
بازگشایی رستوران ها، دغدغه ها برای نظارت های بهداشتی بر این اماکن را افزایش داده است؛

بازگشایی به قید شرط
5

 ساماندهی محوطه  باستانی تپه اشرف اصفهان
 در راستای جلوگیری از بروز آسیب های احتمالی صورت گرفت؛ 

7

اصفهانی ها 9 هزار واحد 
 خون به نیازمندان

 اهدا کردند

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

رد پای دالالن از بازار 
مسکن پاک می شود

5

8
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 رییس پلیس راهور استان
 خبر داد:

 اعمال قانون خودروهای
 فاقد معاینه فنی در اصفهان

3

افزایش ۱۶۰ درصدی آمار 
مرسوله های پستی خرید 

اینترنتی در اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
5قیمت: ۱۰۰۰ تومان

مبادی 
ورودی استان 

 چهارمحال
 و بختیاری 

4کنترل می شود

خسارت حداقل 
2۰ میلیون 

تومانی به هر 
 آموزشگاه 
آزاد اصفهان

 با توجه به پیاده سازی سامانه برون سپاری اخذ مالیات
 نقل و انتقال امالک به دفاتر اسناد رسمی سطح استان اصفهان صدور  گواهی 

 مالیاتی برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی امالک مسکونی دارای 
پایان کار از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت خواهد گرفت.

 مرکز ارتباط مردمی ۱52۶ آماده پاسخگویی
 به مودیان محترم مالیاتی می باشد.

 م الف:855065)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان(

آگهی فراخوان شناسائی پیمانکار)نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد برای انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
 آب شرب خود پیمانکاران معتبر و مرتبط را شناسائی و ارزیابی نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت    
    می شود حداکثر تا ساعت ۱4 روز یکشنبه مورخ 99/۰3/۱8 اطالعات زیر را تهیه و در یک پاکت دربسته به 
دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان شیخ کلینی- خیابان جابر 

ابن حیان- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ارسال نمایند.

۱- تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب از  وزارت نیرو.

2- تصویر گواهی صالحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی.

3- شماره تلفن گويا:  8-3۶۶8۰۰3۰-  ۰3۱ )داخلی 335 آقای مهندس محمودی زاده(

کاهش مراجعات مردمی        حفظ سالمت عمومی جامعه          توسعه اهداف دولت الکترونیک

 سریال تکراری لیگ نوزدهم 
کی تمام می شود؟

 تمام دردسرهای 
یک جام
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چین در برابر فشارهای خارجی درباره کرونا کم آورد
یک مقام سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد چین با اعزام یک هیئت تحقیق بین المللی برای تحقیق در 
خصوص منشأ کرونا موافقت کرده است.به نوشته روزنامه »سیدنی مورنینگ هرالد«، دکتر »مایکل رایان«، 
مدیر سازمان جهانی بهداشت در امور اضطراری ضمن تمجید از تعامل »هر روزه« چین با این سازمان گفته که 
سازمان جهانی بهداشت و بسیاری از دولت ها در دنیا مشتاق به تحقیق درباره منشأ این ویروس هستند.وی 
درباره پاسخ چین به درخواست ها برای تحقیق درباره منشأ کرونا گفت: »از بابت پیام های بسیار هماهنگی 
که از چین دریافت می کنیم بسیار خرسندم. چین رویکردی باز در این خصوص دارد.«رایان خاطرنشان کرد: 
هنوز تاریخی برای اعزام یک هیئت بین المللی جهت انجام تحقیقات مشخص نشده است؛ اما منتظریم 

که در اسرع وقت این کار را انجام دهیم.

»بولسونارو« به رفع اتهاماتش در دیوان عالی برزیل امید دارد
رییس جمهوری برزیل مدعی است، بر خالف آنچه وزیر دادگستری سابق دولتش به هنگام استعفای 
چندی پیش خود عنوان داشته، برای اعمال نفوذ بر انتصاب مقام های امنیتی و پلیس تالش نکرده و 
انتظار دارد دادگاه عالی او را از اتهامات وارده تبرئه کند.ژایر بولسونارو، رییس جمهوری برزیل با انتشار 
بیانیه ای گفت انتظار دارد دادگاه عالی کشورش به متوقف کردن تحقیقات درباره اتهام مداخله وی در امور و 
مسائل مرتبط با پلیس تصمیم بگیرد.بولسونارو گفت: هرگز در کارهای پلیس فدرال مداخله نکردم. تمامی 
صحبت هایی که با این حرف مغایر باشند، پوچ و بی معنی هستند. مشاهدات تعداد بی شماری از نمایندگان 
فدرال تایید می کند که من هرگز از هیچکدام از آن ها تقاضای اطالعات نداشتم. من در برخورد با این مسئله 
انتظار مسئولیت پذیری و صداقت دارم.تحقیقات دادگاه عالی برزیل همچنان در مراحل ابتدایی خود قرار 
دارد و این دادگاه به بیانیه بولسونارو پاسخ نداده است. چنانچه پرونده تحقیقات به مرحله محاکمه برسد، 

بولسونارو باید برای مدت ۱۸۰ روز از ریاست جمهوری معلق شده تا در دادگاه به عنوان متهم حاضر شود.

طرح مخفیانه چند کشور غربی در لیبی لو رفت
کارشناسان سازمان ملل متحد متوجه طرح سری چند کشور غربی شامل استرالیا، انگلیس و آمریکا در 
لیبی شده اند.در یک گزارش محرمانه از سازمان ملل متحد که به رویت خبرگزاری آلمان رسیده خاطرنشان 
شده دست کم ۲۰ نفر از کشورهای استرالیا، فرانسه، مالت، آفریقای جنوبی، انگلیس و آمریکا در پروژه ای 
به نام »Opus« برای حمایت از ژنرال »خلیفه حفتر«، فرمانده نیروهای شرق لیبی مشارکت کرده اند.طبق 
این گزارش این افراد اواخر ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ میالدی در »امان«، پایتخت اردن سوار یک هواپیمای باری 
شدند. ماموریت رسمی و اعالم شده این گروه، سفر از طرف جامعه علمی برای انجام تحقیقاتی ژئوفیزیکی 
در لیبی از طرف اردن بود؛ اما در گزارش سازمان ملل آمده که این ماموریت در واقع پوششی بوده و این 
افراد در واقع اعضای شرکت های نظامی خصوصی هستند. ماموریت اصلی این گروه جلوگیری از حرکت 

کشتی های ترکیه ای در مسیر حرکت به سمت شهر ساحلی طرابلس بوده است. 

پاکستان اجازه دخالت کشورهای خارجی در بلوچستان را نمی دهد
وزیر کشور پاکستان ضمن اذعان به دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی ایالت بلوچستان اعالم 
کرد: اجازه نخواهیم داد این مشکل ادامه پیدا کند.وی تصریح کرد: طی هفته های اخیر حمله به نظامیان 
پاکستانی در منطقه بلوچستان افزایش پیدا کرده است و ما می دانیم که کدام کشورها در این حوادث نقش 
دارند.وزیر کشور پاکستان با اشاره به اظهارات اخیر یک افسر سابق ارتش هند مبنی بر حمایت از تروریست 
ها در ایالت بلوچستان گفت: بهتر است هند به وضعیت وخیم کشمیر توجه کرده و تالش کند مردم این منطقه 
را از حقوق ابتدایی انسانی شان محروم نکند.اعجاز احمد شاه افزود: نقض حقوق بشر در کشمیر آنقدر آشکار 
و واضح است که دیگر تمام کشورهای اسالمی علیه هند موضع می گیرند.وی افزود: ما خواهان امنیت 

در منطقه هستیم ولی با هر عاملی که باعث بی ثبات شدن و نا امنی کشورمان شود مقابله خواهیم کرد.

توافق الکاظمی و حشد الشعبی برای آرام نگه داشتن اوضاع عراق؛

عراق در آرامش
از زمانی کـه مصطفی الکاظمی سـمت نخسـت وزیری عـراق را برعهده 
گرفته اسـت، منطقه سـبز یـا الخضراء بغـداد شـاهد هیچ گونـه حمله 
موشـکی یـا خمپـاره ای از سـوی نیروهـای حشـد الشـعبی نبـوده 
اسـت جـز یـک بـار کـه یـک خمپـاره بـه خـارج ایـن منطقـه شـلیک 
شـد و تحلیلگـران آن را بـه منزلـه اعتراضـی علیـه برافراشـتن پرچـم 
همجنس گرایان در مقـر اتحادیه اروپا دانستند.سـایت العربی الجدید 
نوشـت، سـواالت زیـادی دربـاره اینکـه چـرا مقاومت عـراق دسـت از 
حمله به مقرهـای آمریکا برداشـته  و در مقابـل نیز پادگان هـای عراقی 
مـورد حملـه نیروهـای خارجـی قـرار نگرفته انـد، وجـود دارد. تنـش 
میـان گروه هـای مقاومـت عـراق و آمریـکا بعـد از ترور شـهید سـردار 
قاسـم سـلیمانی، فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران انقـالب 
اسـالمی ایران و ابومهـدی المهنـدس، معاون رییس سـازمان حشـد 
الشـعبی افزایـش یافت.به گفتـه منابـع امنیتی عـراق، منافـع آمریکا 
و ائتـالف بین المللی در عـراق از اوایـل ۲۰۲۰ بیـش از ۵۰ بـار در معرض 
حمالت موشـکی و خمپاره ای قرار گرفت. سـفارت آمریـکا، پایگاه ها و 
پادگان ها در بغـداد، االنبار، صـالح الدین، نینوا و کرکوک و شـرکت های 
نفـت آمریکایـی در بصـره مـورد هـدف قـرار گرفتنـد. مهم تریـن آن ها 
پـادگان التاجی، فـرودگاه وبسـمایه در شـمال و غرب و جنـوب بغداد، 
منطقه سـبز بغـداد و کاخ هـای ریاسـت جمهوری در نینـوا، کـی وان در 
کرکوک، بلـد در صـالح الدین، عیـن االسـد در االنبار، مقر شـرکت های 
نفت در البرجسـیه در بصـره و پایگاه های دیگـری مثل البعـاج، القائم 
در نینوا و االنبار هسـتند.دو مسـئول عراقی درباره وضعیت کنونی اعالم 
کردند، مصطفـی الکاظمـی هفته گذشـته در سـفرش به مقر سـازمان 
حشد الشـعبی با رهبران حشـد درباره توقف حمالت موشکی کاتیوشا 
و اهمیـت ورود بـه مرحلـه آتش بـس فراگیـر و ممانعـت از وادار کردن 
آمریکایی هـا بـه تکـرار حمالت اواسـط مـارس کـه مقرهـای مقاومت 
عـراق در جـرف الصخر، غـرب کربـال و االنبار را هـدف قـرار داد، صحبت 
کرد.یـک مسـئول دولتـی عراقـی اعـالم کـرد الکاظمـی مسـتقیما از 
رهبران حشـد الشـعبی خواسـت بـه او در ماموریتـش بـرای برقراری 
آتش بـس و ثبـات امنیتـی در داخـل عـراق کمـک کننـد. وی در مقابل 
متعهد شـد که از حشـد الشـعبی به طـور کامـل حمایـت کند.بـه گفته 
ایـن مسـئول، الکاظمـی بـا لحنـی منعطف و نـرم بـا گروه های حشـد 
الشـعبی و نمایندگان شـان صحبت کرد.فالح الفیاض، رییس سازمان 
حشـد الشـعبی متعهد شـده که گروه هـای حشـد الشـعبی را آرام کند 
در مقابـل الکاظمـی نیـز عدم تنـش سیاسـی علیه حشـد الشـعبی یا 
تـالش بـرای لغـو یـا تعلیـق قانـون آن در پارلمـان را تضمیـن کند.این 
مسـئول گفت: فرماندهان حشـد الشـعبی از فکـر آتش بـس میان دو 

طرف قانع نشـدند و برخی از گروه ها خشـمگین هسـتند چراکه انتقام 
خـون المهنـدس و سـلیمانی بـه شـکل مطلـوب گرفته نشـده اسـت؛ 
امـا ایـن رهبـران متقاعد شـدند کـه مقابلـه را تـا زمان خـروج عـراق از 
باتالق هـای کنونـی بـه تاخیـر بیندازند.یکـی از سیاسـتمداران نزدیک 
به  حشـد الشـعبی اعالم کرد یـک جناح در داخـل گروه هـای مقاومت 
عراق وجـود دارد که بـا آتش بس مخالف اسـت و اکنون رهبران حشـد 
الشـعبی  برای متقاعد کـردن آن و ممانعـت از نقـض آتش بس تالش 
می کننـد بـه ویـژه اینکـه آمریکایی ها از شـش پایـگاه در دوره گذشـته 
عقب نشـینی کرده و در مناطق کمتری نسـبت به قبل مسـتقر هستند. 
قرار اسـت ماه آتی میـالدی مذاکراتی میـان عراق و آمریکا برگزار شـود 
که از سـال ۲۰۱۱ اولین مذاکـرات در نوع خود اسـت. به گفته مسـئوالن 
عراقـی، ایـن مذاکـرات فراگیر بـا پیشـنهاد آمریـکا صـورت می گیرد و 
طرحی برای ایجاد نقشـه راه میان دو کشـور اسـت.کریم المحمداوی، 
عضو پارلمان عـراق از ائتـالف الفتـح گفت: آمریـکا از طریـق پیام های 
علنـی و سـری خود بـه دولـت عـراق بـرای مهـار کـردن نقش  حشـد 
الشـعبی  تـالش می کنـد و بـا روش هـای مختلـف بـه دنبـال هـدف 
قرار دادن حشـد الشـعبی اسـت چراکـه یک دسـتگاه امنیتـی نظامی 
اسـت. آمریـکا دنبـال فرصت اسـت تـا  حشـد الشـعبی  را بـا حمالت 

هوایی هدف قـرار دهد؛ امـا از وظایف دولـت الکاظمی این اسـت که از 
نهادهـای امنیتی از طریـق دیپلماتیک حمایت کند چراکـه هر حمله ای 
علیه  حشـد الشـعبی  یا حتی گروه هـای مقاومت اسـالمی احتماال به 
رویارویی میـان دو طـرف منجر می شـود و ما خواهـان مقابلـه با هیچ 
کسـی نیسـتیم چراکه جنگ علیه داعش خواهد بود کـه فعالیت های 
قبلی خـود را ازسـرگرفته اسـت.وی تاکیـد کرد: واشـنگتن تاکنـون به 
تصمیمـات بغـداد و قوانیـن پارلمـان عـراق احترام نگذاشـته اسـت و 
مـا منتظر نتایـج مذاکـرات آتـی هسـتیم.عادل الکرعاوی، سـخنگوی 
گروه»انصـارا... االوفیـاء« گفـت: آمریـکا می خواهد از محـور مقاومت 
که هـدف آن ضربه زدن بـه گروه هـای اسـتکبار و اشـغالگران در جهان 
اسـالمی اسـت، خالص شـود. نیروهای محور مقاومت آمـاده هرگونه 
حملـه ای هسـتند.احمد الشـریفی، تحلیلگـر سیاسـی عراقـی گفت: 
واشـنگتن بـه رویارویـی نظامـی بـا گروه هـای مسـلح در عـراق فکـر 
نمی کنـد امـا در عیـن حـال بـرای تامیـن مناطـق نیروهایـش تـالش 
می کنـد و بعـد از اسـتقرار سـامانه پاتریـوت در پایگاه های عین االسـد 
االنبـار و حریر در اسـتان اربیل به صورت نسـبی توانسـته بـه این هدف 
برسـد. واشـنگتن همواره بـرای حل مشـکالت از طریق مذاکـره تالش 

می کنـد.

وزیر انرژی قطر اعالم کرد که هر چند مزایده اجرای 
طرح های تولید گاز مایع توسط شرکت قطر پترولیوم 
به دلیل کاهش تقاضا در بازار و شیوع ویروس کرونا، به 
تعویق افتاده اما دوحه امیدوار است قراردادهای نهایی 
آن تا پایان سال جاری امضا شود.به گزارش روزنامه 
فایننشال تایمز، سعد بن شریده الکعبی وزیر انرژی 
قطر اعالم کرد که پروژه های میدان گازی گنبد شمالی 
قرار است ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع قطر را از تولید 
سالیانه ۷۷ میلیون به ۱۱۰ میلیون تن تا سال ۲۰۲۵ 
افزایش دهد و این مقدار می تواند تا دو سال پس از آن 
به ظرفیت تولید ۱۲۶ میلیون تن در سال برسد.الکعبی، 
مدیر اجرایی شرکت قطر پترولیوم در جریان نشست 
شورای تجاری قطر- آمریکا گفت که مزایده های این 
طرح به خاطر کووید-۱۹ به تعویق افتاده؛  اما قراردادهای 

نهایی آن تا پایان سال جاری امضای می شود.وی 
افزود که پروژه میدان گنبد شمالی با تمام توان در حال 
پیشروی بوده و تنها مسئله موضوع گسترش کرونا و 
تولیدکنندگان است.به نوشته فایننشال تایمز، اقدام 
برای گسترش پروژه گازی قطر به این کشور کوچک 
حوزه خلیج فارس کمک می کند تا عنوان بزرگ ترین 
تولید کننده گاز طبیعی مایع را از استرالیا باز پس گیرد.

در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا قیمت های گاز 
طبیعی مایع در آسیا که مرکز تقاضا برای سوخت های 
فسیلی است، به پایین ترین قیمت خود تنزل پیدا 
کرده است.الکعبی در ادامه بیان کرد در حالی که قطر 
پترولیوم قیمت های خود را تا حدود ۳۰ درصد کاهش 
داده ؛ اما قطعا هیچ راهی در راستای کاهش تولید برای 
دوحه همانند تولید کنندگان نفت جهان وجود ندارد.

وزیر انرژی قطر با اشاره به اینکه کشورش در وضعیت 
مالی خوبی قرار دارد، افزود که بازارهای انرژی می تواند 
فرصت هایی را برای قطر پترولیوم به وجود آورده تا 
لمللی  سرعت سرمایه گذاری را در پروژه های بین ا
باال ببرد.ماه جاری میالدی شرکت قطر پترولیوم به 
توافق نامه پیشبرد سه پروژه حفاری در ساحل کامپچه 
در مکزیک و همچنین توافق با شرکت توتال فرانسه 
برای دستیابی ۴۵ درصد سهام مشارکت در دو پروژه 
حفاری در ساحل عاج دست پیدا کرده است.  میدان 
گنبد شمالی قطر در خلیج فارس در قسمت جنوبی 

میدان پارس جنوبی ایران قرار دارد.

 ابراز امیدواری قطر برای امضای قراردادهای توسعه
 میدان گازی مشترک با ایران

هیئتی از ایران به منظور بررسی حادثه غرق شدن مهاجران افغانستانی در رودخانه هریررود به کابل سفر می کند.محسن بهاروند، معاون حقوقی وزیر خارجه ، سیدرسول 
موسوی، دستیار وزیر خارجه و نماینده مرزبانی به منظور بررسی حادثه غرق شدن مهاجران افغانستانی عازم کابل می شوند.ایران مستنداتی دارد که وقوع حادثه در حریم 
خود را تکذیب می کند.رسانه های افغانستان در ۱۲ اردیبهشت ماه به نقل از افرادی که در ظاهر به طور غیرقانونی از استان هرات افغانستان وارد خاک ایران شده و در رودخانه 
هریررود غرق شده بودند، ادعا کردند که این افراد توسط مرزبانان ایرانی شکنجه و مجبور به انداختن خود به رودخانه شده اند.این موضوع دستمایه تالش رسانه های 
فارسی زبان ضد ایرانی برای تخریب مناسبات دو ملت ایران و افغانستان شد.حدود ۱۵۰ کیلومتر از مرز ایران و افغانستان رودخانه هریررود است که در تابستان ها خشک 
و محل عبور مهاجران بوده و در زمستان به ویژه در ایامی که سدها باز شوند پرآب و خروشان است. ساالنه حدود۵۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی از افغانستان راهی ایران می شوند.

ایران، مستندات گسترده ای دارد که چنین اتفاقی در مرزهای ایران رخ نداده است. به گفته سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه به لحاظ واقعیات عینی، 
بر اساس گزارش های تایید شده که از مرزبانی جمهوری اسالمی ایران دریافت شده است در تاریخ مورد نظر و در محدوده ادعایی چنان واقعه ای رخ نداده و مواجهه ای از 

هیچ نوع میان نیروهای جمهوری اسالمی ایران با اتباع افغان اتفاق نیفتاده است.

نقل قول روزسفر هیئت ایرانی به کابل جهت بررسی یک موضوع جنجالی

وز عکس ر

حضور مقامات 
ونزوئالیی و سفیر 

ایران در کنار نفتکش 
»فورچون«

تعــدادی از مقامات ونزوئالیی و 
سفیر ایران در این کشور آمریکای 
التین در کنــار نفتکــش ایرانی 
»فورچون« حامل فرآورده های 
نفتی صادراتی ایــران به مقصد 
ونزوئال که در حال تخلیه بار خود 

است، حضور پیدا کردند.

 واکنش سفیر ایران در  ونزوئال 
به رسیدن نفتکش ایرانی

سـفیر ایـران در ونزوئـال گفـت: اقـدام آمریـکادر عـدم تعـرض بـه نفتکش هـای ایـران نشـان 
داد کـه همچنـان در الیه هایـی از حاکمیـت در ایـن کشـور عقـل، دوراندیشـی و تدبیـر زنـده 
اسـت.حجت ا... سـلطانی، سـفیر ایران 
در ونزوئـال در حسـاب کاربـری خـود در 
توئیتـر بـا انتشـار رشـته پیامی بـه زبان 
اسـپانیایی نسـبت به رسـیدن نفتکش 
ایرانی حامـل بنزین بـه ونزوئال واکنش 
نشـان داد.وی در یادداشـت خود تاکید 
کـرد: اقـدام  آمریـکا  در عـدم تعـرض 
بـه  نفتکش هـای ایرانـی نشـان داد که 
همچنـان در الیه هایـی از حاکمیـت در 
ایـن کشـور عقـل، دوراندیشـی و تدبیـر 
زنده است.سـفیر کشـورمان در کاراکاس ادامـه داد: این موضوعـات باید به جنگ طلبـان بفهماند 
کـه رعایـت مقـررات و معاهـدات بین المللی توسـط دولت هـا از جملـه آمریـکا، جهانـی امن تر را 

بـرای همـه کشـورها و آمریـکا ایجـاد خواهـد کرد.

هشدار صریح فرمانده نیروی دریایی سپاه  به قاچاقچیان
فرمانده نیـروی دریایی سـپاه گفت: بـه قاچاقچیان کاال و سـوخت که نظـام اقتصادی کشـور را به 
چالش می کشـند، هشـدار می دهیم کـه در صورت تـداوم ایـن راه، شـناورهای  حامل قاچـاق را با 
خارج کردن خدمه آن به آتش می کشیم.سـردار علیرضا تنگسـیری با اشـاره به حمایـت برخی از 
مسـئوالن کشـورهای همسـایه از قاچاق کاال به کشـورمان، تصریح کرد: مبارزه با صید ترال، مبارزه 
با قاچاق کاال و مبـارزه با قاچاق سـوخت را به عنوان یکـی از مهم ترین اولویت هـای نیروی دریایی 
سـپاه با جدیت پیگیـری خواهیـم کرد و دشـمنانی کـه مبارزه سیاسـی و اقتصـادی را بـا موضوع 
قاچاق با ما شـروع کرده انـد، بدانند عزم مـا در برخورد بـا قاچاق جزم اسـت و اجـازه نخواهیم داد 

که قاچاق، ریشـه های اقتصاد کشـور را مـورد ضربه قـرار دهد.

 توئیتر، حساب کاربری سفارت ایران در روسیه را مسدود کرد
بخش رسـانه ای سـفارت جمهـوری اسـالمی ایران در روسـیه اعـالم کرد که شـرکت توئیتـر بدون 
هیـچ دلیلی حسـاب کاربـری ایـن سـفارت به زبـان روسـی را مسـدود کـرده اسـت.بنا بـر اعالم 
سـفارت ایران در مسـکو، شـرکت توئیتـر تاکنون به درخواسـت سـفارت کشـورمان مبنـی بر علت 
مسـدود شـدن این حسـاب پاسـخ نداده اسـت.گفتنی اسـت، توئیتـر و اینسـتاگرام پیش تر نیز 

حسـاب کاربری چند رسـانه ایرانـی را مسـدود کـرده بودند.

یاوه گویی  جدید »نتانیاهو« علیه ایران
بـه گـزارش جروزالـم پسـت، بنیامیـن نتانیاهـو نخسـت وزیـر رژیـم صهیونیسـتی در اظهاراتـی 
بی اسـاس مدعـی شـد: هـر کسـی مـا را تهدیـد کنـد، خـود را در معـرض خطـر بزرگ تـری قـرار 
داده اسـت.وی مدعـی شـد: تهدیدهـا متوقـف نمی شـوند. شـما شـنیده اید کـه مسـئوالن ایران 
ما را بـه نابـودی تهدیـد می کننـد، هرکسـی تهدید بـه نابودی مـا کنـد، موفـق نخواهد شـد و خود 
را در معـرض خطـر بزرگـی قـرار می دهد.نتانیاهـو در ادامـه گزافه گویـی خـود ادعا کرد: سیاسـت 
 اسـراییل با رفتار ایـران در همه جا مخالف اسـت. مـا از ایجاد پایگاه هایی در سـوریه توسـط آن ها

 جلوگیری می کنیم.

کافه سیاست

منتخب مجلس یازدهم:

  با »حاجی بابایی«
 در یک کشتی هستیم

ــان  ــا بیـ منتخـــب مجلـــس یازدهـــم بـ
اینکـــه مـــا بـــا حمیدرضـــا حاجـــی 
ـــت:  ـــتیم، گف ـــتی هس ـــک کش ـــی در ی بابای
تکلیـــف انقالبـــی همـــه ایـــن بـــود کـــه 
یکـــی شـــویم، بـــر همیـــن اســـاس 
نامـــزد نایـــب رییســـی مجلـــس شـــدم 
امـــا اســـتمزاج را درســـت نمی دانـــم. آن 
ـــی  ـــم زد.»عل ـــر آن نخواه ـــم و زی را پذیرفت
نیکـــزاد« یـــادآور شـــد: مجلـــس دهـــم 
ــوه  ــان داد و قـ ــود را نشـ ناکارآمـــدی خـ
ـــه ســـفیدها برخـــورد  ـــا یق ـــد ب ـــه بای قضایی
کند.منتخـــب مجلـــس یازدهـــم بـــا 
ــور  ــدرت و حضـ ــرای قـ ــه بـ ــان اینکـ بیـ
ــت:  ــده ام، گفـ ــه نیامـ ــت رییسـ در هیئـ
تکلیـــف انقالبـــی همـــه ایـــن بـــود کـــه 
ـــزد  ـــن اســـاس نام ـــر همی یکـــی شـــویم، ب
ـــن  نایـــب رییســـی مجلـــس شـــدم امـــا ای
ــی  ــم ولـ ــت نمی دانـ ــتمزاج را درسـ اسـ
آن را پذیرفتـــم و زیـــر آن نخواهـــم زد، 
ـــی در  ـــی بابای ـــای حاج ـــور آق ـــا حض ـــا ب م
ـــی  ـــا کس ـــردم ب ـــتیم، م ـــتی هس ـــک کش ی
عقـــد اخـــوت نبســـته اند اگـــر درســـت 
عمـــل نکنیـــم واکنـــش منفـــی نشـــان 
ـــای  ـــه آق ـــان اینک ـــا بی ـــزاد ب می دهند.نیک
حســـینی را از خـــودم بهتـــر می دانـــم 
ــت  ــه در هیئـ ــرد کـ ــول نکـ ــا وی قبـ امـ
ـــه  ـــت رییس ـــزود: هیئ ـــد، اف ـــه باش رییس
ـــرون  ـــد و بی ـــدگان باش ـــادم نماین ـــد خ بای
ــد و از  ــته باشـ ــدار داشـ ــس اقتـ از مجلـ
ـــاع  ـــس دف ـــگاه مجل ـــان و شـــأن و جای کی
ـــان  ـــر خودش ـــه نظ ـــد ک ـــد بدانن ـــد. بای کن
ـــدارد، تواضـــع  ـــت ن ـــدگان ارجحی ـــه نماین ب
ـــان  ـــند.وی خاطرنش ـــته باش ـــوکل داش و ت
ــم و  ــر کار کنیـ ــا یکدیگـ ــد بـ ــرد: بایـ کـ
همـــه بارهـــا را بـــر دوش حضـــرت آقـــا 
ـــت اخـــالق محـــور داشـــته  ـــم، رقاب نیندازی
باشـــیم و بـــرای خـــدا ادای تکلیـــف 
ـــد  ـــام ش ـــات تم ـــه انتخاب ـــم. روزی ک کنی

رقابـــت را بـــه بـــرادری تبدیـــل کنیـــم.

بین الملل
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مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:
21 هزار چاه غیرمجاز در استان وجود دارد

مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت:نزدیک به ۲۱ هزار چاه غیرمجاز در 
اســتان اصفهان وجود دارد که این تعداد ســاالنه بیش از ۳۵۰ میلیون متر مکعب آب از دل زمین 

بیرون می کشد.سیدمهدی میرباقری 
تعداد چاه های مجاز اســتان را بالغ بر 
۴۰ هــزار حلقه اعالم کــرد و افزود: این 
چاه ها ســاالنه حدود ســه میلیارد متر 
مکعب از آب های زیرسطحی را به صورت 
غیرقانونی و بی حساب و کتاب استخراج 
می کنند.وی ادامــه داد: این مقدار آب 
بســیار زیاد و برای درک بهتر و روشــن 
شــدن این رقم می توان این گونه مثال 
زد که ســد زاینده رود یک میلیارد و ۴۰۰ 

میلیون متر مکعب گنجایش دارد، یعنی بیش از ۲ برابر ظرفیت کامل این ســد، در طول ۱۲ ماه از 
ذخیره آب های زیرزمین استان کاسته می شود.

مدیر حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهان، نصب کنتور های حجمی هوشــمند 
را راهکاری بــرای جلوگیــری از تخلــف اضافــه برداشــت از چاه های مجاز اســتان برشــمرد 
و اظهارداشــت: گرانی این تجهیزات مســئله اصلــی برای نصــب روی تمامی چاه ها به شــمار 
می رود، اکنــون قیمت یــک کنتور حجمــی هوشــمند از ۱۰ تا ۱۸ میلیــون تومان اســت.وی با 
بیان اینکــه نزدیک بــه ۲۱ هزار چــاه غیرمجاز در اســتان وجود دارد کــه البته تمامــی آن فعال 
 نیســت، اضافه کــرد: این تعــداد ســاالنه بیــش از ۳۵۰ میلیون متــر مکعــب آب از دل زمین 

بیرون می کشد.

افزایش سرعت اجرای طرح های راهداری در بخش روستایی 
با شیوع کرونا

مســئول نگهداری راه های روســتایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان از 
تخصیص۴۵۰ میلیون ریــال اعتبار برای احداث راه بین دو روســتای جمبزه و علــی آباد جمبزه 

در شهرســتان دهاقان خبر داد.محمد 
کاظمــی درباره اجــرای طرح ابــرار در 
روســتای علی آباد جمبــزه اظهار کرد: 
به دلیل نبــود راه ارتباطی بیــن این دو 
روستا، شهروندان مجبور به استفاده از 
نزدیک ترین راه اصلی هستند،بنابراین 
ورود به جاده های پرتردد برون شهری 
مخاطرات فراوانی برای این قشر ایجاد 
می کند. این در حالی است که با ساخت 
راه روستایی به طول ۱.۴ کیلومتر عالوه 

بر کوتاه کردن زمان سفرها، ایمنی تردد کاربران این دو روستا به طرز چشمگیری ارتقا خواهد یافت.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح به صورت امانی و با اســتفاده از ماشــین آالت و نیروی انسانی 
اداره کل آغاز شده است، تصریح کرد: هم اکنون هشت دستگاه ماشین آالت برای ساخت این راه 
 در حال فعالیت هستند. بر اساس پیش بینی ها این طرح تا دو ماه آینده تکمیل و به بهره برداری 

خواهد رسید.

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان معتقد است که افزایش یا کاهش قیمت گوشت قرمز در آینده قابل پیش بینی نیست؛

آینده ناپیدای قیمت در بازار گوشت

فعاالن بازار می گویند قاچاق گوشــت در  مرضیه محب رسول  
کشور کنترل شده است. تولیدات بیش از 
حد نیاز بوده و با انباشت دام ها در دامداری و البته کمتر شدن مصرف 
گوشت در این روزها حاال چند ماهی می شــود  که بازار گوشت قرمز 
اندکی آرام گرفته است. طی سه ماهه گذشته، گوشت قرمز تقریبا در 
میزانی ثابت از قیمت بــا اندکی بــاال و پایین ثابت بوده اســت؛ اما 
فروشــندگان و تولید کنندگان به دالیلی انتظار افزایش قیمت ها و یا 
برخی از ناپایداری ها را در این بازار دارند .رییس اتحادیه فروشندگان 
گوشــت قرمز اصفهان گفته است: بازار گوشت از اســفندماه تا کنون 
تغییری نداشــته؛ اما نوســانات قیمت در آینده را به دلیل مشکالت 

اقتصادی موجود دیگر نمی توان پیش بینی کرد.
اصغر پورباطنی با اشاره به وضعیت بازار گوشت قرمز در ماه های اخیر 
اظهار داشت: بازار گوشت قرمز از اســفند ماه تاکنون تغییری نداشته 
است و روال خود را طی می کند و فقط به دالیل بسیاری رکود در بازار 
وجود دارد و به همین سبب قیمت گوســفند هم ترقی نداشته است.

وی با بیان اینکه کاال به انــدازه کافی در بازار وجــود دارد، عنوان کرد: 
به دلیل فصل بهار گوســفند به اندازه کافی وجود دارد و قیمت ها هم 

مناسب است و در مورد قیمت ها در آینده هم پیش بینی نمی توان کرد.
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان در رابطه با پیش بینی 
نوســانات قیمت در ماه های آینده بیان کرد: با توجه به سوابقی که در 
این چند سال داشــته ایم دیگر نمی شــود افزایش یا کاهش قیمت 
گوشت قرمز در آینده را پیش بینی کرد چراکه در گذشته در فصل بهار 
قیمت گوشت کاهش و در فصل زمستان افزایش می یافت و نوسان 
در هر 6 ماه یک بار بود؛ اما االن با توجه به مشــکالت اقتصادی هیچ 
پیش بینی نمی توان کرد.وی با اشــاره به تاثیر ویــروس کرونا بر بازار 
گوشــت قرمز تصریح کرد: ویروس کرونا تاثیر چندانی بر بازار گوشت 
قرمز نداشته؛ اما به دلیل اینکه رســتوران ها، تاالرها و فست فودی ها 

تعطیل شدند خرید تا حدودی کاهش یافته است.
پورباطنی افزود: بازگشــایی رســتوران ها با ظرفیت ۱۰۰ درصد تاثیر 
 دارد؛ امــا اکنون بــه نســبت آن ظرفیتی کــه اجازه باز شــدن دارند

 اثر می گذارد.
 برخی معتقدند رکود اقتصادی که دامنگیر مردم درایران شــده، تاثیر 
مســتقیمی بر بازار گوشت قرمز داشــته و نمی توان انتظار داشت در 
ماه های آینده با توجه به مانــدگاری کرونا و برخی از محدودیت های 

ناشــی از آن تغییر چندانــی در تقاضا برای گوشــت قرمــز در بازار به 
وجود بیاید. عــده ای می گویند هر نوع تصمیمی در مورد آزادســازی 
صادرات یا وقفــه در واردات می توانــد قیمت ها در بــازار را افزایش 
دهد از ســوی دیگر با شــروع فصل گرما، دامداران مجبور می شوند 
به دلیل ترس از شــیوع بیماری، دام ها را راهی بازار کنند. این مسئله 
موجب افزایش عرضه و شاید ارزانی گوشت شــود هر چند هنوز هم 
به عقیده برخی از فعاالن قیمت گوشــت قرمز با توجه به میزان باالی 
تولید دام در کشــور منطقی نیســت و باید قیمت ها تعدیل شــود.

قیمت گوشــت قرمز البته تنها محدود به عرضه و تقاضــا در بازار هم 
نیســت برخی از شــرایط دیگر مانند قیمت نهاده های دامی هم در 
افزایش یــا کاهش قیمت گوشــت نقش اساســی دارد. وجود دالل 
بازی و رانت در واردات نهاده ها و قیمت گــذاری بدون نظارت بر آن و 
البته تاخیرهایی که در واردات در هفته های اخیر صورت گرفته است 
می تواند عمال دامــداران را بــه ورود زودهنگام دام به بــازار و خالی 
کردن دامدارای هــا وادار کند؛ اتفاقی که به شــدت بــر ذخایر دامی 
 تاثیر خواهدگذاشــت و ممکن اســت کشــور را با کمبود ذخایر دامی 

مواجه سازد.

خبر  روز

ویروس کرونا تاثیر چندانی بر بازار گوشت قرمز نداشته؛ 
اما به دلیل اینکه رستوران ها، تاالرها و فست فودی ها 

تعطیل شدند خرید تا حدودی کاهش یافته است

پیشنهاد یک اقتصاددان درباره آزادسازی سهام عدالت
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با پیشــنهاد اینکه مردم می توانند سهام عدالت خود را آزاد کنند 
چراکه ضمانت دولــت را به همراه دارند، گفت: مردم در بورس باید ســبد دارایی تشــکیل دهند 
و دارایی های خود را در قالب ســهام های متفاوت تقســیم کنند.کمیل طیبی درباره این سوال 
مردم که آیا ســهام عدالت خود را آزاد کنند یا خیر، اظهار کرد: اگر دولت موضوع آزادسازی سهام 
عدالت را اعالم نمی کرد، مردم با بالتکلیفی و عدم قطعیت در آزادسازی سهام خود مواجه بودند و 
تصمیم گیری برای آنها نسبت به اینکه چگونه تغییر دارایی دهند، سخت تر می شد.وی تاکید کرد: 
دولت در پیشنهاد خود برای آزادسازی سهام عدالت، به نوعی سهام مردم را ضمانت کرده و به طور 
قطع این کار اکنون با ریسک کمتری نسبت به زمانی که دولت اعالم نکرده بود، مواجه است.استاد 
اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: با آزادسازی ســهام عدالت دولت زمینه ای ایجاد می کند تا 
افرادی که سهام دار هستند بتوانند دارایی خود را تغییر و جابه جا کنند و حتی بعدا وارد بازار سهام 
و سرمایه گذاری شوند، همچنین در شرایط کنونی کرونا این کار عامل مشوقی برای کمک به مردم 
است.وی درباره اینکه مردم پیش بینی می کنند ارزش ســهام عدالت آنها افزایش یابد و اکنون 
قدرت ریسک برای آزادکردن ســهام خود ندارند، افزود: مدیریت این کار در دست دولت است و 
احتمال دارد این سهام روند افزایشی داشته باشد؛ اما روند افزایشی آن در مقابل سایر سهام های 
بازار سرمایه کمتر است.طیبی با بیان اینکه ورود دولت به بازار سرمایه به نوعی کمک برای کسری 
بودجه است، اظهار کرد: از این طریق دولت تا حدودی می تواند تامین منابع کند و آزادسازی سهام 
عدالت به نوعی دادن قدرت مانور به دارندگان سهام است تا بتوانند اشراف بیشتری به دارایی های 
خود داشته باشند از سوی دیگر دولت به دنبال اعتمادسازی اســت.وی، درباره هجوم مردم به 
بازار بورس بدون آگاهی، گفت: متاســفانه مردم عادت کرده اند همواره به سمت سودهای آنی و 
بادآورده بروند و اینکه بدون هیچ آگاهی وارد بازار بورس، ارز، طال و ... می شوند احتمال آسیب و 
ضرر وجود دارد.استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: نگه داشتن یک نوع دارایی در بورس 
 به صالح مردم نیست و احتمال می رود به دلیل نوسانات بازار موجب ضرر شوند، بنابراین توصیه 
می شود مردم دارایی های خود را به سبد تبدیل کنند.وی با بیان اینکه حوصله مردم کوتاه مدت 
است و اگر زود به سود نرسند احتمال می رود دارایی های خود را از بورس خارج و به بازارهای دیگر 
وارد کنند، تاکید کرد: در نظر گرفتن سود متعادل و متوسط در بورس، بهتر از سودهای آنی است، 
چراکه اکنون افرادی که وارد بورس می شوند انتظار افزایش دارایی دارند و در صورت افت قیمت 
ها از بازار سرمایه خارج خواهند شد.طیبی با پیشــنهاد اینکه مردم می توانند سهام عدالت خود 
را آزاد کنند چراکه ضمانت دولت را به همراه دارند، تصریح کرد: مردم در بورس باید ســبد دارایی 

تشکیل دهند و دارایی های خود را در قالب سهام های متفاوت تقسیم کنند.

آب گران شد!
تعرفه آب از دهم اردیبهشــت ماه ۹۹ بر اســاس مجوزهای شــورای اقتصاد افزایش یافته است. 
محمدرضا احمد نســب، قائم مقام شــرکت آب و فاضالب با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای 
اقتصاد هر سال باید قیمت آب هفت درصد افزایش یابد، اظهار کرد: امسال نیز قیمت آب همچون 
سال گذشته تنها هفت درصد افزایش یافته اســت.چندی پیش رضا اردکانیان، وزیر نیرو  در این 
باره گفت: از دو سال پیش، هیئت وزیران با توصیه و تاکید رییس جمهور، وزارت نیرو را درخصوص 
افزایش سالیانه تعرفه های آب و برق به رقم هفت درصد محدود کرد و بیش از این مقدار افزایش 
تعرفه نخواهیم داشت، حتی کســانی که در الگوی مصرف، مصرف کمتری داشته باشند، پاداش 

دریافت خواهند کرد.
به گفته وزیر نیرو ، متقابال برای کســانی که به هر دلیلی مصارف باالتری از الگوی مصرف داشتند، 
بر اســاس مصوبه هیئت وزیران از دو ســال پیش، ۱6 درصد افزایش اعمال می شود که البته این 
افزایش با هدف تامین درآمد نبوده و هدف هدایت و تشویق به سمت خوش مصرفی این مصرف 

کنندگان بوده است.

کافه اقتصاد

اخبار

چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 / 26 رمضان 1441/ 20 می 2020/ شماره 2979
 مذاکره پایگاه های بسیج اصناف 
برای بخشش اجاره بها انجام شد

مسـئول سـازمان بسـیج اصناف اصفهـان گفـت: مذاکراتـی از طریـق پایگاه های بسـیج اصنـاف با 
مالـکان مغازه هـا و واحدهـای تجـاری برای بخشـش قسـمتی و یـا کل مبلـغ اجاره بهـا در چند ماه 
اخیر انجام شـده اسـت.حمیدرضا امانی درباره آخرین اقدامات بسـیج اصناف اصفهان در راسـتای 
برگـزاری رزمایش کمـک مومنانه و مبـارزه با کرونـا اظهار داشـت: اصناف و کسـبه اصفهـان به دلیل 
شـیوع ویروس کرونا آسـیب ها و ضررهای بسـیار زیادی را متحمل شـده و با تعطیلی چندین ماهه 
مغازه ها و کارگاه هـای خود مواجه بوده انـد.وی تصریح کـرد: همچنین با توجه به مشـکالت موجود، 
بیمه بیکاری به کارگران و کسـبه ها پرداخت نشـده اسـت؛ اما با ایـن وجود کمک هـای خیرانه خود را 
همچون سـال های گذشـته ادامه داده و به ندای رهبر خود لبیک گفتنـد و در رزمایش کمک مومنانه 
حضوری پرشـور و مسـتمر داشـته اند.امانی، درباره حمایت از اصناف و کسـبه  ای که با شیوع بیماری 
کرونـا دچار آسـیب و ضـرر مالی شـده اند، بیـان کـرد: یکـی از وظایـف و راهبردهای بسـیج اصناف، 
پیگیری مطالبات و مشـکالت کسـبه و اصناف اسـت. در راسـتای حمایت از کسـبه ای که به واسطه 
شیوع کرونا دچار آسـیب شده اند پیشـنهادهای مختلفی از سـوی ادارات و نهادهای مرتبط به دست 

ما رسـید که در حال پیگیـری نظرات مختلف هسـتیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

»کرونا« باعث افزایش دامنه اشتغال صنایع دستی شد
مدیـرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و میـراث فرهنگی اسـتان اصفهان گفـت: بر اسـاس گزارش 
مرکز پژوهـش های مجلـس، هر چقدر کـه توزیع صنایع دسـتی بـا اخالل مواجـه شـده و بازارهای 
صنایع دسـتی آسـیب دیـده؛ اما دامنـه اشـتغال صنایع دسـتی در ایـام کرونا بیشـتر شـد.فریدون 
الهیـاری در خصـوص برنامه ریزی هـای میراث فرهنگی و صنایع دسـتی پـس از کرونـا، اظهار کرد: 
باید طـرح هـا و پیش بینـی هایـی را بـرای پـس از کرونا داشـته باشـیم کـه بتوانیـم شـرایط رونق 
توزیع صنایع دسـتی را فراهم کنیم.مدیـرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و میراث فرهنگی اسـتان 
اصفهان گفت: شـرایط برگزاری بازارچه ها و نمایشـگاه های صنایع دسـتی و توزیع تسهیل برای ایام 
پسـاکرونا فراهم می شـود.وی افزود: بر اسـاس گزارش مرکز پژوهش های مجلـس، هر چقدر که 
توزیع صنایع دسـتی با اخالل مواجه شـده و بازارهای صنایع دسـتی آسـیب دیده ؛اما دامنه اشتغال 
صنایع دستی در ایام کرونا بیشـتر شـد.الهیاری بیان کرد: کسانی که مشـاغل خانگی داشتند دست 
از کار بر نداشـتند، عـده ای زیادی هم کـه در حوزه هـای دیگر فعالیت مـی کردند و بیکار شـده بودند، 

این ایـام آمدند و در حوزه صنایع دسـتی مشـغول به کار شـدند.

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

 قیمت ها نسبت به قبل از ماه مبارک رمضان
 افزایش نداشته است

نایـب رییـس اتحادیـه گوشـت قرمـز اصفهـان گفـت: قبـل از مـاه مبـارک رمضـان قیمت گوشـت 
گوسـفند درجه یک بـه عـالوه 250 گرم دنبـه 105 هـزار تومـان اعالم شـد که همچنـان نیز بـا همین 
قیمت عرضه می شـود؛ برای قیمت گوشـت گوسـاله نیز افزایشـی در بازار رخ نداده اسـت.عبدالرضا 
آقاجانـی اظهـار کـرد: در حـال حاضر برای گوشـت قرمـز در بـازار کمبـودی وجـود نـدارد و قیمت نیز 
نسـبت به قبل از ماه رمضان تغییری نداشـته اسـت.وی افزود: بعـد از ماه مبارک رمضـان و طبیعی 
شـدن فعالیت رسـتوران ها امکان افزایـش قیمت گوشـت وجـود دارد؛ اما امور پشـتیبانی نیـز وارد 
عمل شـده و برای ذخیره سـازی اقـدام خواهـد کرد.آقاجانـی در پایان گفـت: در حال حاضـر قدرت 
 خرید مردم کم اسـت و نسـبت بـه این قـدرت خرید کمبـودی در عرضه گوشـت وجـود نـدارد و بازا ر 

در قیمت ثبات دارد.

براساساعالممعاوناستاندار،مشکالتصنایعبزرگاصفهاندرهیئتحلاختالفمالیاتیبررسیمیشود؛

صنایع در صف حل اختالف

ــور  ــر ام ــه وزی ــود ک ــش ب ــت پی ــد وق چن مرضیه محب رسول
اقتصــاد و دارایــی وعــده داد در ســتاد 
مقابله بــا کرونــا مســئله امهــال مالیاتــی بــرای صنایــع را به دلیــل رکود 
و مشــکالت اقتصــادی ناشــی از کرونــا مطــرح کنــد و برای ایــن بخش 
ــر  ــرد. عــالوه ب ــی را بگی ــت هــای مالیات ــم از اقتصــاد کشــور معافی مه
وزارت اقتصــاد، ســازمان صنایــع و معــادن نیــز همــواره بــه دنبــال حــل 
و فصــل معضــالت و مشــکالت صنایــع بــزرگ اســتان در زمینــه هــای 
ــه خصــوص صنایــع مــادر و  ــوده اســت. صنایــع اصفهــان ب مالیاتــی ب
ــا و  ــم ه ــویی تحری ــد از س ــی ندارن ــال و روز خوب ــدان ح ــزرگ چن ب
ــر  ــوی دیگ ــرده و از س ــر ک ــا را درگی ــادرات آنه ــی از ص ــکالت ناش مش
ــا  ــا را ب ــا آنه ــت ه ــن قیم ــاال رفت ــه و ب ــواد اولی ــن م مشــکالت در تامی
ــه نظــر مــی رســد  ــا ب ــرده اســت؛ ام ــه رو ک ــش هــای جــدی روب چال
مســئوالن اســتانی تــالش دارنــد تا بــه هر نحــو ایــن تولیــد کننــدگان را 
ــروه  ــداوم کارگ ــزاری م ــد. برگ ــظ کنن ــتان حف ــادی اس ــدار اقتص در م
ــان،  ــتان اصفه ــته در اس ــال گذش ــد در س ــع تولی ــع موان ــهیل و رف تس
دســتاوردهای خوبــی داشــت. ســال گذشــته ســازمان صمــت اصفهان 
ــا،  ــد در اســتان ه ــع تولی ــع موان ــروه تســهیل و رف ــرد، در کارگ ــالم ک اع
ــود  ــه خ ــور را ب ــاز در کش ــترین امتی ــرد و بیش ــن عملک ــان بهتری اصفه

اختصــاص داده اســت. حضــور اســتاندار و اجرایــی شــدن مصوبــه هــا 
ــود و  ــته ب ــال گذش ــه در س ــن کمیت ــارز ای ــای ب ــاخصه ه ــه ش از جمل
ــن  ــراری ای ــرای برق ــدی ب ــزم ج ــتانی ع ــئوالن اس ــم مس ــال ه امس
کارگــروه در دســتور کار دارنــد. بــا توجــه به شــیوع کرونــا و ضربــه های 
ــه در  ــا از جمل ــت ه ــی از معافی ــراری برخ ــی از آن برق ــادی ناش اقتص
مالیــات و عــوارض از ســویی و حــل و فصل مشــکالت بــر زمیــن مانده 
از جملــه اصلــی تریــن رســالت هــای ایــن کارگــروه اســت. در همیــن 
راســتا معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان اعــالم 
کــرد، در ایــن کارگروه مشــکالت صنایــع بــا ســازمان مالیاتی بــه کمیته 
ــی  ــده مشــکل مالیات ــا پرون ــالف ارجــاع داده شــده ت هــای حــل اخت
صنایــع بــزرگ در هیئــت حــل اختــالف مالیاتــی بــه صــورت تخصصی 
بررســی و حکــم عادالنــه ای بــرای آن صــادر  شود.ســید حســن قاضــی 
ــور  ــد در حــوزه ام ــع تولی ــع موان ــروه تســهیل و رف ــزود: کارگ عســگر اف
ــی  ــور مالیات ــرکل ام ــزار شــد و 12 شــرکت در حضــور مدی ــی برگ مالیات
مســائل و مشــکالت خــود را مطــرح کردنــد.وی تصریــح کــرد: برخی از 
ــی و  ــه راهنمای شــرکت ها مشــکالتی از ســال های گذشــته داشــتند ک
ــه شــد.معاون هماهنگــی امــور اقتصــادی  ــه آن هــا ارائ ــی ب راهکارهای
ــع  ــهیل و رف ــروه تس ــت کارگ ــت: مزی ــان اظهارداش ــتانداری اصفه اس

موانــع تولیــد ایــن اســت کــه مســائل بــه صــورت تخصصــی مطــرح و 
ــه  ــرد: از جمل ــان ک ــود.وی خاطرنش ــه می ش ــی ارائ ــکار تخصص راه
راهکارهــای ارائــه شــده ایــن بــود کــه برگه هــای مالیاتــی افــرادی کــه 
ــا  ــد ایــرادی در ایــن راســتا وجــود دارد ب قطعــی شــده و تصــور می کنن
ــرح  ــتان ط ــی اس ــاد دارای ــرر در اداره اقتص ــاده 251 مک ــتفاده از م اس
شــکایت می شــود.قاضی عســگر افــزود: همچنیــن تعــدادی از افــراد 
ــه جــای چــک از  مشــکل دســته چــک داشــتند و قــرار شــد ســفته ب
ــال  ــه در س ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــزارش ه ــود. گ ــه ش ــا پذیرفت آن ه
گذشــته ۴۹۷ واحــد بــا مصوبــه هــای کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع 
تولیــد، در این اســتان ارتقــای ظرفیــت یافتنــد همچنیــن 2 هــزار و ۹۳ 
ــن  ــد. همچنی ــاد ش ــان ایج ــل در اصفه ــن مح ــغلی از ای ــت ش فرص
ــق اتمــام طــرح هــای  ــان از نظــر ایجــاد فرصــت شــغلی از طری اصفه
ــد(  ــغلی )2۳ درص ــت ش ــزار و ۴25 فرص ــا 20 ه ــذاری ب ــرمایه گ س
ــع  ــه رف ــا ب ــار امیده ــن آم ــت. ای ــور داش ــرد را در کش ــن عملک بهتری
ــروه  ــش رو در کارگ ــال پی ــتان را در س ــت اس ــد و صنع ــکالت تولی مش
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد افزایــش داده اســت. گردهمایــی هایی از 
ــد  ــی توان ــل شــود م ــه عم ــل ب ــا در آن تبدی ــده ه ــه وع ــن دســت ک ای

منجی اقتصاد رو به افول اصفهان در ماه های پیش رو باشد.

شاخص فالکت یک نشانگر اقتصادی 
و تحت تاثیر نرخ بیکاری و تورم است 
که بررسی آن در استان اصفهان در 
سال های ۹1 تا ۹۸ نشان می دهد که این 
شاخص پس از طی یک دوره کاهش، 
مجدد از سال ۹۷ روند افزایشی به خود 
گرفت.محاسبه شاخص های مختلف 
در بخش هایی مانند اقتصاد، آموزش، 
بهداشت و امور اجتماعی با استفاده از 
داده های آماری، امکان ارزیابی را برای 
دولت ها و برنامه ریزان در عصر حاضر 
آسان کرده که نرخ فالکت یکی از این 
وضعیت  به  هاست.نگاهی  شاخص 

این شاخص در کشورمان نشان می دهد 
که بعد از سال ۹2، شاخص فالکت آرام آرام به 
سمت کاهش رفت؛ این شاخص در سال ۹2، 
عدد ۴5.1 درصد بود که در سال های بعد به 2۶.2 
و پایین تر رسید؛ اما در سال ۹۷ دوباره باال رفت و 

به ۳۹ درصد رسید و سپس در سال ۹۸ به عدد 
۴5.5 درصد افزایش یافت.به گفته رییس گروه 
اجرای طرح های آماری و سرشماری سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اصفهان، بررسی شاخص 
فالکت در این استان در سال های ۹1 تا ۹۸ نیز 

نشان می دهد که این نرخ از سال ۹1 تا سال ۹۶ 
روند نزولی را طی کرد؛ اما از سال ۹۷ صعودی 
شد.رستم پیرعلی افزود: شاخص فالکت 
استان اصفهان به ترتیب از سال های ۹1 تا ۹۸ 
عدد ۴5.1۶ ، ۴۳.۴ ، 2۹.۷۶، 2۴.۹2، 22.۸، 
22.1۸ ، ۳۷.۳ و ۴۳.2 را نشان می دهد.وی 
با بیان اینکه نرخ فالکت از 22.1۸ در سال 
۹۶ به ۳۷.۳ درصد در سال ۹۷ رسید و این 
افزایش در سال ۹۸ هم ادامه داشت، تصریح 
کرد: این موضوع نشان می دهد که وضعیت 
اقتصادی استان از سال ۹۷ و به دلیل شرایط 
پیش آمده داخلی و خارجی به سال های ۹0 و 
۹1 که با نرخ تورم باال مواجه بودیم، برگشت.
این کارشناس با بیان اینکه نرخ بیکاری طی 
دو  سال گذشته در بیشتر استان ها روند نزولی 
افزایش  تورم  نرخ  اما  تصریح کرد:  داشت، 
 داشت و همین امر باعث صعودی شدن شاخص 

فالکت شد.

 رییس اتحادیه فروشندگان
 فرش اصفهان:

تحریم یکی از عوامل اصلی در 
مشکالت فرش دستباف است

رییس اتحادیـه فروشـندگان فرش اسـتان 
اصفهـان بـا اشـاره بـه وضعیـت کنونی بـازار 
فرش اظهـار داشـت: صنـف فرش پیـش از 
شـیوع ویروس کرونا، بـا کروناهـای دیگری 
دسـت و پنجـه نـرم می کـرد مثـل تحریـم و 
وضعیـت اقتصـادی مـردم و اکنـون کرونـا 
مزید بـر آنها شـده، اما نه به شـکلی کـه برای 
اصنـاف دارای پیـک شـب عیـد مشکل سـاز 
شـود ولـی دامن گیـر بـوده و خریـدار کـم 
اسـت، بازار نیز بـا فعالیت در نصـف روز رونق 
نـدارد و همچنیـن بسـیاری هـم اصـال سـر 
کار نمی آیند.رحمـت ا... تجـدد، مشـکالت 
اقتصـاد جهـان را یکـی از موانـع پیـش روی 
صـادرات فرش دانسـت و عنـوان کـرد: اروپا 
یکـی از خریـداران عمده فـرش ایـران بوده؛ 
امـا سال هاسـت کـه ایـن خریـد بـه دلیـل 
مشـکالت اقصادی و سیاسـی کاهش یافته 
اسـت و نیز ناامنی کشـورهای خلیـج فارس 
که درصـدی از فـرش به ایـن کشـورها صادر 
می شـد مثـل امـارات و کویـت، باعـث شـد 
خرید آنهـا افت پیدا کنـد، همچنیـن در رابطه 
بـا کشـورهای عربـی بـه دلیـل بسـته شـدن 
راه هـا پـس از شـیوع کرونـا مانعـی افـزوده 
شـد کـه فرش هـا ماننـد روال قبل فرسـتاده 
نشـدند و به دلیل کرونـا تجارت انجام نشـد.
رییس اتحادیه فروشـندگان فـرش اصفهان 
افـزود: تحریـم یکـی از عوامـل اصلـی در 
مشکالت فرش دسـتباف بوده است با توجه 
بـه اینکه ایـن هنـر عظیم ملـی همیشـه بعد 
از نفـت در صـدر کاالهـای صادراتی بـوده؛ اما 
اکنـون در ردیف هـای پایین تر قـرار می گیرد. 
رییس اتحادیه فروشـندگان فرش دستباف 
اصفهـان در ارتبـاط بـا بسـته های معیشـتی 
گـر بـه  دولـت بـرای اصنـاف بیـان کـرد: ا
صنف فـرش هـم این بسـته های معیشـتی 
اختصـاص یابد باعـث بیرون آمدن کسـبه از 

مشـکالت می شـود .

نگاهی به نرخ فالکت در اصفهان دهه 90 خبر  روز

صنایعاصفهانبهخصوصصنایعمادروبزرگچندانحال
وروزخوبیندارندازسوییتحریمهاومشکالتناشیاز
صادراتآنهارادرگیرکردهوازسویدیگرمشکالتدرتامین
مواداولیهوباالرفتنقیمتهاآنهاراباچالشهایجدی

روبهروکردهاست

 برداشت چای بهاره 
در گیالن

بر اثر بارندگی های فراوان با کمی 
تاخیر برداشت و فرآوری چای بهاره 
مزارع گیالن در اواخر اردیبهشت آغاز 
شده است. چای برداشت شده از 
باغات شمال کشور در فصل بهار از یک 
تلخی و طعم گس بیشتری نسبت به 
چای های تولید شده در فصل تابستان 

و چای پاییزی برخوردار است. 

استفاده چین از فرصت پایین بودن قیمت نفت؛

 117 نفتکش بزرگ در حال انتقال نفت ارزان به چین
ــد  ــا خــالص کنن ــا خــود را از مخمصــه کرون ــد ت ــالش می کنن ــان ت ــه کشــورهای جه ــی ک در حال
چینی هــا در حــال اســتفاده از فرصــت پاییــن آمــدن ســنگین قیمــت نفــت و ذخیــره کــردن ایــن 
حامــل انــرژی هســتند.هم اکنــون 11۷ 
ــزرگ کــه هــر کــدام  نفتکــش بســیار ب
توانایــی انتقال حــدود 2 میلیون بشــکه 
نفــت را دارنــد، در حــال انتقــال نفــت به 
ایــن کشــور آســیایی بــوده و قرار اســت 
ــا  ــی ت ــای م ــن ماه ه ــود را بی ــت خ نف
ــه  ــن کشــور، تخلی ــادر ای آگوســت در بن
کنــد.در صورتــی کــه فــرض کنیــم ایــن 
ــزان  ــه می ــر، ب ــول پیک ــای غ نفتکش ه
ــری کــرده  اســتاندارد خــود نفــت بارگی
ــه خواهــد شــد.بخش  ــون بشــکه نفــت در چیــن تخلی ــده 2۳0 میلی ــاه آین باشــند، طــی ســه م
قابــل توجهــی از نفتی کــه هــم اکنون بــه چیــن مــی رود بــه احتمــال زیــاد در مــاه آوریــل و زمانی 
کــه قیمــت نفــت آمریــکا منفــی شــد و قیمــت نفــت برنــت هــم از شــرایط کنونــی کمتــر شــد، 
ــن  ــا و پایی ــیوع کرون ــایه ش ــن در س ــگاه های چی ــته پاالیش ــت.ماه گذش ــده اس ــداری ش خری
ــد گســترده نفــت بســیار ارزان از آالســکا،  ــه خری ــی، دســت ب ــازار جهان آمــدن قیمــت نفــت در ب

ــد. ــل زده ان ــادا و برزی کان

ثبت شانزدهمین تورم منفی در امارات
بــه نظــر می رســد رونــد کاهــش قیمــت هــا در همســایه جنوبــی کمــاکان ادامــه داشــته باشــد؛ 
چراکــه نــرخ تــورم در ایــن کشــور در مــاه آوریــل بازهــم در محــدوده منفــی باقــی مانــد و حتــی 
ــی  ــی یعن ــزرگ عرب ــن اقتصــاد ب ــورم دومی ــرخ ت ــز شــد. ن ــر نی ــی ت ــل منف ــاه قب ــه م نســبت ب
امــارات در 12 مــاه منتهــی بــه آوریــل بــا 0.۳ درصــد کاهــش نســبت بــه مــدت مشــابه مــاه قبــل 
ــن تورم هــای ثبــت شــده در  ــورم کــه یکــی از پایین تری ــرخ ت ــه منفــی 1.۹ درصــد رســید.این ن ب
ایــن کشــور از اکتبــر 201۹ محســوب می شــود، بیــش از همــه تحــت تاثیــر کاهش قیمــت بخش 
ــه منفــی ۹.۳ درصــد  ــورم آن از منفــی ۹.۹ درصــد ب ــرخ ت فرهنــگ و آموزشــی قــرار گرفتــه کــه ن
ــار درصــد  ــورم در بخــش مــواد غذایــی از چه ــق اعــالم مرکــز آمــار امــارات، ت رســیده اســت. طب
بــه 5.2 درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت. در بیــن ســایر بخــش هــا، تــورم بخــش رســتوران و 
هتلــداری منفــی ســه درصــد، حمــل و نقــل منفــی ۷.۹ درصــد و لــوازم منــزل منفــی ۴.1 درصــد 

انــدازه گیــری شــده اســت. 

افت 64 درصدی فروش تسال در چین
میــزان فــروش خودروهــای الکتریکــی تســال در چیــن در مــاه گذشــته میــالدی نســبت بــه مــاه 
قبــل از آن ۶۴ درصــد کاهــش یافت.بــه عبارتــی دیگر میــزان فــروش خودروهــای تســال در چین 
کــه شــامل خودروهــای وارداتــی و تولیــد شــده در کارخانــه هــای اختصاصی تســال موتــورز در در 
ایــن کشــور مــی شــود، از 12 هــزار و ۷0۹ دســتگاه در مــارس بــه ۴ هــزار و ۶۳۳ دســتگاه در آوریل 
ســال جــاری میــالدی رســیده و کاهــش یافتــه اســت.این آمارهــا همچنیــن نشــان مــی دهد که 
میــزان فــروش خودروهــای تســال مــدل ۳ تولیــد شــده در کارخانــه گیگاگفاکتــوری شــانگهای 
در ماه گذشــته نســبت بــه ســایر مــدل هــای ایــن برنــد رکــورد زده و ســه هــزار و ۶۳5 دســتگاه را 

بــرای خــود بــه ثبــت رســانده اســت.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار

نادر بدریان دهاقانی- شهردار دهاقانم الف: 852032

آگهی مناقصه )مرحله اول- نوبت اول(
شهرداری دهاقان در نظر دارد بر اســاس اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای ســال 1۳۹۸ انجام عملیات پروژه احداث و تکمیل بلوار گلســتان را با اعتبار 
۸/۷۴0/000/000 ریال را به شرکت واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در آگهی مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ مناقصه به 
واحد امور مالی شهرداری مراجعه و یا از طریق سایت شهرداری اقدام و پیشنهاد خود را تا روز سه شنبه مورخ 1۳۹۹/۳/1۳ به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل 

نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادات مختار است.    شماره تلفن های تماس: 0۳1-5۳۳۳۸201-۴

چاپ دوم چاپ  اول

اعتراض واحدهای 
تولیدی استان اصفهان 

 روی تعرفه واردات 
مواد اولیه

اسـتان  تولیـدی  واحدهـای  بیشـتر 
اصفهـان بـر تعرفـه واردات مـواد اولیـه 
اعتـراض دارند.رییـس سـازمان صنعـت، 
معـدن و تجـارت اسـتان اصفهـان بـا 
گهانـی تعرفه هـا،  ینکـه تغییـر نا بیـان ا
صنایـع را بـا مشـکالت متعـددی مواجـه 
می کنـد، گفـت: انجمـن صادرکننـدگان 
اسـتان بایـد بـا تعامـل بـا تولیدکننـدگان، 
شـرکت های  و  دانشـگاهی  تیم هـای 
دانـش بنیان،اصـالح تعرفه هـا را ابتـدا 
از چنـد کاال شـروع و نظـام تعرفـه ای را 
در مـورد کاالهایـی کـه اسـتان اصفهـان 
التـری دارد،  در زمینـه آنهـا ظرفیـت با
بازنگری کند. ایرج موفق افزود: پیشـنهاد 
اصـالح تعرفه هـا بـه تهـران ارائـه شـده و 
ایـن تعرفه هـا را بـه نفـع صادرکننـدگان 
اسـتان اصفهان اصـالح خواهیـم کرد.وی 
بـا بیـان اینکـه بایـد نظـم خاصـی بـرای 
۱۵ کشـور همسـایه در صـادرات و واردات 
ایجـاد کنیـم، تصریـح کـرد: بایـد اقـالم 
وارداتـی و صادراتـی بـه اسـتان بررسـی 
 شـود تـا حجـم صـادرات محصـوالت 
افزایـش یابد.رییـس سـازمان صنعـت، 
معـدن و تجـارت اسـتان اصفهـان اضافـه 
کـرد: انجمـن صادرکننـدگان اسـتان هـم 
کشـوری را بـه عنـوان معیـن اسـتان 
اصفهـان پیشـنهاد دهـد تـا مجـوز آن را از 
وزیر دریافـت کنیم.موفق افـزود: اصفهان 
نـد معیـن و خواهـر  در صورتی کـه بتوا
خوانـده کشـور دیگـری شـود می توانـد از 
مزایـای بـا ارزش فراوانی برخوردار شـود؛ 
امـا در یـک سـال گذشـته هیـچ خروجی 
مثبتـی از خواهرخواندگـی اصفهـان بـا ۱۳ 
شـهردیگر کشورها مشـاهده نشـده و باید 
در ایـن زمینه هـا هـم کار کند.اصفهـان 
بـا بيـش از ۹ هـزار و ۸۰۰ واحـد توليـدی 
 كوچـک و بـزرگ صنعتـی تريـن اسـتان

 كشور است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها 

اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان

م الف:858575 

 ۱- محل دریافت اســناد مناقصه: ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
)https://etend.setadiran.ir( 

زمان انتشار مناقصه در سامانه ســتاد ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ 
۱۳۹۹/۰۳/۰7 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: تا ســاعت ۱۹ روز دوشنبه 
مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ 

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲6 
زمان بازگشــایی پیشــنهادها: ســاعت ۸ صبح روز ســه شــنبه مورخ 
۱۳۹۹/۰۳/۲7 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان می باشد.
 ۲- محل تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 
)https://etend.setadiran.ir(  و در موارد خواســته شــده در اســناد، 

دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

۳- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشــخاص حقوقی واجد شرایط و تایید 
صالحیت شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور

۴- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل 
نظام فنی و اجرائی کشور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. 

در غیر اینصورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
۵- ســپرده شــرکت در مناقصه: ضمانت نامــه بانکی یا واریــز وجه به 
حساب تمرکز وجوه ســپرده به شــماره ۲6۰۱۰۰۰۰۴۰6۱۰۴۲۱۰767۰۲۴۲ 
 IR نزد بانــک مرکزی ایران به نــام اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری

 استان اصفهان
6- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه 
 به شــماره ۹۴/۱۵۸76۴ مورخ ۱۳۹۴/۰7/۳۱  ســازمان برنامه و بودجه 

کشور می باشد.
7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصهردیف
محل 

انجام کا ر
مدت انجام 

کار)ماه(
مبلغ برآورد )ریال(مبنای برآورد

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه)ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

1

نهالکاری، مراقبت و آبیاری در 

عرصه های بیایانی کانون بحران 
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ضرر ۱.۲ میلیارد ریالی کرونا به سینماهای چهارمحال و بختیاری؛

تصمیمی برای جبران خسارت گرفته نشده است

معـاون امـور هنـری و سـینمایی فرهنـگ و ارشـاد چهارمحـال 
و بختیـاری از خسـارت ۱۲۰ میلیـون تومانـی ویـروس کرونـا بـه 
سـینماهای اسـتان خبـرداد و گفت: معیشـت شـاغلین در سـینماها 
بـه مشـکل برخـورده و تاکنـون تصمیمـی بـرای ایـن افـراد گرفتـه 

نشـده اسـت.
شـهرام فرجی با اشـاره بـه اینکـه مراکـز فرهنگـی و سـینماها اولین 
مراکـزی بودنـد کـه بـه واسـطه کرونـا تعطیـل شـدند، اظهار داشـت: 
بـا توجـه بـه اینکـه مراکـز فرهنگـی و سـینماها جـزو اولیـن صنوفی 
بودند که به سـامتی مـردم اهمیـت دادنـد و تعطیلی رسـمی خود را 
اعـام کردند؛ امـا هنـوز تصمیمی بـرای بازگشـایی این اماکـن گرفته 
نشـده اسـت.وی افـزود: هرچند بعـد از گذشـت چنـد ماه بـه تازگی 
مراکز فرهنگـی و هنری بـاز شـده اند ولی تنهـا 7۰ درصـد از هنرجوها 
در کاس هـا حاضـر می شـوند.بنابراین  افـرادی کـه تنهـا راه کسـب 
درآمدشـان از طریق برگزاری کاس هـای هنری از جمله موسـیقی و 

... بـود آسـیب بسـیاری در ایـن مـدت دیده اند.
معـاون امـور هنـری و سـینمایی اداره فرهنـگ و ارشـاد چهارمحال و 

بختیـاری ادامـه داد: بـا توجه به جلسـات برگزار  شـده تصمیـم برآن 
شـد تا بعد از تعطیـات دسـتورالعملی به منظور بازگشـایی سـینماها 
صـادر شـود تـا ایـن مراکـز بـا فاصله گـذاری اجتماعـی بـه حالـت 
صندلی هـای ضربـدری یعنـی۲ در یـک و بـا رعایـت پروتکل هـای 

بهداشـتی بازگشـایی شـوند.
فرجی گفت: سـینمای اندیشه شـهرکرد در ابتدای سـال جاری آماده 
افتتـاح بـود؛ اما بـه علـت شـرایط کرونایی بـه بعـد از بهبـود اوضاع و 

سـفید شـدن وضعیت اسـتان موکول شد.
وی افزود: حدود ۲۰ نفر از افراد اسـتان در سـینماها مشغول فعالیت 
بودنـد کـه بـا توجـه بـه شـرایط پیش آمـده، معیشـت آن هـا دچـار 
مشـکل شـده ، هرچنـد اعـام خسـارت بـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
صـورت گرفتـه و قـول مسـاعدت و وام هـای کم بهـره داده شـده ؛ اما 

هنـوز تصمیمـی بـرای ایـن افـراد گرفته نشـده اسـت.
وی در پایان گفت: میانگین درآمد سـه ماهه سـینماهای اسـتان ۱۲۰ 
میلیـون تومان بود کـه این مبلـغ و همچنین میـزان حقـوق کارمندان 

خسـارتی اسـت که در این مدت به سـینماها وارد شـده است.

ورود 85 درصد عشایر  به استان چهارمحال و بختیاری
مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه حدود ۸۵ درصد عشایر تاکنون وارد 

چهارمحال و بختیاری شده اند، گفت: همچنین 7۰ درصد ایلراه های عشایری بازگشایی شده اند.
یحیی حســین پور با اشــاره به اینکه حدود ۸۵ درصد عشــایر تاکنون وارد چهارمحال و بختیاری 
 شــده اند، اظهار کرد: معموال طبق روال ســال های گذشــته تمامی عشــایر تا حدود ۱۰ روز آینده

 وارد استان می شوند.
مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری ادامــه داد: همچنین 7۰ درصد ایلراه های عشــایری 

بازگشایی شده اند، عملیات اجرایی برای بازگشایی سایر ایلراه ها نیز ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: در بین مسیرهای حرکت عشایر شبکه بهداشت برای انجام تست غربالگری 

کرونا ویروس مستقر شده است.
حسین پور از توزیع ماهیانه نزدیک به ۱۰۰۰ تن آرد در بین عشایر خبر داد و گفت: خوشبختانه مراتع 

چهارمحال و بختیاری در وضعیت مناسبی به سر می برند.

برگزاری امتحانات دانشگاه شهرکرد از 14 تیرماه
معاون آموزشی دانشگاه شــهرکرد از برگزاری امتحانات دانشجویان دانشگاه شهرکرد از ۱۴ تیرماه 

سال جاری خبر داد.
حمدا... مشتاقی بروجنی با اشاره به اینکه کاس های مجازی دانشگاه شهرکرد تا 7 تیرماه ادامه 

دارد، اظهار کرد: کاس های عملی دانشگاه در مرداد و شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.
معاون آموزشی دانشگاه شــهرکرد از رایگان شدن اینترنت دانشــگاه از هفته های اخیر خبر داد و 
گفت: دانشجویان از فضای مجازی کتابخانه مرکزی دانشگاه استفاده کرده و  اساتید نیز کتاب های 

الکترونیک را در اختیار دانشجویان قرار می دهند.
مشــتاقی افزود: حضور دانشــجویان مقطع دکترا برای انجام فعالیت های عملی و آزمایشگاهی 
در دانشگاه در چهارچوب پروتکل های بهداشــتی اباغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و 
اولویت حضور دانشجویان در دانشگاه از تاریخ ۱7 خردادماه با دانشجویان دکترای سال آخر برای 
عملیات رساله است، البته دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی نیز می توانند با رعایت 

پروتکل های بهداشتی در دانشگاه حضور پیدا کنند.
وی از برگزاری امتحانات دروس گروه معارف مطابق برنامه اباغی از سوی دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری خبــر داد و گفت: تاریخ شــروع امتحانات نیم ســال دوم در کلیه مقاطع 
تحصیلی دانشــگاه ۱۴ تیرماه ســال جاری لغایت ۱۴ مردادماه به صورت مجازی خواهد بود و 
در صورت بهبود شرایط و طبق دستور وزارت علوم ممکن اســت تعدادی از امتحانات به صورت 

حضوری برگزار شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان خبر داد:

 تخریب 44 مورد ساخت و ساز غیر مجاز 
در شهرستان سامان 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان از تخریب ۴۴ مورد ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی 
کشاورزی این شهرستان خبر داد.

یزدان احمد زاده گفت: در راستای اجرای حکم دادگاه و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی 
زراعی و باغ ها، ۴۴ مورد از ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان سامان قلع و 
قمع شد.وی افزود: هرگونه ساخت و ساز در اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی 
تخلف محسوب می شود و با جدیت در راســتای حفظ کاربری اراضی کشاورزی با هرگونه ساخت 
و ساز و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشــاورزی و باغات با هماهنگی مراجع قضایی طبق قانون 

برخورد خواهد شد.
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مفاد آراء
3/26 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
 رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند. 
1- رأی شــماره 3154 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای محمد شفائی مقدم فرزند عباس 
شماره شناسنامه 341 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 120 مترمربع شماره پالک 3224 
فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی 

از مالک رسمی غالمرضا غفاری
2- رأی شماره 0072 مورخ 99/01/27 هیأت: خانم سمیه اعتمادفرد فرزند علیرضا شماره 
شناسنامه 3046 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 176 مترمربع شماره پالک 999 فرعی 
مفروز و مجزی از 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی غالمرضا ستاری
3- رأی شــماره 0073 مورخ 99/01/27 هیأت: آقای محســن دیــاری بیدگلی فرزند 
احمدرضا شماره شناسنامه 6190081037 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 144 مترمربع 
شــماره پالک 1000 فرعی مفروز و مجــزی از 102 فرعی از پــالک 6 اصلی واقع در 
 حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری

 آران و بیدگل
4- رأی شماره 0076 مورخ 99/01/27 هیأت: آقای ســید وحید سیدیان بیدگلی فرزند 
سیدعلی آقا شماره شناسنامه 1250108349 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 105 مترمربع 
شــماره پالک 1001 فرعی مفروز و مجــزی از 106 فرعی از پــالک 6 اصلی واقع در 
حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی غالمرضا 

ستاری
5- رأی شــماره 0077و0078 مورخ 99/01/27 هیأت: آقای محسن غفاریان بیدگلی 
فرزند مصطفی شماره شناسنامه 271 و خانم سمانه مسی بیدگلی فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه 1250135230  )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 80 مترمربع شماره 
پالک 1002 فرعی مفروز و مجزی از 35 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی علی اکبر مسی 
6- رأی شماره 0213 مورخ 99/02/14 هیأت : آقای علی اکبر جعفری نژاد بیدگلی فرزند 
علی شماره شناسنامه 87 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 217.30 مترمربع شماره پالک 
13 فرعی مفروز و مجزی شــده از 6 فرعی از پالک 586 اصلــی واقع در اماکن بخش 3 
حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی وراث آقای علی جعفری نژاد و بانو 

سکینه رجبیان
7- رأی شــماره 0207و0208 مورخ 99/02/13 هیأت : آقای محمدرضا شیپوری آرانی 
فرزند محمد شماره شناسنامه 11051 و خانم ســکینه خاتون صلواتی آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 257 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 88.50 مترمربع شماره 
پالک 2 فرعی از پالک 1318 اصلی واقع در اماکن بخــش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . 

ابتیاعی از مالک رسمی تقی حسین پور
8- رأی شــماره 0210 مورخ 99/02/13 هیأت : اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل 
شناسه ملی 14003505268 ششدانگ یکباب  انباری بمساحت 413.50 مترمربع شماره 
پالک 9993 فرعی مفروز و مجزی شــده از 1235 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در 
مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی آقای محمد گلچین 

آرانی و خانم طوبی زارع پور آرانی
9- رأی شماره 0216 مورخ 99/02/14 هیأت : آقای مصطفی داروغه آرانی فرزند خیراله 
شماره شناسنامه 187 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 185.50 مترمربع شماره پالک 3422 

فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی 
از مالک رسمی علی اصغر مطمئن

10- رأی شماره 0214 مورخ 99/02/14 هیأت : آقای محمد زاهدی فر فرزند رضا شماره 
شناسنامه 168 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 252.50 مترمربع شماره پالک 2024 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین مزرعه آران دشت
11- رأی شماره 0079 مورخ 99/01/27 هیأت : آقای امیرحسین کجائی بیدگلی فرزند 
علیرضا شماره شناســنامه 1250171423 ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 120 
مترمربع شماره پالک 6442 فرعی مفروز و مجزی شــده از 163 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رسمی وراث عباسعلی گلی
12- رأی شماره 0211 مورخ 99/02/13 هیأت : آقای مهدی جعفری فرد بیدگلی فرزند 
عزیزاله شماره شناسنامه 122 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 108 مترمربع شماره پالک 
6444 فرعی مفروز و مجزی شده از 466 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
13- رأی شماره 0215 مورخ 99/02/14 هیأت : آقای مهدی شبستانی نوش آبادی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 5783 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 152 مترمربع شماره پالک 
620 فرعی از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی سیدرضا توکلیان
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/02/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/03/07

م الف: 840516 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
تعیین وقت افراز

3/27  نظر به اینکه کبری ستوده پور حســن مالک 8 حبه مشاع از ششدانگ پالک 892 
اصلی بخش 5 ثبت اصفهان ذیل شماره دفتر الکترونیک 1399/006212 امالک سابقه 
ثبت و سند مالکیت دارد و به طرفیت اعظم ستوده پور حسن باســتناد قانون و آئین نامه 
قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه 1357 تقاضای افراز سهم مشاعی خود 
از پالک فوق را نموده و نامبرده مجهول المکان می باشد، لذا بدینوسیله باطالع می رساند 
روز شنبه مورخ 99/03/21 ســاعت 9 صبح خواهان به اتفاق نماینده و مهندس ثبت در 
محل مورد تقاضای افراز حاضر خواهند شد، مقتضی است جهت تنظیم صورت مجلس و 
امضای آن در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوید. ضمن آنکه عدم حضور شما مانع از 
رسیدگی نخواهد گردید. م الف: 851421  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان
حصر وراثت

3/28  آقای احمد رمضان برزی دارای شناســنامه شــماره 4173 به شرح دادخواست به 
کالسه  80/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد رمضان برزی به شناسنامه 667 در تاریخ 98/12/19 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- احمد رمضان 

برزی، ش.ش 4173 نسبت با متوفی فرزند 2- مریم رمضان برزی، ش.ش 3500 نسبت 
با متوفی فرزند 3- سارا رمضان برزی، ش.ش 5 نسبت با متوفی فرزند 4- مهدی رمضان 
برزی، ش.ش 2 نســبت با متوفی فرزند 5- مرجانه رمضان برزی، ش.ش 754 نسبت با 
متوفی فرزند 6- فرشته رمضان برزی، ش.ش 3792 نســبت با متوفی فرزند 7- ایران 
معینی، ش.ش 22 نسبت با متوفی همسر فرزند محمد. 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف: 857159  شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف

 شهرستان نطنز
تحدید حدود اختصاصی

3/29 شــماره نامه : 139985602024001618-1399/03/01  چــون تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره 607 فرعی از 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حمیدرضا رحیمی لنجی فرزند نوراله 
در جریان ثبت اســت و طبق رای 3396- 98/9/7 در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مفروز گردیده است عملیات تحدید حدود قانونًا به عمل 

نیامده. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1399/4/2 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه 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 تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف: 855451  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت ریسندگی نخکاران سهامی خاص 
به شماره ثبت 115 و شناسه ملی 10260031818 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/11/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - حسین دهقانی به شــماره ملی 1291428305 به 
عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، مرتضی صادقیان اصفهانی 
به شــماره ملی 1285588649 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و 
علی دهقانی به شــماره ملی 1272742105 به ســمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی 
و بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چک، سفته بروات، عقود اسالمی با 
امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - ضمنًا 
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اردستان )854281(

آگهی تغییرات موسســه انجمن شــرکتهای دانش بنیان استان 
اصفهان به شماره ثبت 369 و شناسه ملی 14007808130 

به استناد نامه شماره 43/11737 مورخ 1398/09/25 اتاق بازگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/09/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آریان ستوده مهر به شــماره ملی 0920133770 به 
عنوان بازرس اصلی و ولی اله امیری به شماره ملی 1199214647 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - مسعود باطنی به شماره ملی 
1286951291، سید یاســر معین الدینی چادگانی به شماره ملی 5759665677، 
فرید نجات بخش آزادانی به شــماره ملی 1284808769، حمیدرضا عزیزیان به 
شماره ملی 1284661253، مازیار مومنی به شماره ملی 1290359202، محسن 
کریمیان به شماره ملی 5410008251، حسن اکبری به شماره ملی 1288901811 
به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، احمد فروزمهر به شماره ملی 1292579978 
و محسن سلطانی به شماره ملی 1091269637 به سمت اعضای علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )854893(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی پیشگامان فدک 
سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47711 

و شناسه ملی 10260658294
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/17 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : ســید حامد موســوی به شــماره ملی 
1171160992و مازیار تقی نجات به شماره ملی 1754298788و مهر 
انگیز معتمدی سده به شماره ملی 1170902650بعنوان اعضای هیات 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . غالمرضا توکلی گارماسه به 
شماره ملی 1829201395به عنوان بازرس اصلی و حسین علیجانی به 
شماره ملی 1289140073به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیراالانتشار زاینده رود جهت نشر آگهی 
های شــرکت مذکور تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )854342(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی پیشگامان فدک 
سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47711 

و شناسه ملی 10260658294 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سید حامد موسوی به شــماره ملی 1171160992 
به عنوان رئیس هیئت مدیــره و مازیار تقی نجات به شــماره ملی 
1754298788 به عنوان مدیرعامل و مهرانگیز معتمدی ســده به 
شماره ملی 1170902650 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اســناد مالی و اوراق تعهد آور 
شــرکت با دو امضا از ســه امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و 
نایب رئیس هئیت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )854341(

آگهی تغییرات شرکت ریسندگی نخکاران سهامی خاص 
به شماره ثبت 115 و شناسه ملی 10260031818 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اساسنامه جدید شــرکت در 64 ماده و 11 
تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اردستان )854282(

اعالم مفقودی 
سند مالکیت خودروی ســواری پژو پا رس مدل 1398 
به رنگ سفید به شــماره پالک ایران 67-723 ط 91 و 
شــماره موتور 164B0251045 و شــماره شاســی 
NAAN11FE3KH003211 به نــام آقای علیرضا 
کاظمی زهرانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری:

 مبادی ورودی استان چهارمحال
 و بختیاری کنترل می شود

رییس پلیــس راه چهارمحال و بختیــاری از کنترل 
مبادی ورودی استان به ویژه از سمت خوزستان جهت 

جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد.
غامعلی نوربخش اظهار داشت: با توجه به تعطیات 
خردادماه، پلیس راه اســتان در محورهای ارتباطی با 

نظارت بیشتر خدمات رسانی می کند.
وی تصریح کــرد: مســافران  زیــادی، چهارمحال و 
بختیاری را با توجه به جاذبه های طبیعی و شرایط آب 
و هوایی حاکم در استان در تعطیات خرداد به عنوان 
مقصد ســفر انتخاب می کنند که بــه دلیل جلوگیری 
از شیوع کرونا با تصمیم ستاد اســتانی کرونا از ورود 

مسافران با پاک غیربومی جلوگیری خواهد شد.
 رییس پلیس راه استان با اشاره به تحت کنترل بودن 
مبادی ورودی اســتان گفت: دو پایگاه ویژه در کارون 
۴ و بازفت برای کنترل مســافران از سمت خوزستان 

مستقر است.
غامعلی نوربخش افزود: در تعطیات عید فطر  امسال 
با رعایت نکات ایمنی از ســوی رانندگان در محورهای 

خروجی استان، سانحه تصادفی رخ نداد.
وی از تشدید نظارت ها در ایام  ارتحال امام خمینی )ره( 
خبر داد و افزود: با رعایت قوانین راهنمایی رانندگی و 
جلوگیری از سفرهای غیرضرور، عاوه بر تامین امنیت 
در جاده ها، ورود مسافران مبتا یا ناقل کرونا به استان 

نیز کاهش می یابد.
به گفتــه  رییس پلیــس راه چهارمحــال و بختیاری 
هم اکنون تمام جاده های برون شهری استان از ترافیک 

عادی و روان  برخوردار هستند.



چهارشنبه 7 خرداد  1399 / 4 شوال 1441/ 27 می 2020/ شماره 2982
مدیر کل انتقال خون استان:

اصفهانی ها 9 هزار واحد خون به نیازمندان اهدا کردند
اصفهانــی هــا بــه شــکرانه ســامتی در مــاه رمضــان 9 هــزار واحد خــون بــه بیمــاران نیازمنــد اهدا 
کردنــد .مدیــر کل انتقــال خــون اســتان اصفهان گفــت: در مــاه مبــارک رمضــان ، بیــش از 12 هزار 
نفــر بــرای اهدای خــون بــه مراکــز فعــال اســتان در ایــن حــوزه مراجعــه کردنــد   کــه از ایــن تعداد 
ــی از ســهم ســه درصــدی اهــدای خــون  ــد زینل ــذر خــون شــدند .مجی ــه ن 9 هــزار نفــر موفــق ب
بانــوان در ایــن مــدت خبــر داد و افــزود: هــم اکنــون در اســتان بــا کمبــود خــون مواجــه نیســتیم 
ــه حــدود  ــه اینکــه در اســتان روزان ــا اشــاره ب ــم .وی ب ــی را داری ــن حــوزه وضعیــت مطلوب و در ای
350 تــا 400 واحــد خــون نیــاز اســت ،از شــهروندان خواســت، در مواقع مراجعــه بــرای خونگیری 
ــیوع  ــری از ش ــور جلوگی ــه منظ ــی را ب ــه اجتماع ــظ فاصل ــتی و حف ــای بهداش ــتورالعمل  ه دس

بیمــاری کرونــا رعایــت کننــد و  اهــدای خــون را تنهــا محــدود بــه مــاه مبــارک رمضــان نکننــد.

آزادی 101 زندانی جرائم غیر عمد در اصفهان
ــان  ــاه رمض ــت:در م ــان گف ــتان اصفه ــی اس ــی و تربیت ــات تامین ــا و اقدام ــرکل زندان ه مدی
ــدان آزاد  ــد از زن ــر عم ــم غی ــوی جرائ ــوکار 101 مددج ــردم نیک ــران و م ــک خی ــا کم ــال ب امس
ــی آزاد شــده از شــهر کاشــان بودند.اســدا... ــان و شــش زندان ــی در اصفه ــه 95 زندان شــدند ک

گرجــی زاده در خصــوص مبالــغ جمع آوری شــده توســط مــردم، افــزود: مبلــغ 13 میلیــارد و 150 
میلیــون تومــان از کمــک مــردم جمــع آوری شــد همچنیــن 320 میلیــون تومــان هــم به شــماره 
ــا و  ــرکل زندان ه ــان کمــک کردند.مدی ــواده زندانی ــه خان ــک ب ــرای کم ــه ب حســاب های مربوط
اقدامــات تامینــی و تربیتــی اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: 19 میلیــارد و 350 میلیــون تومــان 
ــت  ــغ توســط رضای ــن مبل ــون از ای ــارد و 200 میلی ــه 13 میلی ــود ک ــی ب ــداد زندان ــن تع بدهــی ای
ــارد و ۸00  ــه و کمــک مــردم در مجمــوع چهــار میلی شــاکیان تامیــن شــد و پرداختــی ســتاد دی
میلیــون تومــان بــوده کــه  یــک میلیــارد و 250 میلیــون تومــان هــم آورده ایــن زندانیــان بــوده 
اســت.گرجی زاده افــزود: ســه میلیــارد و 300 میلیــون تومــان هــم تعهــد شــده کــه بــه حســاب 
واریــز شــود، یــک میلیــارد تومــان از ایــن تعهــدات وصــول شــده وفــوالد مبارکــه دو میلیــارد و 
500 میلیــون تومــان تعهــد کــرده اســت کــه در مجمــوع پنــج میلیــارد و ۸00 میلیــون تومــان تعهد 

پرداختــی مــردم و شــرکت فــوالد اســت.

رییس پلیس راهور استان خبر داد:

اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی در اصفهان
رییــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان از شــروع اعمــال قانــون خودروهــای فاقــد معاینــه فنــی 
در اصفهــان از )ســه شــنبه، ششــم خــرداد( خبــر داد.ســرهنگ محمدرضا محمــدی اظهــار کــرد: 
مهلــت عــدم  ثبــت تخلــف بــرای خودروهــای فاقــد معاینــه فنــی توســط دوربیــن هــای ســطح 
شــهر اصفهــان، معابــر بزرگراهــی و مامــوران در ســطح اســتان، پایــان مــاه مبــارک رمضــان بــود.

ــی را 52  ــه فن ــد معاین ــای فاق ــه خودروه ــغ جریم ــان مبل ــتان اصفه ــور اس ــس راه ــس پلی ریی
هــزار تومــان اعــام کــرد و افــزود: خودروهــای صفــر کیلومتــری کــه 4 ســال از عمــر آن گذشــته 
بایــد معاینــه فنــی داشــته باشــند، همچنیــن خودروهایــی کــه معاینــه فنــی آنهــا باطــل شــده 
ــدی  ــرهنگ محم ــه کنند.س ــی مراجع ــه فن ــز معاین ــه مراک ــی ب ــه فن ــد معاین ــرای تمدی ــد ب بای
خاطرنشــان کــرد: خودروهــای فاقــد معاینــه فنــی که در ســطح شــهر تــردد مــی کننــد، در هر 24 
ســاعت یــک بــار مشــمول جریمــه مــی شــوند.رییس پلیــس راهــور اســتان همچنیــن در مــورد 
ــوز  ــاره طــرح زوج و فــرد هن توقــف طــرح زوج و فــرد در اصفهــان نیــز گفــت: زمــان شــروع دوب
ــهروندان ــه ش ــل ب ــد روز قب ــا از چن ــرح، حتم ــاره ط ــرای دوب ــورت اج ــت و در ص ــخص نیس  مش

 اطاع خواهیم داد.

بازگشایی رستوران ها، دغدغه ها برای نظارت های بهداشتی بر این اماکن را افزایش داده است؛

بازگشایی به قید شرط

وزارت بهداشت وعده داده است همزمان  پریسا سعادت
با بازگشایی برخی از کسب و کارهای پر 
خطر مانند رســتوران ها و فســت فودها مراقبت های بهداشــتی و 
نظارت ها بر این اماکن را افزایش دهد. بر اســاس اعام معاون مرکز 
سامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیش از 
200 هزار واحد صنفی متخلف از پروتکل های بهداشــتی کرونا تاکنون 
 پلمپ شــده اند و همچنان قرار اســت این نظارت ها با شــدت ادامه

 پیدا کنــد.  موضوع نظارت بر این اماکن زمانی مهم تر می شــود که با 
نگاهی سطحی به رســتوران ها و اغذیه فروشی ها با خیل مشتریان 
مشتاق در این مکان ها روبه رو می شــویم. در برخی از این مکان ها 
حتی فاصله گذاری اجتماعی هم کمتر به چشــم مــی خورد و همین 
مسئله لزوم و ضرورت نظارت ها را بیشــتر می کند به خصوص آنکه 
وزارت بهداشت اعام کرده است باید به زودی منتظر موج دوم شیوع 
کرونا در کشور با توجه به افزایش سفرها و شلوغی مکان های عمومی 
باشیم. پزشکان با بیان اینکه رستوران ها هم یکی از بدترین مکان ها 
برای انتقال ویروس کرونا هستند، می گویند افراد حداقل دو ساعت 

زمان خود را در رستوران بدون داشتن ماسک سپری می کنند که این 
موضوع ریســک انتقال ویروس از فــرد آلــوده را افزایش می دهد. 
مطالعه ای در این زمینــه در آمریکا صورت گرفته اســت که می گوید 
بدترین جا برای انتقال کرونا رستوران هاست.در همین راستا مسئوالن 
اعام کرده اند در افزایش ســختگیری ها برای رعایــت پروتکل های 
بهداشتی، وزارت بهداشت تنها نیســت. دستگاه های نظارتی دیگر در 
وزارتخانه ها، شــهرداری ها و قوه قضائیه نیز در این مســیر با وزارت 
بهداشــت همکاری می کنند و تیم های نظارتی بیشــتر می شوند. در 
اصفهان هم چند روزی هست که ستاد اســتانی مقابله با کرونا اجازه 
بازگشایی رســتوران ها را صادر کرده است. ســخنگوی ستاد استانی 
مقابله با بیماری کرونا در اصفهان هفته گذشــته اعام کرد رستوران ها 
نیز با رعایت دستورالعمل های بهداشتی با 50 درصد ظرفیت خود آغاز 
بــه کار می کنند. فســت فودها همچنــان بیرون بر خواهنــد بود؛ اما 
مجموعه هایی که فضــای الزم را ایجاد کنند بــا 50 درصد ظرفیت و با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی به فعالیت می پردازنــد ولی  در عمل 
شلوغی برخی از این مراکز حکایت دیگری است؛ مشتریانی که بدون 

ماســک و رعایت فاصله هــای مجاز در مــکان های عمومــی مانند 
رستوران ها در شــهر اصفهان حاضر می شوند، کم نیستند. عاوه بر آن 
فروشندگان و رستوران دار ها هم چندان به رعایت نکات بهداشتی به 
خصوص عدم دریافت وجه نقد پایبند نبوده و از کنار برخی از مسائل 
و سهل انگاری های مشتریان هم به راحتی می گذرند. نگرانی از عدم 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در حالی شــدت می گیرد که رییس 
بازرسی اتاق اصناف اصفهان چندی پیش از کمبود نیروهای بازرسی 
در این اتاق خبر داده و اعام کرده بود تعداد بازرسان اتاق اصناف استان 
اصفهان به نســبت جمعیت اصناف کم اســت، اگر قرار باشد با تعداد 
بازرسان موجود از هر واحد صنفی تنها یک بار بازدید به عمل آید، به هر 
واحد صنفی هر دو سال یک بار نوبت می رسد. در این وضعیت باید دید 
آیا اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی قادر خواهند بود نظارت های 
کافی و همه گیری بر رستوران ها و فســت فودها که اتفاقا تعدادشان 
هم در شهر اصفهان کم نیست را درســت و اصولی انجام دهند یا این 
مســئله هم پس از مدتی در البه الی هجمــه کاری این دو نهاد بدون 

سرانجامی رها خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان در خصوص 
هشدارهای شیوع بیماری تب کریمه کنگو با توجه به 
فرا رسیدن فصل گرما و فعالیت کنه ها، گفت: از یک 
سال گذشته تاکنون هیچ موردی از بروز این بیماری در 
استان مشاهده و گزارش نشده است.شهرام موحدی 
با بیان اینکه بیماری تب کریمه کنگو، یک بیماری 
ویروسی است که از طریق گزش دام توسط نوعی کنه 
بروز می کند، اظهار کرد: تب کریمه کنگو یک بیماری 

آندمیک ایران است و هنگام تخم گذاری کنه به دیگر 
کنه ها منتقل می شود، از این رو هرگز به طور کامل 
ریشه کن نمی شود.  وی ادامه داد: تب کریمه کنگو 
در دام هیچ عائمی ندارد و بیماری دامی محسوب 
نمی شود، اما در صورت انتقال به انسان خطرساز است 
و جزو بیماری های مشترک انسان و دام محسوب 
می شود.وی در خصوص عائم این بیماری در استان، 
گفت: اسهال، استفراغ و در مراحل بعد اسهال و استفراغ 
خونی و خونریزی های زیر پوستی از عائم این بیماری 
است که در مرحله بعد به صورت خونریزی های گسترده 
بروز می کند و در صورت عدم درمان مرگ را به همراه 
دارد. وی افزود: در حوزه دامپزشکی چون بیماری های 

مشترک انسان و دام  وجود دارد، یکی از اقدامات 
سم پاشی محیط و بدن دام برای پیشگیری از بیماری 
تب کریمه کنگو است که در سال گذشته میزان 15 
میلیون مترمربع سم پاشی در استان اصفهان انجام 
شد و بیش از ۸02 هزار رأس گوسفند و بالغ بر 101 هزار 
رأس گاو سم پاشی شدند.موحدی، بهترین روش برای 
پیشگیری از ابتا به این بیماری از طریق گوشت را پیش 
سردسازی الشه عنوان کرد و گفت: بهترین روش برای 
پیشگیری که در تمام دنیا استفاده می شود، پیش 
سرد کردن الشه است، یعنی الشه دام در سالنی با 
برودت 0 تا 4 درجه و حدودا ۸0 تا 90 درصد رطوبت، به 

مدت 24 تا 4۸ ساعت نگهداری شود.

 توصیه های دامپزشکی اصفهان
 برای جلوگیری از تب کریمه کنگو

با بیماری کرونا در  سخنگوی ستاد استانی مقابله 
اصفهان هفته گذشته اعالم کرد رستوران ها نیز با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی با 50 درصد ظرفیت خود آغاز 

به کار می کنند

تالش کادر درمان 
اصفهان برای 
مقابله با کرونا

کادر بهداشــت و درمــان 
اصفهان همچــون روزهای 
نخســت شــیوع بیماری 
کرونــا، با عزمی راســخ در 
جبهه مقابله با این بیماری 

به جهاد مشغول هستند.

جاساز حرفه ای 6 کیلو تریاک در باک بنزین
فرمانده انتظامی شهرسـتان شـهرضا از کشـف 6 کیلـو و 150 گرم تریـاک که به صـورت ماهرانه ای 
در بـاک بنزیـن یک سـواری پرایـد جاسـاز شـده بود،خبـر داد. سـرهنگ صـادق کاظـم زاد  اظهار 
داشـت: مامـوران انتظامـی مسـتقر در 
ایسـتگاه بازرسـی شـهید امامی به یک 
سـواری پراید مشـکوک و آن را متوقف 
کردنـد.وی افـزود: در بازرسـی از ایـن 
خـودرو 6 کیلـو و 150 گرم تریـاک که در 
باک بنزیـن خـودرو جاسـاز شـده بود، 
کشـف شـد.این مقـام انتظامـی بیـان 
داشـت: در این رابطه یک سوداگر مرگ 
دسـتگیر و پـس از تشـکیل پرونـده بـه 
مراجع قضایی تحویل داده شد.فرمانده 
انتظامی شهرسـتان شـهرضا خاطر نشـان کرد: نیروی انتظامی با سـوداگران مـرگ و قاچاقچیان 

افیونـی برخـورد قاطـع و قانونی مـی کند و اجـازه جـوالن به آنـان نخواهـد داد.

کشف 115 ماینر قاچاق در اصفهان 
رییس پلیس امنیت اقتصادی اسـتان از کشـف 115 دسـتگاه ماینر قاچاق در یکی از شهرک های 
صنعتـی اطـراف شهرسـتان اصفهـان خبـر داد . سـرهنگ کامـران ریاحـی اظهارداشـت :ماموران 
پلیس امنیـت اقتصـادی اسـتان اصفهـان بـا اشـراف اطاعاتـی دقیـق و هوشـمندانه از فعالیت 
115 دسـتگاه ماینر قاچـاق در یکی از شـهرک های صنعتـی شهرسـتان اصفهان باخبر شـدند.وی 
افـزود :مامـوران پـس از هماهنگی هـای الزم، به محـل اعـزام و در بازرسـی از این واحـد صنعتی 

115 دسـتگاه ماینر قاچـاق را کشـف کردند.
ایـن مقـام انتظامـی بـا اشـاره بـه اینکـه ارزش دسـتگاه هـای کشـف شـده توسـط کارشناسـان 
مربوطـه 4 میلیـارد ریـال اعـام شـده اسـت عنـوان داشـت: یـک نفـر در ایـن رابطـه دسـتگیر 
و پـس از تشـکیل پرونـده  بـرای اقدامـات قانونـی بـه مراجـع قضایـی تحویـل داده شـد 
.رییـس پلیـس امنیـت اقتصـادی اسـتان اصفهـان در پایـان خاطـر نشـان کـرد: پلیـس بـا 
هرگونـه اخـال در رونـد اقتصـادی کشـور طبـق قانـون برخـورد جـدی خواهـد داشـت و از 
 شـهروندان خواسـت در صـورت مواجـه شـدن بـا مـوارد مشـابه ، از طریـق تمـاس بـا سـامانه

 110 موضوع را گزارش کنند.

دستگيری 2 زمين خوار ميلياردی
رییـس پليـس امنيـت اقتصـادی فرماندهـی انتظامـی اسـتان اصفهـان، از کشـف زميـن 
خـواری بـه ارزش 22 ميليـارد ريـال و دسـتگيری دو نفـر در ايـن رابطـه خبـر داد.سـرهنگ 
کامـران رياحـی بـا اعـام ايـن خبـر اظهـار کـرد: مامـوران پليـس امنيـت اقتصـادی فرماندهـی 
انتظامـی اسـتان اصفهـان بـا اشـرافيت اطاعاتـی خـود از تصـرف 2۸ هـزار و 163 متـر مربـع 
زميـن متعلـق بـه منابـع طبيعـی مطلـع و بافاصلـه موضـوع را در دسـتور کار خـود قـرار دادنـد.

وی افـزود: در ايـن خصـوص پرونـده ويـژه ای تشـکيل و پـس از انجـام تحقيقـات تخصصـی 
و پليسـی دو نفـر کـه اقـدام بـه ايـن زميـن خـواری کـرده بودنـد، شناسـايي و دسـتگير شـدند.

رییـس پليـس امنيـت اقتصـادی فرماندهـی انتظامـی اسـتان اصفهـان، ارزش زمين هـای 
تصرف شـده توسـط زميـن خـواران را برابـر اعـام کارشناسـان مربوطـه 22 ميليـارد ريـال عنوان 
 کـرد و تصريـح کـرد: متهمـان ايـن پرونـده بـرای انجـام اقدامـات قانونـی تحويـل مراجـع 

قضايی شدند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: تسنیم

خبر روزناجا

خسارت حداقل 20 میلیون 
 تومانی به هر آموزشگاه 

آزاد اصفهان
مدیـرکل آموزش فنـی و حرفـه ای اصفهان با 
بیان اینکه 1۷00 آموزشـگاه آزاد زیـر نظر اداره 
فنـی و حرفـه ای اسـتان اصفهـان فعالیـت 
می کند، اظهار  کـرد: 1200 آموزشـگاه فعال در 
سطح اسـتان وجود دارد که 600 آموزشگاه در 
شـهر اصفهان مشـغول بـه فعالیت هسـتند. 
همچنیـن 54 مرکـز دولتـی در اصفهـان و 
300 کارگاه آموزشـی دولتـی وجـود دارد کـه 
فعالیـت ایـن مراکـز در پـی شـیوع کرونـا از 
اسفندماه سـال گذشـته تعطیل شـده است.

آرش اخوان طبسـی بابیان اینکـه هزینه های 
جاری و اجاره ساختمان بیشـترین خسارت 
وارده بـه مراکـز خصوصـی فنـی و حرفـه ای 
محسـوب می شـود، گفت: فضـای 90 درصد 
آموزشـگاه های آزاد فنـی و حرفـه ای اسـتان 
اسـتیجاری اسـت که بـه علـت شـیوع کرونا 
و تعطیلـی در سـه مـاه اخیـر دچـار زیـان 
شـده اند. هریـک از آموزشـگاه های آزاد 
اسـتیجاری در اصفهان در این مـدت حداقل 
15 تـا 20 میلیـون تومـان متضـرر شـده اند. 
آموزشـگاه هایی نیـز وجود دارد کـه باالی 100 
میلیـون تومـان دچار خسـارت شـده اند.وی 
با تاکیـد بـر اینکـه تاکنـون در حـوزه فناوری 
اطاعات به جـد به این شـیوه آموزشـی نگاه 
نشـده بود، یـادآور  شـد: کرونا تلنگـری برای 
تقویت ایـن سیسـتم آموزشـی و ارتقـای آن 
شـد. مدلـی را توصیـه کـرده ایـم کـه تلفیقی 
از آمـوزش الکترونیـک و دوگانـه باشـد کـه 
بـرای ادامه دار شـدن آموزش ها انجام شـود.

مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفـه ای اصفهـان 
بـا تاکیـد براینکـه کرونـا بـا همـه بدی هـا، 
فرصت هایـی نیـز ایجـاد کـرد، خاطرنشـان  
کـرد: کرونـا مـی توانـد فرصتـی بـرای رشـد 
بهتـر آموزشـگاه ها باشـد. بایـد از فرصـت 
کرونـا اسـتفاده کنیـم و همه بـه ایـن نتیجه 
برسـند که رفتارهای سـنتی را باید پشت سر 
گذاشـت و برای مانـدن در چرخـه اقتصادی 
بـه سـمت تفکـرات نویـن مدیریتـی و تغییر 

نگـرش روی آورد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با پایش مستمر و لحظه ای میزان آالینده های جوی درصدد کنترل فعالیت 16 کانون گرد و غبار در استان اصفهان 
برآمدیم.منصور شیشه فروش با اشاره به 15۸ میلی متر میانگین بارش ها در سال آبی جاری اظهار داشت: این بارش ها نسبت به سال گذشته با کاهش 16 درصدی همراه 
بوده و بیشترین بارش ها در مناطق شمال و شرق استان اصفهان شامل شهرستان های آران و بیدگل، اردستان و کاشان است.شیشه فروش با اشاره به  وزش باد در سه 
جهت تصریح کرد: وزش باد از شرق به غرب در فصل تابستان و به علت نبود رطوبت موجب گردوغبار می شود که در خردادماه سال گذشته چند روز بحرانی را ایجاد کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تخصیص بودجه 46 میلیارد تومانی جهت مهار کانون های گردو غبار در استان اصفهان اظهار داشت: 19 میلیارد و 200 
میلیون تومان به اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان تخصیص یافت تا با اجرای طرح های نهالکاری و مالچ پاشی در جهت کنترل کانون های گرد و غبار برآیند.وی بیان 
داشت: دو مطالعه بزرگ با محوریت اداره کل محیط زیست و با همکاری شهرداری اصفهان توسط دو دانشگاه اصفهان و صنعتی با بررسی منشأیابی و سهم بندی ذرات 
معلق در هوا و تعیین سهم منابع آالینده و تهیه سیاهه انتشار آالینده ها انجام شده است که این مطالعات باید به صورت سناریو به پایش کیفی هوا مبدل شود و وظیفه آن 

به اداره کل محیط زیست استان اصفهان مکلف شد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبرداد:

پایش مستمر میزان آالینده های جوی در استان



چهارشنبه 7 خرداد  1399 / 4 شوال 1441/ 27 می 2020/ شماره 2982

خارجی های سپاهان در مسیر بازگشت
بازیکنان و مربیان خارجی ســپاهان به تمرینات این تیم اضافه خواهند شد.پس از صدور مجوز 
برگزاری تمرینات گروهی، ســپاهانی ها چند روزی است که دوباره در اصفهان دور هم جمع شده و 
برنامه های تمرینی خودشان را پیگیری می کنند ولی نفرات خارجی این تیم هنوز اضافه نشده اند.

در همین راستا خبر رسید که تاوارس و تکسیرا در مســیر بازگشت به ایران قرار دارند و به زودی در 
تمرینات حاضر خواهند شــد. همچنین والدیمیر کومان هم به زودی بــه تمرینات اضافه خواهد 
شد.دو عضو خارجی دیگر سپاهان یعنی گولیسانی و کی روش استنلی ولی هنوز درگیر مشکالت خود 
هستند. گولسیانی که مشغول مداوای مصدومیت خودش است و هنوز شرایط بازگشت به تمرینات 
گروهی را پیدا نکرده و برای همین همچنان خارج از ایران دوران نقاهتش را پشت سر می گذارد و 
کی روش استنلی هم در بازگشــت به ایران دچار مشکالتی است که هنوز برطرف نشده و مشخص 

نیست چه زمانی بتواند به ایران باز گردد.

سرمربی مونته نگرویی ذوب آهن در تالش برای بازگشت
میودراگ رادولوویچ، ســرمربی مونته نگرویی ذوب آهن که بعد از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
مسابقات فوتبال، ایران را به مقصد کشورش ترک کرد، هنوز به اصفهان برنگشته است.در طول این 
مدت و از زمانی که ذوبی ها درخواست بازگشت سرمربی خود را برایش ارسال کردند، تا کنون موفق 
به بازگشت نشده و در تالش است تا مشکل سفر خود به ایران را برطرف کند.ذوبی ها درحال حاضر 
تمرینات خود را برای ادامه مســابقات لیگ برتر زیر نظر مربیان ایرانی شــروع کرده اند، اما هنوز 
وضعیت سرمربی شان مشخص نیست و باید منتظر ماند ودید طی روز های آینده چه اتفاقاتی در 
این خصوص رخ می دهد.گفته می شــود رادولوویچ تا نهایت چند روز دیگر به ایران بازمی گردد تا 

تیمش را برای ادامه مسابقات و 9 دیدار باقی مانده آماده کند.

ماجرای حضور »کنعانی زادگان« در استقالل چه بود؟
مدافع باشگاه پرسپولیس درباره حضور کوتاه مدت خود در استقالل توضیحاتی داد.محمد حسین 
کنعانی زادگان، مدافع جنوبی باشگاه پرسپولیس سال های اخیر به استقالل پیوست اما به دلیل 
مصدومیت عملکرد خوبی نداشت و خیلی زود از جمع آبی ها جدا شد.این بازیکن که در ابتدای لیگ 
نوزدهم به پرسپولیس پیوست عملکرد خوبی داشت؛ اما حواشی زیادی برای او ایجاد شد و زمان 
برد تا محبوب هواداران شود.حاال کنعانی زادگان در برنامه فوتبال برتر درباره حضورش در استقالل 
گفت:در ایران به جز پرسپولیس به هیچ تیم دیگری نمی روم.وی افزود: سالی که در استقالل بودم 
قرارداد باالیی داشتم و مدیر برنامه های من از سادگی ام استفاده کرد و با زد و بند مرا به استقالل 
برد.کنعانــی زادگان ادامه داد: با این وجود خدا را شــکر می کنم به حــدی عملکردم خوب بود که 
توانستم به تیمی که عاشقانه دوستش دارم برگردم و بازهم می گویم بزرگ ترین اشتباه زندگی ام 

این بود که به استقالل رفتم.

برنامه تمدید 2 ساله ترابزون برای »مجید حسینی«
طبق قرارداد سید مجید حسینی با ترابزون اسپور، قرارداد ســتاره ایرانی به طور خودکار یک سال 
تمدید شد و وی فصل بعد نیز در سوپرلیگ ترکیه است؛ اما این باشگاه پیشنهاد ویژه ای برای ستاره 
ایرانی دارد. مدافع ایرانی فصل 2018-2019 راهی لیگ ترکیه و باشگاه ترابزون اسپور شد و توانست 
عملکردی خوب را به ثبت رساند.طبق ادعای رسانه gazetedamga باشگاه ترابزون اسپور از کیفیت 
و شخصیت سید مجید حسینی راضی بوده و می خواهد قرارداد جدیدی پیشنهاد دهد. قراردادی که 
مشخصا روی حقوق ستاره ایرانی تاثیر نیز می گذارد.این باشگاه ترکیه ای در نظر دارد که پیشنهاد 

تمدید 2 ساله به مجید حسینی پیشنهاد دهد.

سریال تکراری لیگ نوزدهم کی تمام می شود؟

تمام دردسرهای یک جام

 سمیه مصور این روزهــا ماجرای از ســرگیری فصل 
جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور 
دست کمی از یک سریال نود قسمتی ندارد؛ سریالی که رفته رفته دارد 
به جاهای باریک کشیده می شود و مشخص نیست که چه پایانی در 
انتظار آن اســت. پس از تعیین راهنمای مبارزه بــا کووید 19 )کرونا 
ویروس( فاصله گــذاری اجتماعی و الزامات ســالمت محیط لیگ 
فوتبال، اعالم شد که بازگشایی لیگ فوتبال به صورت تدریجی صورت 
خواهد پذیرفت که الزامات، تمهیدات و جزییات اجرایی آن مشخص 
شده و در هر مرحله با کنترل ناظران بهداشتی این موارد تحت بررسی 
قرارگرفته و در صورت تخطی از مقررات مندرج در این دستورالعمل فرد 
یا تیم خاطی توسط سازمان لیگ مشمول تذکر یا مجازات انضباطی 
مقرر می شود و همچنین در صورت بروز مشــکالت بهداشتی و بنا به 
تشخیص ســتاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشــت بازگشت به 
مراحل قبل یا تعطیلی و لغو کامل رویدادهای ورزشی به انجام خواهد 
رســید.عالوه بر این، در راهنمای مربوطه آمده است: در صورت وجود 
بیش از پنج نفر با عالئم مثبت یا مثبت شــدن تست های تشخیصی 
مبنی بر ابتالی فــرد به کووید 19، فعالیت تیــم مربوطه تا زمان بهبود 

مبتالیان و کسب گواهی ســالمت، معلق خواهد شــد. همچنین در 
صورت وجود عالئم یا تســت مثبت، فرد مذکور مجوز همراهی تیم را 

نداشته و ضروری است به مدت 1۴ روز قرنطینه شود.
به دنبال ابــالغ این دســتورالعمل، تیم هــا در اولیــن گام اقدام به 
انجام تســت های مربوط به آزمایش ویروس کرونا کردند که جواب 
کرونای برخی از بازیکنــان و اعضای کادر فنی ایــن تیم ها مثبت در 
آمد. موضوعی که بهترین بهانه را به برخــی از مدیران عامل تیم های 
لیگ برتری داد تا از فرصت به وجود آمــده جهت تعطیلی این رقابت 
ها اســتفاده کنند؛ مدیرانی که دســت تیم هایشــان از کســب جام 
قهرمانی بازمانده و از ســرگیری رقابت ها هم کمکی به صدرنشــینی 
آن ها نمی کند حــاال از در نگرانی برای ســالمت بازیکنان شــان در 
آمده اند. مدیران باشگاه های شــهر خودرو، تراکتور، ماشین سازی 
و نساجی از جمله افرادی هستند که با ارسال نامه ای به وزیر ورزش 
خواهان تعطیلی رقابت های لیگ برتر شــده اند. این باشــگاه ها از 
وزارت ورزش و جوانان خواســتند تا با توجه به شرایط فعلی و شیوع 
بیماری کرونا، نســبت بــه انجام مســابقات لیگ برتــر تجدید نظر 
کرده و در غیــر این صورت از حضــور در رقابت ها تا زمان مهیا شــدن 

تمام شــرایط، انصراف خواهند داد.نکته جالب این نامه، این اســت 
که در البه الی ســطور آن، این تهدید نیز درج شــده که اگر به نظر این 
باشــگاه ها توجه نشــود، آن ها با نهاد های باال دستی مثل ای اف سی 
و فیفا مکاتبه خواهند کــرد. در کنار این تیم ها که با ارســال نامه ای 
به صورت رســمی خواهان توقف از ســرگیری رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور شده اند برخی از دیگر تیم ها همچون سپاهان اصفهان 
و اســتقالل تهران نیز هســتند که تمایل به تعطیلی این مســابقات 
دارند. از سوی دیگر  تیم پرسپولیس تهران که با اختالف ده امتیازی 
نســبت به تیم دوم در صدر جــدول رده بندی این رقابــت ها گرفته 
است به شــدت خواهان از ســرگیری این رقابت ها و یا معرفی این 
 تیم به عنــوان قهرمــان فصل جاری رقابــت های لیگ برتر اســت، 
 مســئله ای که مســئوالن ســازمان لیگ را با معضل بزرگی روبه رو 
 کرده اســت و شــنیده می شــود که با توجه به مثبت بودن تســت

 کرونای بازیکنان برخــی از تیم ها کــه به مانعی برای از ســرگیری 
 تمرینــات آنهــا تبدیل شــده اســت احتمــال مــی رود برنامه ای 
دیگری برای فصل جاری رقابت های لیگ برتر اتخاذ شود، برنامه ای 

که نه سیخ بسوزد نه کباب.

با اعالم سازمان لیگ، رقابت های مرحله پلی آف 
لیگ برتر فوتسال بانوان تیر ماه برگزار خواهد شد 
و چهار تیم حاضر در این مسابقات می توانند از 1۷ 
خرداد ماه تمرینات خود را آغاز کنند.شــهناز یاری 
درباره برگزاری مرحله پلــی آف رقابت های لیگ 
برتر فوتســال بانوان گفت: در شــرایطی هستیم 
که این فرصت پیــش آمده که با توجــه به تعویق 
مســابقات جام ملت های آســیا می توانیم برای 
آماده سازی تیم ملی به خوبی از آن استفاده کنیم. 
برگزاری مرحله پلی آف معایب و محاســنی دارد 
که باید روی این مسئله با دقت نظر تصمیم گیری 
شــود که مشــکل خاصی برای تیم ملی به وجود 

نیاید.
ســرمربی تیم ملی فوتســال بانوان ایــران اظهار 
داشت: اگر قرار بر این اســت که پلی آف را برگزار 
کنیم این را باید مدنظر قرار دهیم که ملی پوشــان 

در افت بدنی قرار دارند. شــاید بازیکنان تمرینات 
انفرادی و بدنســازی را انجام داده باشند؛ اما کار 
تیمی و توپی نداشته اند.یاری تصریح کرد: این را در 
نظر داشته باشید که برگزاری مرحله پلی باالترین 
مرحله لیگ اســت و تیم ها ۴ بازی حســاس و 
پرفشار خواهند داشــت. بنابراین اگر از نظر بدنی 
در شرایط ایده آل نباشــند احتمال آسیب دیدگی 
باال می رود. تعویق مسابقات جام ملت های آسیا 
فرصت بسیار خوبی برای اســتارت اردوهای تیم 
ملی و رفع آسیب دیدگی ملی پوشان بود و فکر می 
کنم برگزاری پلی آف ما را دچار مشکل خواهد کرد، 
باید دید هدف و تصمیم ســازمان لیگ چیست.

وی در ادامه افــزود: مصاحبه های ســرمربیان و 
باشــگاه های حاضر در مرحله پلــی آف را دیدم. 
برخی از تیــم ها موافق و برخی مخالف هســتند. 
رعایت پروتکل های بهداشتی برای بانوان سخت تر 

است و بنابراین باید دید هدف از برگزاری مسابقات 
پلی آف چیســت. آیا این تضمین را می دهند که 
مشکلی برای بازیکنان پیش نیاید؟ سرمربی تیم 
ملی فوتسال بانوان ایران در پایان خاطرنشان کرد: 
امیدوارم این شرایط هر چه زودتر به بهترین وجه 
ممکن ریشه کن شود. این بیماری مانند آنفلوآنزا 
و سرماخوردگی با ما خواهد ماند. پس بهتر است 
زندگی را تعطیــل نکنیم و راه های پیشــگیری و 
بهداشــت فردی را آمــوزش ببینیم تــا بتوانیم به 

شرایط زندگی عادی بازگردیم.

 هدف از برگزاری مرحله پلی آف لیگ برتر فوتسال
 بانوان چیست؟

چهره روز

راه حل بارسا برای »دمبله«؛ سناریوی فیلیپ کوتینیو
بارسلونا که این روزها در میانه بحران کووید19 با مشکالت مالی دست و پنجه نرم می کند از آنجا که 
می داند در شرایط امروز امکان فروش عثمان دمبله با قیمت باالیی که دارد عمال وجود ندارد، حاضر 
است به پیشــنهادهای انتقال قرضی او 
هم گوش دهد. بارســلونا شرایطی مثل 
انتقال قرضی کوتینیو بــه بایرن مونیخ 
را هــدف گرفته و اگر بتوانــد دمبله را به 
این شکل واگذار کند خوشحال خواهد 
شد.تابستان گذشــته بایرن حدود 12 
میلیون یورو برای یک سال حضور قرضی 
کوتنییو در این تیم به بارســا پرداخت و 
گفته می شود دستمزد او در بایرن هم 12 
میلیون یورو بوده است. بایرن البته این 
گزینه را داشــت که در پایان فصل او را با پرداخت 120 میلیون یورو دائمی کند. بارسا انتظار نداشت 
بایرن دست به چنین خریدی بزند ولی انتظارش این بود که کوتینیو در بایرن به شدت موفق شده 
و در نتیجه قیمتش به بهایی که آنها در ســال 2018 برایش پرداخته بودند، یعنی 160 میلیون یورو 
نزدیک شود.حاال بارسلونا که از فروش سریع دمبله در سال جاری ناامید شده سناریوی مشابهی 
را برای او طراحی کرده اســت. بارســا، دمبله را پنج ماه قبل از کوتینیو به مبلغ 105 میلیون یورو از 
دورتموند خریداری کرد و طبق قــرارداد باید به او ۴0 میلیون یورو هم پــاداش و ملحقات اضافی 
پرداخت می کرد. بارسا حاال امیدوار اســت با واگذاری قرضی  دمبله از کاهش بیشتر ارزش او در  

بازار جلوگیری کند.

شیاطین سرخ، یار آرژانتینی را می فروشند
» مارکوس روخو« قرار بود در پنجره نقل وانتقاالت قبلی منچستریونایتد را به طور قطعی ترک کند، 
اما هنوز بازیکن این تیم انگلیسی است و به صورت قرضی جدا شده است. روزنامه »میرر« خبر داد، 
شیاطین سرخ در پی یافتن یک مشتری مناسب برای این بازیکن آرژانتینی هستند. گفته می شود 
باشگاه های بوکاجونیورز و استودیانتس تمایل دارند روخوی ۳0 ساله را جذب کنند. در ماه ژانویه 
باشگاه  استودیانتس او را پس از 9 ســال برگرداند، اما قراردادش قرضی است. منچستریونایتد 

می خواهد این بازیکن را در ازای 12 میلیون یورو بفروشد.

»راموس« و یک آرزوی بزرگ در رئال مادرید
رئال مادرید هنوز هم آرزوهای بزرگی برای فصل جاری در سر دارد و آنها با رهبری سرخیو راموس 
به دنبال فتح اللیگا و حتی بازگشت در لیگ قهرمانان هستند. این ستاره متعصب تا به حال 252 
بار بازوبند کاپیتانی رئال مادرید را بازو بسته کرده اســت و فقط رائول، گلزن افسانه ای کهکشانی 
ها با 298 بار باالتر از او قرار دارد.بدین ترتیب ســرخیو راموس فقط ۴6 بازی با رئول فاصله دارد و 
به نظر می رسد اگر پروسه تمدید قرارداد او با رئال مادرید نهایی شود، این بازیکن حتی بیشتر از 
۳00 بازی هم کاپیتان تیمش خواهد بود. از زمان جدایی ایکر کاسیاس از فصل 15-201۴، سرخیو 
راموس تبدیل به کاپیتان اول کهکشانی ها شده و در این ســال ها رئال مادرید افتخاات فراوانی 
 را کسب کرده است.در این ســال ها رئال مادرید فاتح 11 عنوان شــده که 10 تای آن تحت هدایت

 زین الدین زیدان و دیگری با ســانتیاگو سوالری به دســت آمده؛ اما نقطه مشترک این عناوین 
باال رفتن جام به دست ســرخیو راموس بوده اســت. این کاپیتان متعصب عالوه بر توانایی های 
 تحســین برانگیز دفاعی، بارها با گلزنی در دقایق پایانی به داد تیمش رســیده و فرشــته نجات

 رئال مادرید لقب گرفته است.

فوتبال جهان

 افشاگری »بهداد سلیمی« 
از پشت پرده المپیک ریو

بهداد سلیمی در مورد افشاگری شبکه آلمانی 
از وجود فساد مالی  و دوپینگ سیستماتیک 
در فدراسیون جهانی که منجر به استعفای 
تاماش آیان رییس فدراسیون جهانی شد، 
بیان کرد: ما از سال ها قبل در مورد مشکالت 
فدراسیون جهانی صحبت می کردیم؛ اما بعضی 
ها نمی شنیدند  و یا نمی خواستند بشنوند. باز 
هم خدا را شکر که ماه پشت ابر نماند.دارنده 
مدال طالی المپیک 2012 لندن در ادامه دست 
به افشاگری زد و افزود: من می خواهم حرفی 
بزنم که هیچ کجا نگفته ام. یکی از مسئوالن 
قبلی کمیته ملی المپیک، مطلبی را برای من 
گر جایی به نقل از او  لبته گفت ا بازگو کرد و ا
عنوان کنم، تکذیب می کند. او گفت، شب قبل از 
مسابقه من، دو ساعت با آیان جلسه داشتند و 
از آیان خواسته اند اجازه بدهد بهداد کار خودش 
را انجام دهد و ایران یک مدال طالی دیگر 
بگیرد اما او قبول نکرده بود.وی افزود: اکنون 
که مسئوالن کمیته ملی المپیک  و فدراسیون 
جهانی تغییر کرده اند آن موضوع را مطرح کردم. 
این مسائل آدم را خیلی اذیت می کند.  من هنوز 
حسرت المپیک ریو را می خورم چون دست 
گر بهداد روی  های کثیفی پشت پرده بود. ا
تخته می باخت این قدر آدم را اذیت نمی کرد 
و از وقتی این حرف را شنیده ام واقعا حسرت 
می خورم.سلیمی در مورد اینکه اگر در بازی 
 های آسیایی 2018 به سعید علی حسینی 
می باخت باز هم خداحافظی می کرد، تاکید کرد: 
خداحافظی کردن من ربطی به اولی یا دومی  
در بازی های آسیایی نداشت  و واقعا از لحاظ 
ذهنی خسته شده بودم. همچنین زانوی من 
نیز خیلی اذیتم می کرد و هر روز با آن کلنجار می 
رفتم و  همان روزهای آخر این تصمیم را گرفتم. 

 تیم پرسپولیس تهران که با اختالف ده امتیازی نسبت 
به تیم دوم در صدر جدول رده بندی این رقابت ها 
گرفته است به شدت خواهان از سرگیری این رقابت ها 
و یا معرفی این تیم به عنوان قهرمان فصل جاری 

رقابت های لیگ برتر است

در حاشیه

وز عکس ر

یکی از عکس های 
دوست داشتنی 
 تیم ملی در سفر

 تاریخی به آمریکا
تیم ملی ایران با سفر تاریخی به ینگه 
آمریکا ســه دیــدار دوســتانه مقابل 
تیم های مکزیــک، آمریــکا و گاتماال 
برگزار کرد. این هم تصویری از آن سفر 
است. علی موسوی، نادر محمدخانی، 
حمید استیلی،ســتار همدانی و کریم 

باقری در این عکس دیده می شوند.
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مشاور معاون فرهنگی شهردار اصفهان مطرح کرد:

کرونا، متهم افزایش اضطراب اجتماعی در سالمندان
مشاور معاون فرهنگی شــهردار اصفهان با اشاره به پیامدهای شــیوع کرونا بر سالمندان گفت: 
استرس به شرایطی گفته می شود که فرد در موقعیتی قرار می گیرد که مطالبات زیادی از او وجود 
دارد ؛اما منابع فردی و اجتماعی پاسخگوی این مطالبات نیست که باید گفت سالمندان در زمان 
شــیوع کرونا دقیقا در چنین وضعیتی قــرار گرفتند.امان ا... باطنی در برنامــه چهل چراغ درباره 
ویژگی های دوران ســالمندی اظهار داشت: از دیدگاه جمعیت شناســی، به افراد باالی 65 سال 
سالمند گفته می شود ؛اما به دو دلیل نمی توانیم درباره سن سالمندی حکم واحدی صادر کنیم.

وی درباره این دالیل افزود: ســالمندی در افراد گوناگون شــرایط متفاوتی دارد و از طرف دیگر، 
ســالمندی در جوامع مختلــف تعاریف گوناگونــی دارد. برای مثال در کشــور ما و بــا توجه به 
برنامه ریزی شورای عالی جوانان، ســن جوانی را از 15 تا 29 ســال در نظر گرفته بودند که اخیرا 
و به دلیل تغییرات اجتماعی مانند باال رفتن ســن ازدواج سه ســال به آن افزوده شد، در حالی 
که در کشوری مانند انگلستان به افراد 13 تا 19 ساله و در اســترالیا به افراد 12 تا 25 ساله جوان 
می گویند.وی ادامه داد: به همین نســبت به سن سالمندی در کشــور ما افزوده شد، اما به طور 
میانگین در تمام کشورهای دنیا سن بازنشستگی یعنی 60 سال به باال به عنوان سن سالمندی در 
نظر گرفته می شود.باطنی با اشاره به دسته بندی گوناگون افراد سالمند گفت: در یک دسته بندی 
افراد سالمند به سالمندان جوان )از 65 تا 74 سال(، سالمندان میانسال )از 75 تا 85 سال( و 
سالمندان پیر )باالی 85 سال( تقسیم می شوند. همچنین سازمان بهداشت جهانی به افراد 60 
تا 75 ساله سالمند جوان، به افراد 75 تا 90 ساله سالمند پیر و به افراد باالی 90 سال سالخورده 

می گوید.
این نویســنده و پژوهشــگر اجتماعــی درباره تاثیرات شــیوع کرونا بــر ســالمندان بیان کرد: 
علم پیری شناســی از سه جنبه زیست شــناختی، جامعه شــناختی و روان شناســی به پدیده 
سالمندی می پردازد. در دوران ســالمندی به دلیل کاهش انرژی جســمانی توانایی رویارویی 
 ســالمندان با اســترس کاهش پیدا می کنــد که در زمان شــیوع بیمــاری کرونا شــاهد این

 امر بودیم. 
باطنی ادامه داد: اینکه در رسانه های جمعی مدام گفته می شد کرونا کاری به جوانان ندارد و افراد 
پیر را درگیر می کند و یا انتشــار برخی خرده فرهنگ ها مشــابه نظریه توطئه در فضای غیررسمی 
مبنی بر اینکه این ویروس در آزمایشگاه ها و با هدف کم کردن جمعیت سالمند جهان ساخته شده 
است، باعث تولید اضطراب اجتماعی برای سالمندان شد. متاسفانه حتی زمانی که خبری مبنی 
بر رهایی یافتن سالمند 90 ساله از کرونا منتشر می شود، برای سالمندان ایجاد استرس می کند.
 وی تصریح کرد: اســترس به شــرایطی گفته می شــود کــه فــرد در موقعیتی قــرار می گیرد 
که مطالبات زیــادی از او وجود دارد؛ امــا منابع فردی و اجتماعی پاســخگوی ایــن مطالبات 
نیســت و ســالمندان در زمان شــیوع کرونا دقیقا در چنین وضعیتــی قرار گرفتنــد و همواره 
دغدغه ســالمت و معیشــت خود و اطرافیان شان را داشــتند.وی با اشاره به مشــکالتی مانند 
بیــکاری کارگــران، ضربه دیــدن اقتصاد ایــران و تولیــد ناخالص ملــی از کرونا، مشــکالت 
صندوق های بازنشســتگی و موانع اجرای قانون همسان ســازی حقوق بازنشســتگان، تاکید 
کرد که تمام این مشــکالت برای ســالمندان اســترس ایجاد می کند.مشــاور معاون فرهنگی 
شــهردار اصفهان درباره راهکارهای رفع این مشــکل اضافه کــرد: به طور کلی بایــد دو مهارت 
 مدیریت اســترس و مدیریــت احساســات را به افــراد جامعــه و به خصوص به ســالمندان

 آموزش دهیم. 
بــه دلیل فقدان ایــن دو مهــارت واکنش ها بــه کرونا به خصــوص در روزهای نخســت دچار 
نوعــی درهم ریختگــی بــود. همچنیــن ورزش و فعالیت های بدنــی، آرام یخشــی و مراقبه، 
 مدیریت زمان، مدیریت ســازماندهی و تقویت ســاز و کارهای حمایتی به کاهش این استرس

 کمک می کند.

به دنبال بازسازی و نوسازی اتوبوس ها انتظار می رود؛

تابستانی خوب در انتظار شهروندان

نرگس طلوعی اصفهان به عنوان شهر پایلوت بازسازی و 
نوسازی اتوبوس معرفی شده است. این 
اقدام به دنبال اقتصادی عمل کردن دیار گنبدهای فیروزه ای در فرآیند 
بازسازی اتوبوس ها از سوی دولت صورت گرفته است تا فرصت طالیی 
برای نصف جهان فراهم آید که از اعتبارات ویژه ای برای تقویت ناوگان 

حمل و نقل عمومی بهره بگیرد.
تاثیر اتوبوس های فرسوده شــهری بر آلودگی هوا اگر بیشتر از دیگر 
عوامل موثر بر ناسالم بودن کیفی هوا نباشد، کمترهم نیست. آلودگی 
هوا، معضل فراگیر یکی دو دهه اخیر کالن شــهرهای کشــور است، 
معضلی که به خصوص با سرد شدن هوا نمایان شده و نفس مردم را 
به شمارش می اندازد از این رو در تمام این سال ها دولت تالش کرده 
تا به کارگیری راهکارهای مختلف قدمی در کاهش آلودگی هوا بردارد. 
تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی با توجه بــه نقش موثر این ناوگان 
در کاهش آلودگی هــوا از جمله این راهکارهاســت که دولت درصدد 
اجرای آن بر آمده است. در همین راستا دولت ابتدا قصد داشت تهران 
را پایلوت و اتوبوس ها را با تامین اعتبار دولتی بازســازی کند؛ اما در 
بررسی ها به این نتیجه رسید که اصفهان توانسته با بهترین شرایط و 

کمترین هزینه این اقدام را انجام دهد، از این رو با دعوت از شهرداری 
اصفهان و تشکیل جلســه ای در نهاد ریاســت جمهوری با مسئوالن 
ســازمان برنامه و بودجه، گفت و گوهایی انجام و مقرر شــد اصفهان 
پایلوت بازسازی و نوسازی اتوبوس باشــد که با این اقدام 600 تا 700 

میلیارد تومان در این زمینه به اصفهان کمک  می شود.
مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومــه در این باره 
گفت: سال گذشته با توجه به پیگیری های انجام شده توسط شهردار 
اصفهان، معاون مالی و اقتصادی شــهردار و اقدامات شــرکت واحد 
اتوبوسرانی در زمینه بازســازی اتوبوس ها از دو سال و نیم گذشته که 
تبدیل به یک برند در حوزه بازســازی در سطح کشور شده، شهرداری 
اصفهان موفق به دریافــت اعتبارات قابل توجه برای بازســازی 700 
دســتگاه اتوبوس شد.مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه با اشــاره به نحوه تامین هزینه های مورد نیاز برای بازســازی 
اتوبوس ها، خاطرنشان کرد: هزینه بازســازی هر دستگاه اتوبوس به 
طور میانگین 300 میلیون تومان است که 80 درصد هزینه ها از طریق 
ارائه تسهیالت کم بهره و 20 درصد توســط شهرداری تامین می شود، 
البته مجوزهای الزم از ســازمان برنامه و بودجه کشــور دریافت شده 

اســت.وی ادامه داد: غیر از کالن شــهرهای تهران و اصفهان، تاکنون 
هیچ شــهر دیگری در کشــور موفق به دریافت این اعتبارات از دولت 
نشــده اســت.افتخاری با بیان اینکه اتوبوس ها توسط کارخانجات و 
شــرکت های مورد تایید اتحادیه اتوبوسرانی کشــور با نظارت شرکت 
واحد بازسازی می شــود، تصریح کرد: برای بازســازی 700 دستگاه 
اتوبوس متنوع به لحاظ میزان و حجم عملیات بازسازی، در حال حاضر 
حداقل با سه مجموعه مذاکره نهایی شده و قرارداد آن به زودی امضا 
می شــود.وی گفت: با توجه به ظرفیت کارخانجات عملیات بازسازی 

اتوبوس ها از اوایل خردادماه سال جاری آغاز می شود.
افتخاری ابراز امیدواری کرد با انجام عملیات بازسازی اتوبوس ها با 
عددی باالتر از 220 میلیون تومــان کولر به اتوبوس بدون کولر اضافه و 
تابستان خوبی برای شهروندان رقم بخورد؛ البته اتوبوس های جدید 

و اتوبوس های بازسازی شده کولر دارد.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومــه اظهار کرد: 
هر ایســتگاه اتوبوس بایــد نمــادی از زیبایی و تابلوی زیباســازی 
 برای شــهر و محلی برای منتظر ماندن شــهروندان در محیطی تمیز 

و زیبا باشد.

معاون رییــس جمهور در جلســه ســتاد اقتصاد 
مقاومتی استان چهار محال و بختیاری که به صورت 
ویدئوکنفرانس با حضور استاندار و اعضای شورای 
برنامه ریزی استان و همچنین رییس بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی و معاون وزیر راه و شــهر رسازی 
برگزار شــد، گفت: تکمیل دو پروژه اتصال راه آهن 
استان به شبکه سراسری و همچنین تکمیل بزرگراه 
سراسری اســتان چهار محال و بختیاری تا پایان 
دولت دوازدهم انجام خواهد شــد و در این راستا 
آمادگی وجود دارد تا با تخصیص منابع الزم این دو 
پروژه با سرعت بیشتری عملیاتی و به مرحله بهره 

برداری برسند. 
محمد باقر نوبخت با بیان اینکه سال گذشته حدود 
60 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی اعتبار 
پرداخت شده اســت گفت: این اعتبارات در سال 
97 حدود 42 هزار میلیارد تومان بوده و بر اساس 

قانون بودجه در ســال 99 بیش از 87 هزار میلیارد 
تومان اعتبــار برای طرح هــای عمرانی اختصاص 
داده خواهد شد.نوبخت در ادامه گفت: از مسئوالن 
استان چهارمحال و بختیاری می خواهم که سهم 
بیشتری از این منابع دریافت کنند که راهکار اصلی 
آن حرکت سریع تر در مســیر اتمام پروژه ها طی 

سال 99 است.
رییس ســازمان برنامه و بودجه تاکیــد کرد: طی 
هفته آتی مسئوالن اســتان چهارمحال و بختیاری 
برآورد های خود از طرح هــای اقتصاد مقاومتی و 
اشتغال زایی در استان را به سازمان برنامه و بودجه 
ارسال کنند تا در خصوص تخصیص بهینه اعتبارات 
تصمیم گیری شــود.نوبخت تاکید کرد: با توجه به 
سردســیر بودن منطقه چهارمحال و بختیاری باید 
اجرای پروژه ها تا قبل از پایان تابســتان با شتاب 
و سرعت بیشتر انجام شــود.در این جلسه تابش، 

رییس بنیاد مســکن انقالب اســالمی از آمادگی 
این نهاد برای تکمیل بیش از 2 هــزار و 400 واحد 
مســکونی در اســتان چهارمحال و بختیاری خبر 
داد.در ادامه این جلســه خادمی ،معاون وزیر راه و 
شهرسازی با تشــریح دو پروژه مهم تکمیل مسیر 
ریلی اســتان چهارمحال و بختیــاری و همچنین 
بزرگراه سراسری این اســتان گفت: پروژه اتصال 
مســیر راه آهن اســتان چهارمحال و بختیاری به 
راه آهن سراســری کشــور، انتخاب پیمانکار آن، 
مراحل زیرســازی، روســازی و تکمیل ایســتگاه 
در حــال انجام  اســت و اعتبار الزم بــرای تکمیل 
این پــروژه 650 میلیــارد تومان برای ســال های 
 98 و 99 بــوده که قســمتی از آن نیــز تخصیص

 داده شده است.

در جلسه ویدئوکنفرانس از سوی معاون رییس جمهور تاکید شد؛

اتصال به شبکه ریلی و احداث بزرگراه سراسری چهار محال 
و بختیاری تا پایان دولت دوازدهم

دیدگاه

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

ایجاد تحول در گذرهای منتهی به چهارباغ
مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان با اشاره به طرح های در نظر گرفته شده 
برای گذرهای منتهی به چهارباغ، اظهار کرد: اســفندماه سال گذشته ســاماندهی قسمت ميانی 
ميدان امام حسين )ع( اجرا شده و عمليات احداث مابقی بخش های پروژه به زودی آغاز خواهد 
شد.محمد فیض با اشاره به ادامه عملیات احداث ســاماندهی میدان امام حسین )ع(، افزود: 
يک مسير ترافيکی 10 متری، يک مسير دوچرخه و مسيری به عنوان پياده راه در نظر گرفته شده 
و حدود شش هزار مترمربع کف سازی از جنس سنگ هتن آباد و ســنگ آذر شهر انجام خواهد 
شد.مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: ساماندهی پياده راه های 
پارک شهيد رجايی و دو پروژه کوچک مقياس ادامه چهارباغ عباسی تا سی و سه پل و در صورت 
تاييد و اصالح بودجه، ســاماندهی خيابان سپه در دســتور کار قرار گرفته است.وی با بیان اینکه 
ساماندهی گذر عالم آرا در دو قسمت به مساحت حدود سه هزار و 200 مترمربع اجرا خواهد شد، 
تصریح کرد: طرح قســمت اول حد فاصل چهارباغ تا بازار افتخار تهيه و بــه صورت پياده در نظر 
گرفته شده که جنس سنگ فرش آن از سنگ هتن آباد 40 در 40 است و در قسمت هایی از مسیر 
گرانیت نیز اضافه می شود.فیض افزود: قسمت دوم ساماندهی گذر عالم آرا حدفاصل پارکینگ 
افتخار تا خیابان شمس آبادی اســت که يک ترافيک آرام سواره تا پارکينگ به طول پروژه حدود 

يكصد متر دارد.

 تحول عمرانی در منطقه 10 با 21۵ میلیارد
 ریال پروژه

مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان از اجرای 19 پروژه عمرانی در این منطقه در سال 99 خبر داد و 
گفت: برای اجرای این پروژه ها 215 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. 

حمید شــهبازی   افزود: احداث ادامه خیابان سروســتان حدفاصل خیابان ســپیده کاشانی تا 
خیابان جی یکی از این پروژه هاست که با صرف 70 میلیارد اعتبار انجام خواهد شد.مدیر منطقه 
10 شــهرداری اصفهان احداث پارکینگ جنب مجتمع اداری الله با هزینه ای افزون بر 10 میلیارد 
ریال و ساماندهی خیابان شهید رییسی با 10 میلیارد ریال اعتبار را از دیگر پروژه های سال جاری 
این منطقه برشــمرد و افزود: برای احداث انتقال آب تصفیه خانه شمال شرق شهر از پل آفتاب 
تا پل تمدن نیز 15 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شــده است.وی از احداث یک پارک در محله 
اطشاران با اعتباری افزون بر 25 میلیارد ریال خبر داد و گفت: زیرسازی مسیر ویژه اتوبوس تندرو 
خط یک حدفاصل میدان احمدآباد تا میدان قدس با صرف هزینــه ای افزون بر 10 میلیارد ریال 
انجام خواهد شد.شهبازی با بیان اینکه احداث مسیر BRT خیابان سروش با 17 میلیارد و 500 
میلیون ریال و پیاده روســازی خیابان آذر بهرام حدفاصل خیابان معلم تا برج کبوتر با هزینه ای 
افزون بر هفت میلیارد ریال از دیگر پروژه های منطقه 10 در سال جاری است، تصریح کرد: پیاده 
روسازی خیابان الله حدفاصل میدان قدس تا ورودی ترمینال باقوشخانه با شش میلیارد ریال 

اعتبار انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: پیاده روســازی خیابان فجر حدفاصل خیابان معراج تا خیابان 24 متری 
با 10 میلیارد ریال اعتبار، پیاده روســازی خیابان معلم حدفاصل خیابــان فرهنگ تا خیابان آذر 
بهرام با ســه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه، پیاده روســازی خیابان ناهید حدفاصل خیابان 
دشتســتان تا خیابان کاخ با ســه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه، پیاده روسازی خیابان مهر 
حدفاصل خیابان جی تا مادی راران با ســه میلیــارد ریال هزینه و پیاده روســازی خیابان کاخ 
حدفاصل خیابان جی تا مادی راران با چهار میلیارد ریال اعتبار و پیاده روسازی خیابان شهروند 
حدفاصل خیابان جی تا میدان شهروند با شش میلیارد ریال اعتبار از دیگر پروژه های منطقه 10 

در سال 99 به شمار می رود.

 با مسئولان

در جمع رزمندگان لشکر 14 امام 
حسین)ع( مطرح شد؛

سوء مدیریت دربحث 
اقتصاد کشور باعث شوک 
دراقتصاد کشورشده است

نشســت سیاســی باحضور مهدی طغیانی ، 
نماینده منتخب مردم اصفهان با رعایت نکات 
کامل بهداشتی در حسینیه ثارا... لشکر14امام 
حسین علیه السالم برگزارشد.نماینده منتخب 
مردم اصفهان ابتدا یادوخاطره همه شــهدای 
لشــکر14امام حسین علیه الســالم را گرامی 
داشت وســپس در ادامه مروری به تحریم ها 
درطول ســال های اخیر داشت و همه مسائل 
ومشکالت اقتصادی معیشــتی مردم را در دو 
نکته ریشه یابی کرد: 1.زیر ساخت های ناسالم 
ونادرســت که بعضی از مسئولین درمسیر این 
زیر ساخت ها درست وباصداقت حرکت نکرده 
اند مثل رشدنقدینگی یا خلق پول نظام بانکی 
که برای حل این مشــکل باید به ســوی خلق 
پول  بدون پشتوانه برویم در همه حوزه ها مثل 
نظام ارزی،نظام مالیاتی،نظــام بانکی ونظام 

تولیدی و...
وی درادامه دومیــن نکته راســوء مدیریت 
دربحث مدیریت اقتصاد کشورکه باعث شوک 
در خود اقتصاد شده دانســت وگفت:درحوزه 
بودجه ، کار اساسی واصالح باید صورت بگیرد، 
همانطور که رهبرمعظم انقالب چندین ســال 
است که این مســائل را مدام گوشزد می کنند 
که باید کاربه طورجدی پیگیری شود. طغیانی 
درادامه درجمع رزمندگان لشکر14امام حسین 
علیه السالم اشاره ای به گام دوم انقالب داشت 
و افزود:به گفته مقام معظم رهبری، داشــته 
های  اقتصاد ایران با مشکالتش جور در نمی 
آید،شاه کلیدحل این مشــکالت در کشور ما 
تولید است، سال گذشته مقام معظم رهبری 
شعارســال را افزایش تولید نامیدند و امسال 
شعارسال جهش تولید اســت،تولید به دلیل 
وجود: 1.منابع طبیعی مثــل گاز، نفت، زمین 
و... 2.نیروی انســانی که اکثرا بیــکار وآماده 
فرآیند تولید هستند 3.سرمایه های فیزیکی 
مثل ماشــین آالت که خوب ازآنها اســتفاده 

نکرده ایم.

درشهر

خبر

افتخاری ابراز امیدواری کرد با انجام عملیات بازسازی 
اتوبوس ها با عددی باالتر از ۲۲۰ میلیون تومان کولر 
به اتوبوس بدون کولر اضافه و تابستان خوبی برای 
لبته اتوبوس های جدید و  شهروندان رقم بخورد؛ ا

اتوبوس های بازسازی شده کولر دارد

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان در نظر دارد مدیریت بهره وری 
از عرصه موضوع طرح جنگلکاری اقتصادی به مساحت 62811 متر مربع مطابق 
طرح تدوینی مصوبه کمیته فنی به شــماره 910 مورخ 98/10/21 را به اشــخاص 
حقیقی وحقوقی واجد شرایط در راســتای ماده 3 قانون حفاظت وبهره برداری 

ازجنگلها ومراتع کشور درقالب مزایده احاله نماید. 
  محل اجرای طرح : واقع در روستای صادق آباد بخش باغبهادران شهرستان 

لنجان می باشد.
  موضوع : از طریق استعالم بها وبر اساس اســناد مزایده بر مبنای قیمت پایه 
275/045/612ریال طی یک دوره 10ساله در مساحت 62811 متر مربع در عرصه 
ملی پالک 1275 موســوم به صادق آباد به منظور اجرای جنگلکاری دیم با گونه 

بادام اسکوپاریا ) بادامک( می باشد.
  متقاضیان می توانند ظرف مــّدت 3 روز کاری پس از درج این آگهی وپس از 

مطالعه ، بررسی وکنترل کامل اســناد مزایده وبازدید از محل مطابق 
نقشــه موجود وبا حصول اطمینان از صحت اوراق واســناد مزایده ، قیمت 

پیشنهادی خود را با ارائه مدارک ومستندات مربوطه بر اساس شرایط ومشخصات 
مندرج دراسناد مزایده به امضاء شرکت کننده درمزایده رسانده واستعالم تکمیل 

شده را به دبیرخانه موضوع کار گروه طرحهای ماده 3 اعالم نمایند.
  جهت انجام موضوع مزایده ، داشــتن صالحیت فنی مورد تایید مرکز آموزش 

وتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان اصفهان  الزامی است .
  هزینه های بر گزاری مزایده بر عهده برنده مزایده خواهدبود.

  آدرس دبیرخانــه : اداره کل منابــع طبیعــی وآبخیزداری اســتان اصفهان
 – واقع درخیابان هزار جریب .

  شماره تلفن :  )3-36688121( شــماره فاکس :)36688125( کد پستی : 
. )8174671156(

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
اداره کل منابع طبیعی 

وآبخیزداری استان اصفهان

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهانم الف:853522

حسن شفیعی- شهردار تیرانم الف:853528

شهرداری تیرانآگهی مزایده نوبت اول

شهرداری تیران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 99/100/231 مورخ 99/02/20 شورای اسالمی شــهر نسبت به واگذاری 1000 متر مربع زمین از قسمت جنوب 
شرقی پارک آزادگان جهت راه اندازی مرکز تفریحی، فرهنگی و مجموعه بازی و سرگرمی با شرایط مندرج در آگهی مزایده اقدام نماید.

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شــرکت در مزایده تا  پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/03/12 به شهرداری تیران مراجعه و 
پیشنهاد خود را به دبیرخانه حراست شهرداری تیران تحویل نمایند.

چاپ دومچاپ اول
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معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان:

44 درصد بودجه شهرداری اصفهان در حوزه حمل ونقل و 
ترافیک هزینه می شود

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: ۴۴ درصد بودجه امسال شهرداری اصفهان مربوط 
به حوزه معاونت ترافیک معادل دو هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان است که ۲۴ درصد آن معادل یک هزار و 
۲۵۴ میلیارد تومان مربوط به سازمان قطار شهری برای احداث خط دو مترو است.داریوش امانی اظهار 
کرد: از مجموع بودجه شش هزار میلیارد تومانی شهرداری در سال جاری، بخش اختصاص یافته به 
شهرداری بدون بودجه سازمان ها ۵/۲۰۰میلیارد تومان است و از این مبلغ ۲۹ درصد بودجه جاری و 
۷۱ درصد عمرانی است.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به مهم ترین پروژه های 
امسال، تصریح کرد: راه اندازی خط تراموا در شهر یکی از بزرگ ترین دغدغه های معاونت حمل و نقل و 
ترافیک است که مطالعات اولیه آن انجام شده و تصمیم گیری برای ادامه پروسه اجرایی آن تا امضای 
قرارداد و آغاز عملیات اجرایی آن در حال انجام است.وی اظهار کرد: اگر امسال کلنگ زنی پروژه تراموا 
انجام شود، برای اجرای آن دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.امانی گفت: مسیر تراموا حدفاصل 
میدان جمهوری تا میدان آزادی در نظر گرفته شده است، اما با توجه به فرسودگی بافت شهر و اینکه 
به عنوان یک مد حمل و نقلی جدید، مسیر اجرای آن در طرح جامع حمل و نقل ترافیکی شهر دیده 
نشده، آغاز عملیات اجرایی آن تا حدودی دشوار است.وی خاطرنشان کرد: عزم و اراده الزم برای اجرای 
خط تراموا در شهر اصفهان از سوی شهرداری وجود دارد و امیدواریم با انجام پروسه های الزم، هر چه 

سریع تر شاهد آغاز عملیات اجرایی آن باشیم.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری مطرح کرد:

»نتیجه محوری« شعار ششمین حرکت برای توسعه اصفهان
مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: تالش شــده گفتمان غالب استراتژیک برای 
پنج سال آینده اصفهان مشــخص و فعالیت ها براساس همین اصل ســاماندهی و سازماندهی 
شود تا ششمین برنامه برای توسعه اصفهان را دنبال کنیم.سعید فردانی اظهار کرد: برنامه اصفهان 
۱۴۰۵ در دو بخش پیشرفت شهر و تحول شهرداری تدوین می شود.وی تصریح کرد: سال گذشته 
در بازه زمانی پنج ماهه با حضور اساتید و نخبگان دانشگاهی، ارگان های شهری و شهرداری و سایر 
ذی نفعان بخش های صنفی مباحث اصلی برای انتخاب نقــاط متمرکز جهت دهی فعالیت های 
شهرداری برای پنج سال آینده در شهر و توسعه شهری مطرح شد که به جمع بندی های مطلوبی در 
سطح استراتژیک رسیده است.مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با بیان اینکه شهرداری 
باید در پنج سال آینده انتخاب های استراتژیک داشته باشــد تا بتواند به سمت استراتژیک شدن 
حرکت کند، افزود: تالش شده گفتمان غالب استراتژیک برای پنج سال آینده اصفهان مشخص و 

فعالیت ها بر اساس همین اصل ساماندهی و سازماندهی شود.
وی با اشاره به برخی از رسالت های برنامه ۱۴۰۵ گفت: یک شهر و شهرداری داریم و باید یک گفتمان 
و یک برنامه استراتژیک داشته باشیم.فردانی یکی از مهم ترین رسالت های برنامه اصفهان ۱۴۰۵ را 
تسری یک گفتمان در شهر و شهرداری عنوان کرد و گفت: بر اساس این گفتمان می توانیم روش های 
اجرایی خالقانه، متعدد و متنوعی داشته باشیم و تدوین این برنامه نیازمند همکاری تمام ذی نفعان 
شهر اصفهان است.وی خاطرنشان کرد: اصفهان ۱۴۰۵، ششمین برنامه ای است که برای پیش رفتن 

طرح ها و اداره بهتر شهر تدوین می شود.
مدیر برنامه ریــزی و بودجه شــهرداری اصفهان با بیان اینکه مدیریت شــهری بــه دنبال راهکار 
مناسب برای ارتقای رویکرد استراتژیک در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ است، افزود: برنامه استراتژیک 
به این معنی اســت که روی راهکارهای مهم تمرکز داشته باشیم.وی با بیان اینکه اصفهان پیشتاز 
برنامه ریزی در بین کالن شهرهاســت، گفت: مقرر شــده تدوین ســطح اســتراتژیک را طی یک 
 ماه آینده تمام و از اوایل تیر تا شــهریور برنامه ها را با رویکرد ســنجش پذیــری و نتیجه محوری

 عملیاتی کنیم.

در راستای جلوگیری از بروز آسیب های احتمالی صورت گرفت؛

ساماندهی محوطه  باستانی تپه اشرف اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و        نرگس طلوعی
صنایع دستی اصفهان از سامان دهی تردد 
خودرو و موتور سیکلت در حریم تپه اشــرف خبر می دهد، کهن ترین 
بنای تاریخی در دیار گنبدهای فیروزه ای که قدمت آن به ۷۰۰۰ ســال 
می رسد. سارویه یا تپه اشرف یا کهن دژ، نام کتابخانه ای بوده در دژی 
قدیمی به همین نام در شهر جی سپاهان یا اصفهان کنونی، در کنار پل 
شهرستان که در کناره شمالی زاینده رود واقع شده است، در این کتابخانه 
بزرگ کتاب های فراوانی نگهداری می شده است. ابن رسته در قرن سوم 
هجری درباره سارویه نوشت: »در شــهر جی بنا کهنه ای به شکل قلعه 
وجود داشته است موسوم به ساروق یا سارویه. چون این بنا بسیار کهنه 
است نمی توان بانی آن را معلوم کرد و گویند قبل از طوفان نوح ساخته 

شده است.«
ســارویه در حمله اعراب به ایران ویران شــد و اکنون تنهــا بقایای آن 
به صورت تپه ای برجا مانده که به نام  »تپه اشرف « معروف است، این دژ 
دارای داالن های متعددی بوده و به همین دلیل در ابتدای حمله  اعراب 
کتاب های سارویه از دســترس محفوظ ماندند، اگرچه بسیاری از این 

کتاب ها در ادامه توسط اعراب از بین رفت.
در ســازه ســارویه، معماری از دوره  های مختلف تاریخــی دیده می  
شود. تازه  ترین سازه  ها مربوط به دوران ساســانی است. یافته  های 

باستان  شناسی نشان می دهد که برخی از دیوارهای عظیم دژ، متعلق به 
دوره ساسانیان است. این دیوارها که برخی از سنگ  های تراشیده شده 
حتی با طولی حدود ۷۵ سانتی متر تشــکیل شده  است را نوع مصالح 
سنگ و گچ در حالی تشکیل داده که روی آن ها در سده  های نخستین 

اسالمی بناهایی با خشت و گل ساخته شده  است.
پس از اسالم مسجدی بر  بخشی از دژ ســارویه بنا می شود که یکی از 
قدیمی ترین مســاجد این ناحیه به شــمار می رود. اکنون این مسجد 
مقابل تپه اشــرف در خیابان مشــتاق قرار گرفته و بخشی از آن در زیر 
یک مدرسه است. اگرچه تپه اشــرف با وســعتی در حدود ۱۲ هکتار 
بنیانی صخره ای دارد ولی تا سال های دهه ۱۳۳۰ خورشیدی کشاورزان 
منطقه بر روی خاک محدودی که از آوار بناهای تپه برجای مانده بود به 
کشاورزی می پرداختند تا این که توسط باستان شناسان مورد کاوش 
قرار گرفت و به اهمیت آن پی برده شد؛ اما با این وجود تردد خودرو ها 
و موتورسیلکت در حریم این تپه موجب شد تا احتمال خرابی این تپه 
باستانی افزایش یابد از این رو ساماندهی تردد خودرو و موتورسیکلت 
در حریم تپه اشرف  در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی استان اصفهان قرار گرفت.
 مدیر کل  اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان 
اصفهان در این باره می گوید: »یکی از مهم ترین دغدغه های پیش روی 

همگی، تالش در راستای شناسایی دقیق پیشینه تاریخی این شهر کهن 
و مشهور است، از این رو در ســال ۱۳8۹ عملیات کاوش در تپه اشرف 
آغاز شــد.«فریدون الهیاری می افزاید: »از سال ۱۳8۹ تا سال ۱۳۹8 
بیش از شش فصل کاوش در این محوطه انجام شده و موفق شده ایم 
پیشــینه تاریخی را به صورت علمی تا بیش از چهار هزار سال مشخص 
کنیم.«وی با اشاره به تالش در راستای ساماندهی این محوطه باستانی 
می گوید: »با توجه به اینکه این مجموعه در داخل شــهر اصفهان واقع  
شده، در دهه های گذشــته مورد تعرضات گسترده ای قرار گرفته است، 
البته در سال های گذشته تالش شده تا با تهیه اسناد الزم، ضمن تعیین 
مالکیت این مجموعــه، تمامی محوطه های پیرامون آن ســاماندهی 
شــود.« الهیاری ادامه می دهد: »دیوارکشــی پیرامون این مجموعه 
و تعیین تکلیف مالکیت این محوطه باســتانی از جمله فعالیت های 
اداره کل در سال گذشته بوده اســت.«وی تصریح می کند: »با توجه به 
اینکه نمایشــگاه بین المللی اصفهان جنب این مجموعه باستانی قرار 
دارد، ضمن تالش برای جابه جایی آن در هفته میراث فرهنگی، امسال 
موفق شدیم تا با همکاری شــهرداری تمامی مسیرهای پارکینگ این 
نمایشگاه را به سمت این محوطه باستانی مسدود کنیم تا از این طریق 
از تردد موتورسیکلت ها در بخشی از این محوطه جلوگیری به عمل آید 

و از بروز آسیب های احتمالی آن جلوگیری شود.«

مولف کتاب »فرهنگ واره گرمابه« با تاکید بر اینکه 
بناهای تاریخی شناسنامه یک شهر هستند، نسبت 
به تخریب گرمابه های اصفهان اظهار تاسف کرد و 
گفت: اگر گرمابه های کم باقی مانده نیز حفظ و مرمت 
شوند، نباید آن ها را به نمایشگاه و سفره خانه تبدیل کرد 
چرا که این شیوه تغییر کاربری، بنا را مسخ می کند.

حسین مسجدی اظهار کرد: درباره  گرمابه های اصفهان 
اطالعات محدودی وجود دارد و جز حمام هایی مثل 
خسروآقا و علی قلی آقا که صفوی بودند و وقف نامه 
داشتند و یا بناهایی که در دوره ای مرمت شده اند و این 

مرمت در جایی ثبت شده، دیگر داده دقیقی درباره 
آن ها پیدا نمی کنیم.وی ادامه داد: شاید در سایه همین 
بی اطالعی از ارزش و قدمت این گرمابه هاست که 
میراث سنتی ما مثل حمام سفید، حمام شیخ بهایی، 
حمام جودا و... یکی یکی تبدیل به مخروبه می شوند 
و از بین می روند.این اصفهان شناس خاطرنشان 
کرد: مقایسه کاری که کشورهای مجاور مثل ترکیه، 
سوریه و دوبی با حمام های خود کرده اند با کاری که 
ما می کنیم، آه از نهاد هر انسانی بلند می کند.وی 
افزود: در سال ۱۳۷۹ من صفی طوالنی از گردشگران 
داخلی و خارجی را در ترکیه دیدم که پشت در یک 
حمام مشابه حمام های عمومی ایرانی ایستاده بودند 
و برای ورود هزینه هنگفتی را پرداخت می کردند که 
جمع یک هفته آن، معادل درآمد یک سال موزه های 

ایران بود.مسجدی با اشاره به اینکه اشتباه فاحش ما 
تغییر کاربری بناهاست، گفت: ترکیه حمام را به موزه 
و رستوران تبدیل نمی کند بلکه اجازه می دهد یک بنا 
کاربری اصیل خودش را داشته باشد. ما یک مبلغ 
نجومی را برای مرمت گرمابه ها هزینه می کنیم بعد هم 
نمی دانیم چه استفاده ای از آن داشته باشیم! در نهایت 
با اختصاص مبلغ هنگفتی دیگر آن را به نمایشگاه 
عکس و صنایع دستی تبدیل می کنیم و مجبوریم برای 
نگهداری از این وسایل و چرخاندن نمایشگاه، چند 
نگهبان و کارمند هم استخدام کنیم. مسجدی  ادامه 
داد: کاربرد حمام عمومی تنها شست و شوی بدن 
نبوده و حداقل ۲۰ تا ۳۰ مسئله  دیگر که جنبه بهداشتی 
روانی، اقتصادی و... داشته در کنار استحمام در آن 

اتفاق می افتاده است.

 تخریب و تغییر کاربری
 بالی جان گرمابه های شهر

با توجه به اینکه این مجموعه در داخل شهر اصفهان واقع  
شده، در دهه های گذشته مورد تعرضات گسترده ای قرار 
گرفته است، البته در سال های گذشته تالش شده تا با تهیه 
اسناد الزم، ضمن تعیین مالکیت این مجموعه، تمامی 

محوطه های پیرامون آن ساماندهی شود

کتابخانه های شهرداری چه زمانی بازگشایی می شوند؟
مدتی  پس از شـیوع بیماری کرونـا در ایران و جدی شـدن آن، مراکز عمومـی از جملـه کتابخانه ها و 
سـالن های مطالعـه به مـدت نامعلومـی تعطیل شـدند. حـال پس از سـه مـاه تعطیلی ایـن مراکز، 
بر اسـاس بخشـنامه نهـاد کتابخانه هـای عمومی کشـور تصمیـم گرفته شـد تـا کتابخانه ها بـا رعایت 
ضوابط و دسـتورالعمل های بهداشـتی سـتاد مبارزه با کرونا از تاریخ ۲۹ اردیبهشـت بازگشایی شوند. 
ایـن مرحلـه فـاز نخسـت بازگشـایی کتابخانه هـا خوانده شـد و بـر اسـاس آن اعضـا اجـازه ورود به 
کتابخانـه را ندارنـد، بلکـه کادر اداری و کتابـداران بـرای انجـام امـور اداری کتابخانه هـا در آنجا حضور 

خواهـد یافت.
رییس اداره کتابخانه های سـازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شـهرداری اصفهان درباره بازگشایی 
کتابخانه ها می گویـد: پـس از دوران قرنطینـه و زمانی که کارمنـدان کتابخانـه اجازه حضـور در آنجا را 
یافتنـد، رف خوانی را شـروع کردیـم که بر اسـاس آن موجـودی مجموعه بررسـی شـده و کتاب های 
مفقودی هر سـال اسـتخراج می شـود و در صورتی که کتاب مفقود شـده پرمخاطب بوده باشد اقدام 
به خریـد مجـدد آن خواهیـم کرد.طیبـه فاطمـی،  می افزایـد: سـعی کردیم خدمـات خود را بیشـتر 
به سـوی فضای مجـازی سـوق دهیم و بـر همیـن اسـاس بخشـی در کتابخانـه مرکزی شـهرداری 

اصفهان ایجاد شـد کـه در آینـده با نـام کتابخانه بـدون دیـوار فعالیت خواهـد کرد.
رییـس اداره کتابخانه هـای شـهرداری اصفهـان در خصـوص کتابخانـه بدون دیـوار، ادامـه می دهد: 
بـر اسـاس آن مخاطبانـی کـه کتـاب الکترونیـک، صوتـی یـا مقالـه الزم داشـته باشـند، می تواند با 
عضویـت در کتابخانه های شـهرداری اصفهـان و از طریق انواع شـبکه های اطالع رسـانی مانند ایمیل 

یـا واتـس اپ و ... اطالعات مـورد نیاز خـود را دریافـت کند.
فاطمـی تصریح می کنـد: از طرفی در ایـن زمان گنجینـه مطبوعاتی کـه از اصفهان خارج شـده و پس 
از مدتی مجـددا بازگشـت و از سـوی مرکـز اسـناد و کتابخانه ملـی اصفهان به مـا تحویل داده شـد را 
جا نمایی کـرده، چیدمان آن را انجـام دادیم و در حـال حاضر سـازمان دهی اطالعـات آن باقی مانده 
اسـت. وی با اشـاره به تدابیـر اتخاذ شـده برای جریمـه کتاب هـا می گویـد: تدابیری اتخـاذ می کنیم 
تـا از افرادی کـه پیـش از کرونا کتـاب امانـت گرفته بودنـد، هیچ جریمـه ای اخذ نشـود امـا زمانی که 
سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشـی شـهرداری با هماهنگـی ارگان های بهداشـتی مرتبـط اعالم کند 
که افـراد اجـازه امانت گرفتـن کتـاب و اسـتفاده از سـالن ها را دارند، شـهروندان محترم باید نسـبت 
بـه بازگرداندن کتـب امانتی خـود اقـدام کنند.فاطمی در خصـوص آفـت زدایی کتاب هـای مرجوعی 
اظهار می کنـد: کتاب هایی کـه بازگردانـده می شـود، سـه روز قرنطینه خواهد شـد و تا زمانـی که آفت 
زدایـی شـوند درون مجموعـه کتاب ها قـرار نمی گیـرد. به دلیـل اینکـه برخـی از کتاب هـا نفیس اند، 
نمی توانیـم از مـواد الکلـی اسـتفاده کنیم امـا کتبی کـه این امـکان بـرای آنها وجود داشـته باشـد با 
رعایـت دقـت الزم ضد عفونـی می شـود؛ البتـه در این خصـوص نیاز اسـت بـا متخصصـان گفت وگو 
کرده و ببینیـم چه پروتکل هـای دیگری می تـوان برای از بیـن بردن ویـروس کتاب ها اسـتفاده کرد.

وی در خصـوص بازگشـایی کتابخانه هـا در فـاز دوم، می افزایـد: اگـر بنـا شـد کتابخانه هـا اقـدام بـه 
فعالیت کننـد و مراجعـه کنندگان بـه آنجا وارد شـوند، بایـد ابتدا بـا متولیان بهداشـت تمـاس گرفته 
شـود تا محیط کتابخانـه را از نظر بهداشـتی بررسـی کنند و پـس از آن، بازگشـایی ایـن مراکز صورت 

گیـرد. 
فاطمـی با اشـاره به سـالن های مطالعـه تصریـح می کند: تماس هـای بسـیار زیادی بـه خصوص از 
سـوی داوطلبان کنکـور داریم کـه خواسـتار بازگشـایی هرچه سـریع تر سـالن های مطالعه هسـتند، 
در ایـن خصـوص منتظر اعـالم بازگشـایی از سـوی مراکـز ذی ربط هسـتیم، امـا اصول بهداشـتی در 
خصوص ایـن محیط ها رعایت شـده اسـت و آمادگـی بازگشـایی داریـم. رییـس اداره کتابخانه های 
سـازمان فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی شـهرداری اصفهـان تاکیـد می کنـد: شـهروندان محتـرم بـه 
محض اینکـه عالئـم اولیه ایـن بیمـاری را در خود احسـاس کـرده یا فکـر می کننـد در محیطـی قرار 
گرفته انـد که فـردی ناقـل در آن حضور داشـته اسـت از آمـدن بـه کتابخانه، سـالن مطالعـه و گرفتن 
کتاب خـودداری کنند تـا همه مراجعـه کننـدگان بتوانند در شـرایط کامال بهداشـتی و بدون اسـترس 

از سـاعات مطالعه خـود در کتابخانـه نهایت لـذت را تجربـه کنند.

با مسئولان

خبر روزسوال روز

ارائه راه حل های کاربردی 
برای برطرف کردن گره 
ترافیکی در منطقه 3

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان گفت: ارائه راه حل های 
کاربردی برای برطرف کردن گره ترافیکی 
تقاطع فردوسی، خیابان کمال اسماعیل در 
منطقه سه به عنوان یک پژوهشی مسئله 
محور که حوزه بهره بردار آن معاونت حمل و 
نقل و ترافیک است توسط دانشگاه اصفهان 
مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت.سعید 
ابراهیمی اظهار کرد: تقاطع ها بخش عمده ای 
از سفرهای درون شهری را به خود اختصاص 
داده و کیفیت جابه جایی در آن ها از اهمیت 
بسزایی برخوردار است.وی افزود: نحوه 
مدیریت جریان ترافیک در تقاطع ها می تواند 
نقش عمده ای در روان سازی جریان ترافیک 
درون شهری ایفا کند.مدیر پژوهش، خالقیت 
و فناوری های نوین شهرداری اصفهان ادامه 
داد: منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شده 
یکی از تقاطع های اصلی ترافیکی شهر اصفهان 
محسوب می شود که بهبود وضعیت ترافیکی 
آن می تواند تاثیر مثبتی بر ترافیک کلی در 
محورهای شمالی جنوبی و نیز اطراف زاینده 
رود، داشته باشد.وی با بیان اینکه دو نگرش 
عمده در بررسی تاثیر طرح های مختلف 
بر رفتار ترافیکی به طور کلی شامل نگرش 
کالسیک و نگرش شبیه سازی است، گفت: 
در نگرش کالسیک با استفاده از تئوری های 
ریاضی موجود به فرموله کردن رفتار ترافیکی 
پرداخته می شود.ابراهیمی خاطرنشان کرد: 
در روش های بر مبنای شبیه سازی ابتدا 
 System با استفاده از روش هایی مانند
 Dynamic، Discrete Events، Cellular
 Agent based Modeling یا Automata
مدلی از دنیای واقعی شامل شبکه، وسایل 
نقلیه، عابران و تاسیسات و تجهیزات مربوطه 
تشکیل می شود، سپس این مدل در طی 
کثری  لیبراسیون از انطباق حدا فرآیند کا
این مدل با دنیای واقعی در شرایط موجود 

اطمینان حاصل خواهد شد.

معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان، آموزش های ضمن خدمت برای نیروهای کنترل نظارت و رفع تخلفات شهری را ضروری دانست و گفت: الزم است 
عوامل و نیروهای این مجموعه دوره های آموزشی برای برقراری تعامل و ارتباط بهتر با مردم را بگذرانند.حسین امیری با اشاره به نقش و فعالیت پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز  اظهار کرد: بر اساس شاخص ها و آمارهای موجود، انجام اقدامات پیشگیرانه و مشارکت شهروندان 
سال گذشته منجر به کاهش تخلفات شهری در اصفهان شده است.وی افزود: با توجه به اینکه مراجعان و مخاطبان مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
تخلفاتی را در ساخت و ساز یا سد معبر مرتکب شده اند، باید ضمن اجرای کامل قانون در برخورد، حقوق و شأن آنها رعایت شود.معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان اقدامات و آموزش های فرهنگی را الزمه فعالیت مدیریت شهری برشمرد و گفت: بخشی از اقدامات پیشگیرانه باید با برنامه های فرهنگی تدوین شود 
تا فرهنگ رعایت حقوق شهروندی و مدیریت شهری  به دست آید.وی افزود: رفع تخلفات شهری، کنترل و نظارت دقیق و مستمر در مناطق ۱۵ گانه شهرداری 

اصفهان توسط واحدهای پیشگیری و رفع تخلفات شهری انجام می شود، البته نیروها باید آموزش ها و دوره های الزم آمادگی برای این شغل را طی کنند.

معاون شهردار اصفهان:

بخشی از اقدامات پیشگیرانه باید با برنامه های فرهنگی تدوین شود

باغ پرندگان 
اصفهان

باغ پرندگان اصفهان از جمله 
تفریحــگاه های زیبــا و همه 
پسند در شــهر اصفهان است 
که در دهه ۷۰ هجری شمسی 
ایجاد شد و از جمله بزرگ ترین 
باغ های پرنــدگان در منطقه 
خاورمیانه محسوب می شود.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



چهارشنبه 7 خرداد  1399 / 4 شوال 1441/ 27 می 2020/ شماره 2982

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آبفای استان اصفهان خبر داد:

رفع  بوی تصفیه خانه فاضالب شهرضا
معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آبفای استان اصفهان اعالم کرد: 
با تغییر روش تصفیه فاضالب از برکه تثبیت، به روش الگون هوادهی، مشکل 
بوی نامطبوعی که سال ها ناراحتی ساکنان اطراف تصفیه خانه فاضالب را 
در پی داشت، رفع  شد. امیر حسین حکمتیان افزود: در سال 68 فاز اول 
تصفیه خانه فاضالب شهرضا به روش برکه تثبیت راه اندازی شد و اکنون با 
هدف ارتقای خدمات به مشترکین، با نصب 20 هواده در الگون های هوادهی، 
روش تصفیه فاضالب در این تصفیه خانه تغییر کرد.وی در ادامه عنوان کرد: 
عالوه بر تغییر روش تصفیه فاضالب، یک سیستم دانه گیر هوادهی بعد از 
دستگاه آشغالگیر نصب شده است که این فرآیند نیز، تاثیر بسزایی در رفع 
بوی نامطبوع تصفیه خانه فاضالب دارد.عضو هیئت مدیره شرکت آبفای 
استان اصفهان افزود: تصفیه خانه فاضالب شهرضا در دو مدول طراحی 
شده که فاز اول  در سال 68 برای 120 هزار نفر و 20 هزار متر مکعب پساب در 
شبانه روز طراحی شده بود. در حال حاضر فاز دوم این تصفیه خانه در دست 
اقدام است که پیش بینی می شود 170 هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد.  
حکمتیان در ادامه به میزان تولید پساب در تصفیه خانه اشاره  و  بیان کرد: 
هم اکنون در طول شبانه روز 100 لیتر در ثانیه، پساب در تصفیه خانه تولید می 
شود که بخشی از آن در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد و برنامه هایی در 
دستور کار است که در آینده نزدیک  حدود 40 لیتر در ثانیه از پساب تولیدی 
برای آبیاری فضای سبز غیر مثمردر اختیار شهرداری شهرضا قرار گیرد.وی 

افزود: درمدول اول تصفیه خانه، دو الگون ته نشینی و دو الگون هواده که20 
فقره هواده روی آن نصب شده است، وجود دارد  و فاز دوم نیز به همین 
صورت خواهد بود.   حکمتیان طول شبکه فاضالب شهرضا را 500 کیلومتر 
اعالم و تصریح کرد: از این رقم، 230 کیلومتر آن اجرا شده و می توان گفت 
درحال حاضر 40 درصد جمعیت شهرضا از خدمات شبکه فاضالب بهره مند 
هستند.وی در پایان عنوان کرد: شهرضا در حدود 135 هزار نفر جمعیت دارد 
و در حال حاضر 16 هزار و 229 انشعاب به مشترکین واگذار شده است که 
با اجرای مابقی شبکه فاضالب، جمعیت بیشتری در این شهرستان تحت 

پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار می گیرند.

 تصویب بیش از 2هزار و800 پیشنهاد
 در شرکت گاز استان اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: عملکرد نظام پیشنهادها در 
مقایسه با سال گذشته با رشد چشمگیری مواجه بوده و تعداد پیشنهادهای 
تکراری روند کاهشی داشته است. سید مصطفی علوی افزود: سال گذشته 
لغ بر 8هزار و365 مورد پیشنهاد از سوی کارکنان به دبیرخانه نظام  با
پیشنهادهای شرکت رسید که از این تعداد 2 هزار و 835 مورد مصوب  شد. 
مهندس علوی، با تاکید بر اینکه فعالیت های دبیرخانه نظام پیشنهادها 
 در جهت کیفی سازی پیشنهادها برنامه ریزی شده است، اظهار داشت: 
راه اندازی 19کمیته  فرعی تخصصی، تعیین 100نفر به عنوان کارشناسان 
ارزیابی، اصالح فرآیند ارزیابی پیشنهادها و هم اندیشی با دبیران کمیته ها 
از جمله اقداماتی است که در این خصوص صورت گرفته است.وی، با بیان 
اینکه در سال 98 بیش از 4 هزار و 120 پیشنهاد گروهی ثبت شد، ادامه داد: 
بیش از 3 هزار و 110 پیشنهاد توسط کمیته ها مورد بررسی و کارشناسی قرار 
گرفت و سال گذشته بیش از 71 درصد پیشنهادهای مصوب اجرایی  شد. 
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه نظام پیشنهادها باعث 
ارتقای سطح کیفی برند شرکت می شود، گفت: کارآمدی این نظام، بالندگی 
کارکنان و بهره وری شرکت را در پی دارد که امیدوارم برنامه ریزی های صورت 
گرفته در این زمینه منشأ تحوالت کیفی و کمی در شرکت گاز استان اصفهان 

شود.مهندس علوی، با اشاره به رضایت بخش بودن فعالیت نظام پیشنهادها 
افزود: سیستم ارائه پیشنهادها، تصمیم گیری ها و دریافت پیشنهادها توسط 
کارگروه ها باید به سمت کیفی سازی باشد و این امر می تواند در میانگین 
بازدهی به سازمان و در نهایت باال رفتن ارائه خدمات به مردم استان در حوزه 
گازرسانی، اثربخشی بیشتری داشته باشد. وی، نظام پیشنهادها را شاخصی 
برای مشارکت کارکنان در تصمیم سازی ها و اقناع فکری و عملی کارکنان 
دانست و با تاکید بر اینکه میزان مشارکت در این نظام، بیانگر معیاری 
برای تعلق سازمانی کارکنان است، افزود: هرچه تعداد پیشنهادها به لحاظ 
کمی و کیفی ارتقا یابد امکان بهبود ارائه خدمات فراهم می شود و افزایش 
تعلق سازمانی ، بهبود مستمر را به دنبال خواهد داشت.  مهندس علوی، 
خاطرنشان ساخت: بهبود مستمر در انجام کارها بدون همکاری و کار گروهی 
صورت نمی گیرد. بنابراین اگر اجرای نظام پیشنهادها با موفقیت همراه باشد، 
شرکت از مزایایی چون بهبود روابط انسانی، تقویت انگیزه کارکنان، بهبود 
فرآیندهای کاری، بروز خالقیت، کاهش هزینه ها، هم سو شدن اهداف 
کارکنان با هدف های شرکت و در نهایت افزایش رضایت مشترکین برخوردار 
خواهد شد. وی در پایان از همه کارکنان این شرکت  درخواست کرد تا در این 

امر مهم بیش از پیش مشارکت کنند.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای استان اصفهان اعالم کرد:

جشنواره فرهنگی هنری# خانواده_ آبی
مدیر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانی شــرکت آبفــای اســتان اصفهان اعــالم کرد: 
جشــنواره   فرهنگــی هنــری #خانــواده_ آبــی، بــا شــعار  »شادباشــیم، یــاد بگیریــم، 

ســالم بمانیــم« توســط شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان برگــزار می شــود.
ســید اکبر بنــی طبــا در ادامــه اظهــار داشــت: ایــن جشــنواره در ســه محــور نماهنگ، 
شــعر و اســتندآپ کمــدی بــرای ســنین 12 تــا 18 ســال و دو محــور نقاشــی و 

ــزار  خواهــد شــد. ــا 12 ســال برگ دابســمش مخصــوص ســنین 6 ت
ــر اهمیــت مدیریــت مصــرف صحیــح آب در فصــول گــرم پیــش رو  ــا تاکیــد ب وی ب
ــال   ــره انتق ــت زنجی ــالمتی و شکس ــظ س ــرای حف ــه ب ــا ک ــن روزه ــرد: ای ــوان ک عن
ــط عمومــی و  ــدن فرزندان مــان ضــروری اســت، رواب ــه مان ــا، در خان ــروس کرون وی

آمــوزش همگانــی آبفــای اســتان اصفهان بــر آن شــد تا عــالوه بــر ایجاد یــک فضای 
نشــاط آور و ســرگرم کننــده در خانــواده، کــودکان و نوجوانــان را بــه تفکــر و تولیــد اثــر 
ــه  ــان در ادام ــتان اصفه ــای اس ــخنگوی آبف ــب کند.س ــوص ارزش آب ترغی در خص
گفــت: کلیــه آثــار  بایــد حداکثــر تــا تاریــخ 20 خــرداد مــاه  از طریــق اپلیکیشــن های 
روبیکا و ایتــا بــه شــماره 09018112742 ارســال  شــود و اطالعات بیشــتر در خصوص 
pr.abfaesfahan. نحــوه تولیــد آثــار در پورتــال روابــط عمومــی شــرکت بــه آدرس

ir قابــل دریافت اســت.بنی طبــا در پایــان عنــوان کــرد: اســامی برگزیــدگان، در هفته 
صرفه جویــی )هفتــه اول تیرمــاه(، از طریــق پرتــال شــرکت اعــالم و بــه نفــرات اول 

تــا پنجــم هــر بخــش جوایــز ارزنــده ای اهــدا مــی شــود.

رییس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت فوالد مبارکه خبر داد:

دستیابی به رکورد جدید حمل محصول
رییس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت فوالد مبارکه، از دستیابی به رکورد حمل 
محصوالت به مقدار بیش از  854.860 تن در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد. سعید 
رشیدی،  رکورد قبلی را مربوط به اردیبهشت ماه سال 1398 و به مقدار 763 هزار و 64 
تن اعالم کرد و افزود: به لطف خدا و با برنامه ریزی مناسب و تالش و پیگیری مستمر 
کارکنان واحد برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت، شاهد افزایش 12 درصدی حمل 
ماهانه محصوالت نسبت به رکورد قبلی در سال 98 بوده ایم. رشیدی همچنین از حمل 
بیش از 7میلیون و 490 هزار تن انواع محصوالت طبق سفارش مشتریان به اقصی 
نقاط کشور در سال 98 خبر داد و اظهار داشت: در هر دو حوزه حمل جاده ای و حمل 
ریلی رکوردهای جدیدی با بیش از 5.7 درصد افزایش نسبت به رکورد سال 96 حاصل 
شده است.  رییس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت مبارکه حمل و تحویل این 
حجم از محصوالت را در پاسخگویی به تقاضای بازار تاثیرگذار دانست و گفت: تحویل به 
موقع سفارش های مشتریان که صنایع پایین دستی صنعت فوالد را شامل می شود، 

موجب افزایش رضایتمندی مشتریان و کاهش التهاب بازار می شود.  وی افزایش 
حمل محصوالت را موجب کاهش ماندگاری محصوالت تولیدشده در انبارها برشمرد 
و خاطرنشان کرد: این امر کاهش هزینه ها و افزایش درآمد و سودآوری شرکت را به 
همراه خواهد داشت. سعید رشیدی، کسب این موفقیت ها را در شرایط سخت ناشی از 
شیوع بیماری کرونا و درحالی که بسیاری کشورها از این جهت با مشکالت زیادی روبه رو 
شده اند، مرهون لطف الهی و رهنمودهای مدیریت عالی شرکت و نیز تالش و همکاری 
کارکنان محترم در واحدهای مختلف از قبیل حفاظت فیزیکی، قسمت توزین و ارسال 
محصوالت، راه آهن و همکاران پرتالش واحدهای بارگیری در نواحی تولید فوالدسازی، 
نورد گرم، نورد سرد و مجتمع فوالد سبا و سایر همکارانی که در فرآیند حمل محصوالت 
سهیم بوده اند دانست و در همین خصوص  از  همکاری و تعامل تمامی مسئولین 
شهرستان های همجوار  استان، که شرایط حمل این میزان محصول را در بخش جاده ای 

و ریلی تسهیل کردند،  تشکر و قدردانی کرد. 

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

رد پای دالالن از بازار مسکن پاک می شود
معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان  گفت: تدابیر 
جدید دولت منجر به کوتاه شدن دست دالالن از بازار مسکن می شود و دیگر کسی 

نباید با دید سرمایه گذاری وارد بازار مسکن شود.
 ایمان طاهر معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان در نشست 
خبری خود  اظهار کرد: در حوزه معاونت مسکن و شهرسازی پس از منصوب شدن 
مهندس اسالمی به عنوان وزیر، از سوی ریاست جمهور ابالغ هایی در حوزه مسکن 

به وی ارسال شد که مقدمات خانه دار شدن خانواده ها هرچه زودتر انجام شود.  
وی افزود: با توجه به اینکه مسکن از دسته فرآورده هایی است که مورد استفاده 
خانواده هاست و عوامل زیادی در قیمت گذاری آن دخیل هستند بنابراین صحبت 
کردن درباره آن بسیار پیچیده بوده و با سایر کاالهای مصرفی مردم متفاوت است 
زیرا هر گاه در سیستم عرضه و تقاضا مشکلی پیش آمد می توان با وارد کردن آن 
کاال مشــکل عرضه و تقاضا و قیمت آن را حل کرد؛ اما این مســئله درباره مسکن 
مانند کاالهای دیگر نیست.   معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان با بیان چالش ها و شــرایط مورد نیاز ساخت مسکن گفت: یکی 
از این شرایط وجود خدمات زیربنایی و روبنایی اســت. در گذشته برای ساخت 
مسکن، ابتدا در زمین های مشخص منازلی ســاخته و سپس برای این منازل، 
خدماتی پیش بینی می شد اما در حال حاضر با توجه به پیشرفت بشری و تغییر 
سبک زندگی، خانواده ها وجود خدمات و زیربناها را در نزدیک محل سکونت خود 

انتظار دارند.   
طاهر، مقوله دوم را وجود زمین مناســب و کافی مطرح کرد و اذعان داشــت: هر 
شهر یک محدوده قانونی دارد  که شهرداری و اداره راه و شهرسازی مجاز به تعیین 
کاربری برای این محدوده ها هستند. کمبود زمین دالیل مختلفی دارد، از یک سو 
وزارت راه و شهرسازی نمی تواند زمین را به شهرها الحاق کند، زیرا این موضوع باعث 
بزرگ شدن بی رویه شهرها و افزایش مهاجرت روستاییان خواهد شد و از سوی 
دیگر شرط اول خانه سازی وجود زمین های متعلق به دولت و شهرداری است تا 
بتوان در آن به ساخت مسکن پرداخت که این موضوع نیز حساسیت بحث الحاق 
زمین را مشخص می کند.    وی با تاکید بر اهمیت مصالح در مسکن سازی گفت: در 
دهه جدید تالش شده است تمامی مصالح ساختمانی مصرفی در کشور، ساخت 
داخل باشد که البته موفقیت آمیز هم بوده است. امروز حتی مصالح ساختمانی 
کشور صادر می شود و این نشان دهنده وجود نداشتن مشکل برای تامین مصالح 
ساختمانی اســت.   معاون مســکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان با بیان اینکه 30 تا 50 درصد مبالغ تمام شده ساختمان ها خرج دستمزد 
کارگران می شود، تصریح کرد: افزایش دستمزد کارگران بی شک موجب افزایش 
قیمت مسکن نیز خواهد شد، که این چالش سوم ساخت مسکن دولت برای مردم 
بود؛ پس باید دولت طرحی را برای کاهش قیمت ساخت مسکن برای مردم می آورد 
که تنها راه آن کاهش مبلغ تمام شده زمین بوده، زیرا دستمزد کارگر و مبلغ مصالح 

یک عدد مشخص و ثابت است.   
طاهر ادامه داد: موضوع کاهش و کسر مبلغ زمین از مسکن سال 86 با ورود مسکن 
99 ساله اتفاق افتاد و سال 88 قانون ساماندهی مسکن در مجلس تصویب شد 
که به دولت اجازه داد زمینی را که در اختیار دارد بدون گرفتن وجه به صورت 99 ساله 
در اختیار مردم قرار دهد.   وی، طرح مسکن مهر را در اصفهان موفقیت آمیز قلمداد 
کرد و افزود: در طرح مسکن مهر 160 هزار واحد به افراد متقاضی که از سال 88 در 

این طرح ثبت نام کرده بودند، تحویل داده شد و فقط تعداد محدودی از واحدهای 
این طرح در فوالدشهر و شهرضا نیمه تمام است. این واحدها نیز در یک ماه آینده 
به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.  معاون مســکن و بازآفرینی اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: طرح اقدام ملی مانند مسکن مهر به دولت 
اجازه داد زمین های خود را به صورت 99 ساله به متقاضیان اهدا کند، البته با این 
تفاوت که در این طرح بر خالف مسکن مهر اجاره ساالنه محدودی اخذ خواهد شد، 
که این اجاره ساالنه بین 20 تا 50 هزار تومان خواهد بود.    وی اضافه کرد: در اولین 
گام طرح اقدام ملی باید افرادی که فاقد مسکن هستند و قبال از خانه های دولتی 
استفاده نکرده اند، شناسایی می شدند که این کار در نیمه دوم سال گذشته رخ داد 
و از آذر ماه تا بهمن ماه سال گذشته 24 هزار و 792 نفر اقدام به ثبت نام برای طرح 
اقدام ملی کردند که هفت هزار نفر این افراد از بهارســتان، 9 هزار و 500 نفر از فوالد 
شهر، یک هزار و 500 نفر از شهر جدید مجلسی و هفت هزار نفر از سایر نقاط استان 
بوده اند.  معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی اصفهان با بیان اینکه 
بعد از پاالیش متقاضیان 13 هزار و 274 نفر انتخاب شــدند، که این افراد کسانی 
بوده اند که هرگز از خانه های دولتی اســتفاده نکرده اند. افــرادی که یک بار از این 
خانه ها یا از تسهیالت دولتی در این حوزه بهره مند شده باشند و پس از آن مجبور به 
فروش خانه خود شده اند شامل خانه دولتی در طرح اقدام ملی نمی شوند. زیرا در 
قانون اساسی دولت تنها یک بار باید شرایط را برای خانه دار شدن افراد ایجاد کند.   
طاهر،  درباره مرحله دوم ثبت نام اقدام طرح ملی اظهار کرد: از 20 روز پیش تاکنون 
ثبت نام متقاضیان شهرهای جدید انجام می شود؛ ضمن اینکه در بین متقاضیان 
واجد شــرایط مرحله اول احتماال طی هفت تا 10 روز آینده اولین افتتاح حساب 
صورت می گیرد و اگر برای کسی پیامکی مبنی بر حضور وی در دفاتر پیشخوان دولت 
ارسال شد، وی با حضور در این مراکز نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام می کند.   
طاهر تصریح کرد: بعد از تکمیل اطالعات و تایید این اطالعات افراد به بانک معرفی 
می شوند و برای آغاز 30 تا 40 میلیون برای شروع ساخت از متقاضیان اخذ شده و 

به مرور، متناسب با پیشرفت پروژه، مابقی هزینه از متقاضی دریافت می شود. این 
هزینه برای ساخت پروژه بوده و فعال هزینه زمین گرفته نمی شود.  

وی تاکید کرد: واحدهای طرح اقدام ملی بین 80 تا 100 متر هستند که هر متقاضی با 
توجه به توان مالی خود بعد از رسیدن به مرحله سفت کاری می تواند متراژ واحد خود 
را تعیین کند، که پیش بینی شده است هزینه ساخت این واحدها هر متر سه میلیون 
تومان باشد، که این موجب می شود شخص برای گرفتن این واحدها مبلغی نزدیک 
به 300 میلیون تومان نیاز داشته باشد که 100 میلیون این مبلغ تسهیالت دولت است 

و مابقی به مرور بعد از پرداخت 40 میلیون تومان اولیه از شخص گرفته می شود.  
معاون مســکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه سود تسهیالت دولت فعال 18 درصد اســت، اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی 

تالش های مضاعفی را انجام داده است که سود این تسهیالت را کاهش دهد.  
طاهر با بیان اینکه کارگزار طرح اقدام ملی، بنیاد مسکن است، گفت: قیمت نهایی 
این واحدها مشخص و دقیق نیست، ولی با توجه به کارگزار بودن بنیاد مسکن مقرر 
شده که با بازرسی های دقیق و با تمام تالش این پروژه با کمترین هزینه و متناسب 
با استانداردها ساخته شود و از همین االن نیز فراخوان برای پیمانکارها داده شده 
است.   وی تاکید کرد: توصیه می شود کسانی که توان پرداخت 200 میلیون تومان 
در طول 18 ماه ساخت پروژه را ندارند در این طرح شرکت نکنند زیرا در این صورت 
مشکل زیادی را برای خود و اداره راه و شهرسازی ایجاد می شود و این اشخاص باید 
منتظر طرح های دیگر از سمت دولت باشند.معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه 
و شهرسازی اصفهان با اشاره به این موضوع که واحدهای طرح اقدام ملی به هیچ 
عنوان قابل واگذاری نیست، گفت: درخواست داریم اگر کسی خود قصد استفاده 
از این واحدها را ندارد فریب دالالن را برای مبالغی پول نخورد. دالالن نیز باید بدانند 
طرح اقدام ملی، طرح خوبی برای سرمایه گذاری نیست، البته این طرح به حد کافی 
اقتصادی و به صرفه است ولی برای سرمایه گذاری مناسب نیست.   طاهر ضمن 
تاکید بر اینکه مشکالتی در تکمیل اطالعات افراد متقاضی واجد شرایط با توجه به 

همه گیری بیماری کووید 19 پیش آمده، ادامه داد: مقرر شده بود افراد متقاضی 
واجد شرایط اواخر بهمن ماه و در اسفندماه نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام 
کنند که با توجه به شیوع ویروس کرونا این بحث به بعد از عید موکول شد و از شنبه 

هفته آینده تکمیل اطالعات افراد متقاضی صورت می گیرد.   
وی خاطرنشان کرد: تکمیل پرونده تنها برای افرادی است که پیامک تایید و آدرس 
پیشخوان دولتی برای آنها ارسال شده، بنابراین از سایر افراد درخواست داریم که 
در دفاتر اعالمی حاضر نشوند. معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی 
اصفهان در خصوص لزوم احراز سکونت پنج ساله در شهر مورد نظر برای افراد واجد 
شرایط مرحله اول ثبت نام برای خانه دار شدن این افراد اظهار کرد: هر شخص بعد 
از حاضر شدن در دفاتر پیشخوان دولت باید پرونده احراز سکونت پنج ساله خود را 
داشته باشد که این موضوع از چند طریق انجام می شود. محل تولد یکی از اعضای 
خانواده در محل درخواستی، جواز کسب یکی از اعضای خانواده در شهر درخواستی، 
وجود سابقه بیمه در آن شهر، معرفی نامه محل تحصیل فرزند به مدت پنج سال 
و یا گواهی اشتغال به کار یکی از اعضای خانواده در دستگاه دولتی مواردی است 
که متقاضی باید حداقل یکی از آنها را برای اخذ واحد مســکونی در شهر مورد نظر 
داشته باشد. در صورتی که فردی پرونده ای مبنی بر هیچ کدام از شرایط فوق نداشته 
باشد، در شرایط فعلی نباید اقدام کند.    طاهر تصریح کرد: شروع عملیات ساخت 
منازل و واحدها انجام شده و حتی پروژه هایی وجود دارد که آماده تحویل است. 
اگر متقاضی آورده کاملی داشته باشد، می تواند در برخی شهرها خانه خود را تحویل 
بگیرد؛ اما این شــرایط در تمام نقاط استان وجود ندارد. همچنین در شهرهایی که 
منازل بیش از دو طبقه وجود ندارد آپارتمان ساخته نمی شود و به دو متقاضی پالک 
داده می شود تا افراد با 50 درصد تخفیف پروانه ساخت و 50 درصد تخفیف نظام 
مهندسی خانه ویالیی دو طبقه بسازند و مشکلی برای بافت شهرها ایجاد نشود. 
معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: در 
برخی شهرها اداره راه و شهرسازی خانه ویالیی می سازد و تحویل متقاضیان می دهد 

که این اتفاق در شهرهای نایین و شهرضا رخ خواهد داد.   
وی با اشاره به آغاز مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی اضافه کرد: 40 هزار نفر در 
مرحله دوم طرح اقدام ملی در استان اصفهان ثبت نام کرده اند که پیش بینی شده 
است 10 هزار نفر از این افراد واجد شرایط باشند و در حال بررسی زمین هایی برای 

ساخت منازل مسکونی برای این افراد هستیم.   
معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی اصفهان با تاکید بر لزوم رعایت 
استاندارد ساختمان سازی خاطرنشان کرد: آینده قابل پیش بینی نیست، دولت 
پیگیر است این منازل را با کمترین قیمت و با کیفیت تحویل مردم دهد، ولی کیفیت 
ساختمان بیش از پیش مورد اهمیت است زیرا نمی خواهیم داستان زلزله سر پل 
ذهاب تکرار شود. وی با اشاره به افزایش برخی قیمت ها در بازار مسکن گفت: در 
شرایط بحرانی همیشه خرید کار درستی نیســت. افزایش قیمت کنونی مسکن 
به دلیل وجود حباب در دالر، خودرو و سکه اســت بنابراین توصیه می شود مردم 
فعال خانه نخرند تا به دوران تعادل برگردیم.معاون مســکن و بازآفرینی اداره کل 
 راه و شهرســازی اصفهان تاکید کرد: با تدابیر جدید دولت دیگر کسی نباید با دید 
سرمایه گذاری وارد بازار مسکن شود زیرا احتمال تخصیص مالیات های سنگین به 
خانه های بدون سکنه وجود دارد و محتمل است اتفاقی که برای ماشین های صفر 

افتاد برای بازار مسکن نیز رخ دهد.
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