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مهار بیکاری در روستاها
3

»کرونا« در اصفهان روی دور تند
  بر اساس اعالم رییس بیماری های واگیر دار مرکز بهداشت استان اصفهان، زنگ خطر شیوع گسترده کووید 19 به صدا درآمده است؛  
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افزایش 30 درصدی 
مصرف آب در روستاهای 

چهارمحال و بختیاری
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8 صفحه
8قیمت: 1000 تومان

کاهش ترافیک 
در انتظار شرق 

7اصفهان

فوالد مبارکه، 
کمترین مصرف 
کننده آب  در 
میان تولید 

کنندگان فوالد 
جهان

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت توزیع برق همراه با ارزیابی کیفی )فشرده(

شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین 
نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

تاریخ توزیع موضوع مناقصهشماره مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
مبلغ تضمینتاریخ برگزاری مناقصهتحویل پاکات

9914037

اصالح و بهینه سازی 
ساختار شبکه های 

توزیع برق در محدوده 
امور برق منطقه 5 
شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

1399/03/251399/03/311399/04/101399/04/17
 670/450/000

ریال

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

مورخ 1399/04/10 به نشانی : اصفهان- خیابان ارتش- امور برق منطقه پنج 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 34122251-031 کارشناس مناقصات و قراردادها و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، 

اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 34122240-031 اداره مهندسی و طرح ها تماس حاصل فرمائید.

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

  ارایه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت https://www.eepdc.ir جهت به روز رسانی 

مدارک ثبتی الزامی است. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

  شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان تغییر و اصالح در اســناد مناقصه را تا 72 ســاعت قبل از بازگشــایی پاکتها برای خود

 محفوظ می دارد.

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایســت 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 این صورت 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 واصل 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. 

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

محرومیت علی دایی 
 از فوتبال به پایان

 می رسد؟
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در پی مسدود شدن هزاران حساب کاربری؛

چین، ترکیه و روسیه اقدام جنجالی توئیتر  را محکوم کردند
پس از آنکه توئیتر هزاران حساب کاربری را با ادعای »تبلیغ پروپاگاندا« برای چین، ترکیه و روسیه بست، 
آنکارا توئیتر را به راه اندازی کمپین »بدنام ســازی«متهم کرد و پکن تاکید کــرد که»بزرگ ترین قربانی 
اطالعات نادرست« شده است.در واکنش به اقدام توئیتر برای پاک کردن شبکه هایی که شامل بیش از 
۱۷۰ هزار حساب کاری ظاهرا مرتبط با منافع حامی دولت در آنکارا، پکن و مسکو بودند، ترکیه از یک کارزار 
کثیف علیه دولت آنکارا سخن گفته و توئیتر را به عنوان دستگاه تبلیغات محکوم کرد.توئیتر گفته که حدود 
۷۳۴۰ حساب کاربری ترک زبان را در این شبکه اجتماعی حذف کرده است. بر اساس خبر توئیتر، در این 
حساب های کاربری با پخش پیام های گمراه کننده از دولت ترکیه پشتیبانی می شده است.عالوه بر این 
توئیتر اعالم کرد که ۱۱۵۲ حساب کاربری یک گروه روسی را نیز که در آمریکا به عنوان پخش کننده مطالب 
دسته بندی شده تبلیغاتی شناخته می شدند، حذف کرده است. به گفته توئیتر،  این حساب های کاربری 

وابسته به حزب حاکم روسیه بودند و به مخالفان سیاسی روسیه حمله می کردند.

»نوری مالکی« از توطئه علیه کابینه الکاظمی گفت
نخست وزیر پیشین عراق ضمن افشای طرح توطئه علیه کابینه مصطفی الکاظمی، تاکید کرد که 
از شرکت در آن خودداری و از این کابینه حمایت کرده اســت.نوری مالکی، اظهار کرد: برخی از من 
خواستند که از طرح سرنگونی دولت فعلی با راه اندازی تظاهرات ها قبل و بعد از تشکیل آن حمایت 
کنم ؛اما نپذیرفتم.مالکی در ادامه گفت: به آنها گفتم بــه کابینه فرصت دهید تا ببینیم چگونه عمل 
می کند، آن زمان مسیر درست مخالفت را در پیش می گیریم نه اینکه دوباره به جنگ، آتش سوزی، 
انفجار، کشتارها و خرابکاری ها بازگردیم. به آنها اطالع دادم اگر دولت توانست برخیزد، از آن حمایت 
خواهم کرد. او در ادامه گفت: ائتالف دولت قانون در این کابینه مشارکت نکرده و )در پارلمان( به آن 

رای نداد اما اگر در مسیر مثبت و درست حرکت کند، از آن حمایت می کند.

جنجال ها درباره عکس یادگاری »ترامپ«
رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به دنبال حضورش در کنار رییس جمهور برای گرفتن یک 
عکس یادگاری جنجالی همزمان با ســرکوب معترضان در واشنگتن، به فکر استعفا افتاد.»ان بی سی 
نیوز« خبر داد، ژنرال »مارک میلی« رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به دنبال حضورش در  
کنار دونالد ترامپ رییس جمهور این کشور در جریان یک بازدید جنجالی از کلیسای »میدان الفایت« در 
واشنگتن، »درباره استعفا صحبت کرد«.سه مقام دفاعی آمریکایی  به این رسانه خبر دادند، عالی ترین 
مقام ارتش آمریکا به دلیل انتقادها درباره سرکوب معترضان در مقابل کاخ سفید به منظور پاک سازی 
منطقه برای ترامپ جهت گرفتن عکس یادگاری جنجالی او با یک انجیل مقابل کلیسا، با چندین نفر از 
معتمدان و نزدیکانش درباره استعفا دادن مشورت کرد.ژنرال »مارک میلی« اخیرا در یک سخنرانی از 
حضورش در کنار ترامپ به منظور بازدید جنجالی رییس جمهور از و گرفتن عکس یادگاری عذرخواهی کرد.

فعال زن سعودی »جایزه آزادی« فرانسه را دریافت کرد
» لجین الهذلول « فعال زن سعودی در زمینه دفاع از حقوق زنان که ظرف دو سال گذشته در زندان های 
عربستان در بازداشت به سر می برد، »جایزه آزادی« فرانسه را دریافت کرد.تارنمای شبکه تلویزیونی » 
سی ان ان « آمریکا، ۵ هزار و ۴۹۳ تن از جوانان ۸۱ کشور توسط اینترنت لجین را در میان سایر نامزدها 
شایسته دریافت چنین جایزه ای دیدند و بدین ترتیب این مدافع حقوق زنان سعودی ۴۲.۲٪ آرا را کسب 
کرده و پیروز میدان شد.مجله آمریکایی »تایم« لجین را به عنوان یکی از ۱۰۰ شخصیت تاثیرگذار در 
 »PEN« دنیا انتخاب کرده و در کنار ایمان النفجان و نوف عبدالعزیز برنده جایزه انجمن جهانی قلم

شده است.

گزینه های روی میز ایران پس از تمدید تحریم تسلیحاتی
ایران در مقابــل تالش آمریکا بــرای تمدید تحریم های تســلیحاتی، ۵ 
گزینه را روی میــز دارد تا در مقابل بدعهدی های مکــرر طرف های غربی 
و دسیسه های واشــنگتن »اقدام متقابل« کند.با نزدیک شدن به موعد 
برداشته شدن تحریم های تســلیحاتی ایران، واشنگتن تالش می کند تا 
مانعی بر سر این موضوع ایجاد کرده و مانع از عادی شدن وضعیت ایران در 
بازار تسلیحاتی جهانی شود؛ ولی نکته مهم اینجاست که ایران در این مسیر 
دست بسته نیست.هرچند کشــورهایی چون چین و روسیه رسما اعالم 
کرده اند که تالش آمریکا غیرمنطقی بوده و واشنگتن دیگر عضوی از برجام 
نیست که بتواند در مورد آن تصمیمی بگیرد؛ ولی تهران نیز گزینه های روی 
میزی دارد که می تواند جلوی اقدامات و تالش های آمریکایی ها را بگیرد و 

باز هم شکست دیگری در پرونده مقامات واشنگتن ثبت شود.

1 - محدود کردن بازرسی ها
با توجه به اینکه ایران تحت شدیدترین نوع بازرسی های قرار دارد، به نظر 
می رسد می تواند برای محدود کردن بازرسی ها، در سه بخش محدوده 
بازرسی، تعداد بازرس ها و سطح دسترسی اقدام کند.در همین راستا 
نیز بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در نشست خبری 
خود با خبرنگاران که روز شنبه ۱۸ آبان در سایت غنی سازی فردو انجام 
گرفت در مورداحتمال کاهش بازرسی ها گفت: باید این نکته را نیز بگویم 
که در برخی موارد که مربوط به کاهش تعهدات برجامی ما می شود دیگر 
لزومی به بازرسی های آژانس نیست و اگر آنها می خواهند همچنان به 

این کار ادامه دهند، وقت خود را تلف می کنند.

2 - افزایش سطح غنی سازی
ایران پیش از برجام در ســطح ۲۰ درصد به غنی ســازی می پرداخت 
و بســیاری این موضوع را ابزار قدرتی در دست کشــور برای چانه زنی 
می دانستند. تحلیل گران سیاسی معتقدند که با توجه به خط قرمز بودن 
غنی ســازی باالی پنج درصد، اگر مسئوالن کشور بازگشت به سطح ۲۰ 
درصدی را اعالم کنند، می تواند گام موثری در مقابل بدعهدی طرف های 
غربی باشــد.علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی در حاشیه 
بازدید خبرنگاران از مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن )نطنز( در 
پاسخ به ســوالی گفت: هرگاه مقام های ارشد کشور درباره غنی سازی 

۲۰ درصدی دستور دهند، ما در چهار دقیقه به آن دست پیدا می کنیم.

3 - عدم اجرای پروتکل الحاقی
ایران طبق برجام، اجرای پروتکل الحاقی را بــه صورت داوطلبانه اجرا 
می کند و طبق مفاد توافق، کشورمان باید در هشتمین سال روز توافق با 
روز ارائه گزارش مدیرکل آژانس، پروتکل الحاقی را در مجلس شورای 

اسالمی بررســی و تصویب کند.اما با توجه به این موضوع که آمریکا به 
صورت یک جانبه از برجام خارج شــده و سه کشــور انگلیس، آلمان و 
فرانسه نیز به تعهدات خود عمل نمی کنند، برخی از مسئوالن عدم اجرای 
پروتکل الحاقی را به عنوان یکی از گزینه هــای روی میز ایران مطرح 
کردند و این اقدام را هشداری جدی به طرف های اروپایی باقی مانده در 
برجام برای اجرای تعهدات خــود می دانند.علی مطهری، نایب رییس 
اسبق مجلس شــورای اســالمی در همین زمینه تصریح کرد: حال که 
تا این حد ایران را تحت فشــار قرار می دهند و بیش از ســایر کشورها 
تاسیســات هســته ای را بازدید می کنند، می توانیم از اجرای پروتکل 

الحاقی خودداری کنیم.

NPT 4 - خروج از
 )NPT( ایران در سال ۱۹۶۸ به پیمان منع گسترش سالح های هسته ای
پیوست و بعد از انقالب اسالمی، همیشــه عضویت در این پیمان مورد 
مناقشــه بوده است. بســیاری از کارشناســان معتقدند ادامه حضور 
کشــورمان در NPT با توجه به بدعهدی های مکــرر غربی ها در انجام 
تعهدات به رغم اجرای مفاد برجام از ســوی ایران، کاری اشتباه است.

دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز پیش از اقدام 
ترامپ در ترک برجام گفته بــود: در صورت خروج آمریکا از توافق اتمی 
موسوم به برجام، یکی از گزینه های ایران، خروج از پیمان منع گسترش 

سالح های اتمی )ان.پی.تی( است.

5 - خروج از  برجام
یکــی از مهم تریــن گزینه های پرتکــرار بــرای مقابله بــا بدعهدی های 
طرف های غربی و کارشــکنی های ادامه دار آمریکا، خروج از برجام است 
و محمدجوادظریف وزیر امور خارجه نیز در مصاحبــه ای می گوید: ایران 
گزینه های متعددی دارد و خروج از برجام نیز یک گزینه است. حتما این 
اقدام یکی از ده ها گزینه ماست.وی همچنین در میزگردی با روزنامه نگاران 
که در مقر ایران در سازمان ملل متحد برگزار شد هم گفت: اگر مکانیسم مالی 

اروپا موثر نباشد، ایران ممکن است از توافق هسته ای خارج شود.

6- تغییر نگرش ایران در دکترین هسته ای
عراقچی در نشســت مســکو با یادآوری همکاری ایــران در موضوع 
هســته ای به نحوی طرف های غربی برجام را تهدید و عنوان کرد: اگر 
پاداش ایران پس از این همه تعامل و مذاکره و همکاری با آژانس این 
باشد که دوباره تحت فصل هفتم ]منشــور ملل متحد[ قرار گیرد، این 
به معنای آن است که »دکترین هسته ای« ما اشتباه بوده است و ما باید 
سیاست و دکترین هسته ای خود را مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار 
دهیم.این موضوع نشان می دهد که ایران با اتخاذ راهبردی منسجم و 
بازدارنده تالش دارد تا به اروپایی ها بگوید که اگر قرار باشد انفعال آنها 
ادامه داشــته و در مقابل زیاده خواهی های آمریــکا همچنان بی عمل 
باشند، ایران با اتخاذ شیوه مناسب، خواهد توانست جواب درخوری که 

در بردارنده منافع ملی باشد را در مقابل ایاالت متحده دهد.

العرب، رســانه نزدیک به عربستان سعودی نوشت: 
در ماه های اخیــر، ایران بر تحرکات خــود در دریای 
خزر افزوده است و همین مسئله، توجه قدرت های 
بزرگی نظیر روســیه و همچنین، دولت های منطقه 
خلیج فارس را به خود مشــغول کرده است. در این 
رابطه، تحلیلگران بر این عقیــده اند که تهران پس از 
سال ها تحت فشــار بین المللی قرار گرفتن، تالش 
می کند راه تنفســی برای خود یافته و بر نفوذش در 
این منطقه بیفزاید. در واقع تهران بــه دنبال برپایی 
روابط دریایی مستحکم تر با دولت های آسیای میانه 
اســت.پس از تحریم های اقتصادی آمریکا، ایران 
تصمیم به قدرت نمایی در دریــای خزر گرفت، آنچه 
که می تواند باعث خشــمگین شدن روسیه ای شود 
که روی توافق سال ۲۰۱۸ برای کاهش قدرت و نفوذ 

ایران، حســاب کرده اســت.اظهارات اخیر مسئوالن 
ایرانی، در کنار بازدید های فرماندهان ارشد این کشور 
از تاسیسات دریایی در این منطقه، عالوه بر تالش های 
دیپلماتیک پی در پی برای تشدید روابط با دولت های 
واقع در ساحل دریای خزر، باعث عصبانیت مسکو و 
کشور هایی نظیر عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی می شــود. در این میان، رییــس جمهور این 
کشور، حسن روحانی، طی نشستی که در قزاقستان 
برگزار شد ، بر لزوم حل اختالفاتی که از دو دهه پیش 
وجود داشــته، تاکید کرد.جیمز دورسی، پژوهشگر 
اندیشکده واشنگتن در مقاله ای تحت عنوان »قدرت 
نمایی ایران در دریای خزر« می گوید: سیاستمداران 
در روسیه و دولت های خلیج فارس، به دقت تحرکات 
ایران در دریای خزر را تحت نظر دارند. این تحرکات 

ایران همزمان شــده اســت با درگیری های متوالی 
در خصوص فعالیت دریایی در منطقه خلیج فارس 
و افزایش نفوذ دریایــی ترکیه در شــرق مدیترانه.

دورسی تاکید می کند که تحرکات ایران چیزی بیش 
از تقویت حضور نظامی آن در حوزه ای است که روسیه، 
آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان نیز در آن حاضرند. 
روابط دریایی مستحکم تر با دولت های حاشیه دریای 
خزر، به ایران این امکان را می دهد تا از جایگاه خود 
در زمانی که دولت های آســیای میانه نگران دخالت 
چین در زمینه های امنیتی خود هستند، استفاده کند.

العرب:

 ایران نفوذ خود در آسیای میانه را گسترش می دهد

وزیر حمل و نقل کانادا موافقت این کشور را با تصمیم ایران برای ارسال جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده اوکراین به فرانسه اعالم کرد.یک مقام ارشد کانادایی 
موافقت این کشور را با تصمیم ایران برای ارسال جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده اوکراین به فرانسه اعالم کرده است.»فرهاد پرورش«، نماینده ایران در سازمان 
بین المللی هوانوردی غیرنظامی )ایکائو( گفته ایران از آژانس حوادث هوایی فرانسه)BEA( خواسته جعبه های سیاه هواپیمای سانحه دیده اوکراین را بازخوانی 
کند.»مارک گارنو«، وزیر حمل و نقل کانادا گفته این کشور با تصمیم ایران برای ارسال جعبه های سیاه هواپیمای بوئینگ اوکراینی به فرانسه به جای اوکراین موافق 
است و خواستار عملی شدن این تصمیم در اسرع وقت است.این وزیر کانادایی گفت: »ما فکر می کنیم این اقدام، کامال قابل قبول است و ارسال جعبه های سیاه به 
فرانسه فکر خوبی است.« وی در ادامه گفت: »ما می دانیم که آژانس سوانح هوایی فرانسه که سازمانی مانند شورای ایمنی حمل و نقل در کاناداست از تخصص و 
قابلیت الزم برای تحلیل این جعبه های سیاه برخوردار است و ما قویا ایران را ترغیب می کنیم این جعبه ها را هر چه سریع تر به پاریس ارسال کند.«بوئینگ متعلق 

به یک شرکت هواپیمایی اوکراین که قرار بود از تهران عازم کی یف شود دقایقی بعد از برخاستن از فرودگاه امام خمینی )ره( سقوط کرد.

چهره روزموافقت کانادا با تصمیم ایران درباره جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی

وز عکس ر

اعتراضات در 
لبنان همچنان 

ادامه دارد
اعتراضــات بــه وضعیــت 
اقتصادی در شــهر طرابلس 
در شــمال لبنان چنــد روزی 
 می شود که شهر را به تعطیلی 

کشانده است.

جزییات جدید از پرونده جاسوس محکوم به اعدام
ســخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده جاسوسی موسوی مجد جاســوس آمریکا و اسراییل، متهمان 
دیگری هم دارد.غالمحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران درباره پرونده موسوی مجد، جاسوس سیا 
و موساد اظهار کرد: این پرونده چند متهم 
دیگر هم دارد که فعــال جزییات مرتبط با 
آنها در خاطرم نیست.وی با تاکید بر اینکه 
دســتگیری این فرد ربطی به ترور سردار 
شهید ســلیمانی نداشته اســت، گفت: 
موسوی مجد، اطالعاتی را از وزارت دفاع 
و نیروی قدس سپاه جمع آوری می کرد 
و در اختیار سرویس های جاسوی سیا و 
موساد قرار می داد. بخشی از فعالیت های 
وی مربوط به مخابره وضعیت ترددهای 
سردار سلیمانی در ســال های ۹۶ و ۹۷ بوده است.اســماعیلی با بیان اینکه موســوی مجد به همراه 
خانواده اش مقیم سوریه بوده است، گفت: او با تعدادی از نیروهای مستشاری ایران در سوریه ارتباط 

داشته و از این طریق اطالعات جمع آوری شده را در اختیار سرویس های جاسوسی قرار می داد.

گفت وگوی عراقچی با معاون وزیر خارجه ژاپن
ســید عباس عراقچی، معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشــورمان و تاکه ئوموری، معاون ارشد 
)سیاســی( وزارت خارجه ژاپن با یکدیگر گفت وگو کردند.در این گفت وگوی ویدئو کنفرانســی در 
خصوص موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی و همکاری در زمینه مبارزه با کرونا تبادل نظر شد 
و تداوم رایزنی ها و بهره گیری از ظرفیت روابط خوب دو کشور برای همکاری ها مورد تاکید قرار گرفت.

سفیر  افغانستان به وزارت خارجه احضار شد
سفیر افغانســتان در تهران برای پاره ای توضیحات در وزارت امور خارجه حاضر شد.اداره کل اطالع 
رسانی و امور ســخنگویی وزارت امور خارجه اعالم کرد: در پی تحرکات عده ای معدود از جریانات 
خاص سیاسی که دارای سابقه ضدیت با جمهوری اسالمی ایران و حسن همجواری میان دو کشور 
ایران و افغانستان هستند و اخیرا به بهانه فوت چند تن از اتباع آن کشور که قصد ورود غیر قانونی به 
ایران داشته و یا به صورت قاچاقی و غیر قانونی وارد ایران شده بودند، مرتکب برخی اقدامات اهانت 
آمیز و تعرض به سفارت جمهوری اسالمی ایران و سایر نمایندگی های کشورمان در افغانستان شده 
بودند، سفیر افغانستان در تهران برای پاره ای توضیحات در وزارت امور خارجه حاضر شد.در جریان 
این دیدار مدیر کل آســیای غربی وزارت امور خارجه مراتب نگرانی از تاثیر اقدامات غلط این گروه 

قلیل بر روابط همسایگی دو کشور را ابراز کرد.

هیئت رییسه، دریافت برخی طرح های جنجالی را تکذیب کرد
عضو هیئت رییسه مجلس دریافت طرح هایی با عنوان ازدواج اجباری و تغییر نام فرودگاه مهرآباد 
را تکذیب کرد.احمد امیرآبادی در توئیتی نوشت: این روزها برخی ها طرح هایی را منتشر می کنند که 
هدف، تخریب مجلسی است که مردم به آن امیدوارند. مسئول طرح ها در هیئت رییسه بنده هستم 
طرح هایی مثل ازدواج اجباری و تغییر نام فرودگاه مهرآباد تحویل نشده است.وی افزود: ضمن 

این که مسئول نام گذاری فرودگاه ها وزارت راه و شهرسازی است.

کافه سیاست

روحانی:

 مجبور شویم، محدودیت ها 
را برمی گردانیم

رییس جمهوری با تاکیــد بر لزوم همکاری 
مــردم در مقابله با کرونا، اظهار داشــت: اگر 
همکاری مردم نباشــد و ســالمت مردم به 
خطر بیفتد مجبوریم همــه محدودیت ها را 
بازگردانیم.حســن روحانی یادآور شد: روند 
به این صــورت بوده که در هر کشــوری این 
ویروس وارد شده به پیک رسیده از پیک عبور 
کرده و از دروازه ای وارد کشــور دوم سپس 
سوم و بعد ادامه یافته است. برای مثال وقتی 
این ویروس وارد کشــور ما شد استان هایی 
چون قم و گیالن به ســرعت به پیک رفتند و 
بعد هم به تدریج استان های دیگر وارد پیک 
شدند، بسیاری از اســتان هایی که به پیک 
رســیدند از پیک عبور کردند و شرایط شان 
فوق العاده نیست. البته باز هم بیماری وجود 

دارد ولی به آن شدت نیست.
رییس جمهوری گفت: این که قبال گفته شد 
استان هایی سفید، زرد یا قرمز  هستند، این 
قرمزی و ســفیدی ثابت نیســت. استانی 
ممکن است امروز سفید باشد هفته بعد زرد 
شــود و هفته بعد از آن به سمت قرمز شدن 
برود که شــرایط ویژه خود را خواهد داشت 
بنابراین کلیت مســئله به این صورت است.

روحانی گفت: رعایت مردم در اردیبهشت ماه 
نســبت به این اپیدمی تا ۸۰ درصد مطلوب 
بوده؛ اما در اواســط خرداد این مراعات ها به 
۲۰ درصد رسیده که می تواند برای ما نگرانی 
به وجود آورد و مــردم باید ایــن مراقبت را 
انجام دهند تا بتوانیم از این مرحله به خوبی 

عبور کنیم.

بین الملل
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معاون عمرانی استاندار خبر داد:

 اختصاص سه هزار میلیارد ریال برای سامانه دوم 
آبرسانی استان

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان اظهار کرد: برای ســامانه دوم آبرسانی استان 
اصفهان ۳ هزار میلیارد ریال اختصاص یافت. حجت ا... غالمی در آیین افتتاح طرح های عمرانی 

زرین شــهر با بیان اینکه برای ســامانه 
دوم آبرســانی اســتان بیش از ۳ هزار 
میلیارد ریــال اعتبار اختصــاص یافته، 
گفت: ۲ هزار میلیارد ریال نیز برای بهبود 
شبکه زیر ساخت های راه استان اصفهان 
اختصاص داده شده اســت . غالمی به 
افزایش ۱۸ درصدی مصرف آب استان 
در پی شیوع کرونا اشــاره کرد و افزود: 
با اجرای ســامانه دوم آبرســانی به ۱۴ 
شهر استان و مناطق مسکونی کالن شهر 

اصفهان، سد تونل سوم کوهرنگ و طرح آبرسانی بهشت آباد، مشکل تامین آب آشامیدنی در استان 
برطرف خواهد شد.وی در ادامه به بودجه ۲۰ هزار میلیارد ریالی عمرانی امسال استان هم اشاره کرد 
و افزود: بودجه امسال  ۱۰۸ شهرداری در استان بیش از ۷۶ هزار میلیارد ریال است که بیش از  ۷۰ 

درصد آن برای تکمیل طرح های عمرانی صرف خواهد شد.

راه اندازی 10 شرکت تعاونی در استان اصفهان
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان گفت:از ابتدای امسال ۱۰ شرکت تعاونی با 
سرمایه اولیه بیش از ۶ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال در استان راه اندازی شد.علیرضا تیغ ساز ادامه 
داد: از ابتدای امسال و در روز های سخت اقتصادی شیوع ویروس کرونا، ۱۰ شرکت تعاونی در زمینه 
امور خدماتی، کشاورزی و هنری با ســرمایه اولیه بیش از ۶ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال در استان 
راه اندازی شد.تیغ ســاز افزود: با راه اندازی این واحد ها زمینه اشــتغال بیش از هزار و ۱۱۳ نفر در 
شهرستان های اصفهان، آران و بیدگل، نایین، نطنز، اردستان، کاشان و خوانسار فراهم شده است.

وی از اعطای بیش از یک میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به ۱۱ شرکت تعاونی بانوان استان 
نیز خبر داد و گفت: از ابتدای امســال به منظور توانمندی شرکت های تعاونی فرش دستباف، یک 
میلیارد و ۱۱۵ میلیون ریال کمک بالعوض از محل اعتبارات دولتی در اختیار ۱۸ واحد فعال در این 

حوزه قرار گرفت.

 خرید تضمینی 50 تن کلزا
 از بهره برداران استان اصفهان

تاکنون حدود ۵۰ تن دانه روغنی کلزا از بهره برداران این محصول زراعی در اســتان اصفهان خرید 
تضمینی شده است.کارشناس پنبه و دانه های روغنی ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، 
گفت: نرخ تضمینی هرکیلوگرم کلزا ۴۶ هزار و ۶۰۲ ریال است و برای تحویل محصول از کلزاکاران  
، هشت مرکز خرید اصلی وفرعی در این استان پیش بینی شــده است.کیوان بنی اسدی افزود: 
با شروع فصل برداشت پیش بینی می شود بیش از هزارو ۸۰۰ تن دانه روغنی کلزا از ۸۳۰ هکتار از 
مزارع این استان برداشت شود که این میزان حدود ۵۰ درصد بیشتر از سال گذشته است.وی گفت: 
شاهین شــهر ومیمه، گلپایگان، برخوار، اصفهان وتیران وکرون و فریدن وشهرضا بیشترین سطح 

زیرکشت این دانه روغنی را در این استان به خود اختصاص داده اند.

2500شغلزودبازدهدرشرقومناطقمحروماصفهانایجادمیشود؛

مهار بیکاری در روستاها

نرخ بیکاری در اســتان اصفهان چالشی  مرضیه محب رسول
جدی اســت که هنوز راه حل درســت و 
عملی برای آن ارائه نشده است. بیکاری حاال نه تنها در شهرهای استان 
که معضلی در روستاها هم شــناخته می شود. خشکسالی طی چند 
سال گذشــته عمال بخش بزرگی از کشــاورزی در اســتان را نابود و 
روستاییان زیادی را بیکار کرده است. براساس اعالم مرکز آمار ایران، 
نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی اســتان اصفهان در فاصله 
سال های 9۴ تا 9۵ روندی صعودی و از سال 9۵ تا 9۷ روند نزولی را 
طی کرده است؛ اما نرخ بیکاری مناطق شــهری در سه ماهه نخست 
سال گذشته برابر با ۱۱.۴ درصد بوده که نســبت به سه ماهه نخست 
سال 9۷ کاهش ۲.۷ درصدی را نشان می دهد. آمارها بیانگر این است 
که نرخ بیکاری مناطق روستایی نیز در سه ماهه نخست سال جاری 
برابر با ۵.۵ درصد بوده که نســبت به ســه ماهه نخست سال گذشته 
،کاهش ۲.۲ درصدی را نشان می دهد. سال گذشته دولت برنامه های 
وسیعی برای تولید اشتغال روستایی اجرا کرد؛ بر اساس اعالم معاون 
توسعه روستایی ریاســت جمهوری، ۱۵۶ هزار نفر اشتغال طی سال 
گذشته در سراسر کشور در بخش های روستایی ایجاد شده و در سال 
9۶، حدود ۱۸ هزار میلیــارد از منابع بانکی و صندوق توســعه ملی به 

اشتغال روستا ها اختصاص یافت که تاکنون بیش از ۱۲ هزار میلیارد از 
این اعتبار جذب شده است. هر چند مشخص نیست سهم اصفهان از 
این تعداد اشتغال ایجاد شده چقدر اســت. این آمار اگر چه تا اسفند 
ماه گذشــته اندکی امیدها برای کوچک کردن غــول بیکاری را در پی 
داشت؛ اما کرونا عمال موجی از بیکارانی را بر جا گذاشته است که خود 
به مشــکل بزرگی برای دولت تبدیل شــده اند؛ برنامه ریزی ها برای 
ایجاد اشــتغال پایدار یکی از اصلی ترین برنامه هایی است که باید از 
سوی دولت دنبال شود ولی ایجاد اشــتغال های زودبازده راهکاری 
است که به عنوان یکی از گزینه ها برای مهار بیکاری روی میز مسئوالن 
وزارت کار و سایر نهادها در دولت قرار دارد. این مدل از اشتغال زایی به 
خصوص برای بخش های روستایی می تواند راهگشا باشد. در همین 
زمینه استاندار اعالم کرد۲۵۰۰ شغل زودبازده در شرق و مناطق محروم 
اصفهان ایجاد می شود. عباس رضایی، استاندار در جلسه ای با حضور 
مدیرعامل بنیاد برکت و مسئوالن استان با اشــاره به دیدار با رییس 
ستاد اجرایی فرمان امام و رییس بنیاد مســتضعفان افزود: با بنیاد 
مســتضعفان توافق کردیم تا زمین هایی برای احداث واحد مســکن 
محرومان و مســتضعفان در اختیار ما قرار دهنــد.وی تصریح کرد: 
همچنین توافقاتی در خصــوص احداث گلخانه )بــا توجه به کم آبی 

استان( و یا مجتمع های دامداری برای تولید گوشت قرمز در استان با 
وام هشت درصد صورت گرفته است.استاندار اصفهان اظهارداشت: با 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( توافق کردیم تا برای احداث بیمارستان 
تیران و کرون ۱۰۰ میلیارد تومان و بیمارستان محلی بویین و میاندشت 
۲۰ میلیارد تومان در اختیار مــا قرار دهند.رضایی اضافه کرد: ســتاد 
اجرایی فرمان امام )ره( به دنبال ایجاد اشتغال، رفاه و آسایش مردم 
بوده و بنیاد مستضعفان بر محرومان تاکید دارد.وی با بیان اینکه نباید 
بخشی نگری کنیم، خاطرنشــان کرد: باید موتور استان به حرکت در 
بیاید، اگر نیاز به احداث مدرسه، راه و  گسترش شبکه آبرسانی وجود 

دارد، صورت بگیرد تا عالوه بر حل مسائل اشتغال ایجاد شود.
ایجاد شــغل در بخش های روســتایی برای اســتانی با نرخ باالی 
مهاجرت ماننــد اصفهان یک امر حیاتی اســت. در ســال های اخیر 
کالن شــهر اصفهان با هجوم مهاجرت های افسارگسیخته ای روبه رو 
بوده که فشارهای زیادی بر محیط زیســت و اقتصاد و... در اصفهان 
وارد کرده اســت و حاال امید اســت با گســترش عملی این دست از 
اقدامات،بخش های در معرض خطر در روســتاها مــورد توجه قرار 
گیرد تا شاید بخشی از فشــار بار مضاعف جمعیتی روی شهر اصفهان 

کاسته شود.

رییس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به وضعیت بازار 
مسکن اظهار داشت: قیمت مسکن به طور نجومی 
افزایش داشته است و همچنین همانند سال های 
گذشته خرید و فروش صورت نمی گیرد و حتی یک 
پنجم سال های گذشته هم ثبت قرارداد نشده است.

رسول جهانگیری در رابطه با دالیل افزایش قیمت 
مسکن افزود: یکی از دالیل افزایش قیمت نجومی 
مســکن، جوهای هیجانی و روانــی و دلیل دیگر 

این اســت که افراد برای اینکه ارزش سرمایه های 
ســرگردان خود را حفظ کنند آنهــا را تبدیل به کاال 
کرده و در بازارهای مختلف مانند خودرو و مســکن 
وارد می کنند.رییس اتاق اصناف اصفهان با اشــاره 
به ثبت نام تعداد زیادی از مردم برای خرید خودرو 
بیان کرد: این چند میلیون نفــری که برای خودرو 
ثبت نام کردند همه نیازمنــد آن نبودند، بلکه دیدند 
که به وســیله آن ارزش افزوده پول شــان بیشتر 
می شود و به همین دلیل ثبت نام کردند.وی با بیان 
اینکه قیمت  مسکن هیچ تناسب اقتصادی ندارد، 
گفت: این افزایش نجومی سبب شده که یک ضرر 
بزرگ به بازار مسکن وارد بشــود، چراکه با کاهش 

قدرت خرید مردم، خرید و فروش ها دچار مشکل 
شده است.جهانگیری در رابطه با افزایش نرخ رهن 
و اجاره خاطرنشــان کرد: جوهای هیجانی و روانی 
افزایش قیمت مســکن بر بحث رهــن و اجاره ها 
نیز اثرگذاشته است و ما به وســیله پویش »نه به 
اجاره های غیر متعــارف« درحــال پیگیری برای 
کمک به اقشار آســیب پذیر جامعه هستیم.وی با 
اشــاره به پیش بینی وضعیت بازار مسکن در آینده 
اظهارداشت: مسکن با این قیمت ها االن دچار رکود 
تورمی شــده و در آینده نزدیک هم اگر این شرایط 
وجود داشته باشد، خرید و فروش ها بازهم کاهش 

پیدا می کند.ر

 سرمایه های سرگردان در بازار مسکن
 علت سربه فلک کشیدن قیمت هاست

خبر روز

باستاداجراییفرمانامام)ره(توافقکردیمتابرای
احداثبیمارستانتیرانوکرون۱00میلیاردتومانو
بیمارستانمحلیبویینومیاندشت20میلیاردتومان

دراختیارماقراردهند

در نشست کمیسیون صنایع با معاون امور صنایع وزارت صمت عنوان شد:

اعالم شرایط فورس در بحران کرونا، مانع ورشکستگی 
فعاالن اقتصادی خواهد شد

در پنجمین جلســه کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهــان که با حضور معــاون امور صنایع 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت و جمعــی از فعاالن بخــش خصوصی برگزار شــد، بر ضرورت 
اعالم شــرایط فورس مــاژور در بحران 
کرونا به منظــور حمایت از بخش های 
تولیدی و صنعتی کشــور تاکید شد. به 
گــزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی 
اصفهان، در این جلسه که به منظور طرح 
مشــکالت تولیدکنندگان در حوزه های 
فوالد، قطعات خودرو، پوشاک، صنایع 
پلیمری و... برگزار شد، مهدی صادقی 
نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت 
با تاکید بر اینکه با داشتن نگاه منفعالنه 
و واپسگرا به موضوعات، قطعا دچار مشکل خواهیم شد و شعار سال نیز بر این مبنا از سوی مقام 
معظم رهبری انتخاب شده است، تحقق جهش تولید را تنها از طریق هدفگذاری و ارزش گذاری بر 
رفتارهای اداری ممکن دانست. وی گفت: طی سال های گذشته مبحث حمایت از تولید بارها بیان 
شده ولی امروز دیگر باید ازمرحله صدور بیانیه گذر کرد و وارد فاز عملیاتی شد. صادقی نیارکی  با 
بیان اینکه نگاه حاکمیت و ارکان نظام در ایام کرونا نگاهی تسهیلگر و در جهت رفع قواعد و ضوابط 
و مقررات بوده اســت، تصریح کرد: در این دوران نگاه همدالنه و هم افزا در کشــور ایجاد شد. در 
ادامه مسعود گلشیرازی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در شرایط سخت امروز که بواسطه 
تحریم های ناعادالنه علیه کشورمان و مشکالت ویروس کروناایجاد شده است؛ الزم است دولت و 
بخش خصوصی خاضعانه و خاشعانه در کنار یکدیگر کار کرده و ضمن افزایش صبر، به جد و جهد 
خود بیفزاید. وی با اشــاره به اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان در دوران کرونا چه در زمینه فعالیت 
در راستای مسئولیت اجتماعی و چه در زمینه انتشار گزارش های اقتصادی و برگزاری دوره های 
آموزشی در راستای توانمندسازی فعاالن اقتصادی و افزایش میزان تاب آوری بنگاه ها در شرایط 
کرونا، گفت: به جهت اینکه وزن حوزه صنعت و خدمات در اصفهان بیشتر بوده، بحران اقتصادی 
استان اصفهان ۳۰ درصد بیشتر از معدل کشوری است و این موضوع نیازمند توجه ویژه و اقدامات 
دقیق در این زمینه اســت. دبیر شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اســتان در ادامه 
خواستار در دستور کار قرار گرفتن تســهیلگری در حوزه های سیاست گذاری کشور شد و افزود: 
امروزه رفتارهای متناقض به وفور دیده شده و در شرایطی که بر لزوم افزایش صادرات تاکید می 
شود، سیاست های ارزی با این سیاست متناسب نیست ودر حالی که برای طی بحران اقتصادی 
موجود، نیازمند کار و تالش بیشتر بخش خصوصی هستیم، رفتار غیر تعاملی بعضی دستگاه ها 
در حقیقت به ترمز تولید تبدیل شده است. ایرج موفق، رییس سازمان صمت استان اصفهان نیز 
در این جلسه خواستار کمک به رفع مشکالت تامین ورق فوالدی و ثبت سفارش واردات ماشین 
آالت دست دوم در استان اصفهان شد. در ادامه محمدرضا رجالی، رییس کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانی اصفهان با بیان اینکه بخش خصوصی در شرایط سخت کنونی نیازمند حمایت های ویژه 
است، برگزاری جلسات ستاد تســهیل را تا حدودی مشکل گشا دانســت و خواستار ریشه یابی 
مشــکالت پرونده های ارجاعی به این ستاد و برخورد مناســب با افراد خاطی شد. وی در ادامه 
افزود: با وجود به کارگیری تمام  ظرفیت های پارلمان بخش خصوصی اصفهان در کمک به حل 
معضالت کرونا به دولت، متاسفانه سیستم های دولتی به طور شایسته برای حل مشکالت بخش 
خصوصی در کنار ما قرار نگرفته اند. رجالی، خواستار لحاظ شرایط فورس برای قراردادهای بخش 

خصوصی با دولت در شرایط موجود شد. 

کافه اقتصاد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان خبر داد: ا�تاق بازرگانی

آغاز رویدادهای نمایشگاهی اصفهان با رعایت پروتکل های بهداشتی
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان با اشاره به دریافت مجوز برگزاری رویدادهای نمایشگاهی اصفهان از سازمان توسعه تجارت و ستاد پیشگیری از 
شیوع کرونای استان، گفت: نمایشگاه های اصفهان امسال با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از سوم تیر ماه برگزار می شود.علی یارمحمدیان با اشاره به شروع 
دوباره رویدادهای نمایشگاهی اصفهان از ۳ تیرماه، اظهار کرد: نخستین نمایشگاه امسال بعد از شــیوع کرونا در کشور، هجدهمین نمایشگاه صنعت دام، طیور و 
دامپزشکی است که از سوم تا ششم تیر ماه به مدت چهار روز برپا خواهد بود و ساعت بازدید آن از ۱۰ صبح تا ۱۸ بعد از ظهر است.وی افزود: نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان از سازمان توسعه و تجارت ایران و سازمان صمت استان مجوز دارد و همچنین مجوزهای الزم را از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ستاد پیشگیری 
از کرونای استان دریافت کرده است.مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان با تاکید بر اینکه نمایشگاه های اصفهان امسال با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی برگزار می شــود، تصریح کرد: این پروتکل ها از دو ماه پیش با جلسات کارشناسی بین شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان، کارشناسان 
ستاد پیشگیری از شیوع کرونا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیش بینی شده است.وی با اشــاره به اینکه پروتکل های بهداشتی در دسته های مختلفی تدوین 
شده، یادآور شد: پروتکل های بهداشتی غرفه سازی، مشارکت کنندگان، بازدیدکنندگان و سایت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان از جمله این پروتکل هاست.

برپایی نمایشگاه 
صنایع دستی در خانه 

تاریخی مهرپرور
نمایشگاه و کارگاه صنایع دستی در خانه 
تاریخی مهر پرور نجف آباد برپا شــده 
است.در این نمایشگاه و کارگاه صنایع 
دستی، هنرمندان آثار هنری خود شامل 
نگارگــری، ملیله کاری، الیــه چینی، 
تراش سنگ های قیمتی و قلم زنی  را 
در معرض دید عالقه مندان قرار دادند.

وز عکس ر

ثبت قیمت های لوازم 
خانگی در سامانه 124 

اقدامی سنجیده و مفید است
نایــب رییــس اتحادیــه فروشــندگان و 
تعمیرکنندگان لوازم خانگی اصفهان گفت: 
هنوز اطالع رســانی ثبت قیمت های لوازم 
خانگی در سامانه ۱۲۴ همگانی نشده و در 
کل ایران هنوز کامل انجام نشده است؛ اما 
انجام این کار بسیار سنجیده و مفید خواهد 
بود. علیرضا قندی اظهار کــرد: هنوز اطالع 
رســانی ثبت قیمت های لــوازم خانگی در 
سامانه ۱۲۴ همگانی نشــده ودر کل ایران 
کامل انجام نشده است، اما انجام این کار 

بسیار سنجیده و مفید خواهد بود.
نایــب رییــس اتحادیــه فروشــندگان 
و تعمیرکننــدگان لــوازم خانگــی اصفهان 
تصریح کــرد: مصرف کننده با اســتفاده از 
این طرح از قیمت مطلــع خواهد بود و این 
ســامانه به خرید بهتر بــرای مصرف کننده 
کمک خواهد کرد؛  اما بــرای مصرف کننده 
ســخت اســت چرا که نیاز بــه آگاهی باال 
برای خریــد دارد، به این معنی کــه باید از 
کلمات و اصطالحــات برای خرید محصول 
به خوبی آگاه شود.وی با بیان اینکه قیمت 
ها در برخــی کاالهای ظاهرا مشــابه اما با 
تفاوت در برخی ویژگی ها تــا چند میلیون 
هم متفاوت اســت، گفــت: امیدواریم این 
برنامه همگانی شود و هم مصرف کننده به 
قیمت واقعی خرید کند و هم تولید کنندگان 
کاالی خود را به قیمت عمده فروشــی در 
 این سامانه ثبت کنند، تا به وضعیت کنونی

 کمــک کند.قندی گفــت: این نوســانات 
قیمت بیشــتر به حمل و نقــل و مربوط به 
کاالهــای خارجی قاچاق اســت چــرا که 
شــرکت های معتبر لوازم خانگــی بعد از 
ارائه لیســت قیمتی شــان تا مدتی با این 
قیمت ها محصوالت شان را عرضه می کنند.

وی افزود: حدود ۱۰ روز اســت محصوالت 
شــرکت های زیــر مجموعه پــارس خزر 
توزیــع نشــده  و این موضوع باعث شــده 
 اســت ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت کاذب

 ایجاد شود .
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آگهی

مفاد آراء
3/106 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
محرز گردیده اســت ، لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های نسل فردا و زاینده رود 
چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند ) الف ( به 
مدت دو ماه و نســبت به بند ) ب ( به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرضا ارائه نمایند ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
بند الف(

بخش یک ثبتی شهرضا
یکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه

1- رای شماره 139960302008001232 - 99/03/08 – سهراب آقا ربیع فرزند علی 
نسبت به یک حبه و یک - یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه 
پالک 1513 فرعی در ازاء تمامت یک حبه و یک - یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 

ششدانگ انتقال عادی از طرف ورثه عزیراله آقاربیع
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

2- رای شــماره 139960302008001171 - 99/03/01 – اکرم الســادات داستار 
فرزند ســید کمال ششــدانگ یک باب مغازه به اســتثناء بهاء ثمنیــه اعیانی مجزی 
 شده از پالک 167 فرعی به مســاحت یکصد و بیســت و دو متر و پنجاه و شش صدم

 متر مربع
3- رای شماره 139960302008001178 - 99/03/01 – فضل اله سبزواری فرزند 
علی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 258 فرعی به مساحت یکصد و چهل 

و نه متر و دوازده صدم متر مربع
4- رای شماره 139960302008001152 - 99/02/31 – زهرا موالپور فرزند اسداله 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 738 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد و 

چهار متر مربع
5- رای شماره 139960302008001172 - 99/03/01 – ناهید ممیز فرزند رحمت 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 738 فرعی به مساحت یکصد و سی و 

سه متر و شصت صدم متر مربع
6- رای شماره 13996030200800427 - 99/02/10 – زهرا شبانی شهرضا فرزند 
عباسعلی نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

753.5 فرعی به مساحت یکصد و ده متر و هشتاد و سه صدم متر مربع
7- رای شماره 13996030200800429 - 99/02/10 – محمد جعفر رحمتی فرزند 
محمد جواد نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

753.5 فرعی به مساحت یکصد و ده متر و هشتاد و سه صدم متر مربع
8- رای شماره 139860302008009778 - 98/12/21 – محمد علی باقری فرزند 
علی نسبت به چهارده حبه و سیصد و بیست و شــش - چهارصد و نوزدهم حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پــالک 788 فرعی که به 
 شماره 14229 فرعی تبدیل شده به مســاحت یکصد و چهل و هشت متر و چهل صدم 

متر مربع 
9- رای شــماره 139860302008009779 - 98/12/21 – حمیــده قبادی فرزند 
جمشــید نســبت به پنجاه و هفت حبه و نود و ســه - چهارصد و نوزدهم حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پــالک 788 فرعی که به 
 شماره 14229 فرعی تبدیل شده به مســاحت یکصد و چهل و هشت متر و چهل صدم 

متر مربع 
10- رای شــماره 139960302008001175 - 99/03/01 – ذبیح اله آقائی فرزند 
ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 864 

فرعی به مساحت یکصد و سی و یک متر و هشتاد و چهار صدم متر مربع
11- رای شماره 139960302008001176 - 99/03/01 – سعیده السادات قریشی 
شهرضا فرزند سید محسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 864 فرعی به مســاحت یکصد و سی و یک متر و هشــتاد و چهار صدم 

متر مربع
12- رای شماره 13996030200800692 - 99/02/17 – سعید استاد پور فرزند علی 
رضا ششدانگ یک باب فروشگاه سنگ به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی پنجاه و سه حبه و 
نهصد و نود و هفت – یک هزار و یکم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ مجزی 

شده از پالک 1019 فرعی به مساحت یکصد و سی متر و شصت و پنج صدم متر مربع
13- رای شماره 139960302008001133 - 99/02/30 - حمید رضا پناهنده فرزند 
حسن ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1119 فرعی که به شماره 13645 

فرعی تبدیل شده به مساحت سی و چهار متر و پنج صدم متر مربع 
14- رای شماره 139960302008001135 - 99/02/30 - اسماعیل کاویانی شهرضا 
فرزند قدرت اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1119 فرعی که به شماره 

13645 فرعی تبدیل شده به مساحت بیست و پنج متر مربع 
15- رای شــماره 139960302008000750 - 99/02/20 - محمد جواد پورشریف 
فرزند محمد علی ششدانگ یک باب مغازه با تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از پالک 

1215 فرعی به مساحت پنجاه و سه متر مربع
16- رای شماره 139960302008001181 - 99/03/01 - سجاد صانعی فرزند فضل 
اله ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 2465 فرعی به مساحت 

شصت متر و سی و هشت صدم متر مربع
17- رای شــماره 139960302008001182 - 99/03/01 - محمد صادق شیرانی 
زاده فرزند محمد رضا نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام 
مجزی شده از پالک 2465 فرعی به مساحت شصت متر و سی و هشت صدم متر مربع

18- رای شماره 139960302008001183 - 99/03/01 - محمد رضا شیرانی زاده 
فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده 

از پالک 2465 فرعی به مساحت شصت متر و سی و هشت صدم متر مربع
19- رای شماره 139960302008001126 - 99/02/30 - اصغر آقائی فرزند قاسم 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 3517 فرعی که به شماره 13594 
فرعی تبدیل شده و 10131 الی 10134 فرعی به مساحت دویست و چهل و هشت متر 

و سی و دو صدم متر مربع
20- رای شماره 139960302008001127 - 99/02/30 - اصغر آقائی فرزند قاسم 
ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک های 3517 فرعی که به شماره 13594 
فرعی تبدیل شــده و 10131 الی 10134 فرعی به مساحت سی و هشت متر و هفتاد و 

دو صدم متر مربع
سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

21- رای شماره 139960302008000745 - 99/02/20 - اسماعیل رحمتی فرزند 
غالمحسین ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 507 فرعی به مساحت پنجاه 

و نه متر و پنجاه صدم متر مربع
22- رای شــماره 139960302008001043 - 99/02/29 - محمــود رضا بکیانی 
فرزند امراله نســبت به پنج دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب گاراژ مجزی شده از 
پالک 972 فرعی به مساحت پانصد و چهارده متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع در ازاء 
0.892020499 سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ موروثی و انتقال عادی از طرف سایر 
وراث امراله بکیانی فرزند عبدالعظیم  به اسامی محمود رضا و محمد حسن و شهرزاد و 

شهال و توران و مریم همگی بکیانی و ملک خانم نعیم
23- رای شماره 139960302008001045 - 99/02/29 - فروزان سبزواری فرزند 

اکبر نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب گاراژ مجزی شده از پالک 972 
فرعی به مساحت پانصد و چهارده متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع

24- رای شــماره 139960302008001173 - 99/03/01 - حجت اله شاه چراغی 
فرزند رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از 
پالک 1246 فرعی به مساحت یکصد و یک متر و پانزده صدم متر مربع در ازاء تمامت 
پنجاه سهم مشــاع انتقال عادی مع الواسطه  بالسویه از طرف ســراج الدین و نبی اله 

مرتضوی
25- رای شماره 139960302008001174 - 99/03/01 - مریم شاه چراغی فرزند 
محمد باقر نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
1246 فرعی به مســاحت یکصد و یک متر و پانزده صدم متر مربع در ازاء تمامت پنجاه 

سهم مشاع انتقال عادی مع الواسطه  بالسویه از طرف سراج الدین و نبی اله مرتضوی
26- رای شماره 139960302008001138 - 99/02/31 - ســعید استاد پور فرزند 
علی رضا ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 3538 فرعی به مساحت دویست 

و سی و پنج متر و سی و یک صدم متر مربع
چهارم : شماره فرعی از 5- اصلی مزرعه اسفه ساالر

27- رای شماره 139960302008001154 - 99/02/31 - داود قبادپور فرزند حیدر 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1 فرعی به مساحت یکصد و شصت و چهار 

متر و بیست و شش صدم متر مربع
پنجم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

28- رای شــماره 139860302008009788 - 98/12/21 - مرتضی الصاق فرزند 
مظاهر ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 36 فرعی به مساحت یکصد و چهل 

و دو متر و شصت صدم متر مربع
29- رای شماره 139960302008001139 - 99/02/31 - مرتضی پورکرمان فرزند 
یوسف علی نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
462.1 فرعی به مساحت هشتاد و سه متر و چهل و سه صدم متر مربع در ازاء تمامت پنج 
حبه و هفده - چهلم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ که میزان سه حبه و سی و 
هفت - شصتم حبه مشاع آن انتقال عادی از طرف پروانه ربیعی  و میزان یک حبه و نود 

و هفت - یکصد و بیستم حبه مشاع آن انتقال عادی از طرف ناصر بهبودی  
30- رای شماره 139960302008001140 - 99/02/31 - سمانه خوشخوئی فرزند 
شکراله نســبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
462.1 فرعی به مساحت هشتاد و سه متر و چهل و ســه صدم متر مربع در ازاء تمامت 
یک حبه و هفده - دویستم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ که میزان دویست و 
هفده - سیصدم حبه مشــاع آن انتقال عادی از طرف پروانه ربیعی  و میزان دویست و 

هفده - ششصدم حبه مشاع آن انتقال عادی از طرف ناصر بهبودی  
31- رای شماره 139960302008000213 - 99/01/30 - نصرت حیدرپور شهرضا 
فرزند غالمرضا ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه ساز مجزی شده از پالک 1519 

فرعی به مساحت هفتاد و پنج متر و سی و پنج صدم متر مربع
ششم : شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

32- رای شماره 139960302008001128 - 99/02/30 - حمید رضا پناهنده فرزند 
حسن ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 10 فرعی که به شماره 2398 
فرعی تبدیل شده به مساحت بیست و هشت متر و چهار صدم متر مربع در ازاء بیست و 
پنج سهم مشــاع از یک هزار و چهارصد و هفتاد و چهار سهم و بیست و پنج صدم سهم 

ششدانگ انتقال عادی از طرف آیت اله تاکی
33- رای شماره 139960302008001129 - 99/02/30 - حمید رضا پناهنده فرزند 
حسن ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 10 فرعی که به شماره 2398 
فرعی تبدیل شده به مساحت بیســت و پنج متر و نود و سه صدم متر مربع در ازاء بیست 
و یک سهم مشاع از یک هزار و چهارصد و هفتاد و چهار سهم و بیست و پنج صدم سهم 

ششدانگ انتقال عادی از طرف آیت اله تاکی
34- رای شماره 139960302008001130 - 99/02/30 - حمید رضا پناهنده فرزند 
حسن ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 10 فرعی که به شماره 2398 
فرعی تبدیل شده به مساحت بیست و چهار متر و نود و نه صدم متر مربع در ازاء بیست 
و دو سهم مشاع از یک هزار و چهارصد و هفتاد و چهار سهم و بیست و پنج صدم سهم 

ششدانگ انتقال عادی از طرف آیت اله تاکی
35- رای شماره 139960302008001131 - 99/02/30 - حمید رضا پناهنده فرزند 
حسن ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 10 فرعی که به شماره 2398 
فرعی تبدیل شده به مساحت یازده متر و سی و سه صدم متر مربع در ازاء ده سهم مشاع 
از یک هزار و چهارصد و هفتاد و چهار سهم و بیست و پنج صدم سهم ششدانگ انتقال 

عادی از طرف آیت اله تاکی
36- رای شماره 139960302008000216 - 99/01/30 - یداله پیروی فرزند ناصر 
ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 173 فرعی به مساحت دویست متر و 
هشت صدم متر مربع در ازاء دویست و هجده ســهم و ده صدم سهم مشاع از پانصد و 
چهل و پنج سهم و بیست و پنج صدم سهم سه دانگ از ششدانگ انتقال عادی از طرف 

سید سعید میراجاق
37- رای شماره 139860302008009767 - 98/12/21 - زهرا اسالمی فرزند رضا 
نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ قســمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 
1347 فرعی به مساحت دویســت و پنج متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 904 

فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
38- رای شماره 139860302008009768 - 98/12/21 - سید محمد رضا میرپوریان 
فرزند سید اکبر نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 1347 فرعی به مساحت دویست و پنج متر مربع که به انضمام قسمتی از 

پالک 904 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
هفتم : شماره های فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

39- رای شــماره 139860302008006287 - 98/09/09 - صغری هدائی خفری 
فرزند هدایت اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 37 فرعی به مساحت 

یکصد و بیست و نه متر و سی و پنج صدم متر مربع
40- رای شماره 139860302008009955 - 98/12/28 - سیده آسیه بیگم داودی 
فرزند سید جمشید نســبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 110 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و یک متر و سی و پنج صدم متر مربع
41- رای شماره 139860302008009956 - 98/12/28 - صفرعلی کاظم پور فرزند 
نعمت اله نسبت به چهار دانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از 

پالک 110 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و یک متر و سی و پنج صدم متر مربع
42- رای شماره 139960302008001230 - 99/03/07 - کیومرث کاظمپور فرزند 
ولی اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 145 فرعی به مساحت یکصد و 

بیست و سه متر و چهل صدم متر مربع
43- رای شــماره 139860302008008647 - 98/11/16 - فرشته اطرشی فرزند 
محمد ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 172 فرعی به مساحت یکصد و 

پنجاه و هفت متر و هفتاد صدم متر مربع
44- رای شــماره 139960302008000092 - 99/01/19 - علیرضا غالمی فرزند 
عباس ششدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 761 فرعی به مساحت شانزده 

متر و بیست صدم متر مربع
هشتم : شماره های فرعی از 33- اصلی مزرعه مهرقویه

45- رای شــماره 139960302008000271 - 99/02/01 - عبدالرحمان پارسائی 
فرزند خالق ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 252 فرعی به مساحت یکصد 

و بیست متر و بیست صدم متر مربع
46- رای شماره 139960302008000765 - 99/02/20 - موسی طاهری فرزند علی 
ششــدانگ یک باب مغازه با طبقه تحتانی مجزی شده از پالک 317 فرعی به مساحت 

پنجاه و یک متر و پانزده صدم متر مربع
نهم : شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

47- رای شــماره 139960302008000729 - 99/02/20 - فاطمــه اســحاقی 

شــهرضائی فرزند امراله ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 187 
فرعی به مساحت یکصد متر و سی و هفت صدم متر مربع

48- رای شماره 139860302008009781 - 98/12/21 - الهه برزوکی فرزند علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 617 فرعی 
که به شماره 2728 فرعی تبدیل شده به مساحت دویست و نه متر و چهل و شش صدم 

متر مربع 
49- رای شماره 139860302008009782 - 98/12/21 - علی اصغر یوسفیان فرزند 
رضا قلی نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
617 فرعی که به شماره 2728 فرعی تبدیل شــده به مساحت دویست و نه متر و چهل 

و شش صدم متر مربع 
50- رای شماره 139960302008000541 - 99/02/14 - علی سپهر آقاسی فرزند 
حسین علی ششــدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1096 فرعی به 

مساحت چهل متر و پنج صدم متر مربع
دهم : شماره های فرعی از 68- اصلی مزرعه سید آباد

51- رای شماره 139960302008000441 - 99/02/10 - زهرا حاج گدا علی فرزند 
عوضعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد و هشتاد 
و نه متر و شصت و شش صدم متر مربع در ازاء یک - دوم از 0.077 حبه مشاع از هشتاد 
و چهار حبه هفت دانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف فروغ السادات مدنی احدی از 

ورثه محمد علی مدنی احدی از ورثه سید اسماعیل مدنی
52- رای شماره 139960302008000442 - 99/02/10 - حسین ممیز فرزند نعمت 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد و هشتاد و نه 
متر و شصت و شــش صدم متر مربع در ازاء یک - دوم از 0.077 حبه مشاع از هشتاد و 
چهار حبه هفت دانگ انتقال عادی مع الواســطه از طرف فروغ السادات مدنی احدی از 

ورثه محمد علی مدنی احدی از ورثه سید اسماعیل مدنی
یازدهم : شماره های فرعی از 100- اصلی مزرعه فیض آباد

53- رای شماره 139960302008000939 - 99/02/24 - حیدر قلی سلمان فرزند 
دریاقلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1 فرعی به مساحت دویست و سه 
متر و بیست و یک صدم متر مربع در ازاء تمامت دویســت و نود سهم مشاع از هشتاد و 
چهار هزار سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه سهم االرث سید مسعود رضا مدنی 

احد از ورثه حسام مدنی
54- رای شماره 13996030200800748 - 99/02/20 - محمد جواد پورشریف فرزند 
محمد علی ششدانگ یک باب گاراژ مجزی شده از پالک 508 فرعی به مساحت یک 

هزار و بیست و هشت متر و پنجاه و چهار صدم متر مربع
55- رای شماره 139960302008000732 - 99/02/20 - امین اله مقصودی فرزند 
علیرضا ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 513 فرعی به مساحت 

یکصد متر و نود و یک صدم متر مربع
56- رای شــماره 139960302008001229 - 99/03/07 - امید قاســمی فرزند 
سپهدار ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 556 فرعی به مساحت یکصد و 
پانزده متر و پانزده صدم متر مربع در ازاء تمامت  دو هزار و نهصد و شصت و یک - سه 
هزار و سیصد و پنجم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه 

از طرف احمدرضا مدنی
دوازدهم : شماره فرعی از 171- اصلی مزرعه مهدیه

57- رای شماره 139960302008000812 - 99/02/21 - حسن ویس فرزند غریب 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 13 فرعی به مساحت دویست و چهل و 

هفت متر و چهل و پنج صدم متر مربع
سیزدهم : شــماره فرعی از 172- اصلی مزرعه کامرانیه که به شــماره 231- اصلی 

تبدیل شده
58- رای شماره 139960302008000437 - 99/02/10 - علی صفری دندلو فرزند 
پنجعلی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت یکصد و نود و هفت متر و نود صدم متر 
مربع در ازاء یکصد و نود و هفت سهم و نود صدم ســهم مشاع از 141300سهم مشاع 
از 318701.28 سهم ششــدانگ انتقال عادی مع الواســطه از طرف غالمرضا نادری 

دره شوری
تاریخ انتشار نوبت یکم : 1399/03/10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/03/25

م الف: 855044 سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
حصر وراثت

3/107 آقا/خانم احمدرضا حضرتی به شناسنامه شــماره  663   به شرح دادخواست به 
کالسه  355/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان  محبوبه جهادی به شماره شناســنامه   368  در تاریخ    97/11/8   
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- احمدرضا حضرتی فرزند غالمحسین به ش ش 663 همسر متوفی 2- امیر عباس 
حضرتی فرزند احمدرضا به ش ش 3638 ، 3- مطهره حضرتی فرزند احمدرضا به ش 
ش 4416 فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادرخواهد شد. م  الف: 875247 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف 

کاشان 
حصر وراثت

3/108 آقا/خانم   داود احمدی نسب  به شناسنامه شــماره  2098  به شرح دادخواست 
به کالسه    492/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان   احمد علی احمدی نسب  به شماره شناسنامه 49  در تاریخ  92/2/20   
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
: 1- معصومه الهی به ش ش 80 همســر متوفی 2- ســعیده احمدی نسب به ش ش 
2296 فرزند متوفی 3- مریم احمدی نســب به ش ش 1722 فرزند متوفی 4- حسین 
احمدی نســب به ش ش 1749 فرزند متوفی 5- داود احمدی نسب به ش ش 2098 
فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م  الف:  875243 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
ابالغ اجرائیه

3/109 محکوم له: حسین سجادفر فرزند گل محمد ساکن نایین خیابان نظامی گنجوی 
کوچه 14 پالک 8، محکوم علیه: ناصر طالئی شادورز به نشانی مجهول المکان، موضوع 
)محکوم به(: مطالبه طلب، کالســه پرونده: 63/98 ش 2 ، به موجب رای غیابی شماره 
152 مورخ 98/4/10 صادره از شعبه دوم شورای حل اختالف نایین محکوم علیه آقای 
ناصر طالئی شادورز محکوم هستند به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 3/000/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 500/000 ریال هزینه 
نشر آگهی در روزنامه در حق محکوم له آقای حسین سجاد فر و پرداخت 5 درصد محکوم 
 به بابت نیم عشــر دولتی در حق دولت، لذا نظر به اینکه محکوم علیه مجهول المکان 
می باشــد موارد مندرج در اجرائیه به اســتناد ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی برای یکبار در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی 
می گردد تا محکوم علیه پس از رویت و ظرف ده روز نســبت به اجــرای مفاد اجرائیه 
اقدام نماید در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی و از طریق دایره اجرای احکام عملیات 
اجرائی انجام خواهد شد. م الف: 875351 سودخانی رئیس شعبه دوم شورای حل 

اختالف نایین
ابالغ اجرائیه

3/110 محکوم له: حسین سجادفر فرزند گل محمد ساکن نایین خیابان نظامی گنجوی 
کوچه 14 پالک 8، محکوم علیها: 1- شرکت عرش سازه ابنیه گستران 2- میالد پیغامبر 
3- هادی خالقی هر سه  به نشانی مجهول المکان، موضوع )محکوم به(: مطالبه طلب، 
کالسه پرونده: 65/98 ش 2 ، به موجب رای غیابی شماره 259 مورخ 98/6/21 صادره از 

شعبه دوم شورای حل اختالف نایین محکوم علیها 1- شرکت عرش سازه ابنیه گستران 
2- میالد پیغامبر 3- هادی خالقی محکوم هســتند به پرداخــت مبلغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/620/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی و مبلغ 
 1/500/000 ریــال هزینه نشــر آگهی در روزنامــه در حق محکوم له آقای حســین 
سجاد فر و پرداخت 5 درصد محکوم به بابت نیم عشــر دولتی در حق دولت، لذا نظر به 
اینکه محکوم علیه مجهول المکان می باشد موارد مندرج در اجرائیه به استناد ماده 73 
قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنــی برای یکبار در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشــار آگهی می گردد تا محکوم علیه پس از رویت و ظرف ده 
روز نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی و 
 از طریق دایره اجرای احکام عملیات اجرائی انجام خواهد شــد. م الف: 875352 

سودخانی رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف نایین
ابالغ اجرائیه

3/111 محکوم له: حسین سجادفر فرزند گل محمد ساکن نایین خیابان نظامی گنجوی 
کوچه 14 پالک 8، محکوم علیها: 1- رضا قلی اژدری 2- وحید اژدری 3- حمید اژدری 
هر سه  به نشــانی مجهول المکان، موضوع )محکوم به(: مطالبه طلب، کالسه پرونده: 
61/98 ش 2 ، به موجب رای غیابی شماره 567 مورخ 98/12/25 صادره از شعبه دوم 
شورای حل اختالف نایین محکوم علیها  1- رضا قلی اژدری 2- وحید اژدری 3- حمید 
اژدری محکوم هســتند به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 3/225/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 1/500/000 ریال هزینه نشر 
آگهی در روزنامه در حق محکوم له آقای حسین ســجاد فر و پرداخت 5 درصد محکوم 
به بابت نیم عشــر دولتی در حق دولت، لذا نظر به اینکه محکوم علیه مجهول المکان 
می باشــد موارد مندرج در اجرائیه به اســتناد ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی برای یکبار در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی 
می گردد تا محکوم علیه پس از رویت و ظرف ده روز نســبت به اجــرای مفاد اجرائیه 
اقدام نماید در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی و از طریق دایره اجرای احکام عملیات 
 اجرائی انجام خواهد شــد. م الف: 875353 سودخانی رئیس شــعبه دوم شورای

 حل اختالف نایین

آگهی تغییرات شرکت تولیدی کویر مقوا اردستان سهامی خاص 
به شماره ثبت 112 و شناسه ملی 10861076602 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1399/02/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :محسن برنجی اردستانی به شماره 
ملی1189349760 و مسعود بهرامی حصاری به شماره ملی 0069446741 
بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب 
شدند. تراز مالی سال 1398 به تصویب رسید. روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود 
جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. سیدجالل طباطبایی به شماره ملی 
1189581337 بعنوان رئیس هیئت مدیره - معصومه طباطبایی به شــماره 
ملی 0048444324 بعنوان مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره - کبری عامری 
به شــماره ملی 0041559851 بعنوان نائب رئیس هیئــت مدیره برای مدت 
دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء منفرد 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت مجری 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )875319(

آگهی تغییرات شرکت کیمیا پرداز کیهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 44807 و شناسه ملی 10260627306 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - رضوان گودرزی به شــماره ملی 4132984087 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، ســودابه گودرزی به شــماره ملی 
2002228965 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نسرین گودرزی 
به شماره ملی 1292515023 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره برای باقی مانده مدت تصدی )تا تاریخ 16/06/1400( انتخاب 
شدند. - کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضای رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)874198(

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

و شناسه ملی 10260658294 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/02/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مازیار تقی نجات با کد ملی 1754298788 به عنوان 
مدیر عامل وعضــو هیئت مدیره و مهرانگیز معتمدی ســده با کد ملی 
1170902650 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سیدحامد موسوی با 
کد ملی 1171160992 به عنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب شدند.. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت بادو امضا ازبین 
کلیه اعضاهیئت مدیره )مدیرعامل-رئیس هیئت مدیره -نایب رئیس 
هیئت مدیره( وبا مهر شرکت معتبر است.مدیر عامل مجری مصوبات 
هیئت مدیره میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )877754(

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

و شناسه ملی 10260658294
 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/02/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدحامد موسوی با کد ملی 1171160992 
و مازیار تقی نجات با کد ملی 1754298788 و مهرانگیز معتمدی سده 
با کد ملی 1170902650 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای دو 
سال انتخاب شدند. ریحانه سادات موسوی با کد ملی 1160205744و 
حســین علیجانی با کد ملی 1289140073به سمت بازرسان اصلی و 
علی البدل شرکت برای مدت یک ســال انتخاب شدند. روزنامه زاینده 
رود جهت درج آگهی ها و مصوبات هیئت مدیره انتخاب شــد اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )877752(



یکشنبه 25 خرداد  1399 / 22 شوال 1441/ 14 ژوئن 2020/ شماره 2995
رییس اداره قرآنی اوقاف اصفهان خبر داد:

 ثبت نام هزار و 142 نفر اصفهانی در مسابقات سراسری
 قرآن کریم

رییس اداره قرآنی اوقاف اصفهان از ثبت نام هزار و 142 نفر در مرحله شهرســتانی چهل و ســومین 
دوره مسابقات سراســری قرآن کریم در اصفهان خبر داد.مهدی طاهری با اشــاره به ثبت نام هزار 

و 142 نفر در مرحله شهرســتانی گفت: 
مسابقات شهرســتانی از 24 خردادماه 
لغایت 27 تیرماه با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در استان اصفهان برگزار خواهد 
شــد. وی ادامه داد: مهلــت ثبت نام در 
آزمون قرآن کریم در 16 خردادماه پایان 
یافت و 1142 نفر از جامعه قرآنی استان 
اصفهان در ســایت چهل و سومین دوره 
مســابقات قرآن کریم ثبت نــام کردند. 
حجت االسالم طاهری با اشاره به وجود 

رشته های مختلف اعم از ترتیل، تحقیق، حفظ پنج جزء، حفظ 10 جزء، حفظ کل، تفسیر و دعاخوانی 
در مسابقات قرآن کریم ، گفت: 364.نفر از اصفهان ، 72 نفر از کاشان، 54 نفر از خمینی شهر ، 133 نفر 
از فالورجان، 30نفر از نجف آباد، 113 نفر از شهرضا، 121 نفر از گلپایگان و 87 نفر از شهرستان های آران 
و بیدگل و خوانسار برای شرکت در مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات ثبت نام کردند. رییس اداره 
قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان خاطرنشان کرد: امسال مسابقات شهرستانی به صورت 
منطقه ای برگزار می شود تا ضمن افزایش کیفیت سطح مسابقات، در هزینه ها نیز صرفه جویی شود.

حذف درج اعتبار دفترچه های بیمه سالمت
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: به منظور تسهیل ارائه خدمات به شهروندان، از ابتدای تیر، 
تمام دفاتر بیمه سالمت استان در همه صندوق های بیمه ای بدون درج تاریخ اعتبار در برگه مشخصات، 
دفترچه چاپ می کنند.حسین بانک  ادامه داد: به منظور تسهیل ارائه خدمات به شهروندان، از ابتدای 
تیر، تمام دفاتر بیمه ســالمت اســتان در همه صندوق های بیمه ای بدون درج تاریخ اعتبار در برگه 
مشخصات، دفترچه چاپ می کنند.بانک، اجرای این طرح را وابسته با اعتبارسنجی دفاتر در هنگام 
ارائه خدمات دانست و افزود: بیمه شدگان از طریق کد دستوری #1666* می توانند از تاریخ اعتبار و 
پوشش بیمه ای خود مطلع شوند.وی  گفت: چنانچه بیمه شدگان دفترچه بیمه بدون اعتبار با نسخه 
سفید و استفاده نشده داشته باشد، می تواند از برگه های باقی مانده در دفترچه استفاده کنند و نیازی 

به مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان برای تعویض یا تمدید دفترچه ندارند.

دو هزار  و ۷00 زوج در انتظار دریافت نوزاد
دو هزار و 700 زوج در اســتان اصفهان، چشــم انتظار دریافت فرزند خوانده هســتند.معاون امور 
اجتماعی اداره کل بهزیستی استان با بیان اینکه شــیوه و راهبرد بهزیستی، سپردن و بازگرداندن 
نوزادان و کودکان به خانواده ها و بســتگان نزدیک خود آنهاست، افزود: تنها کودکان مجهول الهویه 
به متقاضیان فرزندخواندگی واگذار می شــوند.مجتبی ناجی با بیان اینکــه برخی از متقاضیان از 
همان ابتدا درخواســت سرپرستی دائمی دارند، گفت: براســاس قانون این خانواده ها تا دو سال 
باید امین موقت باشــند که در صورت مراجعه نکردن خانواده کودک، می توانند سرپرستی طفل یا 
کودک را عهده دار شــوند.وی  ادامه داد: پارســال 47 کودک به متقاضیان واگذار شدند که70 مورد 
از واگذاری های ســال های قبل با توجه به گذشت 2 ســال و مراجعه نکردن خانواده های آنها، به 

سرپرستی دائمی تبدیل شد.

بر اساس اعالم رییس بیماری های واگیر دار مرکز بهداشت استان اصفهان، زنگ خطر شیوع گسترده کووید 19 به صدا درآمده است؛

»کرونا« در اصفهان روی دور تند

پریسا سعادت وزارت بهداشــت، دانشــگاه های علــوم 
پزشکی و پزشــکان همه متفق القول می 
گویند کرونا در حال شدت گرفتن است با این وجود رویه زندگی مردم به 
خصوص در استان های پر خطری مانند اصفهان چیز دیگری می گوید! 
رفت و آمدها و ترددهای بدون ماسک، نبود فاصله اجتماعی در مکان 
های عمومی و عدم رعایت نکات بهداشتی همه نشان می دهد بیماری 
به زودی بازخواهد گشت. بر اســاس آمار از ابتدا تاکنون در کشور بر اثر 
بیماری کرونا هشت هزار و 65۹ نفر جان باخته اند و بیش از 182 هزار و 
545 نفر به ایــن بیماری مبتال شــده اند. آمار در دو هفتــه اخیر روند 
کاهشــی خود را از دست داده و با شــیب مالیمی رو به افزایش است 
همین مسئله نگرانی ها از بروز موج دوم کرونا را بیشتر کرده است. چند 
هفته ای اســت که اصفهان از جمله استان های در معرض خطر شیوع 

دوباره کرونا معرفی شده است.
 هر چند مســئوالن در اصفهان گفته اند شــاید دوباره ناچــار به اعمال 
محدودیت های تازه شوند؛ اما در عین حال هر روز شاهد بازگشایی های 
بیشتری در زمینه کسب و کارها هستیم. اتفاقی که از سویی حساسیت 

مردمی نسبت به کرونا را کمتر می کند و از سوی دیگر سرعت شیوع این 
بیماری را افزایش می دهد. رییس بیماری های واگیر دار مرکز بهداشت 
استان اصفهان گفته است، ســیر کاهشی شناسایی موارد مشکوک به 
کرونا در یک ماه گذشته متوقف شــده و ویروس کرونا به طور فعال در 
جامعه در حال گردش است.رضا فدایی، اظهار داشت: استان اصفهان 
در حال حاضر وارد موج اصلی شیوع ویروس کرونا قرار دارد و هنوز وارد 

موج دوم این بیماری نشده است.
وی افزود: صحبت کردن درباره موج دوم شــیوع کرونــا زمانی اتفاق 
می افتد که تعدادموارد مشکوک به این بیماری به طور ناگهانی افزایش 
یابد به طوری که موج گســترده ای را درجامعه تشــکیل دهد و استان 
اصفهان در حال حاضر وارد این مرحله از شــیوع بیمــاری قرار نگرفته 

است.
رییس بیماری های واگیر دار  مرکز بهداشــت اســتان اصفهان تاکید 
کرد:باید در نظر داشته باشیم که سیر کاهشی موارد مشکوک به کرونا 
طی یک ماه گذشته کمی متوقف شده و در حال حاضر این ویروس به 
طور فعال در جامعه در حال گردش اســت و روزانه تعداد قابل توجهی 

از مبتالیان به صورت ســرپایی و تعــداد کمی از این تعــداد هم راهی 
بیمارستان ها می شوند.

فدایی گفت: متاسفانه در استان اصفهان روزانه بیش از 200 بیمار جدید 
به ویروس کرونا کشف می شود.وی درمورد اثر پذیری رنگ بندی های 
استانی برای تشخیص ویروس کرونا در کشــور ادامه داد: ایجاد رنگ 
بندی های استانی برای تشخیص بهتر ویروس کرونا در کشور تاحدودی 
برای مردم و مسئولین گمراه کننده اســت چراکه اطالق رنگ سفیددر 
برخی مــوارد این تصور را القــا می کند که باید برخــی محدودیت هارا 
متوقف کرد و همین می تواند یک زنگ خطر جدی برای شیوع گسترده 

ویروس کرونا در کشور و استان باشد.
رییس بیماری های واگیر دار اداره مرکز بهداشت استان اصفهان اضافه 
کرد:عادی ســازی جامعه در ذهن افراد اعم از کسبه های مختلف این 
روز ها بسیار به چشم می خورد و همین می تواند بیانگر آغاز سریع موج 

دوم این بیماری در استان اصفهان باشد.
فدایی گفت: بایدتوجه داشت که ناقلین بی عالمت هم می توانند بیماری 

را به طور بسیار ضعیفی در جامعه منتقل کنند.

رییس اداره آموزش و پرورش اســتثنایی اســتان 
اصفهان، گفت: سنجش سالمت نوآموزان اصفهانی 
از اول مــرداد ماه در 55 پایگاه اولیه آغاز می شــود.

محسن الماســی در خصوص ســنجش سالمت 
نوآموزان برای ســال تحصیلی جدید، اظهار کرد: بر 
اساس سناریوی تدوین شده و تصمیم نهایی ستاد 
ملی کرونا برای سنجش ســالمت نوآموزان امسال 
قرار شــد که پایگاه ها از درجه الــف و ج به درجه ب 

ارتقا پیدا کند و در اســتان فقط پایگاه درجه ب برای 
سنجش نو آموزان پیش بینی شده است.وی گفت: 
مطابق آمارهای ارائه شده پایگاه های درجه ب روزانه 
26 مراجعه کننده نوآموز داشتند و طبق برنامه سال 
گذشته با تصمیم ستاد کرونا عداد 26 نفر به 20 نفر 
تقلیل پیدا کــرد تا حداقل تردد افراد بــه پایگاه ها را 
داشته باشیم.وی ادامه داد: اولیا موظف هستند با 
دریافت برگه ثبت نام اینترنتی از مدرسه نوآموز رأس 
ساعت تعیین شده در پایگاه مربوطه حضور پیدا کنند. 
همچنین مواد ضدعفونی کننده، دستکش و ماسک 
برای پایگاه ها فراهم شده و مشکلی پیش نمی آید.
وی با تاکید بــر اینکه کارت واکســن و هزینه طرح 

سنجش به صورت الکترونیکی از طریق دستگاه های 
کارت خوان اخذ می شــود، گفت: مبلغ آن 40 هزار 
تومان اســت و مراجعه نکردن والدین در ســاعت 
تعیین شده 20 هزار تومان جریمه دارد.رییس اداره 
آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان، تاکید 
کرد: اگر خانواده ها در زمان و تاریخ مشخص شده به 
پایگاه سنجش مراجعه نکنند و برای بار دوم بخواهند 
حضور پیدا کنند باید 20 هزار تومان جریمه پرداخت 
کنند تا در زمان تعیین شده بعدی حاضر باشند. این 
عملکرد به منظور حضور والدین در زمان و ســاعت 
مشخص شده در پایگاه های سنجش سالمت است 

تا از غیبت آنها جلوگیری شود.

از اول مرداد؛

سالمت نوآموزان اصفهانی در 55 پایگاه، سنجش می شود

سیر کاهشی موارد مشکوک به کرونا طی یک ماه گذشته 
کمی متوقف شده و در حال حاضر این ویروس به طور فعال 
در جامعه در حال گردش است و روزانه تعداد قابل توجهی 
از مبتالیان به صورت سرپایی و تعداد کمی از این تعداد هم 

راهی بیمارستان ها می شوند

جهاد آموزشی در مدارس 
استثنایی به روایت 

تصاویر
معلمان و دانش آموزان مدارس استثنایی، 
در دوران شــیوع بیماری کرونا با سختی و 
مشقت به جهاد در امر آموزش می پردازند.
کودکان و نوجوانان مدارس استثنایی از جمله 
این دانش آموزان هستند که با رنج و مشقت 
بسیار، اما با انگیزه در میدان جهادی آموزش 
حضور دارند تا پا به پای دیگر دانش آموزان 

پله های تحصیل را طی کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

امسال 4 مورد حریق در مراتع گزارش شده است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت:امســال 4 مورد حریق در مراتع گزارش شده 
که دو مورد از آن در عرصه های محیط زیســتی و دو مورد در عرصه های مرتعی بوده است.منصور 
شیشــه فروش با بیان این که حریق به دو علت عوامل انســانی و طبیعی مانند گرمای هوا اتفاق 
می افتد، افزود: با شروع تابستان، خزان پوشش های علوفه ای فرا می رسد و گون زارها و گیاهان 
علوفه ای یک ساله و تیره گندم در مراتع در معرض خطر حریق قرار می گیرند.شیشه فروش ، اظهار 
داشت: امسال 4 مورد حریق در مراتع گزارش شده که دو مورد از آن در عرصه های محیط زیستی و 
دو مورد در عرصه های مرتعی بوده است.وی با بیان این که ۹5 درصد علت حریق ها خطای انسانی 
است، گفت: الزم است که گردشــگران و افرادی که در مناطق گردشــگری و مراتع تردد می کنند، 
موارد ایمنی را رعایت کنند و از خاموش شدن آتش اطمینان داشته باشند و اجسام براق و فلزی 
را در طبیعت رها نکنند. وی عنوان کرد: گردشــگران گاهی اشیای براق و فلزی و بطری های آب را 
در مراتع و جنگل ها رها می کنند و این  اشــیا مانند نوعی عدســی عمل کرده و سبب آتش سوزی 
در مراتع می شوند، گاهی نیز کشاورزان ته مانده مزارع را آتش می زنند و مراقبت نمی کنند و باد، 
آتش را تسری می دهد.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان این که مرتع داران و 
دامداران الزم اســت از خاموشــی آتش اطمینان حاصل کنند تا باد آتش را گسترش ندهد، بیان 
کرد: در سطح استان اصفهان 6 میلیون و 300 هزار هکتار مرتع و 100 هزار هکتار جنگل وجود دارد 

که مراقبت می خواهد.

 داروهای تاریخ گذشته در داروخانه  ای در اصفهان
 کشف شد

مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: مســئول فنی داروخانه ای در شــهر اصفهان 
بــه 250 میلیون ریــال جریمه نقدی در حــق دولت محکوم شــد.غالمرضا صالحــی اظهار کرد: 
به دنبال گزارش دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان از عرضــه و نگهداری داروی تاریخ گذشــته و 
غیرمجاز در یکی از داروخانه های این شــهر، پرونده این واحد متخلف در شــعبه ششم رسیدگی 
به تخلفات بهداشــتی و درمانی تعزیرات حکومتی اســتان بررسی شد.بر اســاس گزارش روابط 
عمومی تعزیــرات حکومتی اصفهان، وی افزود: پس از تایید کمیســیون ماده 11 دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان و اعتراف متهم و احراز تخلف بهداشــتی و درمانی، عالوه بر ضبط داروهای غیر 
 مجاز، مســئول فنی متخلف به پرداخت بیــش از 250 میلیون ریال جریمــه نقدی در حق دولت 

محکوم شد.

توقیف پارچه و لوازم یدکی خودروی قاچاق در اصفهان
 رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشــت: ماموران اداره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرســتان شــاهین شــهر و میمه با 
اشرافیت و هوشیاری باالی خود از انتقال محموله کاالی قاچاق مطلع و موضوع را در دستور کار خود 
قرار دادند. ســرهنگ کامران ریاحی افزود: ماموران بالفاصله پس از کسب اطالعات الزم در محور 
مواصالتی اتوبان امیرکبیر  به سمت نطنز  مستقر شده و حین کنترل و رصد دقیق خودرو های عبوری 
به یک دستگاه کامیون کشنده که از استان های جنوبی به سمت تهران در حرکت بود مشکوک و آن 
را متوقف کردند.ســرهنگ ریاحی با بیان اینکه راننده خودرو دارای بارنامه مربوط به خوراک دام و 
طیور بود، اظهار داشت: در بازرسی صورت گرفته از خودروی مذکور محموله ای شامل پارچه و لوازم 
یدکی خودروی خارجی که همگی فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بوده و به صورت قاچاق تهیه 

شده بودند، کشف شد.

با مسئولان جامعه
س: ایمنا

عک

وز عکس ر

عکس: تسنیم

خبر روزاخبار

حضور فرمانده انتظامی 
 استان هر هفته در یکی
 از محله های اصفهان

فرمانده نیروی انتظامی اســتان اصفهان 
گفت: برنامه ریزی کردیم فرمانده انتظامی 
استان به همراه پلیس های تخصصی که 
شامل پلیس آگاهی، راهور، امنیت، مبارزه 
با مواد مخدر و فتا می شــود، هر هفته در 
یکی از محالت شــهر حضور پیدا کرده و از 
نزدیک مشکالت و معضالت موجود را در 

قالب پرسش و پاسخ رفع کنیم.
ســردار محمدرضا میرحیدری با اشــاره 
به رویه جدید با شــروع خــود در اصفهان 
اظهــار کــرد: برنامــه ریــزی کردیــم به 
همــراه پلیس های تخصصــی در یکی از 
محالت شــهر حضور پیدا کرده و از نزدیک 
مشــکالت و معضالت موجود را در قالب 
پرســش و پاســخ رفــع کنیم.فرمانــده 
نیروی انتظامی اســتان اصفهــان گفت: 
عالوه بــر اینکــه پلیس هــای تخصصی 
 مستقیم پاســخگوی مردم هستند؛ این 
سواالت جمع آوری می شــود و در اختیار 
معاون عملیات اســتان قرار مــی گیرد و 
متناسب با مشــکالت و معضالت محله ، 
 اقدام کرده و برای  تدوین طرح، متناسب
  با شــرایط برنامــه ریزی هایــی صورت

 می گیرد. 
وی افــزود: این طــرح باتوجــه به بحث 
شــیوع کرونا به تاخیر افتاده اســت که با 
فاصله گرفتن از این وضعیت، طرح را اجرا 
می کنیم.ســردار میرحیدری بیــان کرد: 
پس از انجام جلســه پرســش و پاسخ، 
معاونت اجتماعی نیوری انتظامی استان 
اصفهان در محالت حضور پیــدا می کنند 
و نظرات مردم را ارزیابــی می کنند که اگر 
الزم باشد این طرح در این محله دو مرتبه 
اجرا شــود.وی اظهار کرد: تاکیدات رهبر 
انقالب با تدبیر فرمانــده نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران قوت بخشیده شد 
 و این رویه در کلیه سطوح نیروی انتظامی 

جاری می شود.

کارشناس امور کودکان اداره کل بهزیستی اصفهان با اشاره به آغاز فعالیت مهدهای کودک از خانواده ها خواست قبل از سپردن فرزندان خود به این مراکز از سالمتی آنها 
در ارتباط با مبتال نبودن به بیماری کرونا مطمئن شوند.عفت نجف پور  افزود: این توصیه بیشتر به خانواده هایی است که دارای بیمار کرونایی یا مشکوک به این بیماری 
هستند، زیرا کودکان ناقالن خوبی برای انتقال این بیماری به همسن و ساالن خود و بزرگ تر ها هستند.کارشناس امور کودکان اداره کل بهزیستی اصفهان اظهارداشت: 
پروتکل بهداشتی از سوی مرکز بهداشت استان به مهد های کودک استان ابالغ شد و باید بند بند آن به صورت کامل اجرا شود.وی رعایت فاصله یک تا 2 متری بین کودکان 
در اتاق های مشترک، گندزدایی وسایل بازی به صورت مستمر، اجتماع کارکنان در اتاق کار و بازی کودکان، مجهزبودن نیرو های خدماتی مهد ها به ماسک، دستکش و 
چکمه، استفاده از مواد غذایی به صورت کامل جوشیده و گندزدایی یخچال و فریزر را از جمله بند های پروتکل بهداشتی مهد های کودک استان برشمرد.نجف پور با اشاره به 
اینکه بسیاری از مادران شاغل به لحاظ وضعیت شغلی خود متقاضی سپردن کودکان خود به مهد ها هستند، گفت: نسبت به نیمه اول سال و پیش از شیوع بیماری کرونا 
و یا مدت مشابه در سال گذشته ظرفیت مهد های کودک کاهش می یابد.وی با اشاره به وعده پرداخت تسهیالت حمایتی به مهد های کودک به عنوان مشاغل زیان دیده از 

کرونا یادآور شد: تاکنون فقط شماری از مربیان مشمول بیمه بیکاری شدند، ولی پرداختی در قالب تسهیالت به مدیران مهد ها صورت نگرفته است.

اطمینان از سالمت کودکان قبل از سپردن به مهدهای کودک ضروری است



دونده ملی پوش اصفهانی:

تغییر مدیرکل ورزش و جوانان مثبت بود
ملی پوش دو و میدانی اصفهان در خصوص پیگیری تمریناتش در زمان شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: فعال شرایط خوب است. تمریناتم را پیگیری می کنم 
چون کرونا تاثیر چندانی روی تمریناتم نداشته است. رضا قاسمی ادامه داد: در شــرایط خوبی به سر می برم؛ اما موضوع این است که در حال حاضر مسابقه ای 
پیش رو نداریم.دونده ملی پوش اصفهانی درباره محدودیت های ورزشی که به خاطر کرونا وجود داشته،  گفت: در اصفهان پیست دو و میدانی داریم و برای تمرین 
با هیئت دو و میدانی استان هماهنگ شده و مشکلی در این خصوص نداریم چون پیست برای تمرین خلوت است.وی بیان کرد: وضعیت دو و میدانی اصفهان 
خوب است و با آمدن رییس جدید هیئت استان شرایط نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است.قاسمی درباره حضور در لیگ برتر دو و میدانی تصریح کرد: سال 
گذشته تیم سپاهان با پیگیری رییس هیئت دو و میدانی استان وارد لیگ شد و امسال هم قوی تر از سال گذشته لیگ را با سپاهان آغاز می کنیم.وی درباره تغییر 
در مدیریت ورزش اصفهان گفت: به نظر من تغییر مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان تغییر بسیار خوب و مثبتی بود. در اداره کل برنامه ریزی خوبی برای قهرمان ها 

انجام می دهند و قطعا شرایط ورزش اصفهان بهتر خواهد شد.

یکشنبه 25 خرداد  1399 / 22 شوال 1441/ 14 ژوئن 2020/ شماره 2995

 آخرین فرصت مربی ذوب آهن 
برای بازگشت به اصفهان

مدیران باشگاه ذوب آهن تا روز دوشنبه منتظر سرمربی مونته نگرویی خود خواهند بود. میودراگ 
رادولوویچ، سرمربی مونته نگرویی تیم فوتبال ذوب آهن که بعد از تعطیلی مسابقات لیگ برتر به 

دلیل شیوع ویروس کرونا از ایران خارج 
شده بود، حاضر به بازگشت به اصفهان 
نیســت.او اعالم کرده به ذوب آهن باز 
نمی گردد و خواستار فسخ قرارداد شده، 
اما باشــگاه ذوب آهن هنوز نامه رسمی 
از این مربــی دریافت نکرده اســت. به 
هرحال مدیران باشگاه ذوب آهن تا روز 
دوشنبه منتظر سرمربی مونته نگرویی 
خود می مانند و اگر تا آن زمان تکلیف او 
مشخص نشد، تصمیم جدیدی درباره 

این موضوع خواهند گرفت.طبق شنیده ها، قرار است مربی ایرانی با حضور روی نیمکت ذوب آهن 
در ۹ هفته پایانی هدایت این تیم را برعهده بگیرد.ذوب آهن درحال حاضر با کسب ۲۲ امتیاز از ۲۱ 

بازی در رده یازدهم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر قرار دارد.

اولتیماتوم یحیی؛
 اشتباه در پرسپولیس ممنوع!

گل محمدی بار دیگر به پرسپولیس بازگشته و البته این بار می خواهد عمر مربیگری اش در این 
تیم طوالنی تر از روزی باشد که بعد از پنالتی های مرگ بار مقابل سپاهان ناچار به پایان همکاری 
شد و حتی به ناز کشیدن های محمد رویانیان به عنوان مدیرعامل سابق این باشگاه هم توجهی 
نداشت.یحیی رفت و طی این مدت اینقدر عملکرد خوبی از خود در نفت، ذوب آهن و شهرخودرو 
به جا گذاشت که بارها پرسپولیس برای خواستگاری  دوباره از او برای تحویل نیمکت به دردسر 
و تکاپو بیفتد و شــاید اگر عمر مربیگری برانکو در این تیم کوتاه تر بود نیز خیلی زودتر از این نیز 
می آمد. کما اینکه بالفاصله بعد از قطع همکاری با گابریل کالدرون و این بار  به رغم قرارداد سفت 
و محکمی که با شهرخودرو داشت، با هر قیمتی بود مدیران سرخ او را به اردوگاه خودشان آوردند.
یحیی اکنون به دنبال سایز اولین شنل قهرمانی خود روی نیمکت مربیگری برای تصاحب جام 
قهرمانی لیگ برتر است. جایی که او چندین بار تا آستانه فتح آن پیش رفت ولی در نهایت به جام 
حذفی رضایت داد. تیم او با وجود تمام مشکالتی که با گابریل کالدرون پشت سر گذاشت با عنوان 
قهرمانی نیم فصل به کار پایان داد تا شوک حضورش نیز در نهایت اکنون در فاصله ۹ بازی به پایان 
با اختالف ۱0 امتیازی در صدر همراه باشــد. جایی که همه از قهرمانی تیمش صحبت می کنند و 
اولین عکس یادگاری او با تندیس ارزشمندی که سرخ ها پیش از این طی سه فصل اخیر آن را 
با هدایت برانکو ایوانکوویچ به باشــگاه آورده اند.گل محمدی اما نمی خواهد اسیر اما و اگرهای 
فوتبالی و غرور شاگردانش شود تا یک پایان تلخ دیگر در این تیم او را به انتظار بکشد. جایی که 
قطعا هر عنوانی غیر از قهرمانی می تواند پایان بخش کار همیشــگی اش با این تیم تلقی شود و 
بار دیگر نتواند زیر فشار انتقادات و هجمه هواداران و کارشناسان کار را دنبال کند. در این رابطه او 
بارها به شاگردان توصیه کرده جدول و اختالف امتیازی را فراموش کرده و تنها به هدف تیم طی ۹ 
بازی باقی مانده تمرکز داشته باشند.تهدید یحیی هم قطعا اولتیماتوم پایانی او برای نبخشیدن 
اشتباهات در ادامه فصل بوده و شاید اکنون که به موعد نقل و انتقاالت و تمدید قراردادها نزدیک 
شده، از برش بیشتری نیز در این زمینه برخوردار باشد تا شاگردان فرمان بردار او باشند. مردی 

که بیشتر از هر بازیکنی در این تیم به دنبال اولین شنل قهرمانی خود  در پایان فصل است.

تعویق المپیک و تمدید یک سال »استرس«؛

 مراقب بار روانی ایجاد شده بر  ورزشکاران باشیم

بدون شک تعویق بازی های المپیک ۲0۲0   سمیه مصور
توکیــو را بایــد مهم تریــن تاثیر شــیوع 
ویروس کرونا بر رویدادهای ورزشی در سراسر جهان نامید، تاثیری که 
ممکن است به اختالل روحی و انگیزشی المپین ها انجامیده و نتایج 

ناگواری برای ورزش کشورها به دنبال داشته باشد.
اگر ویروس کرونا اینچنین جهان را تحت تاثیر خود قرار نداده بود این 
روزها باید شاهد آخرین تمرینات ورزشکاران المپیکی برای حضور در 
مهم ترین فسیتوال ورزشی عالم باشیم، فسیتوالی که نتایج تالش و 
برنامه ریزی چهار ساله ورزشکاران و کشورها در آن مشخص می شد؛ 
اما شیوع این بیماری موجب شــد تا رقابت های المپیک ۲0۲0 توکیو 
که قرار بود مرداد ماه سال جاری برگزار شــود، به تاخیر بیفتد. اگرچه 
به عقیده برخی از کارشناسان موکول شدن این رقابت ها به یک سال 
آینده فرصت مناسبی برای شکل گیری کاروان المپیک با ورزشکارانی 
آماده تر است؛ اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که این 
تعویق بار روانی زیادی بر ورزشکاران وارد کرده و ممکن است آنها را از 

نتیجه گیری مناسب دور کند.
اهمیت شــرایط بدنی ورزشــکاران و تاثیــری که آمادگی شــان در 

نتیجه گیری ها دارد، غیرقابل انکار است  ولی بر کسی پوشیده نیست 
که شرایط روانی هم ســهم زیادی در این قضیه دارد طوری که بیش 
از نیمی از عملکرد ورزشــکاران را به این فاکتور یعنی »مسائل روحی 
و روانی« نسبت می دهند.چه بسا نبود ســالمت روانی کافی به دلیل 
تاثیری که روی تمرکز دارد، منجر به آســیب فیزیکی شــود و اینگونه 
نتیجه گرفتن یا نگرفتن ورزشــکار را تحت الشــعاع خــود قرار دهد. 
به هر حال این فقط بدن ورزشــکار نیســت که همراه با او وارد میدان 
رقابت می شود، تمام انگیزه ها، آمال ها و آرزوها هم همزمان به صحنه 
می روند؛ فاکتورهایی که بنا به جنس و کیفیت شان می توانند ورزشکار 
را به سمت پیروزی سوق دهند یا نقش اهرمی بازدارنده برای او را بازی 
کنند.طبیعی اســت این چرخه در رابطه با رویداد بزرگی مثل المپیک 
که رقابت و نتایج به دست آمده در آن میلی متری تر و تاریخی تر از هر 
میدان دیگری اســت، نمود بیشــتری پیدا می کند به خصوص برای 
المپیک سی و دوم که در سایه کرونا به یک المپیک استثنایی تبدیل 
شده است. برگزاری این دوره المپیک فعال یک سال به تعویق افتاده 
و این یعنی تحمل یک سال بیشــترروزهای توام با تمرین، استرس، 

انگیزه، انتظار و … برای ورزشکارانی که سهمیه کسب کرده اند.

قرار بود این ورزشــکاران در مردادماه امســال تکلیف خود را از حیث 
چگونگی حضور در المپیک مشخص کنند، یا زنگی زنگ یا رومی روم، 
یا حضور موفق و سربلند یا ناکام و بازنده؛ قرار بود بار روانی این مسئله 
تا پیش از شهریورماه از دوش المپین ها برداشته شود؛ اما شیوع کرونا 
شرایط را برای آنها به گونه ای رقم زد که نه تنها تحمل این بار و مصائب 
آن را برای مدت یک ســال دیگر تمدید کرد بلکه دل مشــغولی های 
دیگری هم به خاطر دوری از تمرین و مســابقه برای شان ایجاد کرده 
است.بالتکلیفی، استرس آسیب دیدگی، وضعیت حریفان، ترس از 
نتیجه ضعیف گرفتن یا فشــار مدال آوری، تمدید دوری از خانواده و 
روزهای پرفشــار تمرین، کنترل وزن و اســترس کم و زیاد شدن آن، 
لزوم داشتن تمرکز و … از عواملی است که در بسامانی یا نابسامانی 

روانی ورزشکار تاثیرگذار است.
 از این رو الزم است مسئوالن ورزش کشور از توجه به این عامل بزرگ 
غفلت نورزیده  و در این فرصت باقی مانــده همزمان با آمادگی بدنی 
ورزشــکاران،  فاکتورهای روانی را هم کنترل و در جهت نتیجه گیری 
هدایت کنند تا کاروان ورزشــی ایران بتواند به نتایــج قابل قبولی در 

رقابت های المپیک ۲0۲۱ توکیو دست یابد.

چند روز قبل گزارشی از مسافرکشی سروش احمدی، 
نایب قهرمان سال ۲0۱۹ تکواندوی جهان منتشر شد؛ 
اتفاقی که در روزهای شیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
اردوهای تیم ملی رخ داده است.سروش احمدی که 
با توجه به قرار داشتن در میان ۲0 تکواندوکار برتر وزن 
68- کیلوگرم به عنوان نفر رزرو میرهاشــم حسینی 
همچنان برای رفتن به المپیک توکیو ناامید نیســت، 
این روزها برای تامین مخارج زندگی خود مسافرکشی 
می کند.آرش فرهادیان، رییس سازمان تیم های ملی 
تکواندو در واکنش به گزارشــی که از تلویزیون درباره 
مسافرکشی سروش احمدی پخش شد، گفت: این 
فیلم را خود سروش احمدی برای من فرستاد. اعتقاد 
دارم ورزشکاران شغلی به جز ورزش ندارند و تنها منبع 

درآمدشان همین حوزه به شمار می رود. حق دارند اگر 
ناراحت باشند و به خاطر نبود درآمد کافی مجبور شوند 
به شــغل دیگری هم بپردازند؛اما این سوال را مطرح 
می کنم. فدراسیون های ورزشــی با توجه به بودجه 
محدودی که دارند، چقدر می توانند به ورزشکاران کمک 
کنند؟ وزارت ورزش صندوقی به نام صندوق حمایت از 
قهرمانان را راه اندازی کرده و این حمایت در حوزه کاری 
آن صندوق است.وی افزود: سروش احمدی یکی از 
ورزشکاران بااخالق ماســت و حتی پیش از این هم 
اطالع داشتیم که در حوزه کشاورزی فعالیت می کند و 
جزو بچه های زحمتکش و پرتالش است. ما هر کمکی 
از دست مان بربیاید، دریغ نمی کنیم. با این حال شما 
در نظر بگیرید چند نفر در تکواندو مدال آسیایی، جهانی 

و المپیکی دارند. آیا فدراسیون می تواند به همه نفرات 
این لیســت حقوق بدهد؟فرهادیــان در پایان گفت: 
فدراسیون در بدترین شرایط اقتصادی هم اجازه نداد 
لیگ تعطیل شود. حتی ما در همین روزهای کرونایی 
هم حقوق بازیکنان المپیکی و کادرفنی تیم های ملی 
مردان و زنــان را تا حدودی پرداخــت کردیم. من به 
سروش احمدی و امثال او حق می دهم چون تامین 
مخارج زندگی سخت شده،  اما نمی دانم چه راهکاری 

برای حل مشکالت اینچنینی وجود دارد. 

واکنش فدراسیون به مسافرکشی نایب قهرمان تکواندوی جهان:

به سروش حق می دهم، اما ما هم محدودیت داریم

 خبر روز

انزوای »سمدو« در تمرینات بارسلونا
با از سرگیری رقابت های اللیگا و نزدیک شدن به اولین بازی بارسلونا در این رقابت ها، سران این تیم 
تمرکز زیادی برای بازی بعدی خود دارند و بازیکنان نیز به صورت منظم در تمرینات حاضر هستند. 
هرچند جای نلسون سمدو در تمرینات گروهی خالی است، البته نه به خاطر مصدومیت زانوی هفته 
قبل بلکه به خاطر رعایت نکردن قوانین قرنطینه!گفته شده است که نلسون سمدو چندی پیش در 

یک جشن تولد ۲0 نفره حضور یافته است.
 بر اســاس قوانین تنظیم شــده در فــاز اول مقابله با کرونا در کشــور اســپانیا، حداکثر جمعیت 
مجاز برای حضور در تجمعات ۱۵ نفر اســت که البته همه این افراد بایــد فاصله گذاری اجتماعی 
را رعایت کنند. با این حساب، ســمدو قوانین را زیر پا گذاشته و البته ســالمتی خود را نیز به خطر 
انداخته است.اوضاع زمانی برای بارسایی ها نگران کننده شــد که متوجه شوند سمدو پس از این 
جشــن تولد با ســایر بازیکنان تیم تمرین کرده و اگر به کرونا مبتال شده باشــد، خطر جدی همه 
بازیکنان و کادر تیم را تهدید می کند. باشــگاه بارســلونا بالفاصله پس از آگاهی یافتن از شکسته 
 شــدن قوانین توســط ســمدو، او را از تمرینات گروهی کنار گذاشــت و وی باید به صورت فردی

 تمرین کند.

»سائول« پیشنهاد منچستریونایتد را رد کرد
سائول نیگوئز، مدت هاست زیرنظر منچستریونایتد قرار گرفته و به یکی از گزینه های اصلی اوله 
گونار سولسشــر برای ترکیب منچستریونایتد لقب گرفته اســت.این بازیکن در تابستان گذشته 
نیز به شیاطین ســرخ لینک شده بود ولی ســائول همواره از ماندن ســخن گفت.اکنون با عدم 
درخشش اتلتیکومادرید در اللیگا، شایعات رفتن او داغ شده بود که بار دیگر این بازیکن از ماندن 
در مادرید حرف زد.ســائول در گفت و گو با رادیومارکا گفت: این مسائل را در روزنامه ها و فضای 
مجازی می خوانم، من پیشنهادی از باشگاهی نشــنیدم. تمام تمرکزم روی تیمم و تمام کردن 

فصل با اتلتیکومادرید است.
وی ادامه داد: ما برنامه داریم که در انتهای فصل در جمع 4 تیم اصلی اسپانیا قرار گیریم و در لیگ 
قهرمانان اروپا حضور داشته باشیم. من قرارداد طوالنی مدت با اتلتیکومادرید دارم. وقتی با این 
تیم تمدید کردم یعنی می خواهم بمانم. هیچ مشــکلی نه من و نه خانواده ام در اینجا نداریم و 
اتلتیکومادرید خانه من است.سائول خاطر نشان کرد: مردم می گویند این مسائل رفتن را تکذیب 
کن؛ اما موضوع اینجاست که اگر من تکذیب کنم و اتفاقی هم بیفتد خیلی برای من بد می شود. 
من فقط می خواهم فوتبال بازی کنم و برای رسیدن به اهداف اتلتیکومادرید تمام تالشم را به اجرا 
برسانم.در جدول رقابت های اللیگا، اتلتیکومادرید با ۲7 بازی و 4۵ امتیاز در رده ششم قرار دارد. 
آنها پس از 3 ماه تعطیلی فوتبال به دلیل شیوع ویروس کرونا، میهمان اتلتیکو بیلبائو خواهند بود.

احتمال بازگشت »آرین روبن« به فوتبال در فصل آینده
به گزارش فوتبالی، بازیکن اســبق رئال مادرید، آیندهوون و چلســی کــه در آکادمی خرونینخن 
رشــد کرده اســت جمعه از تمرینات بایرن مونیخ بازدید کــرد؛ اما گفت که قرار نیســت که دوباره 
پیراهن تیم مونیخی را به تن کند. آرین روبن ستاره 36 ساله سابق بایرن مونیخ گفت:» متاسفانه 
باید در مورد بحث بازگشــت به بایرن ناامیدتان  کنم. احتمال بازگشــتم به بایــرن مونیخ تقریبا 
 غیرممکن است.هرگز نمی دانی که در فصل آینده چه می شــود اما نمی توانم بگویم که به فوتبال 
برمی گردم یــا نه.« بدین ترتیب به نظر می رســد بازیکن اســبق تیم ملی هلند بــه طور جدی به 
بازگشــت به فوتبال فکر می کند. در حقیقت او ترجیح می دهد که در مورد آینده اش چیز بیشتری 
را لو ندهد؛ اما احتمال این که دوباره پا به توپ شود، وجود دارد. روبن در دوران حضورش در بایرن 
 مونیخ در 30۹ بازی ۱44 گل زد و یک چمپیونزلیگ، هشت لیگ، پنج جام حذفی و سه سوپرجام 

آلمان برد.

فوتبال جهان

محرومیت علی دایی از 
فوتبال به پایان می رسد؟

سیزدهم اردیبهشــت سال گذشــته بود که 
نزدیکان علی دایی با فراخوان به رسانه ها در 
یکی از مکان های ناآشنا برای اصحاب رسانه 
خبر از نشســت خبری او را دادند. نشستی 
دقیقا بعد از ماجرای برکناری او از ســایپا که 
کامال قابل پیــش بینی بــود، می تواند یک 
حاشــیه بزرگ را به همراه داشته باشد.علی 
دایی در حالی که با لبخند وارد محل کنفرانس 
شــد و با خنده هم آنجا را ترک کرد که هرگز 
تصور نمی کــرد طغیان بی ســابقه اش علیه 
مدیرعامل وقــت نارنجی پوشــان در نهایت 
با دوری یک ســال و اندی اش همراه باشد. 
در حالی که حتی بیشــتر خبرنــگاران برای 
انتشــار اخبار مربوط به این نشست خبری 
تردید بزرگی داشتند، شهریار اما بی توجه به 
سرنوشت صحبت هایش، ســوار بر بنز خود 
محل را با جملــه طالیی اش ترک کــرد: » با 
این اخراج دوباره متولد شدم. جلوی کارخانه 
شما تحصن مردم بوده است نه جلوی خانه 
و محل کار من! ســرم را زیر بیرق هیچ کس 
خم نمی کنم. نه چپی و نه راستی. مگر از این 
آدم ها می ترســم که بخواهم فکر آرامشم را 
بکنم. اگر به بنده خدا وصل اســت، من به آن 
باالیی )خدا( وصلم«.دایی امــا با آن اخراج 
اکنون ســیزدهمین ماه دوری از فوتبالش را 
هم پشت سر گذاشــته و این در حالیست که 
طی این مدت پیشنهاداتی جذابی برای قبول 
مربیگری را نتوانســته بپذیرد. به ســرانجام 
نرسیدن مذاکراتی که در محافل غیرورزشی 
دلیل اصلی آن را ماجرای مربوط به طغیانش 
علیه مصطفی مدبر، مدیرعامل وقت ســایپا 
می دانند.در روزهایی که همه در انتظار شروع 
دوباره فوتبــال بعد از ماجرای شــیوع کرونا 
هستند، شــاید انتظار برای بازگشت و پایان 
دوری علــی دایــی از فوتبال یکــی دیگر از 
چالش های ذهنــی هــواداران فوتبالی در 
ایران محسوب شود. اینکه چه زمانی دوران 
محرومیت علی دایــی از فوتبــال به پایان 
می رسد و او در بازگشت با چه چالش هایی 

مواجه خواهد شد.

 برگزاری این دوره المپیک فعال یک سال به تعویق 
افتاده و این یعنی تحمل یک سال بیشترروزهای 
توام با تمرین، استرس، انگیزه، انتظار و … برای 

ورزشکارانی که سهمیه کسب کرده اند

مستطیل سبز

وز عکس ر

مسابقات پینگ پنگ 
بین مهاجمان استقالل

با تصمیم فرهاد مجیــدی، بازیکنان 
اســتقالل بعــد از دو بازی دوســتانه 
به ســالن ســام فیت رفتند و تمرین 
ریکاوری خــود را برگــزار کردند. نکته 
جالب اینکه در پایــان تمرین مهدی 
قائدی، شیخ دیاباته و ارسالن مطهری 
سه مهاجم اســتقالل به همراه مجید 
نامجــو مطلق، مربی ایــن تیم رقابت 
و کری جالبــی در پینگ پنــگ با هم 

داشتند.
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شهردار اصفهان خبر داد:

واحد چیپس میوه و سبزیجات خشک در اصفهان افتتاح می شود      
شهردار اصفهان در مصاحبه رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با اشاره به اینکه در ادامه برنامه های 
»هر یکشــنبه، یک افتتاح« این هفته دو پروژه متفاوت با مشــارکت بخــش خصوصی در میدان 

مرکزی میوه و تره بــار  اصفهان افتتاح 
می کنیم، اظهار کرد: افتتاح واحد تولید 
چیپس میوه و ســبزیجات خشــک بر 
اســاس نیاز روز بازار، استانداردســازی 
و ســلیقه امروز جامعه راه اندازی شده 
است.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
شــهرداری اصفهان، قدرت ا...نوروزی  
ادامــه داد: این طرح نقــش مهمی در 
اشتغال و فرآوری میوه و توسعه صنایع 
جانبی دارد. دومیــن طرح آغاز عملیات 

اجرایی کلینیک خدمات خودرویی است که در زمینی به مساحت یک هزار و 800 مترمربع ساخته می 
شود و ساماندهی هدفمند مشاغل شهری را در شهرک امیرکبیر و خیابان آیت ا...کاشانی به همراه 
دارد.شــهردار اصفهان تصریح کرد: به همراه افتتاح واحد چیپس میوه و سبزیجات در قالب برنامه 
»هر یکشنبه یک افتتاح« با حضور مردم عملیات اجرایی این کلینیک خودرویی هم آغاز می شود که 
این دو پروژه به همت سازمان میادین شهرداری به بهره برداری می رسد.وی ادامه داد: هفته گذشته 
به همراه تعدادی از مدیران شهری به سازمان انتقال خون رفتیم چراکه با شیوع کرونا سطح ذخایر 
خون کشــور کاهش پیدا کرده و مدیران بانک خون از مردم برای اهدای خون کمک خواسته اند. از 
همین جا از مردم دعوت می کنم برای رفع نیاز گروه های خونی به ویژه گروه های خونی O منفی، 
A مثبت و B مثبت به مراکز انتقال خون مراجعه کنند و با اقدام انســان دوستانه به نیازمندان خون 
کمک کنند. نوروزی تصریح کرد: در تابستان به علت گرما  و مراقبت های الزم برای پیشگیری از ابتال 
به کرونا مصرف آب تا 40 درصد افزایش پیدا می کند بنابراین تاکید می کنم در این شرایط سخت آبی 
همه تالش کنیم تا با استفاده بهینه، حداقل 20 درصد مصرف آب را کاهش دهیم تا با موفقیت از پیک 
تابستان عبور کنیم.  وی تاکید کرد: مردم باید مراقبت داشته و در مصرف نهایت دقت را داشته باشند 
و شهرداری و ادارات دیگر نیز با تدابیر الزم به کاهش مصرف آب کمک کنند تا با همکاری همگانی از 

مشکل کم آبی در تابستان عبور کنیم.

 زمان بندی اجرای پروژه های شهری اصفهان 
در نظارت  شورای شهر است

رییس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه وظیفه مهم 
شوراهای شهر نظارت بر حسن عملکرد شهرداری هاست،  گفت: زمانی که قوانین کشور تغییر کرده یا 
مفاد قانون بودجه تصویب می شود، این قوانین جدید به شهرداری ها ابالغ می شود که نحوه اجرای 
آن باید تحت نظارت شورای شهر قرار گیرد. فتح ا...معین تصریح کرد: در کمیسیون پایش نظارت و 
پیگیری، در قالب این قوانین، نحوه اجرای وظایف شهرداری مورد نظارت قرار گرفته و بررسی می شود 
چه میزان از اعتبارات مورد تصویب مجلس در قالب اوراق مشارکت توسط شهرداری جذب شده است.
معین با بیان اینکه اخذ اعتبار الزم برای خرید اتوبوس و اجرای پروژه خط دوم مترو از جمله مواردی 
است که کمیســیون مذکور بر آن نظارت کرده، ادامه داد: لیستی از تمام پروژه های مندرج در بودجه 
شهرداری تهیه و روند اجرای آن دنبال می شود؛ اینکه تاکنون چه میزان اعتبار جذب شده و پروژه ها 

در چه مرحله ای از برنامه زمان بندی شده قرار دارند همگی زیر نظر کمیسیون، بررسی می شود.

پیشرفت 60 درصدی پروژه سردار شهید سلیمانی؛

کاهش ترافیک در انتظار شرق اصفهان

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان از        نرگس طلوعی
پیشرفت 60 درصدی پروژه مجموعه پل ها 
و تقاطع غیر همسطح سردار شهید سپهبد قاسم ســلیمانی خبر داد، 
پروژه ای که قرار است کاهش بار ترافیکی شرق و مرکز شهر را به دنبال 

داشته باشد.
پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح سردار شهید سپهبد سردار 
ســلیمانی که در ابتدا با نام پروژه بزرگ نصف جهان شناخته می شد 
یکی از تقاطع های بزرگ حلقه حفاظتی شهر اصفهان است. این حلقه 
حفاظتی در حدود 78 کیلومتر اســت که 45 کیلومتــر آن در محدوده 
شهر اصفهان بوده و مابقی در پنج شــهر اطراف اصفهان قرار می گیرد. 
مصوبات اجرای پروژه نصف جهان در سال 89 نهایی و در همان سال به 
تمام شهرستان ها و شهرهای درگیر با این پروژه ابالغ شد؛ اما به دلیل 
وجود برخی از مسائل و مشکالت اجرای آن به تاخیر افتاد. عزم مدیریت 
شهری برای کاهش ترافیک در شــرق و مرکز شهر موجب شد تا پروژه 
نصف جهان بار دیگر در دستور کار مســئوالن شهری به طور جدی قرار 

گرفته و تامین اعتبار الزم برای اجرای شدن آن صورت بگیرد.
پروژه مجموعه پل های نصف جهان شامل پنج پل با 17 هزار متر مربع 
سطح پل سازی شــامل بخش های مختلف اســت که برآورد ریالی 

پروژه 98 میلیارد تومان اعالم شــده اســت. ســطح آزادسازی برای 
احداث این مجموعه پل ها، 150 هزار متر مربع اســت. به گفته معاون 
عمران شــهری شــهردار اصفهان، با توجه به معضالت ترافیکی شمال 
شــرق و شــرق اصفهان و با توجه به اینکه این منطقه تنها جایی است 
که کامیون های ســنگین اجازه دارند از محدوده شهری عبور کنند و با 
تصادفات و آالیندگی های بســیاری همراه است، اجرای این مسیر از 
نظر کارایی می تواند در سال های آینده از 40 تا 50 درصد کارایی رینگ 

حفاظتی بهره مند شود.
ایرج مظفر با بیان اینکه پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیر همســطح 
سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته اســت، می گوید: این پروژه با برآورد اولیه یکصد و سی میلیارد 
تومان با هجده هزار مترمربع پل سازی در وسعتی به طول یک هزار و 100 
متر در دو هزار متر در کیلومتر صفر شروع رینگ حفاظتی از سمت شرق 

شهر نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی شرق و مرکز اصفهان دارد.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان می افزاید: پروژه مجموعه پل ها 
و تقاطع غیر همسطح سردار شهید ســپهبد قاسم سلیمانی شامل 52 
درصد پل سازی، 26 درصد عملیات راه سازی، 16 درصد دیواره سازی و 

شش درصد عملیات تکمیلی است.

وی ادامه می دهد: ســاخت پنج قطعه پل در  پنج سطح با طول های 
49۳ ،200،177،107 ،124 متر از اردیبهشت سال گذشته آغاز و اکنون با 
بیش از 60 میلیارد تومان هزینه با سرعت و قوت جهت خدمت رسانی 

به مردم اصفهان ادامه دارد.
 به گفته معاون عمران شهری شهردار اصفهان، در این دوره از مدیریت 
شهری با سیاست تکمیل پروژه های نیمه تمام و پروژه های تاثیرگذار 
با استفاده از تمام پتانســیل های موجود در شهر تنها در بخش عمرانی 
عالوه بر اجرای ابر پروژه هــای خط دو قطار شــهری، حلقه حفاظتی، 
مرکز همایش های بیــن المللی اصفهان، تقاطع های غیرهمســطح، 
سالن گلستان شهدا و پایانه های مســافربری نسبت به اجرای حدود 
۳۳0 پروژه در ســطح مناطق با مبلغ قراردادهای منعقد شــده بالغ بر 
هزار میلیارد تومان در خط دو پروژه قطارشــهری و 7۳6 میلیارد تومان 
در مناطق مختلف شــهرداری اقدام کرده که ایــن حرکت در وضعیت 
اقتصادی فعلی، ثبات نداشتن قیمت ها، همخوان نبودن قوانین برای 
گرفتن تصمیمات مناســب در برخی بخش ها، ایــرادات بخش های 
نظارتی، محدودیت های ترافیکی، معارضات ملکی و تاسیساتی صرفا به 
همت و عزم جدی، حضور و پیگیری مستمر مدیران شهری و همراهی 

مدیران استانی میسر شده است.

اختتامیه دومین مسابقه نمایشنامه نویسی کودک 
و نوجــوان، »بادکنــک طالیی«، شــامگاه جمعه 
2۳ خردادماه از صفحه اینســتاگرام فرهنگسرای 
مجازی وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد.  
دبیر دومین دوره مســابقه »بادکنــک طالیی« با 
اشــاره به اهمیت برگزاری مســابقه نمایشــنامه 
نویســی کودک و نوجوان اظهار داشــت: مراسم 
اختتامیه دومین مســابقه »بادکنــک طالیی« به 
علت شــیوع ویروس کرونا از پیــش از ایام نوروز 
به 2۳ خردادماه موکول و به صورت مجازی برگزار 
شد. احمد رضایی با اشاره به فقر موجود در عرصه 
ادبیات کودک گفت: دومین مســابقه نمایشنامه 
نویسی کودک و نوجوان با هدف دستیابی به متون 
نمایشی کودک برگزار شــد که 12 اثر برگزیده شده 
چاپ می شوند و در آینده نزدیک پس از رونمایی، 
این آثار در دســترس کارگردانان حــوزه کودک و 

نوجوان در ســطح کشــور قرارخواهد گرفت. وی 
تعداد کل آثار رســیده به دومین مسابقه »بادکنک 
طالیی« را 75 اثر اعالم کــرد و افزود: در این دوره 
از مسابقه نمایشــنامه نویســی کودک و نوجوان 
آثار ارزشمندی توســط 50 نفر در دو بخش آزاد و 
شهروندی به دبیرخانه رسید.رضایی به تعداد 42 
اثر در بخش »آزاد« اشاره ای داشت و گفت: بخش 
آزاد دومین مسابقه »بادکنک طالیی« شامل 5 اثر 
خردسال، 12 اثر کودک)7-9سال(، 10 اثر کودک 
)10-12(ســال و 15 اثر نوجوان بــود.وی یکی از 
نقاط قوت و اختصاصی این مســابقات را بخش 
شــهروندی معرفی کرد و گفت: بــا رویکرد و نگاه 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان بــه حوزه شــهروندی، ایــن بخش ویژه 
قلمداد می شود که امسال آثار قابل قبولی در این 

بخش به دبیرخانه ارسال شد. 
دبیر دومیــن دوره مســابقه»بادکنک طالیی« با 
اشــاره به ۳۳ اثر دریافتی به بخش »شهروندی« 
تصریــح کــرد: تعــداد 2 اثــر خردســال، 15 اثر 
کودک)7-9ســال(، 9 اثر کودک )10-12(سال و 
7 اثر نوجوان در بخش »شهروندی« در این بخش 

به رقابت پرداختند.
وی تعــداد آثار را بــه تفکیک موضــوع در بخش 
شهروندی برشمرد و افزود: 16 اثر  با موضوع اخالق 
شهروندی و سالمت روان، 2 اثر با موضوع حمل و 
نقل عمومی و هوای پاک، 5 اثر با موضوع پسماند 

و بازیافت، یک اثــر با موضــوع پارک ها و فضای 
ســبز و ۳ اثر با موضوع مصرف بهینه انرژی و 6 اثر 
هم با موضوع محیط زیســت برای شرکت در این 
مسابقه ارسال شــد. رضایی دارافشانی بیشترین 
آثار دریافت شده را با ۳7 اثر از استان اصفهان اعالم 
کرد و افزود: از اســتان  بوشــهر8اثر، تهران6 اثر، 
چهارمحال و بختیاری5 اثر، خراســان رضوی یک 
اثر، خوزســتان6 اثر، فارس2 اثر، قزوین یک اثر، 
قم یک اثر، کردستان 2 اثر، گلستان 2 اثر و همدان 
4 اثر در دومین دوره مســابقه نمایشنامه نویسی 
کودک و نوجوان شــرکت کردند. وی بــا تاکید بر 
تداوم مسابقه »بادکنک طالیی« در سال های آینده 
گفت: از تمام برگزارکنندگان این مسابقه و مدیریت 
شهری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان که از این جشــنواره حمایت کردند تشکر 
می کنم. امیدوارم این جشنواره پابرجا بماند و در 
سطح کشوری فعالیت خود را ادامه دهد و هرسال 
بر تعداد آثار نابی که به ادبیات نمایشی حوزه کودک 
غنا ببخشــد افزوده شود. گفتنی اســت؛ داوری 
دومین مسابقه مسابقه نمایشنامه نویسی کودک 
و نوجوان، »بادکنک طالیی«، را ســعید محسنی، 
فهیمه سیاحیان، هوشنگ جمشیدیان، امید نیاز، 
محمدرضا رهبری و احمد رضایی برعهده داشتند.
 عالقه منــدان برای مشــاهده اســامی برندگان 
 esfahanfarhang.ir می تواننــد بــه ســایت

مراجعه کنند.

اعالم برندگان دومین مسابقه نمایشنامه نویسی 
»بادکنک طالیی« 

پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح سردار شهید 
سپهبد سردار سلیمانی که در ابتدا با نام پروژه بزرگ نصف 
جهان شناخته می شد یکی از تقاطع های بزرگ حلقه 

حفاظتی شهر اصفهان است

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 40 کارگاه بافت گلیم در منطقه محروم موگویی راه اندازی شد
مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: طرح بافت فرش و گلیم از جمله طرح های 
موفق در زمینه کمک به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و دختران نیازمند است.علی ملک پور 
گفت: 40 کارگاه بافت گلیم برای زنان سرپرست خانوار و دختران خانواده های تحت حمایت  کمیته 
امداد در روستای خویه راه اندازی شده اســت.ملک پور بابیان اینکه این کارگاه ها جهت راه اندازی، 
کمک بالعوض یک میلیون تومانی دریافت کرده اند، افزود: مصالح مورد نیاز توسط راهبران شغلی 
تهیه و در اختیار مددجویان قرار گرفته است.مدیرکل کمیته امداد استان بابیان اینکه سال گذشته 
1071 طرح بافت فرش و گلیم و 98 طرح صنایع دستی ویژه مددجویان اجرا شده است، ادامه داد: 
فرش دستباف استان از گذشته به علت طرح، نقشه و رنگ های منحصر به فرد در بازارهای داخلی 
و خارجی شهرت دارد.ملک پور با اشاره به اینکه مددجویان می توانند با مراجعه به حوزه اشتغال از 
مشاوره و آموزش شغلی بهره مند و جهت اخذ تسهیالت به صندوق امداد والیت معرفی شوند، گفت: 

زمینه فروش تولیدات مددجویان در بازارهای کشور فراهم می شود.

رییس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال و بختیاری نیازمند اورژانس امداد هوایی است
رییس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری با اشاره به موقعیت استان و سخت گذر 
بودن برخی از مناطق استان گفت: این اســتان نیازمند اورژانس هوایی است و برقراری فعالیت دوباره 
اورژانس هوایی در استان یک ضرورت است. محمد حیدری با اشاره به حادثه  سقوط بالگرد اورژانس 
دانشگاه علوم پزشکی استان در جریان عملیات نجات مادر باردار از اهالی روستای دهدلی شهرستان 
اردل در  اواخر سال 97 افزود: اورژانس اســتان سال گذشته به 40 مورد امداد هوایی نیاز داشت.محمد 
حیدری اظهار داشت: به دلیل نبود بالگرد و درخواست از استان های همجوار، تنها یک چهارم این حوادث و 
فوریت های با بالگرد امداد رسانی شد.رییس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری، 
به سخت گذر و کوهستانی بودن این اســتان و وضعیت آب و هوایی در فصل زمستان اشاره کرد و گفت: 

اعزام بالگرد به استان به سختی از سوی استان های همجوار انجام می شود.

 نشست مدیر منطقه چهارمحال با مدیران شرکت های
 حمل و نقل فرآورده های نفتی

نشست تعاملی مدیرمنطقه چهارمحال و بختیاری با مدیران عامل و نمایندگان شرکت های حمل ونقل 
فرآورده های نفتی طرف قراردادشرکت برگزار شد.در این دیدار مدیر منطقه  ضمن تشکر از تالش و مساعی 
شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی و رانندگان نفتکش، بر سوخت رسانی و حمل به موقع فرآورده 
های تدارکاتی منطقه و فرآورده های  مورد نیاز جایگاه ها و مصرف کنندگان عمده با رعایت دستورالعمل 
های جاری شرکت تاکید و اظهار کرد : به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی نفتکش های حامل محموله 
فرآورده های نفتی الزم است پیمانکاران حمل ونقل ضمن توجیه رانندگان نفتکش، کلیه اطالعات الزم 
را به رانندگان نفتکش تحت پوشش درخصوص اهمیت وحساسیت سوخت رسانی فرآورده های نفتی 
ارائه دهند و از رعایت مقررات کامل در عملیات سوخت رسانی و حمل فرآورده اطمینان حاصل کنند. در 
ادامه مدیر  منطقه به اهم موارد دستورالعمل های مرتبط با رانندگان نفتکش و شرکت های حمل و نقل و 
رعایت مقررات و اصول رانندگی تدافعی، رعایت سرعت مطمئنه، کنترل زمان کارکرد رانندگان نفتکش و 
پیش بینی تجهیزات و مجهز  کردن نفتکش ها به لوازم موردنیاز درمواقع اضطراری وهمکاری به موقع و 
تامین نفتکش در شرایط بحرانی اشاره کرد.در پایان این نشست شرکت های حمل ونقل ومسائل کاری 
خود را مطرح کردندو ساالری نسب ضمن پاسخگویی به پرسش ها ، موارد مورد نظر جهت رفع مشکالت 

این شرکت ها را در دست بررسی و اقدام قرار داد.

با مسئولان

 خبر روزبام ایران

سرپرست شرکت آبفای روستایی 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افزایش 30 درصدی 
مصرف آب در روستاهای 

چهارمحال و بختیاری
سرپرســت شــرکت آب و فاضالب روستایی 
چهارمحال و بختیــاری از افزایش بیش از ۳0 
درصدی مصرف آب آشامیدنی در روستاهای 
استان در مقایسه با سال گذشته خبر داد و بر 
لزوم صرفه جویی در مصرف آب آشــامیدنی 
طی ماه های گرم پیش روی سال جاری تاکید 
کرد.ســهراب بهرامی با اعالم این خبر افزود: 
مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب 
شرب در فصل تابستان از الزامات اجتناب ناپذیر 
خانواده ها در جهــت جلوگیری از هدررفت آب 
این ماده بی بدیل و غیر قابل جایگزین است.
وی ادامه داد: با توجه به شیوع ویروس کرونا 
و لزوم رعایت بهداشــت فــردی به خصوص 
شست وشوی مکرر دســت ها، به خودی خود 
مصرف آب  امســال در مقایســه با سال های 
گذشــته باال رفته  که نیاز اســت خانواده های 
محترم آموزش های الزم را بــه فرزندان خود 
در مورد بســتن شــیرآالت در هنگام استفاده 
از مایع دستشــویی بدهند.بهرامی با اشاره به 
مشــقت های فراوان تولید، گندزدایی و توزیع 
آب شرب از مشترکان روستایی درخواست کرد 
ضمن رعایت نهایت صرفه جویی در مصرف آب، 
از استفاده آب آشامیدنی برای ساخت و ساز، 
باغداری و استفاده از آب شرب جهت مصارف 
غیر شرب خودداری کنند.وی با یادآوری اینکه 
کلید مدیریت مصرف آب در خانواده ها بیشتر 
در دست خانم هاســت، اظهار کرد: خانم های 
خانه دار به بازخوانی راه هــای صرفه جویی در 
مصرف آب آشــامیدنی برای خــود و اعضای 
خانواده دعوت می شوند.سرپرســت شرکت 
آب و فاضالب روستایی اســتان چهارمحال و 
بختیاری با اعالم افزایش بیش از ۳0 درصدی 
مصرف آب آشامیدنی در روستاها در مقایسه 
با سال گذشــته یادآوری کرد: اگر مردم عزیز و 
با فرهنگ اســتان صرفه جویی نکنند، امکان 

جیره بندی وجود دارد.

مجموعه »سفرنامه 
عروسک ها« در  
اصفهان کلید خورد

 »سفرنامه عروسک ها«داستان های 
آموزنده ای از عروسک های سنتی ایران 
را در مکان های گردشــگری و تاریخی 
اصفهــان و برخی دیگر از اســتان های 

کشور به تصویر می کشد.

وز عکس ر
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روان شناسی رنگ بنفش چیزهای بســیار جالبی از رنگ 
درمانی این رنگ اشــرافی تــا دکوراســیون و ویژگی های 
شــخصیتی افراد بنفش به ما می دهد. به عبارت بهتر رنگ 
بنفش ثبات موجود در رنگ آبی و انرژی رنگ قرمز را با هم 
ترکیب می کند و خیلی ها معتقدند که با ویژگی های خاندان 
سلطنتی در ارتباط اســت. این رنگ نماد قدرت، اشرافیت، 
تجمل و جاه طلبی است و نیز بیانگر ثروت و ریخت و پاش 
اســت. همچنین رنگ بنفش بــا خرد، عزت، اســتقالل، 

خالقیت، رمز و راز، و سحر و جادو در ارتباط است.
 شخصیت شناســی رنگ بنفش: بنفش دوســتان بسیار 
حساس و عاطفی هســتند و روح لطیفی دارند، آدم های 
با رنگ شــخصیت بنفش از این که اوقات شان را در خلوت 
و تنهایی بگذرانند لذت می برند.آنان مبتکــر، رویاپرداز، و 
هنرمند هستند و دنیا را از دریچه  نگاه تخیلی و خالقانه   خود 
می نگرند.ترجیــح می دهند به جای مشــارکت در بحث ها 
به خلوت خودشــان بروند، نه به این دلیل کــه اهمیتی به 
موضوعات نمی دهنــد بلکه می خواهند بــرای یک دقیقه 
ذهن شان را به جایی دورتر ببرند و بیندیشند.آنان ایده های 
بسیار زیادی دارند و هر روز زمان زیادی را صرف می کنند تا 
چیزی را بیافرینند که دوســت دارند.آنان شخصیت بسیار 

صلح طلب و آرامی دارند و دوستانه رفتار می کنند. ساعت ها 
پای حرف های شما می نشینند و اگر بخواهید می توانید سر 

بر شانه هایشان بگذارید و اشک بریزید.
 رنگ  درمانی بنفــش: رنگ بنفش اغلب رنــگ مرد عالقه 
دختران نوجوان اســت، این رنگ ناحیه حل مســئله را در 
مغزمان تحریک می کند و خالقیت، حس ششم و توانایی 
هنری را القــا می کند. در طراحی، رنــگ بنفش توانگری و 
فرهیختگی را نشان می دهد. استفاده بیش از اندازه از این 
رنگ منجر به احساس عدم امنیت یا سرکوب احساسات 

را به فرد می دهد.
 تاثیرات رنگ بنفش بر چاکراهای تان: چاکرای چشم سوم 
درک شــهودی، خرد الهی، و تشــخیص حقیقت را کنترل 
می کند. اگر این رنگ را جســت وجو می کنید توانایی درک 
شهودی دارید، از نظر روحانی توانا هستید و در دنیای رویاها 

ونیمه آگاهانه باتجربه هستید.
 رنگ بنفش در کسب و کار : بنفش از سری رنگ های فانتزی 
اســت که معنی ثروت، کیفیت و خالقیت را در کسب و کار 

می رساند.
 روان شناســی رنــگ بنفش در دکوراســیون منــزل: در 
روان شناسی رنگ ها باید بدانید که اگر چه رنگ بنفش ثروت 

و رمانتیسم را القا می کند؛ اما در دنیای طبیعی رنگ بسیار 
نادری است و می تواند در دکور خانه تان بسیار مصنوعی به 
نظر برسد. اگر شما واقعا کمی بنفش در خانه تان می خواهید، 
ترکیب آن را با رنگ های طبیعی تری مانند زرد روشن یا انواع 
ســبز امتحان کنید.صلح، راحتی، آرامش و سادگی مربوط 
به این رنگ است. بنفش اســطوخدوس یکنواختی را دور 
می کند و اتاق خواب تان را برجسته و متفاوت نشان می دهد. 
بنفش اسطوخدوس دارای کمی قرمزی رنگ ایده آلی برای 
بهار آینده است. خانه های مدیترانه ای اغلب از این رنگ به 
عنوان رنگ اصلی در اتاق خواب هــای بزرگ که با جزییات 
رنگــی متفاوتی تزیین شــده اند، اســتفاده می کنند. این 
رنگ خنثی است و برای اکثر خانواده ها مناسب محسوب 
می شود. سایه  دیگر این رنگ – بنفش کمی تیره تر – برای 
آپارتمان های بســیار کوچک مناسب اســت چرا که سبب 
می شود فضا راحت و آرام و در عین حال بدون حس شلوغی 
و انباشتگی به نظر برسد.کمی از بنفش روی دیوارهای اتاق 
خواب، ظاهری پر جنب و جوش به فضــا خواهد داد. این 
رنگ مدرن برای اتاق زوج های خوشبخت، جوانان و کودکان 
مناسب است. به ویژه، رنگ بنفش ارغوانی که فضایی واقعا 

عاشقانه، پر از احساس و ظریف ایجاد خواهد کرد.

آشپزی

 دیپ اسفناج خانگی
 با خامه ترش

برای سرو دیپ ها همیشه روش های کالسیک مختلفی وجود دارند که راه خود 
را می روند؛ اما ما در این مطلب، طرز تهیه بهترین دیپ اسفناج را با شما به اشتراک 

می گذاریم. این دیپ می تواند میز پذیرایی شما را خوشمزه و پر کالری کند و به دلیل وجود 
خامه ترش در آن، طعمی کامال متفاوت دارد. البته اگر نگران باال بودن چربی آن هستید، 

می توانید برای تهیه اش از مایونز بدون چربی یا کم چرب استفاده کنید تا خیال تان راحت تر شود.
مواد الزم: سس مایونز یک فنجان، خامه ترش 450 گرم،عصاره سبزیجات خشک 

)پودر فشرده( 40 گرم،اسفناج )خرد شده( 300 گرم،یک نان گرد 450 گرم
طرز تهیه: در یک کاسه متوسط، سس مایونز، خامه ترش، مخلوط عصاره سبزیجات خشک و 
اسفناج خرد شده را با هم مخلوط کنید تا کامال یکدست شوند. سپس روی کاسه را بپوشانید 

و مواد را برای شش تا یک شب کامل در یخچال نگه داری کنید. البته شما می توانید 
با روش های دیگری به جای استفاده از خامه و مایونز، دیپ ماست یا دیپ پنیر 

را تهیه کنید.مخلوط را از یخچال خارج کرده و اجازه دهید کمی هم دمای 
محیط شود. حاال روی نان را برش دهید؛ درست مانند یک کاسه 

عمیق، سپس دیپ را داخل آن بریزید. حاال شما بهترین 
دیپ اسفناج را برای سرو کردن دارید!

نکات جالب و خواندنی درباره روان شناسی رنگ بنفش

فیلم کمدی »شیشلیک« با بازی رضا 
عطاران 8 تیر کلید می خورد

 بامداد افشار موسیقی فیلم »بی چاره«
 را می سازد

فیلم کمدی »شیشلیک« به کارگردانی محمدحسین مهدویان 8 تیر 
جلوی دوربین می رود. این فیلم اثر تازه محمدحسین مهدویان به تهیه 
کنندگی محمدرضا منصوری و نویسندگی امیرمهدی ژوله هشتم تیرماه 
کلید می خورد.»شیشلیک« با سرمایه گذاری فیلم مارکت تولید می شود.

گروه بازیگران این فیلم  را رضا عطاران، پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، مه لقا 
باقری، وحید رهبانی، عباس جمشیدی و جمشید هاشم پور تشکیل داده اند.

با نزدیک شــدن به مراحل پایانی فنی فیلم کوتاه »بی چاره«، بامداد 
افشار ساخت موسیقی این اثر را برعهده گرفت.فیلم کوتاه »بی چاره« 
دومین ساخته مشترک امیر احمد قزوینی و محمد کریمی است.

اصغر پیران ، مهدی کوشکی ، صادق ملک ، پادینا کیانی ، داوود ونداده، 
ٓاریا میر رکنی و محمد اشکان فر گروه بازیگران این فیلم کوتاه را تشکیل 
می دهند.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه 
در زمینه مصرف آب به عنوان شاخص جهانی مطرح شــده و ما در مقایسه 
با شــرکت های بزرگ فوالد ســاز جهان حجم آب مصرفی کمتری به ازای 
تولید هر تن فوالد داریم.مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه 
با تاکید بر شاخص جهانی فوالد مبارکه در دســت یابی به عدد طالیی تولید 
فوالد با کمترین میزان مصــرف آب در هر تن تولید گفت:  مــا نه تنها در بین 
رقبای داخلی، کمترین مصرف آب برای تولید یک تن فوالد را داریم، بلکه در 
مقایسه با شرکت های بزرگ فوالد ســاز جهان نیز حجم آب مصرفی کمتری 
به ازای تن تولید داریم، که اگر با انصاف با این موضوع برخورد شــود، فوالد 
مبارکه با این ســرمایه گذاری عظیمی که انجام داده، توانسته است به عدد 
طالیی کمترین میــزان مصرف آب در یک تن تولیــد در بین رقبای داخلی و 
خارجی خود دست یابد. نیلی ادامه داد:   ۹ شهر اطراف فوالد مبارکه از سرمایه 
گذاری های این شرکت در اصالح شبکه جمع آوری فاضالب و ایجاد تصفیه 
خانه برخوردار هستند و در دو شهرستان مبارکه و لنجان، شهر های دیزیچه، 
زیبا شهر، مبارکه، صفاییه، کرکوند، زرین شهر، ورنامخواست، سده لنجان و 
شهر زاینده رود از جمله شهر هایی هستند که شبکه های فاضالب آن ها ایجاد، 

اصالح و بازسازی شــده است. مدیر 
ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد 
مبارکه با تاکید بر اینکه با اســتفاده از 
پساب شهری استفاده کمتری از آب 
رودخانه زاینده رود داشــتیم، گفت: 
در ســال های اخیر با بهره برداری از 
طرح های بازچرخانی آب در شرکت، 
استفاده از آب تازه زاینده رود را برای 

فوالدمبارکه محدود کردیم به گونه ای که در سال های نخست بهره برداری، ما 
برای تولید فوالد به میزان 2.4 میلیون تن ســاالنه، در حدود 28 میلیون متر 
مکعب آب از رودخانه برداشت می کردیم و هم اکنون با وجود تولید بیشتر و 
افزون تر، این عدد به رقم 20 میلیون متر مکعب در سال رسیده که این کاهش، 

عدد قابل توجهی است. 
عباس اکبری، معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه هم 
گفت: فوالد مبارکه توانســته از ابتدای راه اندازی تاکنــون در حوزه های آب، 
پسماند و خاک پروژه های مختلفی را تعریف کند و در هر پروژه ای مفاهیم و 
الزامات زیست محیطی را نه تنها در حد استاندارد، بلکه فراتر از آن نیز به اجرا در 
آورد.در حال حاضر بسیاری از پارامترها و شاخصه های زیست محیطی فوالد 
مبارکه توسط سازمان های نظارتی و زیست محیطی به صورت آنالین کنترل 
می شود و در این زمینه ســعی شــده از تکنولوژی روز دنیا استفاده شود، به 
گونه ای که شرایط ما با شرکت های پیشرو در زمینه تولید فوالد از نظر زیست 
محیطی قابل رقابت باشد، حتی در برخی زمینه ها مانند کاهش مصرف آب، 
شــرکت فوالد مبارکه حرف اول را در جهان می زند.وی ادامه داد: سال های 
گذشــته نزدیک به یک هزار میلیارد تومان پروژه زیست محیطی در شرکت 
فوالد مبارکه تعریف شده  که تعداد قابل 
توجهی از این پروژه ها خاتمه یافته و در 
مدار بهره برداری قرار گرفته و تعدادی از 
آن ها نیز در دست انجام است و به زودی 
به بهره داری می رســد.صد درصد منابع 
مالی ایــن پروژه ها توســط منابع مالی 
داخلی شرکت تامین شــده و کمکی از 

سوی دولت برای آن ها نشده است.

مهدی نصر، معاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن اصفهان با بیان این که 
عملیات آبگیری مخزن شــماره یک ذخیره آب اضطراری کارخانه آغاز شده 
اســت، گفت: عملیات اجرایی پروژه ســاخت مخزن ذخیره آب که از بهمن 
ماه 13۹7 آغاز شده بود به مراحل پایانی نزدیک شده و آبگیری آن به منظور 
انجام آزمایشات الزم با موفقیت انجام شــد.  وی افزود: در سال های اخیر 
یکی از نیازهای مصرف کنندگان آب اعم از آشامیدنی و صنعتی،تامین و تداوم 
مصرف در مواقع اضطراری بود که بــا توجه به نقش و اهمیت این موضوع در 
کارخانه، ســاخت مخازن ذخیره آب جهت اســتفاده در مواقع اضطراری در 
دستور کار شرکت قرار گرفت و پس از طی مراحل مطالعاتی و مهندسی توسط 
مدیریت مهندســی کارخانه، پروژه ســاخت مخازن جهت اجرا به مدیریت 
اجرایی پروژه ها محول شد.معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت در خصوص 
مشخصات فنی این پروژه اظهار داشت: مخازن چهارگانه ذخیره آب با ظرفیت 
150 هزار متر مکعب طراحی شــده که در حال حاضر عملیات ساخت یکی از 
این چهار مخزن با ظرفیت 37 هزار و 500 مترمکعــب به همراه پمپ خانه و 
خطوط ارتباطی به تصفیه خانه فیزیکی مراحل پایانــی را طی می کند.نصر 
با بیان این که مخزن شــماره یک ذخیره آب اضطراری کارخانه با هزینه ای 

بالغ بر 80 میلیارد ریال اجرا شده، در خصوص عملیات اجرایی این پروژه نیز 
گفت: در ساخت مخزن شماره یک ذخیره آب اضطراری کارخانه، حدود 27 
هزار متر مکعب خاک برداری و حمل خــاک، 540 تن آرماتور بندی، 21 هزار 
تن بتن ریزی و۹00 متر لوله گذاری توسط شرکت مهندسی و پویش ساخت 

انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از اجرای شبکه آبرسانی سایت 
مسکونی 50 هکتاری فاز 2 شهرک بهارستان تیران خبر داد.علیرضا قاری قرآن 
با بیان اینکه فاز دوم شهرک بهارستان تیران به مساحت 50 هکتار در حال 
آماده سازی است، گفت: پیش بینی تمامی کاربری های شهری و سطوح 
مورد نیاز براساس سرانه جمعیت و طرح تفضیلی در این سایت صورت 
پذیرفته است.وی در خصوص مساحت قطعات طراحی شده در این فاز عنوان 
کرد: 16.2 هکتار شامل 626 پالک با کاربری مسکونی، یک هکتار کاربری 
تجاری، 1.5 هکتار کاربری ورزشی، 4.۹ هکتار کاربری آموزشی، 5.8 هکتار 
 کاربری فضای سبز و ... به مجموع 31 هکتار در این سایت لحاظ  شده 
است.مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به اینکه در راستای طرح اقدام 
ملی مسکن، 2.3 هکتار از اراضی این سایت جهت اجرای  180 واحد مسکونی 
به صورت بلوک های آپارتمانی تحویل بنیاد مسکن انقالب اسالمی شده 
است، تصریح کرد: در صورت تمایل بنیاد مسکن، امکان افزایش میزان اراضی 
واگذاری جهت افزایش واحدهای مسکونی درطرح اقدام ملی مسکن وجود 
دارد.قاری قرآن با اشاره به اینکه در طرح آماده سازی فاز 2 شهرک بهارستان 
تیران، سیاست دولت به این شیوه است که قبل از واگذاری زمین، اجرای 
خدمات در دستور کار قرار گیرد، بیان کرد: در طرح اقدام ملی مسکن تیران 
نیز در ابتدا خدمات زیربنایی شامل آب و برق برای هر پالک مهیا و سپس 

پالک های مسکونی تحویل می شود.وی افزود: جهت اجرای خدمات زیربنایی 
این شهرک، در سال گذشته قرادادهای جداگانه ای فی مابین این اداره کل و 
شرکت های آب وفاضالب و توزیع نیروی برق استان در مجموع 24 میلیارد 
ریال منعقد  شده است. که در همین راستا شرکت آب و فاضالب مطالعات 
اولیه، تهیه طرح و انتخاب پیمانکار را انجام و اجرای شبکه آب آن به طول  5 
هزار متر را در خردادماه سال جاری آغاز کرده است.مدیرکل راه  و شهرسازی 
استان در پایان با اشاره به اینکه این سایت تا مرحله اجرای بیس پیشرفت 
فیزیکی داشته، گفت: تاکنون مبلغ 70 میلیارد ریال جهت آماده سازی آن 
 هزینه شده است و به امید خدا به محض اتمام شبکه تاسیسات، آسفالت آن 

عملیاتی می شود.

 فوالد مبارکه، کمترین مصرف کننده آب
 در میان تولید کنندگان فوالد جهان

 معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان خبر داد:
 آغاز عملیات آبگیری مخزن شماره یک ذخیره آب اضطراری

 کارخانه ذوب آهن اصفهان

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

اجرای شبکه آب فاز ۲ شهرک مسکونی بهارستان شهر تیران
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