرد: 20 دستگاه خودروی ایسوزو که قرارداد نصب کاربری و تکمیل آنها بسته شده، 
در حال تجهيز است و به زودی به تجهيزات اين ســازمان اضافه خواهد شد.مدیر عامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بيان اينکه قراردادهاي تکميل تجهيزات مورد 
نياز آتش نشانان به ارزش 17۶ ميليارد و 5۶0 ميليون ريال با شرکت ها و پيمانکاران منعقد شده 
است، افزود: از جمله اين قراردادها کاربری سازی 20 دســتگاه ايسوزو، خريد 500 جفت چكمه 
HARVIK به ارزش بيش از ســه ميليارد ريال، خريد 700 عدد هود فاير به ارزش يك ميليارد و 
750 ميليون ريال، خريد پنج دستگاه كامبی تولز به ارزش هفت ميليارد و ۹00 ميليون ريال، خريد 
700 جفت دستكش ESKA اتريشی به ارزش تقريبی 12 ميليارد و ۴۶0 ميليون ريال و خريد نيم 

ست هيدروليك به ارزش 21 ميليارد و 250 ميليون ريال است.

با مسئولان

خبر روزاخبار

۵ اکیپ بازرسی بر فعالیت 
 تاکسی های شهر
 نظارت می کند

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: در این 
شــهر تعداد پنج اکیپ بازرسی بر فعالیت 
تاکســی های شــهر نظارت می کند.هادی 
منوچهری از فعالیت و همکاری تعداد 80 
نفر بازرس افتخاری با تاکسیرانی اصفهان 
خبر داد و تصریــح کرد: تعــداد هفت نفر 
بازرس تاکســیرانی در سطح شــهر فعال 
هســتند که از جمله وظایف آنهــا کنترل و 
نظارت بــر نحوه ســرویس دهی رانندگان 
حمل و نقل عمومی، نظارت بر نرخ کرایه به 
صورت سیار، روان سازی ترافیک و بررسی 
مشکالت اعالمی از مرکز نظارت تصویری، 
کنترل تعداد سرنشین، نظارت بر عملکرد 
رانندگان تاکسی سرویس، بازدید سیار از 
وضعیت خودروها اعم از وضعیت ظاهری 
داخل و خارج خــودرو، شناســایی نقاط 
دارای ازدحام مسافر و پوشش دهی جهت 
ســرویس دهی، نظارت بر رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تاکسی، 
کنترل آرم و عالئم رانندگان فعال شاغل در 
سطح شــهر، نظارت بر مجوزهای فعالیت 
رانندگان، بررسی وضعیت پوشش رانندگان 
و آراســتگی آنها، شناســایی خودروهای 
غیر فعال و ارســال گزارش بر ســازمان و 
ثبــت تخلفــات تصویری توســط نماینده 
نظــارت تصویری اســت.وی ادامه داد: از 
دیگر وظایف بازرسان تاکســیرانی اعمال 
قانون رانندگان متخلف، شناسایی رانندگان 
برتر و صادر کردن برگ تشویقی، شناسایی 
رانندگان غیرفعال و غیر فعال کردن سهمیه 
سوخت عمومی آنها، رسیدگی به شکایات، 
همکاری با پلیس راهور جهت روان سازی 
ترافیک شــهری، بازدید میدانی مستمر از 
خطوط ویژه و مسیرهای ساماندهی شده، 
برخورد با مسافربرهای شخصی در صورت 
بودن عامل راهور نیــروی انتظامی،  و... از 

مأموریت های محوله به شمار می آید.

تابلوی آبرنگ یادمان ادای احترام شــهرداری 
اصفهان به جامعه پرســتاران و پزشــکان برای 
مقابله با کرونا ویروس اثر استاد احمد مطیع  با 
حضور شهردار اصفهان، رییس سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری و اعضای شورای 
اسالمی این شهر به مناسبت روز جهانی پرستار 
رونمایی شــد.محمد عیدی در این مراسم روز 
جهانی پرســتار را به همــه مجاهدانــی که در 
روزهای شــدت کرونا، ایثار و فداکاری بســیار 
زیبایــی انجام دادنــد را تبریــک گفت.رییس 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان افزود: یکی از وظایــف حوزه معاونت 
فرهنگی براســاس ابالغ انجام شــده، تبدیل 
مناســبت ها به گفتمان های هنــری پر روایت 
و پرخاطره اســت که خاطرات آنها به الگوهای 

ارزشــی اجتماع تبدیل شــود.وی ادامه داد: از 
ابتدای اسفندماه سال گذشته که با شیوع کرونا 
مواجه بودیم همه دست اندرکاران و مجاهدان 
در حوزه های مختلف شهرداری، خدمات شهری 
و معاونت فرهنگی فعالیت های بی شائبه ای را 
انجام دادند که در کنار همه اقشار، کادر پزشکی 
و به خصوص پرســتاران نیز شــبانه روز با این 

معضل دست به گریبان بودند. 
وی تصریــح کرد: شــهردار اصفهــان در همین 
راستا در اســفندماه گذشــته، در جلسه ای به 
خدمات شبانه روزی پرستاران اشاره کرد و لذا 
قرار شــد نمادی از کادر پزشــکی در شهر نصب 
و روز پرســتار به نیکی برگزار شود.عیدی اظهار 
داشت: در همین راســتا در روزهای کرونایی با 
اســتاد احمد مطیع یکی از مکتب داران مکتب 
نگارگــری اصفهان مذاکره ای انجام شــد و در 
نهایت اثری بســیار زیبا با تکنیــک آبرنگ در 
وصف ایثار پرســتاران با عنــوان یادمان ادای 
احترام شــهرداری اصفهان به جامعه پرستاران 
و پزشــکان برای مقابله با کرونــا ویروس خلق 
شد.رییس ســازمان فرهنگی تفریحی ورزشی 
شــهرداری اصفهان گفت: دومین اقدام در این 
زمینه تولید ماسک با بهره گیری از صنایع دستی 
 اصفهان بود که در آن نماد این شــهر به چشــم 

می خورد.وی افزود: جهت تهیه این ماسک ها 
از پارچه های قلمکار شهر اصفهان استفاده شده 
که نشان می دهد صنایع دستی اصفهان قابلیت 

کاربردی شدن دارند.
وی با بیــان اینکه این اقــدام، کاری موثر برای 
رونق اقتصاد فرهنگی است، گفت: این ماسک 
ها پاســخی هنری و لطیف به یک نیاز فرهنگی 
امروز است.عیدی خاطرنشــان کرد: همگام با 
این اتفاق، ماسک هایی که حاصل صنایع دستی 
اصفهان است، در بیمارستان های شهر اصفهان 
توزیع و اثر هنری اســتاد مطیع به دفتر شهردار 
منتقل و در زمانی مقتضــی تقدیم وزیر خواهد 
شد.گفتنی است؛ در این مراسم با اهدای لوح به 
استاد مطیع مکتب داِر مکتب نگارگری اصفهان 

برای خلق پوستر پرستار تقدیر شد.

با حضور شهردار اصفهان صورت گرفت؛

رونمایی از تابلوی آبرنگ "ایثار پرستاران" در روزهای کرونایی 

سه شنبه 23 اردیبهشت  1399 / 18 رمضان  1441/ 12 می 2020/ شماره 2972
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری خبر داد:

پیشرفت 37 درصدی تعریض پل شهیدستاری اصفهان
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان اظهار کرد: عملیات اجرایی تعریض پل شهید ستاری در 
دست اجراست و تاکنون ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. مجید طرفه تابان با بیان اینکه پل 
شهید ستاری در حال حاضر به طول ۶۰۰ متر و عرض هشت متر است، عنوان کرد: سه متر به عرض آن 
اضافه می شود که شامل ساخت دیوارهای بتنی، تابلیه بتنی به مساحت ۴۲۰ متر مربع است و به صورت 
فونداسیون ستون سر تیر و تابلیه است و در بعضی از نقاط به صورت شمع اجرا خواهد شد.مدیرعامل 
سازمان عمران شهرداری اصفهان با بیان اینکه تکمیل این پروژه حدود پنج میلیارد و هشتصد میلیون 
تومان هزینه خواهد داشت، تصریح کرد: تاکنون حدود ۳۰۰ متر مکعب بتن در پروژه تعریض پل شهید 
ستاری استفاده شده اســت.وی با بیان اینکه تعریض پل شهید ستاری تاثیر بسزایی در روان سازی 
ترافیکی در این محدوده دارد، تاکید کرد: اجرای طرح تعریض پل شهید ستاری به منظور ساماندهی 
ترافیکی رینگ سوم انجام می شود.طرفه تابان ادامه داد: با افزایش عرض پل شهید ستاری، مسیر تردد 

وسایل نقلیه از دو الین به سه الین تغییر می کند و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

درختچه های مقاوم جایگزین درختان پر نیاز آبی اصفهان می شود
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ضمن اشــاره به آثار مفید اصالح الگوی 
کشت و جایگزینی گونه های بومی در فضای سبز شهری، اظهار کرد: اصالح الگوی کشت بر این اساس 
بود که با توجه به کمبود منابع آب از گونه های درختی، درختچه ای، گل های فصل و چمن ها اســتفاده 
شود تا عالوه بر زیبایی منظر، نیاز آبی کمتری داشته باشد.فروغ مرتضایی نژاد تصریح کرد: در بخش 
استفاده از چمن، بر اساس یک برنامه پنج ساله، تاکنون اقدامات خوبی انجام شده و چمن های مقاوم 
جایگزین چمن های  پر نیاز آبی شده است.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر گل های فصل کوتاه عمر شهر به گل های فصلی با طول عمر و دوام بیشتر 
تبدیل شده است.وی با بیان اینکه به تدریج درختچه های مقاوم جایگزین درختان پر نیاز آبی همچون 
بلوط همیشه سبز و گونه هایی از نارون های برگ ریز می شــود، افزود: این اقدام عالوه برزیباتر شدن 

منظر شهر با حداقل مصرف آب، به لحاظ هزینه های نگهداری نیز صرفه جویی زیادی به همراه دارد.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر مطرح کرد:

نماهای رومی در اصفهان جایی نداشته باشند
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان در یکصد و بیست و 
دومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، با اشاره به وضعیت نماهای ساختمان های شهر 
اصفهان، اظهار کرد: کمیته ســیما و منظر در شــهرداری اصفهان پیش تر از بسیاری کالن شهرهای 
کشور تشکیل شده اما با این وجود شاهد شکل گیری ساختمان های عجیب و غریب از لحاظ نما 
در شهر هستیم.شیرین طغیانی با بیان اینکه نماهای مذکور ســنخیتی با شاخص های فرهنگی، 
تاریخی و اقلیمی ندارد، افزود: از سوی یکی از شهروندان وجود نمای صد در صد رومی در مجاورت 
زاینده رود یعنی یکی از مناطق ویژه شهر به شــخص من گزارش شد که این سوال را ایجاد می کند 
که چرا کمیته سیما و منظر شهری بر آن نظارت نداشته اســت.رییس کمیسیون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای اســالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه تقریبا در تمام جلسات 
این کمیته حضور دارم، معتقدم کمیته ســیما و منظر کار خود را به خوبی انجام می دهد؛ اما چون 
تصمیمات آن ضمانت اجرایی ندارد، گاهی در عمل خالف آن اتفاق می افتد.وی ادامه داد: نماهای 
رومی صد در صد سنگی با حجم های زیاد نباید در شــهر اصفهان جای داشته باشند و بدین سبب 
نیاز است شهردار و معاون معماری و شهرسازی ایشــان ضمانت اجرایی را برای تصمیمات کمیته 

سیما و منظر شهری ایجاد کنند.

با تصمیم نهایی شورای عالی ترافیک صورت می گیرد؛

گسترش مسیرهای دوچرخه سواری در اصفهان

تردد با دوچرخه در ســطح شــهر یکی از        نرگس طلوعی
شــاخصه هــای مــردم اصفهــان در 
گذشته های دور بوده اســت به طوری که دیار گنبدهای فیروزه ای به 
عنوان شهر دوچرخه سواران معروف شده بود اما در سال های اخیر با 
رشد تردد، این شاخصه ویژه شهروندان اصفهانی به حاشیه رانده شد. 
بررسی های آماری نشــان می دهد که ســهم دوچرخه در سفرهای 
شــهری امروز شــهروندان شــهر اصفهان حدود 8.۳۷ درصد از کل 
سفرهاست در حالی که این نسبت در دهه ۶۰ حدود 15.۴ بوده است. 
وضعیت توپوگرافی مناســب، آب و هوای معتدل و ساختار فرهنگی 
شهر اصفهان را از عوامل گســترش فرهنگ دوچرخه سواری در دهه 
های گذشــته می دانند، عواملی کــه امروزه البته بــه دالیل مختلف 
جایگاه خود را از دســت داده و نبود این عوامل از ســوی شهروندان 
اصفهانی به عنوان دالیل عدم تمایل آنها به فرهنگ دوچرخه ســواری 
معرفی شده است. از این رو مدیران شهری با توجه به نقش ویژه ای 
که دوچرخه سواری در حفظ هوای پاک در سطح شهر دارد و می تواند 
به کاهش آلودگی هوا کمک کند طی ســالیان اخیر تالش کرده اند تا 
فعالیت های گســترده ای در راســتای برطرف کــردن عوامل مخل 
دوچرخه سواری در شــهر بردارند. ایجاد مسیرهای مناسب دوچرخه 

سواری از جمله این فعالیت هاســت که معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان درباره آن توضیح داده است.

داریوش امانــی در این باره می گویــد: در حال حاضــر 1۰5 کیلومتر 
مســیر دوچرخه ســواری در شــهر اصفهــان وجــود دارد، امــا بهم 
 پیوســته نیســت و مســیر راحتی برای تردد دوچرخه ســواران در

 شهر وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مصوبه ایجاد 1۰۰ کیلومتر مســیر دوچرخه ســواری 
جدید برای شهر اصفهان در انتظار مصوبه نهایی شورای عالی ترافیک 
است، می افزاید: در شهرهای جدید زیرســاخت ها و طراحی معابر، 
گذرها و مسیرهای ویژه دوچرخه ســواری بر اساس اطالعات روز در 
نظر گرفته می شود، اما در شــهری که از چند سال قبل ساخته شده و 
خیابان ها و بافت های قدیمی دارد، ایجاد مســیرهای ویژه به صورت 
شبکه و بهم پیوسته کاری بس دشوار است و موضوعات فرهنگ سازی 

و اجتماعی آن بسیار زیاد است.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان تاکید می کند: در رویکرد 
جدید مسیرهای ایمن و مشخص برای دوچرخه سواران در شهر ایجاد 

خواهیم کرد.
وی با اشاره به پروژه ایجاد 1۰۰ کیلومتر مسیر دوچرخه سواری جدید 

برای شهر اصفهان، می گوید: از جمله مســیرهای در نظر گرفته شده 
برای ایجاد مسیرهای جدید دوچرخه ســواری در شهر شامل سه راه 
ملک شهر-کاوه تا میدان شهدا، از میدان الله- خیابان پروین- الهور 
تا پل بزرگمهر، از میدان اســتقالل- خیابان امــام خمینی تا میدان 
جمهوری، مســیر شــرقی غربی از میدان جمهوری – خیابان رباط- 
خیابان باهنر، خیابان ادیــب، خیابان های ســروش و خیابان های 

احمدآباد- جی و خوراسگان است.
به گفته معــاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان، در صورت 
اجرای مســیرهای دوچرخه شــهروندان می توانند با خیالی آسوده 
دوچرخه های خود را رکاب بزنند و از این وســیله پــاک برای انجام 

سفرهای درون شهری خود بیشتر استفاده کنند.
وی ادامه می دهد: می توان بخشی از پیاده روهای عریض و خیابان ها 
را به نحو مناسب جداسازی و برای تردد دوچرخه سواران ایمن سازی 

کرد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح می کند: اعتقاد 
داریم اگر می خواهیم هوای پاک داشــته باشــیم، باید به اســتفاده 
دوچرخه برای تــردد روی آورده و بســتر الزم بــرای افزایش انگیزه 

دوچرخه سواری در شهروندان را فراهم کنیم.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: استفاده از امکانات به روز و نوین در 
راستای شناســایی، ثبت و گزارش تخلفات شهری 
نظیر تبلت، استفاده از سامانه سرای هشت، تجهیز 
ناوگان خودروها به AVL انجام شده است.حسن 
محمدحســینی ضمن اشــاره به اقدامات اجرایی 
واحدهای پیشگیری و رفع تخلفات شهری مناطق 
در راســتای برنامه راهبردی، اظهار کــرد: تخلفات 
شهری با استفاده از اقدامات پیشگیرانه و آموزش 
شهروندی گروه های مختلف شهروندان در محالت 
شــهر، اقشــار و صنوف درگیر در موضوع تخلفات 
شهری، مشاغل مزاحم و … کاهش یافته است.وی 
با بیان اینکه طراحی و نصب بنرهای آموزشی جهت 
فرهنگ سازی و رعایت حقوق شهروندی و آموزش 
تخلفات شهری در سطح مناطق انجام شده است، 
افزود: تهیه و چاپ بروشور و پوستر به منظور توزیع 
در سطح صنوف تجاری در جهت آموزش تخلفات 
شــهری مرتبط، برگزاری طرح های اطالع رســانی 
و آموزشــی حقوق شــهروندی ویژه دانش آموزان 
مدارس و توزیع بروشــور آموزشی مربوطه و تهیه و 

چاپ مطالب آموزشی در خصوص رعایت ضوابط و 
مقررات شهرداری و نظام مهندسی به منظور توزیع 
در سطح ســاختمان های در حال ساخت و اجرای 
طرح های اطالع رســانی و اجرایی مصوب اداره کل 
از دیگر اقدامات انجام شــده به شمار می آید.مدیر 
کل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری 
اصفهان ادامه داد: پیگیری و ســازمان دهی ارتباط 
با اتحادیه ها و صنوف به منظور پیشبرد اهداف کالن 
جهت پیشگیری از تخلفات شــهری مرتبط انجام 
شده است.وی، فعالیت گشت مشترک با اتحادیه ها 
به همراه بــازرس در جهت رفع تخلفات ســدمعبر 
صنوف را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تشویق کسبه 
و صنوف نسبت به رعایت قوانین و مقررات شهری 
و حقوق شهروندی از طریق تقدیر و تشکر از صنوف 
فاقد تخلفات شهری )ســدمعبر و آلودگی محیط 
زیســت( صورت گرفتــه است.محمدحســینی با 
بیان اینکه در راســتای رفع تخلفات شهری کنترل 
و نظارت دقیق و مستمر تخلفات شهری در مناطق 
پانزده گانه شــهرداری اصفهان توســط واحدهای 
پیشگیری و رفع تخلفات شــهری انجام می شود، 
تصریح کرد: اســتفاده از امکانات به روز و نوین در 
راستای شناســایی ثبت و گزارش تخلفات شهری 
نظیر تبلت، استفاده از سامانه سرای هشت، تجهیز 
ناوگان خودروها به AVL، توانمند ســازی پرسنل 

از طریق افزایش دانش ســازمانی در جهت اجرا و 
عملیات، افزایش انگیزش و اشتیاق شغلی جهت 
انجام وظایف محوله در پرسنل اداره کل انجام شده 
است.وی از ارتباط، تعامل، همکاری و هماهنگی با 
سایر حوزه ها و سازمان ها به منظور کاهش تخلفات 
شــهری )با هماهنگی اداره کل( در راســتای ارتقا 
علمی، کیفی و عملیاتی واحدهای پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری خبر داد و اظهار کرد: توجه به نتایج 
ارزیابی عملکرد مناطق در راستای کاهش تخلفات 
و مشکالت مشاهده شده و چابک سازی مجموعه 
در راستای سیاست های کالن اداره کل و شهرداری 

اصفهان مورد توجه قرار گرفته است.
مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: در راستای ارتقای سطح 
اعتمــاد شــهروندان بــه مجموعــه فعالیت های 
شــهرداری، ارتبــاط موثر بیــن پرســنل و مردم و 
معتمدین محالت، تحقق سرمایه اجتماعی در قالب 
پایگاه مردمی و ایجاد پل ارتباطی بین شــهروندان 
و اداره کل پیشــگیری از طریق مرکز ارتباط مردمی 
1۳۷ و ایجاد شوراهای مشورتی مردمی در محالت 
شهر اصفهان در جهت انعکاس اثر فعالیت های اداره 
کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری و همچنین رفع 
موانع و مشکالت برخی از متخلفین از طریق ریش 

سفیدان و معتمدین محله مورد توجه است.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبر داد:

 استفاده از امکانات به روز  برای شناسایی
 تخلفات شهری در اصفهان

شهروندان  دوچرخه  ی  مسیرها اجرای  در صورت 
می توانند با خیالی آسوده دوچرخه های خود را رکاب 
بزنند و از این وسیله پاک برای انجام سفرهای درون 

شهری خود بیشتر استفاده کنند

طناب زنی در خانه با مسابقه »بازیمون«
فراخوان شرکت در برنامه »بازیمون« ویژه مســابقات طناب زنی در رده سنی آزاد و در دو بخش 
نمایشی و ســرعتی اعالم شــد.رییس اداره امور تفریحی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان گفت: برنامه »بازیمون« ویژه مسابقات طناب زنی با همکاری مناطق 15 گانه 
شهرداری در رده ســنی آزاد و در دو بخش نمایشی و ســرعتی برگزار می شود.نفیسه گلشیرازی 
اظهار کرد: عالقه مندان باید در بخش ســرعتی ۳۰ ثانیه و در بخش نمایشــی ۴5 ثانیه از طناب 
زنی خود فیلم تهیه کرده و تا ۲5 اردیبهشت به شماره واتســاپ ۰91۴۰1۲۷۳۰۴ ارسال کنند.وی 
با اشــاره به هدف برگزاری این مسابقه افزود: مدت زمانی اســت که مردم به خاطر شیوع کرونا 
ویروس بیشتر در خانه هستند که به همین دلیل به منظور اینکه انجام ورزش های حرکتی عاملی 
برای تحرک افراد خانواده باشد، طناب زنی به عنوان ورزشــی کم هزینه و  موجود در اکثر منازل 
برای بازیمون انتخاب شــد.وی ادامه داد: چنانچه ورزشــکاران حرفه ای در حوزه طناب زنی نیز 
در این مسابقات شــرکت کنند، این دوره مســابقه به دو بخش حرفه ای و عمومی تقسیم بندی 
خواهد شد.گلشیرازی تصریح کرد: عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس 

اینستاگرامی @tafriheshahr مراجعه کنند.

 اعالم فراخوان دومین رویداد تداکس نوجوان 
در اصفهان

فراخوان جذب و انتخاب دومین تداکس نوجوان اصفهان با هدف گســترش ایده های ارزشمند 
اعالم شد.مسئول خانه نوجوان با اعالم این خبر گفت: ِتد به عنوان یک سازمان جهانی استیجی را 
فراهم کرده که افرادی با ایده های ارزشمند بتوانند حرف خود را به گوش مخاطبان خود در سراسر 
جهان برسانند؛ در نتیجه ِتدِاکس به عنوان یک رویداد غیرانتفاعی براساس قواعد و چهارچوب های 
ِتد در سراسر جهان به گسترش ایده های ارزشمند می پردازد. اســما سادات نکویی با بیان اینکه 
برگزاری همایش های تد می تواند طرز تفکر مخاطبانش را به طور خالقانه ای تغییر بدهد، اظهار 
کرد: براساس شعار پایه ای سازمان تد، هدف اصلی »گسترش ایده های ارزشمند« است؛ پس 
ایده مهم ترین پارامتر در یک ســخنرانی تد بوده و تنها به همین دلیل اســت که ویدئوهای تد در 
کل دنیا بازدید کننده های بسیاری دارند. وی افزود: برای سخنرانی در تد، مخاطب باید یک ایده 
مشــخصی را در نظر بگیرد و آن را در زمانی کوتاه با مخاطبان خود در میان بگذارد.مســئول خانه 
نوجوان ادامه داد: اولین تداکس ویژه نوجوان در اصفهان مرداد ماه ســال گذشته از سوی خانه 
نوجوان وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان برگزار شد و مورد 
اســتقبال مخاطبان زیادی قرار گرفت که  با توجه به میزان اســتقبال تصمیم بر آن شد دومین 
تداکس نوجوان نیز در اصفهان برگزار شــود. مســئول خانه نوجوان با بیان اینکه کمیته اجرایی 
برگزاری این همایش از خود نوجوانان هستند که بهترین فرصت برای کسب تجربه و دیده شدن 
آن هاست، گفت: در این رویداد قصد داریم برخی مســائل نوجوانان از دیدگاهی دیگر، به زبانی 
ساده و جذاب و در حضور خود نوجوانان بیان شود و مشــتاقانه منتظریم تا افراد متفکر، خالق، 
ایده پرداز و هنرمند از باال و پایین ها و تجربیات زندگی خود برای ما صحبت کنند. نکویی با بیان 
اینکه هدف از برگزاری تداکس نوجوانان گســترش ایده های ارزشمند و شنیدن تجربه و دانشی 
متفاوت از زبان آن هاســت، تصریح کرد: در برنامه ریزی ســال 99 قرار بود همانند سال گذشته 
دومین تداکس در مرداد  و همزمان با روز جهانی نوجوان برگزار شود ولی با توجه به شیوع کرونا، 
تصمیم بر آن شــد تا فراخوان جذب و انتخاب سخنران منتشر شود تا دانش آموزان آمادگی الزم 

را داشته باشند و بتوانیم در اولین فرصت رویداد را برگزار کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: مخاطبــان 1۲ تا 18 ســال بــرای شــرکت در برنامه فراخــوان جذب و 
 انتخاب ســخنران دومیــن تداکس نوجــوان تا ۳۰ اردیبهشــت مــاه فرصت دارنــد در لینک

 tedxesfahan.ir/speakers   ثبت نام کنند.

با مسئولان

 خبر روزاخبار

تقدیر از کادر درمانی 
بیمارستان غرضی به 

نمایندگی از شهردار اصفهان
مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشاغل 
شــهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان به نمایندگی از شهردار اصفهان از کادر 
درمانی بیمارستان غرضی اصفهان تقدیر کرد.

محمد مجیــری در جمع پرســتاران و کادر 
درمانــی ایــن بیمارســتان اظهار کــرد: از 
خودگذشــتگی و جانفشــانی کادر درمانی 
بیمارســتان ها، خاطرات حماســه هایی که 
کادر درمانی کشور در ایام دفاع مقدس رقم 
زدند را در خاطرات زنــده می کند.وی افزود: 
سفید پوشــانی که این روزها در مقابل تمام 
کمبودها و کاستی ها صبر پیشه کرده اند و بر 
اساس وظیفه انسانی خود تنها به نجات جان 
مردم فکر می کنند و با وجود مواجه شدن با 
نامالیمات، محکم و اســتوار فقط به وظیفه 

انسانی خود عمل می کنند.
مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشاغل 
شــهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان با بیــان اینکه همه مــردم مدیون 
خدمات مدافعان ســالمت هستند، تصریح 
کرد: امروز مردم قدرشــناس خدمات کادر 
درمانی بیمارســتان ها هســتند و بیش از 
گذشته نسبت به سختی کار آن ها و خدماتی 
که این قشر برای جامعه دارد، آگاه شده اند 
و گویای این ســختی ها و خدمات تصاویر 
و فیلم هایــی اســت که در فضــای مجازی 
دست به دســت می شــود.وی ادامــه داد: 
در دوران هشــت ســال دفاع مقــدس نیز 
امدادگران در خــط مقــدم و کادر درمان در 
پشت خط مقدم در بیمارستان ها به وضعیت 
مجروحان رسیدگی داشــتند و برای نجات 
جان مجروحان تــالش می کردند.مجیری 
تاکید کرد: در شــرایط ســخت کرونایی که 
همچنان علم بشر از کشــف دارو و واکسن 
علیــه آن عاجــز مانــده، مدافعــان عرصه 
سالمت هر روز نمایی از فداکاری و ایثار خود 
را در عرصــه خدمت به کشــور و نجات جان 

هم وطنانشان آشکار می کنند.

شرکت عمران شــهر جدید بهارســتان در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین 
مسکونی آپارتمانی خود را از طریق فراخوان عمومی فروش به صورت نقد و 
اقساط به شرح زیر و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان به فروش برساند: 

  زمان انتشار در روزنامه )نوبت اول(: 1۳99/۰۲/۲۳ ساعت 8 صبح
  زمان انتشار در روزنامه )نوبت دوم(: 1۳99/۰۲/۲۴ 

  مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1۳99/۰۳/۰1 
  آخرین مهلت ارســال و تحویل پیشــنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: 

1۳99/۰۳/18 ساعت 1۴
  زمان بازگشایی: 1۳99/۰۳/19 ساعت ۰9/۳۰ صبح

  زمان اعالم به برنده: 1۳99/۰۳/19 
  آخرین مهلت دریافت وجوه نقدی پس از برنده شــدن در فراخوان از 

برنده: 1۳99/۰۳/۲5 
  عودت مبلغ سپرده های شــرکت در فراخوان عمومی فروش 

متقاضیانی که برنده نشــده اند از تاریخ 1۳99/۰۳/۲۶ به بعد به استثنای 
نفرات دوم

  اعالم اســامی برندگان در تابلو اعالنات شــرکت به منزله ابالغ به برنده 
فراخوان می باشد.

حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بالمانع است
www.bnt.ir :پایگاه اینترنتی

baharestan_new_town :)کانال اجتماعی شرکت )اینستاگرام
تلفن: 9۶-۳۶8۶1۰9۰ داخلی ۲۰9 دفتر فروش

آگهی فراخوان عمومی فروش شماره 99/04 

شرکت عمران شهر جدید بهارستان م الف:842496 

نوبت دومنوبت اول
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 مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه تشریح سیاست های فوالد مبارکه
 در احداث خط نورد گرم شماره 2 این شرکت تصریح کرد:

کیفیت و سرعت شاخص های مهم اجرای پروژه نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه تشریح سیاست های فوالد مبارکه در احداث 
خط نورد گرم شماره 2 این شرکت که با حضور بخشی از پیمانکاران توانمند در 
این حوزه برگزار  شد، از دو شاخص کیفیت و سرعت به عنوان مهم ترین مولفه 
های اجرای این خط نورد منحصربه فرد یاد کرد. حمیدرضا عظیمیان گفت: برای 
کشور ما که در حال حاضر بخش قابل توجهی از ورق های خاص و با کیفیت 
مورد نیاز خطوط تولید صنایع مختلف خود را از محل واردات تامین می کند، به 
بهره برداری رسیدن هرچه سریع تر خط نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه از اهمیت 
خاصی برخوردار است.وی با تاکید بر مزیت های اجرای این پروژه تصریح کرد: با 
اجرای این خط جدید، ظرفیت تولید انواع ورق به ویژه ورق های فوالدی خاص 
به 8 میلیون تن افزایش خواهد یافت و در کنار این پروژه، 52 پروژه جنبی دیگر 
نیز آغاز خواهد شد و حجم عظیمی از فعالیت مرتبط، اشتغال و رونق اقتصادی 
برای کشور ایجاد خواهد شد.مدیر عامل فوالد مبارکه در همین خصوص افزود: 
رویکرد ما در تقسیم فعالیت های این ابر پروژه به گونه ای است که از تمامی 
ظرفیت های داخلی به نحو مطلوب بهرمند شویم.وی با تاکید بر این که منابع 
مالی مورد نیاز احداث این خط در نظر گرفته شده است، گفت: مصمم هستیم 
با حمایت دولت محترم و همکاری و همدلی شرکت های سازنده داخلی 
و پیمانکاران مربوطه این ابر پروژه را در مدت 30 ماه به سرانجام برسانیم. 
عظیمیان، عدم وجود هرگونه انحصار در ساخت این خط را از مهم ترین ویژگی 
های مراحل ساخت آن دانست و گفت: شرکت های برنده مناقصه در بخش 
های مختلف می توانند از ظرفیت های سایر شرکت ها به خوبی استفاده کنند. در 
واقع آن ها می توانند کارها را در قالب کنسرسیوم های مجزا با کیفیت و سرعت 
مطلوب انجام دهند. در هر حال همانگونه که پیش از این هم تاکید شد، رویکرد 

فوالد مبارکه استفاده از تمامی ظرفیت های موجود کشور است.  وی در بخش 
پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقالب بارها 
تاکید فرموده اند » نفس دشمن، دشمنی است«، از این رو با توجه به این که 
فوالد مبارکه از سوی دشمن مورد تحریم واقع شده است، اگر ما زانوی غم بغل 
بگیریم و منفعل شویم در مسیر مورد نظر دشمن حرکت کرده ایم بنابراین باید 
با احداث خطوط تولید از این دست، در مسیر ناامیدی دشمن، اشتغال زایی 
برای جوانان و رونق اقتصادی کشور گام برداریم. عظیمان با اشاره به این که 55 
درصد تجهیزات مکانیکی و برقی این پروژه با استفاده از ظرفیت های داخلی 
ساخته و نصب خواهد شد،خاطرنشان کرد: در کنار این پروژه، 52 پروژه جنبی 
دیگر آغاز به کار خواهد کرد و حجم عظیمی از کار،اشتغال و رونق اقتصادی برای 
کشور ایجاد خواهد شد.  وی با تاکید بر این که منابع مالی مورد نیاز احداث این 
خط در نظر گرفته شده است، گفت: بودجه مناسبی برای سال اول این پروژه 
 اختصاص یافته است وبه تناوب و برمبنای اولویت، منابع بعدی اختصاص

 خواهد یافت.  در ادامه این جلسه برخی از مدیران عامل و رؤسای هیئت مدیره 
شرکت های پیمانکاری جهان پارس و MMTE به بیان نقطه نظرات و طرح 
سواالت خود پرداختند.  در همین خصوص فرخ عالی پور، مدیر عامل شرکت 
ایریتک گفت: ورود به اجرای چنین پروژه ای جسارت باالیی را می طلبید که 
خوشبختانه مدیر عامل فوالد مبارکه با جرأت و همت باالیی به آن ورود کرد و بعد 
از 12 سال که این پروژه معطل بود، استارت کار آن را زد.  وی تصریح کرد: مهم این 
است که شرکت های حاضر در پروژه نورد گرم 2 فوالد مبارکه با همدلی و همت 
به جای رقابت، با هم رفاقت کنند تا این کار بزرگ انجام شود.خوشبختانه بستر 

انجام کار برای همه شرکت های توانمند و دلسوز فراهم است.

با هدف جلوگیری از قطعی آب؛

مشترکان اصفهانی سرانه مصرف آب را ۱۰ لیتر کاهش دهند
ــت:  ــان گف ــرداری و توســعه شــرکت آب و فاضــالب اصفه ــره ب ــاون به مع
عبــور از فصــل گــرم امســال بــدون افــت فشــار یــا قطعــی آب نیازمنــد ایــن 
اســت کــه مشــترکان دســت کم 10 لیتــر از مصــرف ســرانه آب در شــبانه روز 

ــد. را کــم کنن
ــون و 180 هــزار  ــک میلی ــان ی ــای اســتان اصفه ــزود: آبف ــری اف ناصــر اکب
ــه در  ــتند ک ــی هس ــترکان خانگ ــزار مش ــدود 800 ه ــه ح ــترک دارد ک مش
ــد، هشــت  ــر از مصــرف خــود بکاهن ــدام 10 لیت ــر ک ــه ه ــه روزان ــی ک صورت
میلیــون لیتــر از منابــع آبــی کــم نخواهــد شــد کــه رقم چشــمگیری اســت.

ــدت  ــه م ــبت ب ــون نس ــال تاکن ــاز س ــرف آب از آغ ــرد: مص ــه ک وی اضاف
مشــابه ســال قبــل بــه طــور متوســط 18 درصــد بیشــتر شــده و دلیــل ایــن 
امــر شــیوع ویــروس کرونــا و تاکیــد مســئوالن درمانــی بر شســت وشــوی 
ــرای جلوگیــری  ــر مســائل بهداشــتی ب بیشــتر دســت ها و رعایــت افزون ت
ــه ایــن بیمــاری اســت.اکبری افــزود: ســرانه مصــرف در اســتان  از ابتــال ب
اصفهــان در ســال گذشــته 14۹ لیتــر در شــبانه روز بود کــه امســال افزایش 
ــاری  ــال ج ــرای س ــم ب ــن رق ــر از ای ــم 10 لیت ــت ک ــش دس ــته و کاه داش
ــت.معاون بهــره بــرداری و توســعه شــرکت آبفــای  ضــروری و الزم اس
اصفهــان ادامــه داد: ایــن میــزان افزایــش در حالــی ثبت شــده کــه روزهای 
ــتر و  ــرارت بیش ــه ح ــده درج ــای آین ــه در ماه ه ــده ک ــاز نش ــوز آغ ــرم هن گ
ــام  ــر آمــار و ارق ــل توجهــی ب ــر قاب ــژه در کولرهــا تاثی ــه وی اســتفاده از آب ب

ــد داشــت. مصــرف خواه
ــه ای کــه از  ــا تجرب ــی ب ــی هواشناســی و حت ــا پیش بین ــه کــرد: ب وی اضاف
ــک دارد تابســتانی  ــاری خن ــه به ــم، ســال هایی ک ســال های گذشــته داری
گرم تــر خواهــد داشــت و بــا توجــه بــه اینکــه بیمــاری کوویــد-1۹ همچنان 
ــش رو  ــای پی ــرف آب در ماه ه ــه مص ــل مالحظ ــش قاب ــود دارد افزای وج
ــرد: بســتن شــیر آب در زمــان شســت  ــح ک ــری تصری رخ خواهــد داد.اکب
ــده ای  ــا مســواک زدن کار ســخت و پیچی ــروف و ی وشــوی دســت ها و ظ
ــال  ــن ح ــا ای ــا ب ــد؛ ام ــام ده ــد آن را انج ــخصی می توان ــر ش ــت و ه نیس
ــر ســبب هــدر رفــت حجــم  ــن ام ــد و همی ــت نمی کنن بســیاری آن را رعای
ــعه  ــرداری و توس ــره ب ــود.معاون به ــول روز می ش ــی آب در ط ــل توجه قاب
شــرکت آبفــای اصفهان، نصــب تجهیــزات کاهنــده مصــرف آب در منــازل را 
راهــکاری دیگــر بــرای مصــرف بهینــه مایــه حیــات برشــمرد و گفــت: انواع 
ســردوش ها، شــیرآالت اهرمــی و یــا بــا چشــم الکترونیکــی و لــوازم دیگر 
30 تا 60 درصــد صرفــه جویــی را بــه همــراه دارد و از مشــترکان می خواهیم 

از ایــن وســایل هــم اســتفاده کننــد.وی بــا اشــاره بــه اهمیــت اســتفاده از 
ــت  ــل از شس ــرد: آب حاص ــد ک ــه تاکی ــارف روزان ــتری در مص آب خاکس
وشــوی ســبزیجات و حبوبــات بــه شــرط عــدم اســتفاده از مــواد شــوینده 
بــه راحتــی بــرای آبیــاری گلــدان و باغچــه مناســب اســت و در نــگاه اول در 
یــک خانــه حجــم زیــادی نیســت ؛امــا وقتــی یــک شــهر یــا یــک اســتان 
ــک  ــد کم ــت کنن ــت را رعای ــم اهمی ــر ک ــه ظاه ــاده و ب ــوع س ــن موض همی

بزرگــی بــه حفــظ منابــع آبــی خواهــد بــود.
ــاری در  ــال ج ــای س ــدار بارش ه ــر، مق ــان ام ــالم متولی ــاس اع ــر اس ب
سرشــاخه های زاینــده رود نســبت بــه مشــابه ســال قبــل حــدود 50 درصــد 

ــر شــده اســت. کمت
ــان و آمــوزش پزشــکی،  ــن اعــالم وزارت بهداشــت، درم ــر اســاس آخری ب
تعــداد کل مبتالیــان بیمــاری کوویــد-1۹ در کشــور بــه بیــش از 106 هزارنفر 

و تعــداد کل قربانیــان آن بــه افــزون بــر 6 هــزار و 500 نفــر رســیده اســت.
ــام  ــی از ای ــده رود در برخ ــکی زاین ــی و خش ــع  آب ــمگیر مناب ــش چش کاه
ــر آلودگــی  ــن اســتان نظی ــراروی ای ــون در صــدر چالش هــای ف ســال اکن
هــوا، ترافیــک، فرونشســت زمیــن و زیســت محیطــی اســت کــه بــه تاکید 
کارشناســان و مســئوالن امــر بایــد بــرای برون رفــت ایــن معضــل اساســی 
فراگیــر برنامه ریــزی علمــی و عملــی پایــدار بــا اجــرای طرح هــای تامیــن 

ــرد. آب صــورت گی
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