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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( 
شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزاری مناقصات 
 و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( به پیمانکاران واجدین

 شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شــرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 

مورخ 1399/03/31 به نشانی: اصفهان- خیابان شریف غربی اداره برق منطقه سه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان- دفتر 

امور تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir : سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34122451-031 کارشــناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهی بیشتر در مورد 

الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن : 34122440 اداره مهندسی و طرح ها تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

  مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارک و فعالیت های خود، در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به 

نشانی https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شــماره تلفن 32241153  آقای امیرانی تماس 

حاصل فرمایید(

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ 

می دارد.

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 

مناقصه و مزایده از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه 

گران می باشد.

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

  حضور پیشنهاد دهندگان ) هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه ( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

  به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر و اصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آگهي مزايده عمومي شماره 112/99
شركت توزيع نيروي 
برق استان اصفهان

1- نام دستگاه مزايده گزار : شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

2- موضوع مزايده : فروش سیم مسی اسقاط

ساعت برگزاري مزايدهتاريخ برگزاري مزايدهشماره مزايدهموضوع مزايدهرديف

8/30   صبح112/9999/04/02مزایده فروش سیم مسی اسقاط1

3- زمان دريافت اسناد مزايده  : از  تاريخ سه شنبه مورخ 03/13 /99  لغايت 99/03/20 

4- آدرس محل خريد و تحويل اسناد : اصفهان چهارباغ باال خيابان شــريعتي –شركت توزيع برق استان 

اصفهان  یا بصورت اینترنتی از سایت اطالع رسانی معامالت توانیر

5- مدارك مورد نياز جهت تحويل اســناد : فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري 

سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شركت توزيع برق استان اصفهان

6-زمان تحويل اســناد : از روز چهارشنبه مورخ  99/03/21  لغايت ســاعت 07/30 صبح روز دوشنبه مورخ 

98/04/02

7- محل برگزاري مزايده : سالن جلسات شركت توزيع برق استان اصفهان

8- ضمانتنامه شركت در مزايده : سپرده الزم براي شــركت در مزايده به مبلغ 10 % مبلغ پيشنهادي بصورت 

ضمانتنامه بانكي معتبر  براي مدت سه ماه و قابل تمديد به درخواست شركت توزيع برق استان اصفهان و يا 

فيش واريزي  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007 

9- شركت توزيع برق استان اصفهان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

10- هزينه درج آگهي مزايــده در صفحات  داخلي روزنامه هاي اصفهان زیبــا و زاینده رود به عهده برنده  يا 

برندگان مزايده ميباشد.

11- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شــماره تلفن 13-36273011 داخلي 4275 واحد 

مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمايند.

 12- اسناد و مدارك كامل  اين مزايده درسايتهاي  اينترنتي ذيل نيزقابل دسترسي ميباشد

http://tender.tavanir.org.ir 1- سايت معامالت توانير با آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس

WWW.epedc.ir 3 - سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان - امور تداركات و انبار ها شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه
آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزاری 
مبلغ تضمینمناقصه

9914033

انتقال نیرو و برقرسانی و 
بهینه سازی شبکه های توزیع 

و تجهیز پست در محدوده 
امور برق منطقه سه اصفهان

1399/03/171399/03/211399/03/311399/04/04629/000/000

 گندم تولیدی در اصفهان تنها 40 درصد از نیاز مصرفی استان را تامین می کند این در حالی است که
 استان های دیگر تمایلی برای فروش گندم کیفی به اصفهان ندارند؛

کیفیتی که فدای کمیت می شود
3

روزهای گرمی در پیش است
 با وجود افزایش بارش ها طی دو سال اخیر در اصفهان؛ اما همچنان 
مسئله خشکسالی و افزایش دما در استان قابل مشاهده خواهد بود؛

5

 سرنوشت بیکاران 
کرونایی که پیامکی 
 دریافت نکرده اند،

 چه می شود؟

 برگزاری لیگ قهرمانان به صورت 
متمرکز تایید شد؛

 تعیین تکلیف آسیا 
برای لیگ نوزدهم

 اجرای دوباره
  طرح زوج و فرد

 از امروز

3

5

6 7

 110 روز تا افتتاح
  تاالر اجتماعات
 گلستان شهدا

7

  با فراهم شدن زیرساخت های الزم 
صورت می گیرد؛

 اجرای پایلوت طرح
 نظارت هوشمند تخلفات 

شهری در اصفهان

استقبال مردم 
از طرح بهارانه 

7کتاب

ذوب آهن 
اصفهان، پیشگام 

منطقی سازی 
قیمت محصوالت 

8فوالدی
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سناتورهای آمریکایی به جنگ روسیه رفتند
بر اساس گزارش یک رسانه خبری »تد کروز«، »جین شاهین« و »جان باروزو« از اعضای کمیته 
روابط خارجی مجلس ســنای آمریکا به همراه »تام کاتن« و »ران جانســون«، دو ســناتور دیگر 
این مجلس، طرحی را معرفی کرده اند که خواســتار تحریم تمام شرکت های همکار با پروژه »نورد 
استریم۲« است.بر اساس این طرح تمام شــرکت هایی که ارائه کننده گواهینامه، خدمات بیمه و 
تجهیزات بندرگاهی به پروژه نورد استریم۲ روسیه باشند، تحریم خواهند شد.بر اساس این گزارش، 
این تحریم ها همچنین بر )شــرکت هایی( که تهیه این کشتی ها را تســهیل می کنند، یا تجهیزات 
بند ر گاهی و یا امکان اتصال این خطوط را برای این کشــتی ها فراهم می کننــد نیز اعمال خواهد 
شد.نورد استریم ۲ یک پروژه مشترک میان شرکت »گازپروم« روسیه و پنج شرکت اروپایی است 
و این خط لوله قرار اســت ۱.۹۴۲ تریلیون فوت مکعب گاز را در ســال از روسیه و از طریق آب های 
منطقه ای یا مناطق انحصاری اقتصادی دانمارک، فنالند، آلمان، روسیه و سوئد به آلمان منتقل کند.

گروکشی مالی رژیم صهیونیستی از تشکیالت خودگردان 
رژیم صهیونیستی تحویل درآمدهای تشکیالت خودگردان را به بازگردانی تمامی توافقات مشروط 
کرده است.مسئوالن تشکیالت خودگردان فلســطین اعالم کردند که مقامات رژیم صهیونیستی 
پرداخت درآمدهای گمرکی، بانکی و معامالتی تشــکیالت را به جاری شدن دوباره هماهنگی های 
امنیتی مشروط کرده اند.به نوشــته القدس العربی، »حسن الشیخ« عضو کمیته مرکزی جنبش 
فتح گفت که تشــکیالت خودگردان با قطع هماهنگی ها با رژیم اسراییل از ماه می گذشته تاکنون 
درآمدهای خود را دریافت نکرده و این رژیم تحویل این درآمدهــا را به بازگردانی هماهنگی های 
امنیتی مشروط کرده است.طبق توافق اســلو )۱۹۹۳( رژیم صهیونیستی باید تمامی درآمدهای 
گمرکی، مالی و بانکی بین اشــخاص و دیگر طرف ها را به طور ماهانه به رام ا... تحویل دهد؛ اما از 
ماه گذشــته میالدی و همزمان با اعالم محمود عباس مبنی بر قطع تمامــی هماهنگی ها با رژیم 
صهیونیستی به دنبال اعالم طرح اشغال کرانه باختری، تحویل این درآمدها نیز متوقف شده است.

ابراز آمادگی یونان در برابر ترکیه
نیکوس پانایوتوپولوس، وزیر دفاع یونان اعالم کرد کشــور وی آماده است در صورت انجام تحریکات از 
سوی ترکیه، برای دفاع از حق حاکمیت و استقالل خود اقدامات نظامی علیه آنکارا انجام دهد.به گزارش 
اسپوتنیک، وزیر دفاع یونان این مطلب را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی استار اعالم کرد.به گفته وی ، وزارت 
دفاع یونان افزایش تحریکات ترکیه در زمان اخیر  را مشاهده می کند.وزیر دفاع یونان خاطرنشان کرد : رفتار 
ترکیه به تازگی بسیار ستیزه جویانه  بوده است. من معتقدم که تنها راه یونان برای مقابله با چنین رفتاری 
که در مجموع در راستای تجاوز کاری است ، از یک سو استفاده از تمام سالح های دیپلماتیک و از سوی 
دیگر افزایش قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح خود است.وزیر دفاع یونان گفت: ما برای روبه رو شدن با 
هر شرایطی از جمله درگیری نظامی  آماده می شویم. ما این را نمی خواهیم اما مایل هستیم این مسئله 

را روشن کنیم که تمام تالش خود را خواهیم کرد تا از حقوق استقالل خود تا حد ممکن محافظت کنیم .

هشدار مصر نسبت به سوء استفاده داعش از بحران کرونا
وزیر خارجه مصر نسبت به افزایش خطر داعش و نیز سوء استفاده این گروه تروریستی از بحران کرونا 
هشدار داد.سامح شکری، وزیر خارجه مصر در نشست ائتالف بین المللی ضد داعش که به دعوت 
وزیران خارجه آمریکا و ایتالیا و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، شرکت کرد.وزارت خارجه مصر 
در بیانیه ای اعالم کرد، سامح شکری در سخنرانی خود عنوان داشت، با وجود اینکه جامعه بین الملل 
به رسیدگی به پیامدهای کرونا مشغول است؛ اما باید ادامه تالش های ائتالف به منظور ممانعت از 
بلندپروازی های داعش جهت سوءاستفاده از این بحران درمانی برای انجام حمالت تروریستی و 

ایجاد پناهگاه های امن جدید تضمین شود.

تداوم اعتراضات در آمریکا، روزهای سیاهی برای ترامپ رقم خواهد زد؛

نابودی میراث ترامپ

علیرضا کریمیان ترامپ روزهای سختی را در کاخ سفید می 
گذراند هر چند او بارها با اعتماد به نفس 
مخصوص به خود تالش کرده تا نحوه مدیریت بحران های پیش آمده اخیر 
از جمله مقابله با کرونا و اغتشاشات و اعتراضات اخیر در ایاالت متحده 
نسبت به قتل جرج فلوید، سیاه پوست اهل مینه سوتا را  بهترین در نوع 
خود بشمارد و بر راهکارهای خود اصرار کند؛ اما انتخابات پیش رو در این 
کشور می تواند هر نوع خطا از سوی دولت را با عواقب سختی از جمله 
خداحافظی ترامپ با کاخ سفید همراه کند. تاکنون در اعتراضات به نژاد 
پرستی در آمریکا ده هزار تن دستگیر و تعداد زیادی نیز زخمی شده اند این 
در حالی است که تدابیر نظامی ترامپ برای مهار معترضان هر روز در حال 
افزایش است و این اقدام نه تنها تاثیری بر آرامش جامعه آمریکایی نداشته 
بلکه اوضاع را بدتر هم کرده است. رویترز در گزارشی یک نظرسنجی را در 
مورد حمایت مردم آمریکا از اعتراضات منتشر کرده است. مطابق این 
نظرسنجی ۷۳٪ کل آمریکایی ها به نحوی از این اعتراضات حمایت می 
کنند. نکته مهم تر اینکه ۶۷٪ از افراد مستقل )که در هیچ حزبی ثبت نام 
نکرده اند( هم از آن حمایت می کنند و حتی ۵۹٪ جمهوری خواهان هم 
طرفدار معترضان هستند این مسئله به نوعی بایکوت اعتقادات و سیاست 

گذاری های ترامپ در بحران اخیر تلقی می شود. رییس جمهور آمریکا در 
روزهای اخیر هیچ نوع همدلی با اعتراضات نشان نداده است در مقابل 
نامزدهای دموکرات تالش کرده اند خود را در کنار مردم نشان دهند. این 
مسئله می تواند بخش زیادی از رای های خاکستری جامعه آمریکا را به 
نفع دموکرات ها تمام کند. کارشناسان معتقدند روی گردانی ترامپ از 
معترضان می تواند در انتخابات آینده بخش زیادی از اقلیت ها را با 
دموکرات ها همراه کند ضمن اینکه افرادی که اصوال رای نمی دهند را هم به 
پای صندوق های رای بکشاند. اقلیت های نژادی در آمریکا یک اقلیت موثر 
روی  پیش  انتخابات  در  زیادی  بسیار  رای دهندگان  و  هستند 
ریاست جمهوری از میان سیاه پوستان و هیسپانیک ها یا التین تبارها 
محسوب می شوند. اقلیت های نژادی، اقلیت های مذهبی، اقلیت های 
جنسی و امثال آنها اغلب به حزب دموکرات گرایش دارند، که افزایش 
نارضایتی عمومی از عملکرد دولت نسبت به اقلیت ها می تواند باعث شود 
که این گروه ها به صورت گسترده تری در انتخابات شرکت کنند. در عین 
حال نزدیک به ۲۰ درصد از رای دهندگان سیاه پوست آمریکایی هم به 
صورت معمول به حزب جمهوری خواه رای می دهند، اما گسترش 
اعتراضات و نارضایتی ها این نگرانی را برای جمهوری خواهان حاکم ایجاد 

می کند که برخی از این رای دهندگان در انتخابات مشارکت نکنند یا به حزب 
مقابل رای دهند. شیوه مواجهه ترامپ با این موضوع ممکن است بسیاری 
از اقلیت های نژادی را نسبت به انتخاب مجدد او با تردید مواجه کند. ترامپ 
مرتبا در حال توییت کردن، بنزین در آتش خشم معترضان ریختن و تهدید 
در مورد واکنش با مشت آهنین به اعتراضات است. وقوع خشونت در این 
اعتراضات بخشی از نتایج مدیریت دولت مرکزی است، به ویژه در مواردی 
که به مدیریت دولت فدرال مربوط می شود، مسائلی همچون اعزام گارد 
ملی و تهدید ترامپ مبنی بر آماده باش به ارتش، همگی تحت اختیارات 
دولت مرکزی و مسئولیت آن متوجه دولت ترامپ است. عالوه بر تبعات 
اجتماعی اعتراضات، بالفاصله پس از شیوع کرونا تبعات سخت اقتصادی 
برای آمریکا و افزایش بیکاری به همراه خواهد داشت که می تواند یکی از 
مهم ترین دستاوردهای دولت ترامپ یعنی کم کردن بیکاری و رونق 
اقتصادی آمریکا را عمال نابود کند. در اتفاقات پیش رو ترامپ سعی می کند، 
از خود یک شخصیت مقتدر و قوی نشان دهد؛ اما بیشتر شدن اعتراضات 
و ادامه تاثیرات اقتصادی آن می تواند راه ورود دوباره وی به کاخ سفید را با 
مشکل روبه رو کند؛ بهایی که ترامپ باید برای سیاست های اقتدارگرایانه 

خود و پافشاری بر آن بپردازد.

وزارت خارجه ســوئیس در بیانیه ای تایید کرده که 
در مبادله زندانی میان طرف ایرانــی و آمریکایی 
نقش آفرینی کرده اســت.وزارت خارجه سوئیس 
در بیانیه ای روز پنجشــنبه نقش آفرینی در مبادله 
زندانی میــان ایران و آمریکا را تایید کرده اســت.

به نوشــته رویترز، وزارت خارجه سوئیس در این 
بیانیــه گفته آماده اســت به عنوان یــک میانجی 
بی طرف مبادالت زندانیان بیشــتر میان دو طرف 
را تسهیل کند.در این بیانیه آمده است: »سوئیس 
نقش خودش در ژســت بشردوستانه ای که امروز 
منجر به آزادی مایکل وایت و آقای مجید طاهری 
شــد را تایید می کند.«پنجشــنبه شــب »محمد 
جواد ظریف« وزیــر امور خارجه ایــران تایید کرد 
آمریکا موافقت کــرده در ازای آزادی مایکل وایت 
یکــی از شــهروندان ایــران را آزاد کند.ظریف در 

توئیتر نوشت: »خرســندم که دکتر مجید طاهری 
و آقای وایت به زودی به خانواده هایشــان ملحق 
می شوند. استاد عســگری روز چهارشنبه به جمع 
خانواده شان برگشــتند. این اتفاق می  تواند برای 
تمامــی زندانی ها بیفتــد. نیازی به دســت چین 
کردن نیســت. گروگان های ایرانی بازداشت شده 
در آمریکا باید به خانــه برگردند.«آقای طاهری به 
جرم نقض قوانین یکجانبه تحریم های ضدایرانی 
آمریکا بــه تحمل ۱۶ مــاه حبس محکوم شــده 
بود. یک مقــام آمریکایــی به فاکس نیــوز گفته 
ایشان از ۳۳ سال پیش ســاکن آمریکاست و در 
ایالت فلوریدا طبابت می کند.قبــل از آن »دونالد 
ترامپ«، رییس جمهور آمریکا در حســاب کاربری 
خود در شــبکه اجتماعی توئیتر اعالم کرد »مایکل 
وایت« از ایــران خارج شــده اســت.۱۹ دی ماه 

ســال ۱۳۹۷ »بهرام قاسمی« ســخنگوی وقت 
وزارت امور خارجه ایران در کنفرانس خبری اعالم 
کرد که یک شــهروند آمریکایی به نــام »مایکل 
وایت«  در شهر مشهد بازداشت شده است.قاسمی 
گفت موضوع، در نخســتین روزهای دســتگیری 
از طریق دفتر حفاظت منافع آمریــکا در تهران به 
اطالع دولت آمریکا رســید و دولــت متبوع وی از 
 همان ابتدای بازداشت، در جریان این دستگیری

 قرار داشته است.

نقش آفرینی سوئیس در مبادله زندانی میان ایران و آمریکا

اخراج کارمند وزارت خارجه آمریکا به خاطر ایران
در روزهای گذشته، اقدام »دونالد ترامپ«، رییس جمهور آمریکا در اخراج بازرس کل وزارت خارجه این کشور به آشکار شدن ابعاد جدیدی از تصمیم او برای اعالم وضعیت 
اضطراری در تنش ها با ایران برای فروش سالح به عربستان سعودی منجر شده است.بازرس اخراج شده وزارت خارجه آمریکا وجود ارتباط میان اخراج او با تحقیقاتش 
درباره اعالم وضعیت اضطراری با ایران را تایید کرد.»استیو لینیک«، بازرس کل وزارت خارجه آمریکا تایید کرده اخراج او با تحقیقاتش درباره اعالم وضعیت اضطراری در 
قبال ایران برای فروش اضطراری سالح به عربستان سعودی مرتبط بوده است.لینیک در جلسه ای در کنگره آمریکا که در حال بررسی دالیل اخراج او است به عنوان شاهد 
حضور یافت.»باب منندز«، »الیوت انگل«، »کارولین مالونی«، »جرالد کانولی« و »جاکوئین کاسترو« در بیانیه ای مشترک تصریح کردند: »آقای لینیک تایید کرد که 
هنگام اخراجش از سمت بازرس کل وزارت خارجه دفترش در حال بررسی دو موضوع مرتبط با رفتار مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا بود.«در این بیانیه آمده که یکی از این 
موضوعات به تحقیقات لینیک درباره نحوه اعالم وضع اضطراری در قبال ایران برای فروش سالح به عربستان سعودی بوده است.قانونگذاران آمریکایی خاطرنشان کردند: 
»آقای لینیک تایید کردند که در زمان اخراج در حال انجام تحقیقاتی درباره اقدام پمپئو برای رجوع به »قانون کنترل صادرات تسلیحات« و اعالم وضعیت اضطراری جهت 
فروش نزدیک به ۸ میلیارد سالح به سایر کشورها بوده اند. آقای لینیک گفت که دفترشان خواستار مصاحبه با پمپئو شده؛ اما وزیر خارجه درخواست او را رد کرده است.«

خبر  روز

وز عکس ر

تظاهرات در لیل 
فرانسه به خشونت 
پلیس کشیده شد

 دو روز پس از اعتراض های سه شنبه 
گذشته در برخی شــهرهای فرانسه 
از جملــه پاریس، مارســی، لیون و 
لیل، بار دیگر جمع زیادی از ساکنان 
لیل به خیابان های این شــهر آمدند 
که به اعمال خشــونت پلیس علیه 
معترضان و اســتفاده این نیروها از 

گاز اشک آور انجامید.

جزییات برنامه اصالح ساختار بودجه به مجلس می رود
رییس سازمان برنامه و بودجه با تشریح جزییات برنامه اصالح ساختار بودجه که امروز به مجلس 
شورای اســالمی می رود،   دارایی دولت را ۷ هزار میلیارد تومان اعالم کرد.   »محمد باقر نوبخت« 
افزود: این برنامه که سال قبل به شــورای عالی هماهنگی اقتصادی تقدیم شد و بخش هایی از 
برنامه اصالح ساختار بودجه در این شورا آغاز شد، هنوز تکمیل نشده است.رییس سازمان برنامه 
و بودجه گفت: این ابالغیه مصرح مقام معظم رهبری طی دو ســال گذشته بود که اصالح ساختار 
بودجه در کشور انجام شود و به شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تقدیم و مورد تصویب 
قرار گیرد.وی ادامه داد: بودجه طبق تعریفی که در ماده یک قانون محاسبات عمومی شده، برنامه 
یک ساله است. در این سند پیش بینی می شــود چه منابعی و از چه محل هایی می توان در طول 
یک سال فراهم و در چه مواردی هزینه کرد تا بتوان منطبق با سیاست های موجود به اهداف مورد 

نظر برنامه دست یافت.

فرانسه خواستار آزادی »فریبا عادلخواه« شد
وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه خواســتار آزادی یک زندانی دوتابعیتی ایرانی- فرانسوی شد. 
رویترز گزارش داد، ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه در بیانیه ای گفت: بار دیگر 
رسما از طرف فرانســه از ایران آزادی فوری خانم عادلخواه را خواستار می شوم.وی در ادامه افزود: 
شرایط پیش رو تنها می تواند تاثیری منفی بر روابط دوجانبه میان ایران و فرانسه بگذارد و تنها منجر 

به کاهش حائز اهمیت اعتماد میان دو کشور خواهد شد.

روسیه از حق ایران برای پرتاب ماهواره به فضا حمایت کرد
نماینده روسیه در ســازمان ملل متحد نســبت تالش های آمریکا برای گرفتن حق بهره برداری از 
فناوری صلح آمیز فضایی توسط ایران ابراز تاسف کرد.به نقل از آسوشــیتدپرس، واسیلی نبنزیا، 
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت: تالش های مداوم ایاالت متحده در جهت محروم کردن 
ایران از حق خود برای بهره برداری از منافع فناوری صلح آمیز فضایی با توسل به بهانه های نادرست، 
مایه تاسف و نگرانی های جدی اســت.وی همچنین اتهامات در خصوص پرتاب ماهواره ایرانی به 

فضا را گمراه کننده خواند.

االخبار: 

سازمان ملل برای حل بحران یمن، دست به دامن تهران شد
یک روزنامه لبنانی گزارش داد که پس از شکست راهبردهای پیشین ائتالف سعودی، کشورهای 
غربی و سازمان ملل علیه ملت یمن، فرستاده این ســازمان این بار مجبور شد با آگاهی ریاض و 
موافقت کشورهای غربی برای حل این بحران، با تهران تماس برقرار کند.بنا بر این گزارش، با وجود 
شکست مذاکرات پیشین و تالش برای نفوذ در دیوار بحران یمن، باز هم این تماس ها ادامه یافته 
است. تحوالت اخیر باعث شد که گریفیتس، شیوه مذاکرات و سیاست خود را تغییر دهد.االخبار 
ادامه داد، به همین دلیل، گریفیتس مجبور شد، دست به دامن تهران شود. این در حالی است که 
لندن در مرحله گذشته، ادعا می کرد مســئله یمن، صرفا مربوط به عربستان سعودی است. پیش 
از این، فرستاده سازمان ملل، از طریق کانال های غیر مستقیم و غیر رسمی با تهران تماس برقرار 
می کرد.به گزارش این روزنامه، این بار اما، گریفیتس با اطالع ریاض و موافقت کشورهای غربی، از 
طریق ویدئویی، با وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران تماس برقرار کرد. ظاهرا، تحوالت میدانی، 
وی را مجبور کرده که این تماس را صورت دهد و هنوز زود است که بخواهیم درباره تغییر در راهبردها 
سخن بگوییم، اما قدر مسلم اینکه، این تماس پس از شکست تماس ها با صنعاء و ناکامی محور 

غربی در تسلط بر آن صورت گرفته است.

کافه سیاست

نماینده مردم قزوین:

نمایندگان نباید از 
شفافیت فرار کنند

نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: 
نمایندگان نباید از شفافیت فرار کنند و 
مجلس یازدهم به دنبال تقویت اعتماد 
است.فاطمه  مردم  و  نمایندگان  بین 
محمدبیگی با اشاره به اعالم وصول طرح 
شفافیت آرای نمایندگان در مجلس شورای 
کنندگان  اسالمی، گفت: بنده جزو امضا
این طرح بودم و معتقدم که همه امور 
باشد. شفاف  باید  مجلس  نمایندگان 

وی افزود: مجلس در اتاق شیشه ای قرار 
دارد و همه اقدامات نمایندگان از سوی 
مردم، رسانه ها و دوربین ها ضبط و ثبت 
می شود و بر این اساس نمایندگان نباید 
از شفافیت فرار کنند.نماینده مردم قزوین 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
مخالفت برخی از نمایندگان مجلس دهم 
با شفافیت آرا، گفت: ضرب المثلی وجود 
دارد مبنی بر اینکه کسی که پاک است نباید 
از محاسبه عملکردش باکی داشته باشد 
بر این اساس مجلس یازدهم شفافیت 
آرای نمایندگان را در اولویت خود قرار داد.

محمدبیگی تصریح کرد: ما از ابتدا گفته 
بودیم به دنبال تحقق آرمان های انقالب 
و  اسالمی و مدیریت جهادی هستیم 
بر این اساس از محاسبه و شفافیت آرا 
گریزی نداریم و باید شفافیت آرا وجود 
لبته برخی  کید کرد: ا داشته باشد.وی تا
از مسائل چون مسائل نظامی و امنیتی 
جزو رازهای مملکت است و نباید به صورت 
علنی مطرح شود چرا که کشورهای دیگر 
نباید در جریان جزییات مسائل نظامی 
و امنیتی ما قرار بگیرند؛ اما در دیگر موارد 
کرات و آرای نمایندگان مجلس باید  مذا
علنی باشد.این نماینده گفت: متاسفانه 
در مجلس دهم شاهد کاهش اعتماد 
مردم به نمایندگان بودیم که نمایندگان 
مجلس یازدهم به دنبال آن هستند که 
 دیوار بی اعتماد بین مردم و نمایندگان 

شکسته شود.

بین الملل

از رای دهندگان سیاه پوست  ۲۰ درصد  به  نزدیک 
آمریکایی هم به صورت معمول به حزب جمهوری خواه 
رای می دهند، اما گسترش اعتراضات و نارضایتی ها 
کم ایجاد  این نگرانی را برای جمهوری خواهان حا
می کند که برخی از این رای دهندگان در انتخابات 

مشارکت نکنند 
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رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان مطرح کرد:

روند قیمت سکه در دوگانگی افزایش یا کاهش
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه چشم انداز صعودی طالی جهانی می تواند حامی 
سکه طی روزهای آتی باشــد، گفت: بهای سکه در صورتی که دالر در مســیر کاهشی قرار گیرد،  به 
احتمال زیاد حتی با وجود افزایش طالی جهانی، کاهشــی می شود، هر چند که از سرعت کاهش 
آن کاسته خواهد شد.هوشنگ شیشه بران با تحلیل بازارهای جهانی طال، اظهار کرد: ناآرامی ها در 
آمریکا و امیدواری سرمایه گذاران به بازگشایی فعالیت های اقتصادی موجب شد شاخص دالر در 
معامالت اخیر کاهش یابد و در مقابل قیمت جهانی طال به روند صعودی بازگشت.رییس اتحادیه 
طال و جواهر اصفهان با اشاره به اینکه سکه در سال ۹۹ رشد قابل توجهی را تجربه کرده است، تاکید 
کرد: قیمت فلز این گرانبهای داخلی در سطوح تاریخی قرار گرفته که فروش آن برای بسیاری از افراد 
جذاب است.وی با بیان این که تا زمانی که سکه باالی ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار دارد، انتظارات 
افزایشی در بازار هم چنان فعال خواهد ماند، پیش بینی کرد، بهای سکه در صورتی که دالر در مسیر 
کاهشی قرار گیرد،  به احتمال زیاد حتی با وجود افزایش طالی جهانی، کاهشی می شود، هر چند که 
از سرعت کاهش آن کاسته خواهد شد.شیشه بران گفت: قیمت طال در بازار ایران تحت تاثیر اونس 

جهانی نوسانات نرخ ارز و تقاضا در حال نوسان است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان:

 میزان نهاده های دامی فعلی، جوابگوی مصرف 
استان نیست

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: گالیه های دامداران از نهاده ها 
بحق است زیرا از ماه های گذشته، مبلغ نهاده های خریداری شده را پرداخت کرده اما تنها درصدی 
از این نهاده ها به دست آنها رسیده است؛ این مقدار هم جوابگوی مصرف دامداران استان نیست.

حسین ایراندوســت خاطرنشــان کرد: به طور کلی تخصیص ارز یکی از عوامل کندی آزادسازی 
نهاده ها دانسته می شود. باید توجه داشت حجم بارگیری در بنادر جوابگوی نیاز استان ها نیست و 
تنها حدود ۶۰ کامیون با میانگین ۱۱۰۰ تن، نهاده به استان اصفهان می رسد. این میزان تنها یک پنجم 
مصرف روزانه نهاده در استان اصفهان است بنابراین دامداران بقیه این میزان را از ته مانده ذخایر 
قبلی خود یا بازار آزاد تهیه می کنند که به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد. متاسفانه در حال حاضر 
نهاده ای مانند کنجاله سویا در بازار آزاد وجود ندارد.ایراندوست افزود: از هفته گذشته، استفاده از 
سیستم ریلی برای تسریع در حمل ونقل نهاده ها مطرح شــد تا در کنار حمل ونقل جاده ای فشار 

موضوع نهاده ها در استان کاهش داده شود.

آغاز پیش فروش یک ساله سایپا از فردا
گروه خودروسازی سایپا در اطالعیه ای از آغاز پیش فروش یک ساله سایپا از روز یکشنبه ۱۸ خرداد 
خبر داد.گروه خودروسازی سایپا در راستای تامین نیاز مشتریان واقعی و برنامه ریزی های صورت 
گرفته برای فروش و توزیع عادالنه خودرو در بین مصرف کنندگان، شرایط پیش فروش یک ساله 
محصوالت خود را فراهم کرده و از روز یکشــنبه ۱۸ خردادماه، به مدت ۳ روز فعال خواهد شد.در 
اطالعیه گروه خودروسازی سایپا آماده است که از ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۸ خردادماه)فردا( تا ۲۰ 
خردادماه )به مدت ۳ روز(، امکان ثبت نام در شــرایط پیش فروش یک ساله گروه خودروسازی 
سایپا وجود داشــته و مشتریان به صورت شبانه روزی با مراجعه به ســایت فروش اینترنتی این 
شرکت، امکان ثبت نام و خرید اتومبیل مد نظر خود را خواهند داشت.گفتنی است فروش خودرو 
تنها از طریق سامانه فروش ســایپا به آدرس اینترنتی https://Saipa.iranecar.com امکان 

پذیر خواهد بود.

گندم تولیدی در اصفهان تنها 40 درصد از نیاز مصرفی استان را تامین می کند این در حالی است که استان های دیگر تمایلی برای 
فروش گندم کیفی به اصفهان ندارند؛

کیفیتی که فدای کمیت می شود

کشاورزی و تولید غالت در استان اصفهان 
سال های پر فراز و نشــیبی را می گذراند. 
هر چند از دورانی که مزارع در اســتان آباد و برداشــت ها قابل توجه 
بود چندین ســالی می گذرد؛ اما بارندگی ها در دو سال اخیر موجب 
جان گرفتن نصفه و نیمه کشاورزی و تولید محصوالت در استان شده 
است. با وجود اینکه سال گذشــته تولید گندم به عنوان یکی از بومی 
ترین محصوالت کشــت شده در اســتان اصفهان به بیش از دو برابر 
رســید و رکورد تولید ۳۱۰ هزار تن را بر جا گذاشت و امسال اما میزان 
برداشت ها با افت اندکی روبه رو شد؛ اما دولت همچنان مصمم است 
با افزایش میزان خرید تضمینی گندم، کشاورزان بیشتری را به کشت 
این غله تشویق کند. این در حالی است که از میزان ۵۶۳ هزار هکتار، 
برابر ۳.۵ درصد از مساحت اســتان اصفهان تنها ۲۹۰ هزار هکتار زیر 
کشت کشاورزی رفته است و بقیه به دلیل خشکسالی و کمبود منابع 
آب فاقد کشت رها شده است. این وضعیت در حالی است که استان 
اصفهان در تولید گندم با دو معضل اساســی روبه رو است؛ اول آنکه 
میزان تولیدات در اســتان جوابگوی مصرف نیســت ! مدیرکل غله و 
خدمات بازرگانی استان اصفهان گفته است: در حال حاضر کشاورزان 

این اســتان تنها ۴۰ درصد از گندم مصرفی اســتان اصفهان را تامین 
می کنند و مابقی از دیگر اســتان ها وارد می شــود.محمود ابراهیمی 
اظهار کرد: تاکنون بیش از یک هزار تن ذخیره ســازی شــده است و 
پیش بینی می شود امســال حدود ۱۸۰ هزار تن گندم در سطح استان 
ذخیره سازی شود.مســئله دوم اما به کیفیت گندم تولیدی در استان 
بازمی گردد؛ مرغوبیت پایین گندم تولید شده در اصفهان یکی از جدی 
ترین چالش هایی اســت که نانواها و مردم برای پخت و مصرف نان 
در اصفهان با آن دست به گریبان هستند. طی سال های  اخیر کیفیت 
بد نان استان از سویی میزان ضایعات نان را در اصفهان باال برده است 
و از سوی دیگر نارضایتی و شــکایت ها از فروش نان های بی کیفیت 
نانوا را افزایش داده؛ اما واحدهــای تولیدی نان کیفیت آرد توزیعی را 
دلیل اصلی می دانند و مســئولیتی در قبال مشتریان خود قبول نمی 
کنند. این موضوع به خصوص در نانوایــی های دولتی با آرد یارانه ای 
که عمدتا مشــتریان بیشتری هم دارند، بیشــتر دیده می شود. این 
وضعیت در حالی همچنان در سطح اســتان پایدار است که مسئوالن 
وعده داده اند کیفیت گندم تولیدی استان را افزایش دهند. در همین 
زمینه مدیرکل غلــه و خدمات بازرگانی اســتان اصفهــان می گوید 

بارندگی های اخیر و همچنین نظارت بر کاشــت گندم سبب شده در 
بیشتر نقاط استان شاهد افزایش کیفیت این محصول باشیم. محمود 
ابراهیمی افزود: گندم اردستان خوشبختانه امسال در بهترین کیفیت 
خود قرار دارد و حتی با گندم هایی که واردات داریم، رقابت می کند.وی 
با بیان اینکه در موضوع پرداخت هزینه های گندم هیچ گونه مشــکلی 
نداریم، ادامه داد: با برگزاری جلساتی که از سال گذشته داشتیم تمام 
مطالبات سال های گذشته کشــاورزان در بحث خرید گندم پرداخت 
شده است.ابراهیمی با بیان اینکه ســرانه مصرف آرد استان اصفهان 
۷ کیلو است که در مقایسه با دیگر اســتان ها پایین است، اضافه کرد: 
به دلیل سیاســت هایی که در اصفهان اعمال شــده سرانه پایین تری 
داریم که باز هم باید مدیریت شــود و در حال حاضر در موضوع توزیع 
آرد برای نانوایی ها مشــکلی نداریم.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 
استان اصفهان گفت: ماهانه بیش از ۴۰ هزار تن گندم برای آرد کردن 
تحویل کارخانه ها می شــود؛ البته تولید گندم در استان اصفهان هنوز 
نتوانسته مشکل خودکفایی گندم اســتان را برطرف کند. به رغم این 
اظهارات تولید کنندگان آرد اســتان از کیفیت پایین گندم تولیدی در 
استان و کمبود واردات گندم با کیفیت شــکایت دارند. چندی پیش 
علی نعمت بخش، مدیر عامل کارخانــه تولید آرد غنچه گفته بود غالبا 
گندم هایی که از سایر نقاط کشــور به اصفهان حمل می شود، به لحاظ 
کیفی تفاوت چندانی با گندم های تولیدی استان ما ندارند و ضروری 
است شــرکت بازرگانی دولتی ایران در تقســیم بندی گندم ها به کل 
کشــور، بهتر تصمیم گیری کند.به گفته نعمت بخش، از ابتدای سال 
جاری حدود ۲ هزار تن گندم اســتان خوزســتان به اصفهان ارســال 
شــده که با توجه به کیفیت پایین گندم های اصفهان، این میزان، نیاز 
استان را جهت تولید آرد کیفی جبران نمی کند. مدیر عامل کارخانه آرد 
غنچه اصفهان در خصوص دلیل بی ثباتی و متغیر بودن کیفیت آرد در 
استان اصفهان اظهار کرد: تنها سه استان در کشــور تولیدکننده گندم 
کیفی است و به تبع این مســئله، میزان تولید گندم کیفی در کشور با 
نیاز کل کشور تناســب ندارد. با این حال، ترجیح استان های برخوردار 
تامین نیاز داخلی اســتان بوده و چندان مایل به ارسال گندم هایشان 
نیســتند. به نظر می رسد در ســال های اخیر تولید کمی گندم بسیار 
بیشــتر از کیفیت آن مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که اگر چه 
نیاز اصفهان به گندم های وارداتی را کاهش داده؛ اما تاثیری بر مسئله 
 مهم تر کیفیت تولید نــان و افزایش صرفه اقتصــادی این محصول

 نداشته است.

مســئول بیمه بیــکاری اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان گفت: افراد بیکاری شده ای 
که لیست بیمه دی ماه ۹۸ خود را پرداخت و پس از 
ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری کد رهگیری دریافت 
کرده باشند، مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند 
بود.عادله امینی درباره افرادی که به دلیل کرونا بیکار 
شده اند اما هنوز پیامکی از سوی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی دریافت نکرده اند، اظهار کرد: این مسئله 

بسته به تاریخ بیکار شــدن افراد دارد. افراد بیکاری 
شده ای که لیست بیمه دی ماه ۹۸ خود را پرداخت و 
پس از ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری کد رهگیری 
دریافت کرده باشند، مشمول دریافت بیمه بیکاری 
خواهند بود و در صورتی که به هــر دلیلی در مرحله 
اول وجه بیمه بیکاری خود را دریافت نکرده باشند، 
در مرحله دوم دریافت خواهند کرد. این افراد نیازی 
به حضور در ادارات کار ندارنــد.وی، درباره افرادی که 
بعد از ۳۰ روز از زمان بیکار شدن خود در سامانه بیمه 
بیکاری ثبت نام کرده اند، گفت: بر اساس ماده شش 
قانون بیمه بیکاری، ثبت بیکاری حداکثر تا ۳۰ روز 
پس از اولین روز بیکاری امکان پذیر اســت و خارج 

از این مهلت تنها با ارائه عذر موجه و از طریق مراجع 
حل اختالف امکان پذیر خواهــد بود؛ بی اطالعی بر 
اساس ماده ۳۰۶ آیین دادرسی مدنی عذر موجه تنها 
شامل مواردی چون بازداشتی، فوت اقوام درجه یک 
خانواده و یا بیماری است. همچنین دالیل دیگری 
که مورد تایید مراجع حل اختالف باشد می تواند به 
عنوان عذر موجه تلقی شود.مسئول بیمه بیکاری اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خاطرنشان کرد: 
زمان واریز مرحله دوم بیمه بیکاری مشموالن هنوز 
مشخص نیســت بنابراین افرادی که تاکنون برای 
دریافت وجه بیمه بیکاری ناشــی از کرونا، پیامکی 
دریافت نکرده اند تا پایان این مرحله، نگران نباشند.

 سرنوشت بیکاران کرونایی که پیامکی دریافت نکرده اند، 
چه می شود؟

خبر روز

ساماندهی اولویت دار بازار خودرو در دستور کار مجلس
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس یازدهم از ورود اولویت دار مجلس به بحث ساماندهی بازار 
خودرو خبر داد.حســینعلی حاجی دلیگانی ، با اشاره به وضعیت نابه ســامان بازار خودرو، گفت: 
ساماندهی وضعیت بازار خودرو و دیگر مسائل مهم کشور در هفته های پیش رو همزمان با تشکیل 
کمیسیون های تخصصی مجلس پیگیری خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرو 
سامان بخشــی به بازار خودرو را در دســتور کار خود دارد، افزود: در این راستا دعوت از سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس برای استماع برنامه های آتی این وزارتخانه برای بهبود 
وضعیت بازار در اولویت است.حاجی دلیگانی در پاســخ به این سوال که آیا پیشنهاد اخیر مطرح 
شده در خصوص پیش فروش خودرو با شرایط خاص می تواند بازار را به سمت آرامش هدایت کند 
یا خیر، تصریح کرد: این به عنوان یک راهکار در مسیر بهبود شرایط بازار مطرح شد؛ اما باید بدانیم 
که راهکار اساسی نیست.نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس شورای اسالمی یادآور شد: الزم 
است کمیسیون تخصصی مجلس در این رابطه مطالعات دقیقی داشته تا بتواند دولت را با سمت 

انجام رفتارهای معقوالنه هدایت کند.

 ایجاد پنجره واحد در نظام اداری، راهکار مردمی 
شدن اقتصاد

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: یکی از راهکارهای مردمی شدن اقتصاد، 
ایجاد پنجره واحد در نظام اداری است، در شــرایط کنونی یک سرمایه گذار برای کسب مجوزهای 
فعالیت باید چندین ماه تالش کند، این در حالی است که در کشورهای دیگر این روند طی چند روز 
انجام می شود.ابوالفضل ابوترابی با اشاره به ضرورت مردمی شدن اقتصاد در کشور، گفت: تحقق 
این مسئله نیازمند برنامه ریزی دقیق و عزم جدی مسئوالن و مردم است، در غیر این صورت نمی 
توان به این موضوع بسیار مهم دست یافت، به طور مثال مردم در دوران شیوع کرونا به عرصه تولید 
ماسک ورود کردند و نتیجه آن تولید روزانه ۴ میلیون ماسک شد.نماینده مردم نجف آباد، تیران 
و کرون در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: به طور حتم مهم ترین عامل مردمی شدن اقتصاد، 
رفع موانع تولید است، در شــرایط کنونی به دلیل وجود برخی موانع تقنینی، فضا برای ورود مردم 
در عرصه اقتصاد وجود ندارد. از طرف دیگر فرهنگ کارمندی نیز یکی از عواملی است که مردم را به 

سمت فعالیت در عرصه اقتصاد جذب نمی کند.

 قرارداد صادرات 2 ساله برق ایران به 
عراق امضا شد

وزیر نیروی جمهوری اسالمی ایران از امضای قرارداد دو ساله صادرات برق به عراق، میان دو کشور 
خبر داد و اظهار کــرد: تمامی قراردادهای صادرات برق به عراق تا پیش از این یک ســاله بوده اما 
در این سفر، مذاکرات نهایی شده و قرارداد دو ســاله صادرات برق برای سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با 
وزارت برق عراق به امضا رســید.وی افزود: با پیگیری هایی که نمایندگی جمهوری اسالمی ایران 
در عراق داشته، در این ســفر حدود ۴۰۰ میلیون دالر )معادل نیمی از مطالبات برق ایران( از طرف 
عراقی وصول شد.وزیر نیرو گفت: در جریان این ســفر عالوه بر دیدار با »ماجد مهدی حنتوش« 
همتای عراقی، با مقام های ارشد دولت عراق از جمله رییس جمهوری، نخست وزیر، وزیر دارایی و 
رؤسای بانک مرکزی و بانک تجارت عراق با هدف پیگیری توافق ها و مذاکرات قبلی، نشست های 
موثری داشتیم.اردکانیان اظهار کرد: در این جلسات توافقات گذشته مرور شد و برنامه همکاری 
سه ساله ای که برای بازسازی صنعت برق عراق توسط بخش خصوصی ایران - قبال به امضا رسیده 
بود- مورد بررســی قرار گرفت.همچنین پیرامون مطالبات بخش بــرق از وزارت برق عراق و نیز 

قرارداد صادرات برق مذاکره شد.

کافه اقتصاد

اخبار

مرضیه محب رسول

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

حمایت های خوبی از واحدهای فناور می شود
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به راه اندازی نزدیک به ۱۰ مرکز رشد در شهرستان های مختلف استان اصفهان با همکاری صنایع و دانشگاه های مختلف اشاره 
کرد و گفت: برخی این مراکز شامل رشد مقدماتی، جامع فناوری، فناوری اطالعات و ارتباطات، فناوری فوالد، تخصصی هنر، تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان 
و واحدهای فناوری نجف آباد و شهرضاست.قیصری با اشاره به راه اندازی هشت مرکز خالقیت و شکوفایی در شهرستان های آران و بیدگل، شاهین شهر، اردستان، 
فالورجان، اصفهان، لنجان و گلپایگان، اضافه کرد: این مراکز هسته های فناور متشکل از دانشجویان و اعضای هیئت علمی را پذیرش می کنند تا آماده راه یابی به مراکز 
رشد یا موفق به تاسیس شرکت های دانش بنیان شوند.وی با بیان اینکه تسهیالت و حمایت های مالی خوبی نیز برای واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان در 
سراسر استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: صندوق پژوهش و فناوری اصفهان در گذشته منابع مالی محدودی داشت؛ اما سال ۹۷ سرمایه و خط اعتباری آن با اعتبارات 
صندوق شکوفایی و نوآوری و مشارکت دولت و بخش خصوصی افزایش یافت.رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اضافه کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در این شهرک و شرکت های دانش بنیان اصفهان، سه برابر دولت است و در این زمینه رتبه نخست را در کشور داریم.به گفته وی، چشم انداز شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان، راه اندازی ۱۰ پارک علم و فناوری در این مجموعه است هرچند در زمان حاضر توجه ما بیشتر به توسعه کیفی شرکت های دانش بنیان و افزایش اشتغال است. 

 معاون حفاظت و امور اراضی
 منابع طبیعی استان:

عرصه های منابع طبیعی 
استان اصفهان مستعد 

آتش سوزی است
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی 
اســتان گفت: ۱۰ درصد از عرصه های منابع 
طبیعی استان اصفهان مستعد آتش سوزی 
اســت. داریوش ســعیدی ادامه داد: این 
وســعت از عرصه های منابع طبیعی استان 
با توجه به شاخص پوشش گیاهی از جمله 
مرتعی و جنگلی به عنوان پهنه های بحرانی 
و نیمه بحرانی از لحاظ احتمال بروز حریق 
شناسایی شده است.وی افزود: تمهیدات 
حفاظتی الزم به منظور کنترل و پیشگیری 
از آتش ســوزی در این مناطق که بیشتر در 
غرب و جنوب اســتان اســت، پیش بینی 
شــده و انتظار می رود با مشــارکت مردم 
و اهالی ایــن مناطق از بــروز حریق در این 
منابع بــا ارزش طبیعی جلوگیری شــود.  
سعیدی گفت: بارش های بهاری و افزایش 
پوشش گیاهی در پهنه های طبیعی استان 
از یک سو و پیش بینی هواشناسی مبنی بر 
افزایش نسبی دما در روز های آینده از سوی 
دیگر احتمــال حریق در جنگل هــا و مراتع 
استان را افزایش می دهد.معاون اداره  کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان با بیان 
اینکه هیچ آتــش  ســوزی  در جنگل های 
زاگرســی و مراتع در مراتــع و جنگل های 
اســتان و در مرز های استان گزارش نشده، 
افزود: برای جلوگیــری از بروز این حوادث 
شــورای حفاظت با محوریت پیشگیری و 
اطفای آتش ســوزی احتمالی با هماهنگی 
مدیریت بحران در استان و در شهرستان ها 
با هماهنگــی فرمانداری هــا و برنامه های 
پیشــگیرانه و عملیاتی اجــرا خواهد کرد.

داریــوش ســعیدی ۹۰ درصــد از عوامل 
آتش سوزی ها را در مراتع و جنگل ها عامل 
انسانی دانست و گفت: عمده این حریق ها 
در پی ســهل انگاری و رها کردن آتش و بی 
تفاوتی به خاموش کردن آن و بخشی از آن 

هم عمدی رخ می دهد.

شهرداری ایمانشهر در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی به استناد بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصالحات و الحاقات و بند 
۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور بر اساس مجوز شورای اسالمی شهر ۳ قطعه پالک زمین واقع در محله اشترجان جنب 

کالنتری ایمانشهر با مشخصات ذیل با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا 
روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ به امور مالی شهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت همچنین قیمت پیشنهادی خود را تا روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ 

به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. الزم بذکر است هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهی مزایده )نوبت اول(

عباس اله یاری- شهردار ایمانشهر م الف:866672

قیمت کل پایه ریالقیمت هر متر مربع پایه ریالکاربریوضعیت ملکمساحت )متر مربع(شماره پالکردیف

۲۵/۲۰۰/۰۰۰۱/۰۲۰/۶۰۰/۰۰۰تجاریزمین بایر۱۴۶۴۰/۵۰

۲۵/۲۰۰/۰۰۰۱/۰۲۰/۶۰۰/۰۰۰تجاریزمین بایر۲۴۸۴۰/۵۰

۲۵/۲۰۰/۰۰۰۱/۰۲۰/۶۰۰/۰۰۰تجاریزمین بایر۳۴۹۴۰/۵۰

چاپ اول
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آگهی

مفاد آراء
3/67 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی 
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است . لذا  مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آکهی میشود 0 در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند . می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
1(رای شماره 139860302034015483 هیأت اول. زینب اخوان فرزند محمد رضا بشماره 
شناســنامه 1250560772 صادره از کاشان بشــماره ملی 1250560772  – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 337/03 مترمربع بشماره1 فرعی  ازپالک451- اصلی واقع درشهر 

بخش 1 کاشان )مالکیت رسمی( 
2(رای شماره 139860302034014776 هیأت دوم. فاطمه منصوری فرزندرجب بشماره 
شناسنامه12صادره از کاشان بشماره ملی 1262860830 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
85 مترمربع بشماره4فرعی مجزی از 2 فرعی ازپالک1196- اصلی واقع در بخش 1 کاشان 

)خریداری از محمد حسین قاسمی( 
3(رای شــماره139860302034013296 هیأت اول.شــهرداری کاشان بشناسه ملی 
14000277247– ششــدانگ قطعه زمین محصوره مشتمل براعیان بمساحت 103/20 
مترمربع بشــماره3 فرعی مجزی از 2 فرعی ازپالک6002- اصلی واقع در اراضی شــهر 

بخش1 کاشان)مالکیت مشاعی(
4(رای شماره139860302034000852 هیأت اول . طیبه قزلباش فرزند فتح اله بشماره 
شناســنامه 1125 صادره از تهران  بشــماره ملی 0066918979– ششدانگ قسمتی از 
یکبابخانه بمساحت 83/20 مترمربع بشماره10 فرعی مجزی از 9 فرعی ازپالک7653- 

اصلی واقع در اراضی شهر بخش1 کاشان)مالکیت مشاعی(
5( رای شــماره 139860302034000230 هیــأت اول . علــی صالحیــان  فرزند امیر 
حسین صادره از کاشــان بشــماره ملی 1250618975-930 ســهم از  3712/90 سم 
ششدانگ چند باب سوله و کارگاه ســاختمان اداری  بمساحت 3712/90 مترمربع بشماره 
 1988 فرعی مجزی از 248 فرعی  از پالک 10- اصلی واقع در اقبالیه  بخش2 کاشــان

 )مالک رسمی(
6( رای شــماره 139860302034000232 هیأت اول . زهره رحیم زارع   فرزند نعمت اله 
صادره از کاشان بشماره شناسنامه 46374 صادره از کاشان بشماره ملی 1260453812-  
406/27 سهم از  3712/90 سم ششدانگ چند باب سوله و کارگاه ساختمان اداری  بمساحت 
3712/90 مترمربع بشماره 1988 فرعی مجزی از 248 فرعی  از پالک 10- اصلی واقع در 

اقبالیه  بخش2 کاشان )مالک رسمی(
 7( رای شماره 139860302034000231 هیأت اول . محمد بهرام زاده فرزند حسینعلی 
صادره از کاشان بشــماره شناسنامه896صادره از کاشان بشــماره ملی 1262252539-  
268/70 سهم از  3712/90 سم ششدانگ چند باب سوله و کارگاه ساختمان اداری  بمساحت 
3712/90 مترمربع بشماره 1988 از 248 فرعی  از پالک 10- اصلی واقع در اقبالیه  بخش2 

کاشان )مالک رسمی(
8( رای شــماره 139860302034000233 هیأت اول . احمد رضا تلی نشــلجی فرزند 
محمد صادره از کاشان بشماره شناسنامه40صادره از کاشان بشماره ملی 1263013635-  
1182/43 سهم از  3712/90 ســم ششدانگ چند باب ســوله و کارگاه ساختمان اداری  
بمساحت 3712/90 مترمربع بشــماره 1988 از 248 فرعی  از پالک 10- اصلی واقع در 

اقبالیه  بخش2 کاشان )مالک رسمی(
9( رای شــماره 139860302034000229 هیــأت اول . فائــزه صالحیــان فرزند امیر 
حسین صادره از کاشان بشماره شناســنامه1250367069صادره از کاشان بشماره ملی 
1250367069-  406/27 ســهم از  3712/90 سم ششــدانگ چند باب سوله و کارگاه 
ساختمان اداری  بمســاحت 3712/90 مترمربع بشــماره 1988 از 248 فرعی  از پالک 

10- اصلی واقع در اقبالیه  بخش2 کاشان )مالک رسمی(
10( رای شماره139860302034014890 هیأت دوم .سوسن رفعتی نیا  فرزند نصرت اله 
بشماره شناسنامه 12718 صادره از کاشان بشماره ملی4130939432-ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 98/05 مترمربع بشماره 10222 فرعی مجزی از 344 فرعی  از پالک11 اصلی  

واقع در زیدی بخش 2 کاشان )خریداری از محمد شیر خدائی( 
11( رای شماره139860302034000934 هیأت اول.علیرضارحیمی فرزند محمد علی 
بشماره شناسنامه 738صادره از کاشان بشماره ملی1261761693-ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 158/75 مترمربع بشماره 6224 فرعی مجزی از 5248 فرعی از پالک13 اصلی  

واقع در دشت حکیم  بخش 2 کاشان )مالک رسمی( 
12 ( رای شماره139860302034013967 هیأت دوم .سید مرتضی وطنخواه قمصری   
فرزند سید میرزا  بشماره شناسنامه 3393 صادره از کاشان بشماره ملی 1260830985-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 169/15 مترمربع بشماره 24761 فرعی از پالک15 اصلی  

واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(  
13( رای شماره139860302034014894هیأت اول.محمد عبدالهی فرزندعباس بشماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250248957-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
180 مترمربع بشماره 24762 فرعی مجزی از 2694 فرعی از پالک15 اصلی  واقع در ناجی 

آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(  
 14( رای شــماره139860302034015219 هیأت اول.مینا آرانی دیزچه  فرزند علیرضا  
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملی 125034893-  سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 64 مترمربع بشماره 24771 فرعی مجزی از 7091 فرعی از پالک15 

اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(  
15( رای شماره139860302034015217 هیأت اول.سعید مهدیان باغی فرزند حسین  
بشماره شناســنامه 2698 صادره از کاشــان بشــماره ملی 1263339506-  سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 64 مترمربع بشماره 24771 فرعی مجزی از 7091 فرعی 

از پالک15 اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی( 
 16( رای شــماره1398603020340هیأت اول.مصطفی راحتی فرزنداسماعیل بشماره 
شناسنامه6670 صادره ازکاشان بشــماره ملی 1260573151-  ششدانگ قطعه زمین 
محصور مشتمل بر ساختمان بمساحت 161/61 مترمربع بشماره 24772 فرعی از پالک15 

اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی( 
 17( رای شــماره1398603015087 هیأت دوم.ایمان زراعتی  فرزند حســن  بشــماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250154936-  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 
19/50 مترمربع بشماره 24775 فرعی  مجزی از 5563 فرعی از پالک15 اصلی  واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از محمد حسین محمدی اصل(  
18( رای شماره13986030842 هیأت اول.زهرا مرادی غفارفرزند عینعلی بشماره شناسنامه 
8191صادره از کاشان بشماره ملی 1263399442-  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل 
بر اعیان بمساحت 157/90 مترمربع بشماره 24781 فرعی  از پالک15 اصلی  واقع در ناجی 

آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی( 
 19( رای شماره1398603015465 هیأت دوم.علیرضا اکبرزاده فرزند  غالمحسین بشماره 
شناسنامه 2901صادره از کاشــان بشــماره ملی 1261976096-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 188/60 مترمربع بشــماره 24780 فرعی مجزی از 16733  فرعی از پالک15 

اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از حمید رضا دهقان فینی ( 
 20( رای شــماره1398603013591 هیأت اول .مهدی چهار باغی کاشانی فرزند ماشاله 
بشماره شناسنامه 9007صادره از کاشان بشماره ملی 1260596427- سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 116/80 مترمربع بشــماره 24792 فرعی از پالک15 اصلی  واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی (  
21( رای شماره1398603015463 هیأت اول .نرجس سادات حسنارودی  فرزند سید ابو 
القاسم بشماره شناسنامه 8771 صادره از کاشان بشماره ملی 1263400221- سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 116/80 مترمربع بشماره 24792 فرعی از پالک15 اصلی  

واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی (  
22(رای شماره 139860302034008390هیأت دوم .ماشااله خدابنده حسن آبادی فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 1111صادره از کاشان بشــماره ملی 1260953556- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 169 مترمربع بشماره 6588 فرعی مجزی 76 فرعی ازپالک23- اصلی 

واقع در درب فین بخش2 کاشان)خریداری از اسداهلل هاشمیان( 
23(رای شماره139860302034015481 هیأت اول.محسن میراب زاده فینی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه62صادره از کاشان بشماره ملی1262920876-ششدانگ یکباب طاحونه 
و حصار  متصل به آن بمساحت 287/24 مترمربع بشماره194 فرعی از پالک 33- اصلی 

واقع درفین کوچک  بخش2 کاشان)مالک رسمی( 
24(رای شماره13986030203400675 هیأت اول.محمد رضا صاحب جمع فینی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه26صادره از کاشان بشماره ملی12630211468-ششدانگ قطعه 
زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 267 مترمربع بشماره11883 فرعی مجزی از 36 

فرعی از پالک 33- اصلی واقع درفین کوچک  بخش2 کاشان)مالک رسمی( 
25(رای شــماره13986030203400832 هیأت اول.همایون رشیدی پور فرزند کریم 
بشماره شناسنامه1170صادره از کاشان بشماره ملی1261929871-ششدانگ قطعه زمین 
محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 388/03 مترمربع بشماره11884 فرعی مجزی از 36 

فرعی از پالک 33- اصلی واقع درفین کوچک  بخش2 کاشان)مالک رسمی(
26(رای شماره139860302034015199 هیأت اول.محمود نیکونیا فرزندمحمد بشماره 
شناســنامه92صادره از کاشان بشماره ملی1262885884-ششــدانگ یکباب باغچه و 
ساختمان بمساحت 746/25 مترمربع بشماره12012 فرعی مجزی از 582 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع درفین کوچک  بخش2 کاشان)مالک رسمی(
27(رای شماره139860302034011031 هیأت اول . اسماعیل عباسی فینی  فرزند قاسم 
بشماره شناسنامه 126 صادره از کاشان بشماره ملی 1262745071- ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 401/43 مترمربع بشماره 7767 فرعی مجزی از 2947 فرعی از پالک 34- اصلی 

واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت مشاعی  (
28(رای شماره139860302034009681 هیأت دوم. احسان کریمی فینی فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 435 صادره از کرج بشماره ملی 1262326974- ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 197/25 مترمربع بشماره 7673 فرعی مجزی از 623 فرعی از پالک 34- اصلی 

واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت مشاعی  ( 
29(رای شماره139860302034015352 هیأت اول. سعید سفیدآبی فینی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 73 صادره از کاشان بشماره ملی 1262976243 ششدانگ یکبابخانه و 
باغچه بمساحت 405/99 مترمربع بشــماره 7771 فرعی مجزی از 1064 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت مشاعی  ( 
30(رای شــماره139860302034014829 هیــأت اول. عاطفه مهــدی زاده ارمکی 
فرزندعبــاس بشــماره شناســنامه 1250464269 صــادره از کاشــان بشــماره ملی 
1250464269-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 87 مترمربع بشماره 7772 
فرعی مجزی از 482 فرعی از پالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت 

مشاعی  (
31(رای شماره139860302034014827 هیأت اول . ســید حسین تقریری فرزند میر 
ابوالقاسم  بشماره شناسنامه 1596 صادره از کاشان بشماره ملی1262044332-  سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 87 مترمربع بشماره 7772 فرعی مجزی از 482 فرعی از 

پالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت مشاعی  (
32(رای شــماره139860302034015480 هیأت اول. رضا حاجی آخوندی  فینی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 97 صادره از کاشان بشماره ملی 1263008917 ششدانگ قطعه 
زمین مشتمل بر چند بابخانه بمساحت 11904/15 مترمربع بشماره 7773  فرعی مجزی 

از 698 فرعی از پالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت مشاعی( 
33(رای شماره13986030203400744 هیأت اول. نرجس روحی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 46386 صادره از کاشان بشماره ملی 1260453944 ششدانگ یکبابخانه و باغچه  
بمساحت 304/25 مترمربع بشماره 7774 فرعی مجزی از 774 فرعی از پالک 34- اصلی 

واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت مشاعی  (
34( رای شماره139860302034014837 هیأت دوم.مجید پورنرگس فرزند رضابشماره 
شناسنامه 0 صادره ازکاشان بشماره ملی 1230005218-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
65/40 مترمربع بشماره 7328 فرعی مجزی از 1010 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در 

لتحر بخش2) خریداری از رمضان قاسمی دوم( 
35( رای شماره139860302034014833 هیأت دوم.مرتضی صفری فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 63 صادره ازکاشان بشماره ملی1263568394-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
153/25 مترمربع بشماره 7329 فرعی مجزی از 427/5756 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2کاشان)خریداری از زهره سادات تهامی(
36( رای شــماره139860302034014959 هیأت دوم.طاهره رزاق زاده لتحری فرزند 
سلطانعلی بشماره شناسنامه 1377 صادره ازکاشان بشماره ملی1261040351-ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 567/27 مترمربع بشماره 7330 فرعی مجزی از باقیمانده 1467 فرعی 

از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2)مالک رسمی(
 37( رای شماره139860302034015149 هیأت اول.حمزه اربابی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 1250357101 صادره ازکاشان بشماره ملی1250357101 -ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 148/25 مترمربع بشماره 7331 فرعی مجزی از 312 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2)مالک رسمی( 
38( رای شماره139860302034014821 هیأت اول.طیبه قزلباش فرزند فتح اله بشماره 
شناسنامه 1125صادره از تهران بشماره ملی0066918979 -ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
152/35 مترمربع بشماره 7334 فرعی مجزی از 217 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در 

لتحر بخش2)مالک رسمی(
39( رای شــماره139560302034015070هیأت دوم.حمید زارع فرزند علی بشــماره 
شناســنامه 0 صادره از کاشــان بشــماره ملی1250155762- ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت112/70 مترمربع بشماره15297  فرعی مجزی از 372فرعی ازپالک49- اصلی 

واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )خریداری ازعلی مصطفوی الحسینی و غیره(
40( رای شــماره139560302034015431هیأت اول.سمانه نصیرزاده اردستانی فرزند 
ماشااله بشماره شناسنامه 11180 صادره از کاشان بشماره ملی1263424295-سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت148/20مترمربع بشماره15296 فرعی مجزی از 

14599فرعی ازپالک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان ))مالک رسمی(
41( رای شماره139560302034015430هیأت اول.حامد حفیظیان فرزند عبداله بشماره 
شناسنامه 15296 صادره از کاشان بشماره ملی1263403417-سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت148/20مترمربع بشــماره15296 فرعی مجزی از 14599فرعی 

ازپالک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان ))مالک رسمی(
42( رای شــماره139860302034014849هیأت دوم .رســول هماوردی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 320صادره از کاشان بشماره ملی1263512887- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت155/30 مترمربع بشماره15303  فرعی مجزی از 489فرعی ازپالک49- اصلی 

واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )خریداری از خانم شمسی رباطی(
43( رای شــماره139860302034015200هیأت اول.غالمرضا طحان فرزند محمود  
بشماره شناسنامه 313 صادره از کاشان بشماره ملی 1261933461-  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت91/75مترمربع بشــماره15300  فرعی مجزی از 12445  فرعی  

ازپالک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت مشاعی(
44( رای شماره139860302034015201هیأت اول.سمیرا راسته فرزند غالمرضا  بشماره 
شناسنامه 92 صادره از نطنز بشماره ملی 1239550774-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت91/75مترمربع بشماره15300  فرعی مجزی از 12445  فرعی  ازپالک49- اصلی 

واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت مشاعی(
45( رای شــماره139860302034014328هیأت دوم.اشــرف نعیمــی برزکی فرزند 
عبدالحمید بشــماره شناســنامه 321 صادره از قمصر بشــماره ملــی 1263548431- 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بمســاحت180/87مترمربع بشــماره15308  فرعی 
 مجــزی از 1471 فرعــی  ازپــالک49- اصلــی واقع درصفــی آباد بخش2 کاشــان

 )خریداری از فرخند فتاحی(

46( رای شماره139560302034001124هیأت اول.آسیه هاشمی مسکر فرزند علی اکبر 
بشماره شناسنامه 438 صادره از کاشان بشماره ملی1261951468- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت107/96 مترمربع بشماره15309 فرعی مجزی از8250 فرعی ازپالک49- اصلی 

واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی(
47( رای شماره139560302034001125هیأت اول.علی اکبر درخواه فرزند رمضانعلی 
بشماره شناسنامه 1279 صادره از کاشان بشماره ملی1261781430- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت107/96 مترمربع بشماره15309 فرعی مجزی از 8250 فرعی ازپالک49- اصلی 

واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت رسمی(
48(رای شماره139860302034014820هیات اول.عباســعلی عباسی کاشانی فرزند 
احمدبشماره شناســنامه240صادره از کاشان بشــماره ملی 1261791096- ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت186/90مترمربع بشماره2613 فرعی مجزی از 179 فرعی ازپالک 

53- اصلی واقع در یحیی ابادبخش2 کاشان)مالک رسمی(
49(رای شماره139860302034014826هیات اول.ســعید محمد قاسم پیرانی فرزند 
محمدبشماره شناسنامه15195 صادره ازکاشان بشماره ملی 1263464432- ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت40/60مترمربع بشماره3124فرعی مجزی از43 فرعی ازپالک53-

اصلی واقع در یحیی ابادبخش2 کاشان)مالک رسمی(
50(رای شماره139860302034000854هیات اول.سید محمد تقی دست یافته فرزند سید 
جواد بشماره شناسنامه 153 صادره ازکاشان  بشماره ملی 1261714970- ششدانگ یکباب 
دکان  بمساحت18/20مترمربع بشماره3129 فرعی مجزی از 2687 فرعی ازپالک53-

اصلی واقع در یحیی ابادبخش2 کاشان)مالک رسمی(
 51( رای شماره139860302034015459هیأت اول.زهره صادق نقادی فرزند سید حسین 
بشماره شناسنامه63صادره از کاشان بشــماره ملی1261690214-ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 190/40 مترمربع بشماره 388 فرعی مجزی از 213 فرعی  از پالک112- اصلی  

واقع در بخش 2 کاشان )مالک رسمی( 
52( رای شماره139860302034015460هیأت اول.ریحانه شاه باال فرزند جوادبشماره 
شناســنامه9845صادره از کاشان بشــماره ملی1263410960-ششــدانگ یکبابخانه  
بمساحت 190/10 مترمربع بشماره 389 فرعی مجزی از 213 فرعی  از پالک112- اصلی  

واقع در بخش 2 کاشان )مالک رسمی(
53(رای شــماره139860302034001120 هیات اول .علی اصغر نطقی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 827 صادره از تهران  بشماره ملی 0050146998- ششدانگ یکبابخانه 
و مغازه بمساحت 58/76 متر مربع بشماره 5741  فرعی مجری از2236 فرعی ازپالک1-

اصلی واقع درراوندبخش4کاشان)مالکیت رسمی( 
54(رای شماره139860302034000234 هیات دوم .مهدی شیخی عوض فرزند میرزا 
علی بشماره شناسنامه 23 صادره از الیگودرز  بشــماره ملی 4172799310- ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 122/25 متر مربع بشــماره 5742  فرعی مجری از69 فرعی 

ازپالک1-اصلی واقع درراوندبخش4کاشان)خریداری از محسن کریم زاده( 
55(رای شــماره139860302034001121 هیات اول .سعید رضا طوقانی فرزند مهدی 
بشماره شناســنامه 3651 صادره از تهران  بشماره ملی 0056438958- ششدانگ قطعه 
زمین محصور مشتمل بر ساختمان بمساحت 232/25 متر مربع بشماره 5743  فرعی مجری 

از 2199 فرعی ازپالک1-اصلی واقع درراوندبخش4کاشان)مالک رسمی(
56(رای شــماره 139860302034001065 هیات اول .مهــدی علیزاده  صاحب آبادی  
فرزند رضا بشماره شناسنامه 71 صادره از کاشان بشماره ملی 1263594107 –ششدانگ 
 یکبابخانه بمساحت142/30مترمربع بشماره1787فرعی مجزی از 933 فرعی   ازپالک

4-اصلی واقع در خزاق بخش4 کاشان)مالکیت رسمی(
 57(رای شــماره 139860302034013629هیات اول.اعظم اسماعیلی فرزند رجبعلی   
بشماره شناسنامه 1 صادره از کاشان  بشماره ملی 1263202111- ششدانگ  یکباب خانه و 
باغچه  بمساحت516/89مترمربع بشماره 1537 فرعی مجزی از 655 فرعی ازپالک122-

اصلی واقع در روستای کله بخش5 کاشان)مالک رسمی(
58(رای شــماره 139860302034015407هیات اول.اصغر آزاده فرزند حسین   بشماره 
شناســنامه 360 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1261451473- سه دانگ  از ششدانگ  
ساختمان مشتمل بر باغ  بمساحت1971مترمربع بشماره 4023 فرعی مجزی از 852 فرعی 

ازپالک35-اصلی واقع درنیاسر بخش6 کاشان)مالک رسمی(
59(رای شماره 13986030203401540-هیات اول.زهرا آزاده نیاسر فرزند حسین  بشماره 
شناسنامه 3608 صادره ازکاشان  بشــماره ملی 1260552462- یکدانگ ونیم مشاع   از 
ششدانگ  ساختمان مشتمل بر باغ بمساحت 1971مترمربع بشماره 4023 فرعی مجزی از 

852 فرعی ازپالک35-اصلی واقع درنیاسر بخش6 کاشان)مالک رسمی(
60(رای شــماره 139860302034015408-هیات اول.قدسی آزاده نیاسر فرزندحسین 
بشماره شناسنامه 259صادره ازکاشان  بشماره ملی 1261481399- یکدانگ ونیم مشاع   
از ششدانگ  ساختمان مشتمل بر باغ بمساحت 1971مترمربع بشماره 4023 فرعی مجزی 

از 852 فرعی ازپالک35-اصلی واقع درنیاسر بخش6 کاشان)مالک رسمی(
61(رای شماره 139860302034015202-هیات اول.حسن توسلی نیاسری فرزند علی 
آقا بشماره شناسنامه 73 صادره از نیاسر  بشماره ملی 1262832306- ششدانگ  یکباب  
مغازه  به استثنای ثمن اعیانی آن بمساحت 104/85مترمربع بشماره 4025 فرعی مجزی از 

3867 فرعی ازپالک35-اصلی واقع درنیاسر بخش6 کاشان)مالک رسمی( 
62(رای شــماره 139860302034014822-هیات اول.محمد خبازی نیاسر فرزند علی 
محمد   بشماره شناسنامه 24 صادره از کاشان  بشماره ملی 1262759201- سه دانگ از 
ششدانگ  یکباب  خانه بمساحت 105/90 مترمربع بشماره 4030 فرعی مجزی از 2630 

فرعی ازپالک35-اصلی واقع درنیاسر بخش6 کاشان)مالک رسمی(
63(رای شماره 139860302034014823-هیات اول.مریم خبازی نیاسر فرزند محمد   
بشماره شناســنامه 2887 صادره از تهران  بشــماره ملی 0052688305- سه دانگ از 
ششدانگ  یکباب  خانه بمساحت 105/90 مترمربع بشماره 4030 فرعی مجزی از 2630 

فرعی ازپالک35-اصلی واقع درنیاسر بخش6 کاشان)مالک رسمی(
64(رای شــماره 139860302034001119-هیات اول.روح اله عمو رمضان زاده فرزند 
محمد   بشماره شناسنامه 2881 صادره از نیاسر  بشماره ملی 1261101863- ششدانگ 
قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات با کاربری کشاورزی بمســاحت 100155/98 مترمربع 
بشــماره 4 فرعی ازپالک72- اصلی واقع در مزرعه بیدچه نیاســر بخش6 کاشان)مالک 

رسمی(
رای اصالحی ؛ شماره139860302034010904 هیأت دوم مجتبی قادری فرزند عبدالعلی  
بشماره شناسنامه 1243 صادره از کاشان بشماره ملی 1262000157-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 111/86 مترمربع بشــماره 24524 فرعی مجزی از 2021 فرعی  از پالک15- 

اصلی  واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(  
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  ســند 

مالکیت صادرخواهد شد0
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/3/17
تاریخ انتشارنوبت دوم :    1399/4/1   

م الف: 864102  مهدی اسماعیلی طاهری سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک کاشان 
حصر وراثت

 3/68 آقا/خانم احسان حمامی نصرآبادی به شناســنامه شماره 15 به شرح دادخواست به 
کالسه382/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه رحیمیان به شماره شناسنامه 782 در تاریخ 1395/09/14اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفت ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1-احسان حمامی 
نصرآبادی فرزند ماشااله به شماره شناسنامه 15، 2-زهره حمامی نصرآبادی فرزند ماشاهلل 
به شماره شناسنامه 1330 ، 3-معصومه حمامی نصر آبادی فرزند ماشااله به شماره شناسنامه 
77  ، 4-محبوبه حمامی ناصرآبادی فرزند ماشااله به شماره شناسنامه 49721 ، 5- منصوره 
حمامی نصرآبادی فرزند ماشااله به شماره شناسنامه 75 فرزندان متوفی والغیر،  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تاهر 
کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی / متوفی نزد او  باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:861345 قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان

حصر وراثت
3/69  آقا /خانم عباسی نیکومنش به شناسنامه شــماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 
424/99از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
آفاق سیدی خزاقی به شماره شناسنامه 3 در تاریخ1396/01/03اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1-ماشــاهلل نیکومنش فرزند 
مشهدی عباس به شماره شناسنامه 103 همسر متوفی 2-عباس نیکومنش فرزند ماشااهلل 
شماره شناســنامه 4 ، 3- فروغ نیکومنش فرزند ماشااهلل شــماره شناسنامه 9 ، 4- حسن 
نیکومنش فرزند ماشــااهلل به شماره شناســنامه 14، 5-خدیجه نیکومنش فرزند ماشااهلل 
شماره شناسنامه 25، 6-زینب نیکومنش فرزند ماشااهلل به شماره شناسنامه 23، 7-فاطمه 
نیکومنش فرزند ماشااهلل شماره شناســنامه 5 ، 8-علی نیکومنش فرزند ماشاهلل به شماره 
شناسنامه 17 ،  9-محمدرضا نیکومنش فرزند ماشااهلل شماره شناسنامه 431 ، 10-معصومه 
نیکومنش فرزند ماشاهلل به شماره شناسنامه یک فرزندان متوفی و والغیر، اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا حرکت 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی متوفیه نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه شورا تقدیم دارد واال آگهی صادر خواهد شد. م الف:862182  قاضی شعبه شورای 

ششم حل اختالف کاشان
حصر وراثت

3/70  آقا/خانم محمد زوار رضا به شناســنامه شــماره 46955 به شــرح دادخواست به 
کالسه343/99 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی اکبر زوار رضا به شماره شناسنامه 869 در تاریخ 20/ 12/ 1398 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1-محمد زواررضا فرزند 
علی اکبر به شماره شناسنامه 46955 ، 2-مریم زوار رضا فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 
92 ،3-رضا زوار رضا فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 46  ، 4-ناهید زواررضا فرزند علی 
اکبر به شماره شناسنامه33 ،  5-صدیقه زوار رضا به شماره شناسنامه  1910 فرزندان متوفی 
و الغیر،  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه 
آگهی  می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقویم دارد واال آگهی صادرخواهد شد. م الف:862058 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان
حصر وراثت

3/71 آقــا /خانم زهــرا نجاتی آقــا خانم زهــرا نجاتی ورکان به شناســنامه شــماره 
1250486815به شــرح دادخواست کالســه 240/99از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد نجاتی ورکانی به شــماره 
شناســنامه 513 در تاریــخ 30 /01/ 1399 اقامتــگاه دائمــی خود بــدود زندگی گفته 
ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 1-صفیــه  عبــاس زاده ورکانی فرزند 
یداهلل به شــماره شناســنامه 2مادر متوفی 2- ســکینه ســرمالقی فرزند محمد شماره 
شناســنامه 1همســر متوفی 3- زهرا نجاتی ورکانی فرزند محمد به شــماره شناسنامه 
1250486815 ، 4-ســمیرا نجاتــی ورکانــی فرزنــد محمد به شــماره شناســنامه 
1250242738فرزندان متوفی و الغیر، اینک با انجام تشــریفات  مقدماتی درخواســت 
 مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه از 
متوفی/ متوفیه نزد او با شد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقویم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:861352 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان
حصر وراثت

 3/72 آقا/خانم جواد پهلوان دوســت به شناســنامه شماره 309 به شــرح دادخواست به 
کالسه213/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ذبیح اهلل پهلوانی دوست به شماره شناسنامه 1 در تاریخ 4 /1399/01 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت  آن مرحوم منحصر است به 1-زهرا بهروزبه  شماره 
شناسنامه 878 همسر متوفی، 2- جواد پهلوان دوست فرزند ذبیح اهلل شماره شناسنامه 309 ، 
3-نرجس پهلوان دوست فرزند ذبیح اهلل به شماره شناسنامه 1158 ،4- فاطمه پهلوان دوست  
فرزند ذبیح اهلل به شماره شناسنامه 74  ، 5-محمدرضا پهلوان دوست فرزند ذبیح اهلل به شماره 
شناسنامه 571 فرزندان متوفی والغیر،  اینک با انجام تشریفات  مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تاهر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی/ 
متوفیه نزداو باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:860325 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان
حصر وراثت

3/73  آقا / خانم ماشااله عابدینی برزی  به شناسنامه شــماره 709 به شرح دادخواست به 
کالسه 00078/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد عابدینی برزی به شماره شناسنامه 629  در تاریخ 98/10/22   اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ماشااله  عابدینی 
برزی فرزند محمد به ش ش 709 ، 2- مجید عابدینی برزی فرزند محمد به ش ش 6909 
فرزندان متوفی، 3- رقیه رف رف فرزند عباس به ش ش 545 همسر متوفی، اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی / متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف :863880  قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

3/74  آقا / خانم حسینعلی الماسی   به شناسنامه شماره 92 به شرح دادخواست به کالسه 
383/99   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زهرا قدوسی  به شماره شناســنامه 139   در تاریخ 98/12/28   اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حســینعلی الماسی فرزند 
غالمعلی به ش ش 92 همسر متوفی، 2- صادق الماسی فرزند حسینعلی به ش ش 37159، 
3- سمانه الماسی فرزند حسینعلی به ش ش 2528 ، 4- زینب الماسی فرزند حسینعلی به 
ش ش 1272045528 فرزندان متوفی و الغیر، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه ای از متوفی / متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف :863906 قاضی شعبه ششم شورای حل 

اختالف کاشان 
حصر وراثت

3/75  آقا / خانم محمدرضا حمامی   به شناسنامه شماره 330 به شرح دادخواست به کالسه از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان باقر حمامی 
مرقی  به شماره شناســنامه 27   در تاریخ 1399/1/13   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- شمسی صحرائی فرزند رضا به ش ش 
808 همسر متوفی، 2- مجتبی حمامی مرقی به ش ش 3425 ، 3- محمدرضا حمامی به ش 
ش 330 ، 4- ابوالفضل عرفانی مقدم به ش ش 292 ، 5- مهدی حمامی به ش ش 1005 ، 
6- مرتضی حمامی مرقی به ش ش 1334، 7- محمدعلی حمامی به ش ش 46195 همگی 
فرزندان متوفی والغیر ، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی / متوفیه 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف :864839 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

3/76  آقا / خانم ابوالقاسم حاجی زاده    به شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالسه 
458/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه لتحری  به شماره شناســنامه 611 در تاریخ 1394/7/8   اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ابوالقاسم حاجی زاده فرزند 
مسلم به ش ش 12 ، 2- عباس حاجی زاده فرزند مسلم به ش ش 51 ، 3- محمود حاجی 
زاده فرزند مسلم به ش ش 6 ، 4- احمد حاجی زاده فرزند مسلم به ش ش 2 همگی فرزندان 
متوفی والغیر ، اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی / متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف :863907  قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
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مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اصفهان اعالم کرد:

حمایت از بیمه شدگان روستایی درگیر کرونا در استان اصفهان
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستاییان و عشایر اســتان اصفهان گفت: به ۵۰۰ نفر از 
مستمری بگیران درگیر کرونا در اســتان اصفهان وام ۳ میلیون تومانی بدون ضامن پرداخت می 
شود.عماد اســتکی اظهار کرد: این صندوق یک نهاد عمومی غیر دولتی و زیر مجموعه وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی اســت که فعالیت اجرایی خود را از ســال ۸۴ آغاز کرد.وی، هدف اصلی از 
تشکیل این صندوق را حمایت از روستاییان و عشایر و افراد دیگری دانست که مشمول هیچ بیمه 
ای نیستند. مدیر صندوق بیمه تامین اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اصفهان افزود: 
کشاورزان، روستاییان، عشایر، قالی بافان، شاغالن حوزه صنایع دستی، کارگران فصلی، رانندگان 
که بار و مسافر بین جاده ای حمل می کنند، دامپزشکان و مهندسان کشاورزی ساکن شهرهای زیر 
۲۰ هزار نفر مشموالن این صندوق هســتند.وی با بیان اینکه هم اکنون در استان اصفهان ۷۶ هزار 
و ۶۷۶ نفر در صندوق بیمه عضو شده اند، گفت: این صندوق سه تعهد در قبال بیمه شدگان دارد که 
شامل مستمری بازنشستگان است و شرط اصلی آن داشتن ۶۵ سال سن و ۱۵ سال پرداخت حق 
بیمه است، همچنین از کارافتادگی و فوت جزو تعهدات این صندوق است؛ اما بحث درمان توسط 

سازمان بیمه سالمت انجام می شود.

جزییات برگزاری آزمون پایان ترم در دانشگاه فرهنگیان اصفهان
مدیر روابط عمومی دانشــگاه فرهنگیان اصفهان گفت: بر اساس مصوبات جلسه شورای آموزش 
دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان، آزمون ها در این دانشگاه به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار 
می شود که نحوه برگزاری آزمون مجازی و آنالین متعاقبا اعالم خواهد شد.رضاعلی معصومی اظهار 
کرد: بر اساس این مصوبات آزمون ها به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار می شود، نحوه برگزاری 
آزمون مجازی و آنالین و سایت مربوطه نیز توسط اساتید و پردیس ها و مراکز مربوطه متعاقبا اعالم 
خواهد شــد.مدیر روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان اصفهان با اشــاره به اینکه شرایط اصفهان در 
خصوص شیوع کرونا قرمز اعالم شده است، افزود: با توجه به اینکه هیچ گونه خدمات رفاهی از جمله 
خوابگاه و تغذیه به دانشجویان ارائه نمی شود، حضور دانشجویان در پردیس ها و مراکز جهت رفع 
اشکال الزامی نیست و ضرورت ندارد و دانشجویان می توانند جهت رفع اشکال به صورت مجازی 
با استاد مربوطه هماهنگ شــوند.وی تصریح کرد: از ۱۷ خرداد تا زمان شروع امتحانات، اساتید 
جهت رفع اشکال و پاسخگویی به دانشجویان به صورت مجازی آمادگی دارند و جدول زمان بندی 

پاسخگویی اساتید به دانشجویان از سوی پردیس ها و مراکز اعالم خواهد شد.

 دانش آموزان اصفهانی در دومین جشنواره
احسان درخشیدند

 معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان از درخشش کانون های دانش آموزی این 
جمعیت در دومین جشنواره سرود و نمایش احسان سازمان جوانان خبر داد.حیدر علی خانبازی 
با بیان این مطلب، اظهار کرد: تقویت روحیه نشــاط، شادابی و انسجام تشکیالتی در میان اعضای 
کانون های دانش آموزی، ایجاد گرایش برای گروه های ســرود و نمایش دانش آموزی فعال به 
سوی زمینه های صلح و دوستی و ایجاد شور و نشــاط نوع دوستی برای تجلی گفتارها و رفتارهای 
بشردوستانه در قالب هنری از اهداف اصلی برگزاری این جشــنواره است به همین منظور دانش 
آموزان اصفهانی در این جشنواره حضوری پر رنگ داشته اند.وی افزود: پس از اعالم نتایج دومین 
جشنواره سرود و نمایش احسان ســازمان جوانان، گروه سرود مدرســه حضرت خدیجه کبری 
شهرستان اصفهان توانست رتبه دوم و گروه سرود مدرسه شهید شمس آبادی شهرستان اصفهان 
رتبه سوم این جشنواره را کسب کرده و گروه نمایش مدرسه امیر کبیر مبارکه و در بخش خاطره گویی 

خانم فائض از شهرستان مبارکه موفق به کسب رتبه دوم این جشنواره شدند.

 با وجود افزایش بارش ها طی دو سال اخیر در اصفهان؛ اما همچنان مسئله خشکسالی و افزایش دما در استان قابل مشاهده 
خواهد بود؛

روزهای گرمی در پیش است

بررسـی های هواشناسـی در اصفهان در  پریسا سعادت
حالـی افزایش ۲ درجـه ای دمـا فراتر از 
حـد معمـول در اسـتان اصفهـان را نشـان مـی دهد کـه کارشناسـان 
هشـدار داده اند امسـال تابسـتان گرم تـری را تجربه خواهیـم کرد و 
به نظر می رسـد با توجه به شـیوع خشکسـالی در بیـش از ۸۰ درصد 
از مناطـق اصفهـان این گرما امسـال برای مردم اسـتان طاقت فرسـا 

تر خواهد بود.
 پیش تـر مسـئوالن سـازمان هواشناسـی اسـتان اصفهـان اعـالم 
کرده بودنـد ۸۰.۶ درصـد از مسـاحت این اسـتان درگیر خشکسـالی 
اسـت و بقیه شـرایط عادی یا ترسـالی متوسـط دارد. بر این اسـاس 
اعـالم شـده مجمـوع خشکسـالی در فریدون شـهر ۴۰.۵ درصـد 
اسـت کـه نسـبت بـه سـایر شهرسـتان های اسـتان کمتـر بـوده؛ اما 
مجمـوع خشکسـالی در شهرسـتان های خمینـی شـهر، خوانسـار 
و فالورجـان  صـد در صـد اسـت. همچنیـن خشکسـالی دراز مـدت 
بـا درجـات مختلـف در بیشـتر مسـاحت شهرسـتان های اسـتان 
قابل مشـاهده اسـت فقـط در مسـاحت ناچیـزی از شهرسـتان های 

اردسـتان، اصفهان، سـمیرم، شـاهین شـهر و میمـه، فریدون شـهر و 
ناییـن ترسـالی بـا درجـات مختلـف دیـده می شـود. ایـن وضعیـت 
در حالـی اسـت که عـالوه بـر کمبود بـارش هـا رصدهـا و یافتـه های 
هواشناسـی نشان می دهد امسـال تابسـتان داغ تری را در کل کشور 
و بـه تبـع آن در اسـتان اصفهـان تجربـه خواهیـم کـرد. کارشناسـان 
هواشناسـی مـی گویند، بـارش های دو سـال اخیـر هیـچ تاثیری در 
کاهـش دمـا نخواهنـد گذاشـت! بر ایـن اسـاس رونـد دما بـه دلیل 
افزایـش دمـای کل کـره زمیـن ناشـی از انتشـار گازهـای گلخانه ای، 

همچنـان صعـودی اسـت.
 افزایـش دمـا بـه میـزان تابـش خورشـید، انتشـار گازهـای گلخانـه 
ای و منابـع آالینـده هـا بـاز مـی گـردد و ارتباطـی بـه بـارش نـدارد. 
ایـن مسـئله بـی شـک بـرای اسـتان اصفهـان هـم صـدق مـی کنـد 
و بـا وجـود افزایـش بـارش هـا طـی دو سـال اخیـر در اسـتان امـا 
لی و افزایـش دمـا در اسـتان قابـل  همچنـان موضـوع خشکسـا
مشـاهده خواهـد بـود. بـر اسـاس اعـالم مدیـرکل هواشناسـی 
اسـتان اصفهـان، میانگیـن وزنـی بارندگـی اسـتان از ابتـدای سـال 

زراعـی جاری یکـم مهر تـا دهم مـاه خـرداد بـه میـزان ۱۶۱ میلی متر 
ثبـت شـده اسـت.حمیدرضا خورشـیدی اظهارداشـت: بیشـترین 
افزایـش بـارش در مناطـق شـمالی اسـتان حـدود ۲۵ درصـد فراتـر 
از مقـدار معمـول و بیشـترین کاهـش مربـوط بـه نیمـه مرکـزی و 
شـرق اسـتان حـدود ۱۵ درصـد کمتـر از مقـدار معمـول اسـت.وی 
ادامـه داد: وضعیـت بـارش در نواحـی غـرب و سرچشـمه های آبـی 
 زاینـده رود در مناطـق بـاال دسـت، در حـد معمـول و کمتـر از مقـدار

 طبیعی است.
مدیـرکل هواشناسـی اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه میانگین 
دمای اسـتان از ابتـدای سـال زراعی جاری تـا کنون حـدود پنج دهم 
درجه باالتـر از معمول اسـت، گفت: وضعیـت میانگین دمای اسـتان 
از ابتـدای خردادماه تا کنـون حدود ۲ درجه سـانتیگراد فراتـر از مقدار 
بلنـد مدت ثبت شـد کـه در نیمـه شـمالی اسـتان افزایش دمـا فراتر 
از ۲ درجـه و بیـن ۲ تـا سـه درجـه سـانتیگراد اسـت.وی با اشـاره به 
وضعیت خشکسـالی اسـتان یادآور شد: ۱.۳ درصد مسـاحت استان 
بر اسـاس شـاخص خشکسـالی spei در یک دوره یک سـاله تحت 
تاثیـر خشکسـالی بسـیار شـدید اسـت و ۹.۵ درصـد خشکسـالی 
شـدید، ۲۷.۶ درصـد خشکسـالی متوسـط و ۲۴ درصد خشکسـالی 
خفیف مواجه اسـت که در مجموع ۶۲ درصد مسـاحت اسـتان درگیر 
خشکسـالی است.خورشـیدی بیان کرد: ۲۱ درصد مسـاحت اسـتان 
در یـک دوره ۱۰ سـاله بر اسـاس شـاخص خشکسـالی، تحـت تاثیر 
خشکسـالی بسـیار شـدید و ۱۵ درصـد خشکسـالی شـدید و ۲۳.۶ 
درصد خشکسـالی متوسـط و در مجموع ۷۶ درصد مسـاحت استان 

درگیر خشکسـالی اسـت.
وی ادامـه داد: تحلیل سـامانه جوی در یک مـاه آینده بیانگـر تقویت 
شـرایط و مانـدگاری الگو هـای تابسـتانه و مرکـز پـر ارتفـاع جنـب 
حاره ای روی اسـتان اسـت بـه طوری کـه بیشـترین افزایـش ارتفاع 
در الیـه میانـی جـو در نیمـه شـمالی اسـتان خواهـد بود.مدیـرکل 
هواشناسـی اسـتان اصفهان با اشـاره به پیـش بینـی وضعیت بارش 
و دمـای اسـتان طـی یـک مـاه آینـده خاطرنشـان کـرد: افزایـش 
قابـل توجه دمـا فراتـر از معمـول در اسـتان بین چهـار تا هفـت درجه 
سـانتیگراد بیشـترین افزایـش در نواحـی شـمال غـرب، شـمال، 
شـمال شـرق تا یک هفتـه آینـده خواهـد بـود و افزایش دمـای بین 
۲ تـا چهار درجـه سـانتیگراد در اسـتان بیشـترین افزایـش در نواحی 

شـمالی اسـت.

مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان 
با اشــاره به آماده باش اســتان برای پیشگیری 
و مقابله با بیماری ســالک در تابســتان امسال، 
گفت: اقدامات پیشگیرانه سال گذشته به کاهش 
این بیماری در اســتان اصفهان منجر شد.منصور 
شیشه فروش با اشاره به نزدیک شدن فصل گرما 
و احتمال شیوع بیماری سالک در مناطق گرمسیر 
اســتان اصفهان، اظهار کرد: این بیماری در مناطق 

شــمالی و مرکزی به ویژه شهرستان های کویری 
اســتان از جمله بــن رود )ورزنه( نطنــز، برخوار، 
اردستان، شاهین شهر، کاشــان و آران و بیدگل و 
جلگه وجود دارد.وی با بیان اینکه از ســال ۸۷ تا 
۹۶ به دنبال اجرای اقدامات پیشــگیری و کنترل، 
شیوع سالک از ســه هزار مورد به ۹۶۰ مورد رسید، 
افزود: سال های ۹۶ و ۹۷ شــمار مبتالیان به این 
بیماری در برخی مناطق اســتان روندی افزایشی 
داشت؛ برای مثال سال ۹۷ در ورزنه یک هزار نفر 
مبتال به ســالک گزارش شد؛ اما ســال گذشته در 
پی اقدامات کنترلی این رقــم به کمتر از یکصد نفر 
رسید.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، 
جمــع آوری و دفع نامناســب زبالــه، نخاله های 
ســاختمانی و کودهــای حیوانــی، ناکافی بودن 
اقدامات بهداشــتی و تغییرات زیست محیطی از 

جمله توسعه کشــاورزی و کویر زدایی را از عوامل 
موثر در گسترش بیماری سالک برشمرد و اضافه 
کرد: ناآگاهی مردم دربــاره این بیماری در مناطق 
درگیر سالک نیز از دیگر عوامل تاثیر گذار بر شیوع 
آن اســت از این رو آموزش و اطالع رسانی در این 
زمینه بسیار اهمیت دارد.مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان، مبــارزه با جونــده )موش 
صحرایی( با طعمه گذاری، بهسازی و رفع مشکالت 
زیســت محیطی و مرمت مخروبه هــای کویری، 
جمع آوری زباله هــا، دفع بهداشــتی نخاله های 
ساختمانی، اصالح شبکه فاضالب، گندزدایی و بهره 
برداری از پساب را از جمله اقدامات موثر در کاهش 
شیوع سالک دانســت و اظهار کرد: اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان امسال نیز 
اقدامات در زمینه مقابله با سالک را دنبال می کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: 

با اقدامات پیشگیرانه سالک را مهار کردیم

مرکز تکثیر گوزن 
زرد ایرانی در کشور 

تولــد ۱۰ گوســاله گــوزن زرد 
ایرانــی در پناهــگاه حیــات 
وحش دشت ناز ســاری تنها 
مرکز تکثیر این گونه در کشور 
تعداد ایــن گوزن هــا در این 
پناهگاه را به ۵۳ راس رساند .

اجرای دوباره طرح زوج و فرد از امروز
اجرای دوباره طرح زوج و فرد از ۱۷ خرداد در اصفهان آغاز می شــود.رییس پلیس راهور استان 
با بیان اینکه به علت افزایش تردد در محدوده مرکزی شهر اصفهان، طرح زوج و فرد از شنبه ۱۷ 
خرداد)امروز( در اصفهان اجرا می شود، گفت: جریمه ورود به طرح زوج و فرد به ۱۰۰ هزار تومان 
افزایش یافته است.سرهنگ محمدرضا محمدی افزود: پیامک اعمال قانون پس از تایید نهایی 

پلیس به شماره تلفن همراه ثبت شده در سامانه شماره گذاری راهور ارسال می شود.

انتشار تصاویر خصوصی دختر نوجوان جهت انتقام
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان از شناسایى و دستگیرى عامل انتشار 
تصاویر خصوصى دختر نوجوان در فضاى مجازی خبر داد.ســرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر 
گفت: در پى مراجعه یکی از شهروندان به همراه دختر نوجوان خود به پلیس فتا و ابراز نگرانى وی 
مبنى بر انتشار تصاویر خصوصى و محرمانه دخترش، رسیدگى به این موضوع در دستور کار پلیس 
قرار گرفت.وی افزود: کارشناسان پلیس فتا پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات اولیه دریافتند 
فردى ناشناس با انتشــار تصاویر خصوصى و محرمانه از دختر شــاکی و انتشار آن در شبکه هاى 
اجتماعى اینستاگرام قصد ایجاد مزاحمت و هتک حیثیت از وى را داشته است.این مقام مسئول 
عنوان داشت: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات فنى و اقدامات پلیسى توانستند سرنخ هایى 
از عامل انتشار تصاویر یافته و پس  از شناسایی هویت متهم که از دوستان فرزند شاکی بود، وی را 

با هماهنگى مقام قضایى به پلیس فتا منتقل کردند.

کودک 2 ساله در کلهرود غرق شد
سخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان از غرق شدگی کودک دو ســاله در جوی آب کوهستانی 
روستای کلهرود خبر داد.عباس عابدی با اشــاره به حادثه غرق شدگی در مورچه خورت اظهار کرد: 
این حادثه که روز چهارشنبه - ۱۴ خرداد - به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد در روستای 
کلهرود منطقه مورچه خورت اتفاق افتاده است.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه 
در این حادثه کودک دو ساله در جوی آب کوهستانی غرق شده بود، اضافه کرد: یک کد اورژانس برای 

این حادثه اعزام و این کودک به بیمارستان گلدیس منتقل شد.

اصفهان به کمپین سازمان ملل برای مبارزه با کرونا پیوست
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: اصفهان به منظور ارائه تجارب خود در 
زمینه مبارزه با ویروس کرونا، به کمپین بین المللی سازمان ملل متحد برای مبارزه با کرونا پیوست.

ایمان حجتی افزود: اصفهــان به منظور ارائه تجارب خود در زمینه مبــارزه با ویروس کرونا، به این 
کمپین بین المللی که به ابتکار برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد تشکیل شده است، پیوست و 
تجارب، راهکارها، درس آموخته ها و برنامه های خود در این زمینه را به کمپین برنامه اسکان بشر 
ملل متحد ارائه داد. حجتی افزود: این کمپین در راستای حمایت و انجام فعالیت های اضطراری 
برای مبارزه با کووید ۱۹ تشکیل شده و در نظر دارد نقشــه راهی برای انجام فعالیت های یکپارچه، 
منســجم، علمی و عملی در جهت مراقبت از شهروندان و ساکنان شــهرهای جهان، به خصوص 
شــهرهای محروم و کم برخوردار ارائه دهد. وی اظهار کرد: بر اســاس گزارش برنامه اسکان بشر 
سازمان ملل متحد، ۱۴۳۰شهر در ۲۱۰ کشــور جهان درگیر ویروس کرونا شدند و بالغ بر ۹۵ درصد 
مبتالیان در مناطق شهری، ساکن بوده اند. در این گزارش آمده است: »یک میلیارد نفر از جمعیت 
جهان، در سکونتگاه های غیررسمی و زاغه های پر ازدحام زندگی می کنند و ۲.۴ میلیارد نفر از مردم 
جهان نیز دسترسی کافی به آب سالم و موادضدعفونی کننده ندارند« بنابراین در شرایط کرونا این 

شهروندان نیازمند کمک و یاری دیگر شهرهای جهان هستند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: ایرنا

خبر روزاخبار

رییس کانون وکالی اصفهان:

فرصت بیشتری برای 
بررسی الیحه استقالل 

کانون وکال نیاز است
رییس کانــون وکالی اصفهان بــا اعتقاد بر 
این که نهاد وکالت کشور یک جزیره و جدا از 
بدنه سیستم قضایی کشــور و مردم نیست، 
پیشــنهاد داد کانون هــای وکال بدون ضرب 
االجل یک ماهــه قوه قضاییــه در محیطی 
همراه با آرامش بتوانند با تشکیل کارگروهی 
مــوارد اصالحیه آیین نامه الیحه اســتقالل 
کانــون وکال را دوباره بررســی کنند.به گفته 
رییسی، کانون های وکال معتقد بودند انجام 
اصالحات عمدتا به حوزه قوانین برمی گردد و 
اصالح آیین نامه فعال ضرورت ندارد، بنابراین 
در نامه ای خطاب به ریاســت قــوه قضاییه 
به طور متفق القــول اعالم کردنــد که آیین 
نامه مذکور فعال نیاز به اصــالح ندارد.وی با 
تاکید بر این کــه تمام کانون های سراســر 
کشــور معتقدند قانون باید اجرا شود، گفت: 
جامعه نه تنها  انتظار نقض قانون را توســط 
قوه قضاییــه و کانون های وکال نــدارد، بلکه 
توقع اجرای قانون از  قوه قضاییه و کانون ها 
بیشتر از سایر نهادها می رود.وی تصریح کرد: 
باید توجه داشت که کانون های وکال با اصالح 
قوانین حــوزه وکالت مخالف نیســتند؛ اما 
معتقدند که اصالحات در قوانین مربوطه باید 
از مدار درست و مطابق با قانون و در راستای 
تامیــن نیازهــای جامعه انجام شــود.وی 
همچنین به مخالفت جامعه حقوقی کشور 
با پیش نویس اصالحی و تالش های مستمر  
اتحادیه و کانون های وکالی سراسر کشور و 
برگزاری نشست با ریاست قوه قضاییه اشاره 
کرد و گفت: در این نشست، ایشان بر رعایت 
اصل حاکمیــت قانون و توجه به اســتقالل 
کانون های وکال، تاکید کردند.وی با اشاره به 
اینکه در بخش دیگر ایــن نامه،   رییس قوه 
قضاییه بر رعایت حقوق مردم تاکید کرده اند، 
گفت: به اعتقاد ما، مــردم ذی نفعان اصلی 
نهاد وکالت کشــور هســتند، توجه به حقوق 
مردم چه در امور فردی و چه در حقوق جمعی 

جزو مسئولیت های صنفی مهم وکالست.

سه شنبه 13 خرداد  1399 / 10 شوال 1441/ 2 ژوئن 2020/ شماره 2987
 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 دومنوبت اول
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بازگشت »کی روش« به ایران
مهاجم گلزن تیم سپاهان سرانجام توانست راهی ایران شــود تا در تمرینات تیمش شرکت کند.

کی روش استنلی، مهاجم تیم سپاهان با انتشــار تصویری اعالم کرد در راه ایران است تا با حضور 
در تمرینات سپاهان برای ادامه فصل آماده شــود. کی روش پیش از این قرار بود زودتر به اصفهان 

برگردد؛ اما به دلیل مشکالت کرونا در برزیل سفر وی به تاخیر افتاده بود.

فرار همزمان مسجد سلیمانی ها از اردو!
تیم فوتبال نفت مسجدســلیمان اردوی آمادگی خود قبل از شروع فصل را در کمپ مجهز تمرینی 
احمدآباد مستوفی تهران برپا کرد و در حالی تصمیم داشــت از ششم خردادماه تا اوایل تیرماه در 
این کمپ تمرین کند که از سال گذشته نیز ۴۰۰ میلیون تومان به این مجموعه بدهکار بود. اعضای 
تیم نفت مسجدســلیمان بعد از گذشت یک هفته از تمرینات شــان، از هتل محل اقامت خود در 
احمدآباد مستوفی گریختند تا مطالبات این مجموعه را پرداخت نکنند. ماجرا از این قرار است که 
کارت های بازی بازیکنان نفت مسجدسلیمان در اختیار این مدیریت کمپ عصر انقالب قرار داشته 
ولی اعضای این تیم به بهانه تست دوم کرونا و انجام بازی دوستانه، کارت های خود را از مدیریت این 
هتل دریافت کرده، از هتل خارج شده و به هتل مشهد در شهر تهران انتقال یافتند!پس از این اتفاق، 
شاگردان مهدی تارتار دیگر به کمپ عصر انقالب در احمدآباد مستوفی برنگشتند و در ادامه مشخص 
شد که تمام اعضای این تیم وســایل خود را جمع آوری کرده و بدون تسویه حساب و هماهنگی با 

کارکنان این کمپ تمرینی، از هتل گریخته اند.

 گام رو به جلوی پرسپولیس در پرونده شکایت 
»گابریل کالدرون«

سرمربی پیشین پرسپولیس برای همکاری با این باشگاه برای رســیدن به توافق بعد از شکایت 
به فیفا پاســخ امیدوارکننده ای داده است.باشگاه پرســپولیس و گابریل کالدرون شکایت های 
دو طرفه ای را به فیفا نســبت به همدیگر در قبــال عدم تعهد به قرارداد  فصــل جاری رقابت های 
لیگ برتر داشــته اند؛ قراردادی که بیش از ۶ ماه دوام نداشــت.با این حال مســئوالن باشــگاه 
پرســپولیس که به خوبی از شــانس کم خود برای پیروزی در این پرونده آگاه هستند، مذاکره با 
ســرمربی آرژانتینی نیم فصل اول این تیم را آغــاز کردند تا بتوانند با وی به توافق برســند.مهدی 
خواجه وند، معاون حقوقی باشــگاه پرســپولیس ضمن اعالم این خبر گفــت: مدیر برنامه های 
کالدرون با تقاضای باشــگاه پرســپولیس برای رســیدن به توافق مالی موافقت کــرده و ما هم 
برای ارائه جزییات پیشــنهادی خود به کالدرون تالش می کنیم.مســئوالن باشگاه پرسپولیس 
نســبت به نشســت حضوری با کالدرون و مدیر برنامه های او در کشــورهای همسایه برای حل 
 این مشــکل نیز ابراز تمایل کرده انــد و در صورت موافقت طرفیــن تا یک ماه آینده جلســه ای

 برگزار می شود.

تدابیر »فرهاد« برای روشن نگه داشتن موتور گلزنی استقالل
مهاجمــان تیم فوتبال اســتقالل تهران به صــورت ویژه تمریــن می کنند. تیم فوتبال اســتقالل 
تهران این روزهــا تمرینات خود را دنبــال می کند تا برای آغــاز دوباره لیگ برتر آماده شــود.آبی 
ها امســال در فاز تهاجمی بســیار زهردار نشــان دادند و از آنجــا که فرهاد مجیــدی نمی خواهد 
موتــور گلزنــی آبی ها خامــوش شــود، تدابیــر و تمریناتــی را اتخاذ کــرده تا خیال هــواداران 
آســوده شود .ســرمربی اســتقالل برنامه های ویــژه ای را برای شــیخ دیاباته، مهــدی قائدی، 
 امیرارســالن مطهــری و مرتضی تبریــزی در نظــر گرفته تــا قدرت خــط حمله تیــم افزایش

 پیدا کند.

 برگزاری لیگ قهرمانان به صورت متمرکز تایید شد؛

تعیین تکلیف آسیا برای لیگ نوزدهم

»برگزاری مرحله گروهــی فصل جاری 
 سمیه مصور

رقابت های  لیگ قهرمانان آسیا به صورت 
متمرکز در کشور قطر«، آخرین تصمیم مســئوالن کنفدراسیون آسیا 
برای کشورهای منطقه غرب قاره کهن است، تصمیمی که البته هنوز به 
صورت رسمی اعالم نشده ولی شنیده ها حاکی از قطعی شدن آن طی 
روزهای آینده اســت. مرحله گروهی فصل جــاری رقابت های لیگ 
قهرمانان آســیا پس از برگزاری دو هفته اول این مسابقات به دلیل 
شیوع بیماری کرونا به حالت تعطیل در آمد. به دنبال شروع تدریجی 
برخی لیگ های فوتبال دنیا، مسئوالن فدراسیون کنفدراسیون فوتبال 
آسیا نیز بحث از سرگیری رقابت های باشگاهی قاره کهن را در دستور 
کار قرار دادند و در همین راستا شیوه های مختلفی برای برگزاری این 
مسابقات پیشنهاد شد. برگزاری رقابت های مرحله گروهی به صورت 
تجمیعی از جمله این پیشنهادات بود که روز چهارشنبه در جلسه ویدئو 
کنفرانسی اعضای کنفدراسیون آسیا، کشورهای دارای نماینده در این 
مســابقات موافقت خود را برای برگزاری ادامه مســابقات به صورت 
تجمیعی در کشــوری خاص اعالم کردند. کشــور های عضو AFC به 
عالی ترین مرجع فوتبال قاره برای پیشــبرد مســابقات ناتمام فصل 
جاری، گزینه برگزاری مسابقات به صورت تجمیعی را پیشنهاد کردند 

که قرار اســت در جلســه ۲۶ خرداد، کمیته اجرایی این سازمان آن را 
تایید یا رد کند.کشــورهای ازبکســتان، امارات و قطر در این جلســه 
آمادگی خود برای میزبانی از این مرحله از مســابقات را اعالم کردند.

البته در صورت تایید این طرح، به نظر می رسد شرایط قطری ها با توجه 
به سازماندهی عظیمی که آن ها در راه برگزاری مسابقات جام جهانی 
۲۰۲۲ کرده انــد، نســبت به ازبک هــا و اماراتی هــا بهتر باشــد. زیرا 
ورزشگاه های مدرن قطر مجهز به سیستم کامال پیشرفته تهویه مطبوع 
و فناوری خنک کردن فضای ورزشگاه هاســت.این در حالیســت که 
منابع نزدیک به کنفدراســیون گفته اند در صورت جمع بندی و انتخاب 
مدل برگزاری به روش تجمیعی، کشــوری را انتخــاب می کنند که از 
ورزشــگاه های با امکانات تهویه مطبوع قوی برخورد باشند.به همین 
خاطر اگر AFC در این مورد تصمیم گیری کند، مسابقات بخش غرب 
آسیا در تاریخ های ۲۴ شهریور تا ۸ مهر برگزار خواهند شد. هم چنین  
تیم ملــی فوتبال ایــران ۱۱ روز بعــد از پایان مرحلــه مقدماتی لیگ 
قهرمانان در تاریــخ ۱۷ مهر میزبان هنگ کنگ خواهد بود و ســپس 
سفری طوالنی به کامبوج خواهد داشت و در روز ۲۲ مهر در مقابل تیم 
ملی فوتبال این کشور قرار می گیرد؛ دو مسابقه ای که ایران را آماده دو 
رقابت حساس و سرنوشت ساز مقابل بحرین و عراق )۲۲ و ۲۷ آبان( 

در ورزشگاه آزادی خواهد کرد.اعالم برنامه های برگزاری رقابت های 
بین المللی در شرایطی است که هنوز در فوتبال ایران افراد زیادی بر 
طبل تعطیلی مسابقات می کوبند و فشار آن ها به سازمان لیگ فوتبال 
ایران مانع از تصمیم گیری قاطع در این زمینه شده است. البته دو نهاد 
اداره کننده فوتبال ایران نیز هنوز موفق به انجام فعالیت های مناسب 
برای برگزاری بهتر مسابقات و جلب نظر از تیم های شرکت کننده در 
لیگ برتر نشــده اند.فوتبال ایران ۹ هفته برای انجام لیگ این فصل 
فرصت دارد و سپس باید به تعطیلی برود و بعد از آن هم تیم ها خود 
را آماده لیگ می کنند؛ لیگی که ممکن است انجامش به بعد از بازی 
ایران مقابل کامبوج موکول شود.باتوجه به برنامه ریزیAFC  و با در 
نظر داشــتن این نکته که چهار تیم اصلی فوتبال ایران )که به همراه 
تراکتور و فوالد( تیم های مدعی لیگ ایران هستند، مسئوالن باید تیم 
ها را آماده کنند تا وارد لیگ قهرمانان آســیا شوند ، این تیم ها  باید با 
استراحت و سازوکار مناسب آماده انجام مسابقات باشند. همچنین 
تیم ملی نیز به نفرات کلیدی حاضر در این تیــم ها نیاز دارد، بنابراین 
برنامه ریزی برای انجام بازی های لیگ، پایان رساندن آن، آغاز فصل 
نقل و انتقاالت و استراحت برای فصل آینده لیگ برتر، باید با وسواس 

کامل انجام بشود.

خبر  روز

سویا و رم به دنبال خرید مدافع کناری فصل جاری اینتر
کریســتیانو بیراگی در این فصل به صورت قرضی از فیورنتینا به اینتر رفته؛ اما به نظر می رســد که 
در فصل آینده در هیچ کدام از دو تیم حضور نخواهد داشــت و حاال گفته می شــود که رم و ســویا 
شــرایط جذب این بازیکن را دنبال می کنند.

این مدافع کناری امســال به صــورت قرضی 
به سن ســیرو رفت اما نراتزوری ها تمایلی به 
پرداخــت ۱۲ میلیون یورو بــرای خرید وی در 
فصل آینده ندارند. اسپورت مدیاست گزارش 
داده اســت حاال بایــد دید که بــرای این ملی 
پوش ایتالیایی ۲۷ ســاله چه سرنوشــتی در 
راه خواهد بود.اگر بیراگــی در فیورنتینا نماند 
به نظر می رســد که رم و ســویا بــه خرید وی 
عالقه مند باشــند. در حال حاضــر بیراگی تا 
تابســتان ۲۰۲۲ با فیورنتینا قرارداد دارد که به نظر می رسد در تابســتان بعدی به صورت قرضی با 
بند خرید دوباره از بنفش پوشــان جدا شــود. بیراگی در این فصل ۲۴ بازی در سویا انجام داد که 
یک گل زد و چهار پاس گل داد.بیراگی در آکادمی اینتر رشــد کرده؛ اما در تیم های مختلفی بازی 
کرده اســت، از کاتانیا گرفته تا گرانادا و کاتانیا ولی در حال حاضر بازیکن فیورنتینا محســوب می 
 شود.او تا کنون هفت بازی برای تیم ملی ایتالیا انجام داده که یک گل هم به ثمر رسانده و نمایش

 خوبی داشته است.

رونمایی از فرمول انتقال »الئوتارو« به بارسا
طی هفته ها و ماه های اخیر بیشــترین بحث نقل و انتقاالتی مربوط بــه جذب احتمالی مهاجم 
آرژانتینی اینتر یعنی الئوتارو مارتینز توســط بارســلونا بوده اســت. روزانه صحبــت های زیادی 
در رابطه با نهایی یا منتفی شــدن این انتقال به گوش می رســد؛ موضوعی کــه کالفگی هواداران 
بلوگرانا را نیز در پی داشــته اســت.روز پنجشــنبه بود که موندو دیپورتیوو مدعی شــد بارسلونا به 
دلیل قیمت بــاال و ۱۱۱ میلیون یورویــی الئوتارو مارتینز قــادر به جذب این بازیکن نیســت. این 
منبع همچنین ادعا کرد که دیگر مشــکل بارســا عدم تمایل برخی بازیکنان این تیم نظیر آرتور ملو 
و عثمان دمبله بــه جدایی خواهد بود. در همین رابطه اما نشــریه کاتاالنی موندو در شــماره اخیر 
خود تیتر اصلی را به طریقــه انتقال الئوتارو مارتینز به بارســلونا اختصاص داده اســت. موندو با 
تیتر »فرمول الئوتارو« مدعی شده که بارســا می تواند با پرداخت ۷۰ میلیون یورو به عالوه مدافع 
 خود یعنی جونیور فریپــو که قیمتی بالغ بر ۴۱ میلیون یورو دارد، ســتاره آرژانتینــی نراتزوی را به 

خدمت بگیرد.

پاسخ »دمبله« به پیشنهاد لیورپول و یوونتوس
دمبله در تازه ترین اظهار خود اعالم کرده که تمایل چندانی به جدایی از تیم فوتبال بارسلونا در این 
تابستان ندارد.برخی از منابع داخلی اســپانیا گزارش داده اند که یوونتوس عالقه زیادی به جذب 
عثمان دمبله وینگر فرانســوی بارســلونا دارد و در طرف مقابل هم خود بازیکن از ورود به تورین 
استقبال می کند؛ اما اکنون دی مارتزیو در تازه ترین اظهار نظر خود به این موضوع اشاره کرده که 
چنین موضوعی واقعیت ندارد.در ادامه این گزارش آمده اســت که دمبله تمایلی به خروج از تیم 
بارسا ندارد و ترجیح می   دهد در بارســلونا به کارش ادامه دهد.همچنین طی روزهای گذشته هم 
ســران لیورپول یک پیشــنهاد قرضی با بند خرید برای خرید دمبله به همتایان اسپانیایی خود 
ارسال کرده بودند ولی پیشــرفتی در این زمینه صورت نگرفته چرا که دمبله خواهان ادامه دادن 

در بارسلوناست.

 فوتبال جهان

 پیام نیازمند، بی نیاز
 از تعریف!

این روزها در کنار علیرضا بیرانوند مرد شــماره 
یک تیم ملی، رشید مظاهری خوش استایل 
و مهدی رحمتی که همچنان ســتاره تیمش 
اســت، یک دروازه بان هم نامش مدام تکرار 
می شــود. دروازه بانــی که معمولی نیســت؛ 
سید پیام نیازمند پســر ۲۵ ساله ای که از بس 
قاب های یگانه او را با پیراهن سپاهان دیده ایم 
که یادمان می رود زاده کرج است. دروازه بانی 
که با درخشش مقابل پیکان نشان داد چرا با 
۹۴۰ دقیقه گل نخوردن متوالی رکورددار بسته 
نگه داشــتن دروازه در لیگ برتر فوتبال ایران 
اســت.او با پیکان که تحت رهبــری علیرضا 
مرزبان بود از لیگ یک به لیگ برتر صعود کرد 
؛اما زیر ســایه رحمان احمدی ماند که تجربه 
حضور در جام جهانی را داشــت تا اینکه ستاره 
بختش در دیدار مقابل پرسپولیس درخشید، 
جایی که بــا ارائه یک نمایــش مطلوب همه 
را امیدوار کرد. با این همه امیــر قلعه نویی به 
محض پیوستن به سپاهان، پیام را به اصفهان 
دعوت کرد، پیراهن اصلــی را تنش کرد و یک 
دروازه  بان واقعی ســاخت که حــاال گل زدن 
بــه او مثل فتح هیمالیا کار ســختی اســت. 
نیازمند که مانوئل نویر را دوست دارد و در رشته 
مترجمی زبان انگلیسی تالش می کند مدرک 
دانشگاهی بگیرد، از این منظر متفاوت است 
که هیاهو ندارد، حتی زیر سنگین ترین فشارها 
از خودش پختگی نشــان می دهــد، نه اهل 
کری خواندن و خط و نشان کشیدن در فضای 
مجازی برای بازیکنان و هواداران حریف است، 
نه به داورها حمله می کند، نه حرکات نمایشی 
انجام می دهد، نه بعد از پیروزی یا شکست به 
کسی حمله می کند. او یک وظیفه برای خودش 
تعریف کرده است که انگار هر شب قبل از خواب 
آن را تکرار می کند: »آخرین مرد سپاهان منم، 
توپ نباید از من رد شــود.« از میان میلیون ها 
جوان جان شــیفته فوتبال، فقط تعداد بسیار 
اندکی این شــانس را پیدا می کنند که در لیگ 
برتر فوتبال بازی کنند، از این میان تعداد کمی 
می توانند پیراهن تیم های درجه  یک را بپوشند 
و آنها که پیراهن شــماره یک دروازه بانی را تن 

می کنند، انگشت شمارند. 

زش ور

 مستطیل سبز

در صورت  به کنفدراسیون گفته اند  نزدیک  منابع 
جمع بندی و انتخاب مدل برگزاری به روش تجمیعی، 
کشوری را انتخاب می کنند که از ورزشگاه های با 

امکانات تهویه مطبوع قوی برخورد باشند

انتونیو اسپینوز، رییس فدراسیون جهانی کاراته با نگارش نامه ای از اقدامات فدراسیون کاراته ایران در زمان شیوع ویروس کرونا قدردانی کرد.در این نامه ، اسپینوز 
ضمن قدردانی از رییس فدراسیون کاراته کشورمان، به خاطر تالش فدراســیون و قهرمانان کاراته در بحران شیوع ویروس کرونا و همچنین آغاز فعالیت کاتاروها با 
رعایت پروتکل بهداشتی، نوشت: تالش فدراسیون ایران در بحران شیوع کووید ۱۹، بیماری که اکنون کل جهان را درگیر کرده، قابل توجه است. بی شک در این شرایط 
هر اقدامی در راستای فعالیت کاراته کاها برای ما ارزشمند است. در ادامه این نامه همچنین آمده است: در شرایط فعلی، یقینا آنچه اهمیت دارد تالش فدراسیون ها 
برای فعالیت دوباره و بازگشت به تاتامی با اجرای پروتکل های بهداشتی با اولویت سالمت ورزشکاران است که به همین دلیل الزم می دانم از پیشرفت های مثبتی 
که در کاراته ایران در حال انجام است، قدردانی کنم.در پایان رییس فدراسیون جهانی با آرزوی موفقبت برای کاراته ایران نوشت: امیدوارم اتفاق مثبتی )آغاز فعالیت 

کاتاروها( که در کاراته ایران در حال آغاز است با پیشرفت در همه کشورها زمینه ساز فعالیت دوباره همه خانواده کاراته در جهان باشد.

قدردانی رییس فدراسیون جهانی از اقدامات فدراسیون کاراته ایران در روزهای کرونایی

هندبال ایران جزو رشته هایی است که بیشترین لژیونر 
را دارد؛ چهر ه هایی همچون ا... کرم اســتکی، سجاد 
استکی، سعید حیدری راد، محسن باباصفری، سید 
علیرضا موسوی، شاهو نصرتی، پویا نوروزی نژاد، سعید 
برخورداری، امین یوسفی نژاد و... از جمله لژیونرهای 
شاخص هندبال هســتند. حضور این نفرات موجب 
شده تا همیشــه اهالی هندبال به کسب موفقیت در 
رقابت های آسیایی امیدوار باشند، اما به گفته رییس 
فدراســیون وجود این تعداد لژیونر همچون تیغه دو 
لبه است.پاکدل، اعتقاد دارد که داشتن تعداد زیادی 
لژیونر هم مفید است و هم می تواند ضربه هایی به تیم 
ملی بزند. نکته مثبت این ماجرا باال رفتن سطح کیفی 
بازیکنان اســت و از جمله نکات منفی آن می توان به 
عدم حضور بلندمدت آنها در تمرینات تیم ملی اشاره 
کرد. طی سال های گذشته تیم ملی هندبال کشورمان 
در رویدادهای مهم از جمله بازی های آسیایی، انتخابی 
المپیک و قهرمانی آســیا به دلیل در اختیار نداشتن 

لژیونرها در اردوها و مســابقات، با مشکالت زیادی 
روبه رو شد.مشــکل جدیدی که در هندبــال ایران به 
وجود آمده این است که ستاره های نوظهور و جوان با 
کمترین مبالغ به فکر حضور در لیگ های بی کیفیت 
هستند. از سال ۲۰۱۰ تاکنون تیم های برتر اروپا از چند 
کشور خاص بوده اند که نشــان می دهد سطح لیگ 
کدام کشــورها باالســت؛ اما این روزها تیم هایی از 
کشورهایی همچون پرتغال به دنبال جذب بازیکنان 
ایرانی هستند. با توجه به اوضاع اقتصادی در جهان، 
بازیکنان جوان تصمیم می گیرند ایران را ترک کرده و 
به کشورهای دیگر بروند، غافل از اینکه مبلغ پیشنهادی 
تیم های اروپایی هم چندان ایده آل نیست.به تازگی 
تیمی از لیگ پرتغال به چند بازیکن ایرانی پیشــنهاد 
عقد قــرارداد داده و مبلغ پیشــنهادی آنها هم حدود 
ماهی ۲ هزار دالر اســت. در شــرایطی که تیم هایی 
همچون مس کرمان، ســپاهان و ذوب آهن یک بار 
دیگر با قدرت به لیگ هندبال ایران بازگشته اند و درحال 

جذب بازیکن هســتند با یک حســاب سرانگشتی 
می توان به این نتیجه رسیدکه مبلغ همین تیم های 
داخلی برای ستاره های نوظهور هندبال ایران اگر بیشتر 
از تیم های اروپایی نباشــد، کمتر هم نیست.علیرضا 
پاکدل، رییس فدراسیون هندبال درمورد شیوه نامه 
جدید و مشکالتی که در گذشته وجود داشت، گفت: 
متاسفانه در گذشــته ITC به صورت نامحدود برای 
بازیکنان صادر می شــد و این یعنی فدراسیون هیچ 
اختیاری درمورد بازیکن خود ندارد. فدراسیون هندبال 
برای جلوگیــری از ادامه این رونــد تصمیم گرفت تا 
شیوه نامه ای را تصویب کند که تیم ملی برای حضور در 
رقابت های مختلف کمترین آسیب را از این نظر ببیند. 

کوچ هندبالیست ها به خاطر ماهی 2 هزار دالر

وز عکس ر

زنبورها علیه 
نژادپرستی

دورتموندی ها هــم  به احترام 
جورج فلوید زانو زدند. زنبورها 
در تمریــن روز پنجشــنبه 
خود مثل تیم هــای دیگر در 
تمرین شــان حرکتــی انجام 
دادند که اعتراض شــان را به 
نژادپرســتی در آمریکا و دنیا 

نشان دهند.
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110 روز تا افتتاح تاالر اجتماعات گلستان شهدا
افتتاح تاالر اجتماعات فردوس و پارکینگ روباز گلستان شهدا تا 110 روز دیگر همزمان با آغاز هفته 
دفاع مقدس انجام خواهد شد، تابلوی روزشمار افتتاح این دو پروژه نصب و شمارش معکوس 
آغاز شد.مدیرمنطقه 6 شــهرداری اصفهان از اتمام پروژه های تاالر اجتماعات فردوس گلستان 
شهدا و همچنین پارکینگ روباز مجاور گلستان شهدا همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس خبر داد 
و گفت: عملیات ساخت تاالر اجتماعات گلســتان شهدا از تاریخ 24 فروردین 98 آغاز شده که در 
ابتدا با آزادسازی امالک محل احداث این طرح، منطقه 6 شهرداری اصفهان عمال کار خود در این 
پروژه را آغاز کرده است و با آزادسازی 7 هزار متر مربع برای سالن اجتماعات و 4 هزار متر مربع 
برای احداث پارکینگ روباز در مجموع 11 هزار متر مربع زمین الزم برای این طرح را با بودجه ای 

بالغ بر 400 میلیارد ریال آزادسازی و تامین کردیم.
محمدرضا برکت از نصب تابلوی روز شمار معکوس روی عرشه پل هوایی عابر پیاده مقابل گلستان 
شهدا و افتتاح این دو پروژه تا 110 روز دیگر خبر داد و گفت: بودجه پروژه احداث تاالر اجتماعات 
و پارکینگ روباز گلســتان شــهدا 300 میلیارد ریال اســت که در مجموع با احتساب هزینه های 
آزادسازی اعتباری بالغ بر 700 میلیارد ریال تا پایان پروژه هزینه خواهد شد و تا به امروز که شاهد 
پیشرفت 73 درصدی این پروژه هســتیم با تاکیدهای حضرت آیت ا... طباطبایی نژاد، نماینده 
محترم ولی فقیه در اســتان اصفهان و امام جمعه اصفهان، همچنین دستور آقای دکتر نوروزی 
شهردار محترم اصفهان و حمایت های اعضای محترم شــورای اسالمی شهر ، به همت همکاران 
ما در منطقه 6 شهرداری اصفهان، معاونت عمران و سازمان عمران شهرداری اصفهان تمام تالش 
خود را به کار بسته ایم تا بتوانیم شــاهد افتتاح و بهره برداری از تاالر اجتماعات و پارکینگ روباز 
گلستان شهدا در هفته دفاع مقدس سال جاری باشیم.محمدرضا برکت، ساخت تاالر اجتماعات 
گلستان شهدا را یکی از پروژه های بسیار مهم شهرداری اصفهان دانست و گفت: هدف از ساخت 
تاالر اجتماعات گلستان شــهدا و پارکینگ روباز مجاور گلستان شــهدای اصفهان ایجاد فضایی 
مناسب و درخور برای انجام مراسم های مذهبی در مناسبت ها و تکریم خانواده های معزز شهدا و 
زائران شهدا بوده و بدون شک این پروژه یکی از افتخارات شهرداری اصفهان است چرا که شهدای 
عزیز و خانواده های معزز شهدا به واســطه ایثار و از خودگذشتگی هایشان برای این آب و خاک 
به گردن همه ملت و مسئوالن حق دارند و ما امیدواریم با این اندک انجام وظیفه بتوانیم ذره ای 
از دین خود را به شهدا و خون هایی که برای سرافرازی ایران اسالمی جاری شده است ،ادا کنیم. 

عملیاتی شدن طرح جامع مطالعات ساماندهی مشاغل شهری
معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان از عملیاتی شــدن طرح جامع مطالعات ساماندهی 
مشاغل شهری در این کالن شهر خبر داد.حســین امیری اظهار کرد: گسترش شهرنشینی، انواع 
مزاحمت ها و آلودگی های ناشــی از اســتقرار پاره ای از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی را 
به همراه داشــته، به گونه ای که امروزه بسیاری از برنامه ریزان و مســئوالن مدیریت شهری آن 
را از معضالت جدی فراروی توســعه شهری تلقی می کنند.وی افزود: مســئله ساماندهی نظام 
فعالیتی شــهر در مقابله با روند نابهنجار پیش رو، امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی می شود.

معاون شــهردار اصفهان با اشــاره به علت اســتقرار تعداد کثیری از واحدهای فعالیتی در شهر، 
گفت: اصفهان به عنوان یکی از بزرگ ترین قطب های فعالیتی کشور محسوب می شود و با وجود 
اهمیت این واحدهای کسب و کار در رشد و توسعه اقتصادی، اشــتغال زایی و در نهایت افزایش 
رفاه شــهروندان، نه تنها جایگاه این واحدها در نظام اقتصادی همچنان محدود و بدون تعریف 
مشــخص باقی مانده، بلکه در اسناد توسعه شــهری نیز، رویکردی جامع نســبت به آنها اتخاذ 
نشده اســت.وی ادامه داد: از ســویی دیگر، وجه مشــترک غالب تصمیم گیری های فعلی در 
این خصوص، تاکید بر حفظ و صیانت از محیط زیســت بوده است؛ در عین حال این تصمیمات 
 بیشــتر توجه خود را بر ممانعت از ایجاد فعالیت هــای صنفی و صنعتی جدید و تازه تاســیس

 گذاشته اند.

 با فراهم شدن زیرساخت های الزم صورت می گیرد؛

اجرای پایلوت طرح نظارت هوشمند تخلفات شهری در اصفهان

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری  نرگس طلوعی
شهرداری اصفهان از اجرای پایلوت طرح 
نظارت هوشمند تخلفات شــهری در منطقه پنج در موضوع ساخت و 
ســاز خبر داد، طرحی که در ادامه حرکت مدیریت شــهری به سمت 

هوشمندسازی دیار گنبدهای فیروزه ای صورت می گیرد.
همگام با رشــد روزافزون جمعيت و توســعه شهرنشــينی، مردم با 
مشكالتی ازجمله كمبود مسكن و ساير خدمات رفاهی روبه رو هستند 
كه همين امر خود بــه نوعی عامل افزايش تخلفات ســاختمانی در 
شهرها شده است.اين معضل به علت عدم نظارت كافی بر ساخت و 
سازهای شهری هر روز نسبت به قبل بيشتر شده و پيامدهای ناشی 
از آن رو به افزايش است.بيشتر تخلفات ساختمانی صورت گرفته در 
شهرها، مربوط به تخلفات ارتفاعی و احداثی، تخلفات پروانه ساخت، 
و تخلفات مربوط به كاربری های تجاری است. تخلفات ساختمانی 
پيامدهــای اقتصادی واجتماعی بســيار زيــادی دارد. این تخلفات 
موجب افزایش آسیب پذیری شهرها در برابر بالیای طبیعی و کاهش 
تاب آوری شهر می شــود از این رو نظارت بر تخلفات شهری در حوزه 
ساخت و ساز اهمیت دو چندان می یابد، نظارتی که قرار است با فراهم 
ســاختن زیرســاخت های الزم برای اجرای طرح نظارت هوشمند و 

مکانیزه نقش قابل توجهی در کاهش این تخلفات ایجاد کند.
مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری اصفهان در این 
باره می گوید: زیرساخت های طرح نظارت هوشمند و مکانیزه تخلفات 
شهری و استفاده از نرم افزار ســرای هشت آماده شده و اجرای آن به 

صورت ویژه در کنترل ساخت و سازها کاربرد خواهد داشت.
حســن محمدحســینی می افزاید: تمام مــوارد و تخلف هایی که در 
ســاخت و ســازها یا تغییر کاربری ها صــورت می گیرد، بر اســاس 
داده های برنامه »ســرای هشــت« که در تبلت همراه نیروهای این 
مدیریت در واحدهای و نظارت بارگذاری شــده، شناسایی و پرونده 

مربوطه تشکیل و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
 به گفته مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان، 
با اجرای طرح نظارت هوشمند و مکانیزه تخلفات شهری در آینده تمام 
گشت های مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری به تبلت مجهز 
شده و موارد بررسی شده از جمله ابعاد ساختمان، کاربری، ارتفاع، نوع 
نما، نوع ســاخت، زمان پروانه و… را می توانند کنترل کنند تا موارد به 

صورت هوشمند و مکان مند پیگیری شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در روشــی که برای نظارت بر ساخت و 
ساز با استفاده از گشت های خودرویی وجود دارد، موارد مربوطه هیچ 

کجا ثبت و ضبط نمی شود، می گوید: با نظارت هوشمند پس از رؤیت 
تخلف، مورد در سامانه مربوطه ثبت می شود و البته در سرعت عمل و 

پیشگیری از تخلف بسیار تاثیرگذار است.
محمدحســینی تاکید می کند: »سرای هشــت« در حال حاضر تنها 
در معاونت شهرسازی مورد اســتفاده قرار گرفته که به زودی با انجام 
اقدامات مربوطه توسط سازمان فاوا، قابلیت استفاده برای تخلفات 

شهری را نیز خواهد داشت.
وی ادامه می دهد: با اجرای طرح نظارت هوشمند و مکانیزه تخلفات 
شهری و استفاده از نرم افزار سرای هشت، نقاط قرمز تخلفات شهری 
در اصفهان مشخص و پیشگیری از تخلفات به صورت نظام مند انجام 

خواهد شد.
مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شــهرداری اصفهان با 
بیان اینکه در صدد راه انــدازی اتاق مانتیورینگ در ســاختمان اداره 
کل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری هســتیم تا نظارت بر نیروها 
و خودروهای گشــت که مجهز به سیستم AVL هســتند، به صورت 
ویژه و نظام مند انجام شــود، اضافه می کند: این اقــدام در کاهش 
 هزینه ها و افزایش دقت و ســرعت عمــل نیروها بســیار تاثیرگذار 

خواهد بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

استقبال مردم از طرح بهارانه کتاب
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری از اســتقبال مردم استان از طرح بهارانه 
کتاب خبر داد و گفت: در این طرح بیش از 1600 نفر از مردم استان با خریداری کتب مورد نیاز خود 
از ۵ کتاب فروشی از یارانه این طرح بهره مند شدند.ابراهیم شریفی ضمن اعالم این خبر افزود: 
کل یارانه اختصاص یافته به این طرح 22۵.000.000 ریال بوده که با فروش 379 عنوان کتاب در 
موضوعات مختلف، مبلغ کل فروش کتاب این طرح در اســتان 1.478.7۵0.000 ریال بوده که از 
این مبلغ 1.130.000.000 ریال توسط کتاب فروشی پاتوق کتاب شهرکرد به مدیریت آقای جزایری 

به فروش رفته است.طرح بهارانه کتاب 99 از 20 اردیبهشت تا 30 اردیبهشت 99 برگزار شد.

رییس سازمان صمت استان چهارمحال و بختیاری:

هرگونه اختصاص فضا برای احتکار و دپوی خودرو جرم است
رییس سازمان صمت استان چهارمحال و بختیاری، گفت: هرگونه اختصاص فضا برای احتکار و 
دپوی خودرو جرم است.سجاد رستمی افزود: مالکان و مسئوالن انبار ها و پارکینگ های عمومی 
و نمایشگاه داران اتومبیل و نمایندگی های فروش خودرو در صورت هر گونه مشارکت در خصوص 
احتکار و دپوی خودرو شریک جرم محسوب می شــوند.وی گفت: پارکینگ داران هم از پذیرش 
خودرو های بدون پالک خودداری کنند.رییس سازمان صمت استان چهارمحال و بختیاری بیان 
کرد: 40 گروه بازرسی صمت استان درصورت مشــاهده خودرو های بدون پالک در این مکان ها، 
خودرو های موجود را به عنوان دپو و احتکار تلقی می کنندومســئوالن و مالکان پس از تشــکیل 
پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شــد. رستمی تصریح کرد:مردم در صورت مشاهده 
دپوی خودروی صفر کیلومتر و بدون پالک در پارکینگ ها و حاشــیه شهر مراتب را با شماره 124 

ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و 13۵ تعزیرات حکومتی اطالع دهند.

مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 پرداخت حدود 120 میلیارد ریال تسهیالت بالعوض
 به کشاورزان

مدیرکل جهادکشــاورزی چهارمحــال و بختیاری تعداد پروند های ثبتی خســارت دیده ســیل 
فروردین ماه 98 را چهار هزار و 293 فقره بیان کرد و گفت: تا کنون 117 میلیارد و 800 میلیون ریال 
اعتبار به صورت تســهیالت بالعوض به این بهره بردارن بخش کشــاورزی پرداخت شده است.

ذبیح ا... غریب افزود: تعداد پروند های ثبت شــده در سامانه سجاد و معرفی شده به بانک های 
عامل جهت اخذ تسهیالت با ســود چهار درصد، یک هزار و 379 فقره و در مجموع به مبلغ 33۵ 
میلیارد ریال بوده که از مجموع یک هزار و 379 فقره، با مراجعه بهره برداران خسارت دیده ناشی 
از ســیل فروردین ماه 98 تعداد 678 فقره پرونده پس از طی مراحل در بانک های عامل به مبلغ 
74 میلیارد ۵00 میلیون ریال پرداخت شده اســت و مابقی با مراجعه بهره برداران تا پایان خرداد 
پرداخت می شــود.غریب، علت عدم جذب مابقی تســهیالت کم بهره با ســود چهار درصد ویژه 
کشاورزان خسارت دیده ناشی از سیل فروردین 98 را شــیوع ویروس کرونا اعالم و اضافه کرد: 
از اوایل خرداد ماه با اطالع رســانی مجدد و حضور کشــاورزان در بانک های عامل و رفع نواقص 
موجود در پرونده های مذکور، تسهیالت باقی مانده به بهره برداران پرداخت خواهد شد.وی ادامه 
داد: تعداد 167 فقره پرونده تسهیالتی به مبلغ 47 میلیارد و 320 میلیون ریال که خارج از سامانه 
سجاد از سوی تیم های ارزیابی خسارت سیالب ثبت شــده نیز هم اکنون در حال بررسی نهایی 
است و با هماهنگی دستگاه های نظارتی و اجرایی مراحل معرفی و پرداخت تسهیالت به این بهره 

برداران صورت خواهد گرفت.

اخبار

 خبر روزبام ایران

رشد چشمگیر ذخیره سازی 
خون بندناف رویان در 
چهارمحال و بختیاری

رییـس جهـاد دانشـگاهی چهارمحـال و 
بختیاری با بیـان این که فعالیـت نمایندگی 
بانـک سـلول های بنیـادی خـون بندنـاف 
جهاددانشـگاهی از اسـفند 1393 آغاز شده 
اسـت، اظهار کـرد: تاکنون حدود ۵ هـزار نفر 
مورد مشـاوره حضوری و تلفنی قـرار گرفتند 
که پـس از مطمئن شـدن از نداشـتن موارد 
منـع قـرارداد ۵00 نفـر از ایـن افـراد موفـق 
بـه عقـد قـرارداد شدند.سـیروس رضایـی 
از رشـد 30 درصـدی تعـداد قراردادهـای 
منعقـد شـده در اردیبهشـت ماه سـال جاری 
نسـبت بـه تعـداد کل قراردادهـای منعقـد 
شـده در بانک خـون بند نـاف رویان اسـتان 
خبـر داد و گفـت: در اردیبهشـت ماه جـاری 
شـاهد رشـد تعـداد ایـن قراردادهـا بودیـم.

وی تصریـح کرد: طبـق آمارهـای موجود، در 
حـال حاضر حـدود 14 بیماری در افـراد بالغ 
و بیـش از 60 بیمـاری در کـودکان بـا کمـک 
سـلول های بنیـادی خـون بندنـاف درمـان 
می شـوند.رضایی عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه 
مزیت هـای درمانـی سـلول های بنیـادی 
خـون بندنـاف، پیشـرفت های علمـی و نظر 
بـه ایـن کـه فرصـت ذخیـره سـازی سـلول 
بنیـادی بندنـاف بـرای هر کـودک تنهـا یک 
بار در طول زندگـی و آن هم موقـع تولد نوزاد 
اسـت، بـه خانواده هایی کـه در آسـتانه تولد 
فرزندشـان  هسـتند توصیه می کنیم از این 
سـرمایه ارزشـمند بـرای سـالمت خانـواده 
خـود در آینـده اسـتفاده کنند.رییـس جهاد 
دانشـگاهی اسـتان افـزود: در حـال حاضر 
بیماری هـای صعب العـالج از جملـه انـواع 
سـرطان های خون، سـرطان مغز استخوان، 
نقـص سیسـتم ایمنـی، انـواع کم خونی ها و 
تاالسـمی بـا اسـتفاده از پیونـد سـلول های 
بنیادی خـون بندنـاف قابـل درمان اسـت و 
درمـان بیماری هـای پارکینسـون، دیابـت، 
اوتیسـم در مرحلـه  و  ام اس، سـی پی 

تحقیقـات اسـت.

مدیر منطقه 1۵ شــهرداری اصفهــان از آغاز عملیات 
عمرانــی و ترافیکــی خیابان ســازی مقــداد دوم، 
حدفاصل میدان ســلمان تا میدان اندوان خبر داد.

مسعود قاسمی اظهار کرد: با توجه به نقش چشمگیر 
راه ها در توسعه زیر ساخت حمل و نقل و به دنبال آن 
رشد و توسعه شــهرها، امروزه کیفیت معابر شهری 
یکی از عوامــل موثر در کیفیت زندگی شــهروندان و 
همچنین یکی از شــاخص های رضایــت از عملکرد 
شهرداری ها محسوب می شود.وی افزود: مشکالت 
مربوط به معابر شهری که حدود یک سوم از وسعت 
شهر را تشــکیل می دهد، از جمله مســائلی بوده که 

شهرداری ها با آن دست به گریبان هستند، از این رو در 
راستای ادامه روند توسعه و عمران شهری، زیرسازی 
و عملیات روکش آسفالت معابر سطح منطقه در نقاط 
مختلف در حال بررســی و در بعضی از نقاط در دست 
اقدام است.مدیر منطقه 1۵ شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: با توجه به اینکه معابر جزو شریان های حیاطی 
شهر است و توجه به آنها قطعا گام مهمی در هدایت و 
کنترل ترافیک شهر خواهد داشت، اهمیت و ضرورت 
اجرای پروژه هــای عمرانی جهت ایــن امر در حیطه 
وظایف شــهرداری ها جهت تامین رفاه شهروندان را 
دوچندان کرده است.وی تاکید کرد: همدلی و مشارکت 
شهروندان و تمامی مسئولین ذی ربط در جهت اجرای 
این پروژه ها، بی شک می تواند یاری رسان مجموعه 
مدیریت شهری در راســتای ارائه خدمات مطلوب تر 
به آنان و نیز به حداقل رساندن نارسایی های شهری و 
انجام امور مربوطه باشد.قاسمی با بیان اینکه اجرای 

پروژه خیابان سازی خیابان مقداد دوم به جهت بهبود 
وضعیت تردد شهروندان در این خیابان انجام خواهد 
شد، گفت: این پروژه با توجه به حساسیت اجرای آن 
با در نظر گرفتن مالحظات الزم جهت دو خط لوله آب 
اصلی که در این مسیر قرار گرفته، به طول 3۵60 متر و 
عرض 8.۵ متر است که اجرای آن هزینه ای بالغ بر 43 
میلیارد در بر خواهد داشت.وی اظهار کرد: نامناسب 
بودن خیابان ها و معابر اصلی یکی از دغدغه های اصلی 
شهروندان است که در جهت تسهیل در تردد شهروندان 
و وســایط نقلیه و همچنین کاهش حجم ترافیک و 
سهولت راه های دسترسی، داشتن آسفالت مناسب 
برای افزایش ایمنی جاده ها، ایجاد زیبایی بصری و 
… این منطقه سعی داشته عالوه بر تحقق وعده ارائه 
خدمات حداکثری به شــهروندان، زمینه را برای رفاه 
و تغییر سیمای شهری و رفع مشــکالت موجود، در 

کوتاه ترین بازه زمانی ممکن به وجود آورد.

آغاز عملیات عمرانی و ترافیکی خیابان سازی مقداد دوم درمنطقه 1۵

مراسم بزرگداشت ارتحال 
 امام خمینی )ره( و قیام

 1۵ خرداد در اصفهان
مراســم بزرگداشــت رحلــت امام 
خمینی )ره( و قیام 1۵ خرداد شامگاه 
چهارشــنبه با حضور مردم، مسئوالن 
و خانواده معظم شهدا و ایثارگران در 

گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

سرای هشت در حال حاضر تنها در معاونت شهرسازی 
مورد استفاده قرار گرفته که به زودی با انجام اقدامات 
مربوطه توسط سازمان فاوا، قابلیت استفاده برای 

تخلفات شهری را نیز خواهد داشت

شنبه 10 خرداد  1399 / 7 شوال 1441/ 30 می 2020/ شماره 2984
شهردار اصفهان خبرداد:

ایجاد پاتوق های شهری در مناطق 1۵ گانه شهر
شــهردار اصفهان در برنامه رادیویی »شــهر پرسشگر، شــهردار پاســخگو«، در ارتباط با شرایط 
منازل واقع شده در بن بســت ها برای بازگشایی، تصریح کرد: ســال ۹۰ دفترچه ای در خصوص 
ضوابط و مقررات شهرســازی وجود داشــت که بر اســاس بند ۱۰ آن اگر در بن بست تاسیسات 
قرار گرفته باشد، بن بســت اختصاصی نیســت و جنبه عمومی پیدا می کند، اما سال گذشته در 
دیوان عدالت اداری این قانون ابطال شــد و اکنون اگر در سند قید شــده باشد که حد منتهی به 
بن بست پی و دیوار باشد، نمی توانند از منزل به سمت بن بســت در باز کنند، اما اگر در سند قید 
شــده باشــد »در و دیوار« امکان بازگشــایی منافذ از جمله در و پنجره وجود دارد؛ این موضوع 
بســتگی به ســند ملک و شــرایط محل دارد.قدرت ا... نــوروزی در ارتباط بــا وضعیت نظافت 
خیابان ها و کوچه هــا در منطقه ۱۴، گفت: همه بایــد برای حفظ نظافت و پاکیزگی شــهر تالش 
کنیم و یاری رسان پاکبانان شهر باشــیم.وی ادامه داد: در منطقه ۱۴ بخش هایی همچون دارک 
و ارزنان محدود به زمین های بایر است که امکان دارد در شرایط وزش باد، زباله ها در این مناطق 
پراکنده شود.شــهردار اصفهان با بیان اینکه در این دوره مدیریت شــهری بیشترین اقدامات و 
خدمات در مناطق کمتر برخوردار از جمله منطقه ۱۴ انجام شــده اســت، تصریح کرد: نمونه بارز 
این خدمات اجرای خط دو مترو و احداث پایانه مســافربری است که رضایت مندی شهروندان 
را به همراه داشته است.وی تاکید کرد: میزان مساحت و ســطحی که هر پاکبان باید نظافت کند 
در تمام نقاط شــهر یکســان اســت، اما به دلیل موقعیت جغرافیایی امکان دارد زمان بیشتری 
برای انجام این خدمات صرف کند.شــهردار اصفهــان از ایجاد پاتوق های شــهری در مناطق ۱۵ 
 گانه شــهر خبرداد و افزود: این پاتوق ها محل مناســبی برای اســتراحت و آرامش شهروندان 

خواهد بود.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان:

میدان مرکزی میوه و تره بار به شبکه فیبرنوری مجهز می شود
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: 
بر اساس قرارداد منعقد شده با سازمان فاوا امسال کل میدان مرکزی میوه و تره بار دارای شبکه 
فیبرنوری شده تا به شبکه فیبرنوری شهرداری وصل شود.محمد مجیری اظهار کرد: امسال میدان 
مرکزی میوه و تره بار به سمت دستیابی به ســاختاری مکانیزه، الکترونیک و دیجیتال از هر نظر 
حرکت می کند.وی تصریح کرد: سال گذشــته دوربین های پالک خوان در مبادی ورودی میدان 
مرکزی میوه و تره بار نصب شد تا پالک خودروهایی که از استان های مختلف و شهرستان ها وارد 
میدان می شوند، توسط این دوربین ها محرز و ثبت شود.مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: با اداره کل راه و شهرسازی 
مذاکراتی شده تا اطالعات دیتای بارنامه خودروهایی که پالک آنها خوانش شده با گردآوری در 
یک بانک اطالعاتی مشخص باشد خودروها با چه ظرفیتی و با چه نوع کاالیی وارد میدان مرکزی 
میوه و تره بار شده است.وی گفت: احداث نیروگاه ۵۰۰ کیلو واتی خورشیدی روی سقف تاالر ۲۶ 
میدان مرکزی میوه و تره بار از دیگر پروژه های مشارکتی سازمان ساماندهی مشاغل شهری است 

که پیگیری ها جهت جذب سرمایه گذار از سال گذشته آغاز شد و امسال به بهره برداری می رسد.
مجیــری بــا بیــان اینکــه از فضــای ســقف تــاالر ۲۶ میــدان مرکــزی اســتفاده و روی 
نــرژی خورشــیدی تولیــدی بــه شــبکه  آن پنل هــای خورشــیدی نصــب شــده و ا
بــرق شــهر اصفهــان منتقــل می شــود، اظهــار کــرد: ایــن پــروژه بــا مشــارکت بخــش 
خصوصــی اجــرا می شــود کــه آورده شــهرداری فضــای ســقف تــاالر بــه همــراه نیمــی 
 از هزینــه احداث اســت و آورده ســرمایه گذار نیمــی از هزینه احــداث و تعمیــرات نگهداری 

نیروگاه است.

 سقوط درختان فرسوده و آماری که کاهش نمی یابد؛

دردسرهای خشکسالی

»سقوط درختان روی خودروها«، خبری  نرگس طلوعی
است که هرســاله در این موقع از سال، 
زیاد به گوش می رسد، درختان فرســوده ای که دیگر تاب و  تحملی 
برای ریشه هایشــان باقی نمانده است و با وزیدن باد روی زمین می 
افتند. دالیل مختلفی برای ســقوط درختان از سوی کارشناسان بیان 
می شود، اما خشکسالی و کمبود آب را از مهم ترین دلیل این مسئله 
می توان برشمرد؛ موضوعی که در شهر اصفهان به خوبی نمایان است. 
اولین مورد سقوط درخت در نصف جهان به سال ۱37۹ بر می گردد، 
همان سالی که خشکســالی به تدریج در حال رخ نمودن بود و بزرگ 
ترین رودخانه فالت مرکزی ایــران را خطر کم آبــی تهدید می کرد، 
خطری که زاینده رود را خشکانید تا درختانی که از این رود سرچشمه 

می گیرند در مسیر نابودی قرار بگیرند.
 به گفته مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، 
این درختان  به مرور دچار تنش شــدند چرا که ریشــه های درختان 
عمدتا پارک های حاشیه زاینده رود اســت که همه به رودخانه وصل 

هستند.
فروغ مرتضایی نژاد می گوید: چنانچه زاینده رود از میانه شــهر عبور 
نمی کرد این درختان کمتر کاشته می شد، زیرا هم نیاز آبی باالیی دارند 

و هم نسبت به آفات و بیماری ها حساس هستند و در این چند سال 
این نوع درختان کمتر کاشته شده است.

به گفته مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، 
حتی درختانی که حاشــیه ای نیســتند هم در مناطــق مختلف برای 
دریافت آب وابســته به چاه های حریمی هستند که باز هم وابسته به 

رودخانه زاینده رود است.
مرتضایی نژاد می گوید:  ریشــه های این درختان مرتبا آسیب دیده و 
استرس های آبی موجب شــده تا آفاتی مثل پوست خواران و چوب 
خواران بیشــتر به این درختان حمله کنند و پوسیدگی طوقه درختان 

بیشتر شود.
وی تاکید می کند: درســت است که ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان سم پاشــی را به طور مرتب انجــام می دهد، اما 

سم پاشی ها شاید جوابگوی این میزان تنش نباشد.
به گفته مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، 
آمارهایی که از ســال های گذشــته تا به امروز یعنی از سال ۹۰ تا ۹۹ 
آماده شده است، نشــان می دهد که تعداد سقوط درختان، نسبت به 
سال های گذشته تفاوتی نداشته است، اما شیب افزایشی دارد، زیرا 
اثرات تنش هایی که به درختان وارد شده است خود را نشان می دهد، 

به عالوه آبیاری قطره ای که در ســال های اخیر در شهر متداول شده 
است، موجب شــده تا ریشــه های درختان به خصوص آنهایی که کم 
سن تر و در حدود ۱۰ تا ۲۰ ساله هستند، سطحی شده و با کوچک ترین 

بادی جابه جا شوند.
وی می افزاید: فعالیت های عمرانی شــهروندان در سطح شهر که با 
هماهنگی یا بدون هماهنگی شــهرداری انجام شده است نیز موجب 

شده تا در برخی موارد تاج درختان به طور کامل قطع شود.
مرتضایی نژاد با بیان اینکه این اقدام در سال های گذشته انجام شده 
اســت، ادامه می دهد: چنانچه یک طرف پیکره درخت و شاخه های 
جانبی قطع شود، سمت دیگر درخت توان تحمل باد را ندارد و سنگینی 
شاخه ها در یک طرف منجر به از دســت رفتن تعادل و سقوط درخت 
می شــود، اما با وجود همه این دالیل ما چک لیســت ارزیابی خطر 
درختان را در ســازمان پارک ها و در واحدی به نام واحد درختان خطر 

آفرین بررسی می کنیم.
به گفته مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، 
مدت زمان عمــر درختان با یکدیگــر متفاوت اســت؛ درختانی مثل 
کبود، سپیدار و بید عمر کمتری دارند و به طور متوسط ۴۰ تا ۵۰ ساله 

هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 18 هزار زن سرپرست خانوار در چهارمحال و بختیاری 
وجود دارد

اســتاندار چهارمحال و بختیاری بعد از ظهر پنجشــنبه در شــورای برنامه ریــزی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به کاهش اعتبارات در سال ۹۹، بیان کرد: دســتگاه های اجرایی باید مدیریت 
الزم را در زمینه هزینه اعتبارات داشــته باشند. اقبال عباســی بیان کرد: امکان فروش اموال در 
بسیاری از دستگاه های اجرایی برای جبران کســری بودجه وجود ندارد و باید مدیریت اعتبارات 
در این زمینه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.اســتاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این مسئله 
در آینده با اقداماتی از ســوی دولت حل می شــود.وی در ادامه عنوان کرد: اجــرای پروژه های 
اقتصاد مقاومتی باید در اســتان مورد توجه بیشتر قرار گیرد و تالش شــود این پروژه ها تکمیل 
شــوند.وی گفت: این اســتان زنان توانمند بســیاری در تمامی حوزه ها دارد و جزو سه استان 
برتر در انتصاب بانوان در پســت های مدیریتی است.اســتاندار چهارمحــال و بختیاری با بیان 
اینکه ۱۸ هزار و ۱۸۲ نفر از بانوان اســتان ما زن سرپرســت خانواده یا بد سرپرســت هســتند، 
 بیان کــرد: باید به این موضوع بــا توجه به پراکندگی جمعیتی و وجود عشــایر در اســتان توجه

 ویژه ای کرد.

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

برداشت گل محمدی در استان آغاز شد
رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: برداشــت گل محمدی در شهرستان های 
چهارمحال و بختیاری آغاز شــد.ذبیح ا... غریب با اشــاره بــه اینکه برداشــت گل محمدی در 
شهرستان های چهارمحال و بختیاری آغاز شد، اظهار کرد: ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری زیر کشت گل محمدی اســت.وی گفت: 3۵۰ هکتار از اراضی زیر کشت گل محمدی 
بارور است و برداشت گل محمدی از این مزارع آغاز شده است.رییس جهاد کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری ادامه داد: بیش از یک هزار تن گل محمدی در این اســتان برداشــت می شــود.وی 
تاکید کرد: برداشت گل محمدی تا اواخر خرداد در این استان ادامه دارد.رییس جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بیشترین مزارع گل محمدی در شهرستان های شهرکرد، بروجن 

و کیار قرار دارد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 اجرای 100 درصدی مصوبات رفع موانع تولید
در استان

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اجــرای ۱۰۰ درصدی 
مصوبات رفــع موانع تولید در چهارمحــال و بختیاری، اظهار کرد: در ســال جــاری ۲7 مصوبه در 
راســتای رفع موانع تولید در این اســتان تصویب شــده که تمام مصوبات اجرا شده است.سجاد 
رســتمی گفت: بیش از دو هزار میلیــارد ریال اعتبار برای توســعه بخش صنعت در این اســتان 
تصویب شده است.رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
اختصاص این میزان تسهیالت نقش مهمی در تثبیت اشتغال بخش صنعت دارد، گفت: پرداخت 
این میزان تســهیالت زمینه ایجاد و تثبیت بیش از ۶۰۰ شــغل را در بخش صنعت فراهم می کند.
وی تاکیدکرد: هم اکنون شــهرک هــای صنعتی یک ظرفیت بســیار مهم برای ســرمایه گذاری 
در بخش صنعت در این اســتان هســتند.رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
 بختیاری تاکید کرد: تمام زیر ســاخت ها در شــهرک های صنعتی اســتان برای سرمایه گذاری

 فراهم است.

اخبار

 خبر روزبام ایران

ارزیابی شایستگی 
عمومی مدیران به 

همت جهاددانشگاهی 
چهارمحال و بختیاری

مدیـران  ارزیابـی  دوره  نخسـتین 
بـرای  اسـتان  اجرایـی  دسـتگاه های 
مدیـران ارشـد و میانـی اداره کل میـراث 
گردشـگری  و  صنایع دسـتی  فرهنگـی، 
چهارمحـال و بختیـاری  توسـط دفتـر 
توسـعه  و  ارزیابـی  کانـون  اجـرای 
شایسـتگی جهاددانشـگاهی اسـتان برگزار 
جهـاد  رییـس  رضایـی،  شد.سـیروس 
دانشـگاهی چهارمحـال و بختیـاری اظهـار 
کرد: دانش، مهـارت و تجربـه کاری از جمله 
ویژگی هـای مدیـران شایسـته در دسـتگاه 
اسـت که باعـث پیشـبرد اهـداف سـازمانی 
می شـود. وی عملکـرد کانـون ارزیابـی و 
توسـعه شایسـتگی مدیـران دولتـی کـه 
در جهـاد دانشـگاهی ایجـاد شـد را  در 
راسـتای اجـرای مفـاد بخشـنامه رییـس 
سـازمان امور اداری و اسـتخدامی کشـور با 
موضـوع ابـالغ دسـتورالعمل نحـوه ارزیابی 
شایسـتگی های عمومـی مدیـران حرفه ای 
دسـتگاه های اجرایـی عنوان کـرده و افزود: 
شایسته سـاالری یکی از ارکان توسعه پایدار 
در کشـورهای مختلـف اسـت که بـه همین 
منظـور مکانیزم های مختلفی در کشـورهای 
توسـعه یافتـه مـورد بهره بـرداری قـرار 
می گیرد.رییـس جهـاد دانشـگاهی اسـتان 
خاطرنشـان کـرد: کانـون ارزیابی و توسـعه 
شایسـتگی مدیـران یکـی از کارآمدتریـن 
روش هـا  بـرای احـراز شایسـتگی مدیـران 
اسـت که در سـال های اخیر برای سـنجش 
شایسـتگی مدیـران دولتـی مورد اسـتفاده 

قـرار می گیـرد.

چهارمحــال و بختیاری با تجربه ســال ها کشــت 
چغندرقنــد و برخــورداری از یکــی از قدیمی ترین 
کارخانه های قند کشــور امســال نیز بــا  افزایش 
حدود 7۰ درصدی ســطح زیرکشــت این محصول 
اساســی، عملکرد مطلوبی از خود نشان داده است.

مدیر زراعت سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفــت: بهبود قیمت تضمینــی چغندرقند 
از ســوی دولت در ســال جاری موجــب افزایش 
حدود 7۰ درصدی سطح زیر کشــت این محصول 
اساسی در این استان شد.   محسن مهدوی افزود: 
در ســال زراعی جاری حدود  ۲ هزار هکتار از اراضی 

این استان به کشــت چغندرقند اختصاص یافته که 
این رقم در سال گذشته کمتر از یک هزار و ۲۰۰ هکتار 
گزارش شده اســت.به گفته وی، بیشتر کشت بهاره 
این محصول به صورت نشایی است که مصرف آب 
در این نوع کشــت پایین اســت و با وجود کم آبی 
استان این نوع کشت مناسب اســت.مدیر زراعت 
سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، عیار 
چغندرقند کشت شده در ســال های گذشته استان 
را ۱۶ درصد عنوان کرد و گفت: عیار بیشــتر محصول 
چغندرقند کشت شده در این استان به ۱7.۵ درصد 
نیز می رســد.مهدوی از افزایش 7۰ درصدی قیمت 
خرید تضمینی محصول چغندرقند کشاورزان استان 
در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: دولت امسال 
قیمت تضمینــی هرکیلوگــرم محصــول  مرغوب 
چغندر قند را   ۶ هزار و ۲۴۰ ریال تعیین کرده اســت 
.مدیر زراعت ســازمان جهادکشاورزی چهارمحال و 

بختیاری، امــکان مبارزه راحت بــا علف های هرز و 
پایداری تولید را از ویژگی ها کشت چغندرقند دانست 
و افزود: با توجه به حمایت های کارخانه قند استان 
از چغندرکاران، کشــت این محصول در ســالجاری 
مقرون به صرفه خواهد بــود.وی تاکید کرد: تامین 
بذر، کود و سموم مورد نیاز چغندرقند بر عهده کارخانه 
قند است و کشاورزان می توانند با مراجعه به دفاتر 

نمایندگی کارخانه قند استان، قرارداد منعقد کنند.
میر کشــاورزی شــرکت فرآورده های غذایی و قند 
چهارمحال و بختیاری نیز در این راستا در گفت وگو با 
ایرنا اظهار داشت: با تمهیدات اندیشیده شده امسال 
به منظور بهبود وضعیت مکانیزه  کاشــت، داشت و 
برداشت محصول چغندرقند تولیدی استان افزون 
بر ۱۵ میلیارد تسهیالت از سوی این شرکت تولیدی 
در نظر گرفته شده  که امسال تا کنون ۶ میلیارد ریال 

به بهره برداران دارای شرایط پرداخت شده است.

عملکرد مطلوب چهارمحال و بختیاری در کشت چغندرقند

ارسال کمک های مومنانه 
به مناطق عشایری 

چهارمحال و بختیاری
فرمانــده بســیج عشــایری اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در 
چهارمیــن مرحله رزمایش مواســات 
و کمک های مومنانه، یــک هزار و ۵۰۰ 
بسته غذایی و بهداشتی برای توزیع بین 

عشایر جمع آوری شد.

وز عکس ر

فعالیت های عمرانی شهروندان در سطح شهر که با 
هماهنگی یا بدون هماهنگی شهرداری انجام شده است 
نیز موجب شده تا در برخی موارد تاج درختان به طور 

کامل قطع شود

شــهرداری قهجاورســتان در نظــر دارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 
۹۹/3۶/ق/ش مورخ ۱3۹۹/3/۶ شــورای اسالمی شــهر قهجاورستان 
 عملیات آسفالت معابر شــهر قهجاورســتان را به پیمانکار واجد شرایط

 واگذار نماید:
پیشنهاد دهندگان می توانند برای دریافت اسناد مناقصه همه روزه بجز 
ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایــان وقت اداری مورخ ۹۹/3/۲7 به 

شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.
تلفن تماس شهرداری قهجاورستان: 3۵77۶۶۱۱

زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری ۱3۹۹/3/۲۹
زمان بازگشایی پیشنهادات: ۱3۹۹/3/۱

ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و کمیسیون در رد 
یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

مزایده
شهرداری 

قهجاورستان

مصطفی حسینی- شهردار قهجاورستانم الف:860505

نوبت دومنوبت اول

1399/3/31
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مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان در جلسه مالقات مردمی، تاکید کرد، باید در 
کوتاه ترین زمان ممکن تدابیری در نظر گرفته شود تا بازنشستگان آبفای روستایی، 
عضو کانون بازنشستگان آبفای اســتان اصفهان قرار گیرند، تا بتوانند از خدمات  و 
مزایای این کانون بهره مند شود. هاشم امینی با اشاره به خدمات رسانی مطلوب به 
بازنشستگان تصریح کرد: مسئوالن امر در شرکت آبفای استان اصفهان باید با برنامه 
ریزی جامع و دقیق راهکارهای خدمات رسانی گسترده به بازنشستگان را فراهم 
کنند.وی در پاسخ به برخی از درخواست های مردمی پیرامون حق انشعاب آب  بیان 
داشت: هم اکنون شرکت آبفای استان اصفهان از طریق سامانه 1522 به صورت غیر 
حضوری حق انشــعابات آب و فاضالب را در 24 کاربری ثبت می کند و پس از طی 
مراحل قانونی به درخواست مشترکین پاسخ داده می شود.مدیرعامل شرکت آبفای 

استان اصفهان در پاسخ به درخواست برخی از افراد که خواهان تخفیف در دریافت 
خدمات شرکت آبفا بودند، اظهار داشت: طبق قانون به مددجویانی که تحت پوشش 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند، با ارائه مدارک الزم در مواردی تخفیف داده 
می شود؛ اما برای بقیه مشترکین می توانیم با دریافت اقساطی بهای خدمات نهایت 
همکاری را داشته باشیم. هاشم امینی در پاسخ به درخواست یکی از صنعتگران که 
خواهان افزایش ظرفیت آب تخصیصی بود، خاطرنشان ساخت:  اولویت و وظیفه 
نهایی شرکت های آب و فاضالب تامین پایدار آب شرب و بهداشت مشترکین است. 
امینی درپایان عنوان کرد: فعاالن صنعت آبفا در استان اصفهان نهایت تالش خود را 
می کنند تا بتوانند خدمات پایدار را به آسان ترین شکل و در کوتاه ترین زمان ممکن 

دراختیار مردم قرار دهند، چرا که رضایت مردم هدف اصلی ماست.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: در سال ۹۹ برنامه های مدونی برای 
شناسایی و رفع نشتی ها توسط واحد بازرســی فنی تدوین شده که تحقق این 
اهداف می تواند زمینه ساز ارائه خدمات بدون حادثه باشد.سید مصطفی علوی، 
بیان داشت: از مهر ماه سال گذشته تا کنون 5هزار و 700 کیلومتر شبکه گازرسانی در 
نقاط مختلف استان اصفهان مورد نشت یابی قرار گرفته و رفع نشتی آنها در اولویت 
و در حال انجام است.وی ادامه داد: نشت یابی تمامی ایستگاه های تقلیل فشار 
مناطق شش گانه شهرستان اصفهان شامل؛ 766 ایستگاه پایان پذیرفته است.

مهندس علوی، به اهمیت و حساسیت نشت یابی اشــاره کرد و آن را مهم ترین 
عامل در جهت جلوگیری از هدر رفت منابع انرژی دانست و اظهار داشت: نشت گاز 
پدیده خطرناکی است که همواره امکان بروز آن در مسیر خطوط لوله، ایستگاه ها 
و ...وجود دارد.مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، ادامه داد: در راستای بهره 
برداری ایمن، شناســایی و کنترل خطرات و ریسک ها، اجتناب از بروز حوادث و 
همچنین تطابق هر چه بیشــتر امور و فعالیت ها با استاندارد و دستورالعمل های 
شرکت ملی گاز ایران نیز بازرسی هایی برنامه ریزی شده  از پروژه های در حال اجرا، 
ایستگاه های تقلیل فشار و سیســتم حفاظت کاتدی صورت می پذیرد.علوی،با 
اشــاره به اینکه عواملی از قبیل خوردگی داخلی و خارجی، تغییر بســتر خاک و 
حوادث غیر مترقبه همچون زلزله و آب بردگی و... اغلب منجر به ایجاد نشتی در 
خطوط  لوله می شود، افزود: با توجه به وجود حدود 26 هزار کیلومتر خطوط شبکه 

تغذیه، توزیع و انشعابات در سطح استان اصفهان، عملیات نشت یابی در قالب دو 
پیمان بررسی وکنترل نشت مناطق شش گانه اصفهان و نواحی 22 گانه به منظور 
حفظ ایمنی و حفاظت از سرمایه ملی به صورت پیمایشی و توسط دستگاه های 
نشــت یاب FID یا لیزری انجام می گیرد. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
گفت: همچنین جهت شناسایی گاز مردابی از گاز شــهری از دستگاه اتان سنج 
استفاده می شود که با توجه به لزوم به کارگیری تکنولوژی های روز دنیا در حال 
حاضر یک دستگاه اتان سنج دیجیتال پیشرفته خریداری و تعدادی نیز در دست 
خرید است. علوی، اظهار داشت: جهت  تحقق گازرسانی پایدار و ایمن، عالوه بر 
نشت یابی روزانه، ثبت گزارش روزانه و ماهیانه  موارد ناایمن شامل؛ علمک معلق، 
حوضچه شیر بدون در پوش، علمک تصادفی، سرقت گاز، نصب توری و...  نیز در 
اسرع وقت به واحدهای بهره برداری و HSE  گزارش می شود.وی، بیان داشت: 
از آنجایی که برنامه های نشــت یابی تحت عنوان L.D.A.R تنها به شناســایی 
نشــت و رفع آن کمک می کند، موضوعاتی همچون اندازه گیری حجم گاز نشت 
شده،  تجزیه و تحلیل نشت، برآورد اقتصادی، استفاده از تکنولوژی های جدید 
و برنامه ریزی آتی در مباحثی چون DI&M مطرح می شــود این شرکت نسبت 
به پیاده سازی آن در حال اقدام بوده و با ارائه طرح پژوهشی با عنوان  DI&M به 
دنبال ایجاد رویکردی  جدید در عملیات نشت یابی است.گفتنی است، در حال 
حاضر 1060 روستا و 110شهر استان اصفهان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

سخنگوی شرکت توزیع برق اســتان اصفهان اظهار کرد: متاسفانه با گرم 
شدن هوا و افزایش مصرف برق در سراسر کشــور تعدادی از استان های 
کشــور از جمله اســتان اصفهان از حد مجاز مصرف عبور کرده است؛  طی 
چند روز گذشته ، شرکت توزیع برق اســتان اصفهان شاهد رکورد مصرف 
باالتر از 1800 مگاوات بود که در طول دوران گذشته و حتی گرم ترین روزهای 

تابستان سال های قبل هم بی سابقه بوده است. 
رمضانی افزود: مشکل ایجاده شده آن است که بخشی از افزایش مصرف 
برق ناشــی از مصرف غیر مجاز برای تولید پول های مجازی یا همان رمز 
ارز هاســت. اگر چه تولیدکنندگان رمــز ارز  می توانند بــا دریافت مجوز و 
درخواست انشعاب با تعرفه قانونی منطبق با نوع مصرف از حمایت قانون 
برخوردار باشند؛ اما این افراد به دلیل کسب سود باالتر از انشعابات دیگری 
که دارای تعرفه هــای صنعتی ، کشــاورزی و خانگی هســتند به صورت 
مخفیانه  استفاده می کنند .سخنگوی شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
بیان داشت: فهرستی از  اماکنی که دارای ماینر هستند و به صورت اشتراکی 
یا کامل تولید رمز ارز می کنند تهیه شــده و در صــورت ادامه مصرف برق 
اعمال قانون برای ایشان صورت می گیرد. مدیر دفتر روابط عمومی شرکت 
توزیع برق اســتان اصفهان افزود: از ابتدای اردیبهشــت ماه سال جاری 
،2603 دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال ) بیت کوین ( از شهرستان های 
استان کشف و ضبط شد که این دستگاه ها در 25 مرحله از شهرستان های 
نجف آباد، مبارکه، گلپایگان، فالورجان، شهرضا، لنجان و... از توابع استان 

اصفهان کشف شده است.
وی ادامه داد: همچنین در هفته گذشــته نیز انشــعاب برق 45 مشترک 
دارای ماینر قطع و 1103دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال درشهرستان های 
دیگر اســتان کشف شــد.رمضانی تصریح کرد: اســتفاده از انشعاب برق 
بدون مجوز قانونی  برای استخراج ارز دیجیتال، از مصادیق تغییر کاربری 
محسوب شده و در صورت شناسایی، انشعاب برق آن محل قطع و دستگاه 
و تجهیزات مورد اســتفاده توســط نیروی انتظامی ضبط می شود.  امیر 
رمضانی افزود: مراجعه به محــل های مورد نظر با حضــور نمایندگانی از 
شرکت توزیع برق استان، دادســتانی و نیروی انتظامی انجام می گیرد و  
دستگاه های جمع آوری شده تحت عنوان کاالی قاچاق به مراکز انتظامی 

انتقال داده می شود. 
وی در ادامه این نکته را نیز متذکر شــد که دســتگاه های اســتخراج ارز 

دیجیتال به دلیل مصرف برق فراوان، نقش موثری در افزایش پیک بار در 
ماه های گرم سال داشته و این موضوع اغلب موجب تشدید خاموشی های 

ناشی از کمبود نیرو در مناطق صنعتی می شود. 
سخنگوی شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان با اشــاره به ارزش ریالی 
تجهیزات جمع آوری شده تاکنون، اظهار کرد: ارزش تقریبی دستگاه های 
جمع آوری شــده ،  بالغ بر 10 میلیارد تومان است و در خواست ما از مردم 
بزرگوار استان ، این اســت که به منظور جلوگیری از خسارات مالی به هیچ 

وجه  از برق شبکه سراسری برای تولید رمز ارز استفاده نکنند .
 همچنیــن در صورت ادامه مصــرف در هر ســاعت از شــبانه روز  منتظر 
ورود نیــروی انتظامی و جمــع آوری و ضبــط ماینر های خود باشــند. 
رمضانــی در پایــان افــزود : چنانچــه در کارگاه هــای صنعتــی 
و مزارع کشــاورزی که دارای موجر هســتند،  دســتگاه ماینــر در محل 
 شناســایی شــود ،  مســئولیت قانونی و جرائم  آن به عهــده مالک  آن 

محل است.

مدیر عامل شرکت گاز استان:

5 هزار و 700 کیلومتر شبکه گاز اصفهان نشت یابی شد
 سخنگوی شرکت توزیع برق استان اصفهان با توجه به جمع آوری بیش از دو هزار دستگاه ماینر

 در شهرستان های استان اعالم کرد:

آغاز برخورد قاطع با مشترکین دارای ماینر غیر مجاز 

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان تاکید کرد:
بازنشستگان آبفای روستایی تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می گیرند

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان گفت: برای اینکه نسل چهارم انقالب 
صنعتی را در کشور نهادینه کنیم الزم است تا بحث دیجیتال را پیگیری کنیم 

به نحوی که صنعت و دیجیتال با یکدیگر تعامل داشته باشند.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان در مراســم کلنــگ زنی پروژه مرکز 
نوآوری دیجیتال در فوالد که در محل پارک علم و فناوری این دانشگاه برگزار 
شد، گفت: شرکت فوالد مبارکه اصفهان تنها شرکت دارنده جایزه نایک جهان 
است. مسائلی همواره در فوالد وجود داشته اســت که به عنوان پیش نیاز 
به ما به عنوان وظیفه اصلی محول شــد. مهم ترین موضوع مربوط به بحث 
حرکت برای دستیابی به اقتصاد نسل چهارم است که در این راستا اقداماتی 

انجام داده ایم.
 مهدی نقوی ادامه داد: ســیر تحول صنعت فوالد در آینده توسعه محصول، 
اقتصاد چرخشــی و دیجیتال شدن صنعت فوالد اســت و هم زمان باید به 
معادن، بهره برداری و انتشــار گاز ها نیز توجه شود. اکنون نسل های یک تا 
سه انقالب صنعتی رخ داده اســت و ما آماده ورود به نسل چهارم هستیم. 
برای اینکه نسل چهارم انقالب صنعتی را در کشــور نهادینه کنیم الزم است 
تا بحث دیجیتال را پیگیری کنیم به نحوی که صنعت و دیجیتال با یکدیگر 

تعامل داشته باشند.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان اظهار کرد: شــرکت فوالد مبارکه در 
فناوری محوری و تحول دیجیتال، 20 حوزه را به وجود آورده است و برای تک 

تک آن ها استراتژی مشخصی را تعریف کرد تا به آن ها دسترسی پیدا کند.
وی با بیان اینکــه ما آینده را نزدیک می بینیم، تصریــح کرد: مرکز مکینزی 
اعالم کرد که سال دیگر ده سال دیگر است این به این معنی است که آینده 
به ما زیاد نزدیک شده است البته با توجه به بحث کرونا و تاثیراتی که وجود 
داشــته ، این تاثیر را گذاشته اســت که ما طی یک ســال به اندازه ده سال 

پیشرفت داشته باشیم. در این میان چالش هایی نیز در صنعت فوالد وجود 
داشته است که از جمله آن ها می توانیم به تهدید حمله های سایبری از خارج 
از کارخانه اشاره کنیم به طوری که روزانه 4000 حمله سایبری به این کارخانه 
انجام می شود. تا االن توانســته ایم در تمام حمالت سایبری موفق باشیم 
عالوه بر آن نیاز به یک دیتا سنتر بزرگ تر در گذر زمان داریم که البته افزایش 
هزینه ها را خواهد داشت؛ اما نوآوری را گسترش می دهد. مورد دیگری که 
به عنوان چالش در صنعت فوالد می توان به آن اشــاره کــرد کاهش تعداد 
نیروی انسانی به دلیل اســتفاده از ربات ها به جای انسان است که باید از 

این چالش ها عبور کرد.
وی با بیان اینکه بحث فرهنگ ســازی دیجیتال در کارگروه دانشگاه تهران 
تشکیل شده است تا بتواند فرهنگ اســتفاده از دیجیتال را افزایش دهد، 
گفت: یک مسیر آموزشی باید طراحی شود تا در این زمینه تحولی نوین رخ 
دهد انتظار ما از مرکز نوآوری تحول دیجیتال در صنعت فوالدســازی که در 
محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تاسیس شده این است که اندازه 
گیری سطح بلوغ سازمان فوالد مبارکه را انجام دهد البته ما این اندازه گیری 
را در گذشــته با مطالعات خود انجام داده ایم و در سطح سه قرار داریم که 

امیدواریم این سطح افزایش یابد.
نقوی در پایان خاطرنشــان کرد: اقداماتی که انجام خواهیم داد را می توان 
در چند شاخه دســته بندی کرد که از جمله آن ها طراحی اکوسیستم مدل 
کسب و کار، تاسیس پژوهشکده فوالد در دانشگاه صنعتی با محور اقتصاد 
چرخشــی و قرار دادن دو محصول آیتک جدید بوده اســت و همچنین در 
حال حاضر تاســیس مرکز نوآوری تحول دیجیتال در صنعت فوالد سازی 
با همکاری دانشگاه تهران را داشــته ایم. انتظار داریم پیرو حرکت در حوزه 

تحول دیجیتال بتوانیم کارخانه هوشمند را نیز داشته باشیم.

 ذوب آهن اصفهان برای تنظیم بازار مصرف، جلوگیری از افزایش قیمت ها 
و جلب رضایت مشــتریان با هدف حمایــت از حقوق مصــرف کنندگان 
نهایی تاکنون مجموعه اقدام هایی را به کار گرفته اســت . این شرکت  نهم 
خردادماه در اقدامی بی ســابقه با ارســال نامه ای به همــه کارگزاری ها و 
نهادهای نظارتی بخش ســاختمانی ، داوطلبانه قیمت پایه را حدود 420 
تومان کاهش داد که انتظار می رود دیگر تولیدکنندگان فوالد کشور در این 

اقدام ملی  مشارکت کنند.
منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان در این خصوص گفت : 
یکی از کارکردهای مهم بورس کاال ،خروج از نظام قیمت گذاری دستوری 
و شــفاف ســازی قیمت هاســت که به خوبی نیز اثر بخش بود و موجب 
اطمینان عرضه کنندگان شد .وی افزود : هرچند در گذشته شاهد دخالت 
هایی در نظام بورس کاال با قیمت گذاری دستوری بودیم ، اما خوشبختانه 
با رویکرد جدید وزارت صمت ، دوباره به انجمن تولید کنندگان فوالد و تولید 
کنندگان عمده اعتماد شــد، بنابراین وظیفه داریم که پاسخ این اعتماد را 

به خوبی بدهیم  .
مدیر عامل ذوب آهن تصریح کرد : متاســفانه عده ای که در گذشــته از 
طریق رانت های حاصل از قیمت گذاری دســتوری و یا سیستم حواله ای 
، منافعی حاصل کردند ، امروز صنایعی را نیز در دســت گرفته اند که البته 
نقش کوچکی در صنعت فوالد دارند؛ اما بــا در اختیارگرفتن تریبون های 
مختلف ، به دنبال ایجاد التهاب در بازار فوالد هستند و اینگونه القا می کنند 
که بورس کاال کارکرد مثبتی در این زمینه ندارد تا دوباره همان سیستمی که 
رانت ایجاد می کرد را احیا کنند .منصور یزدی زاده اظهار داشت : ذوب آهن 

اصفهان به عنوان یک مجموعه ملی ، هرچند رویکرد اقتصادی نیز دارد؛ اما 
به هرقیمتی حاضر به فروش محصول خود نیســت و حاضر نیست که به 

مصرف کننده آسیب برسد .
وی افزود : قیمت های صادراتی معیار خوبی برای تعیین قیمت درداخل 
است و نباید قیمت های داخلی از قیمت های صادراتی بیشتر باشد . البته 
عده ای تالش کردند این امر را مغایر با حق و حقوق سهامداران جلوه دهند 
در حالی که قیمت های منطقی به نفع سهامدار نیز هست و آنها نیز راضی 
به گران فروشی نیستند ضمن اینکه گران فروشی عالوه بر ظلم به جامعه ، 
پشتوانه هم ندارد و باعث می شود با کاهش قیمت ها ، بحران ایجاد شود .

ذوب آهن اصفهان زمانی که احســاس کرد ممکن است قیمت هایی در 
بورس کاال شــکل بگیرد که موجب سوءاســتفاده شــود ، داوطلبانه پایه 
قیمت عرضه خود در بــورس کاال را به صورت منطقی پیشــنهاد داد  . این 
کار در واقع یــک قدردانی از وزارت صمــت هم بود که بــه تولید کنندگان 
فوالد کشــور اعتماد کرد .وی افزود : پس از اصالح قیمت و رقابتی که در 
بورس کاال ایجاد شد ، ســقف قیمت ثبت شده متناســب با قیمت های 
صادراتی شد که بســیار منطقی است و خوشــبختانه به دنبال ذوب آهن 
اصفهان ، فوالد خراســان هم به عنوان یک شــرکت بــزرگ تولید کننده 
مقاطع ســاختمانی ، این کار را انجام داد.یزدی زاده ابــراز امیدواری کرد 
که فوالدسازان در کنار ســایر تکالیفی که در صنعت و اقتصاد کشور دارند 
، بتوانند به عنــوان یک بازوی قوی جهــت تامین ارز مورد نیاز کشــور در 
شرایط تحریم و فشارهای ظالمانه دشــمن ، همچون گذشته موفق عمل 
کنند . این مهم مستلزم این است که در امر صادرات خللی ایجاد نشود تا 
 این تولید کنندگان ، منویات مقام معظم رهبری در ســال جهش تولید را

 محقق سازند.

در پاسخ به اعتماد وزارت صمت به تولید کنندگان فوالد صورت گرفت؛

ذوب آهن اصفهان، پیشگام منطقی سازی قیمت محصوالت فوالدی

در مراسم کلنگ زنی پروژه مرکز نوآوری دیجیتال در فوالد مطرح شد؛

دستیابی به نسل چهارم انقالب صنعتی با اقتصاد دیجیتال
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