
اصفهان،پایگاهتوسعهصنعتسنگهایتزئینیبرایتولیدوصادراتمیشود؛

روزگار سفید سنگ
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 هشدار قرمز
 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید مراجعه بیماران مشکوک به کرونا در اصفهان افزایش یافت؛  
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رنا
 ای

س:
عک

مدیرکل گمرکات استان خبر داد:
صادرات یک میلیون 

دالری از کارگوی اصفهان  
در شرایط کرونایی

رییس پلیس راهور استان خواستار شد؛
 لزوم فعال شدن طرح
 زوج و فرد در اصفهان
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معاون تبلیغ و تهذیب حوزه علمیه اصفهان  
 نسبت به رشد خیریه ها در برخی شهرستان ها 

با پشتیبانی فرق انحرافی هشدار داد؛
خطر پشت دیوار خیریه ها

7

نصب دستگاه های 
 ضدعفونی کننده 

در بناهای تاریخی اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

فرا رسیدن سالروز ارتحال ملکوتی بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی)ره( را  تسلیت می گوییم

آگهی مزایده اجاره امالک
اداره کل اموال وامالک استانهای  اصفهان و چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: سه قطعه از امالک خود را از طریق مزایده محلی  اجاره واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 
99/03/13 لغایت 99/03/26  از ساعت 8/30 صبح لغایت 18 جهت اخذ اطالعات و بازدید ازمحل و دریافت فرم شرکت در مزایده اجاره  به دفتر مزایده اجاره زیر مراجعه فرمایند.

اداره کل اموال وامالک استانهای  اصفهان و چهارمحال و بختیاری

هتل پل- ابتدای چهار باغ باال -کوچه باغ نگار-پالک 4    تلفن:   3-36670271-031)محل اداره کل(اصفهان

شهرکرد-بلوار شریعتی-خیابان انتقال خون –طبقه دوم ساختمان یاد-پالک 14-تلفن33355230-038چهارمحال و بختیاری 

قابل توجه:
1-اخذ پاکت های پیشــنهادی به همراه اصل چک بانکی در وجه ســازمان اموال و 

امالک بنیاد مستضعفان به شماره شناسه ملی 10100171920 به میزان 5% قیمت  پایه 

اجاره ملک مورد نظر طبق فرم  شرایط  شــرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل 

در ساعات تعیین شده قابل انجام است. ضمنًا چک های صادره جهت اقساط اجاره 

بهاء  می بایست متعلق به شخص مستاجر باشد و صدور چک شخص ثالث به هیچ 

وجه مورد قبول نمی باشد.

2-در تاریخ 99/03/27 متقاضیان می توانند پاکت های پیشنهادی خود را تا ساعت 

09/30صبح در محل بازگشایی ، درصندوق پاکت ها قرار دهند.

3-بازگشایی پاکت های پیشنهادی در محل اداره کل روز سه شنبه 99/03/27 ساعت 

10/30 صبح طبق برنامه زمانبندی انجام خواهد شد.

4-پیشنهادهای فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و 

رعایت مفاد شرایط شرکت در مزایده  اجاره که از طریق دفتر مزایده ارائه میگردد الزامی 

می باشد.ضمنا امضا پشت و روی فرم تقاضا ضروری است.

5-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.

6- اخذ اطالعات از دفتــر مزایده اجاره و بازدید از امالک الزم و ضروری می باشــد . 

بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم مسئولیتی متوجه این سازمان 

نخواهد بود.

7- یک درصد رقم پیشــنهادی به عنوان هزینه مزایده  اجاره از برندگان نقدًا دریافت 

می گردد.

 8-اخــذ مجــوز بهــره بــرداری از مــورد اجــاره از دوائــر ذیربــط بعهــده

 مستاجر می باشد.

مزایده اجاره سال 1399 استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری 

آدرس/    قطعه/    پالک ثبتیردیف
عرصه 

)مترمربع(
  اعیان )متر 

مربع(
توضیحاتنوع ملک /کاربری

قیمت پایه 
اجاره )ریال(

1

اصفهان – خیابان چهارباغ 
باال-روبروی مجتمع 

تجاری اداری کوثر-محل 
سابق دفترهواپیمایی 

دنیای پرواز-قسمتی از 
پالک ثبتی 4835/8

حدود 48/5297/04
ساختمان/

خدمات مختلط

واگذاری بصورت اجاره یکساله 
30 درصد نقد الباقی حداکثر 
9 ماهه –ارائه تضمین بانکی یا 
وثیقه ملکی  بابت اجاره بها از 
طرف مستاجر الزامی است.

1/320/000/000

 2

اصفهان – جاده نجف 
آباد-شهرگلدشت-خیابان 
معلم-محل سابق کارخانه 
نجف بافت-تعداد 20پالک 
ثبتی مجزا شده از 391 اصلی

62132/547175/88

زمین و ساختمان/ 
کشاورزی)تامین 

آب کشاورزی 
بعهده مستاجر 

می باشد(

واگذاری بصورت اجاره یکساله 
40 درصد نقد الباقی حداکثر 
9 ماهه –ارائه تضمین بانکی یا 
وثیقه ملکی بابت اجاره بها از 
طرف مستاجر الزامی است.

2/640/000/000

3

چهارمحال و بختیاری 
–شهرکرد-کیلومتر 7 
جاده خوزستان-محل 

کارخانه زیپ سابق-پالک 
ثبتی 40/980مکرر

149751/574738
سوله وزمین 

بانضمام یک حلقه 
چاه/ کشاورزی

واگذاری بصورت اجاره 
یکساله 50 درصد نقد الباقی 

حداکثر 9 ماهه – ارائه تضمین 
بانکی یا وثیقه ملکی  بابت 
اجاره بها از طرف مستاجر 
الزامی است. تحویل ملک 
مذکور از تاریخ 99/05/01 به 

مدت یکسال می باشد.

860/000/000

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی  
سازمان اموال و امالک           

اداره   لک اموال و امالک استان 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری               

 انتقاد رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
از  بی توجهی عمومی به نکات بهداشتی؛

سهل انگاری، پیک دیگری از 
شیوع کرونا را ایجاد می کند

دیدار شهردار 
اصفهان با 

اعضای هیئت 
مدیره سازمان 
نظام پرستاری

7

سیر نزولی 
کرونا به منزله 
پایان کرونا 

7نیست
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دستگیری بیش از 2۵00 معترض در ناآرامی های آمریکا
یک روزنامه آمریکایی از دســتگیری بیش از ۲۵۰۰ نفر در پی اعتراضــات و ناآرامی های اخیر این 
کشور خبر داد.روزنامه آمریکایی واشنگتن پست طی گزارشی با اشاره به اعتراضات و نا آرامی های 
گسترده در این کشــور در پی مرگ وحشیانه یک ســیاه پوست توســط یک مامور سفید پوست 
آمریکایی از دستگیری بیش از ۲۵۰۰ نفر در پی این اعتراضات خبر داد.حاال دونالد ترامپ  معترضان 
را آشوب طلب خوانده و خواستار صدور احکام شدید و حبس های طوالنی مدت برای عناصری شد 
که به گفته وی، به افراد و اموال و دارایی های عمومی تعرض می کنند.  وزارت دادگستری آمریکا هم 
در پی اعتراضات و گسترش ناآرامی در این کشور گروه هایی که از آنها تندرو و خشونت طلب یاد کرد 

به موج سواری از این اعتراضات برای پیشبرد برنامه هایشان متهم کرد.

مخالفت امارات با اشغال بخش های بزرگی از کرانه باختری
وزیر مشــاور دولت امارات در امور خارجه بار دیگر بر مخالفت این کشور با اشغال بخش های بزرگی 
از کرانه باختری تاکید کرد.»انور قرقاش« وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه اعالم کرد، رژیم 
صهیونیستی باید به اظهارات درباره اشغال اراضی بیشــتر کرانه باختری پایان دهد.وی در توییتی 
نوشت: صحبت های مستمر اسراییل درباره الحاق )اشــغال( اراضی فلسطینی باید متوقف شود. 
هرگونه اقدام یکجانبه اســراییل پیامدهــای خطرناکی بر روند صلح خواهد داشــت و حق تعیین 
سرنوشت برای فلسطینی ها را نابود می کند همچنین نقض اجماع بین المللی و عربی درباره ثبات 
و صلح نیز هست.در پایان آوریل گذشته، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و »بنی گانتز« رهبر ائتالف 
»آبی-سفید« رژیم صهیونیستی توافق کردند که در اوایل جوالی، الحاق مناطق گسترده ای از کرانه 
باختری را آغاز کنند که شامل دره اردن و همه شهرک های صهیونیست نشین در کرانه باختری است.

اخیرا »میخاییل میلیشتاین« ژنرال برجسته صهیونیست هشدار داد، احتماال اشغال کرانه باختری، 
موجی از خشونت را در میان مردم فلسطین به راه خواهد انداخت و باعث انتفاضه دیگری می شود.

مذاکره محرمانه رژیم اسراییل و عربستان با میانجی گری آمریکا
یک روزنامه صهیونیســتی از مذاکرات محرمانه این رژیم و عربســتان با میانجی گری آمریکا در 
راســتای اجرای طرح ســازش آمریکایی موســوم به معامله قرن خبر داد.روزنامه صهیونیستی 
»اسراییل الیوم«، مذاکرات محرمانه ای بین رژیم صهیونیستی و عربستان با میانجی گری آمریکا 
در جریان است.این روزنامه افزود: هدف از مذاکرات این است که عربستان جایگاهی برای خود در 
حرم قدسی به زیان ترکیه کسب کند.به نوشته اسراییل الیوم، اردن با مذاکرات یاد شده برای تحقق 
این هدف موافق است.این روزنامه صهیونیســتی فاش کرد: تماس های محرمانه بین اسراییل و 
عربستان از ماه دسامبر گذشته در جریان بوده است.این روزنامه به نقل از دیپلمات های بلندپایه 
سعودی نوشت: تماس های عربستان و اسرائیل حساس و سری است و در سایه ابهام و بایکوت 

خبری انجام می شود.

 شورای انتقالی جنوب از  به بن بست رسیدن مذاکرات 
ریاض خبر داد

سخنگوی گروه مورد حمایت امارات در یمن اعالم کرد، مذاکراتی که با دولت مستعفی در عربستان به 
منظور حل و فصل درگیری  های جنوب یمن داشته، بی نتیجه مانده است. »نزار هیثم« سخنگوی گروه 
یمنی »المجلس االنتقالی الجنوبی« )شورای انتقالی جنوب( مورد حمایت امارات اعالم کرد، مذاکراتی 
که این شورا با دولت مستعفی یمن در عربستان سعودی و در راستای اجرای توافق ریاض انجام می داده، 
به بن بست رسیده است.بر اساس گزارش »الخبر الیمنی«، هیثم افزود، دولت مستعفی اجرای روند 

سیاسی را نمی پذیرد و حاضر به برکناری دولتی که »غیرقانونی« است، نیست.

تصمیم آمریکا چه عواقبی می تواند برای این کشور داشته باشد؟

نقش ویژه»رآکتور اراک« در آینده روابط ایران و آمریکا

ایاالت متحده به معافیت هایی که اجازه ادامه فعالیت های مرتبط با 
برنامه های هسته ای ایران را می داد، پایان داد  تا آخرین گام برای قطع 
ارتباط آمریکا با توافق بین المللی که در سال ۲۰۱۵ امضا شد را بردارد.

»هادی أحمد« در روزنامه عرب زبان االخبار، چاپ بیروت نوشــت: 
ایاالت متحده به معافیت هایی که اجازه ادامه فعالیت های مرتبط با 
برنامه های هســته ای ایران را می داد، پایان داد، تا آخرین گام برای 
قطع ارتباط آمریکا با توافق بین المللی که در ســال ۲۰۱۵ امضا شد را 

بردارد.
پس از این اقدام، تحلیل های زیادی نوشته شد مبنی بر اینکه گام های 
بعدی ایران احتماال گسترش روابط با اروپایی ها و نزدیکی زمان رفع 
ممنوعیت فروش سالح به ایران، خواهد بود.ایرانی ها به نحوی رفتار 
می کنند که گویا این اقدام آمریکا تاثیری بر کشورشان ندارد، همانطور 
که سخنگوی سازمان انرژی هسته ای ایران، بهروز کمالوندی به این 
مسئله اشــاره کرد. اما در واقعیت، تصمیم آمریکا تاثیرات حساسی 
دارد که نقش مهمی در سرنوشت درگیری بین دو کشور ایفا می کند.

در ابتدا، این تصمیم شــامل مرکز تحقیقات اراک می شــود که با آب 
ســنگین کار کرده و ماده پلوتونیوم تولید می کند و این ماده می تواند 
برای تولید بمب های هسته ای مورد استفاده قرار گیرد. با علم به اینکه 

 تهران تاکید می کند این مراکز پژوهشــی اش تنها در زمینه توســعه
  تحقیقــات در زمینه هــای پزشــکی و صنعتــی فعالیــت می کند.

نیروگاه اراک، یکی از بزرگ ترین تاسیسات هسته ای در ایران است 
که در زمان مذاکــرات ماراتنی بین محمد جــواد ظریف و جان کری، 
مهم ترین  معضلی بود که بحــث در مورد آن به تاخیر انداخته شــده 
و ماه ها طول کشــید.نگرانی فعلی آمریکا آن اســت که این نیروگاه 
دربردارنده یک طرح نظامی باشــد، از این رو طبق توافق هســته ای 
ایرانی ها ســعی کردند به ایــاالت متحده و چین اطمینــان دهند که 
هیچ نیتی برای انجام فعالیت نظامی و ســاخت سالح اتمی در این 

منطقه ندارند.
خروج آمریکا از توافق هســته ای که پس از رسیدن ترامپ به ریاست 
جمهــوری اتفاق افتاد، منجر بــه اجرای برخی نکات مــورد توافق در 
خصوص نیروگاه اراک شــد، از این رو، تصمیم جدید آمریکا می تواند 
نیروگاه اراک را به زمان قبل از توافق برگرداند و این مسئله ای است که 
تهران بار ها اعالم کرده است و براساس آن، می تواند تاسیسات اراک 
را به شکلی که قبل از توافق هسته ای بود بازگردانده و طرح جدید خود 
را بر پایه توانایی های داخلی اش، پیش ببرد، بــه ویژه در صورتی که 
تحریم های آمریکا موجب کارشکنی در همکاری هسته ای بین ایران 

و گروه ۴+۱ شود.ایران پیش از توافق هســته ای به نسبت ۲۰ درصد 
غنی سازی اورانیوم داشــت و پس از آن، این مقدار را متوقف کرد تا 
طبق توافق عمل کرده باشــد. عمل براساس تصمیم آمریکا به معنای 
بازگشت تهران به گزینه غنی سازی اورانیوم به میزان قدیمی آن است 
و بازگشــت به این تصمیم، عمال به معنای پاره کردن توافق هسته ای 
اســت، آنچه که ایران در زمان تهدید ترامپ در مــورد خروج از توافق، 

تصریح کرده بود.
اما این پاره کردن توافق احتماال باعث می شود آمریکایی ها از یک سو 
به اروپایی ها فشار بیشــتری وارد کنند تا مکانیسم مبادالت تجاری با 
ایران را متوقف کنند و از سوی دیگر، ایاالت متحده به چین و روسیه و 
انگلیس برای توقف همکاری در زمینه فعالیت های نیروگاه هسته ای 
اراک، فشار می آورد. آمریکا این تصمیم را گرفت تا جبهه درگیری ها را 
علیه ایران بشوراند و اروپایی ها را نیز با خود همراه کند، تا با قدرت مانع 
از دادن فرصت به تهران برای استفاده از رفع ممنوعیت فروش سالح 
به آن شود.در مقابل، ایرانی ها دست بســته نمی ایستند و حداقل تا 
آخرین لحظه مبارزه می کنند و چه بســا، اقدامات هسته ای خود را تا 
بعد از فرا رســیدن زمان رفع ممنوعیت فروش سالح به این کشور، به 

تاخیر می اندازند.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس از استعالم مجلس 
از شــورای نگهبان درباره منتخبانی که اعتبارنامه آنها 
تصویب نشده است خبر داد.محمد حسین فرهنگی 
در تشریح روند بررسی اعتبار نامه منتخبانی که نسبت 
به آنها اعتراض شــده ، گفت: طبق تبصــره ماده ۲8 
آیین نامه داخلی قــوه مقننه پس از عــدم تصویب 
اعتبار نامــه منتخبان، مجلس از شــورای نگهبان در 
این باره اســتعالم می گیرد.وی با بیان اینکه مدارک 
و مستنداتی را که شــورای نگهبان در زمان انتخابات 
بررســی کرده دیگر رســیدگی به آنها در شعبی که در 
مجلس برای ارزیابی اعتبارنامه نمایندگان تشــکیل 
می شود امکان پذیر نیست، افزود: شعب تنها  می توانند 

مدارکی را بررسی کنند که قبل از اعالم صحت انتخابات 
رخ داده و مستندات به دست شورای نگهبان نرسیده 
و طبیعتا شورا بررسی نکرده و یا مواردی که بعد از تایید 
صحت انتخابــات رخ داده و در نتیجه خارج از اختیار 
شورای نگهبان بوده است.ســخنگوی هیئت رییسه 
مجلس ادامــه داد: اگر پس از اســتعالم مجلس از 
شورای نگهبان، این شورا پاسخ داد که ما مدارک را مورد 
رســیدگی قرار داده ایم و صحت این مدارک و ادعاها 
احراز نشد، بنابراین به طور طبیعی شعب هم نمی توانند 
این مستندات را بررسی کنند و اگر شورا جواب داد که 
این مدارک به ۲ شکلی که ذکر شد، از سوی این شورا 
بررسی نشده، رسیدگی به این مستندات به کمیسیون 

تحقیق مجلس ارجاع می شــود.فرهنگی اضافه کرد: 
شــعب نیز در این جهت وظایفــی دارد از جمله اینکه 
از معترضین و منتخبی که نســبت به اعتبار نامه وی 
اعتراض شده دعوت و اظهارات آنها را استماع کند البته 
اگر آنها در جلسه حضور نیابند، شــعبه می تواند وارد 
رسیدگی شــود و البته اگر منتخبی که اعتبارنامه وی 
مورد اعتراض قرار گرفته در شعبه حضور نیافت دیگر در 

جلسه علنی امکان اعتراض ندارد.

استعالم مجلس از شورای نگهبان درباره 3 منتخبی که 
اعتبارنامه شان تصویب نشده است

چهره روز

وز عکس ر

رییس جمهور 
برزیل سوار بر 
اسب وارد شد!

رییس جمهور برزیل در اقدامی 
عجیب به میــان معترضان به 
دیوان عالی این کشــور رفت و 
از آنها که بــه تحقیقات دادگاه 
برزیل علیه او معترض هستند 

حمایت کرد.

 تیم اقتصادی دولت به مجلس
 گزارش می دهد

عضو هیئت رییسه مجلس گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده، یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت 
که وزیر اقتصاد یا رییس کل بانک مرکزی خواهد بود برای ارائه گزارش به صحن مجلس می آید.

علیرضا سلیمی، نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی گفت: امروز یکی از اعضای تیم 
اقتصادی دولت برای ارائه گزارش در مورد مسائل اقتصادی روز کشور در جلسه علنی مجلس حاضر 
می شود.وی افزود: براســاس برنامه ریزی های انجام شده در این جلســه یا فرهاد دژپسند وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و یا عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی برای ارائه گزارش به مجلس 
خواهند آمد.عضو هیئت رییسه مجلس اظهار داشت: مجلس بنا دارد تا در جلسات مختلف خود 
 از اعضای تیم اقتصادی دولت دعوت به عمل آورد تا در مورد مســائل اقتصادی کشور به نمایندگان 

گزارش دهند.

 تقاضای نمایندگان برای تشکیل »کمیسیون ویژه
 فضای مجازی«

نماینده مردم تهران در مجلــس از تقاضای عده ای از نمایندگان برای تشــکیل کمیســیون ویژه 
فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال خبر داد.رضا تقی پور با اشــاره به اینکه در صحن علنی مجلس 
برای تشــکیل این کمیســیون امضا جمع آوری شــد، ادامه داد: بیــش از ۲۰ نفــر از نمایندگان 
مجلس یازدهم این طــرح را امضا کردند و تقدیم هیئت رییســه شــد.تقی پور بیــان کرد: برای 
اینکه تشکیل کمیســیون فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال سرعت بیشــتری به خود بگیرد،  ما 
درخواست تشــکیل کمیســیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال را به هیئت رییسه تقدیم 
کردیم.نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: تفاوت کمیســیون ویژه و 
دائمی در این است که کمیســیون ویژه با حضور تعدادی از نمایندگان ســایر کمیسیون ها و برای 
پیگیری یک موضوع خاص تشــکیل می شــود و دائمی نیســت. برای مثال در ســال های قبل 
کمیســیون ویژه حمایت از کار و تولید ایرانی تشــکیل شد.وی اظهار داشــت: تشکیل کمیسیون 
دائمی فضای مجــازی و اقتصاد دیجیتال مســتلزم تغییــر در آیین نامه داخلی مجلس اســت 
 و یا باید بــه تعداد کمیســیون های تخصصــی اضافه شــود و یا اینکــه برخی از کمیســیون ها

 تغییر نام دهند.

 تصمیم جدید ایران درمورد جعبه سیاه هواپیمای
 اوکراینی

در واکنش به تاخیر طرف اوکراینی، ایران احتماال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به فرانسه ارسال 
می کند.مقامات ایرانی در واکنش به تاخیر طرف اوکراینی در پاســخ به پیشنهاد ایران در خصوص 
جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی و همچنین روشن شدن گام های بعدی اقدام در این زمینه، تصمیم 

گرفته اند جعبه سیاه این هواپیما را به کشور دیگری ) احتماال فرانسه ( ارسال کنند.

ادعایی درباره حمله سایبری به ایستگاه پمپاژ آب 
صهیونیست ها

روزنامه فایننشــال تایمز، مدعی شــد که ایــران در جریان حمله ســایبری به ایســتگاه پمپاژ 
آب اســراییل ســعی کرده اســت تــا مقــدار کلــر موجــود در آب اســراییل را افزایــش دهد. 
 این اظهارات بی اســاس در پــی ادعای حمله ســایبری علیه ســازمان آب و فاضالب اســراییل 

مطرح شده است .

کافه سیاست

سخنگوی وزارت خارجه ایران:

هرگونه دخالت در امور 
داخلی آمریکا را رد 

می کنیم
سخنگوی وزارت خارجه ایران  درباره ادعای 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید مبنی بر دخالت 
ایران و روســیه در امور داخلی آمریکا گفت: 
کافر همه را به کیش خود پندارد. آن کشوری 
که علیه منافع سایر کشورها و در امور داخلی 
ســایر کشــورها دخالت می کند و ابایی از 
بیان آن ندارد دولت آمریکاســت و اینگونه 
فرافکنی ها از شــخصی چــون ترامپ بعید 
نیست و ایشان در اداره کشور و اقتصاد آمریکا 
شکست خورده اســت. او در کنترل بیماری 
کرونا شکست خورده و همینطور دولتی را به 
جا گذاشته که به شــدت اهل تبعیض نژادی 
اســت و اتفاقاتی که در شــهرهای مختلف 
آمریکا رخ داده نتیجه سال ها سرکوب و خفه 
کردن صداهای مردم کــه االن از خفه کردن 
صداها به خفه کردن اتباع آمریکا تبدیل شده 
و طبیعی اســت جان این مردم به لب بیاید 
و اعتراض کنند.موســوی افزود: ما هرگونه 
دخالت در امور داخلی آمریکا را رد می کنیم. 
آنچه االن دربــاره رنگین پوســتان صورت 
می گیرد مایه تاســف ما و همــه ملت های 
دنیاست.موسوی اعمال تحریم های آمریکا 
و مســدود کردن اکانت های شــبکه سحر، 
مسدود شدن دامنه خبرگزاری فارس،  ایرنا 
و بستن حساب های ایرانیان در شبکه های 
اجتماعی از جمله اینستاگرام و توئیتر و این 
اقدامات خالف حقوق بشــر و آزادی بیان را 

محکوم کرد.

عمل براساس تصمیم آمریکا به معنای بازگشت 
تهران به گزینه غنی سازی اورانیوم به میزان قدیمی 
آن است و بازگشت به این تصمیم، عمال به معنای پاره 

کردن توافق هسته ای است

بین الملل
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انتشار  فراخوان جذب سرمایه گذار  برای سدهای استان اصفهان
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان از انتشار فراخوان جذب سرمایه گذار برای سدهای 
استان خبر داد.بابک ابراهیمی با تاکید بر عقد تفاهم نامه وزارت نیرو با وزارت میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور، اظهار کرد: بر این اساس شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد نسبت 
به شناسایی و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت توسعه صنعت گردشگری در محدوده 

سدهای استان اقدام کند.
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار 
از دهم خرداد ماه در فضای رسانه ای کشور منتشر شد، تصریح کرد: طرح های قابل اجرا پیرامون 
سدهای زاینده رود، آبشار، باغکل، خمیران، گلپایگان، قره آقاچ و سد و تونل چشمه لنگان است و 
شامل فرصت های متعدد ایجاد زیرساخت های گردشگری در این نواحی جغرافیایی و دربرگیرنده 
فعالیت های مندرج در مستندات شیوه نامه اجرایی فعالیت های گردشگری و تفریحی در منابع و 

تاسیسات آبی و پیرامون آنهاست.

مدیرکل گمرکات استان خبر داد:
صادرات یک میلیون دالری از کارگوی اصفهان  در شرایط کرونایی

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: از ابتدای سال 99 تاکنون 151 هزار و 903 کیلوگرم و به ارزش 
938 هزار و 685 دالر محصوالت غذایی از طریق مرز هوایی اســتان اصفهان صادرات داشته ایم.

رسول کوهستانی پزوه در اصفهان اظهار داشت: از ابتدای سال 99 تاکنون 151 هزار و 903 کیلوگرم 
و به ارزش 938 هــزار و 685 دالر محصوالت غذایی از طریق مرز هوایی اســتان اصفهان صادرات 
داشته ایم.مدیرکل گمرکات استان اصفهان افزود: اقالم عمده محصوالت صادراتی کارگو ترمینال 
فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، ماهی و میگو به میزان 1۲1 هزار و ۲۲5 کیلوگرم و به ارزش 905 هزار 
دالر، ســبزیجات و نبات به میزان 30 هزار ۲۲0 کیلوگرم و 3۲ هزار دالر و عسل به وزن 100 کیلوگرم و 
به ارزش ۴90 دالر بوده که با توجه به اینکه تنها پرواز باری این فرودگاه به مقصد کویت اســت کلیه 
محموله صادراتی با رعایت پروتکل های بهداشــتی به مقصد کویت بوده است.کوهستانی با اشاره 
به این موضوع که اصفهان یکی از مهم ترین قطب هــای تولید محصوالت لبنی، گلخانه ای، زراعی و 
گل شاخه بریده کشور است، بیان داشت: در صورتی که پرواز مســتقیم باری از اصفهان به مقصد 
کشورهای دیگر به خصوص روسیه و کشــورهای حوزه اوراسیا برقرار شود تحول عظیم در صادرات 

استان رقم خواهد خورد. 

مدیر دفتر مدیریت مصرف توزیع برق استان اعالم کرد:

نصب هفت مگاوات نیروگاه های خورشیدی  در استان اصفهان
ظرفیت نیروگاه های خورشــیدی تجدید پذیر اســتان اصفهان در نیروگاه های مقياس كيلوواتی 
احداث شده به بیش از هفت مگاوات رسیده اســت.مدیر دفتر مدیریت مصرف توزیع برق استان 
اصفهان گفت: این آمار شامل نیروگاه های دارای قرارداد بیست ساله فروش انرژی با سرمایه گذاری 
 بخش خصوصی و نیروگاه های خود تامین ادارات و نهاد های عمومی به تعداد ۴8۴ ســاختمان

 است.
مهدی ثفقی همچنین عبور از مرز هفت مگاوات نیروگاه های خورشیدی کیلوواتی شرکت در پایان 
اردیبهشت 99 خبر داد و افزود: البته فرهنگ سازی در توسعه انرژی های تجدید پذیر با تالش های 
دفتر مدیریت مصرف و همت مدیران و رابطان روابط عمومی و مدیریت مصرف شهرســتان ها در 
سال 98 بیشتر از سال های قبل به ثمر نشسته و در بیشتر شهرستان ها احداث نیروگاه خورشیدی 
خانگی و صنعتی در حال تبدیل به فرهنگ عمومی است.وی گفت: در حال حاضر ۴8۴ ساختمان 
در شهرستان های این استان مجهز به نیروگاه خورشیدی کیلوواتی بوده و الگویی برای توسعه در 

دیگر ساختمان هاست.

اصفهان، پایگاه توسعه صنعت سنگ های تزئینی برای تولید و صادرات می شود؛

روزگار سفید سنگ

تولید و بهره برداری از سنگ و معادن آن  مرضیه محب رسول
یکی از پتانســیل های قدرتمند اســتان 
اصفهان است که در ســال های اخیر نه تنها با رشد و شکوفایی روبه رو 
نشده بلکه بر اثر سیاســت های غلط دولت و سودجویی های بخش 
خصوصی به سمت و سوی خام فروشی و از دست دادن بازارهای داخلی 
و خارجی حرکت کرده است. رکود در ساخت وسازها و توقف در خرید و 
فروش مسکن، ظرفیت تولید ســنگ از معادن اســتان اصفهان را از 

۷میلیون و 500هزار تن به ۴میلیون تن در سال کاهش داده است.
 بیش از ۲ هزار ســنگ بری فعال در اســتان اصفهان حــاال با رکودی 
بی سابقه روبه رو هستند و تولیدات آنها از 60 میلیون متر مربع به کمتر 
از ۲0 میلیون رسیده است. اتفاق ناگواری که نه تنها به بیکاری بیشتر در 
استان دامن زده بلکه یکی از اصلی ترین قابلیت های تجاری استان را 
هم در محاق قرار داده است. مسئله تاسف آورتر اینکه بیش از 30 درصد 
از همین تولید محدود شده هم به صورت خام فروشی صادر و حتی در 
مواردی پس از انجام فرآوری در کشــورهایی مانند چین دوباره با چند 
برابر قیمت به نام ســنگ های تولیدی ایتالیا به ایران وارد می شوند. 

در حالی که صنعت ســنگ اصفهان حال و روز خوشی ندارد، مسئوالن 
وعده هایی بــرای رونق و شــروع دوباره تولیدات صادراتی در اســتان 
داده اند؛ از جمله خداداد غریب پور، مدیر عامل ایمیدرو در جلســه ای 
با فعاالن صنعت سنگ در اتاق بازرگانی اصفهان وعده داده  اصفهان به 
سبب اینکه 30درصد از تولیدات صنعت ســنگ تزئینی را برعهده دارد، 
پایلوت توسعه و رونق تولید و صادرات این صنعت می شود.غریب پور 
ادامه داد: برخی از غرفه های میدان نقش جهان اصفهان هم برای ارائه 

تولیدات کیفی صنعت سنگ در نظر گرفته می شود.
وی افزود: ایمیدرو در این فرآیند نقش تسهیل گری و پشتیبانی دارد 
و برای رفع موانع به ویژه در بخش صادرات، با نهادهایی همچون بانک 
مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت رایزنی می کند.غریب پور یادآور 
شد: طبق آمارهای به دســت آمده اکنون بیش از 900 معدن غیرفعال 
در این حوزه وجــود دارد که نیاز به احیا و فعال ســازی دارند، از این رو 
ایمیدرو تســهیل برای تولید و صادرات این نوع معادن را در راســتای 
طرح فعال ســازی معادن کوچک انجام می دهد.وی، نقش شــرکت 
تهیه و تولید در احیای معادن سنگ تزئینی را برشمرد و گفت: در بخش 

صادرات نیز شرکت های خارج کشور وابســته به این سازمان، قادر به 
همکاری برای بازاریابی و توسعه صادرات سنگ های تزئینی هستند و ۴ 
کشور خارجی زمینه تسهیل صادرات این سنگ ها را فراهم خواهند کرد.

 این وعده هــا در حالی داده می شــود که صنعت ســنگ اصفهان با 
معضالت ریشــه ای مانند فرســودگی و قدیمی بودن ماشــین آالت 
تولید به ویژه در بخش ســنگ های تزئینــی، روی آوری معدن داران 
به خام فروشــی و مشکالت بازاریابی و... دســت به گریبان است. در 
این شرایط رقبای جهانی ســنگ ایران از جمله چین ایتالیا و ترکیه به 
شــدت برنامه ریزی های جامعی برای حضور در بازارهای ساختمانی 
در دنیــا دارند به همیــن دلیل خرید ســنگ های خــام از ایران طی 
سال های اخیر در دنیا مشــتریان زیادی داشته اســت، محصوالتی 
که با اندکی پرداخت و عملیــات های فناورانه به نام کشــورهای وارد 
کننده سنگ ایران در نمایشــگاه های بین المللی به نمایش گذاشته 
و فروخته می شــود. در این شــرایط مســئوالن وعده های چشمگیر 
 و قابل تاملی مــی دهند که باید دیــد در عمل چطور مــی توانند آنها را 

عملیاتی کنند.

شــاخص کلی قیمت کاالها و خدمات مصرفی )نرخ 
تورم( در 1۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال نسبت 
به دوره مشابه سال قبل ۲8.6 درصد افزایش یافت.

بررسی جدول شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی 
و نرخ تورم خانوارهای شــهری و روستایی اصفهان تا 
پایان اردیبهشت  امسال که توسط سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان منتشر شده است، نشان می دهد 
که این شــاخص در اردیبهشت نســبت به فروردین 

امســال 1.8 درصد افزایش یافته اســت.همچنین 
افزایش این شاخص در اردیبهشت امسال نسبت به 
ماه مشابه سال گذشته )تورم نقطه به نقطه( ۲1 درصد 
است.بیشترین افزایش شاخص قیمت در اردیبهشت 
امسال نسبت به ماه گذشته آن )فروردین( نیز در میوه 
و خشکبار )هفت درصد(، شکر، مربا، عسل، شکالت 
و شــیرینی ) 6.3 درصد( و لــوازم خانگی، مبلمان و 
حمل و نقل )5.1 درصد( بوده اســت.کمترین تغییر 
افزایش شاخص قیمت در اردیبهشت امسال نسبت 
به ماه گذشــته آن )فروردین( نیز در گروه آب ، برق و 
ســوخت ) منفی ۲3.5 درصد( و سبزیجات ) منفی 
1۴.5 درصد( بوده است.همچنین افزایش شاخص 
قیمت در اردیبهشــت  امسال نســبت به ماه قبل آن 

)فروردین( در گروه خوراکی ها و آشــامیدنی ها 1.3 
درصد، دخانیــات ۲.8 درصد، پوشــاک و کفش ۲.۷ 
درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها منفی 
1.8 درصد، لوازم خانگی و مبلمان 5.1 درصد، بهداشت 
و درمان 3.6 درصد، حمل و نقل 5.1 درصد، ارتباطات 
۴.8 درصد، تفریــح و فرهنــگ 3.۴ درصد، آموزش 
صفر درصد )بدون تغییر( و هتل و رستوران 1.5 درصد 
اعالم شده است. مدیر گروه طرح های آماری سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اصفهان درباره استخراج این 
شاخص گفت: هر از چندگاهی، سال پایه برای محاسبه 
قیمت کاالها و خدمات مصرفی با توجه به سبد کاالیی و 
مصرفی خانوارها تغییر می کند و در زمان حاضر، مالک 

آمارگیری سال 95 است.

شاخص قیمت کاالها در اصفهان 28.۶ درصد افزایش یافت

خبر روز

بیش از 2 هزار سنگ بری فعال در استان اصفهان حاال 
با رکودی بی سابقه روبه رو هستند و تولیدات آنها از 60 

میلیون متر مربع به کمتر از 20 میلیون رسیده است

 ساخت 7 هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن اصفهان
 در طرح اقدام ملی

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی استان اصفهان از ســاخت ۷165 واحد مسکونی در قالب 
طرح اقدام ملی مســکن خبر داد.غالمحســین خانی در خصوص اقدامات صــورت گرفته برای 
اقدام ملی مســکن اظهار داشت: بنا بر 
تفاهم نامــه طرح اقدام ملی مســکن، 
بنیاد مســکن ۷165 واحد مسکونی در 
استان اصفهان می سازد.وی ادامه داد: در 
شهرهای باالی 100 هزار نفر جمعیت نیز 
مشارکت در احداث ۲350 واحد با اداره 
کل راه و شهرســازی در قالب ۷ شهر که 
اراضی تاکنون تحویل نشده و مشارکت 
در احداث ۷00 واحد با همکاری شرکت 
عمران شهر جدید بهارستان خواهد بود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان تصریح کرد: همچنین در ارتباط با طرح مسکن 
مهر در شهرهای زیر ۲5 هزار نفر جمعیت نیز، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان از شروع به 
کار طرح مسکن مهر در سال 1386 تاکنون، تعداد ۲۷ هزار و ۷۷3 واحد مسکونی در قالب )انفرادی، 

سه جانبه و تعاونی مسکن( تحویل متقاضیان شده است.

صدر نشینی اصفهان در تولید شیر کشور
با تولید هزار و 3۷0 تن شیر در سال، اصفهان در صدر تولید شیر کشور قرار دارد.رییس سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان که به مناسبت یکم ژوئن، دوازدهم خرداد، روز جهانی شیر به کارخانه پگاه اصفهان 
آمده بود،  گفت: در سال گذشته هزار و 3۷0 تن شیر در استان اصفهان تولید شد که با سهم 13 ممیز 
هفت دهم درصد، این استان در صدر تولید شیر کشور قرار  گرفت.مرادمند با بیان اینکه از هزارو 9۷3 
دامداری صنعتی شیری و ۲۲ هزار و 68۷ دامداری روستایی و نیمه صنعتی استان روزانه بین 3 هزار 
و 500 تا 3 هزار و 800 تن شیر تولید می شود، گفت: از این مقدار شیر روزانه هزار و 150 تن فرآورده های 
لبنی و ۲ هزار و ۴50 تن شیر خشک تولید می شــود.وی افزود: پارسال 16 هزار تن محصوالت لبنی 
شامل خامه، پودرآب پنیر، پنیر خامه ای و شیر تغلیظ شده به کشور های حوزه اوراسیا از جمله روسیه، 
مالزی، قرقیزستان، گرجستان، آذربایجان، سوریه و عراق صادر شده که بیش از ۲0 میلیون دالر آرز آوری 
با خود به همراه داشته است.رییس سازمان جهادکشــاورزی گفت: پارسال دو هزار تن شیر خشک 

صادر شدو امیدواریم امسال این میزان به 10 هزار تن افزایش پیدا کند.

قیمت مرغ هنوز با نرخ مصوب فاصله دارد
رییس انجمن صنفی کشــتارگاه های صنعتی اســتان اصفهــان می گوید: میزان کشــتار مرغ در 
کشتارگاه های صنعتی فعال در سطح استان اصفهان نسبت به هفته های گذشته تغییری نداشته و 
عرضه مرغ از سوی کشتارگاه ها به بازار نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد.حمیدرضا شیخان،  اضافه 
می کند: اسم این روند باال رفتن نرخ هر کیلوگرم مرغ گرم در بازار »افزایش« نیست زیرا بر اساس 
مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور در سال 98 قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف کننده، 1۲ هزار 
و 900 تومان تعیین شده و واحدهای صنفی در چهار تا پنج ماه گذشته عرضه مرغ را با قیمتی کمتر 
از نرخ مصوب انجام می دادند.شیخان ادامه می دهد: شــیوع ویروس کرونا و بسته شدن اماکن 
تفریحی، قیمت مرغ در بــازار را کاهش داد و به همین دلیل تعدادی از مرغداران متضرر شــدند و 
قیمت مرغ از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار کشور پایین تر آمد و هنوز هم با نرخ مصوب تطابق پیدا 

نکرده است.

کافه اقتصاد

دبیر کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور:اخبار

با کارفرمایان متخلف بیمه بیکاری کرونا برخورد می شود
دبیر کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور با اشاره به اینکه هنوز بیمه بیکاری دوران کرونا به مشموالن پرداخت نشده است، گفت: سازمان تامین اجتماعی باید 
پیگیری کند افرادی که »من غیر حق« بیمه بیکاری دریافت می کنند را به کار بازگرداند.احمدرضا معینی در این باره اینکه برخی کارگرانی که در دوران کرونا مشمول 
بیمه بیکاری شده اند، امروز از سوی کارفرمایان خود بدون پرداخت هیچ حقوقی مشغول به کار هستند و به نوعی قانون کارفرمایان قانون را دور می زنند، اظهار 
کرد: به این اقدام به اصطالح »حق بیمه من غیرحق« گفته می شود و با توجه به اینکه بازرسی های اداره کار برون سپاری شده، موضوع نظارت بر کار به درستی 
انجام نمی شود.رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار اصفهان با بیان اینکه متاسفانه برخی کارگران و کارفرمایان از شرایط موجود سوءاستفاده کرده اند، 
توضیح داد: با توجه به شیوع کرونا برخی شرکت ها تصور کردند که از منابع دولتی مبلغ هنگفتی در قالب تسهیالت به آنها پرداخت می شود، به این دلیل کارگران 
خود را به سمت دریافت بیمه بیکاری شیفت دادند و حتی عنوان کردند با بازگشت به کار بعد از این شرایط برای آنها حق بیمه رد نخواهند کرد.معینی تاکید کرد: با 

بازرسی های مجدد و راستی آزمایی موارد تخلف کارفرمایان شناسایی و با آن برخورد می شود.

پیش بینی صادرات 
۵00 کیلوگرم 
اسانس گل 

محمدی از کاشان
فرمانــدار ویــژه کاشــان گفت: 
پیش بینی می شود با بازگشایی 
مرزهــا 500 کیلوگرم اســانس 
گل محمدی از این شهرســتان 
به کشــورهای اروپایی، آسیای 
شرقی و حاشــیه خلیج فارس 

صادر شود.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی 
استان اصفهان:

آزادسازی، به سود 
سهامداران است

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان 
اصفهان با اشاره به تمدید زمان آزادسازی 
ســهام عدالت، گفت: اگر افراد این امکان 
را داشته باشــند که چه ســهام عدالت و 
چه ســایر ســهام ها را با دیــد بلندمدت 
در بورس ســرمایه گــذاری کننــد به طور 
قطع اســتفاده بهتری نســبت به افرادی 
دارند که تنها نــگاه روزانــه و کوتاه مدت 
به بــورس دارند.علــی صبوحــی افزود: 
با توجــه به اینکــه اعالم آمار آزادســازی 
سهام عدالت در هر اســتان احتمال دارد 
بر تصمیم ذی نفعان اثر بگذارد فعال هیچ 
گزارشــی مطرح نشده اســت.مدیر کل 
امور اقتصادی و دارایی اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه خود ذی نفعان باید تصمیم 
به آزادسازی ســهام عدالت خود بگیرند، 
گفت: در حــال حاضر اســتان اصفهان ۲ 
میلیون و 300 دارنده سهام عدالت شامل 
روستاییان و عشــایر، خبرنگاران، طالب، 
کارگــران فصلی و ســاختمانی، کارمندان 
 و بازنشســتگان دولــت، کمیتــه امداد و

 بهزیســتی و ... دارد.وی درباره اینکه آیا 
مردم سهام خود را آزاد کنند یا خیر، توضیح 
داد: اگر افراد به دنبال ســود در درازمدت 
باشند، سرمایه گذاری در بورس برای آنها 
نسبت به بقیه بازارها موفق تر خواهد بود.

مدیر کل امور اقتصادی ودارایی اســتان 
اصفهان با اعتقاد بر اینکه آزادسازی سهام 
عدالت در صورت نگاه بلندمدت در بورس 
به ســود مردم خواهد بود، تاکید کرد: اگر 
افراد این امکان را داشــته باشــند که چه 
سهام عدالت و چه سایر سهام ها را با دید 
بلندمدت در بورس سرمایه گذاری کنند به 
طور قطع استفاده بهتری نسبت به افرادی 
دارند که تنها نگاه روزانــه و کوتاه مدت به 
بورس دارند کــه با هر تغییر در شــاخص 

بورس، در صف فروش قرار می گیرند.
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انتقاد رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از بی توجهی عمومی به نکات بهداشتی؛

 سهل انگاری، پیک دیگری از شیوع کرونا
 را ایجاد می کند

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ستاد استانی مقابله با کرونا 
در استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: وضعیت فعلی در کشور که 
به صورت رسمی اعالم شده وضعیت خوبی نیست و نشان از افزایش 
بیماران کرونایی دارد؛ اما به جرأت می توان گفت که وضعیت اســتان 
خوب و مناسب اســت  ولی تهدیدهایی نیز وجود دارد.مجید شیرانی 
خاطرنشــان کرد: مهم ترین تهدیدی که در استان با آن مواجه هستیم 
بی توجهی عمومی و عدم رعایت موارد بهداشــتی اســت که در سطح 
جامعه مشاهده می شــود و در صورت ادامه این سهل انگاری احتمال 
ایجاد یک پیک گسترش ویروس کرونا وجود دارد.وی اظهار داشت: به 
دلیل کاهش محدودیت ها و بازگشایی بعضی از مراکز آموزشی، تجاری 
و خدماتی باید توجه بسیاری به خودمراقبتی، رعایت فاصله اجتماعی و 
استفاده از ماسک شود که این امر نیازمند کمک و فرهنگ سازی توسط 
اصحاب رسانه است.شیرانی با بیان اینکه طبق تصمیمی که گرفته شده 
بناست دانشگاه ها از هفته آینده بازگشایی شوند، افزود: با توجه به غیر 
بومی بودن بعضی از دانشجویان نیاز اســت که مسئوالن دانشگاهی 
به صورت 24 ســاعته نظارت کنند و دانشجویان طبق برنامه به صورت 

فراخوانی حضور  یابند؛ سیســتم های غربالگری فعال شده و وسایل 
حفاظت فردی در اختیار آن ها قرار  بگیــرد و به رعایت فاصله فیزیکی 

هم توجه جدی شود.

 ورود مسافر از استان های هم جوار
 وضعیت بیماری در استان را تهدید می کند

رییس دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد تاکید کرد: تهدید دیگری که 
استان را در معرض خطر قرار داده، ورود مسافر و تعامل با استان های 
همجوار است که متاســفانه در وضعیت بدی قرار دارند و ممکن است 
وضعیت خوب استان در زمینه کنترل ویروس کرونا را تحت تاثیر قرار 
دهند که این مهم توجه بیشــتر فرمانداران در خصوص کنترل مبادی 
ورود و خروج را می طلبد.وی اظهار داشــت: در برگزاری مراســمات 
متاسفانه دیگر حرف شنوی از جانب مردم وجود ندارد و باید تصمیمی 
برای رعایت پروتکل های بهداشــتی در برگزاری مراسمات گرفته شود 
 همچنبن جهت بازگشــایی کمپ هــای ترک اعتیاد نیــز برنامه ریزی 

شده است.

رییس بنیاد نخبگان چهارمحــال و بختیاری از ثبت 
۳ شرکت جدید دانش بنیان تا پایان امسال خبر داد 
و گفت: تاکنون ۱۵ شرکت دانش بنیان ثبت شده در 
استان داریم، سه شــرکت دیگر در حال ثبت شدن 
است که این تعداد به ۱۸ شرکت خواهد رسید. مجتبی 
بنیادیان با اشــاره به اختراعات ثبت شده در استان 
بیان کرد: تعداد اختراعات مورد تایید بنیاد نخبگان در 
استان ۶۸ مورد بوده است.وی با بیان اینکه 7۸ نفر 
در المپیادهای دانشجویی و دانش آموزی حائز رتبه 
شدند، افزود: ۵9 نفر در استان رتبه های دو رقمی در 
کنکور سراسری کســب کرده اند.بنیادیان با اشاره به 
اینکه 4۳ نفر از این اســتان در جشنواره های معتبر 

داخلی و خارجی حائز رتبه شدند، عنوان کرد: ۳0 نفر 
از دانش آموختگان برتر دانشــگاه های کشور بومی 
استان ما هستند.رییس بنیاد نخبگان استان اضافه 
کرد: 2۸ نفر از دانشــجویان مســتعد دانشگاه های 
اســتان از جوایز تحصیلی بنیاد نخبــگان بهره مند 
شده اند.وی افزود: دانشــجویان بومی استان که در 
سایر شــهر های کشــور تحصیل می کنند ۱9۳ نفر و 
یک نفر هم برگزیده آزمون جامع امتحانات پزشکی 
و حدود ۵۱۵ نفر از زمان تاســیس تاکنون از جوایز 
تحصیلی و موارد مشابه اســتفاده کرده اند.بنیادیان 
اظهار داشت: هرســاله بنیاد نخبگان به تعدادی از 
بهترین و مستعدترین دانشجویان در دوره دکتری، 

فوق لیسانس و لیسانس که بیشترین امتیازات را 
در شــرط معدل، رتبه کنکور، ثبت اختراع، شرکت در 
جشنواره یا المپیاد داشته باشــند، جوایزی شامل 
کمک هزینه تحصیلی اعطــا می کند.وی ادامه داد: 
کمک در زمینه چاپ مقاله، شــرکت در همایش ها، 
کمک هزینه سفر و کالس  های توانمند سازی از دیگر 

حمایت های بنیاد از افراد نخبه است.

تاالب هــای چهارمحال و بختیاری با مشــارکت 
جوامع محلی احیا و پایدار شــده است. مدیرکل 
حفاظت محیط زیســت اســتان گفت: با ارتقای 
آموزش های زیست محیطی و تبیین ارزش های 
تاالب بــرای جوامع محلی، مــردم برای حفظ و 

احیای تاالب ها ترغیب شده اند.
وی افــزود: تدویــن برنامــه مدیریت زیســت 
بومی تاالب هــای چغاخور و گندمــان، افزایش 
نیرو هــای حفاظتی، ایجاد پاســگاه های محیط 
بانی، افزایش گشــت، کنتــرل و نظارت، احداث 
ایستگاه پایش برخط برای تاالب چغاخور از دیگر 
اقدامات حفاظت محیط زیست در راستای احیای 

تاالب هاســت.احمدی گفت: با توجــه به وجود 
شرایط مساعد در تاالب های استان چهارمحال و 
بختیاری، تخم گذاری و زادآوری برخی از پرندگان 

مهاجر در استان آغاز شده است.
وی افزود: ساالنه بیش از ۱00 هزار قطعه، متشکل 
از ۶0 گونه پرنده به تاالب های اســتان مهاجرت 
بهاره یا زمستانه دارند که از این تعداد بین 40 تا ۵0 
هزار قطعه پرنده با توجه به شرایط خوب موجود 

زادآوری می کنند.
اســتان چهارمحــال و بختیاری دارای شــش 
تاالب مهم اســت که ایــن تاالب ها بــه صورت 
زنجیــروار از ضلع جنوبــی بروجــن، در امتداد 

کوه کالر بــه طرف غرب منطقه گســترده شــده 
البــی، چهارمحــال و  ایــن مجموعــه تا ند. ا
بختیــاری را بــه یکــی از شــاهراه های عبــور 
پرندگان مهاجــر و آبزی از کشــور های اروپایی 
و روســیه و اســتان های شمالی کشــورمان به 
 ســمت کشــور های حوضــه خلیــج فــارس

 تبدیل کرده است.

  رییس بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

  ثبت 3 شرکت دانش بنیان در استان تا پایان سال99
   مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

  احیای تاالب های  استان با مشارکت  جوامع محلی

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

نرخ مشارکت اقتصادی در  استان افزایش یافت
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی 
در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت، گفت: نرخ بیــکاری در چهارمحال و بختیاری کاهش یافته 
اســت.حفیظ ا... فاضل اظهار کرد:طی دو سال گذشــته کارهای زیربنایی به خوبی انجام شده؛ اما 
متاســفانه تاکنون فرهنگ تعاون یک فرهنگ غلط بوده و موفق به تحقق سهم 2۵ درصدی در حوزه 
تعاون نشدیم بنابراین  این فرهنگ نیاز به اصالح دارد.وی در خصوص اشتغال، گفت: از سال 92 نرخ 
بیکاری در استان روند صعودی داشته و همواره از متوسط کشــوری باال بوده و این امر در سال 9۶ به 
اوج خود رسید؛ اما در سال 97 نرخ بیکاری یکباره ۳.۳ درصد کاهش یافت و مشارکت اقتصادی دو 

واحد افزایش یافت.

شهردار شهر کرد:

سایت دفن زباله شهرکرد ساماندهی می شود
شهردار شهرکرد با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست گفت: طی یک ماه آینده سایت دفن زباله 
در شهرکرد ساماندهی می شود .بهادر عبدالغنی  با بیان اینکه سایت دفن زباله شهرداری 9۸ هکتار 
است، اظهارداشت: با توجه به تولید ۱۳2 تن زباله به صورت روزانه ظرفیت 20 درصد این سایت به کار 
گرفته شده و مابقی  آن بال استفاده مانده است .وی افزود: کلیه راه های دسترسی غیرمجاز به سایت 
دفن زباله نیز مسدود شده است.شهردار شهرکرد بیان کرد: روند زنده گیری سگ های بالصاحب در 
سطح شهر مرتب انجام شده و مرکز نگهداری این حیوانات در همین سایت و تحت نظارت دامپزشک 
فعال است.عبدالغنی با اشاره به اینکه یک دســتگاه بلدوزر  جدید در این سایت به کار گرفته شده 
است، گفت: با وجود این دستگاه بالفاصله بعد از تخلیه زباله  عملیات دفن انجام می شود .وی گفت: 
با نظارت کارشناسان و رعایت کامل نکات بهداشتی این سایت ضدعفونی و تا یک ماه آینده باسکول 
۶0 تنی  در آن مستقر می شود .عبدالغنی با بیان اینکه تاکنون بخش خصوصی به تعهدات خود جهت 
راه اندازی شهرک بازیافت به صورت کامل عمل نکرده است، ادامه داد: در این راستا سازمان پسماند 

مکاتبات و پیگیری های الزم جهت واگذاری این بخش به سازمان را انجام داده است.

رییس اداره حقوقی و ثبتی اوقاف چهارمحال و بختیاری خبر داد:

موقوفات استان  سنددار می شوند
رییس اداره حقوقی و ثبتی اوقاف چهارمحال و بختیاری با اشاره به عزم راسخ اوقاف برای سند دار 
کردن موقوفات اســتان گفت: پرونده کلیه موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی فاقد سند در استان 
جهت اخذ سند آماده ارسال به اداره کل ثبت اسناد استان است.باباجان رییسی با تاکید بر لزوم رفع 
موانع صدور اسناد وقفی ادامه داد: بر پیگیری مسائلی که مربوط به موقوفات است، مصمم هستیم 
و قطعا مدیریت این بخش یعنی صدور و اخذ اسناد مالکیت رقبات وقفی، مستلزم نظم و انضباط 
و همکاری دستگاه های ذی ربط است.رییس اداره حقوقی و ثبتی اوقاف چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه تثبیت مالکیت اراضی و امالک، راهکار بسیار مهمی برای مدیریت بهتر موقوفات است، 
توضیح داد: در ســال 99 به صورت جدی پیگیر ثبت رسمی اســناد، به خصوص رقبات موقوفات 
هستیم.رییسی با بیان اینکه موضوع اخذ سند برای موقوفات در کل کشور یک ضرورت است، افزود: 
خوشبختانه ثبت اسناد و امالک استان همکاری خوبی در زمینه استفاده از ظرفیت ها جهت سنددار 
شدن موقوفات استان داشته است.وی، اولویت اوقاف را سنددار کردن اراضی موقوفات دانست و 
تصریح کرد: سنددار کردن اراضی وقفی موجب تثبیت مالکیت وقف و جلوگیری از هرگونه تعرض 
به موقوفه در استان می شود.رییسی اظهار داشت: موضوع حفظ و حراست از اسناد وقفی در کشور 
یکی از مقوالت دارای اهمیت اســت و به منظور تثبیت مالکیت امالک موقوفه و سنددار کردن این 

امالک، اوقاف استان تمامی تالش خود را در این راستا انجام می دهد.

بام ایران با مسئولان

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

2 میلیون قطعه جوجه در 
مرغداری های استان موجود است

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به فعالیت واحدهای مرغداری در شهرستان های استان گفت: 
هم اینک 2 میلیون قطعه جوجه در مرغداری های این استان 
وجود دارد.ذبیح ا... غریب در ششمین کمیسیون تنظیم بازار 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با پرورش این تعداد جوجه 
در پایان دوره پنج هزار تن مرغ وارد بازار مصرف استان می شود 
و هم اکنون 400 هزار قطعه جوجه با وزن ۸00 تن آماده کشتار 
و ورود به بازار مصرف است.وی تصریح کرد: از ابتدای امسال  
تاکنون 4۳ هزار تن نهاده دامی شامل ذرت، جو و کنجاله سویا 
بین کشاورزان، دامداران و کارخانه های تولیدی استان توزیع 
شده که این میزان در کل سال گذشــته ۱۱7 هزار تن بود.وی 
درباره وضعیت شیر تولیدی در استان یادآور شد: کارخانه های 
چهارمحال و بختیاری شــیر تولیدی دامداری های استان را 
بین ۱۸ تا 24 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم خریداری می کنند.

رییس سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: شــیر در مغازه های اســتان به صورت خرده فروشی 
کیلویی ۳0 هزار ریال به فروش می رسد.غریب گفت: تاکنون 
گزارشی مبنی بر گران فروشی شــیر در چهارمحال و بختیاری 
به صورت عمده فروشی و خرده فرشــی دریافت نشده است.

در ادامه معاون بازرگانی ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری نیز  اظهار کرد: روزانه به  طور میانگین 70 
تن مرغ در استان مصرف می شود.حســن شمسی پور تاکید 
کرد: هم اینک روزانه 9۳ تن مرغ در کشتارگاه های چهارمحال 
و بختیاری کشتار و وارد بازار مصرف می شود و کمبودی در این 

زمینه وجود ندارد.
ظرفیت تولید ســاالنه مرغ گوشــتی در 2۱۳ واحد مرغداری 
فعال چهارمحال و بختیاری، ۳0 هزار تن و تولید گوشت سفید 
در این منطقه بیشــتر از ســرانه مصرف کشــور گزارش شده 
است.ســرانه مصرف گوشــت مرغ در چهارمحال و بختیاری 
2۵ کیلوگرم است و برای پاســخگویی به این نیاز باید ماهانه 
یک هزار و ۸00 تن مرغ در استان کشتار شود.وی اظهار داشت: 
ســهمیه یک هزار و ۱00 تنی میوه شــب عید در استان به طور 
کامل فروخته شــد و از این میزان میوه سهمیه ای، 7۵۵ تن 
برابر ۶9 درصد در شهرکرد توزیع و فروخته شده است.گفتنی 
است؛ امســال برای تنظیم بازار شــب عید بیش از یک هزار 
 و ۱00 تــن میــوه وارد چهارمحــال و بختیــاری و در ۸0 نقطه 

عرضه شد.

مفاد آراء
3/58 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رســمي که در اجراي ماده يک قانون مذکور توســط هيات حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اســناد و امالک زواره صادر گرديده و در اجراي ماده 3 قانون مذکور در  دو نوبت به 
 فاصله 15 روز از طريق روزنامه هاي کثيراالنتشــار و محلي آگهي مي شود و در روستاها 
عالوه بر انتشــار آگهي، راي هيئت با حضور نماينده شوراي اســالمي روستا در محل 
الصاق مي گردد تا شــخص يا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از 
تاريخ  انتشــار اولين آگهي و در روســتاها از تاريخ الصاق در محل ظــرف مدت دو ماه 
 اعتراض خود را اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ  تسليم

 اعتراض بــه اداره ثبت ظرف يکماه مبادرت به تقديم دادخواســت بــه دادگاه عمومي 
محل نموده و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند، در اين 
 صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه اســت. در صورتي که اعتراض 
در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل 
را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت مي نمايد. صدور سند مالکيت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نيست:
1- راي شــماره 139960302021000020 مورخ 99/02/24 - آقاي ســيد منصور 
زماني فرزند حســن به شماره ملي 1188933329 تمامت هشــتاد و يک سهم مشاع از 
نود و نه ســهم ششــدانگ قطعه ملک مزروعي پالک ثبتي شــماره 1576 فرعي واقع 
در زواره 16 اصلي دهســتان گرمســير بخش 17 ثبت اصفهان ششــدانگ به مساحت 
 1054/19 متر مربــع خريداري عادي مع الواســطه از ميــرزا ابوتراب ميــر ابوطالبي

 )که سابقًا ميرزا ابوتراب شيخ زاده بوده است(.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/29 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/13 

م الف: 847100  خيراله عصاري رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
تحدید حدود اختصاصی

3/59 شــماره نامه : 139985602025002152-1399/03/10 چــون تحديد حدود 
ششــدانگ قطعه ملک پالک شــماره 27/307  واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که 
 طبق پرونده ثبتی به نام ليال صباغی و غيره فرزند محمد )وراثتا(  در جريان ثبت اســت 
به علت عدم حضــور متقاضی ثبت به  عمل نيامده اينک بنا به دســتور قســمت اخيراز 
 ماده 15 قانــون ثبت و بر طبــق تقاضای نامبــرده تحديد حدود پــالک مرقوم در روز

 پنج شــنبه مــورخ 1399/4/12 راس ســاعت 9 صبــح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا بــه موجب اين آگهــی به کليه مالکيــن و مجاورين اخطــار می گردد 

که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضــور يابند. اعتــراض مجاوريــن و صاحبان 
امــالک مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيــم صورت مجلــس تحديدی تا 
30 روز پذيرفته خواهد شــد  و مطابق مــاده 86 آيين نامه قانون ثبــت، ظرف يک ماه 
از تاريخ تســليم اعتــراض به ايــن اداره بايســتی با تقديم دادخواســت بــه مراجع 
 ذيصالح قضايــی گواهی تقديــم دادخواســت را اخذ و به ايــن اداره تســليم نمايد. 

م الف: 861447  اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
حصر وراثت

3/60  آقای علی مومنی موگوئی دارای شناســنامه شــماره 180 به شرح دادخواست به 
کالسه  84/99 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان يداله مومنی موگويی به شناسنامه 34 در تاريخ 82/10/29 اقامتگاه دائمی 
 خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار فرزند ذکور به 
نام های 1- علی مومنی موگويــی، ش.ش 180 متولد 1339/7/9، 2- ســتار مومنی 
موگويــی، ش.ش 178 متولــد 1337/4/3، 3- رضــا مومنــی، ش.ش 217 متولــد 
 1347/2/10، 4- شــهرام مومنی، ش.ش 297 متولــد 1356/7/1 و دو فرزند مونث به

  نــام هــای 1- گل طــال مومنــی موگوئــی، ش.ش 181 متولــد 1341/11/10، 
2- طال مومنی موگوئی، ش.ش 1 متولــد 1343/1/5 و غير از نامبــردگان فوق وارث 
ديگری ندارد. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در يک مرتبه 
آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الــف: 862464  شــعبه اول حقوقــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان 

فريدونشهر
حصر وراثت

3/61  آقای احسان احمدی اليغرا به  شناسنامه شماره 20  به شرح دادخواست به کالسه 
110/99 ش 2 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شــادروان معصومعلی احمدی اليغراء  به شناسنامه شماره 3 در تاريخ 1399/02/29 
در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
 به: 1- متقاضی: احســان احمدی اليغــرا )پســر( 2- عاطفه احمدی اليغــرا )دختر(

 3- زهرا احمدی اليغرا )همسر( 4- صغری احمدی اليغرا )مادر(.  اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را يکمرتبه آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد و يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 863893 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نايين

حصر وراثت
3/62  آقای امير بهادر عامری به  شناسنامه شماره 1240025300  به شرح دادخواست 
به کالسه 111/99 ش 2 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شــادروان هوشــنگ عامــری  به شناســنامه شــماره 208 در تاريخ 
1394/10/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
 منحصر اســت به: 1- متقاضی: امير بهادر عامری )پســر( 2- امير محمد عامری )پسر( 
3- آذردخت عامری )دختر(. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يکمرتبه 
آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

م الف: 863685 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نايين
حصر وراثت

3/63  خانم طيبه عبدانی نصيری به  شناسنامه شماره 102  به شرح دادخواست به کالسه 
113/99 ش 2 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که ميرزا عليمحمد عبدانی نصيری به شناســنامه شــماره 159 در تاريخ 1399/03/03 
در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- متقاضی: طيبــه عبدانی نصيری )دختــر( 2- عظمت عبدانــی نصيری )دختر( 
3- صديقه عبدانی نصيــری )دختر( 4- زهرا بيگم عبدانی نصيــری )دختر( 5- فاطمه 
عبدانی نصيری )دختر( 6- احترام عبدانی نصيــری )دختر( 7- عصمت عبدانی نصيری 
)دختر( 8- مهدی عبدانی نصيری )پســر( 9- احمد عبدانی نصيری )پسر( 10- محمود 
عبدانی نصيری )پســر( 11- محمد عبدانی نصيری )پســر( 12- مــاه بانو مرتضوی 
اســدآباد )همســر(.  اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را يکمرتبه 
آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

 م الف: 863718 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نايين
حصر وراثت

3/64  آقا/خانم عباس نيکومنش به شناسنامه شــماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 
435/99از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
ماشاهلل نيکومنش به شماره شناسنامه 103 در تاريخ 12/15/ 1398 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به1-حسن نيکومنش فرزند 
ماشاهلل به شماره شناسنامه 14 ، 2-خديجه نيکومنش فرزند ماشااهلل به شماره شناسنامه 
25 3-زينب نيکومنش فرزند ماشــااهلل به شماره شناســنامه 23 ، 4- فاطمه نيکومنش 
فرزند ماشااهلل شماره شناســنامه 5-عباس نيکومنش فرزند ماشااهلل به شماره شناسنامه 

4 ، 6- فروغ نيکومنش فرزند ماشااهلل به شماره شناســنامه 9 7- علی نيکو منش فرزند 
ماشاهلل به شماره شناسنامه 17 8-محمدرضا نيکومنش فرزند ماشاهلل به شماره شناسنامه 
431 9-معصومه نيکومنش فرزند ماشااهلل به شماره شناسنامه 1 فرزندان متوفی والغير 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت و يک مرتبه آگهی می 
نمايد تا هر کس اعتراضی دارد يا وصيت نامه ای از متوفی/ متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر 
 آگهی ظرف يکماه به شوراتقديم دارد و و اال گواهی صادرخواهد شد.  م الف:862184 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان
حصر وراثت

3/65  آقا/ خانم فروغ حقيقی زاده به شناسنامه شماره 433 به شرح دادخواست به کالسه 
242/99از اين شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داد که شادروان 
حسين شاطری به شماره شناســنامه 957 در تاريخ 21 /01/ 1399 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه  حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- فروغ حقيقی زاده 
فرزند احمد شماره شناسنامه 433 همسر متوفی2- حميد شاطری فرزند حسين به شماره 
شناســنامه 5344 3-رضا شاطری فرزند حسين به شــماره شناسنامه 1220 4-مهدی 
شاطری فرزند حسين شماره شناسنامه 51474  5-محمد شاطری فرزند حسين شماره 
شناسنامه 1250371074  6-علی شاطری فرزند حســين به شماره شناسنامه45745     
7-حسن شاطری فرزند حسين به شماره شناسنامه 9703فرزندان متوفی والغير،  اينک 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت و يک مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر کس اعتراضی دارد يا وصيت نامه ای از متوفی/متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشــر 
 آگهی ظرف يکماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  م الف: 861350 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان
ابالغ وقت رسیدگی

3/66  نظر به اين که خواهان فرزند بختياريان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
6/400/000به طرفيت  عليرضا زيبا ســاز نيکنام به مجتمع شورای حل اختالف کاشان 
تقديم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوق شورای حل اختالف به کالسه9900228 ثبت 
و برای تاريخ 1399/04/22ساعت 10 صبح وقتی رسيدگی تعيين گرديد از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه 
دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسيدگی جهت دريافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شــورا مراجعه نمايند. انتشــار اين آگهی به منزله 
 ابالغ محسوب شــده در صورت عدم حضور شــورا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف:861364 مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف کاشان
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 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید مراجعه بیماران مشکوک به کرونا

 در اصفهان افزایش یافت ؛ 
هشدار قرمز

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مراجعه بیماران سرپایی دارای عالئم کرونا به مراکز 
درمانی و بهداشتی طی چند روز اخیر در 

کالن شهر اصفهان افزایش یافت که نشانه 
خوبی نیست.آرش نجیمی افزود: بیماران 
سرپایی دارای عالئم خفیف ابتال به این 
بیماری ابتدا به مراکز بهداشتی منتخب 

مراجعه می کنند و در صورت وخامت حال، 
به بیمارستان ها برای بستری شدن منتقل 
می شوند.وی با بیان اینکه طی حدود  سه 
روز گذشته تعداد بیماران سرپایی مراجعه 

کننده به مراکز بهداشتی افزایش یافته 
است، اظهار داشت: از این افراد آزمایش کرونا گرفته می شود که در صورت مثبت بودن نتیجه آن، تحت 
مراقبت درمانی و پزشکی قرار می گیرند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مردم خواست تا 
همچنان موارد بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا رعایت کنند.

رهاسازی آب به سمت گاوخونی از 1۵ خرداد
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت:حقابه زیست محیطی رودخانه و تاالب 
گاوخونی از ۱۵ خرداد طبق برنامه منابع و مصارف شرکت مدیریت منابع آب تامین خواهد شد.حسن 
ساسانی با اشاره به پایان توزیع آب کشاورزی از شامگاه ۱۲ خرداد، گفت: حقابه زیست محیطی رودخانه و 
تاالب گاوخونی از ۱۵ خرداد طبق برنامه منابع و مصارف شرکت مدیریت منابع آب تامین خواهد شد؛ از این 
رو هر چقدر آب در رودخانه جاری است به سمت تاالب گاوخونی هدایت می شود.وی به میزان بارش ها در 
ایستگاه شاخص زاینده رود اشاره و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال آبی مهرماه تاکنون در ایستگاه چلگرد 
یک هزار و ۱۷۰ میلی متر بارش ثبت شده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته دو هزار و ۱۲۴ میلی متر 
بوده است؛ همچنین میانگین بارشی حوضه آبریز در مقایسه با بلندمدت در همین بازه زمانی یک هزار و 
۳۵۱ میلی متر بوده، از این رو سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد و نسبت به متوسط بلند مدت 
۱۳ درصد کاهش بارندگی داریم.در پی بارش ها و رهاسازی ۴۱ میلیون مترمکعب آب و زهاب کشاورزی 
از سد رودشتین،»یک چهارم حقابه ساالنه تاالب بین المللی گاوخونی« نزدیک به ۱۰ هزار هکتار به ویژه 

شمال تاالب گاوخونی طی شش ماهه نخست سال آبی جاری لب تر شده است. 

ابتالی 7 دانشجوی اصفهانی به کرونا
مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه ۱۷ دانشجوی کرمانی مبتال به ویروس کرونا همچنان 
در قرنطینه هستند، گفت: تعداد ۷ دانشجوی دیگر از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز به این ویروس 
مبتال شدند.رحمان خدابنده لو  تاکید کرد: دانشــجویان مبتال به ویروس کرونا هیچ گونه عالئمی از این 
بیماری ندارند و فقط تست سی پی آر آنها مثبت اعالم شــده است و بعد از ۱۴ روز از مدت قرنطینه، می 
توانند به فضای خوابگاهی بازگردند.وی همچنین از ابتالی ۷ دانشجوی علوم پزشکی ساکن خوابگاه 
دانشگاه اصفهان به کرونا ویروس خبر داد و گفت: این افراد نیز در قرنطینه قرار دارند.مدیر کل دانشجویی 
وزارت بهداشــت با بیان اینکه دانشجویان علوم پزشــکی که به دلیل فعالیت در مراکز درمانی در مراکز 
خوابگاهی ساکن هستند همواره مورد غربالگری قرار می گیرند، افزود: در این زمینه اقداماتی نظیر تب 

سنجی و ...برای این دانشجویان انجام می شود ولی از آنها تست کرونا گرفته نمی شود.

معاون تبلیغ و تهذیب حوزه علمیه اصفهان  نسبت به رشد خیریه ها در برخی شهرستان ها با پشتیبانی فرق انحرافی هشدار داد؛

خطر پشت دیوار خیریه ها

رشد قارچ گونه خیریه ها طی دو دهه اخیر  پریسا سعادت
در کشورمان مشهود است. ضعف نظارتی 
و رشد بیکاری و گسترش فقر و البته  کم کاری از سوی نهادهای متولی 
حمایت کننده اقشار ضعیف موجب شده تا خیریه های مردمی بیشتر 
وارد گود کمک رسانی شوند. موسسات خیریه در کشور با هدف کمک 
و دستگیری از نیازمندان و با تأســی از روش پیامبر اکرم و ائمه اطهار 
)ع( تاسیس شده اند تا باری از دوش مردم ســتمدیده بردارند؛ اما 
گاهی این خیریه ها هســتند که بار ســنگین خود را به دوش مردم 

می گذارند.
 خیریه هایــی که بدون برنامه ریــزی و مطالعه و تنها بــه نیت انجام 
کار و حتی در بســیاری موارد با هدف رســیدگی به امورات شخصی 
تاسیس می شود نه تنها موفق نمی شــوند که مردم و جامعه را دچار 
آســیب های جدی هم می کننــد. خیریه ها حاال طیف گســترده ای 
از کمک به کــودکان کار تا حیوانات بی سرپرســت و محیط زیســت 
را در بر مــی گیرند؛ امــا آنچه دراین میــان نگران کننده بــه نظر می 
 رســد انحراف و ســودجویی این خیریه هــا و موسســات در قالب 

کمک رســانی اســت. هر چند هســتند مراکزی که در قالب خیریه 
و بدون هیچ ســر و صدایی، به کمک نیازمندان مــی روند و کارهای 
ماندگاری نیز انجام می دهنــد. هر روزه در کوچــه و خیابان افرادی 
قبض به دســت مشــاهده می شــود که در حال جمــع آوری وجوه 
 نقدی برای خیریه ها هســتند،اغلب این افراد زیر نظر موسسه های

 مجوز دار فعالیت می کنند؛ اما  به خاطر زیاد شدن این افراد، اشخاص 
دیگری هم پیدا می شــوند که بدون مجوز و اصال بدون اینکه از طرف 
 خیریه ای خاص باشــند از مردم پول دریافت و در واقع کالهبرداری 
می کنند.  در این شــرایط تشــخیص نماینده خیریه مجــوز دار از بی 
مجوز هم برای مردم ســخت می شــود.عالوه بر سوءاستفاده های 
اقتصادی که پیش تر زیاد در مورد آن هشــدار داده شــده است، حاال 
مسئوالن حوزه نســبت به رشــد برخی از انحرافات دینی و فرقه ای 
در قالب موسســات خیریه به خصوص در اصفهان هشــدار داده اند. 
ســید حســین مومنی، معاون تبلیغ و تهذیب حوزه علمیه اصفهان، 
اخیرا به ترویج و گســترش فرق انحرافی و  ضاله تحت لوای نهادها ، 
اسامی و اشخاص مختلف از جمله خیریه ها اشاره کرد و گفت: اخیرا 

در شهرســتان های اطراف اصفهان خیریه هایی در فضای متشــنج 
اقتصادی رشــد کرده اند که پشــتوانه های آنها بعضا فــرق انحرافی 
صوفی مسلک است که سران آنها در ایران صاحب کارخانه های بزرگ 
تولیدی و صاحب برند هستند و دستورات خود را مستقیم از اسراییل 
دریافت می کنند.  فعالیت این خیریه ها در شرایطی است که نهادهای 
 نظارتی در سال های اخیر پروسه اعظای مجوز به این نهادها را بسیار 
ســختگیرانه تر کــرده انــد؛ امــا در نهایت خیریــه هــا در برخی از 
مــوارد مــی تواننــد پوشــش خوبی بــرای انجــام فعالیــت های 
تبلیغی باشــند بــه خصــوص آنکــه در بعــد نظارتی ضعــف های 
جدی در جامعه در حیطــه کار خیریه هــا وجود دارد . عــدم برنامه 
ریزی درســت و تبیین اهداف مشــخص بــرای خیریه هــا موجب 
شــده تا در ســال های اخیر از خیل زیاد خیریه هایی که تاســیس 
شــده اند تنها بخش های اندکی بتواننــد واقعا موفق عمــل کنند  و 
حاال با مطرح شــدن چنین انحرافاتی در خیریه هــا در عمل اعتماد 
 عمومی نســبت به فعالیت ایــن مراکز هم با چالش جــدی روبه رو

 خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: 
استان اصفهان آماده برگزاری امتحانات حضوری 
در پایه های مهم و سرنوشت ســاز نهم و دوازدهم 
متوســطه با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی اســت.محمد اعتدادی 
با قدردانی از تالش فرهنگیــان و همکاری اولیا و 
دانش آموزان در تداوم فرآیند آموزش تصریح کرد: 
استان اصفهان آماده برگزاری امتحانات حضوری 
در پایه های مهم و سرنوشت ســاز نهم و دوازدهم 
متوســطه با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی 

و فاصله گذاری اجتماعی اســت و تمامی امکانات 
الزم بــرای اجرای مطلــوب شــیوه نامه برگزاری 
امتحانــات، در اختیار مــدارس قرار داده شــده 
اســت.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: به همین منظور امتحانات پایه نهم 
با رعایت موازین بهداشتی در حال برگزاری بوده و 
مقدمات برگزاری امتحانــات پایه دوازدهم نیز به 
صورت حضوری فراهم شده اســت.وی در ادامه 
افزود: از آن جایی که مطابق برآوردهای ســازمان 
بهداشت جهانی، زمان پایان شیوع ویروس کرونا 
نامشخص است و از سوی دیگر نمی توان فرصت 
یادگیری و آمــوزش را از دانش آموزان گرفت، باید 
آمادگی های الزم را برای استمرار آموزش همراه با 
حفظ سالمت دانش آموزان کسب کنیم.اعتدادی 

به برخی از پروتکل های بهداشــتی الزم االجرا در 
برگزاری آزمون های حضوری اشاره کرده و افزود: 
برای اینکه دانش آموزان با خطری مواجه نشوند، 
به مدیران مدارس تاکید شــده است که در فرآیند 
برگزاری امتحانات حضوری، تمامی دانش آموزان 
و عوامل برگزاری آزمون باید با ماسک در حوزه های 

امتحانی حضور داشته باشند.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهان 
تصریح کــرد: همچنین تمــام حوزه های برگزاری 
امتحانات قبل و بعــد از برگزاری آزمون ضدعفونی 
می شــوند و در چیدمان حوزه های برگزاری آزمون 
نیز فاصله گــذاری اجتماعی رعایت و شــرایط به 
 گونه ای فراهم شــده که دانش آموزان با مشکلی 

مواجه نشوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان:
 اولویت در آزمون های حضوری، رعایت پروتکل های 
بهداشتی است

 اخیرا در شهرستان های اطراف اصفهان خیریه هایی در 
فضای متشنج اقتصادی رشد کرده اند که پشتوانه های 

آنها بعضا فرق انحرافی صوفی مسلک است

عملیات مهار آتش 
»خاییز«

پس از گذشت چند روز از آغاز 
حریــق درکوه خاییــز منطقه 
تنگ شیخ شهرستان بهبهان 
کماکان عملیات مهار آتش در 

این منطقه ادامه دارد.

انهدام باند جعل اوراق ویزای شینگن در اصفهان
رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان از دســتگیری اعضای یک باند ۴ نفره که با دایر کردن دفتر 
خدماتی مسافرتی در قبال اخذ مبالغ از مشتریان خود اقدام به جعل اوراق ویزای شینگن می کردند 
خبرداد.حســین ترکیان اظهار داشــت: 
کارآگاهــان پلیس آگاهــی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهــان در پی اعالم 
گزارشــی از ســازمان میراث فرهنگی و 
گردشــگری مبنی بر اینکه یکی از دفاتر 
خدماتی مســافرتی اقدام به جعل اوراق 
ویزای شــینگن می کند، موضــوع را در 
دستور کار خود قرار دادند.رییس پلیس 
آگاهی اســتان اصفهان افــزود: پس از 
انجــام تحقیقــات علمــی و تخصصی، 
صحت موضوع مورد تایید قرار گرفته و با هماهنگی مقام قضایی رایانه های دفتر مذکور  توقیف شد  که 
در نهایت طی بررسی های دقیق از رایانه ها تعدادی تصاویر مهر بانک، تعدادی فایل فتوشاپ با قابلیت 
ویرایش، مدارک شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی، تعدادی فایل حاوی تصویر مهر وزارت 
امورخارجه و مهر دادگستری استان به دست آمد.وی گفت: در ادامه رسیدگی به این پرونده، کارآگاهان 
با شکایت ۱۴ نفر از مشتریان این دفتر مواجه شــدند که در تحقیقات صورت گرفته از آنان مشخص 
شد این افراد در قبال دریافت ویزای شینگن  مبلغ ۵۲۰ میلیون ریال، ۷۶ هزار و ۳۲۲ دالر و ۳ هزار و 
۵۰۰ یورو پرداخت کرده و سپس متوجه شدند تعدادی از اوراق تنظیم شده در دفتر جعلی بوده  است.

ناکامی قاچاقچیان در انتقال 400 کیلوگرم موادمخدر در کاشان
در عملیات ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان کاشان، قاچاقچیان در انتقال بیش از ۴۳۲ 
کیلوگرم مواد افیونی ناکام ماندند.علی قربانی اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کاشان 
در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، حین کنترل محور و خودروهای عبوری محورهای 
ورودی شهر کاشان، به یک دستگاه خودروی تریلی و یک دستگاه خودرو پژو پارس مشکوک شده 
و دستور ایست دادند.فرمانده انتظامی کاشان گفت: ماموران طی بازرسی از خودروی تریلی مقدار 
۴۳۲ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای داخل خودرو جاســازی شده بود کشف و ضبط کردند و 
خودرو پژو پارس که نقش اسکورت را داشته، قصد فرار از محل را داشت که با هوشیاری ماموران در 

یک عملیات ضربتی توقیف شد.

دزدان در کمین مسافران تاکسی های اینترنتی
جانشین رییس پلیس پیشگیری پایتخت از شهروندان خواست در اماکن شلوغ و معابر عمومی تاکسی 
اینترنتی درخواست نکنند و ثبت اطالعات خود را در منزل و محل های سرپوشیده و یا محل امنی انجام 
دهند.سرهنگ جلیل موقوفه ای در توصیه  به شهروندانی که قصد استفاده از تاکسی های اینترنتی دارند، 
گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمایل استفاده شهروندان از تاکسی های اینترنتی و عدم استفاده 
از ناوگان حمل و نقل عمومی، شهروندان برای رزرو تاکســی به صورت اینترنتی از تلفن همراه خود در 
اماکن عمومی استفاده می کنند.وی افزود: از آنجایی که وارد کردن مبدأ و مقصد شهروندان برای انجام 
سفرهای درون شهری در اپلیکیشن های تاکسی های اینترنتی روند نسبتا طوالنی را در پی دارد، از این رو 
شهروندان بی تفاوت نسبت به موقعیت مکانی خود در خیابان اقدام به فعالیت با تلفن همراه خود می کنند 
که این موضوع بستر را برای سرقت تلفن همراه توسط سارقان همیشه در کمین مهیا می کند.وی افزود: 
شهروندان از در دست گرفتن تلفن همراه در حاشیه خیابان ها به شدت پرهیز کنند چرا که هر لحظه امکان 

سرقت تلفن همراه شان توسط موبایل قاپان وجود دارد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: ایرنا

خبر روزناجا

رییس پلیس راهور استان 
خواستار شد؛

 لزوم فعال شدن طرح
 زوج و فرد در اصفهان

رییس پلیــس راهور اســتان  اصفهان با 
اشاره به ترافیک سنگین این روزهای شهر 
اصفهان و فعال بودن حمل و نقل عمومی 
در سطح شــهر، خواســتار اجرای طرح 
زوج و فرد به ویژه در هسته مرکزی شهر 
شد.ســرهنگ  محمد رضا محمدی اظهار 
کرد: در جلســه ستاد کرونا اســتان باید 
لزوم اجرای طــرح زوج و فرد در اصفهان 
مطرح شــود، چون در حال حاضر حمل و 
نقل عمومی شهر فعال است، اتوبوس ها 
و تاکسی ها در شــهر در حال جا به جایی 
مسافران هســتند و مترو هم بازگشایی 
می شــود.وی با اشــاره به اینکه شهردار 
اصفهان اعالم کرده از روز ســه شنبه این 
هفته)امــروز( مترو فعالیت خــود را از 
ســر می گیرد، افزود: پلیس راهور استان 
نیز اعالم کــرده اجرای طــرح زوج و فرد 
بعد از بازگشــایی مترو در شــهر اصفهان 
ضروری است و این طرح باید هرچه زودتر 
اجرا شــود.رییس پلیس راهور اســتان 
به ترافیک ســنگین این  روزها در شــهر 
اصفهان و به ویژه هسته مرکزی شهر اشاره 
و خاطرنشان کرد: در حال حاضر با مشکل 
ترافیک در سطح شهر به ویژه در ساعات 
بعد از ظهر مواجه هســتیم و نیاز است که 
طرح زوج و فرد حداقل در هسته مرکزی 
شهر و خیابان های پرتردد اجرا شود.وی 
همچنین به اعمال قانون خودروهای فاقد 
معاینه فنی از بعد از ماه مبارک رمضان در 
اصفهان اشاره کرد و گفت: شهروندان باید 
مراقب باشند چون همانطور که از قبل به 
آنها اعالم شــد، خودروهای فاقد معاینه 
فنی جریمه می شوند.سرهنگ محمدی 
میزان جریمه خودروها درصورت اجرای 
طرح زوج و فرد را یکصد هزار تومان اعالم 
کرد و افزود: قبال میــزان جریمه ۲۰ هزار 
تومان بود ولی امسال یکصد هزار تومان 

شده است.

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانم الف:865165

فراخوان
مالکین محترم پالک های المپیک شهر جدید بهارستان:

با توجه به مصوبات کار گروه استانداری مبنی بر معرفی مالکین به شرکت عمران بهارستان جهت دریافت خدمات و دفترچه واگذاری، لذا مقتضی است مالکان 
محترم جهت تعویض فرم تفاهم نا مه و تنظیم در قالب اوراق ضد جعل و متعاقب آن معرفی به شرکت عمران با در دست داشتن مدارک و مستندات و حداکثر تا 

پایان تیر ماه سال جاری )۱۳99( به اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر مراجعه نمایند.
شایان ذکر است استفاده از تخفیفات ویژه تا پایان تیر ماه ۱۳99 بوده و پس از آن هزینه خدمات به قیمت روز محاسبه می گردد.

نوبت اول



معرفی ۴ نامزد میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷؛

 خبری از ایران نیست!
جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ به میزبانی چین برگزار خواهد شد؛ اما هنوز کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبان جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ را انتخاب نکرده است.سایت الوطن 
قطر نوشت که چهار کشور به صورت رسمی درخواست میزبانی خود برای جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ را به AFC فرستاده اند.الوطن نوشت: کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
بیانیه ای رسمی از کشورهای قطر، عربستان، هند و ازبکستان به عنوان ۴ کشوری یاد کرد که رسما برای میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ درخواست داده اند.طبق اعالم 
این سایت قطری هنوز هم کشورهایی که تمایلی برای میزبانی این رقابت بزرگ دارند می توانند درخواست خود را به AFC بفرستند.پیش از این قرار بود که تا ۳۱ ماه مارس 
کشورها فرصت درخواست میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ را داشته باشند؛ اما کنفدراسیون فوتبال آسیا با توجه به شیوع ویروس کرونا این مهلت را تا ۳۰ ژوئن تمدید 
کرده است و به این ترتیب تیم ها تا پایان ماه جاری هم می توانند که درخواست میزبانی خود را به AFC بفرستند.پیش از این هم فدراسیون فوتبال ایران اعالم کرده بود 

که می خواهد برای میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ نامزد شود؛ اما طبق اعالم این خبر هنوز هیچ درخواستی از ایران به AFC ارسال نشده است.

سه شنبه 13 خرداد  1399 / 10 شوال 1441/ 2 ژوئن 2020/ شماره 2987

 مذاکره پرسپولیسی ها
 با ستاره ذوب آهن تکذیب شد

در روز های اخیر گفته می شــد باشــگاه پرســپولیس با جدایــی احتمالی مهدی ترابی و بشــار 
رســن به دنبال جذب دانیال اســماعیلی فر ،ســتاره تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان اســت.این 
بازیکن که طی چند ســال گذشــته لیگ برتــر عملکرد خوبی داشــته، به دنبــال جدایی از ذوب 
آهن اســت و گفته می شــود برای لیگ بیســتم به یکی از تیم های اســتقالل و یا پرســپولیس 
خواهد رفت.درحالیکه برخی رســانه ها مدعی شــدند سرخ ها قرار اســت برای جذب اسماعیلی 
فر ۶ میلیارد تومان هزینــه کنند؛ اما مدیران باشــگاه پرســپولیس تهران تاکنــون مذاکره ای با 
ســتاره تیم فوتبال ذوب آهن انجام نــداده اند.ایــن بازیکن که ســابقه بازی در تیــم تراکتور را 
دارد در نیم فصل اول لیگ نوزدهم از اســتقالل، پرســپولیس و ســپاهان پیشــنهاد داشت، اما 
تصمیم گرفت تــا در ذوب آهن بماند،ولی  بــه دلیل اختالفش بــا رادولوویچ، قصــد دارد فصل 
آینده در تیم دیگری بــازی کند.اســماعیلی فر در لیگ نوزدهم ســتاره ذوب آهن بــود و در این 
 تیم عملکرد خوبی ارائه کــرد. او در ۱۷ بازی  دوگل به ثمر رســانده و هافبک جــوان و با تجربه ای 

محسوب می شود.

هافبک تیم استقالل:

 کرونا نگرفته ام
هافبک تیم فوتبال اســتقالل در خصوص شــرایط تمرینات استقالل اظهار داشــت: خداراشکر 
همه چیز خوب اســت،  تمرینات را پشــت ســر می گذاریم و امیدوارم شــرایط طوری شــود که 
بازی ها برگزار و سالمت همه بازیکنان هم رعایت شــود و امیدوارم در آینده اتفاقات خوبی بیفتد.

رضا آذری  در مــورد اینکه آیا می توانیم پروتکل های بهداشــتی را در ایران مثل کشــورهایی نظیر 
آلمان اجرا کنیم، عنــوان کرد: مثل آن ها که نه، اما به هرحال کادر پزشــکی تیــم و دیگران زحمت 
می کشــند تا پروتکل ها به نحو احسن اجرا شــوند.هافبک اســتقالل در خصوص این شایعه که 
گفته می شــود از امید نورافکن کرونا گرفته، گفت: نه اینطور نیســت. آن عکس که از من منتشــر 
شــد برای حدود ۲۰روز قبل اســت. ما دو ماه درکنار هم بودیــم اما بعد از تعطیــالت به تیم های 
خودمان برگشــتیم و االن امید ۲۰روز اســت که به اصفهان رفته، واقعا خیلی ناراحت شدم. وقتی 
این خبر را شــنیدم آنقدر اعصابم به هم ریخت که تا ۴صبح نتوانســتم بخوابم و بیدار بودم. اما به 
 هرحال ان شاءا... زود خوب می شــود. با او صحبت کردم و گفت دو هفته در قرنطینه ام و بعد از آن

 بر می گردم.

 شکایت تیم جدید بیرانوند از »بیات« به خاطر
 تعطیلی لیگ

باشگاه آنتورپ علیه مهدی بیات، رییس ایرانی االصل فدراســیون فوتبال بلژیک به خاطر ناتمام 
گذاشتن لیگ این کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا شکایت کرده است.آنتورپ رده چهامی با 5۳ 
امتیاز تنها یک امتیاز با شارلروا فاصله دارد. این باشگاه مدعی است بیات که همزمان مدیر باشگاه 
شارلروا نیز هست با این تصمیم سهمیه اروپایی برای تیمش را قطعی کرد و آنتورپ از این سهمیه 
باز ماند.اما رییس باشگاه خنت که در این فصل میالد محمدی را در اختیار دارد به حمایت از بیات 
پرداخت و گفت: به نظرم مهدی در مدیریت فدراسیون بلژیک تصمیم اشتباهی نگرفته است. درست 
است اداره فدراسیون همزمان با مدیریت باشگاه شارلروا کار آسانی نیست و بهتر بود او مدیریت این 
باشگاه را نداشته باشد و به صورت مستقل عمل کند.علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی کشورمان و 
 عضو باشگاه پرسپولیس با باشگاه آنتورپ قرارداد امضا کرد و از فصل جدید برای این تیم بلژیکی به

 میدان می رود.

16 خرداد، آخرین فرصت سئول نشینان برای رفع ایرادات فیفا به اساسنامه؛

روزهای سخت و سرنوشت ساز فدراسیون فوتبال

اساسنامه پیشنهادی فدراسیون فوتبال 
ایران با ایرادهای فیفا نهاد اصلی قانون 
گذاری فوتبال جهان مواجه شده، موضوعی که طی روزهای گذشته، 
واکنش های مختلفی از ســوی کارشناســان فوتبال در کشــورمان 
به همراه داشــته اســت. فیفا جمعه هفته قبل با ارســال نامه ای به 
فدراســیون فوتبال، ایراد های خود نسبت به پیش نویس اساسنامه 
جدید این فدراسیون را ارائه و از مسئوالن ایرانی درخواست کرد برای 
رفع این ایراد ها اقدام کنند. از ۱۶ خرداد هم به عنوان آخرین فرصت 

سئول نشین ها برای رفع مشکل یاد می شود.
مهم ترین ایراد فیفا به فدراســیون فوتبال ایران، مسئله نهاد عمومی 
غیر دولتی و اضافه شــدن کلمــه »عمومی« به عنــوان یک موضوع 
ساختاری در فدراسیون فوتبال اســت که فیفا با آن مخالفت کرده و 
همانطور که قبال در اساسنامه پیشین توسط کمیته انتقالی به تصویب 
رسیده است، فدراسیون فوتبال ایران باید یک نهاد غیردولتی )از نظر 
فیفا( باقی بماند. حتی اگر از نظر مشی کاری به دولت وابسته باشد 

و از وزارت ورزش بودجه دریافت کند.
در عین حال چند مورد دیگر از اساســنامه نیز مورد نقد فیفا قرار دارد 

که از جمله آن ها می توان به نحــوه انتخاب ارکان قضایی و همچنین 
حضور وزیر ورزش در مجمع فدراسیون فوتبال اشاره کرد که مورد تایید 
فیفا نیست. برخی از رسانه ها این ایرادها را 8۰ مورد عنوان کردند که 
یکی از اعضای فدراسیون فوتبال این مســئله را تکذیب کرده و گفته 
اســت:» ایرادهایی که فیفا از فدراســیون گرفته، قبال مورد انتظار ما 
بوده و در این زمینه گفت وگو و رایزنی بیشتری با فیفا صورت خواهد 
گرفت.« این مقام مســئول در یک گروه در فضای مجازی با حضور 
رؤسای هیئت های فوتبال استانی به آن ها اعالم کرده »مطرح شدن 
8۰ مورد برای ایراد های فیفا به اساسنامه، بی اخالقی های رسانه ای 
اســت و به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد. فیفا تنها به دو مورد 
ایراد گرفته و برخالف شــائباتی که درباره تهدید فدراسیون فوتبال از 
سوی فیفا مطرح شده، متن نامه ارسالی از این نهاد کامال محترمانه 

بوده است«.
تشکیل کمیته عادی سازی از سوی فیفا برای برطرف کردن ایرادات 
وارد شده به اساســنامه فدراســیون فوتبال به ریاست رییس سابق 
فدراسیون  یکی دیگر از مسائل مطرح شــده در رسانه ها در روزهای 
گذشته بوده است که علی کفاشیان در این باره گفته است: اصال این 

موضوع منطقی نیست. االن هم هیئت رییسه قانونی است و من هم 
نایب رییس هستم و اگر الزم باشد حاضرم کمک کنم.

وی هم چنین در پاسخ به این ســوال که برخی کارشناسان حقوقی 
مدعی شدند که در گذشته کمیته »عادی سازی« در کشورهای عراق، 
کویت و تایلند از سوی فیفا تشکیل شده و شامل ایران هم می شود، 
یادآور شد: هیئت رییسه این کشــورها به طور کلی از هم پاشیده شد 
و فیفا مانند ســال 8۶ کمیته انتقالی انتخاب کرد. در ســال 8۶ سه 
نماینده از سوی فیفا و سه نماینده هم از سوی سازمان تربیت بدنی 
معرفی شده بودند که کیومرث هاشمی، رییس موقت فدراسیون بود 

اما االن این اتفاق رخ نخواهد داد.
کفاشــیان تصریــح کــرد: االن وضعیت فدراســیون بــرای اصالح 
اســاس نامه خوب اســت و حتما هم به زودی این اتفاق رخ خواهد 
داد. برخی از کارشناسان فوتبال در کشور معتقدند باتوجه به وضعیت 
ایران و عبور از خطوط قرمــز فیفا نباید کار به شــکلی پیش برود که 
منجر به واکنش تند فدراســیون جهانی فوتبال شود تا آن ها یک بار 
دیگر تصمیمی که قبال درباره فوتبال ایران گرفته اند را در دســتور کار 

قرار بدهند. 

رییس فدراسیون جودو در خصوص این که شورای 
راهبردی جودو چــه مســئولیتی دارد، گفت: از بدو 
ورودم به فدراســیون جودو، این فدراسیون با فراز 
و نشیب های فراوانی دســت و پنجه نرم می کند و 
متاســفانه دو موضوع مهم در شرایط جودوی ایران 
تاثیر داشت، موضوع اول تعلیق ناعادالنه فدراسیون 
و دیگری بحث کرونا بود که فدراســیون را فلج کرد.

آرش میر اســماعیلی افزود: من از ابتــدا از بزرگان 
جودو در فدراســیون اســتفاده کردم و از مشورت و 
تواناییشان اســتفاده کردم و به این امر اعتقاد دارم 
که یک سری مسائل را به شخصه نباید تجربه کنم 
و باید از تجربه بزرگان استفاده کنم. در حال حاضر 
اســتاد مدنی و اســتاد کیهان در کنار من هستند و 

سردار درخشان به عنوان فردی کار کشته که در بعد 
بین المللی از تجربه باالیی برخوردار اســت و باید از 
تمام پتانســیل جودوی ایران در جهــت رفع تعلیق 
استفاده کنیم.سردار درخشان طی دو ماهه گذشته 
بســیار ارتباط نزدیک و تنگاتنگی را با ما برقرار کرد 
و با توجه به اضافه شــدن بخش دفاع شخصی در 
فدراسیون جودو  کمبودی در فدراسیون ایجاد شده 
بود که به این فکــر افتادیم شــورای راهبردی را راه 
اندازی کرده و از تجارب سردار درخشان استفاده کنیم 
و سند چشــم اندازی را تدوی و بتوانیم کاری بزرگ 
برای فدراسیون جودوی کشورمان انجام دهیم تا از 
این روزمرگی خارج شویم.وی تصریح کرد: قطعا از 
لحاظ فنی، اقتصادی و از همه مهم تر بین المللی و 

با توجه به حضور ۱۴ ساله سردار درخشان به عنوان 
رییس فدراسیون جودو، ایشان می توانند کمک حال 
فدراسیون باشند.میر اسماعیلی پیرامون اختالف نظر 
با سردار درخشان گفت: همه اختالف سلیقه ها وقتی 
که بحث منافع ملی در پیش باشد از بین می رود و 
کنار گذاشته خواهد شد و نه من و نه سردار درخشان 
دنبال منافع شخصی نیســتیم و تمام قدرت مان را 
متمرکز کرده ایم که به نفع جودوی کشــور اتفاقات 

خوبی رقم بخورد.

رییس فدراسیون جودو:

تعلیق و کرونا، فدراسیون جودو را فلج کرده است

 خبر روز

انتقاد تند »سانیول« از پاری سن ژرمن
باشگاه پاری سن ژرمن بعد از یک فصل حضور ایکاردی در این تیم با او رسما قرارداد امضا کرد. پاری 
سن ژرمن برای خرید نهایی مهاجم آرژانتینی اینتر 5۰ میلیون یورو پرداخت کرد که این با انتقاد تند 
سانیول همراه شد.مدافع سابق تیم ملی فوتبال فرانسه گفت: فوتبال این روزها با بحرانی آشکار به 
خاطر کرونا مواجه شده اما باشگاه های مانند پاری ســن ژرمن وجود دارند که رقم های نجومی را 
پرداخت می کنند که به نظرم این سادگی محض است.او ادامه داد: اگر ایکاردی 5۰ میلیون میلیون 
یورو ارزش داشــته باشــد باید قیمت آگوئرو ۱۰۰ میلیون یورو، امباپه ۲۲۰ میلیون یورو، نیمار ۲5۰ 
میلیون یورو باشد که این دور از انتظار است.در روزهای اخیر رسانه های فرانسوی از ویلی سانیول 
به عنوان گزینه هدایت تیم ملی فوتبال ایران سخن به میان آوردند که البته هم خود سانیول و هم 

فدراسیون فوتبال ایران چنین چیزی را رد کردند.

اینتر و حفظ مهاجم یونایتد تا پایان فصل
 الکسیس سانچس، ستاره شیلیایی اینتر تا پایان فصل در رختکن این تیم باقی خواهد ماند.حقوق 
هنگفت الکسیس سانچس در منچستریونایتد و نمایش های نه چندان موفق در نهایت باعث شد 
اوله گونار سولسشر تابستان سال بعد اجازه انتقال قرضی این مهاجم شیلیایی به اینتر را صادر کند، 
اما اوضاع در سن سیرو نیز چندان متفاوت پیش نرفت.الکسیس سانچس در چند ماه حضور در 
ترکیب اینتر در بسیاری از مقاطع مصدوم بود و در مجموع در ۱5 بازی موفق به زدن تنها یک گل برای 
تیمش شد. قرارداد قرضی سانچس با نراتزوری در پایان ماه ژوئن به اتمام خواهد رسید، اما مدیر 
ورزشی این باشگاه مدعی شد اینتر قصد دارد حداقل تا پایان فصل الکسیس سانچس را حفط کند 

و در ادامه در مورد آینده او تصمیم گیری خواهد شد.
پیر آســیلیو گفت:»ما می خواهیم همه بازیکنان از جمله الکسیس ســانچس را حفظ کنیم. در 
ماه های آینده روی او حساب خواهیم کرد. ســانچس مدتی مصدوم شد؛ اما قبل از رخ دادن این 
اتفاق عملکرد موثری در بازی های ما مقابل بارســلونا و سمپدوریا ارائه داد. من عملکرد سانچس 
را در بهترین بازی های او در اودینزه و آرسنال دیده ام. سانچس فرصت زیادی در اختیار نداشت، 
اما اکنون این شــانس را دارد که ارزش های خود را نشــان دهد و پس از آن ما در مورد او تصمیم 

می گیریم«.

رکورد خیره کننده »سانچو« در دورتموند
از هفته بیست و نهم رقابت های بوندس لیگا، بورســیادورتموند در خانه پادربورن به میدان رفت و 
با نتیجه پرگل ۶ بر یک پیروز شــد.در این بازی جیدون سانچو موفق به ثبت هت تریک شد.ستاره 
انگلیسی با این گل ها، تعداد گل های زده خود را در این فصل از مسابقات به عدد ۱۷ رساند.وی در 
رده سوم برترین گلزنان بوندس لیگا پس از لواندوفسکی و ورنر قرار دارد.سانچو همچنین ۱۶ پاس 
گل هم داده اســت تا در مجموع برای روی ۳۳ گل دورتموند تاثیر مســتقیم داشته باشد.سانچو 
 در شرایطی  روی ۳۳ گل تاثیر مستقیم گذاشــته که ۲۷ بازی در ترکیب تیمش انجام داده است.

وی همچنین جوان ترین بازیکن تاریخ بوندس لیگا لقب گرفت که به رکورد ۳۰ گل زده می رسد.

»آالبا« تمدید جدید بایرن خواهد بود
باواریایی ها با مدافع چپ خود ادامه می دهند.داوید آالبا، مدافع چپ بایرن مونیخ که ۱۲ سال است 
در این باشــگاه عضویت دارد، قراردادش را تمدید خواهد کرد.بایرنی ها در هفته های اخیر قرارداد 
بازیکنانی مثل مانوئل نویر، توماس مولر و آلفونســو دیویس را تمدید کــرده و قرارداد جدیدی با 
هانسی فلیک سرمربی شان بسته اند. با توجه به تمایل بارسلونا و رئال مادرید برای به خدمت گرفتن 

آالبای ۲۷ ساله، اولویت باشگاه بایرن مونیخ تمدید قرارداد با این بازیکن است.

فوتبال جهان

وظیفه سخت »یحیی« برای 
مثلث دفاعی پرسپولیس

سرخ پوشان پایتخت باید امیدوار باشند که با 
دریافت کمتر از ســه گل تا پایان فصل، عنوان 
بهترین خط دفاعی تاریخ لیگ برتر را از آن خود 
کنند.پرسپولیس در فصل جاری خط دفاعی 
مستحکمی داشــته و موفق شده بهترین آمار 
را در بیــن تیم های لیگ برتــری ثبت کند. در 
۲۱ بازی تنها ۱۰ بار دروازه سرخ پوشــان باز شد 
که یک بار بوژیدار رادوشــوویچ در درون دروازه 
حضور داشت و در باقی دفعات، علیرضا بیرانوند 
دروازه بان این تیم بود. ســپاهان، اســتقالل، 
شهرخودرو هر کدام دو بار به این تیم گل زدند و 
تراکتور، نفت مسجدسلیمان، گل گهر سیرجان 
و پیکان تهران نیــز یک بار دروازه ســرخ ها را 
باز کردند.نکتــه جالب درباره آمــار گل خورده 
پرسپولیس این است که سرخ پوشان پایتخت 
8۰ درصد گل ها را در ورزشــگاه آزادی دریافت 
کرده  و تنها دو بار در خارج از خانه گل خورده اند؛ 
فرشاد فرجی در ورزشگاه امام رضا)ع( و احسان 
حاج صفی در استادیوم یادگار امام، که هر دو بار 
هم با شکست شاگردان گابریل کالدرون همراه 
بود.پرســپولیس در بازی های ابتدایی فصل 
عملکرد نامطلوبی در خط دفاعی داشت و جزو 
بدترین تیم ها از نظر دفاع به شــمار می رفت؛ 
اما هرچه که گذشت سرمربی آرژانتینی بهتر و 
بهتر تیمش را سامان داد و در ادامه نیز یحیی 
گل محمدی شــرایط را حفظ کرد، هرچند که 
شاگردان او در بازی دربی دو گل خوردند. در این 
فصل پرســپولیس در دو بازی دو گل دریافت 
کرد که در مقابل استقالل موفق شد هر دو گل 
را پاسخ داده و از شکســت فرار کند.۱۰ گلی که 
پرســپولیس در این فصل دریافت کرده، در 8 
مســابقه بوده و باعث رقم خوردن ۴ شکست 
شده است. آخرین بار تیم نفت مسجدسلیمان 
بود که موفق شد با یک ضربه سر دروازه علیرضا 
بیرانوند را فرو بریزد و شکستی تلخ را در کارنامه 
قرمزها ثبت کند. این بــازی در آبان 98 برگزار 
شد و در واقع پرسپولیس ۷ ماه است که هیچ 
باختی را از تیم های داخلی متحمل نشده است. 
البته نباید فراموش کرد که از اســفند ماه هیچ 

مسابقه ای هم به انجام نرسیده است.

مهم ترین ایراد فیفا به فدراسیون فوتبال ایران، مسئله 
نهاد عمومی غیر دولتی و اضافه شدن کلمه »عمومی« 
به عنوان یک موضوع ساختاری در فدراسیون فوتبال 

است

مستطیل سبز

 سمیه مصور

بدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری بهارستان در نظر دارد با توجه به مصوبه شماره ۱۴5/ش ب مورخ 99/۱/۲۷ شورای محترم اسالمی شهر بهارستان 
نسبت به برگزاری مناقصه های زیر اقدام نماید.

مناقصه عمومی )دو مرحله ای( )نوبت دوم(

داوود بحیرایی- شهردار بهارستان م الف:857041

۱- واجدین شــرایط می توانند از تاریخ 99/۰۳/۰۶ تــا پایان وقت اداری 
99/۰۳/۲۰ اســناد مناقصه را از واحد امور قراردادها در شهرداری دریافت 

نمایند.
۲- مهلت تحویل پیشنهادات شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری روز شنبه 
مورخ 99/۰۳/۲۴ می باشــد که باید به واحد دبیرخانه محرمانه حراست 

شهرداری تحویل و رسید اخذ نمایند.

۳- گشایش فرمهای اسناد ارزیابی کیفی روز یکشنبه مورخ 99/۰۳/۲5
۴- گشایش پیشنهادهای تائید شده در روز دوشــنبه مورخ 99/۰۳/۲۶ 

ساعت ۱۴/۳۰ در محل شهرداری بهارستان صورت می پذیرد.
5- شهرداری بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

۶- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
۷- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

مدت اجرامیزان سپرده )ریال(نام مناقصه

عملیات اجرایی خدمات شهری شهر بهارستان )نظافت، رفت و روب، 
جمع آوری زباله، حمل به محل دفن ناحیه یک شهر بهارستان(

۱۲ ماه ۳/۲۲۳/۰۰۰/۰۰۰

عملیات اجرایی خدمات شهری شهر بهارستان )نظافت، رفت و روب، 
جمع آوری زباله، حمل به محل دفن ناحیه دو شهر بهارستان(

۱۲ ماه۱/8۲۴/۰۰۰/۰۰۰
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استاندار اصفهان:

سیر نزولی کرونا به منزله پایان کرونا نیست
 استاندار اصفهان با بیان اینکه اســتان اصفهان در وضعیت زرد بیماری کرونا قرار دارد، گفت: سیر 
نزولی کرونا به منزله پایان کرونا نیست و مردم باید مراقب باشند و مسئوالن بهداشت و درمان نیز 
نظارت های الزم را در این زمینه اعمال کنند.عباس رضایی افرود: برای چندمین بار صمیمانه از مردم 
درخواست دارم، پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و تمهیدات زندگی با کرونا را در نظر بگیرند، در 
شرایط فعلی ویروس کرونا خیلی از معادالت جهان را به هم ریخته و باید بتوانیم زندگی کردن  در 
این شرایط را یاد بگیریم.وی تاکید کرد: اگرچه به واسطه بهتر شدن اوضاع برخی بازگشایی ها انجام 
شده و این روند روز به روز بیشتر می شود ولی چنین امری به معنای بی تفاوت بودن نیست و حفظ 

سالمت مردم یک اصل اساسی است.
رضایی ادامه داد: در زمان حاضر مراکز تفریحی، گردشگری و موزه ها بازگشایی شده و قرار است این 
بازگشایی ها با حفظ مقررات بهداشتی و جلوگیری از تراکم و متناسب با فضای آن مراکز تاریخی و 
فرهنگی پذیرش انجام شود بنابراین ضروری بود که وضعیت اجرای دستورالعمل های بهداشتی 
بررسی شود که با حضور مدیرکل میراث فرهنگی و گردشــگری این مسائل بررسی شد.استاندار 
اصفهان افزود: همچنین با آغاز فعالیت تورهای گردشگری الزم است اطالع رسانی مناسبی از سوی 
فرمانداری ها به تورها ارائه شــود تا در صورتی که ممنوعیت ورود به یک مرکز یا شهر تاریخی وجود 
دارد، چند روز قبل، این آگاهی به شرکت های گردشگری اعالم شود تا این مراکز پیش از نام نویسی 
تور از وضعیت مقصد اطالع کافی داشته باشند و اینگونه نباشد که پس از ورود به شهری از تعطیل 

آن شهر یا مراکز آن مطلع شوند.

رییس شورای اسالمی استان اصفهان:

 مشکالت شهرهای کوچک با تحقق درآمدهای 
پایدار حل می شود

رییس شورای اسالمی استان اصفهان گفت: اگر الیحه درآمد پایدار شهرداری ها که از سوی دولت 
پیشنهاد شد بدون تغییر عمده در آن تصویب می شد می توانســتیم امیدوار باشیم که درآمد قابل 
توجهی برای شهرداری ها ایجاد شود و تاثیری هم در محدودیت اختیارات شوراها نداشت.عبدا... 
کیانی در خصوص الیحه درآمد پایدار شــهرداری ها، اظهار کرد: در سال ۷۴ این الیحه در مجلس 
تصویب و شهرداری ها را خودکفا اعالم کردند و بر اساس همان الیحه قرار بود که در مدت شش ماه 
وزارت کشور طرحی به عنوان طرح درآمد پایدار شــهرداری ها به مجلس پیشنهاد داده و مجلس 
تصویب کند تا جبران کمک هایی که از طریق دولت می شد، اتخاذ شود.وی افزود: از سال ۷۴ تا به 
حال این اتفاق نیفتاد و سال قبل با پیگیری های شورای عالی استان ها و شوراهای استانی کشور 
الیحه ای پیگیری و از طریق دولت تصویب شد؛ اما به مجلس شــورای اسالمی که رسید رای الزم 
را نیاورد.کیانی با اشــاره به وضعیت نامساعد مالی در شــهرداری ها، تصریح کرد: شهرداری ها به 
واقع از لحاظ مالی با مشکالت عدیده ای روبه رو هستند به خصوص در شهرهای کوچک وضعیت 
شهرداری ها به مراتب بدتر از شهرهای بزرگ است.وی در خصوص محدودیت اختیارات شوراها در 
صورت تصویب این الیحه، تصریح کرد: اگر الیحه پیشنهادی دولت بدون تغییر عمده در آن تصویب 
می شد می توانستیم امیدوار باشــیم که درآمدی برای شهرداری ها ایجاد شــود و تاثیری هم در 
محدودیت اختیارات شوراها نداشت که شورای نگهبان از این الیحه ایراد گرفت و آن را رد کرد.رییس 
شورای اسالمی استان اصفهان در خصوص امیدواری شهرداری ها به تصویب این الیحه، گفت: اگر 
طرح دولت مصوب می شد این طرح در بحث درآمد پایدار شهرداری ها طرح خوبی بود و می توانست 
کمک خوبی برای آنها باشد و واقعا انتظار شهرداری ها این بود که این الیحه تصویب شود.وی اظهار 
کرد: امید است اصالحات انجام شده توسط مجلس شورای اسالمی عالوه بر جلب رضایت شورای 

نگهبان، حدود و اختیارات شوراهای شهر را نیز حفظ کند.

شهردار اصفهان در دیدار اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری: 

پرستاران در یک نبرد تمام عیار با کرونا جان خود را به خطر انداختند

شــهردار اصفهان در دیدار اعضای هیئت مدیره ســازمان نظام پرستاری 
اصفهان ضمن تشــکر از زحمات پرســتاران در دوران کرونا، اظهار کرد: در 
بحران های مختلف که ســالمت جامعه به خطر می افتد شــاهد نقش 
آفرینی پرســتاران هســتیم و حوزه درمان یک فرآیند است که پرستاران 
در این فرآیند نقش بســیار مهم و زیادی دارند.قدرت ا... نوروزی در این 
دیدار گفت: در مدت درگیری پرســتاران با بیماری کرونا شاهد درخشش 
و فداکاری ایــن عزیزان بودیم بــه نحوی که در یک نبرد تمــام عیار جان 
خود را به خطر انداختند. پرستاران به عنوان بخش مهمی از نظام درمانی 
کشور عملکرد بسیار خوبی در این دوران از خود نشــان دادند.وی با بیان 
اینکه هم اکنون یأس و ناامیدی نســبت به این بیماری در کشور از مردم 
گرفته شده اســت، ادامه داد: این موضوع به دلیل رشادت های پرستاران 
طی مدت همه گیری کرونا در کشــور اســت و به همین دلیل شهرداری 
سیاست خود را مبنی بر حمایت از جامعه پرســتاران قرار داد و در یکی از 
اقدامات خود اثری از اســتاد مطیع را برای تقدیر از این جامعه زحمتکش 
رونمایی کرد. این اثر یک تابلوی نقاشــی ارزشمند است که قرار است طی 
برنامه ای به وزیر بهداشت تقدیم شــود. شهردار اصفهان گفت: همچنین 
قرار اســت نماد یا یادبودی از ســوی شــهرداری اصفهان برای تقدیر از 
پرســتاران در مکانی نصب شود و الزم اســت از نظام پرستاری همکاری 
و مشــاوره های الزم در خصوص ایــن المان صورت بگیرد تــا با تعامل و 
همفکری، اقدام ماندگاری در این زمینه انجام شــود.  وی شهرداری را از 
 لحاظ لجســتیک دارای توانمندی باالیی ذکر کرد و افــزود: این امکانات

 می تواند با هدایت جامعه پرســتاری در اختیار کسانی که تخصص دارند 
گذاشته شود، شــهرداری باید بتواند فضاهای مناسب در اختیار خود را در 
اختیار جامعه پرســتاری قرار دهد تا آنها از این طریق در خدمت سالمت 
جامعه باشند. جایگاه رفیع پرستاری الزم است به طور واقعی دیده شود که 
این دیده شدن نیاز به یکسری امکانات دارد و چه بهتر که شهروندان خبره 
در کار این امکانات را در اختیار بگیرند و شهرداری نیز در این فرآیند نقش 
تســهیل گری دارد.نوروزی با بیان اینکه کرونا فرصت طالیی برای جامعه 
پرستاری کشور ایجاد کرد که الزم است از این فرصت استفاده شود، تاکید 
کرد: در تفاهم نامه ای که میان شهرداری و سازمان نظام پرستاری نوشته 
می شود امکانات تفریحی، فرهنگی و ورزشی شهرداری با تخفیف های ویژه 

در اختیار جامعه پرستاری گذاشته می شود.

عملکرد مثبت شهرداری در توجه به سالمت شهروندان 
احمدرضا یزدان نیک، دبیر سازمان نظام پرستاری اصفهان و عضو شورای 
مرکزی نظام پرستاری کشور نیز در این دیدار جامعه پرستاری اصفهان را 
پس از آموزش و پرورش دومین صنف به لحاظ جمعیتی ذکر کرد و گفت: 
به لحاظ تاثیرگذاری در جامعه آنهایی که مردانه و زنانه در شــرایط کمبود 
امکانات ایستادند و از کمترین امکانات نیز برخوردار نبودند و با جانفشانی 
جان بســیاری از مردم را نجات دادند، پرستاران ما بودند.وی با بیان اینکه 
الزم اســت خدمات فرهنگی، رفاهی و تفریحی مناسب در اختیار جامعه 
پرستاری گذاشته شود، تصریح کرد: در برخی شهرها این امکانات در اختیار 

پرستاران قرار دارد؛ اما در  شهر اصفهان که در بسیاری از زمینه ها در کشور 

نمونه است متاسفانه این کمبودها احساس می شود. یکی از خواسته های 
اصلی پرستاران این است که این قشــر صاحب جایگاهی که شایسته آن 
هستند، شوند.   دبیر سازمان نظام پرستاری اصفهان تصریح کرد: الزم است 
تفاهم نامه ای با شهرداری نوشته شود تا هر جایی که نیاز به کمک این دو 
سازمان به همدیگر است حمایت های الزم صورت بگیرد تا دین شهر نسبت 
به جامعه پرستاری و سالمت شهروندان ایفا شود. وی اضافه کرد: پرستاران 
در تمام دنیا در مقوالت زیســت محیطی و مسائل سالمت جامعه پیشرو 
هستند، شهرداری نیز بهتر از سازمان های دیگر در موضوع سالمت می تواند 
نقش آفرینی کند و الزم اســت در موضوع پیشگیری سرمایه گذاری های 

الزم صورت بگیرد.    

جامعه پرستاری استان حدود 8 هزار و 800 عضو دارد 
رییس هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان و عضو هیئت علمی دانشکده 
پرســتاری اصفهان نیز در این دیدار با بیان اینکه جامعه پرستاری استان 
حدود 8 هزار و 800 عضو دارد، اظهار کرد: در بحران کرونا جامعه پرستاری 
با درگیر بودن چیزی حدود 5 هزار و 291 پرســتار در خــط مقدم مقابله با 
این بیماری و مراقبت از بیماران است.شــیما صفازاده نظام پرســتاری را 
مجموعه ای از همکاران پرســتار، اتاق عمل و بیهوشــی ذکر کرد و افزود: 
پرستاران هم اکنون در کشور بیشتر در حوزه های درمانی شناخته می شوند 
در حالی که در جوامع صنعتی پرستاران از حوزه پیشگیری کار خود را آغاز، 
سپس به مراقبت و درمان رسیده و فعالیت آنها در نهایت به حوزه توانبخشی 
ادامه می یابد.   وی تصریح کرد: فعالیت های شهرداری در حوزه سالمت 
با وجود کمیته سالمت شهروندی بسیار خوب بوده و دیدگاه های مدیران 
شهرداری نسبت به سالمت شهروندان همواره مثبت بوده است. وی با بیان 
اینکه 11.66 درصد از شهروندان اصفهانی مبتال به دیابت و 25 درصد مبتال به 
فشار خون هستند، اضافه کرد: سرطان سینه، سرطان پروستات و سرطان 
پوست جزو شایع ترین سرطان های شهر اصفهان است که آمارهای بسیار 
باال و نگران کننده ای دارد و نشــان می دهد فعالیت های سیســتم های 
بهداشــتی و درمانی به ویژه در حوزه بهداشت و پیشگیری می تواند نقش 
بسیار مهمی را در خصوص این بیماری ها ایفا کند.صفازاده، توانمندی های 
جامعه پرستاری را در حوزه مختلف باال ذکر کرد و گفت: بخش پیشگیری 
در اولویت جامعه پرستاری قرار دارد تا به طور مثال بیماران در معرض دیابت 
قبل از مبتال شــدن به این بیماری نســبت به آن آگاهی پیدا کنند، جامعه 
پرستاری در حوزه پیشگیری با آموزش هایی که توانایی ارائه آن را دارد می 

تواند نقش موثری در سالمت جامعه ایفا کند.

 مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهان از 
شناسایی حدود 1۳0 ساختمان فرسوده و پر خطر 
در کالن شــهر اصفهان خبر داد و گفت: هشــدارها و 
اخطارهای الزم بــه مالکان این اماکن داده شــده 
اســت. منصور شیشــه فروش افزود: بیشتر این 
ساختمان ها در بافت فرسوده قرار دارند و برخی از 
آنها بلند مرتبه هستند.اصفهان 2 هزار و ۳0۴ هکتار 
بافت فرســوده دارد که 20 درصد مســاحت شهر را 
شامل می شود.  وی با بیان اینکه این ساختمان ها 
از نظر فنی بررسی شده و درباره همه مخاطرات آنها 
به مالکان تذکر داده شده اســت، اظهارداشت: این 

ساختمان ها از نظر سیســتم های ایمنی برق و گاز، 
خروجی، اطفای حریق و لوله کشــی دچار آسیب 
پذیری باالیی هستند.شیشه فروش با اشاره به اینکه 
شهرداری اصفهان موظف به تشکیل کارگروهی برای 
شناسایی این قبیل ساختمان ها در سطح شهر شده 
است، اضافه کرد: مکان های پر خطر در بازار و پاساژها 
نیز با همکاری شــهرداری، میراث فرهنگی، اصناف 
و آتش نشــانی شناســایی و روش های افزایش 
ایمنی آنها به ویژه از نظر شــبکه برق و گاز و ســقف 
بررسی شده اســت.وی با تاکید بر اینکه الزم است 
آموزش هــای الزم به مردم درباره ســاختمان های 
پر خطر و مخاطرات آنها داده شــود، گفت: امسال 
چند حادثه از جمله آتش ســوزی تعدادی مغازه و 
همچنین یک مجتمع مسکونی بزرگ در اصفهان رخ 
داد که همه جوانب آن در جلسه ای با حضور مسئوالن 

دستگاه های اجرایی مربوطه بررسی شد.مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان خاطرنشــان 
کرد: در این جلسه تاکید شد که دستگاه های اجرایی 
مربوطه نسبت به کنترل ایمنی سیستم های برق و 
گاز همه مجموعه های ساختمانی بزرگ در اصفهان 
اقدام کنند.شیشه فروش با اشاره به فعالیت بیش 
از هشت هزار واحد صنفی در محدوده بازار اصفهان، 
تصریح کرد: الزم است تدابیر ایمنی در بازارهای بزرگ 
شهرهای دیگر استان مانند کاشان و نایین نیز در نظر 
گرفته شود.وی اضافه کرد: الزم است عالوه بر بررسی 
شبکه های برق و گاز، ایمنی سقف این بازارها در برابر 
مخاطرات مختلف مانند باد و باران و همچنین مسیر 
دسترســی نیروهای خدمات رســان به ویژه آتش 
نشانی بررســی و اقدامات الزم برای رفع مشکالت 

احتمالی انجام شود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان :

 130 ساختمان فرسوده در اصفهان شناسایی شد
 نصب دستگاه های ضدعفونی کننده 

در بناهای تاریخی اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان از نصب دستگاه های جدید 
بهداشتی جهت ســالمت گردشــگران در بناهای تاریخی اصفهان خبر داد.فریدون الهیاری اظهار 
داشــت: با توجه به مصوبات ســتاد مبارزه با بیماری کرونا و همچنین دستورالعمل های ابالغی از 
سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بنا های تاریخی و جاذبه های گردشگری 
اســتان اصفهان، پس از قریب به دو ماه تعطیلی به صورت رسمی از ایام تعطیالت عید سعید فطر 
بازگشایی شد.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی استان اصفهان در خصوص 
رعایت دستورالعمل های بهداشــتی همزمان با بازگشــایی این مجموعه اظهار داشت: طی دو ماه 
تعطیلی مجموعه های تاریخی وگردشگری استان، این مجموعه ها طی ۳ نوبت ضدعفونی شد؛ با 
این وصف با حضور کارکنان در این مجموعه ها دستور العمل های بهداشتی مصوب ستاد مبارزه با 
بیماری کرونا نیز در این مجموعه ها به صورت روزانه اجرا می شود.وی با اشاره به بازگشایی بنا های 
تاریخی ومجموعه های گردشگری استان و اجرای طرح های ســالمت در این بنا ها اظهار داشت: 
مطابق با دستور العمل های بهداشتی، بنا های تاریخی استان از منظر بازدید گردشگران به دو بخش 
بنا های با محیط سرپوشیده و بنا های با محوطه باز تقسیم شده، با این وصف نحوه توزیع گردشگران 
در این مجموعه ها متفاوت صورت می گیرد.الهیاری با اشــاره به تمهیدات صورت گرفته در ورودی 
بنا های تاریخی نیز اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های به عمل آمده، ورود گردشگران به بنا های 
با محیط سر بسته محدودتر صورت گرفته و در صورت تجمع گردشگران در این فضاها، گردشگران 
به بنا های با فضای باز هدایت می شــوند؛ در عین حال در ورودی بنا های تاریخی، غرفه های ارائه 

محصوالت بهداشتی نیز دایر شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان همچنین به آخرین تمهیدات 
اندیشــیده شــده در بنا های تاریخی اصفهان در راســتای حفظ سالمت گردشــگران اشاره کرد و 
گفت: با توجه به برنامه ریزی های به عمل آمده، تعداد 20 عدد دســتگاه ضدعفونی و وبهداشــتی 
ویژه گردشــگران که دارای کارکــرد پدالی و بدون کاربرد دســت اســت با هزینــه ای بالغ بر ۷00 
 میلیون ریال خریــداری و در ورودی بنا های تاریخی اصفهان جهت اســتفاده گردشــگران نصب 

شده است.

 برگزاری دوره آموزشی برای نیروهای جذب شده
 در آتش نشانی اصفهان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار کرد: پس از پنج سال در 
سازمان آتش نشانی جذب نیرو پس از انجام فرآیندهای کشوری با برگزاری کنکور و آزمون عملی 
انجام شد.آتشپاد محسن گالبی با بیان اینکه بیش از هشــت هزار نفر در استان اصفهان به عنوان 
داوطلب در آزمون استخدامی آتش نشانی شرکت کردند، تصریح کرد: از این تعداد حدود 900 نفر 
به مرحله دوم راه یافته و در آزمون های عملی، ورزشی و طب کار شرکت کردند.مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان افزود: تعداد 200 نفر آتش نشان در شهر اصفهان 

جذب این سازمان شده و به دو گروه تقسیم شدند.
وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 10۴ نفر در حال گذراندن آموزش های ایمنی و اطفا در ارتباط با 
حریق، ورزش، نجات مصدوم از چاه، نجات از ارتفاع، پمپ های آتش نشــانی، کف و کف سازها، 
شناخت تجهیزات، انضباط اداری و سازمانی و… هســتند و به مرور سایر افراد جذب شده نیز این 
دوره های آموزشی را پشت سر خواهند گذاشت.آتشپاد گالبی مدت زمان دوره های آموزشی نیروهای 
جذب شده در آتش نشانی اصفهان را دو ماه عنوان کرد و گفت: این نیروها در بین ایستگاه های آتش 

نشانی شهر تقسیم و آموزش ضمن خدمت می بینند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

تندیس »تقدیس« با 
هماهنگی صاحب اثر 

مرمت می شود
تندیس »تقدیس« کــه در نیمه های بهمن 
ماه سال گذشته به سرقت رفت، با هماهنگی 
صاحب اثر و از ســوی ســازمان زیباسازی 
شــهرداری اصفهان مرمت می شود. صبح 
روز چهاردهم بهمن ماه سال 98 خبر سرقت 
تندیس »تقدیس« اثر استاد پرویز تناولی در 
عرض کمتر از یک ساعت به یکی از خبرهای 
پرتکــرار آن روز شــهر اصفهان تبدیل شــد. 
این تندیس برنزی 19 ســال پیش از سوی 
شهرداری خریداری شد و مقابل ساختمان 
شــهرداری مرکزی در خیابان دروازه دولت 
نصب شــده بود که در نیمه شــب 1۴ بهمن 
ماه به ســرقت رفت؛ اما بــا پیگیری نیروی 
انتظامــی و همکاری بخش هــای مختلف 
شهرداری و حساسیت رسانه ای، اثر در کمتر 
از 5 ســاعت پیدا شــد.این اثر حین سرقت 
دچار آسیب هایی شده بود که نیاز به مرمت و 
نصب دوباره در محل قبلی داشت از همین رو 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان اثر پیدا شده را به سازمان زیباسازی 
شهرداری ســپرد تا فرآیند تخصصی مرمت 
زیرنظر این ســازمان صورت گیرد.حســن 
موذنــی، مدیرعامل ســازمان زیباســازی 
شــهرداری اصفهان هم در این خصوص می 
گوید: با توجه به اینکه امکان حضور استاد در 
اصفهان و مرمت اثر وجود نداشت، از ایشان 
طی مکاتبه ای درخواســت کردیم تا نماینده 
ای که مورد تایید ایشــان باشــد به سازمان 
معرفی کنند تا عملیات مرمــت زیرنظر این 

فرد صورت گیرد.
وی ادامه داد: به محض معرفــی فرد مورد 
تایید اســتاد تناولی، مرمت در اصفهان آغاز 
می شود.گفتنی است، با پیگیری شهرداری 
از مراجع قضایی و با برگزاری جلسات دادگاه 
برای رســیدگی به پرونده ســرقت تندیس 
هنری تقدیس از میدان شهرداری مرکزی، 
ســه متهم ایــن پرونــده در دادگاه محکوم 

شدند. 

نوبت دوم 

میثم محمدی- شهردار زرین شهرم الف: 856963

آگهی مزایده
شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 293 مورخ 98/5/20 شورای اسالمی شــهر در نظر دارد نسبت به واگذاری دو باب  گلخانه 
واقع در نهالستان فضای سبز زرین شهر به صورت اجاره برای مدت دو سال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد 
شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 99/3/22 به 

شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

میثم محمدی- شهردار زرین شهرم الف: 856969

تجدید آ گهی مزایده عمومی

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 13 مورخ 99/2/13 شورای اســالمی شهر در نظر دارد کشتارگاه صنعتی دام زرین شهر را به 

صورت اجاره برای مدت یک سال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده 

و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 99/3/21 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

سه شنبه 06 خرداد 1399 / 03 شوال 1441/ 26 می 2020/ شماره 2981
مشاور شهردار اصفهان در امور هیئت های مذهبی و مساجد خبر داد:

تولید روزانه 2۵ هزار ماسک درمساجد
مشاور شــهردار اصفهان در امور هیئت های مذهبی و مســاجد گفت: با ورود بیماری کرونا به کشور 
هیئت های مذهبی برای مقابله با این ویروس و کمک کردن به افرادی که دچار این بیماری هستند، 

وارد عمل شــدند.علیرضا خاتون آبادی 
اظهار کرد: روزانه بین دو تا 25 هزار ماسک 
در هیئت ها و مساجد اصفهان تولید شده 
و در حال حاضر نیز فعالیت برخی از این 
گروه ها برای تولید ماســک ادامه دارد.
مشاور شهردار اصفهان در امور هیئت های 
مذهبــی و مســاجد خاطرنشــان کرد: 
نزدیک به دو هزار و 500 پرس غذا از سوی 
هیئت های مذهبــی تحت پروتکل های 
بهداشتی تهیه و در نقاهتگاه باغ ابریشم و 

بیمارستان های قرنطینه شده برای بیماران کرونایی تحت نظارت اداره بهداشت توزیع شد.وی ادامه 
داد: با توجه به اینکه برخی از افراد مناطق حاشیه نشین نیز به این بیماری مبتال شده و برخی از آنها 
سرپرست خانواده بودند، هیئت های مذهبی به شناسایی این افراد پرداخته و بسته های معیشتی را در 
منازل آنها و افراد نیازمند توزیع کردند.خاتون آبادی با بیان اینکه در این مدت کمک هیئت های مذهبی 
و بسیج و همکاری آنها برای کمک رسانی افزایش داشته است، تصریح کرد: در کنار کمک های طبخ 
غذا این گروه ها نیازها را سنجیدند و چند هیئت مذهبی، مکان و فضای در اختیار خود را به کارگاهی 
برای تولید ماسک و لباس پرستاران تبدیل کردند.مشاور شهردار اصفهان در امور هیئت های مذهبی 
و مساجد اظهار کرد: فعالیت هیئت های مذهبی در روزهای کرونا تغییر کارکرد داد و به فضایی برای 
کمک کردن به مردم تبدیل شد؛ به این منظور مواد اولیه ماسک ها از سوی خیران تهیه و مردم محلی 

نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی آنها را برای استفاده شهروندان تولید کردند.

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان خبر داد:

تملک طرح حرم در دستور کار
مدیر منطقه 14 شــهرداری اصفهان از افزایش 40 درصد بودجه این منطقه در سال جاری خبر داد و 
گفت: بودجه مصوب منطقه 14 برای امسال 900 میلیارد تومان و بودجه محرک توسعه 140 میلیارد 
تومان است.علی شمسی اظهار کرد: بودجه سال گذشته منطقه 14 شهرداری ۶50 میلیارد ریال بود که 
تا پایان اسفندماه 108 درصد آن وصول شد.وی تصریح کرد: بودجه عمرانی سال 98 منطقه 14 حدود 
51 میلیارد تومان و 23 میلیارد تومان بودجه مصوب جاری بوده که البته 9 میلیارد تومان از 51 میلیارد 
ریال بودجه محرومیت )محرک توسعه( است.مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه های 
شاخص سال جاری این منطقه، افزود: تملک طرح حرم، پایانه شمال شرق و تقاطع غیر همسطح 

آیت ا... غفاری از جمله این پروژه ها به شمار می رود.
وی ادامه داد: پروژه های مهم منطقه ای ســال 99 در منطقه 14 شــامل پهنه ویژه ســودان، احداث 
ساختمان اداری، فرهنگسرای پشت ساختمان شمال شهر، فرهنگسرای خیابان ابوریحان، احداث 
خیابان جوان امتداد خیابان عاشق اصفهانی شرقی تا اتوبان فرودگاه، سالن رزمی امام خمینی )ره( 
و منبع آب است.شمسی دیگر پروژه های منطقه را شامل پیاده روسازی خیابان های عاشق اصفهانی 
شرقی و غربی با پنج میلیارد ریال اعتبار و با مساحت 9۶00 متر مربع، پیاده رو سازی و اصالح کندروی 
اتوبان چمران با مبلغ اولیه پیمان پنج میلیارد ریال و مساحت حدود شش هزار متر عنوان کرد و گفت: 
خیابان آسمان و تابان به طول شش کیلومتر در 25 اسفند 98 به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت 

غیر رسمی افتتاح شد.

با مشارکت بخش خصوصی صورت گرفت؛

راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای در میدان امام علی)ع(

شـهرداری اصفهان با هدف رونق بخشـی        نرگس طلوعی
میـدان امـام علـی )ع( و رفـاه حـال 
شـهروندان، یک فروشـگاه زنجیره ای را با مشـارکت بخش خصوصی 
در ایـن محـل افتتـاح کرد.میـدان امام علـی)ع( بـا نام هـای تاریخی 
میـدان عتیق و میـدان کهنـه، نام میدانـی واقـع در مرکز شـهر اصفهان 
اسـت کـه از احیـای سـبزه میدان ،میـدان عتیـق یـا میـدان کهنـه بـا 
مسـجد جامع ایجاد  شـده کـه متشـکل از چهـار فضای اصلی شـامل 
مجموعه میـدان اصلی، جلوخان مسـجد جامع، مجموعـه زیرگذرها و 
پارکینـگ و قطعات بالفصـل پیرامـون میدان اسـت که فـاز اول و دوم 
آن طی سـال های گذشـته بـه بهره بـرداری رسـید. ایـن میـدان که از 
یک سـو مسـجد جامع اصفهان را بـه بنای هارونیـه و از سـوی دیگر به 
مدرسـه و کاروانسـرای کاسـه گران و بـازار بـزرگ اصفهـان متصل می 
کند نتوانسـت در این سـال هـا رونق گذشـته خـود را باز یابـد و چندان 
مـورد اسـتفاده شـهروندان واقـع نشـد. از ایـن رو شـهرداری اصفهان 
برای بازگشـت رونق به ایـن میدان تاریخـی راه اندازی یک فروشـگاه 
زنجیـره ای را با مشـارکت خصوصـی در این مـکان  در دسـتور کار قرار 
داد که این فروشـگاه با حضـور مقامات شـهری روز یکشـنبه همزمان 

با عید سعید فطر به بهره برداری رسید.

میدان امام علی)ع( از گذشته تا به امروز 
محل تامین نیاز مردم بوده است

شـهردار اصفهـان در آییـن افتتاحیه این فروشـگاه بـا بیـان اینکه این 
فضـا 2 سـال و نیـم پیـش حالـت غـم انگیـزی داشـت، گفـت: مایه 
خوشـحالی اسـت کـه بیـش از 200 نفـر در این فروشـگاه مشـغول به 
کار خواهند شـد و مـردم از مناطـق مختلف اصفهـان امـکان حضور در 
ایـن فروشـگاه و اسـتفاده از آن را خواهنـد داشـت.قدرت ا... نوروزی 
ادامـه داد: امـروز شـاهد اتفاق بسـیار خوبی هسـتیم، 20 سـال پیش 
کاربـری ایـن محـل مشـخص نبـود و نحـوه بـه کارگیـری آن در ابهام 
بـود، اراده بر این شـد که با بررسـی دقیق کارشناسـی بهتریـن کاربری 
برای این مـکان تعیین شـود و با مشـارکت بخش خصوصـی بهترین 
اسـتفاده از این فضـا صورت بگیـرد، خوشـبختانه فروشـگاه رفاه یکی 
از فروشـگاه های کشـور اسـت کـه خوشـنامی و توانمنـدی آن اثبـات 
شده و جلسـات الزم برای راه اندازی این فروشـگاه برگزار شد.شهردار 
اصفهان با بیـان اینکه طرفیـن پروژه راه اندازی فروشـگاه رفـاه میدان 
امام علـی)ع( هـر دو بـه خوبی بـه تعهدات خـود عمـل کردنـد، اظهار 
کرد: میدان امام علی)ع( از گذشـته تـا به امروز محـل تامین نیازهای 
مـردم بـوده اسـت، در آینـده نیـز ایـن مـکان دسـتخوش تحـوالت 

گسـترده ای خواهد شـد و مشـکالت پیچیده این محل را با مشـارکت 
مـردم و نهادهـا و دسـتگاه های مختلف برطـرف خواهیم کـرد و اجازه 
نخواهیـم داد افـراد در این منطقه احسـاس زیـان کنند. نـوروزی ابراز 
امیدواری کرد کـه پروژه های عمرانی مهـم میدان امام علـی)ع( نظیر 
ایسـتگاه مترو بـه نتیجـه برسـد و خاطرنشـان کـرد: امیدوار هسـتیم 
بـزرگ تریـن مـوزه نمایشـگاه سـنگ های قیمتـی را در ایـن میـدان 
تاریخی داشـته باشـیم و حمـل و نقـل عمومی نیز به سـمتی بـرود که 
از نقـاط دور و نزدیـک اصفهان افـراد بتوانند به سـادگی به ایـن میدان 

سـفر کرده و مایحتـاج خـود را تامیـن کنند.

مدیریت شهری 320 ماموریت در راستای خدمت رسانی به مردم دارد
رییس شـورای اسـالمی شـهر اصفهان نیز  در آیین افتتاحیه فروشگاه 
رفـاه میـدان امـام علـی)ع( بـا بیـان اینکـه یکـی از ماموریت هـای 
مدیریـت شـهری ایجـاد رفـاه و آرامـش و آسـایش مـردم اسـت، 
گفـت: 320 ماموریـت بـرای مدیریـت شـهری در نظـر گرفتـه شـده 
کـه همـه آنهـا مربـوط یـه خدمـت رسـانی بـه مـردم بـه عنـوان ولـی 
نعمت مدیریت شـهری اسـت.علیرضا نصـر اصفهانی در ادامـه افزود: 
فضایی که سـالیان سـال بدون اسـتفاده قـرار گرفته بـود در تصمیمی 
جسـورانه تبدیـل به یـک مرکز بـزرگ خرید شـده اسـت کـه می تواند 
بسـیاری از نیازهـای مـردم را پاسـخگو باشـد و از مناطـق مختلـف 
اصفهـان دسترسـی به ایـن مرکـز وجـود دارد.نصـر اصفهانی با اشـاره 
به اختصاص بودجـه ۶ هزار میلیـارد تومانی بـرای شـهرداری اصفهان 
در سـال  99، تصریـح کـرد: از سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی در 
پروژه هـای مختلـف شـهر اصفهـان اسـتقبال و حمایـت می کنیـم تـا 
بتوانیـم دسـتاوردهای بهتـری در راسـتای وظایـف مدیریـت شـهری 

داشـته باشـیم.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: 
خوشبختانه مطالعات محور تشریفات توسط مشاور 
انجام شده و در صورت رفع موانع قانونی در کمیسیون ماده 
پنج می تواند این پروژه به دست مدیریت شهر اصفهان 

عملیاتی شود.
داریوش امانی اظهار کرد: محور تشریفات یکی از محورهای 
مهم ورود گردشگران و توریست به شهر اصفهان است که در 

حال حاضر با دوگانگی مواجه شده به طوری که مدیریت 
بخشی از آن در حوزه شهر و بخشی با اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای است.وی افزود: مذاکرات الزم با 
معاونت عمرانی استانداری اصفهان انجام شده و امیدواریم 
موانع قانونی آن در کمیسیون ماده پنج تا شش ماه نخست 

سال جاری برطرف شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان تاکید کرد: 
دسترسی هایی که در جاده فرودگاه به روستاهای اطراف، 
مراکز پرورش دام و … وجود دارد، محور تشریفات را از 
زیبایی خارج کرده به همین خاطر رسیدگی به این امور 
اولویت شهرداری است.وی ادامه داد: اگر این جاده به 
شهرداری واگذار و مسائل قانونی آن رفع شود، طرحی در 
نظر گرفته شده تا کنارگذرهای این محور برای دسترسی 
به روستاهای اطراف ساماندهی شود.امانی با بیان اینکه 
در طرح محور تشریفات مناظر اطراف جاده از جمله فضای 

سبز و المان های شهری مورد توجه قرار گرفته است، تصریح 
کرد: خوشبختانه مطالعات الزم توسط مشاور انجام شده 
و امیدواریم بتوانیم عملیات اجرایی را آغاز کنیم.وی با 
اشاره به دیگر پروژه های سال جاری، گفت: بخش زیادی 
از پروژه های عمرانی شهر در حوزه ترافیک است که نمونه 
بارز آن احداث ادامه بلوار فرزانگان برای رفع یک معضل 
بزرگ و چندین ساله تردد خودروهای سنگین بود و در 
ایام نوروز مورد بهره برداری قرار گرفت.معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهردار اصفهان اظهار کرد: احداث پروژه تقاطع های 
غیر همسطح شهید سپهبد سلیمانی در مجاورت کارخانه 
قند، اتصال جاده اشکاوند و رینگ حفاظتی شهر از دیگر 
پروژه های ترافیکی شهر به شمار می آید.وی خاطرنشان کرد: 
تجهیز مرکز کنترل ترافیک و مجهز کردن رینگ های دوم و 
سوم شهر به زیرساخت های ترافیکی از جمله دوربین های 

ثبت تخلف و نظارتی امسال انجام می شود.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

کلنگ زنی محور تشریفات پس از تصمیمات قانونی در کمیسیون ماده پنج

با پایان فرصت ارسال آثار به پویش کرونآرت ، 235 اثر از هنرمندان کشور به دبیرخانه این فراخوان در اصفهان ارسال شد.معاون فرهنگی حوزه هنری استان 
اصفهان گفت: این آثار در بخش های ادبیات، هنرهای تصویری، تجسمی و موســیقی از هنرمندان کشور به دبیرخانه این پویش ارسال شده است.حسین 
خالقی پور افزود: آثار ارسالی در قالب های شعر و داستان، کاریکاتور و کارتون و تصویرسازی، پوستر، عکس و فیلم و انیمیشن ، نقاشی و خوشنویسی، هنرهای 
تجسمی ارسال شده اند.وی گفت: در مجموع این پویش 12 اثر موسیقی ، یک اثر عروسکی، 57 پوستر، دو اثر در زمینه معرق کاشی، 11 اثر نقاشی ، 12، 20 اثر 
فیلم و انیمیشن، ۶1 اثر ادبی در قالب های طنز، شعر، نثر و داستان، 5 پادکست، سه اثر خوشنویسی از هنرمندان دریافت شده است که نشان از توجه آنان به 
مشارکت در فعالیت های مجازی هنری در زمان شیوع ویروس کرونا دارد.معاون فرهنگی حوزه هنری استان اصفهان با اشاره ، به استقبال خوب هنرمندان 
از پویش »کرونآرت« در مدت محدود تاکید کرد: این درحالی است که مهلت ارسال آثار به این پویش تا 25 اردیبهشت ماه بوده است و هنرمندان کمتر از یک 

ماه زمان برای ارسال آثار به این پویش داشته اند.

در پی فراخوان پویش کرونآرت صورت گرفت؛

ارسال 23۵ اثر از هنرمندان کشور به پویش کرونآرت در اصفهان

میدان امام علی)ع( از گذشته تا به امروز محل تامین 
نیازهای مردم بوده است، در آینده نیز این مکان 
دستخوش تحوالت گسترده ای خواهد شد و مشکالت 
نهادها و  با مشارکت مردم و  را  این محل  پیچیده 

دستگاه های مختلف برطرف خواهیم کرد 

تخریب ساخت و ساز های غیرمجاز در زمین های کشاورزی
مدیر جهاد کشاورزی ســامان، از تخریب 44 مورد ساخت و ســاز  غیر مجاز در اراضی کشاورزی این 
شهرستان خبر داد.یزدان احمدزاده گفت:جهت اجرای حکم دادگاه و تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری 
اراضی زراعی و باغ ها، 44 مورد از ساخت و ساز های غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان سامان قلع 
و قمع شد.احمدزاده افزود:هرگونه ساخت وسازدراراضی زراعی و باغی بدون اخذمجوزازجهاد کشاورزی 
تخلف محسوب می شود و با جدیت در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی با هرگونه ساخت و ساز و 
تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و باغات با هماهنگی مراجع قضایی طبق قانون برخورد خواهد 

شد.شهرستان سامان در  20 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری:

اقدامات الزم برای پیشگیری از شیوع تب کریمه کنگو در 
چهارمحال و بختیاری انجام می شود

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اقدامات هر ساله برای پیشگیری از شیوع تب 
برفکی و تب کریمه کنگو گفت: برای پیشگیری از شیوع بیماری تب کریمه کنگو دامداران باید دام ها و 
محیط اطراف آنها را سم پاشی کنند .حسینعلی سلطانی اظهار داشت: همه ساله احتمال شیوع و شرایط 
ایجاد تب خون ریزی دهنده کریمه کنگو از طریق »کنه ناقل« این بیماری در اســتان وجود دارد.وی، با 
بیان اینکه دامپزشکی استان به دلیل کمبود اعتبارات توان انجام سم پاشی به این منظور را ندارد، افزود: 
متاســفانه کمبود اعتبارات و افزایش هزینه ها انجام امور این چنینی را برای دامپزشکی، سال به سال 
محدودتر می کند.مدیرکل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه این اداره کل در بحث 
آموزش، نظارت و توصیه دامداران را همراهی می کند، بیان کرد: در شرایط کنونی هزینه سم پاشی ضد 
کنه که یکی از اهداف آن پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو است، با خود دامدار است.سلطانی احتمال 
شیوع این بیماری را در شهرستان هایی با آب و هوای گرم تر را بیشتر دانست و تصریح کرد: فصل فعالیت 
کنه ها و شیوع تب کریمه کنگو به طور تقریبی از اواسط اردیبهشت و در برخی شهرستان ها مثل لردگان از 
اوایل اردیبهشت شروع می شود.وی ادامه داد: مبارزه و پیشگیری از شیوع کنه در دام با هدف پیشگیری 
از بیماری های دامی که بر اثر کنه منتقل می شوند انجام شده و در کنار این از شیوع تب کریمه کنگو هم 
پیشگیری می شود.مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد:  این بیماری به عنوان یک 
بیماری مشترک بین انســان و دام در خود دام هیچ عالمت و خطری ندارد؛ اما دام ناقل و آلوده به کنه 
می تواند بیماری را به انسان منتقل کند.سلطانی با تاکید بر اینکه برای اطمینان از سالمت گوشت به دلیل 
بیماری تب کریمه کنگو به طور حتم باید به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری و سپس مصرف شود، 
خاطرنشان کرد: گوشت دامی که در کشتارگاه های استان کشتار می شود چون زیر نظر دامپزشکی است 
حتما به مدت 24 ساعت در سردخانه نگهداری می شود و قبل از این مدت به هیچ گوشتی اجازه توزیع 
داده نمی شود ؛اما مردم اگر خودشان کشتار دام انجام دادند حتما باید گوشت را به مدت 24 ساعت و 

جگر را به مدت 48 ساعت در یخچال نگهداری و سپس با اطمینان مصرف کنند.

عملیات اجرایی مرمت قلعه تاریخی بارده آغاز شد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: با تخریب قسمتی 
از دیوار و برج جبهه شرقی قلعه تاریخی بارده شهرستان بن در چهارمحال و بختیاری به علت افزایش 
شدت و میزان بارش های سامانه بارشی پرقدرت اسفندماه سال گذشته، 2 میلیارد ریال اعتبار ملی برای 
مرمت اضطراری این قلعه اختصاص پیدا کرد.مهرداد جوادی افزود: در همین راســتا پس از فراخوان 
انتخاب پیمانکار، بالفاصله مرمت بخش های تخریب شده قلعه تاریخی بارده در بارندگی های اسفندماه 
پارسال آغاز شــد.جوادی تصریح کرد: عملیات مرمت بخش های تخریبی این قلعه تا 3 ماه دیگر به 

پایان خواهد رسید.

با مسئولان

خبر روزبام ایران

پیشرفت ۷0 درصدی 
احداث المان شهدای 

غواص در منطقه 1۵
مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان از پیشرفت 
70 درصدی احداث المان شهدای غواص این 
منطقه واقع در بوســتان بزرگ کوثر خبر داد.

مسعود قاسمی اظهار کرد: هر کشوری ثروتی 
دارد که مردم آن کشــور با اتکا به آن ثروت به 
آینده امیدوار می شوند و بزرگ ترین ثروتی که 
ایران دارد میراث عظیمی است که از شهدای 
هشت سال دفاع مقدس باقی مانده بنابراین 
اقتدار، عظمت و عزت امروز کشــور، مدیون 
خون این شهدای واالمقام و تالش ایثارگران 
و جانبازانی است که در دفاع از میهن سر از پا 
نشناختند و با جانفشانی دالورانه پرچم اسالم، 
قرآن و والیت را برفراز کشور به اهتزاز درآورده 
و حماسه آفرینی کردند.وی افزود: در راستای 
صیانت از ارزش ها و گرامیداشت یاد شهدا به 
خصوص شــهدای گمنام، این منطقه اقدام 
به طراحــی و احداث المان شــهدای غواص 
شــامل نورپردازی، رنگ آمیــزی و … کرده 
است که این پروژه در حال حاضر به پیشرفت 
70 درصدی خود رســیده و به زودی افتتاح و 
به بهره برداری خواهد رسید.مدیر منطقه 15 
شهرداری اصفهان گفت: یکی از دالیل اصلی 
دفن شهدای گمنام در پارک ها این است که به 
خودمان و به ویژه نسل جوان جامعه یادآوری 
کنیم عده ای در برهه ای از تاریخ این سرزمین 
برای عزت و شــرف اســالم و انقالب و برای 
حفظ آب و خاک این ســرزمین جان خود را 
نثار کردند، به همین جهت همه باید به نحوی 
شایســته یاد این عزیزان را همواره در جامعه 
زنده نگه داریم.وی افــزود: عملیات عمرانی 
المان شهدای گمنام بوستان کوثر از ماه گذشته 
در این بوســتان با اعتباری بالغ بر دو میلیارد 
و 500 میلیون ریال آغاز شــد و هم اکنون به 
پیشرفت 70 درصدی خود رســیده بنابراین 
با اتمام و بهره بــرداری این پروژه، این مکان، 
محلی معنــوی برای زیارت مــردم و اجرای 
برنامه های فرهنگی و مذهبی متناسب با شأن 

و منزلت شهیدان خواهد بود.
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 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از تکمیل و افتتاح قطعه اول  محور 
تیران- ســامان خبر داد. علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه یکی از محورهای 
پرتردد و دارای حجم ترافيك باال در پيك ســفرهای اســتان، محور تيران – 
سامان است گفت: احداث باند دوم این محور از جمله پروژه های  اولويت دار 

حوزه  راه سازی این اداره کل بوده است.
وی افزود: طول کل این محور 23 کیلومتر است که راه ارتباطی استان اصفهان 
با استان چهارمحال و بختیاری  محسوب می شــود و از جمله جاده های پر 
حادثه از نظر تردد بســیار باالست. مدیرکل راه و شهرســازی استان اذعان 
داشت: به جهت ایمن سازی مســیر و رفع نقاط پرحادثه،  احداث باند دوم 
این محور در دســتور کار قرار گرفت و انجام عملیــات اجرایی قطعه اول  به 
طول 5 و نیم کیلومتر بــا به کارگیــری دو پیمانکار تکمیل شــده و به لطف 
خدا به بهره برداری می رســد.وی اضافه کــرد: پیگیری هــای الزم در حال 
انجام اســت و در تالشــیم تا در صورت تامین اعتبار روکش دوم آســفالت 
این قطعه نیز اجرا شــود. قاری قرآن با اشــاره به اینکه برای تکمیل قطعه 
اول نزدیک به 70 میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده است گفت: با احداث این 
پروژه یکی از مشکالت اصلی محور که شــیب طولی بسیار زیاد در محدوده 
طال زرین اســت و منجر به تصادفات رخ به رخ می شــد، برطرف می شود. 

وی در خصوص مســیر باقی مانده این پــروژه بیان کرد: بــه منظور اجرایی 
شــدن باقی مانده مســیر، پیگیری های الزم به عمل آمده و تامین اعتبار 
صورت پذیرفته اســت و در این راســتا با برگزاری مناقصه پیمانکار انتخاب 
شده است.مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان ابراز امیدواری کرد تا با 
 اجرای این پروژه ایمنی عبور و مرور در محور برقــرار و یکی از نقاط پرحادثه

 مرتفع  شود.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب اســتان اظهار داشت: هر کولر آبی 
در فصل گرما 150 تا 200 لیتر آب مصرف می کند .معاون بهره برداری شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشاره به اینکه با رســیدن دمای هوا به 40 
درجه ســانتی گراد مصرف آب هم 25 درصد افزایش یافته است، گفت: در 
استان اصفهان یک میلیون کولر آبی استفاده می شود که ساالنه 19 میلیون 
مترمکعب آب را مصرف می کنند.ناصر اکبری افزود: برای بهینه سازی مصرف 
در کولرهای آبی باید در پایان شب که فشار آب قوی است ،شناور را تنظیم کرد 

همچنین برای کانال کولر عایق بندی در نظر گرفت.وی با بیان اینکه قرار دادن 
ســایه بان برای کولر مصرف آب را 20 درصد کاهش می دهد، گفت: با بهینه 
مصرف کردن آب می توان تا 60 درصــد مصرف آب را کاهش داد.معاون بهره 
برداری شرکت آب و فاضالب استان افزود : در ابتدای فصل گرما کولرها باید 
تعمیر شوند و از نشتی شیر تامین آب کولر، شیلنگ و اتصاالت جلوگیری به 
عمل آید.اکبری گفت : مصرف کولرهای آبی در استان اصفهان معادل مصرف 

ساالنه 127 هزار نفر است.

مدیرارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه گفت: برای تولید 6 محصول 
جدید که مصارف آن ها در مخازن تحت فشار، لوله سازی، صنایع نیروگاهی و 
خودروسازی است و عمدتا هم وارداتی هستند، برنامه ریزی های الزم انجام 
شــده اســت.جواد نیلی ادامه داد : برنامه تولید فوالد مبارکه برای سال 99 
بهره برداری حداکثری از ظرفیت های خطوط مختلف تولید اســت که با تولید 
7.5 میلیون تن گندله، 9.3 میلیون تن آهن اسفنجی، 7.2 میلیون تن تختال، 
6.6 میلیون تن کالف گرم و 1.6 میلیون تن محصوالت سرد محقق خواهد شد. 
البته در صورتی که مواد اولیه و انرژی به موقع و به میزان کافی تامین شــود.

وی ادامه داد: بحمدا...در شروع ســال جهش تولید همه خطوط تولید فوالد 
مبارکه ضمن دستیابی به اهداف تولید خود، رکورد های تولید قابل توجهی در 
بخش های مختلف آهن اســفنجی، تختال و کالف گرم داشته اند. امید است 
با حمایت ها و سیاست گذاری های مناسب بتوانیم به تمام اهداف در سال 99 
برسیم.مدیرارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه ادامه داد: برای تولید 
6 محصول جدید که مصارف آن ها در مخازن تحت فشــار، لوله سازی، صنایع 
نیروگاهی و خودروسازی است و عمدتا هم وارداتی هستند، برنامه ریزی های 
الزم انجام شده که ان شــاءا... با حمایت و پشــتیبانی خطوط تولید و تالش 
و پشــتکار مدیران و کارکنان نواحی این امر تحقق خواهــد یافت. نیلی بیان 
کرد: به طورکلی فوالدســازان کشــور به خصوص فوالد مبارکه سال 98 را با دو 

چالش جدی و اساسی شروع کردند؛ چالش تامین الکترود گرافیتی به دلیل 
تحریم های آمریکا و چالش تامین مواد اولیه، یعنی کنســانتره سنگ آهن و 
گندله.با تالش فراگیر و همچنین تمهیدات مدیریت ارشــد سازمان، مشکل 
الکترود گرافیتی تا اواسط سال 98 حل شــد، ولی چالش تامین مواد اولیه 
به دلیل جاذبه های صادراتی در این حوزه و سرمایه گذاری های انجام شده در 
بخش های پایین دستی و شــرکت های معدنی کم وبیش ادامه دارد و هنوز 
هم بزرگ ترین نگرانی ما در سال 99 اســت.وی افزود: اثر چالش های فوق، 
که سهم مواد اولیه در آن بسیار قابل توجه است، به گونه ای بود که فوالد مبارکه 
در سال 98 با کاهش 700 هزار تن گندله، 1.3 میلیون تن آهن اسفنجی و 900 
هزار تن تختال روبه رو شد؛ به گونه ای که تمام ذخیره اسلب فوالد مبارکه برای 
پاسخ گویی به نیاز بازار و کنترل قیمت و به میزان 600 هزار تن به مصرف رسید 
و در صورت عدم تامین مواد اولیه، افت تولید و تبعات آن در بازار اجتناب ناپذیر 
است.مدیرارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه گفت: در سال 98 فوالد 
مبارکه توجه ویژه ای به تولید محصوالت جدید و خاص جهت تامین نیاز کشور 
و جلوگیری از واردات داشت که تولید تختال های محیط گازترش )کاربرد در 
لوله های انتقال نفت(، ورق گرم برای تولید لوله های با استحکام باال و صنایع 
خودروسازی و ورق سرد جهت تولید کانتینر های دریایی و صنایع بسته بندی 

از آن جمله است.

 به گفته مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع  برق شهرستان اصفهان، در 
سال جاری  8 هزار تفاهم نامه با مشترکین دیماندی برای مدیریت مصرف 
برق در ایام پیک منعقدشده است. مرسل صالحی بابیان اینکه در ایام پیک، 
مصرف برق 40 درصد افزایش می یابد تصریح کرد: برای گذر از این زمان با 
حداقل خاموشی، ضرورت دارد تا مشترکین بیشترین همکاری را با شركت 

توزیع برق شهرستان اصفهان داشته باشند.
وی تاکید کرد: استفاده از وسایل سرمایشــی به ویژه کولرهای گازی و آبی 
بیشترین ســهم را در مصرف برق در ایام پیک تابســتان شامل می شوند. 
صالحی اظهار کرد: درصورتی که اقدامات الزم انجام نشود نیروگاه های برقی 
از مدار خارج می شود و خاموشی سراسری خواهیم داشت . وی بابیان اینکه  
مدیریت بار امری ضروری است و توجه به این نکته مهم است اظهار داشت: 
در سال 98 میزان خاموشــی در ایام پیک را  با برنامه ریزی های مدون به 
صفر رساندیم  . مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان اذعان کرد: سال گذشته در کشــور 4 هزار مگاوات مدیریت مصرف 
داشته ایم و از این میزان 100 مگاوات سهم اصفهان بوده است . وی به شعار 
»098 « شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اشــاره کرد و توضیح داد:  با 
برنامه ریزی های انجام شــده توانستیم شــعار 098 را محقق کرده و برقی 

پایدار و مطمئن بدون خاموشی ایجاد کنیم.
وی در ادامه  عنوان کرد: سال گذشته 5 هزار تفاهم نامه با مشترکین دیماندی 
منعقد شــد تا در بخش مدیریت بار که موضوع کالن کشوری است بتوانیم 
عملکرد خوبی داشته باشیم و در این راســتا 5 میلیارد و 800 میلیون تومان 
پاداش پرداخت شــده و این پرداخت ها از طریق بستانکاری قبوض صورت 
گرفته است . صالحی خاطرنشــان کرد: از دیگر فعالیت های انجام شده در 
راستای مدیریت مصرف برق نصب کنتورهای هوشمند و کنترل مصرف برای 
مشترکین دیماندی بود که در دستور کار قرار داده ایم. وی در ادامه آموزش 
و فرهنگ سازی را از اصول اساسی دانســت که می تواند در کاهش مصرف 
انرژی اثرگذار باشد و خاطر نشان کرد:آموزش به 60 هزار دانش آموز در 121 

مدرسه شهرستان اصفهان به منظور مدیریت بهینه مصرف انجام گرفت.
وی به یکی دیگر از فعالیت هایی که شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
برای کاهش مصرف مشــترکین پرمصرف در نظر گرفته اشاره کرد و گفت:  
افزایش نرخ قبوض یکی دیگر از عوامل کاهش مصرف می باشد . مدیر دفتر 
مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در مورد روند قبوض 
گفت: 19 درصد مشترکین شهرستان اصفهان جزو پرمصرف ها دسته بندی 
می شوند و این در حالی است که هرســال افزایش 7 درصدی نرخ قبوض 
اعمال می شود و این رقم برای مشترکین پرمصرف 16 درصد بیشتر اعمال 
خواهد شد  که می توان گفت با افزایش 23 درصدی پرداخت ها روبه رو  می 
شوند. وی، مشتركین پرمصرف را مشتركینی عنوان كرد كه الگوی مصرفی 
آن ها در ایام پیك ســال )خرداد،تیر،مرداد،شهریور( بیش از 300 كیلو وات 
ســاعت  و در ایام غیر پیک بیش از 200 کیلو وات ســاعت مطرح شده بود.

صالحی در مورد میزان تشویقی پرداخت شده به مشترکین کم مصرف گفت: 
مشترکانی که در ســال جاری میزان مصرف آن ها کمتر از الگوی مصرف و 
نسبت به سال گذشــته خود کمتر باشد، مشمول مشــترکین كم مصرف و 

پرداخت تشویقی خواهند بود. 
وی ادامه داد: در این راستا 40 درصد مشتركین توانسته اند پاداش دریافت 
كنند كه میزان ریالی این تشــویقی  4 میلیارد تومان بوده است.   صالحی 
با اشــاره به اینکه توزیع برق شهرســتان اصفهان تعامالت خوبی با ادارات 
و ســازمان ها دارد، اظهار کرد: طبق تعامالت صورت گرفتــه ادارات موظف 
شــده اند پس از تعطیلی 80 درصد بار مصرفی برق خود را کاهش دهند که 
این میزان با قطع کامل سیســتم سرمایشــی و ادارات محقق می شود. از 
ســوی دیگر ادارات می توانند با کاهش 20 درصدی مصرف برق در ساعت 
12 تا 16 تاثیرگــذار عمل کنند. وی به بخش مصــرف خانگی و تجاری برای 
كاهش مصرف اشاره كرد و افزود: برنامه ریزی برای كاهش مصرف انرژی 
 به میزان 39 مگاوات در این بخش اولویتی است كه در دستور كار قرار داده

 شده است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

توصیه های ایمنی برای استفاده درست از کولر آبی

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

بهره برداری 5 و نیم کیلومتر از باند دوم محور تیران – سامان
 انعقاد ۸ هزار تفاهم نامه با مشترکین دیماندی

 برای کاهش مصرف برق در اصفهان

بومی سازی محصوالت وارداتی 
هدف فوالد مبارکه در سال جهش تولید 

مجموعه ای از بازی های خانوادگی بــا نام »َاَبر بازی« در بــاغ بانوان پردیس 
وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان رونمایی شد.

اگر در چند ســال اخیر به مراکز تفریحی وابسته به شهرداری اصفهان در سطح 
شهر سر زده باشــید، حتما نام »َاَبر بازی« به گوش تان خورده است؛ بازی های 
فکری و جنبشی ساخته شده از چوب و سایر متریال ها اما با یک تفاوت مهم 
نسبت به بازی های معمولی، آن هم اینکه این سازه ها خارج از اندازه و استاندارد 
معمولی و 10 برابر اندازه واقعی ســاخته شده اســت.منچ و مارپله و شطرنج 
آشــناترین این ابر بازی هاســت که در کنار بازی هایی مانند »ِجنگا« و »ماز« 

می تواند نه فقط کودکان که بزرگ ترها را هم سرگرم کند.
ویژگی مشترک بیشتر ابر بازی ها این است که نمی توان آنها را به صورت انفرادی 
انجام داد و همین ویژگی باعث می شود اعضای خانواده همگی برای برنده شدن 
در آن دست به دست هم دهند.در تازه ترین تالش اداره تفریح سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، بخشی از فضای باغ بانوان پردیس از روز 
دوشنبه 12 خردادماه به تعدادی از این ابر بازی های مجهز شده است و بانوان 
و خانواده های اصفهانی می توانند پس از ارائه آموزشی کوتاه توسط مربیان هر 

بازی، اوقات فراغت خود را با انجام این بازی ها شیرین تر کنند.
رییس کمیســیون فرهنگی شورای اسالمی شــهر اصفهان در مراسم رونمایی 
از این ابر بازی ها به تجربه ارائه بازی های ابداعی و اقتباســی به شهروندان در 

نقاط مختلف شهر در تابستان 98 اشاره کرد و اظهار داشت: شهروندان در قالب 
جمع های دوســتانه و خانوادگی به انجام این بازی ها می پرداختند که تجربه 
خوبی بود و امسال نیز تعداد این بازی ها به همت معاونت فرهنگی و سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان افزایش پیدا کرده و تنوع آن بیشتر 
شده است و امیدوارم اثر بیشتری نیز بر افزایش نشاط شهروندان داشته باشد.

مهدی مزروعی، درباره تجهیز باغ های بانوان شــهر اصفهان به این ابر بازی ها 
افزود: بخشی از ســرمایه مادی و معنوی شــهر به باغ های بانوان اختصاص 
یافته اما استفاده چندانی از آنها نمی شــود. در سال 99 در کمیسیون فرهنگی 
شورا اعتبارات خوبی برای ســاماندهی باغ های بانوان اختصاص دادیم تا این 
مکان ها از رخوت کنونی خارج شــوند و بهتر و موثرتر به بانوان خدمت رســانی 
کنند. البته این ابر بازی ها در باغ بانوان رونمایی شد ولی در نقاط مختلف شهر 
در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.وی با بیان اینکه شاید شهروندان با یک 
بار بازی کردن این ابر بازی ها لذت و شــادی الزم را از آنها دریافت نکنند، تاکید 
کرد که برای کامل شدن این لذت باید فضایی دائمی به ابر بازی ها اختصاص 
داد تا شــهروندان بتوانند در دفعات متعدد بازی های گوناگون را امتحان کنند 
و به این ترتیب، اثربخشی آنها اســتمرار یابد.عضو کمیسیون فرهنگی شورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز ابر بازی ها را متفاوت و خالقانه دانست که می توانند 

به پرورش استعداد افراد از کودکان گرفته تا جوانان و بانوان کمک کنند.فریده 
روشن با بیان اینکه این بازی ها با تنوع زیاد خالقیت کودکان را پرورش می دهد، 
ادامه داد: در ســال های اخیر از فضای باغ های بانوان اســتفاده کافی نشده و 
در بودجه امســال 5 میلیارد تومان به ســاماندهی این مکان ها و فراهم کردن 
زیرساخت های آنها اختصاص داده ایم.وی شــادی و نشاط بانوان و کودکان را 

در افزایش نشاط خانواده و در نهایت جامعه موثر دانست و گفت: اگر به دنبال 
سالمت شهر و شهروندان هستیم می توانیم از این راه بهتر به آن دست پیدا کنیم.

این عضو شورای شهر اصفهان پرورش خالقیت کودکان، نوجوانان و جوانان را در 
تاثیرگذاری آنها در آینده شهر موثر دانست و بیان کرد: ایده های خالقانه  جوانان 
یک جامعه می تواند مشکالت شهری را حل کند و باید بستر این امر را برای آنها 
فراهم کنیم. زمانی که از این ظرفیت جوانان اســتفاده کرده و زیرساخت ها را 

فراهم کنیم آنها می توانند به یاری مدیریت شهری بیایند.
در ادامه، معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان به تجربیات این معاونت در ارائه ابر بازی ها به عنوان تفریحاتی ابتکاری 
و مفرح به شهروندان اشــاره کرد و اظهار داشــت: ابر بازی والیبال نمونه ای از 
این بازی هاســت که توپ آن تقریبا 50 برابر یک توپ معمولی این رشته است 
و به جای یک نفر، چند نفر باید با آن بازی کنند و در جشنواره  خیابانی که برگزار 

کردیم، خانواده ها به اتفاق یکدیگر برای برنده شدن تالش می کردند.حبیب ا...
ناظریان تونل طناب و فوتبال حبابی را نمونه های دیگری از ابر بازی دانســت و 
افزود: هم کودکان و هم بزرگســاالن می توانند این بازی ها را انجام دهند که به 

افزایش قدرت تصمیم گیری و هماهنگی عصب و عضله کمک می کند. 
وی ادامه داد: تمام بازی هایی که از ســوی همکاران ما طراحی شده هدفمند 

است و به افزایش نشاط و شادی در خانواده ها می انجامد.
معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به 
برنامه ریزی برای ارائه این بازی ها در مناطق گوناگون شهر اصفهان به خصوص 
مناطق کم برخوردار با همکاری مسئوالن ورزش آموزش و پرورش اصفهان اشاره 
کرد و گفت: شهردار اصفهان، معاون فرهنگی ایشان و اعضای شورای شهر تاکید 
دارند که فعالیت های تفریحی با در نظر گرفتن شــرایط فعلی ناشــی از شیوع 
ویروس کرونا انجام شود و این ابر بازی ها با در نظر گرفتن اصل فاصله گذاری 

فیزیکی طراحی شده است.
ناظریان از ارائه این بازی ها به دانش آموزان ویژه مدارس در تعامل و همکاری با 

آموزش و پرورش خبر داد که از مناطق کم برخوردار شهر آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه در باغ های بانوان شهر اصفهان باید مجموعه ای کامل از تفریح، 
ورزش و استراحت به بانوان ارائه شود از همراهی شهردار اصفهان و شورای شهر 

برای تجهیز این مکان ها خبر داد.

مجموعه بازی  های ابرسازه رونمایی شد؛

هم بازی با َاَبر بازی
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