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»مادورو« برای گفت وگو با ترامپ اعالم آمادگی کرد
رییس جمهوری ونزوئال گفت، برای گفت وگو با دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا آماده اســت.

نیکالس مادورو به خبرگزاری دولتی )AVN( ونزوئال گفت: من آماده ام تا با احترام با رییس جمهوری 
دونالد ترامپ صحبت کنم.مادورو اشاره ای به سخنان اخیر ترامپ در مورد نحوه گفت وگو با وی نکرد، 
اما گفت که به همان روشی که من با )جو( بایدن صحبت کردم، می توانم با ترامپ صحبت کنم.مادورو 
در سال ۲۰۱۵ با بایدن زمانی که  معاون باراک اوباما رییس جمهوری پیشین آمریکا بود دیدار داشته 
است.رییس جمهوری آمریکا  پیش از اعالم آمادگی مادورو برای گفت وگو وعده داد که هرگز با رییس 

جمهوری ونزوئال دیدار نخواهد کرد، مگر آنکه فقط در مورد برکناری وی صحبت شود.

ترکیه 4 نفر را به اتهام جاسوسی برای فرانسه بازداشت کرد
دولت آنکارا در ادامه تنش ها با پاریس، چهار نفر را بازداشت کرده که گفته می شود از نهادهای مذهبی 
ترکیه جاسوســی کرده و اطالعات خود را در اختیار فرانسه قرار می داده اند.گفته می شود این افراد 
اطالعاتی را درباره فعالیت های درون سازمانی نهادهای محافظه کار، گروه های مذهبی و همچنین 
اداره امور مذهبی ترکیه و کارمندان آن جمع آوری می کرده اند.آنها همچنین متهم به جعل اســناد 
هویتی و فعالیت تحت نام ماموران ســازمان امنیت ملی ترکیه در راستای کسب اطالعاتی درباره 
داعش و دیگر گروه های تروریستی هستند.یکی از متهمان سابقه همکاری با ارتش فرانسه حین 
خدمت در افغانستان به عنوان نیروی نظامی ترکیه را دارد که بعدها به عنوان محافظ وارد کنسولگری 
فرانسه در استانبول شد.رابطه آنکارا-پاریس به دلیل جانبداری فرانسه از قبرس جنوبی در مناقشات 
ارضی و همچنین اعتراض به حفاری های ترکیه در مدیترانه شرقی، رو  به سردی حرکت کرده حال 

آنکه آنکارا-پاریس در خصوص تحوالت لیبی نیز موضع مشترکی ندارند.

افشای اسناد محرمانه ارتش آمریکا  به یک گروه نئو نازی در اروپا
مقامات آمریکا از انتقال اسناد طبقه بندی شده نظامیان این کشور مستقر در خارج از ایاالت متحده به 
یک گروه طرفدار برتری سفید پوستان مســتقر در اروپا خبر دادند.مقامات ارتش آمریکا از اتهام علیه 
یکی از نظامیان این کشور در زمینه انتقال اطالعات محرمانه قوای آمریکا در خارج از کشور به یک گروه 
نئو نازی مســتقر در اروپا خبر دادند.این گروه تحت نام »Order of the Nine Angles« در انگلیس 
و کشورهای دیگر جهان هوادارانی دارد. فعالیت این گروه که اعضایش عقاید و تفکرات شیطانی دارند 
بنابر دستور مقامات قضایی انگلیس ممنوع اعالم شــده است.چندی قبل نیز یک گروه هکری مدعی 
شد به اسنادی درباره »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا دست یافته  که در صورت انتشار دیگر کسی 
تمایل ندارد وی رییس جمهور آمریکا باشد و خواستار مبلغ 4۲ میلیون دالر برای عدم انتشار این اطالعات 

محرمانه شده است.

 استقبال سازمان همکاری اسالمی از تصمیم ریاض
 درباره مراسم حج

»یوسف العثیمین« دبیرکل سازمان همکاری اسالمی از بیانیه وزارت حج عربستان سعودی مبنی بر 
تصمیم این کشور به برگزاری مراسم حج امسال به صورت محدود به دلیل احتیاط های بهداشتی مربوط 
به شیوع ویروس کرونا در این کشور استقبال کرد.به نوشته خبرگزاری رسمی عربستان سعودی )واس(، 
دبیر کل سازمان همکاری اسالمی از تصمیم دولت شاه سلمان بن عبدالعزیز که »همسو با کلیه تدابیر 
پیشگیرانه و احتیاطی عربستان سعودی« اتخاذ شده و از زمان آغاز این همه گیری به شکل فعالی موجب 
کاهش پیامدهای منفی آن و شیوع بیشتر آن شده، حمایت کرد.وی افزود: سازمان دهی مناسب حج 
برای امسال، در سایه تداوم همه گیری کرونا و عدم وجود درمانی که سالمت همه را حفظ کند، عربستان 

سعودی را مقابل یک مسئولیت انسانی و شرعی بزرگی قرار داد. 

رفتار متناقض تروئیکای اروپایی؛ از قطعنامه تا بیانیه

سرگردانی راهبردی در جبهه اروپا
تمایل سه  کشــور اروپایی به حفظ برجام دســت کم تا انتخابات ریاست 
 جمهوری آمریکا از یک  ســو و حفظ نظام بازرســی های آژانس در ایران 
از سوی دیگر نوعی ســرگردانی در رفتار آنها به  وجود آورده که با مقایسه 
قطعنامه شورای حکام و بیانیه تروئیکا ساعاتی پس از آن، می توان آن را 
مشاهده کرد.گزارش جدید دبیر کل آژانس بین المللی اتمی که منجر به 
صدور قطعنامه ای جدید علیه برنامه هسته ای ایران در شورای حکام این 
آژانس شد را می توان در همین چهارچوب تحلیل کرد. واقعیت این است 
که بخش مهمی از اتهامات آژانس علیه ایران شامل اطالعات خامی است 
که از سوی سرویس های اطالعاتی در اختیار این نهاد گذاشته می شود. 
اطالعاتی که تهران آن را غیر قابل اعتماد نمی داند و به همین خاطر با انجام 
بازرســی های جدید طبق این اطالعات مخالفت می کنــد.در این میان 
اروپایی ها که از یک سو با فشار آمریکا برای تمدید تحریم ها روبه رو هستند 
و از سوی دیگر تهدید ایران برای برداشتن گام جدید و قطع بازرسی ها را 
در مقابل خود می بینند در اقدامی قابل پیش بینی یک اخطار دیپلماتیک 
از طریق آژانس به سمت ایران مخابره کردند؛ اخطاری که معلوم نیست در 
تهران جدی گرفته شود.مبنای اصلی گزارش مدیر کل آژانس در خصوص 
ایران بازرسی های مرتبط با اجرای پروتکل الحاقی است. یکی از مهم ترین 
امتیازاتی که ایران در برجام اعطا کرده، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 
است. بر اساس این پروتکل دامنه بازرسی های آژانس فراتر از تاسیسات 
اعالم شده هسته ای است و می تواند شامل بازرسی های سرزده از اماکن 
درخواستی این نهاد بین المللی نیز بشود. به عنوان مثال در قالب اجرای 
این پروتکل چندین نوبت بازرسی از مراکز تحقیقات هسته ای دانشگاهی 
در ایران نیز صورت پذیرفته که البته با اعتراضاتی از سوی جامعه دانشگاهی 
ایران روبه رو شد.حاال به نظر می رســد که ایران قصد مقاومت جدی در 
مقابل این رویه را دارد کمااینکه اطالعات جدید جاسوسی و ماهواره ای از 
سوی برخی طرف ها به دســت آژانس رسیده که مبنایی برای بازرسی از 
دو مکان شده است.در این میان شاید موضع گیری سه کشور اروپایی در 
مورد این مسئله بیش از گذشته مورد توجه بود. اهمیت این مسئله نیز از 
آنجا ناشی می شد که آمریکا از یک ســو و ایران و روسیه و چین از سوی 
دیگر در آســتانه یک دوئل سیاسی بر ســر ماجرای تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایران هستند.در حالی که آمریکا به دنبال استفاده از قطعنامه 
۲۲3۱ به عنــوان مبنایی برای بازگرداندن تحریم های تســلیحاتی ایران 
است، ایران، روسیه و چین، چنین حقی را برای واشنگتن قائل نیستند. 
در این میان موضع گیری اروپایی ها می تواند سرنوشت ســاز باشد. سه 
کشــور اروپایی پیش از این یک بار و در واکنش به برداشــته شدن گام 
پنجم کاهش تعهدات برجامی ایران درخواست آغاز فرآیند ساز و کار حل 

اختالف )ساز و کاری که در نهایت می تواند به استفاده از مکانیسم ماشه 
و بازگشت قطعنامه های پیشین شــورای امنیت منجر شود( در برجام را 
اعالم کردند؛ اما در نهایت این درخواست در مرحله رسیدگی در کمیسیون 
مشترک برجام متوقف شد.به نظر می رسد مهم ترین دلیل چنین اقدامی 
ترس از تبعات احتمالی برداشته شدن تمام قیدهای برجام توسط تهران 
و فروپاشی کامل این پیمان است که می تواند پیامدهای سنگینی را برای 
اروپا به همراه داشته باشد. در موضوع تمدید تحریم های تسلیحاتی اروپا 
با مشکل مشابهی روبه رو است. در حالی که قاره سبز توانمندی کافی برای 
مخالفت با درخواســت های آمریکا را در خود نمی بیند و از دیگرسو خود 
نیز بی میل به تمدید این تحریم ها نیســت، از واکنش احتمالی ایران به 
تمدید تحریم ها در هراس است.قابل تصور است که اروپا همانند ماجرای 
خروج آمریکا از برجــام به دنبال یک راه حل میانه بــرای حفظ برجام تا 
زمان انتخابات ریاســت جمهوری آمریکاست. انتشــار گزارش روزنامه 
وال استریت ژورنال در خصوص ارائه یک طرح موقت برای تمدید محدود 
تحریم تسلیحاتی ایران تا یک سال نشان می دهد که در این باره نیز اروپا 
چندان به تعهدات مندرج در برجام پایبند نیست.البته از آنجا که اجرای این 
طرح نیاز به موافقت چین و روسیه به عنوان دو عضو شورای امنیت سازمان 
ملل متحد دارد، موفقیت آن چندان محتمل به نظر نمی رسد همان گونه که 
طرح اروپا نتوانست نظر ترامپ برای حفظ برجام را جلب کند. از سوی دیگر 
نیز سه کشــور اروپایی همچنان به دنبال حفظ باقی مانده برجام از جمله 
بازرسی های برجامی و پروتکلی هستند.از این رو هر حرکتی از سوی ایران 

برای محدود کردن بازرسی ها خط قرمزی برای اروپاست که در مورد فوق 
منجر به صدور قطعنامه سیاسی آژانس شد. البته صدور بیانیه سیاسی 
سه کشور درباره مخالفت آنان با تمدیدهای تسلیحاتی نیز نشان داد که تا 
چه اندازه حفظ برجام برای آنان مهم است. تنها مقایسه آن قطعنامه با این 
بیانیه خود بیان گر مسائل مهمی می تواند باشد.به نظر می رسد عمال نوعی 
سردرگمی راهبردی بر مواضع اتحادیه اروپا حاکم است که بخشی از آن 
مربوط به مواضع خاص دولت ترامپ و رفتارهای بعضا سرگردان کننده آن 
برای اروپایی هاست. جدیدترین نمونه آن نیز که مقامات آلمانی را شوکه 
کرد اعالم خروج نزدیک به ۱۰ هزار سرباز آمریکایی از خاک آلمان است 
که با توجه به تعداد 3۵ هزار نفری این ســربازان کاهش نیروی بزرگی 
محسوب می شود. واقعیت نشان داده که اگر پای انتخاب های حیاتی در 
میان باشد، اروپایی ها آن سوی آتالنتیک را انتخاب خواهند کرد همان گونه 
که در سال ۲۰۰۵ مقابل فشــارهای دولت بوش تسلیم شدند و بسته ای 
بی خاصیت و حداقلی در مورد برچیدن کل تاسیسات هسته ای ایران ارائه 
کردند.پاســخ نهایی به این ابهام کمی زود است؛ اما همه طرف ها نشان 
داده اند در مورد این ماجرا آماده استفاده از تمام ظرفیت و امکانات خود 
هستند از این رو تصویب قطعنامه جدید در شورای حکام آژانس را می توان 
کارتی دانست که اروپا برای بازی در میدان دیپلماتیک ماه های آینده رو 
کرده است. سوال اینجاســت که ایران چه زمانی کارت خود را رو خواهد 
کرد؟ جواب این سوال نیاز به 4 ماه زمان دارد چرا که تهران نشان داده در 

بازی با کارت های خود حتی در زمانه فشار حداکثری بسیار صبور است.

مرگ قاضی منصوری حاال چنان حاشیه ساز شده که 
حتی تیتر مطبوعات درباره برگزاری جلســات دادگاه 
طبری، به مرگ غالمرضــا منصوری، متهم ردیف نهم 
این پرونده اختصاص یافتــه و »معمای منصوری« 
حاال تبدیل شده به گره کور پرونده ۲۲ نفره اکبر طبری. 
اگر چه وکیــل مدافع اکبــر طبری و حتــی نماینده 
دادســتان معتقدند که نبود منصوری خللی در روند 
دادگاه ایجاد نمی کند؛ اما کســانی که احتمال به قتل 
رسیدن آقای قاضی را جدی تر می دانند، از منصوری 
به عنــوان »جعبه ســیاه« این پرونده یــاد می کنند 
و معتقدند که شــخص یا اشــخاصی از کشته شدن 
منصوری منتفع می شده و به همین دلیل، تصمیم به 
حذف فیزیکی گرفته و او را خارج از کشور سر به نیست 

کرده اند. هر چند »قتل منصــوری« صرفا فرضیه ای 
 است اثبات  نشده و طبیعتا برای کشف این معما که او 
به قتل رسیده یا خودکشی کرده، همچنان باید منتظر 
نتایج کالبدشکافی و البته بررسی های پلیسی رومانی، 
ایــران و اینترپل ماند اما بر فرض کــه قتل منصوری 
ثابت شود، باز نه تنها معما حل نشده، بلکه این پرونده 
ابعادی گســترده تر پیدا خواهد کرد و پاســخ به این 
پرسش که چه کســی یا گروهی منصوری را به قتل 
رسانده، تنها اولین معما از سلسله  معماهای پیچیده 
این پرونده قضایی- جنایی است. پرسش هایی که 
هر کدام می تواند بر پیچیدگی های این پرونده بیفزاید؛ 
چرا که همان  طور که نعمت احمدی، حقوقدان گفته: 
»در نبود آقای منصوری خیلی ها ســود می برند ولی 

هیچ  کس متضرر نمی شــود.« این حقوقدان معتقد 
اســت که درگذشــت قاضی منصوری حتما بر روند 
پرونده طبری تاثیر خواهد گذاشت. احمدی با اشاره 
به حضور قاضی منصوری در پســت هایی حســاس 
مانند»قاضــی اجرای احکام لواسان«،»دادســرای 
کارکنان دولت« و »دادســرای ویژه مربوط به اراضی 
دولتی« می گوید او همیشه»سِر ُخم می  نشسته بود« 
و بر همین اساس نمی پذیرد که نیروهای امنیتی به 

 راحتی به او اجازه خروج از کشور داده باشند.

سه فرضیه مطرح شده در پی مرگ قاضی منصوری؛

خودکشی، مرگ یا فرار؟

وزارت امور خارجه کانادا در بیانیه ای اعالم کرد: ظریف متعهد شد که ایران بدون تاخیر بیشتر جعبه های سیاه را برای تحلیل به کانادا بفرستد.وزارت امور خارجه 
کانادا در پی گفت وگوی تلفنی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه کانادا درباره تحلیل اطالعات جعبه های سیاه 
هواپیمای اوکراینی که طی یک حادثه به اشتباه مورد هدف قرار گرفت و به جان باختن شماری از هم وطنان و شهروندان کشورهای دیگر منجر شد،  مطرح کرد: 
ظریف متعهد شد که ایران بدون تاخیر بیشتر جعبه های سیاه را برای تحلیل به کانادا بفرستد.در ادامه این بیانیه آمده است: ایران به زودی  جزییات پیشرفت 
خود درباره این مسئله را در سازمان هواپیمایی بین المللی غیر نظامی توضیح خواهد داد.بر اساس این گزارش، بیانیه کانادا در پی این مطرح می شود که ظریف 
در گفت  وگو با وزیر خارجه کانادا مطرح کرد: تصمیم برای ارسال جعبه ســیاه مدتی است اتخاذ شده و به زودی این تصمیم اجرایی خواهد شد.وی همچنین به 
همتای کانادایی خود اطالع داد که آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل مسائل حقوقی و چگونگی جبران خسارات وارده به خانواده مسافرانی که در 
این واقعه تاسف بار جان خود را از دست داده اند و همینطور جبران خسارت هواپیمای اوکراینی مدت هاست به طرف اوکراینی اعالم شده ولی طرف مقابل تاکنون 

هیئت خود برای انجام مذاکرات را معرفی نکرده و جمهوری اسالمی ایران کماکان پیگیر موضوع است.

وزارت امور خارجه کانادا:
ظریف متعهد شد بدون تاخیر جعبه  سیاه را برای تحلیل به کانادا بفرستد

نقل قول روز

وز عکس ر

جاذبه گردشگری 
جدید در آمریگا

قتلگاه »جورج فلوید« در شهر 
»مینیاپولیس« آمریکا تبدیل 
به یک مکان گردشگری شده 
است. بســیاری از شهروندان 
حامی جنبش برابری نژادی 
به ایــن محل آمــده و عکس 

یادگاری می گیرند.

 تولید بیش از ۷0 درصد قطعات هواپیماها و بالگردها 
در داخل کشور

 ابوالفضل ابوترابی،  نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به نشست غیرعلنی روز 
گذشته مجلس گفت: در این جلسه امیرســرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
گزارشی را از توان دفاعی کشور در حوزه های موشکی، تولید شناورها و هوافضا و ... به نمایندگان ارائه کرد.

وی افزود: وزیر دفاع عنوان کرد که با تالش های صورت گرفته در طول 4۰ سال گذشته امروز به نقطه ای 
رســیده ایم که بیش از 7۰ درصد قطعات هواپیما و بالگرد در داخل کشــور تولید می شود.نماینده مردم 
نجف آباد در مجلس شورای اسالمی اظهار داشــت: امیر حاتمی گفت با وجود اینکه ما جزو کشورهای 
سازنده و تولید کننده هواپیما و بالگرد نیستیم اما توانسته ایم ساخت قطعات در این حوزه ها را بومی سازی 
کنیم وجزو معدود کشورهایی هستیم که به این توان دســته یافته ایم.ابوترابی خاطرنشان کرد: وزیر 
دفاع افزود که این توفیق در تولید و ساخت قطعات هواپیما و بالگرد در کشور در حالی است که ما از تنوع 

بالگردها و هواپیماها در کشور برخورداریم.

تاکید ایران و عراق بر گسترش همکاری های نظامی 
سردار »مصطفی مرادیان«، وابسته نظامی جمهوری اسالمی ایران در عراق و سپهبد »عبداالمیر یارا...«، 
رییس جدید ستاد ارتش این کشور، در نشستی بر گسترش همکاری های نظامی تهران - بغداد و مبارزه 
با تروریسم تاکید کردند.دو طرف در ادامه این نشست، در باره موضوعات گوناگون از جمله همکاری های 
نظامی تهران - بغداد و اقدامات مشترک در مبارزه با تروریسم  بحث و تبادل نظر کردند. همچنین وابسته 
نظامی جمهوری اسالمی ایران آمادگی کشورمان را در کمک به نیروهای مسلح کشور عراق در حوزه های 
مختلف اعالم کرد. سپهبد یارا...، رییس ستاد ارتش عراق نیز با اشاره به کمک های جمهوری اسالمی ایران 
در مبارزه با داعش، آمادگی کشورش را برای ادامه همکاری ها با تهران در زمینه های مختلف و استمرار و 
توسعه همکاری برای مقابله با تروریسم اعالم کرد.وی، خواستار توسعه و تقویت مرکز چهار جانبه تبادل 

اطالعات مبارزه با تروریست و همکاری های امنیتی )کشورهای ایران، روسیه، سوریه و عراق ( شد.

 پای »ناطق نوری« به پرونده طبری باز  شد!
پس از ادعای زاکانی نماینده مجلس یازدهم درباره ارتباط طبری با گروهک مجاهدین خلق، این بار حمید 
رسایی، نماینده ســابق مجلس مدعی نقش ناطق نوری در ماجرای انتصاب طبری در قوه قضاییه شده 
است!حمید رسایی در توئیتر مدعی شد:اکبر طبری با سابقه عضویت در  گروهک منافقین در زمانی که آقای 
بشارتی وزیر کشور بوده با اصرار ناطق نوری و بدون نیاز به استعالمات رایج از مراکز امنیتی، به فرمانداری 
شهرستان نور منصوب می شود و در نیمه دهه هفتاد باز با همان البی به قوه قضاییه کوچ می کند.  مرحوم 
آقای مروی در زمان آیت ا... شاهرودی، طی نامه ای خطرات  اکبر طبری در قوه قضاییه را یادآور می شود؛ اما 

چرا ناطق به وظیفه نظارتی اش به خوبی عمل نکرده که امروز با چنین پرونده ای مواجه شویم؟!

بولتون: 

نزاع بر سر برجام، جرقه ورود من به کاخ سفید بود
جان بولتون در کتاب اتاق اتفاق، اختالفات میان ترامپ و وزیر امور خارجه وقت و مشاور امنیت ملی آمریکا 
بر سر توافق هسته ای با ایران را جرقه ورود خود به کاخ سفید ذکر کرده است.مشاور پیشین امنیت ملی 
آمریکا می نویسد: طولی نکشید که »اســتیو بنن«  و »راینس پریبس«  دوباره به من زنگ زدند و پیام 
دادند تا وارد کاخ سفید شوم، زیرا آن ها در پی غلبه بر اختالفات میان دونالد ترامپ، »هربرت ریموند مک 
مستر« و »رکس تیلرسون« بودند.  روشن ترین مشکالت در این زمینه، ایران و به ویژه توافق هسته ای 
سال ۲۰۱۵ بود که باراک اوباما آن را یک موفقیت برجسته قلمداد می کرد. بولتون ادعا کرد که این توافق به 
طرز بدی به تصویر کشیده شده، به شیوه غیرمعمولی مورد مذاکره قرار گرفته و تنها سود آن برای ایران بود. 

کافه سیاست

رییس مجلس: 

رفع مشکالت اقتصادی 
اولویت مجلس است

رییس مجلس شــورای اســالمی گفت: 
اولویت مجلس یازدهم بر رفع و پیگیری 
مشــکالت اقتصادی و معیشتی مردم و 
همچنین اصالح ســاختار بودجه است.

محمدباقر قالیباف ادامه داد: مردم عزیز 
ما مطمئن باشــند که در مجلس یازدهم 
اولویت مهم مسائل اقتصادی و مشکالت 
معیشــتی مردم خواهد بود.وی افزود: 
مجلس در راستای وظیفه نظارتی، نظارت 
بر حوزه اقتصادی، وزرای دولت، سازمان 
های متولی و مردم را به صورت شفاف و 
ملموس دنبال می کنــد و به طور دقیق و 
متقن گزارش هایی را به آنها خواهیم داد.  
در عمل نیز این امر اتفاق خواهد افتاد زیرا 
قشر ضعیف و مســتضعف  با مشکالت 
معیشتی روبه رو هستند و مجلس به رفع 

این مشکالت اهتمام دارد.
قالیباف، اصالح ساختار بودجه را از دیگر 
اولویت های مهم مجلس یازدهم برشمرد 
و گفت: ســالیان سال اســت که موضوع 
اصالح ساختار بودجه مطرح است؛ با این 
ساختار همیشه مشکالتی وجود دارد و با 
کســری بودجه مواجه بوده ایم و شاهد 
نقدینگی لجام گسیخته در کشور هستیم.

رییس مجلس شــورای اســالمی گفت: 
محمــد باقــر نوبخــت در ارائــه گزارش 
بودجه به مجلس آمد و اصالح ســاختار 
بودجه را به مجلس فرســتاد و جلساتی 
نیز با بخــش اقتصادی مجلــس برگزار 
شد.وی با اشاره به بازار بورس ادامه داد: 
دولت حتما باید بــه بازار بورس توجه کند 
ما در کمیســیون اقتصــادی در این باره 
تالش می کنیم و باید به ایــن بازار عمق 
ببخشیم و عرضه را در اولویت قرار دهیم 
به طوری که ســرمایه گذاری به ســمت 
تولید حرکت کند. بــه بخش تولید نیز در 
حوزه تامین مالی کمــک خواهیم کرد تا 
 بتوانیم اشــتغال پایدار و کنتــرل تورم را

 ایجاد کنیم.

بین الملل
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استاندار اصفهان:

اصناف در مقابله با کرونا باید پیشگام باشند
استاندار اصفهان اظهار کرد: اصناف همانگونه که در قبل و بعد از انقالب پیشگام بودند، در جبهه مقابله با 
بیماری کرونا نیز با رعایت موازین بهداشتی باید پیشگام باشند.عباس رضایی در اجالس اتاق اصناف 
استان به مناسبت روز ملی اصناف با اشــاره به نقش اصناف در مقابله با کرونا، گفت: اصناف از یک سو 
با تامین مایحتاج مردم و توزیع آن و از سوی دیگر با پشــتیبانی از کادر درمانی بیمارستان ها در عرصه 
مدیریت بیماری کرونا نقش بسزایی داشــتند.عباس رضایی افزود: بر اساس تصمیمات ستاد کرونا 
اختیاراتی به استان ها داده شد تا متناسب با شــرایط مواجهه با بیماری کرونا تصمیم گیری پویا داشته 
باشــند و در صورت بازگشــت وضعیت قرمز کرونا امکان تعطیلی برخی نقاط یا مراکز یا اصناف وجود 
خواهد داشت.وی گفت: مدیریت استان هیچگاه نخواسته بخشی یا صنفی یا مرکزی تعطیل شود، ولی 
بایدتوجه داشت که بهداشت و سالمت جامعه خط قرمز است و تنها راه پیشگیری از بروز چنین شرایطی 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی از جمله زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی است. در ادامه رسول 
جهانگیری،  رییس اتاق اصناف استان اصفهان نیز در این مراسم، گفت: استان اصفهان دارای ۲۲۰ هزار 
واحد صنفی دارای پروانه کسب و ۳۰ هزار بدون پروانه است و از این تعداد ۱۰۰ هزار واحد صنفی فعال در 

کالن شهر اصفهان وجود دارد.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
بیش از 9۵ هزار نفر مشمول دریافت تسهیالت کرونا هستند

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت:۹۵ هزار و ۷۳۰ نفر در استان اصفهان 
مشمول دریافت تسهیالت بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از کرونا شدند.کامران کالنی با بیان اینکه این 
تسهیالت در قالب کارفرمایی و خویش فرمایی به مشموالن ۱۴ کسب و کار تعلق می گیرد، ادامه داد:سهم 
تسهیالت استان اصفهان از ۴۰۰ هزار میلیارد اختصاص کشوری، ۳۰ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال با اختصاص 
۱۷ بانک عامل با رتبه دومی بعد از تهران است.کالنی افزود:واحد هایی مانند رستوران ها و سینما ها که به 
علت پیشگیری از شیوع کرونا بنا به دستور دولت تعطیل شدند به ازای هر نفر نیروی کار بیمه شده،۱۶۰ 
میلیون ریال و واحد هایی که خودشان برای حفظ سالمتی نیروی کار، اقدام به تعطیلی کردند به ازای هر 
نفر ۱۲۰ میلیون ریال تسهیالت دریافت می کنند.وی گفت: تسهیالت در قالب خویش فرمایی که بیشتر 
دارندگان ناوگان حمل ونقل عمومی و مسافربری درون شهری و برون شهری را شامل می شود به ازای هر 

نیروی کار بیمه شده ۶۰ میلیون ریال است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اعالم کرد:
اجرای ۶0 طرح روکش آسفالت در راه های شریانی اصفهان 

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: بیش از ۶۰ طرح 
مهم راه سازی و روکش آسفالت بزرگراه ها و راه های شریانی در مناطق مختلف این استان در حال 
اجراست.فرزاد دادخواه افزود: حجم طرح های فعال معاونت راهداری این اداره کل بسیار زیاد 
است و به ثمر رســیدن آنها به زمان و انرژی باالیی نیاز دارد.وی با اشاره به گستره شبکه راه های 
استان و حجم باالی تردد در آنها اظهار داشت: طرح های بســیار زیادی با وجود محدودیت های 
منابع و اعتبارات مالی، برای رضایتمندی مردم در ســال جاری تعریف شده و در حال اجراست.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان با بیان اینکه روکش آســفالت 
محورهای اســتان بصورت دائم پایش و رصد و برای بهبود وضعیت آنها برنامه ریزی می شــود، 
افزود: باید از همه امکانات، منابع  و روش های نویــن و روکش های حفاظتی برای بهبود کیفیت 
روکش آسفالت محورهای شریانی استان بهره ُبرد.وی تصریح کرد: موفقیت در اجرای طرح ها و 
برنامه های ُمصوب این معاونت در گرو هم افزایی و تشــریک مساعی همه اداره ها و بخش های 

مرتبط است.

طرح مسکن استیجاری؛ ُمسکنی که دردی را دوا نمی کند

راهی به سوی اجاره نشینی همیشگی

طرح ساماندهی به بازار مسکن و یکی از  مرضیه محب رسول
راهکارهــای در نظــر گرفته شــده برای 
جبران کسری ۲ میلیون واحد مسکونی در ســال قرار است با اجرای 
طرح ساخت مسکن های اســتیجاری مرتفع شود ؛ طرحی که دولت 
پس از تعلل فراوان در اتمام طرح ملی مسکن مهر و راه اندازی طرح 
مشابهی با آن یعنی طرح مسکن ملی مطرح کرده و اگر چه پیشنهاد 
آن چند سالی است روی میز وزرای مســکن و شهرسازی قرار گرفته 

اما در عمل چندان مورد استقبال انبوه سازان قرار نگرفته است.
 موضوع ساخت مسکن استیجاری به صراحت در قانون )ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مســکن مصوب ۱۳۸۷( آمده اســت، اما 
جامعه سازندگان و ســرمایه گذاران در ســال های گذشته از ساخت 
مسکن استیجاری اســتقبال نکردند. هر چند قرار بود ابتدا این طرح 
برای ســاخت مســکن نیازمندان به خصوص افراد تحت سرپرستی 
بهزیستی و کمیته امداد ساخته شــود؛ اما کمبود مسکن و باال رفتن 
ناگهانی قیمت خانه و اجاره بها موجب شد تا دولت حاال این برنامه را 
برای کالن شهرها در نظر بگیرد تا شاید راه چاره ای برای انفجار تقاضا 
در بازار مســکن پیدا کرده و اندکــی از التهاب قیمت هــا بکاهد. این 
تصمیم در حالی از ســوی وزیر به عنوان گرینه جدی دولت در بخش 

مسکن یاد شده که تردید های جدی در موفقیت آن وجود دارد. اگر چه 
کارشناسان معتقدند دولت باید تولید مسکن را در سیاست های کالن 
خود ارتقا داده تا بخشی از مشکالت و تورم در بازار را مهار کند؛ اما رفتن 
به سمت و سوی تشویق اجاره نشــینی نمی تواند راه حل خوبی برای 

مهار تورم در این بخش باشد.
 قیمت هایی که به خصوص در کالن شــهرها هــر روز باال تر می رود و 
در نهایت ساخت مسکن اســتیجاری تنها جمعیت را به سوی حاشیه 
کالن شــهرها و مشــکالت اجتماعی و نارسایی های بیشــتر در این 
بخش ســوق خواهد داد چرا که در عمل امکان ســاخت این مدل از 
مسکن ارزان قیمت در داخل شهرهای بزرگ فراهم نیست و در نهایت 
 حاشــیه ها به عنوان پایگاه این مدل از ساخت و ســاز در نظر گرفته 

خواهد شد. 
به عنوان مثال در اصفهان مناطقی مانند فوالد شــهر و بهارستان و... 
زیرســاخت هادر شرایط کنونی برای جمعیت ســاکن در مسکن مهر 
فراهم نیســت. از ســوی دیگر اجرای این طرح عمال خانه دار شدن 
مستاجران را در  تنگنا قرار می دهد و الزم است که مستاجران تسهیالت 
بانکی کم بهره دریافت کنند  تا قدرت خرید آنها همزمان با افزایش تورم 
رشد کند.این تسهیالت باید با نرخ صفر درصد بوده که منجر به بدهکار 

شدن دوباره مستاجران نشود. راهکاری که البته از سوی دولت دنبال 
نمی شود! نکته قابل تامل بعدی این است که گسترش روی آوری به 
خانه های استیجاری تنها فقرا و زوج  های جوان را به سمت و سوی 
کمتر شدن توان مالی برای خانه دار شدن پیش می برد. بر اساس آمار 
ساالنه یک میلیون ازدواج در کشور ثبت می شود که نیاز به تولید انبوه 
مسکن را افزایش داده با این حال تولید مسکن در کشور زیر ۳۰۰ هزار 

واحد مسکونی است.
 این حجم از تقاضای بدون پاسخ در نهایت سایر فاکتورهای اجتماعی 
از جملــه ازدواج و فرزنــد آوری را نیز تحــت تاثیر قــرار خواهد داد. 
کارشناسان معتقدند اگر چه راه اندازی مسکن استیجاری می تواند 
مســکنی موقتی برای بازار خانه باشــد اما ارائــه و پیگیری برخی از 
راهکارها مانند دادن وام هــای دارای بهره کمتر ، واگذاری زمین های 
دولتی برای ساخت و ســاز و تدوین طرحی برای ساخت خانه هایی 
متناســب با بافت جمعیتی هر منطقه می تواند راه چاره ای برای بازار 
ملتهب مسکن باشد و در نهایت طرحی که دولت بر آن اصرار دارد و قرار 
است سرمایه گذاری هنگفتی برای اجرای آن صورت بگیرد؛ راهی است 
که مستاجران را به جای خانه دار شدن به سمت و سوی اجاره نشینی 

همیشگی سوق خواهد داد.

نایب رییس اتحادیه فروشــندگان و تعمیرکنندگان 
لوازم خانگی اصفهــان پیرامون افزایــش بی رویه 
قیمت ها در خرداد ماه نسبت به فروردین سال جاری، 
اظهار داشت: در سال های گذشته اگر تولیدکنندگان 
محصوالت تولیدی را ۱۰ درصــد افزایش می دادند 
متاسفانه نه تنها در بهمن سال قبل بلکه در فروردین 
و خرداد ماه برخی از شــرکت ها ۱۰ تا ۲۰ درصد نرخ 
کاالهای خود را افزایــش داده اند.علیرضا قندی با 

اشاره به اینکه افزایش بی رویه قیمت  لوازم خانگی 
تولیدکنندگان قدرت خرید مردم را بســیار کاهش 
داده است،گفت: با افزایش بی رویه قیمت ها و دور از 
قیمت گذاری های عادالنه، قدرت خرید مردم کاهش 
می یابد و شهروندان بیشتر به سمت تامین کاالهای 
قاچاق گرایش خواهند یافــت.وی درباره اینکه بازار 
کشورمان با ورود کاالی قاچاق لوازم خانگی انباشت 
شده است، افزود: کاالهای قاچاق با قیمت پایین تر از 
اجناس داخلی وارد بازار می شود، دسترسی آسان تر 
و گرایش مردم به سمت تامین این نوع کاالها سبب 
افزایش رکود در بازار شده است.نایب رییس اتحادیه 
فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی اصفهان 

در پاسخ به اینکه تولیدکنندگان دلیل افزایش قیمت 
تولیدات داخلی را افزایش نــرخ مواداولیه و گرانی 
فوالد عنوان کرده اند، افزود: در حال حاضر تولیدات، 
تولیدکنندگان ما افزایش یافته است مثال اگر شرکتی 
در سال ۲ هزار دستگاه تولیدی یخچال داشته اکنون 
۲ هزار ۵۰۰ تا ۳ هزار دستگاه تولید می کند؛ اما برخی 
از شرکت ها قیمت محصوالت خود را ۱۰ تا ۲۰ درصد 
افزایش داده اند.قندی اضافه کــرد: ۲۰ تا ۳۰ درصد 
صنعت لوازم خانگــی از فوالد تامین می شــود اما 
امسال افزایش قیمت فوالد ایران تاثیر بسیاری بر 
نرخ گذاری تولیدات تولیدکنندگان داخلی داشــته 

است.

 افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار اصفهان
 با احتکار تولیدکنندگان

خبر روز

بر اساس آمار ساالنه یک میلیون ازدواج در کشور ثبت 
می شود که نیاز به تولید انبوه مسکن را افزایش داده 
با این حال تولید مسکن در کشور زیر ۳۰۰ هزار واحد 

مسکونی است

 درخواست کانون کامیون داران اصفهان
 برای حل مشکل توزیع الستیک

 مسئول کانون کامیون داران اســتان اصفهان گفت: رانندگان کامیون در اصفهان نسبت به نحوه و مکان 
توزیع الستیک دولتی معترض هستند؛ اما این اعتراض را به صورت قانونی دنبال می کنند. رضا بابایی پور 
،  درباره دلیل اعتراض کامیون داران نسبت به نحوه توزیع الستیک دولتی، اظهار داشت: توزیع الستیک 
مورد نیاز کامیون داران را اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در دست دارد؛ اما رانندگان نسبت به این 
مسئله معترض هستند.وی افزود: پیش از این الســتیک مورد نیاز رانندگان، در پایانه بار آنها در خیابان 
امام خمینی )ره( توزیع می شد که مشکلی در این زمینه وجود نداشت، چون رانندگان هم در محل کار خود 
حاضر بودند و هم دریافت الستیک مورد نیاز خود را پیگیری می کردند، اما اکنون واگذاری الستیک در 
مجاورت مرکز شماره گذاری خودروی اصفهان انجام می شود که با توجه به دور بودن این مکان به پایانه 
بار، برای رانندگان مشکالت بسیاری را ایجاد کرده است.مسئول کانون کامیون داران استان اصفهان بیان 
کرد: رانندگان یک روز کامل کاری را برای پیگیری دریافت الستیک خود به محل موردنظر مراجعه می کنند، 
صبح تا ظهر در حال نام نویسی هستند اما در پایان به عنوان مثال گفته می شود که شماره تحویل نشد. 
بنابراین عالوه بر هزینه رفت و آمد و بنزین، زمان آنها نیز بدون نتیجه بسیار هدر می رود و بار دیگر این روند 

باید در روزهای بعد تکرار شود.  

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

ذخیره سد زاینده رود به ۶41 میلیون مترمکعب رسید
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر لزوم مصرف بهینه آب در تابستان 
پیش رو، گفت: ذخیره سد زاینده رود  به ۶۴۱ میلیون مترمکعب رسید.حسن ساسانی اظهار کرد: ذخیره 
سد زاینده رود ۶۴۱ میلیون متر مکعب، ورودی به سد ۵۱ متر مکعب بر ثانیه و خروجی آن ۳۹ مترمکعب 
بر ثانیه است.وی با اشاره به میزان بارش ها در چلگرد ایستگاه شاخص زاینده رود، افزود: از ابتدای سال 
آبی جاری )مهرماه ۹۸(، یک هزار و ۱۷۰ میلی متر بارش ثبت شده که این مقدار در سال گذشته دو هزار و 
۱۲۴ میلی متر و در مقایسه با بلندمدت در همین بازه زمانی یک هزار و ۳۵۱ میلی متر بوده است.ساسانی 
یادآور شد: امسال نسبت به سال گذشــته ۴۵ درصد و نسبت به متوسط بلند مدت با ۱۳ درصد کاهش 
بارندگی را در حوضه آبریز زاینده رود شاهد هستیم.ساسانی به افزایش مصرف آب به علت شیوع ویروس 
کرونا در ماه های اخیر اشــاره و توصیه کرد: انتظار داریم با مصرف بهینه آب در تمام بخش ها نسبت به 
این کاالی باارزش مسئوالنه رفتار شود تا برای تامین آب شرب و بهداشت در تابستان پیش رو با مشکل 

کمبود آب مواجه نشویم.

 اختصاص1۵ میلیارد تومان اعتبار 
برای روستاهای آسیب دیده از سیل 

معاون عمران روســتایی بنیاد مســکن اصفهان از اختصاص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای بازســازی 
روستاهای آسیب دیده از سیل خبر داد و گفت: بازســازی روستاهای خسارت دیده تا آخر شهریور ماه 
سال جاری به پایان می رسد.علی کریمی با اشاره به اقدامات انجام شده برای بازسازی روستاهای آسیب 
دیده از سیل، اظهار داشــت: ۱۵ میلیارد تومان اعتبار بازسازی این روستاها در استان در نظر گرفته شده 
که از سال گذشته آغاز و تا کنون نیز ادامه دارد.وی افزود: ۴۱ روستا در سطح استان اصفهان که بیشتر آنها 
در شهرستان های سمیرم، فریدون شهر، فریدن و بویین میاندشت قرار دارند با سیل سال گذشته دچار 
مشکل شدند.کریمی با اشاره به میزان اعتبار برای روستاهای آسیب دیده از سیل، گفت: برای هر روستا 
بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد.وی تصریح کرد: اعتبارات تخصیص یافته صرف 
احداث دیوار ساحلی، پل، سیل بند و خاکریز در روستاها شد و همچنین برای ایمن کردن کانال های دفع 

آب برای جلوگیری از آسیب به بافت روستا مورد استفاده قرار گرفت.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اشاره به اینکه اولین تجربه سکه تمام در کانال ۸ میلیون تومان رقم خورد، گفت: افزایش نرخ ارز و اونس جهانی باعث شده تا سکه 
کماکان به روند صعودی خود ادامه دهد.هوشنگ شیشه بران با بیان اینکه تنش های ژئوپلتیک نیز در رشد قیمت طال موثر بوده است، اظهار کرد: از جمله جزئیات جدید 
منتشر شده در رابطه با قانون امنیت ملی هنگ کنگ نشان می دهد که پکن اختیارات گسترده ای برای اجرای این قانون برای خود در نظر گرفته است.شیشه بران اضافه 
کرد: تنش های ژئوپلیتیک بین چین و آمریکا، چین با هند و دو کره همچنان عوامل رشد قیمت طال هستند، به طوری که پس از گفت وگوهای  تقریبا موفقیت آمیز مقامات 
ارشد آمریکا و چین در چهارشنبه گذشته، ترامپ دوباره چین را تهدید به قطع روابط کرد.وی گفت: پیش بینی می شود که طال در بلندمدت افزایش قیمت زیادی را از خود 
نشان دهد، اما در حال حاضر به دلیل ناپایداری قیمت ها الزم است احتیاط بیشتری در این بازار داشته باشید.وی با تاکید بر این که بازار طالی داخلی به تبعیت از بازار ارز 
و اونس جهانی سریال رکوردشکنی های خود را تداوم بخشید، توضیح داد: سکه که هفته قبل، از دالر عقب مانده بود، در چند روز کاری اخیر رشد نسبتا سریع تری را ثبت 

کرد و به هماهنگی بیشتری با دالر رسید.

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان مطرح کرد:
 طال در بلندمدت افزایش قیمت خواهد داشت

دیدار عضو هیئت رییسه 
اتاق بازرگانی اصفهان و 
رایزن بازرگانی سفارت 

بنگالدش 
در دیدار عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی 
اصفهان بــا رایــزن بازرگانی ســفارت 
بنگالدش در تهران بر لزوم بسترســازی 
طرفین برای بهره منــدی از فرصت های 
 تجــاری و ســرمایه گذاری دو کشــور

 تاکید شد.

وز عکس ر

عکس: اتاق بازراگنی

رییس کل دادگستری استان:

 فعاالن اقتصادی
 سربازان خط مقدم جبهه 
جنگ اقتصادی هستند

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: 
مشکالت سیستم اداری، نقص عملکردی 
مدیران، عادت به بروکراسی و تفسیر قانون 
به ضرر ارباب رجوع و فقــدان مبارزه با آن 
نهایتا به مفسده تبدیل می شود.محمدرضا 
حبیبی، با اشــاره به عنوان جهش تولید در 
نام گذاری سال ۹۹، افزود: در شرایطی که 
همه کشــورها در رکود اقتصادی، اشتغال 
و تولید قرار دارنــد نام گذاری جهش تولید 
در ســال، نیروی محرکه فعاالن اقتصادی 
اســت.رییس کل دادگســتری اســتان 
اصفهــان، فعــاالن اقتصادی را ســربازان 
خط مقدم جبهه جنــگ اقتصادی خواند و 
خاطرنشــان کرد: گروه صنعتی توسعه ای 
اســنوا یکی از فعاالن اقتصادی است که با 
بهره گیــری از فرصت تحریم هــا با نگاه به 
داخل، توانمندی  بومی ســازی تکنولوژی 
را، در شــرایطی که رکود اقتصادی به دلیل 
تحریم ها ایران را به بازار مصرف و فروش 
هیئت هــای خارجــی تبدیل کــرده بود، 

گسترش داد.
همچنیــن دادســتان عمومــی و انقالب 
استان اصفهان، با تاکید بر حمایت قاطعانه 
دستگاه قضا از تولید کنندگان و صنعتگران، 
اظهار کرد: دســتگاه  قضا از تولید کنندگان 
و صنعتگرانی کــه بــه دور از فریبکاری به 
شــرط احراز ناتوانــی در بازپرداخت دیون 
بانکی مشــکل دارند حمایت می کند.علی 
اصفهانی، با بیان اینکه دریافت سود مرکب 
از تســهیالت بانکی فاقد وجاهت قانونی 
است، افزود: سود مرکب تسهیالت بانکی به 
معنای محاسبه سود از محل بهره محاسبه 
شده تســهیالت بانکی است، که بانک ها و 
موسسات مالی حق محاســبه و دریافت 
ســود از وجه التزام را ندارند و وجه التزام 
باید با تقســیط بدهی یا بــه صورت نقدی 

بازپرداخت شود.
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مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تولید ۲ هزار تن قارچ دکمه ای در استان

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
طی سه ماهه نخست امسال حدود ۲ هزار تن محصول قارچ دکمه ای 
در این اســتان تولید و روانه بازار کشور شــد.ابراهیم شیرانی، میزان 
تولید ســاالنه محصول قارچ دکمه ای در این اســتان را بیش از هفت 
هزار و ۵۰۰ تن اعالم کرد و گفت: این استان رتبه ششم تولید محصول 
این نوع قارچ در کشــور را به خود اختصاص داده اســت.وی، میزان 
اشتغال در زمینه تولید قارچ استان را ۷۵۰ نفر اعالم کرد و گفت: از این 
تعداد ۱۵۰ نفر در مشــاغل خانگی و ۶۰۰ نفر نیز در واحدهای صنعتی 

مشغول به کار هستند.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری، 
تعداد کارگاه هــای صنعتی تولید قــارچ اســتان را ۳۲ واحد و تعداد 
کارگاه های خانگــی را ۱۵۰ واحد عنــوان کرد و گفــت: بخش عمده 
کارگاه های تولید قارچ استان در شهرســتان های شهرکرد، بروجن ، 
کیار و فارسان فعال اســت.به گفته شــیرانی، در چند سال گذشته با 
مشارکت بنیاد برکت ۴۰ میلیارد ریال برای افزایش ۲۰ درصدی قارچ 
تولیدی استان در نظر گرفته شد و ۲۹ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت 
شد.وی، توســعه کشــت های متراکم و گلخانه ای را از سیاست های 
وزارت جهادکشاورزی در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی و استفاده 

بهینه از آب بخش کشــاورزی عنوان کرد.شیرانی، همچنین به ارسال 
بیش ۷۰ درصد قارچ تولیدی به استان های تهران، اصفهان و خوزستان 
اشاره کرد و افزود: روستای »قلعه ممکا« در چهارمحال و بختیاری به 
عنوان دهکده پرورش قارچ کشور از مهم ترین مراکز تولید قارچ استان 
اســت.به گفته وی، با فعال ســازی ۱۵۰ واحد تولید قارچ خانگی در 
مناطق روستایی و شهری در دولت تدبیر و امید، افزون بر یک  هزار تن 
قارچ دکمه ای استان به صورت خانگی تولید می شود.مدیر امور باغبانی 
سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با شیوع 
ویروس کرونا در کشور، در پایان سال گذشته میزان فروش محصول 
قارچ خوراکی در این استان به شکل چشمگیری کاهش یافت، که با 
روان شدن بخش حمل و نقل در سطح کشور و امکان تسهیل در ارسال 
این محصول  فاسد شدنی به سراسر کشور، بازار آن در یک ماه گذشته 
رونق گرفته اســت.وی، علــت اصلی دو برابر شــدن قیمت محصول 
قارچ تولیدی استان در دو ماه گذشته، هرکیلوگرم به  ۲۰۰ هزار ریال را 
افزایش دستمزد کارگر، کاهش سرمایه گردش و افزایش هزینه آب 

و برق و گاز در بین تولید کنندگان ذکر کرد.
 قارچ های خوراکی دکمه ای به دلیل اینکه در ســالن هایی با بخار ۸۰ 
درجه سانتی گراد پاستوریزه می شوند، عاری از هرگونه آلودگی است.

سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی چهارمحال و بختیاری:

 70روستای استان با تنش آبی مواجه شده است
سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۷۰ روستا با تنش 
آبی مواجه است، گفت: با ورود به فصل تابستان و کمبود منابع آب زیرزمینی، تامین آب ۷۰ روستای 
استان با چالش مواجه شده و این تعداد با گرم تر شــدن هوا افزایش نیز می یابد.سهراب بهرامی 
افزود: هم اینک ۴۰ روستای استان آبرسانی سیار می شود و منابع آب ۳۰ روستای دیگر نیز بسیار 

کاهش یافته و با مشکل تامین آب مواجه است.
وی ادامه داد: در صورت مصرف نادرســت آب و از ســوی دیگر گرم تر شــدن هوا و افت آب های 
زیرزمینی، تعداد روســتاهای دارای تنش آبی افزایش پیدا می کند به طوری که در تابستان سال 
گذشته ۱۲۰ روستا با مشــکل تامین آب مواجه شــد.بهرامی، با بیان اینکه ۸۰ درصد آب مصرفی 
روستاهای اســتان از منابع آب زیرزمینی تامین می شود، اظهار داشــت: این موضوع با توجه به 
خشکسالی های یک دهه اخیر و افت شــدید آب های زیرزمینی، تامین آب روستاها را با چالش 
جدی مواجه کرده، که برای رفع موقتی آن اجاره چاه، آبرسانی سیار و حفر چاه های جدید در دستور 
کار قرار گرفته است.سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی چهارمحال و بختیاری خاطر نشان 
کرد: بیشترین روستاهایی که در استان با مشکل تامین آب مواجه هستند در شهرستان های لردگان 

و خانمیرزا واقع شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

در سال جاری پنج میلیون دالر کاال از  استان صادر شده است 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه پنج میلیون دالر 
کاال از چهارمحال و بختیاری در سال جاری صادر شد، اظهار کرد: این میزان صادرات با وجود شیوع 
کرونا در سطح استان انجام شــده است.سجاد رستمی عنوان کرد: بیشــترین میزان صادرات به 
 کشورهای عراق، ارمنستان، هند، ترکیه، رومانی،آذربایجان، پاکستان، ترکمنستان و کویت  انجام 

شده است.
وی عنوان کرد: خــوراک آبزیان، محصوالت کشــاورزی، ســیمان و... از مهم تریــن محصوالتی 
صادراتی این اســتان به شــمار می رود.وی با بیــان اینکه افزایــش صــادرات در چهارمحال و 
بختیــاری از مه مترین اهداف مســئوالن این ســازمان اســت، عنــوان کرد: در ســال جاری به 
دنبال صادرات ۵۰ میلیون دالر کاال از اســتان هســتیم.رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
 چهارمحال و بختیاری ادامه داد:توســعه صادرات موجب رونق بخش تولید و افزایش اشــتغال

 خواهد بود.

 رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

احداث کمربند حفاظتی در اراضی ملی شهرستان بن
رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: 
پروژه کمربند حفاظتی در حوزه آبخیز حیدری شهرســتان بن اجرا شد.آرزو بنی هاشمی با بیان 
اینکه این پروژه با همکاری شــرکت تعاونی فراگیر منابع طبیعی شهرســتان بن عملیاتی شــد، 
افزود: کمربند حفاظتی شهرســتان بن با نصب ۲۶۰ پایه ســیمانی و با صرف ۷۸۰ میلیون ریال 
هزینه از محل اعتبارات صندوق توســعه ملی احداث شده است.بنی هاشمی اضافه کرد: کمربند 
حفاظتی به منظور تفکیک اراضی ملی از مســتثنیات قانونی اشــخاص، در مــرز اراضی با نصب 
پایه های سیمانی با فاصله ۵۰ تا ۷۰ متر در طبیعت احداث می شود.وی جلوگیری از دخل و تصرف 
غیرقانونی در اراضی ملی را از مهم ترین اهداف احداث کمربند های حفاظتی در عرصه های منابع 

طبیعی بیان کرد.

بام ایرانبا مسئولان
رنا

 ای
س:

عک

 نماینده ولی فقیه در چهارمحال 
و بختیاری:

 مرکز پرتودهی گاما شهرکرد 
در عرضه تولید کیفی محصوالت 

تاثیرگذار است
نماینده ولی فقیــه در چهارمحال و بختیــاری و امام 
جمعه شــهرکرد در بازدید از مرکز پرتودهی هســته  ای 
گاما شهید شهریاری شهرکرد، با قدردانی از تالش های 
این مرکز برای ضدعفونی کردن ماســک ها و وســایل 
بهداشتی در ایام شــیوع ویروس کرونا، گفت: افزایش 
زمان ماندگاری کاالها و میوه هــا از دیگر خدمات قابل 
توجه این مجموعه است.حجت االســالم »محمدعلی 
نکونام«  بــه خدمات گروه های جهــادی و مردمی در 
تولید و توزیع رایگان ماســک ها و وســایل بهداشتی 
اشــاره کرد و افزود: مرکز پرتودهی گاما شهرکرد نیز در 
راستای ضدعفونی کردن این وسایل کمک های شایانی 
داشــت.حجت االســالم نکونام، مرکز پرتودهی گاما 
شهرکرد را در عرضه تولید با کیفیت محصوالت تاثیرگذار 
دانست و اظهار کرد: این مجموعه یکی از مراکز مهم در 
ارتقای جهش تولید و افزایش کیفیت انواع محصوالت 
و کاالهاست.امام جمعه شهرکرد با انتقاد از بی برنامگی 
در عرضه محصوالت کشــاورزی به بــازار، تصریح کرد: 
مرکز پرتودهی گاما می تواند ماندگاری این محصوالت 
را برای مدت زمان زیادی باال ببرد و مانع از خســارات 
شــود.نماینده ولی فقیه در استان ســرمایه گذاری در 
چنین صنایعی را ســودده و اثرگذار خواند و اضافه کرد: 
چنین زیرســاخت هایی نیاز امروز کشــور است و باید 
برای توســعه چنین صنایع و مجموعه هایی بیشــتر 
تالش کرد.حجت االســالم نکونام خودکفایی در تولید 
انواع صنایع، کاالها و خدمات را الزمه قطع وابستگی و 
افزایش استقالل کشور دانست و ادامه داد: امروز کشور 
در حوزه های مختلف فناوری، تولیدی و علمی در جایگاه 
باالیی قرار دارد که این جایگاه باید ارتقا یابد. امام جمعه 
شهرکرد با بیان اینکه دشمنان در شرایط کنونی قادر به 
جنگ نظامی با ایران نیســتند و به جنگ اقتصادی رو 
آورده اند، خاطرنشــان کرد: الزمــه مقابله با این جنگ 
دشــمن، زیربنایی کــردن حرکت هــای اقتصادی در 

کشور است.

تحدید حدود اختصاصی
4/22 نظر به اینکه تحدید حدود  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 24/07 متر مربع به شماره 
پالک ثبتی 1222 فرعی از 49 اصلی واقع در بن رود بخش یک حوزه ثبتی قمصر ، که طبق 
پروند ثبتی بنام آقای حسنعلی رودباری فرزند اسداله درجریان ثبت است بعلت عدم حضور 
متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا بدستور قســمت اخیر ماده 15قانون ثبت بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 99/05/28   ساعت 9  صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود 
به روز بعد موکول خواهد شد . لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین اخطار میگردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا  مجاورین طبق ماده 20قانون 
ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 30روز پذیرفته خواهد شــد.طبق تبصره 
2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 
 گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این ادراه تسلیم نماید. تاریخ انتشار:99/04/04 

م الف: 883911 رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 
حصر وراثت

4/23 آقا/خانم  محمدباقر ترنجی مفرد  به شناســنامه شماره  102 به شرح دادخواست به 
کالسه  560/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مهدی ترنجی مفرد  به شماره شناسنامه 583 در تاریخ  91/11/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه اکبرزاده 
غرب فرزند عباس به ش ش 38727 مادر متوفی 2- محمد باقر ترنجی مفرد فرزند احمد به 
ش ش 102 پدر متوفی والغیر. با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 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: 887125 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/24 آقا/خانم  اکبر ســخن ور به شناسنامه شماره 83    به شــرح دادخواست به کالسه 
9900607  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ماشااله سخن ور     به شماره شناسنامه   36299 در تاریخ  1399/3/6  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- محمد 
سخن ور به ش ش 33 ، 2- علی ســخن ور به ش ش 33 ، 3- ابوالفضل سخن ور به ش 
ش 763 ، 4- اکرم سخن ور به ش ش 649 ، 5- حسین سخن ور به ش ش 651 ، 6- اکبر 
سخن ور به ش ش 83 ، 7- زهرا سخن ور به ش ش 711 ، 8- اعظم سخن ور به ش ش 
41020 همگی فرزندان متوفی ، 9- فاطمه رئیس زاده به ش ش 35289 فرزند علی همسر 
متوفی . با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی 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: 887123 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/25 آقا/خانم علی نادری نیا  به شناسنامه شــماره  215  به شرح دادخواست به کالسه  
470/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهری جعفری جوی پا  به شماره شناسنامه 35896   در تاریخ  98/10/24  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- باشی نادری نیا 
فرزند نصراله به ش ش 427 ، 2- هادی نادری نیا فرزند نصراله به ش ش 405 ، 3- علی 
نادری نیا فرزند نصراله به ش ش 215 ، 4- رضا نادری نیا فرزند نصراله به ش ش 340 ، 
5- حسین نادری نیا فرزند نصراله به ش ش 1189 ، 6- محمدرضا نادری نیا فرزند نصراله 
به ش ش 174 ، 7- احمد نادری نیا فرزند نصراله به ش ش 479 فرزندان متوفی والغیر. 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا 

هرکسی 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: 887151 قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/26 آقای سید  پیام موسوی درخواســتی به مبلغ 35/000/000 ریال به طرفیت خانم 
زینب جمشیدی که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 242/98 در شعبه 
سوم حقوقی شــورای حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده برای دفتر شــورا و بنا به تقاضای خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت می شود در روز چهارشنبه مورخ 99/5/8 ساعت 14/30 در جلسه شورا حاضر و در 
همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در 
غیر این صورت وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و شورا غیاباً رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود. م الف: 887067 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
فقدان سند مالکیت

4/27 نظر به اینکه آقای محمد حسین عطائی فرزند علی اکبر به استناد 2 برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
یکباب مغازه پالک 21533 فرعی از 582- اصلی واقع در فوالد شهر بخش 9 ثبت اصفهان 
که به نام وی، ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 387798 صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگری انجام نشده و به علت جابجایی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می 
شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تایخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت 
اعتراض، اصل سند یا ســند معامله ارائه نشــود، اداره ثبت، المثنای سند مالکیت را طبق 
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. م الف: 885538 مصطفی شمسی کفیل 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین شهر )لنجان( اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان

حصر وراثت
4/29  آقای محمد علی راحتی بالباد به شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کالسه  
159/99 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان جانعلی راحتی بالبادی به شناسنامه شماره 298 در تاریخ 96/04/23 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- متقاضی: 
محمد علی راحتی بالبادی )پســر( 2- رمضان راحتی بالبادی )پسر( 3- شکراله راحتی 
بالبادی )پســر( 4- کوثر راحتی بالبادی )دختر( 5- ســکینه راحتــی بالبادی )دختر( 
6- فاطمه دهقان عفیفی )دختر( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 888131  شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نایین
حصر وراثت

4/28 آقای فرهاد نظر پور به شــماره شناسنامه 1940035521 با اســتناد شهادتنامه و 
گواهی فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستی بشــماره 99 / 279 تقدیم این شورا 
نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان فتح اله نظر پور فرزند سیف اله  بشناسنامه 
 شماره 13 در تاریخ 1 / 12 / 1398 درگذشــته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از:
1 - فرهاد نظر پور  نام پدر فتح اله شــماره شناســنامه 1940035521 نسبت با متوفی 
 فرزند2- زیباصفوی  نام پدر علی محمد  شــماره شناســنامه 44  نسبت با متوفی همسر

 3- فرزاد نظر پور  نام پدر فتح اله  شماره شناسنامه 3764 نسبت با متوفی فرزند 4- فرزانه 
نظر پور  نام پدر فتح اله  شــماره شناسنامه 3456 نســبت با متوفی فرزنداینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد گردید . م الف: 887682  شاه نظری. شعبه 

ویژه حصر وراثت شاهین شهر 
ابالغ رای

4/30 شماره پرونده : 702/97 ش 8 ح  شماره دادنامه 337- 23/ 6 / 98 تاریخ رسیدگی 
: درخصوص دادخواست آقای خســرو رفیع زاده فرزند اهلل کرم بنشــانی شاهین شهر خ 
فردوســی فرعی 3 شــرقی پ 30 به طرفیت اقایان مسلم طهماســبی و رضا ململی ف 
عبدالکریم هردو مجهول المکان به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه جهت 
انتقال قطعی سند یک دستگاه خودرو پژو به شماره انتظامی 797 – 143 ل18 و مطالبه 
هزینه دادرسی مقوم به 000 / 500 / 133 ریال گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجرای 
تشریفات قانونی در وقت مقررر حوزه به تصدی امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید .بدین شرح که خواهان اظهار می دارد که یک دستگاه خودرو سواری 

پژو به شــماره انتظامی 797 – 143 ل18از خوانده ردیف اول به موجب قرارداد عادی به 
شماره 1780 مورخه 5 / 7 / 90 خریداری نموده و تمامی ثمن معامله را پرداخت گردیده 
و سند قطعی مالکیت آن به نام خوانده ردیف دوم می باشد که درخواست الزام خواندگان 
به حضور در دفترخانه جهت انتقال قطعی سند یک خودرو و موارد خواسته را دارد . نظر به 
اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی و ضمایم آن در جلسه دادرسی حاضر نگردیده اند 
شورا پس از بررسی پرونده و اظهارات خواهان و مستندات ارائه شده با عنایت به استعالم 
صورت گرفته به شماره 13/12 / 1452 مورخه 20 / 2 / 99 از پلیس راهور که مالک خورو 
به شــماره انتظامی 797 – 143 ل18 خوانده ردیف دوم اعالم نموده است و در پرونده و 
مبایعه نامه واسط بین خواندگان ضمیمه نمی باشد که احراز گردد انتقال خودرو صحیحا 
صورت گرفته و ترتیب ایادی بین خواهان و مالک خودرو حفظ گردد . لذا به اســتناد ماده 
2  و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اول ماده 219 قانون مدنی قرار عدم دعوی 
صادر می گردد و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم حقوقی دادگستری شهرستان 
شاهین شهر می باشد. م الف: 887680  حمزه صفدریان قاضی شعبه هشتم حقوقی 

شورای حل اختالف  شاهین شهر 

تاسیس شرکت ســهامی خاص مهندســی داده ایماژ رایان درتاریخ 
1399/04/01 به شماره ثبت 2230 به شناسه ملی 14009223425 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :فعالیت در زمینه های طراحی-ســاخت-تعمیر-نگهداری-
نصب و راه اندازی ماشــین آالت صنعتی و دســتگاههای الکترونیکی و مکانیکی در 
داخل و خارج کشــور-صادرات-واردات-خرید-فروش-تولید و توزیع کلیه تجهیزات 
الکترونیک و مکانیک مجاز بازرگانی-انعقاد قرارداد با کلیه ارگانها-ادارات و اشخاص 
حقیقی و حقوقی-شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی-اخذ وام و اعتبار 
از بانکهای دولتــی و خصوصی جهت تحقق اهداف شــرکت-اخذ و اعطای نمایندگی 
از شــرکتهای داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، 
شهرستان خمینی شــهر ، بخش مرکزی، شهر خمینی شــهر، محله دانشگاه صنعتی ، 
میدان فن آوری ، خیابان 6 ، پالک 0 ، ساختمان شیخ بهائی ، طبقه همکف ، واحد 101 
کدپستی 8415682982 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000000 
ریال نقدی منقسم به 1000000 ســهم 1000 ریالی تعداد 1000000 سهم آن با نام 
عادی مبلغ 350000000 ریال توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 639903 
مورخ 1399/03/27 نزد بانک تجارت شــعبه شــهرک علمــی و تحقیقاتی اصفهان 
با کد 56420 پرداخت گردیده اســت والباقی در تعهد صاحبان ســهام می باشد اعضا 
هیئت مدیره خانم نســرین گودرزی به شــماره ملی 1292515023 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای محمد بوشهری به شــماره ملی 1292728396 و 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم رضوان گودرزی به شماره 
ملــی 4132984087 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال و به ســمت 
مدیرعامل به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقوداســالمی با امضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای سید رسول هاشمی زاده به شماره ملی 1285679253 به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک سال مالی آقای سید علی رنجبران به شــماره ملی 1290508887 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صدور 
 پروانه فعالیت نمی باشــد. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )889065(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی توسعه و عمران یاران طار نطنز 
به شماره ثبت 697 و شناسه ملی 14003376648 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1399/01/05 و نامه 
شماره 273 مورخ 1399/02/15 صادره از اداره تعاون شهرستان نطنز تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - رضا میرزا امین کدملی 0041902491 ، فاطمه شــیرخدایی 
طاری کدملی 0037433067 ، ناهید شیرخدایی طاری کدملی 0042538602 ، 
همایون کریمی طاری کدملی 1239782497 و سیدحسین میرمحمد علی طاری 
کدملی 0042510384 بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره ، غالمرضا رفیعی طاری 
کدملی 0042795052 و ســیدنعمت اله نکومنش فرد کدملی 1239744986 و 
سیدیحیی هاشمی طاری کدملی 0042315077 بسمت اعضای علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - محمدرضا ابراهیمی طاری کدملی 
0048966576 و شکوه اعظم مالرفیع کدملی 0048082988 و فرزاد خزان بیک 
کدملی 0040609405 بسمت بازرســین اصلی ، مرتضی محمدی طاری کدملی 
0048078719 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
- صورتهای مالی ســال های 1395 ، 1396 ، 1397 و 1398 مشتمل بر ترازنامه 
عملکرد سود و زیان به تصویب مجمع رســید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نطنز )886952(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی توسعه و عمران یاران طار نطنز 
به شماره ثبت 697 و شناسه ملی 14003376648

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/01/05 و نامه شماره 273 مورخ 
1399/02/15 صــادره از اداره تعاون شهرســتان نطنز رضا میــرزا امین کدملی 
0041902491 بســمت رئیس هیات مدیره ، فاطمه شــیرخدایی طاری کدملی 
0037433067 بســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، ناهید شیرخدایی طاری 
کدملی 0042538602 بسمت منشی هیات مدیره ، همایون کریمی طاری کدملی 
1239782497 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و سیدحسین میرمحمد علی طاری 
کدملی 0042510384 بســمت عضو هیئت مدیره برای مدت ســه سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات 
- قراردادها و عقود اسالمی و مشــارکتهای مدنی و آنچه برای شرکت ایجاد تعهد 
می نماید و یا شرکت را بری ســازد با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
یا منشی هیئت مدیره و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. اوراق عادی و اداری 
شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

نطنز )887323(
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مدیرکل دامپزشکی استان اعالم کرد:

 ۶۵ درصد صادرات خامه کشور به روسیه توسط استان اصفهان انجام می شود

ز  صــادرات یکــی ا حدیث زاهدی
مهم ترین عوامل موثر 
بر درآمد بنگاه های اقتصادی و در بعد کالن درآمد 
هر کشوری اســت و از آنجا که ایران در سال های 
اخیر با معضل تحریم های آمریکا مواجه اســت، 
بنابراین صادرات و ارزآوری نقش بسزایی در روند 

اقتصاد کل کشور دارد.
این در حالی است که تولید و صادرات محصوالت 
لبنی بــه کشــور های مختلف جهان چندســالی 
اســت که رونق خوبی پیدا کرده است به طوری که 
هرســاله ارز قابل توجهی را نصیب کشور می کند و 
در این میان اداره کل دامپزشکی  استان اصفهان 
به خاطــر رعایــت اســتانداردهای جهانی نقش 

بسزایی را ایفا کرده است.
شــهرام موحدی، مدیرکل دامپزشــکی اســتان 
اصفهان با بیــان اینکه ۶۵ درصد صــادرات خامه 
کشــور به روسیه توســط اســتان اصفهان انجام 
می شود، اظهارداشت : سال گذشــته بیش از ۱۳ 
هزار تن خامه پاستوریزه و اســتریل از اصفهان به 

روسیه صادر شد.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان  با بیان اینکه 
ظرفیت های نهفته ای برای صادرات غیر نفتی در 
اســتان اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: تا کنون 
هیچ کدام از محصوالت و فرآورده های خام دامی 
صادراتی از اســتان اصفهان برگشــت داده نشده 
اســت و محصوالت و فرآورده های خام دامی از 
این استان به کشــورهای عراق، افغانستان، قطر، 
ترکیه، گرجســتان، ویتنام، میانمار، هنگ کنگ و 
روسیه صادر می شــود، همچنین ۲ میلیون ۱۶۳ 
هزار کیلوگرم پنجه مرغ در سه ماهه نخست سال 
جاری و سال گذشته نیز سه میلیون و ۴۷۴ هزار 
کیلوگرم از این محصول با نظارت بهداشــتی اداره 
کل دامپزشــکی از این اســتان به خارج از کشور 

صادر شد.
موحدی خاطرنشــان کــرد: ۲۵۲ هــزار کیلوگرم 
پای مــرغ  و ۴۵۳ هــزار و ۸۹۶ کیلوگرم آالیش 

خوراکی مرغ، امسال با نظارت اداره کل دامپزشکی 
استان اصفهان به خارج از کشــور صادر شد که با 
تالش تولیدکنندگان و تســهیل در ارائه خدمت به 
متقاضیان در راستای تحقق شــعار جهش تولید، 
صادرات این محصوالت نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته افزایش چشــمگیری پیدا کرده 
 اســت و همچنیــن ۲ میلیون ۶۸۷ هــزار و ۳۳۰ 
کیلوگرم تخم مرغ در بهار امســال بــا نظارت اداره 
کل دامپزشکی اســتان اصفهان به خارج از کشور 
صادر شد که در قیاس با مدت مشابه قبل صادرات 
این محصول رشد خوبی پیدا کرده است. در سال 
گذشته در مجموع ســه میلیون ۱۸۷ هزار و ۹۴۰ 
کیلوگرم تخم مرغ  با نظارت اداره کل دامپزشــکی 

این استان به خارج از کشور صادر شد.
مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه از ۹۵ ســال پیش دامپزشکی کشور در حال 
خدمت به جامعه انسانی است، اظهار کرد: استان 
اصفهان طی ســال گذشــته در حوزه بهداشت و 
مدیریت بیماری های دامی قریب به ۱۵ میلیون 

نوبت ســر واکسیناســیون و ۳۵۸ هزار تســت 
تشخیصی انجام داده است.

وی افزود: اداره کل دامپزشــکی استان اصفهان 
در ســال جاری تاکنون بیــش از ۳ میلیون نوبت 
سر و بیش از ۵۵ هزار تست تشخیص دام انجام 

داده است.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه 
تب برفکی یکی از بیماری های رایج دام است که 
با اقدامات صورت گرفته این بیماری در اســتان 
اصفهان مهار شــده، گفت: جمعیت گاو و گوساله 
اســتان اصفهان ۵۰۰ هزار رأس است که بیش از 
۷۸۱ هزار نوبت ســر واکسیناســیون انجام شده 
که با ایــن اقدامات اکنون بحرانی بــه عنوان تب 
برفکی نداریم که این بــه خاطر برنامه ریزی روی 
موضوعات و بیماری هاســت، به عنوان مثال در 
ســال برای کنترل بیماری هاری، باالی ۱۵ هزار 
قالده سگ را در اســتان واکسیناسیون می کنیم، 
همچنین در برخورد با بیماری های ســیاه زخم، 
شاربن یا مشمشه نگاه های پیشگیرانه ای داریم.

موحدی با بیان اینکه در حوزه طیــور بومی در دو 
مرحله واکسیناســیون نیوکاســل انجام دادیم، 
افــزود: بالغ بــر یک میلیــون و ۹۰۰ هــزار قطعه 
واکسیناســیون در طیور بومی در ســطح استان 
انجام شــده اســت که بیش از ۶۶۰ میلیون دوز 
واکســن برای تمام مزارع پرورش طیور اســتان 
تامین شــده و  با وجود تحریم ها خوشــبختانه 
با بحران کمبودهای دارویی و واکسیناســیون در 

حوزه دام مواجه نشده ایم.
مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
آزمایشــات زیادی در حوزه دامپزشکی در بخش 
آبزیان، دام، طیور و ... انجام شــده است، گفت: 
در حوزه آبزیــان ۷۰۰ مورد بازدید از اســتخرهای 
پرورش ماهــی انجام دادیــم، همچنین در حوزه 
نمونه برداری و پایش بیماری ها بیش از ۱۵۰ هزار 
کلونی زنبور عسل را نظارت و رصد پایش بیماری 

داشتیم.
وی بــا بیــان اینکه طی ســال گذشــته در بحث 
آنفلوانزای فــوق حاد پرنــدگان در حــوزه طیور 

بیش از ۱۱ میلیون تامین واکســن انجام دادیم، 
تصریح کرد: طی ۱۹ ماه گذشته تاکنون با اقدامات 
پیشگیرانه هیچ مورد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
در اصفهان گزارش نشده است، اما این به معنای 
از بین رفتــن این ویروس نیســت و این بیماری 
پشــت در مرغداری هاســت که در صورت رعایت 
نکردن مــوارد پیشــگیرانه و کوچک ترین اهمال 
بهداشتی این ویروس به راحتی وارد مرغداری ها 
می شود.وی با اشــاره به ۳۱ کشــتارگاه دام در 
اســتان اصفهان، گفت: برای پیشگیری از برخی 
بیماری های دامی از ســال ۹۳ تاکنون ۲۶ سالن 
پیش سرد در استان ایجاد شده است تا جایی که 
امروز ۹۹ درصد گوشــت مصرفی هموطنان پیش 
از ورود به چرخه توزیع به طور کامل از پیش سرد 
عبور می کند که نتیجه آن نداشتن هیچ مورد فوتی 

تب کریمه کنگو است.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان افزود: در حال 
حاضر استان اصفهان ۱۷ کشــتارگاه طیور دارد و 
طرح قطعه بندی الشه بوقلمون، راه اندازی خط دو 

کشتار و طرح ارتقای کیفیت گوشت مرغ و ... را در 
حال اجرا داریم.موحدی به آزمایشگاه مرجع اداره 
کل دامپزشکی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 
این آزمایشگاه توان تشــخیص تقلبات گوشت را 
دارد، همچنین تداخل تشخیص بین گوشت االغ و 
بوفالو هندی یکی از مشکالت بود که از طریق این 

آزمایشگاه این مشکل مرتفع شده است.
وی بــا بیان اینکه خــط قرمز حوزه دامپزشــکی، 
بهداشت و ســالمت جامعه انســانی است، اظهار 
کرد: با این وجود طی سال ۹۸ اعتبارات اداره کل 

دامپزشکی در حوزه آموزش صفر بود. 
حجت االســالم والمســلمین احمدرضــا کیانی، 
مســئول نمایندگی ولی فقیه اداره کل دامپزشکی 
اســتان اصفهان نیز  با اشــاره به اینکــه در حال 
حاضر ۷۰ ناظر شــرعی در کشــتارگاه های استان 
مشغول فعالیت هســتند و این ناظران شرعی در 
این خصوص با ســختی هــا و مخاطراتی همراه 
هستند، اظهار داشــت: با تالش ناظران شرعی از 
تاریخ اول فروردین سال ۹۸ تاکنون، حدود ۱۳۸ 
تن پروتئین حــرام از چرخه کشــتارگاه ها خارج 
شده اســت. وی افزود: حدود ۱۱۱ تن طیور و ۲۷ 
تن الشه گوســفند، گاو و شــتر معدوم و از چرخه 

خارج شد.
 مسئول نمایندگی ولی فقیه اداره کل دامپزشکی 
اســتان اصفهان همچنین به گالیه کشــتارگاه ها 
در بحث تناقص قانون در ذبح شــرعی اشاره کرد 
و گفت: مطابق قانون، کشــتارگاه هــا به تعداد هر 
رأس دام و طیور باید عــوارض به دولت پرداخت 
کنند و دولت هر ســاله باید تحــت حقوق ناظران 
 شــرعی به آنها پرداخت کنــد که تاکنــون عملی
 نشده اســت.وی توضیح داد: متاسفانه در حالی 
که دولت این عوارض را دریافت کرده، این هزینه 
را به ناظرین ذبح شرعی نداده و عنوان کرده خود 
کشتارگاه ها این هزینه را باید به ناظران پرداخت 
کنند، بنابرایــن امیدواریم این تناقض در قانون به 

زودی مرتفع شود.

کارشــناس درمان و حمایت های اجتماعی شــورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان گفت: 
۸۷ کمپ ترک اعتیاد در استان اصفهان فعال است که 
سه کمپ مختص زنان و مابقی مختص مردان است 
که ساالنه ۳۰ هزار نفر در این مراکز استانی تحت درمان 
قرار می گیرند.افسانه مطلب زاده، اظهار کرد: در کمیته 
درمان هشت نوع مرکز برای موضوع اعتیاد تعریف شده 
است.وی در تشریح انواع این مراکز گفت: مهم ترین 

مرکز رسیدگی به معتادان مرکز MMT یا همان مراکز 
سرپایی اســت که متادون یا دیگر داروها را در اختیار 
معتادان می گذارد و تعداد این مراکز در اســتان ۴۸۸ 
مرکز درمانی است که ساالنه حدود ۱۱۰ هزار مراجعه به 
این مراکز داریم که با احتساب تعداد مراجعات مکرر 
در کل ۸۰ هزار نفر ســاالنه از این مراکز خدمات الزم را 
دریافت می کنند.کارشــناس درمــان و حمایت های 
اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان، افزود: دســته دوم مراکز اقامتــی یا همان 
کمپ های ترک اعتیاد هستند که ۸۷ کمپ ترک اعتیاد 
در اســتان اصفهان فعال اســت که سه کمپ مختص 

زنان و مابقی مختص مردان است که ساالنه ۳۰ هزار 
نفر در این مراکز استانی تحت درمان قرار می گیرند.وی 
در خصوص مراکز DIC گفت: این مراکز، مراکز گذری 
است که به کاهش آسیب در بین معتادان می پردازد و 
در استان اصفهان ۱۰ مرکز DIC فعال است که یک مرکز 
مختص زنان است.مطلب زاده با تاکید بر اینکه در حوزه 
درمان اعتیاد زنان با مشکالت بسیاری روبه رو هستیم، 
اظهار کرد: با مشکالت و مباحث فرهنگی بسیاری در 
حوزه اعتیاد زنان روبه رو هســتیم و اعتیاد زنان نه به 
عنوان جرم و نه به عنوان بیماری مطرح می شود بلکه 
این موضوع یک انگ اجتماعی برای آنها دیده می شود.

کارشناس درمان و حمایت های اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد:

فعالیت ۸۷ کمپ ترک اعتیاد در  استان اصفهان 

اجرای طرح غربالگری 
کرونا در جامعه عشایر 

قشقایی اصفهان
طرح غربالگری ویروس کرونــا در ۶ هزار 
و ۸۷۵ نفــر از جامعه عشــایر قشــقایی 
ساکن مناطق ییالقی ســمیرم با مشارکت 
مجموعه بهداشــت و درمان، امور عشایر و 
نیروی مقاومت بسیج در حال انجام است 
که تاکنــون ۱۳ مورد مشــکوک به بیماری 
کووید-۱۹ شناسایی شدند که آزمایش سه 

نفر مثبت بوده است. 

رییس پلیس راهور استان خبر داد:

توقیف یک هزار و 900 خودروی هنجارشکن در اصفهان
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از برنامه ویژه برای برخورد با خودروهای هنجارشــکن خبر 
داد و اعالم کرد: تاکنون نزدیک به یــک هزار و ۹۰۰ خودرو، توقیف فیزیکی و توقیف سیســتمی 
شده اند.ســرهنگ  محمدرضا محمدی، اظهار کرد: با صنوفی که در نصب تجهیزات غیر مجاز مثل 
برچسب دودی شیشــه، جک پنوماتیک، سیســتم های صوتی ناهنجار و المپ های زنون روی 
خودروها اقدام کنند، برخورد می شود.وی تاکید کرد: برای برخورد با اصناف نصب کننده تجهیزات 
غیر مجاز، هماهنگی های الزم  با مقام  قضایی صورت گرفته  اســت.رییس پلیس راهور اســتان 
اصفهان، همچنین از طرح تشــدید اقدامات کنترلی و برخورد با تخلفات سرعت های غیر مجاز، 
دور دورهای شــبانه و همچنین خودروهایی که اقدام به تغییر در ارتفاع وسیله نقلیه و یا تغییر در 
وضعیت ظاهری خودروها می کنند، خبر داد.ســرهنگ محمدی با تاکید براینکه برنامه ویژه ای 
برای برخورد با خودروهای هنجارشکن در دستور کار قرار دادیم، اعالم کرد: تاکنون نزدیک به یک 

هزار و ۹۰۰ خودرو توقیف فیزیکی و توقیف سیستمی شده اند.

رییس پلیس فتای اصفهان هشدار داد:

فروش سواالت امتحانی کالهبرداری است
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: فروش ســواالت امتحانات نهایی و یا حتی امتحانات 
آنالین دانش آموزان قطعا کالهبرداری و برای کسب درآمدهای نامشروع و اخاذی است.سرهنگ 
سیدمصطفی مرتضوی، اظهار کرد: امسال به خاطر شــیوع ویروس کرونا امتحانات بیشتر مقاطع 
تحصیلی به صورت مجازی برگزار شــد و به غیــر از امتحانات نهایی، برگــزاری امتحانات خیلی 
وســیع نبود، به همین خاطر خوشــبختانه مشــکل جدی در زمینه کالهبرداری و سوء استفاده از 
خرید و فروش ســواالت امتحانات را در اســتان اصفهان نداشــتیم. وی با تاکید براینکه فروش 
ســواالت امتحانات نهایی و یا حتی امتحانات آنالیــن دانش آموزان قطعا کالهبــرداری و برای 
کســب درآمدهای نامشــروع و اخاذی اســت، افزود: فایل هــای صوتی که به عنوان ســواالت 
امتحانی در فضای مجازی منتشــر می شــود نمی تواند بدافزار باشــد، ولی اگر به صورت برنامه 
و اپ باشد امکان دارد بدافزار باشــد و پس از دانلود و اجرا، اطالعات شــخصی کاربران را سرقت 
کند.وی به دانش آمــوزان و والدین توصیه کــرد که مراقب کالهبــرداران باشــند و توضیح داد: 
معموال در زمان امتحانــات و به ویژه هرچه به کنکور که نزدیک می شــویم، آگهــی ها و ادعاهای 
 مختلف برای فروش بانک ســواالت و پاســخ نامه ها زیاد می شــود، درحالی کــه همه این ها

 کالهبرداری است.

 دادستان عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر:

برپایی جشن عروسی 1000 نفری صحت ندارد
دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان خمینی شــهر گفت: حدود دو هفته قبل گزارشی از مرکز 
بهداشت دریافت کردیم که قرار است جشن عروسی با جمعیت ۱۰۰۰ نفر برگزار شود. وی ادامه داد: 
این خبر صحت ندارد. حدود دو  هفته قبل گزارشی از مرکز بهداشــت دریافت کردیم که قرار است 
چنین جشنی برگزار شود که متصدی تاالر مربوطه توجیه شد و این مراسم برگزار نشد، اما متاسفانه 
برخی از رسانه ها این خبر کذب را منتشر کردند.یوســف کریمی، در مورد تخلفات صورت گرفته در 
مورد شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: با کسانی که بهداشت را جدی نگرفته و در شیوع ویروس کرونا 
مقصر بودند برخورد شد و در این راســتا ۴۰ مورد چایخانه پلمپ و یکهزار و ۶۲۰ قلیان معدوم شد. 
۲۰ مورد مرکز تولید و توزیع مواد غذایی و ۶۹ مورد از اماکن عمومی مثل حمام، باشــگاه ورزشی و 

مساجد نیز پلمپ شد.

جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

بازرس کل سازمان بازرسی منطقه ۶:

از ظرفیت مجمع امر به معروف 
و نهی از منکر استان در مبارزه 

با فساد استفاده شود
بازرس کل سازمان بازرســی منطقه ۶ گفت: 
باید از ظرفیت مجمع امر بــه معروف و نهی 
از منکر اســتان و ناظرین در مبارزه با فساد و 
تخلفات اســتفاده کنیم و مطمئنا با همکاری 
یکدیگر موفقیت های بســیار خوبی خواهیم 
داشت.ســیدمحمدمهدی طباطبایــی اظهار 
داشت: باید اندیشه های شهید مظلوم دکتر 
بهشتی به عنوان معمار دستگاه قضایی تبیین 
شود و نقشه راه دستگاه قضا و همچنین دیگر 
دســتگاه ها قرار گیرد. با توجه به شعاری که 
غربی ها و مدعیان حقوق بشر می دهند و در 
دنیا چهره حقوق بشری به خود گرفته اند ولی 
در حادثــه ۷ تیرماه ســال ۱۳۶۰ چهره اصلی 
خود که یک تروریسم جهانی هستند را نشان 
دادند. وی به اهمیت امر به معروف و نهی از 
منکر اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهی از 
منکر نقش بسیار برجسته ای در جامعه دارد که 
متاسفانه همه در این حوزه و همچنین در حوزه 
نظارت ضعیف عمل کرده ایم. امروز آسیب ها 
را شناخته ایم و راه حل ها هم مشخص شده و 
اراده ای می خواهیم که با این آسیب ها مبارزه 
کنیم. در استان اصفهان در حوزه های مختلف 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... بیشترین 
وسعت را برای ارتقا و رشــد داریم و به خاطر 
اینکه در موضــوع نظارت و امر بــه معروف و 
نهی از منکر ضعیف عمل شــده مسیر درست 
را به آنها جهت این رشــد نشان نداده ایم. اگر 
بنیه اعتقادی و اســالمی و همچنین روحیه 
جهادی در جامعه و به خصــوص در مدیران 
تقویت شــود، مطمئنا به رشد و ارتقای باالیی 
دست خواهیم یافت.طباطبایی تصریح کرد: 
ما در سازمان بازرســی حوزه ای پر کار داریم 
ولی از ظرفیت های محدودی برخودار هستیم 
که باید از ظرفیت مجمع امر به معروف و نهی 
از منکر اســتان و ناظرین در مبارزه با فساد و 
 تخلفات اســتفاده کنیم و مطمئنا با همکاری

  یکدیگــر موفقیت هــای بســیار خوبــی 
خواهیم داشت.

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید :

آگهی مزایده)چاپ اول(

علی اصغر حاج حیدری  - شهردار خمینی شهرم الف:89048۵

موضوع مزایده ، فروش زمین
-مهلت ارائه پیشنهادهای مزایده : پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۱

-محل دریافت اسناد : امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر
-محل ارائه پیشنهادات : دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

-تاریخ بازگشایی پیشنهادات : ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۲
-مدت اعتبار پیشنهادها : روز شنبه ۹۹/۵/۴

-اصالح ، جایگزینی و پــس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل تســلیم 
پیشنهادها انجام نمی شود .

5% سپرده واریزی شرکت در مزایده )ریال(قیمت پایه هرمتر مربع )ریال(آدرسمساحت متر مربعکاربریردیف

۱۲۱۵۰مسکونی ۱
خیابان عماد سیادت جنب 
مدرسه ارباب قطعه شماره ۹

۱۳/۰۰۰/۰۰۰۷۸/۹۷۵/۰۰۰

۱۶۰مسکونی۲
خیابان عماد سیادت جنب 
مدرسه ارباب قطعه شماره ۲۰

۱۰/۵۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰

نوبت اول



رییس هیئت ورزش چوگان استان اصفهان درباره مشکالت به وجود آمده به دلیل شیوع بیماری کووید -۱۹، اظهار کرد: این ورزش از سال ۹۸ تاکنون عالقه مندان 
زیادی را به خود اختصاص داده است. از اواخر سال ۹۸ به دلیل شیوع ویروس کرونا همه برنامه های هیئت چوگان لغو شد و نتوانستیم برنامه و تمرینات از قبل 
پیش بینی شده را انجام دهیم.حسین جعفری خاطر نشان کرد: خوشحالیم که ورزش چوگان به نام ورزش ایرانی ثبت شده و امیدوارم در آینده  نه چندان دور 
این ورزش در مناطق مختلف فراگیر شود.جعفری در ادامه گفت: با رفتن به دانشــگاه اصفهان این رشته ورزشی را به دانشجوها معرفی کردیم، اما برای فراگیر 
شدن آن نیاز به کارهای زیادی است و بسیاری از مردم در رابطه با این ورزش آگاهی کاملی ندارند.رییس هیئت چوگان استان اصفهان افزود: با شیوع بیماری 
کووید -۱۹ برنامه ریزی که قبال شده بود به طور کامل لغو شد، همچنین نتوانستیم به کسانی که در گذشته برای ثبت نام در این رشته اقدام کرده بودند، خدماتی 
ارائه کنیم.وی ادامه داد: رشته چوگان در شهرهای برخوار، شاهین شهر، مبارکه و کاشان گسترش پیدا کرده و سعی داریم این رشته را در حداکثر شهرهای استان 

اصفهان فراگیر کنیم.

رییس هیئت چوگان استان اصفهان:

می خواهیم چوگان را فراگیر کنیم
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»نورافکن« از نقش جهان تا استودیوی فوتبال برتر ! 
امید نورافکن  دوشنبه شــب و در آخرین دیدار دوســتانه سپاهان غیبت داشــت تا احتماال در 

بازی های ابتدایی تیم نیز غیبت داشته باشد.
طالیی پوشان در سومین دیدار دوستانه شــان پیش از آغاز دوباره لیگ در ورزشگاه نقش جهان 
به مصاف فجرسپاسی شــیراز رفتند و در بازی  که دو نیمه 60 دقیقه ای داشت موفق شدند با دو 
گل پیروز میدان شوند.یکی از نکات جالب توجه این مســابقه حضور نورافکن با لباس شخصی 
در اســتادیوم نقش جهان بود؛ کاپیتان تیم ملی امید که بیماری کرونا را پشت سر گذاشته، پس  
از مدتی جواب تســت او منفی شــد و حاال رفته رفته می تواند با صالحدید امیرقلعه نویی برای 

سپاهان بازی کند.
نورافکن که یکی از نفرات کلیدی ســپاهان در لیگ نوزدهم بوده، کیلومترها آنطرف تر از ورزشگاه 
نقش جهان یکی ازمعدود افرادی بود که نامش توسط اســکوچیچ در برنامه فوتبال برتر ذکر شد 
و این مربی کروات از نورافکن به عنوان یکــی از پدیده های لیگ برتر که مــی تواند به تیم ملی 

کمک کند، نام برد.
البته ســرمربی تیم ملی در ادامه حرف هایش به این نکته هم اشاره داشت که آمادگی نورافکن 
در هفته های پایانی مسابقات کاهش پیدا کرده و او اگر می خواهد همچنان مورد نظر اسکوچیچ 
باشد، باید با پشت سر گذاشــتن چالش کرونا، همان نقشــی را ایفا کند که در روزهای ابتدایی 

فصل انجام می داد.

تکلیف نامشخص میزبان شهرخودرو - ذوب آهن
با توجه به شرایط قرمز شهر مشــهد در آمارهای مربوط به افراد مبتال شده به ویروس کرونا، حاال 
میزبانی شهرخودرو در این شــهر در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.اعضای باشگاه شهرخودرو 
پس از حضور در تهران و انجام تست دوم کرونای خود، بدون عضو مبتال شده به این ویروس به 
مشهد بازگشــتند. حاال میزبانی این تیم در فاصله ۵ روز تا شروع مجدد لیگ نوزدهم در هاله ای 
از ابهام قرار دارد و بسیاری از مســئوالن استانی این شــهر مخالفت جدی درباره برگزاری دیدار 

شهرخودرو و ذوب آهن در ورزشگاه امام رضا )ع( دارند.
در همین حال مدیران باشــگاه شــهرخودرو در حال مذاکره و راضی کردن مســئوالن هستند تا 
تیم مشــهدی بتواند در همین شهر میزبان حریف خود باشــد و بتواند پس از ماه ها در ورزشگاه 
اختصاصی خود به میدان برود.وضعیت قرمز اســتان خراسان رضوی و به خصوص شهر مشهد، 
برگزاری این دیدار را در هاله ای از ابهام قرار داده و این امکان وجود دارد که شــهرخودرو در یکی 
از اســتان های همجوار مجبور به میزبانی از ذوب آهن شود.باید دید ســازمان لیگ چه موضعی 
درباره این موضوع خواهد داشت و آیا میزبانی شهرخودرو به استانی دیگر منتقل می شود یا خیر.

حذف علنی »ساکت« از تیم ملی فوتبال!
تا پیش از اینکه محمد نبی دبیر کل جدید فدراســیون فوتبال شــود، محمدرضا ساکت رییس 
دپارتمان تیم های ملی تمام امور مربوط به تیم ملی را برعهده داشت. تمام مربیان ملی چه زمانی 
که در ایران بودند و چه در زمانی که خارج از کشور حضور داشــتند، اگر خواسته ای داشتند باید با 

محمدرضا ساکت مطرح می کردند. 
او هم طبیعتا اگر خواسته ای از جانب فدراسیون داشــت، به مربیان می گفت. آنها موظف بودند 
تمام جلســات خود را برای برنامه ریزی، با ســاکت برگزار کنند حاال اما وضعیت عوض شــده. 
اسکوچیچ به تازگی در برنامه فوتبال برتر گفت با نبی، دبیر کل فدراسیون برای تعیین برنامه های 
تیم ملی جلســه ای برگزار کرده اســت. این یعنی علنا ســاکت از تیم ملی حذف شــده و دیگر 
مسئولیتی در قبال آن ندارد. در حال حاضر نبی و مهدی خراطی که مدیر دپارتمان تیم های ملی 

است، مسئولیت مستقیم همه تیم ها را برعهده دارند.

آغاز مجدد فصل جاری رقابت های لیگ برتر؛

بازگشت هیجان به  مستطیل سبز

 سمیه مصور فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشــور، پــس از چهــار مــاه تعطیلی با 
برگزاری دیدار معوقه میان تیم های استقالل تهران و فوالد خوزستان 
از سرگرفته می شود تا بار دیگر شاهد هیجان فوتبالی در کشور باشیم، 
هیجانی که تماشاگران پر شور مستطیل سبز در آن نقشی ندارند. آبی 
پوشــان پایتخت در حالی در مصاف با تیم فوالد خوزستان چراغ آغاز 
مجدد نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور را روشن 
می کنند که با یک بازی کمتر نسبت به ســایر تیم های مدعی و با 36 
امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی جای گرفته اند. شاگردان فرهاد 
مجیدی در صورت پیروزی در این دیدار مــی توانند خود را تا رده دوم 
جدول باال بکشــانند؛ اتفاقی که به نظر می رســد چندان دور از انتظار 

نباشد.
اســتقالل با اعتماد به نفس باالیی پا به خوزستان می گذارد. آنها بعد 
از باخت دو بر یک در لیگ پانزدهــم دیگر هیچ وقت برابر فوالد چه در 
تهران و چه در اهواز شکست نخورده اند و حاال این آمار به هفت بازی 
رسیده است. آبی ها در این مدت نتایج بهتر خود را در اهواز گرفته اند. 

آنها بعد از تســاوی یک بر یک مقابل میزبان خود در لیگ شانزدهم 
در لیگ هــای هفدهم و هجدهم بــا نتایج چهار بر یک و ســه بر یک 
توانستند سرخ پوشان شهر اهواز را شکســت دهند تا نشان دهند راه 
بردن در این شهر را به خوبی بلد هســتند. آخرین بازی دو تیم که در 
ورزشگاه آزادی برگزار شد با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. 
در آن بازی فرشید اسماعیلی برای اســتقالل و امیر حسین باقر پور 

برای فوالد گلزنی کردند.
اســتقالل برای این دیدار 6 بازیکن مصدوم دارد کــه نمی توانند این 
تیم را برابر فوالد خوزســتان همراهی کنند.میالد زکی پور، رضا آذری، 
مرتضی تبریزی، داریوش شــجاعیان، فرشید اســماعیلی و محسن 
کریمی 6 بازیکن مصدوم این تیم هستند که نمی توانند برابر فوالد به 
میدان بروند.سرمربی استقالل که از این موضوع به شدت نگران است، 
به دنبال این خواهد بود که بتواند با ســایر نفراتش یک بازی خوب را 
برابر فوالد نمایش گذاشته تا از اهواز با دست پر به تهران بازگردد.دیدار 
استقالل و فوالد را می توان از زوایای متعددی مورد بررسی قرار داد که 
یکی از متمایزترین آنها، تقابل دو سرمربی جوان با تفکراتی متفاوت 

در دو سوی میدان اســت.فرهاد مجیدی و جواد نکونام، ملی پوشان 
پیشین ایران که هر دو از ستاره های ســال های قبل استقالل بودند، 
حاال با در دست داشتن هدایت استقالل و فوالد آغاز گر دوباره فوتبال 

در ایران هستند.
استقالل و فوالد تاکنون ۴۵ بار در مسابقات مختلف با یکدیگر دیدار 
کرده اند که در این بازی هــا برتری کامل با  آبی پوشــان تهرانی بوده 
اســت.  ســهم آبی های تهران از این دیدار ها ۲3 و سهم سرخ های 
خوزستان تنها ۱0 پیروزی است .بهترین پیروزی استقالل مقابل فوالد 
در اولین بازی دو تیم اتفاق افتاد که آبی پوشان با هدایت زنده یاد ناصر 
حجازی در روز ۱۲ مهر ۷6 در ورزشگاه آزادی با ۵ گل محسن گروسی، 
فــرد ملکیان، مهدی پاشــازاده، ســیاوش اکبرپــور و آتیال حجازی 
 میهمان خود را شکست دادند.بهترین پیروزی فوالد در دیداری بود که
 در تاریخ ۲۸ آذر ۸۹ در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد و سرخ پوشان 
توانستند با ۴ گل سرلک، افشــین، نوروزی و حمودی برابر تک گلی 
که فرزاد آشوبی برای استقالل به ثمر رســاند با نتیجه ۴ بر یک پیروز 

شوند.

دارنده 6 مدال کشتی آزاد جهان و المپیک با اشاره به 
اینکه فدراسیون کشتی به عنوان ورزش ملی و المپیکی 
ایران نیاز به بودجه بیشتری دارد، اظهار داشت: قطعا 
کشتی بودجه بیشتری می خواهد، دبیر هم گفته بودجه 
می آورد که در واقعیت هم می تواند پول به کشتی بیاورد. 
چون او در حوزه هایی کار کرده که می تواند برای کشتی 
بودجه خوبی بیاورد. در کنارش بودجه دولتی هم باشد، 
چون همیشه از کشتی توقع مدال وجود دارد. علیرضا 
حیدری در پاسخ به این ســوال که آیا دوست دارد بار 
دیگر در کشــتی کار فنی انجام دهد؟ تصریح کرد: نه، 
آن موقع که آمدم زمانش اشتباه بود و بدون فکر آمده 
بودم، اما این بار بخواهم بیایم با فکر می آیم، طوری که 

به کل کشتی کشور کمک کند.دارنده مدال برنز المپیک 
۲00۴ آتن در مورد اینکه آیا احتمال تیم داری او در لیگ 
برتر کشتی در آینده وجود دارد، گفت: نه، من گرفتارم. 
من از کشتی سودای مالی ندارم، هیچ موقع از کشتی 
دنبال پول گرفتن نبودم. اگر هم یک روزی بیایم، نه از 
فدراسیون و نه از بودجه دولتی استفاده نمی کنم، من 
از کشتی پول نگرفته ام. همان المپیک ۲00۴ که برنز 
گرفتم، ۵0 میلیون پاداش دادند، ۵ میلیون هم رویش 
گذاشتم تا پولی که به خاطر حضور در اردوی تیم ملی 
گرفته بودم را بپردازم. یعنی به خاطر المپیک در اردو 
ماندنم و حتی بیشتر از جایزه مدال المپیک ضرر کردم. 
من حتی از مدال المپیک هم عاید مالی نداشتم، هر 

پولی از کشتی گرفتم، همان خرج کشتی خودم شد و 
چیزی نماند. البته من همیشه خودم را مدیون کشتی 
می دانم و ممکن اســت بخواهم یک کاری هم برای 
کشتی انجام دهم که همه هزینه هایش با خودم باشد.

حیدری با تاکید بر اینکه بــه دنبال راه اندازی آکادمی 
کشتی است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهم کار خیری 
برای کشتی انجام دهم این کار در بحث آموزش خواهد 

بود، نه کار مربیگری تیم ملی. 

دارنده 6 مدال کشتی آزاد جهان و المپیک:

»دبیر« می تواند پول خوبی به کشتی بیاورد

پیشکسوت والیبال: 

والیبال دچار وقفه شده است

نقل قول روز

پاری سن ژرمن استارت زد
تمرینات پاری سن ژرمن از اواسط ماه 
مارس به خاطر شــیوع ویروس کرونا 
تعطیل شد و تاکنون این تیم هیچ تمرین 
گروهی انجام نداده است.باتوجه به لغو 
لیگ فرانسه و انتخاب پاری سن ژرمن 
به عنوان تیم قهرمان، اکنون شــاگردان 
توماس توخل همه تمرکــز خود را روی 
لیگ قهرمانان اروپا گذاشــته اند.پاری 
ســن ژرمن بعد از چند هفتــه تعطیلی 
تمرینات گروهی خود را رسما آغاز کرد.

در تمرین گروهی پاری سن ژرمن همه بازیکنان این تیم از جمله نیمار، ایکاردی و دی ماریا حضور 
داشتند تا تیم با جدیت و نشاط تمرین کند.پاری سن ژرمن امید زیادی به قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا دارد. این تیم با درخشش نیمار توانست به جمع ۸ تیم راه پیدا کند و باید دید که در خاص ترین 

فصل لیگ قهرمانان اروپا می تواند جام را باالی سر ببرد یا نه.

ادعای گواردیوال: 

به حضور در لیگ قهرمانان نزدیکیم!
 پپ گواردیوال که تیم تحت هدایتش دوشنبه در هفته سی ام لیگ برتر انگلیس موفق شد با نتیجه ۵ بر صفر 
برنلی را در ورزشگاه خالی از تماشاگر اتحاد در هم بکوبد و فاصله خود با لیورپول صدرنشین را به ۲0 امتیاز 
کاهش دهد، پس از این بازی گفت: ما عالی بازی کردیم و عملکرد قوی و خوبی را به خصوص در شروع 
بازی از خود به نمایش گذاشتیم. ما شانس باالیی برای کسب سهمیه حضور در رقابت های فصل آینده 
لیگ قهرمانان داریم و حاال به کسب سهمیه خیلی نزدیک هستیم.سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی 
در بخش دیگری از صحبت هایش درباره مصدومیت مهاجم آرژانتینی اش از ناحیه زانو که مجبور شد در 
دقیقه ۴۵ جای خود را به گابریل ژسوس بدهد، اظهار داشت: مصدومیت آگوئرو خوب به نظر نمی رسد. 
باید منتظر بمانیم و ببینیم نتیجه آزمایش های تکمیلی چه خواهد بود، اما وضعیت برای ادامه حضور او 
در بازی های باقی مانده فصل جاری خوب به نظر نمی رسد. سرخیو ماه گذشته هم مشکلی با زانویش 
داشت و حاال دوباره از همین ناحیه احساس درد می کند. پزشــک تیم گفت که بهبودی آگوئرو نیاز به 
زمان دارد. او به طور حتم چند بازی را از دست خواهد داد، اما امیدواریم خبر خوبی پس از آزمایش های 
تکمیلی بشنویم.وی همچنین در تمجید از هافبک انگلیســی و ۲0 ساله اش که در پنجمین دیدار لیگ 
برتری که در ترکیب اصلی منچسترسیتی قرار گرفت، دو گل به ثمر رساند و یک پاس  گل هم برای داوید 
سیلوا ساخت، اظهار داشت: برای فودن خوشــحالم و این بهترین و بی نقص ترین عملکرد او بود. بار ها 
گفته ام که فیل هیچگاه بد بازی نکرده و همیشه رفتاری خوب داشــته است. فودن در زمین بازی و به 
هنگام تمرین، عاشق بازی کردن است. او از زمانی که به تیم اصلی پیوسته، همیشه بازی سطح باالیی از 
خود ارائه داده است. نباید فراموش کنیم که فیل تنها ۲0 سال سن دارد. فودن بازیکنی تعیین کننده برای 

منچسترسیتی خواهد بود.

آبی ها هنوز گلر جوان سرخ ها را می خواهند
چلســی هنوز هندرســون را می خواهد تا دروازه خود را مطمئن تر از قبل کند.با وجود اینکه باشگاه 
منچستریونایتد نمی خواهد دین هندرسون را بفروشد، باشــگاه چلسی هنوز در پی خرید اوست.

نشریه »سان« خبر داد، یونایتدی ها برای اینکه دین هندرسون را از دست ندهند می خواهند قرارداد 
قرضی او با شفیلدیونایتد را تمدید کنند. از طرفی باشگاه چلسی این دروازه بان ۲3 ساله را می خواهد 

و پیشنهاد مالی خیلی خوبی هم برای او ارائه کرده اند.

فوتبال جهان

 پیشکســوت والیبال در حاشــیه مراســم 
افتتاح تاالر مشــاهیر ورزش ایــران در مورد 
موزه ورزش، المپیــک و پارالمپیک و تقدیر 
از پیشکســوتان گفت: این باعث می شــود 
نسل جدید بداند چه کســانی برای ورزش 
کشــور زحمت کشــیده اند. این مسائل در 
تاریخ ثبت و ماندگار می شود و امیدوارم این 
رویه در بخش های دیگر هم باشد. ما مرده 
پرست هســتیم و همیشــه باید از آدم های 
خوب تقدیر کنیم و به تصویر کشیده شوند.

بهنــام محمــودی در مورد شــرایط والیبال  
اظهار داشت: با برگشــتن داورزنی که تجربه 
زیادی دارد، توقــع از والیبال زیاد اســت و 
همه می خواهند رشــد خود را داشــته باشد 
اما در این مدت دچار وقفه شده است. آیین 
نامه و مســابقات لیگ اصالح شد ؛اما مورد 
اصلی انتخاب ســرمربی بود که با همفکری 
کارشناســان صورت گرفت و بــه این نتیجه 
رسیدیم که چون رویداد زیاد است و لیگ هم 
از شهریور شروع می شود، فعال صبر کنیم و با 
گزینه های مختلف صحبت و بهترین نتیجه را 
رقم بزنیم .محمودی در مورد انتخاب سرمربی 
داخلی یا خارجی برای تیم ملی گفت: در مورد 
ســرمربی هنوز تصمیم گرفته نشده است. 
یک سری ایده وجود دارد که در حال بررسی 
است. مربیان داخلی توانایی دارند؛ اما باید 
بررسی شود چون در سال المپیک هستیم و 
نمی توانیم ریسک کنیم.وی در مورد بندهای 
آیین نامه لیگ گفت: در یــک بند آمده بود 
که یک شــهر با یک اسپانســر نمی تواند دو 
تیم داشته باشــد که مورد تایید قرار نگرفت. 
البته ارومیه و گنبد کاووس قرار شــد دو تیم 
داشته باشــند. ارومیه مهد والیبال است و 
مردم آنجا عاشق والیبال هستند.محمودی 
در مورد تعلق گرفتن ۱0 درصــد قراردادها به 
فدراسیون هم گفت: از این ۱0 درصد دو درصد 
برای هیئت های والیبال استان ها و ۸ درصد 
مربوط به فدراسیون اســت که این به خاطر 
رشد و توسعه والیبال است. دریافت ۱0 درصد 

از بازیکنان خارجی هم تصویب نشد.

کنون ۴۵ بار در مسابقات مختلف با  استقالل و فوالد تا
یکدیگر دیدار کرده اند که در این بازی ها برتری کامل با  آبی 
پوشان تهرانی بوده است.  سهم آبی های تهران از این دیدار ها 

۲۳ و سهم سرخ های خوزستان تنها ۱۰ پیروزی است

مستطیل سبز

وز عکس ر

حضور شهردار تهران 
با دوچرخه در مراسم 

روز المپیک
پیروز حناچی، شــهردار تهران 
با دوچرخــه در مراســم روز 
المپیک حضور پیــدا کرد. در 
این مراســم از تاالر مشاهیر 

ورزش ایران رونمایی شد.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

عزت و اقتدار امروز جمهوری اسالمی مدیون ایثارگری 
شهداست

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در دیدار با مشاور امور ایثارگران اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه ایثارگران چشم و چراغ اداره کل هستند، اظهار امیدواری کرد مشی 
ایثارگری در تمامی آحاد جامعه به ویژه در میان فعاالن فرهنگی هنری استان روز به روز بیشتر شود. 
حجت االسالم »رمضانعلی معتمدی« با بیان اینکه سود اصلی را در زندگی کسانی می برند که با خداوند 
معامله کرده و جان خود را در راه خدا فدا می کنند، خاطرنشان کرد: عزت، امنیت و اقتدار امروز جمهوری 
اسالمی مدیون ایثارگری شهدای دوران دفاع مقدس، انقالب اسالمی و مدافعان حرم است.»سید 
ابراهیم موسوی«، مشــاور امور ایثارگران مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان نیز در این 
دیدار در خصوص مسائل و مشکالت ایثارگران اداره کل به موارد مدنظر اشاره و در ادامه راه حل های رفع 
این موانع بررسی شد.حجت االسالم  معتمدی  همچنین در جلسه شورای معاونین اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان با تبریک والدت حضرت فاطمه معصومه)سالم ا... علیها( و دهه کرامت 
گفت: الزم است چشم انداز توسعه فرهنگی استان اصفهان هرچه زودتر انجام و در آن وضعیت موجود و 
آنچه قرار است در آینده اتفاق بیفتد، دیده شود.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان پیرامون 
تشکیل جلسات شورای طرح و برنامه مطالبی بیان و خاطرنشــان کرد: بخش ارزیابی عملکرد اداره 
کل متولی بررسی شاخص فعالیت ها در شهرستان اصفهان است؛ اما در خصوص وضع موجود و زیر 
ساخت های شهرستان ها، الزم است با مذاکره با دستگاه های مرتبط، مطالب الزم جمع آوری و وضع 

مطلوب نیز مشخص و جهت تصمیم گیری نهایی به اداره کل هرچه زودتر ارسال شود.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

افزایش تعداد چشمه های بهداشتی در 20 نقطه شهر
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: اهمیت موضوع چشمه های بهداشتی در جهان تا 
 World Toilet( را به عنوان روز جهانی آن )حدی است که سازمان ملل متحد ۱۹ نوامبر )۲۸ آبان
Day( نام نهاده است. حسین امیری ادامه داد: این مناسبت نمادین برای آگاهی بخشی جوامع 
بشری درباره آسیب هایی است که استفاده نکردن از سرویس های بهداشتی مناسب برای انسان 
و کره زمین همراه خواهد داشت؛ به همین مناسبت از سال ۲۰۰۱ میالدی سازمان بین المللی توالت 
)World Toilet Organizatin( تاسیس شد تا فرهنگ سازی توسعه سرویس بهداشتی مدرن 
را در سراسر جهان در دستور کار قرار دهد.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان تصریح کرد: شهر 
اصفهان با حدود دو میلیون نفر جمعیت و حدود ۵۵ هزار هکتار وسعت )۳۵ هزار هکتار مساحت 
حریم و ۲۰ هزار هکتار مساحت قانونی(، نیاز به توجه ارتقای خدمت رسانی بهینه و یاری رسانی به 
مردم در حوزه های مختلف دارد.وی با بیان اینکه اصفهان به عنوان یک کالن شــهر مطرح در سطح 
جهان باید زیبنده پذیرش گردشگران، مسافران و دوستداران این شهر باشد، تاکید کرد: نمی توان 
ادعای گردشگر پذیر بودن داشت، اما بسترهای الزم را فراهم نکرد؛ باید تمام متولیان امر دست به 
دست هم داده تا بتوانند چهره این شــهر را به عنوان یک جهان شهر معرفی کنند.امیری ادامه داد: 
یکی از مشکالتی که در پذیرش گردشگران در شــهر وجود دارد، ضعف در تامین خدمات مورد نیاز 
آنها به ویژه خدمات سرویس های بهداشتی در سطح شهر است.وی ادامه داد: با توجه به انتخاب 
شهر اصفهان به عنوان شهر دوستدار سالمند، باید شرایطی را برای تامین رفاه حال بیشتر سالمندان 
فراهم کرد که یکی از نیازهای آنها استفاده راحت از سرویس های بهداشتی است، بنابراین با توجه 
به کمبود تعداد این امکان در شهر باید نسبت به افزایش ظرفیت خدمات سرویس های بهداشتی 
اقدام کرد.معاون شــهردار اصفهان ادامه داد: تا پایان امســال تعداد ۲۰ ســرویس بهداشــتی به 
مجموعه سرویس های بهداشتی سطح شهر افزوده خواهد شد که این تعداد حدود ۹ درصد از کل 

سرویس های بهداشتی موجود در سطح شهر است.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد:

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک آموزشی بین شهرداری و فنی و حرفه ای

تفاهــم نامه همکاری مشــترک آموزشــی بین ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و اداره کل فنی حرفه ای استان 

اصفهان امضا شد.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان عصر 
روز دوشنبه دوم تیرماه در آیین آغاز همکاری های مشترک آموزشی 
مابین این سازمان و اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان و امضای 
تفاهم نامه، گفت: دو پایه از شاخصه های توسعه پایدار در این تفاهم 
نامه تجلی یافته که مورد نخســت آن برای تحقق توســعه پایدار در 
شهرها این است که باید زندان های خود را بشکنیم و هم جهت و هم 
سو شویم که خوشبختانه با روی باز مسئوالن اداره کل فنی و حرفه ای 

اصفهان، این امکان مهیا شده است.
محمد عیدی با بیان اینکه تمامی اهالی فرهنگ و محققان معتقدند 
که در جامعه جهانی امروز، هر فرد یک فرهنگسراســت، افزود: پایه 
اصلی برای دومین هدف توســعه پایدار نیز این اســت که ما نیروی 
انسانی ماهر داشــته باشــیم؛ نکته قابل توجه این اســت که برای 
خالقیت فرهنگی که آماج همه شهرداری هاست، هیچ راهی ممکن 
نیست مگر اینکه تک تک شــهروندان یک نیروی ماهر خالق باشند.

وی با تاکید بر اینکه خالقیت را باید یک امر اجتماعی دانست، تصریح 
کرد: اگر ما بتوانیم در ذیــل این تفاهم نامه، تالش کنیم شــهری با 
شهروندان ماهر داشته باشــیم، یکی از اصول اساسی توسعه پایدار 

را محقق کرده ایم.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: 
وظیفه خود می دانم که به عنوان کارگزار فرهنگی شهر از فریده روشن، 
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان که زمینه ارتباط دو حوزه سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری و اداره کل فنــی و حرفه ای 
اصفهان را فراهم کردند و همچنین از ذهن و شخصیت توسعه یافته 
آرش اخوان و تیم همراه شــان و همــکاران خود در ســازمان کمال 

قدردانی را داشته باشم.
آرش اخوان، مدیر کل فنی و حرفه ای استان اصفهان نیز در این آیین 
گفت: در فنی و حرفه ای تمام شهرســتان های کشور و به خصوص 
مراکز استان ها، هرگاه صحبت از شهرداری به میان می آید، بحث باال 
می گیرد چراکه همیشــه فنی و حرفه ای و شهرداری در تقابل جدی 

با هم قرار داشته اند.
وی ادامه داد: امــا این روزها در اصفهان به لطف نظر بلند مســئوالن 

شــهرداری این شــهر، بین وظایــف مجموعه فنی و حرفــه ای، در 
بخش های دولتی و آموزشگاه های آزاد و اهدافی که سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری در فعالیت های خود دنبال می کند، نگاه 
های مشترکی یافتیم و به این نتیجه رسیدیم که اهداف هر دو تا حد 
زیادی مشترک است؛ بنابراین امروز به جای موازی کاری در نقطه ای 
قرار گرفته ایم که صحبت از هم افزایی می کنیم.اخوان تصریح کرد: 
امروز ظرفیت ۵4 مرکز آموزشی دولتی در سطح استان و نزدیک به 
یک هزار و ۲۵۰ مرکز آموزشی آزاد فنی و حرفه ای در کنار ظرفیت های 

موجود در شهرداری در خدمت مردم خواهد بود.
وی با بیان اینکه هدف همه ما یاری رساندن به شهروندان در توانمند 
شــدن آنهاســت، اظهار کرد: امیدوارم که با اجرای ایــن تفاهم نامه 
ارزشــمند و برنامه ریزی های مشــترک بتوانیم با تالش مسئوالن 
شهرداری و بخش های دولتی و خصوصی فنی و حرفه ای به تحقق 
این هدف نائل شــویم.مدیر کل فنی و حرفه ای اســتان اصفهان با 
بیان اینکه هدف نهایی این تفاهم نامه همسو کردن همه این بخش 
با یکدیگر اســت، تصریح کرد: با رویکردهای جدیدی که در اداره کل 
آموزش فنــی و حرفه ای اســتان پیش گرفته ایم عــالوه بر مربیان 
دولتی و مربیان بخش خصوصی، مربیان و استادکاران صنوف را نیز 

دعوت کرده ایم.
وی ادامه داد: ما در حال پیگیری سیســتم آموزشی دوگانه هستیم 
که در این سیستم، ضمانت صد درصد شــغل ، حرف اول را می زند؛ 
تفاوت این سیســتم با سیستم قبلی این اســت که در آموزش های 
قدیم به صورت عرضه محور عمل می کردیم، یعنی جوشکار را آموزش 
می دادیم و او را به دنبال کار می فرســتادیم؛ اما در سیستم آموزش 
دوگانه در ابتدا با بنگاه های اقتصادی صحبت می کنیم، سپس شغل 
تعریف می شــود و پس از آن، فردی را به صورت ویژه برای بنگاهی 
خاص آموزش می دهیم؛ لذا در این روش، اگر سفارش شغل نباشد 

آموزشی هم در کار نیست.
اخوان تاکید کرد: امروز بــا افتخار اعالم می کنم کــه این طرح را در 
سیستم اتحادیه خودروهای سبک اصفهان با موفقیت کامل اجرا کرده 
ایم.مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان خاطرنشان کرد: مسئوالن 
شهرداری می خواهند برای اهالی شهر گامی مثبت و خوب در مسیر 

توانمند سازی آنها بردارند؛ ما نیز همین هدف را دنبال می کنیم. 
امیدوارم با اســتفاده از ظرفیــت اصناف، شــهرداری و بخش های 
خصوصی و دولتی فنــی و حرفه ای در جلســات آینده بــا افتخار، 

دستاوردهای این نشست مشترک را گزارش دهیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه شیوع بیماری کرونا در 
فالت مرکزی ایــران تاثیرات فراوانی بــر روند رو به 
رشد صنعت گردشگری در اســتان اصفهان گذاشته 
است ، گفت: ضریب اشغال واحد های اقامتی استان 
اصفهان در نیمه اول اســفند سال گذشــته به کمتر 

از ۳ درصد رســید.فریدون الهیاری افــزود: با توجه 
به مصوبات ســتاد مبارزه با بیمــاری کرونا، تمامی 
تاسیسات گردشگری استان اصفهان شامل اقامتی، 
پذیرایی و تفریحی از اواخر نیمه دوم ســال ۱۳۹۸ تا 
اواسط اردیبهشت ســال ۱۳۹۹ تعطیل شد و در این 
مدت، تمامی تاسیسات گردشگری استان اصفهان 
به منظور مبارزه با بیماری کرونا تعطیل بود. وی گفت: 
با توجه به بازگشــایی واحد های اقامتی استان با ۵۰ 
درصد ظرفیت خود و با توجه به پشــت سر گذاشتن 
دور اول شــیوع این بیمــاری، صنعت گردشــگری 

اســتان اصفهان در حدود 4۵ روز گذشته به تدریج 
فعالیت های عادی خــود را از ســر گرفت.مدیر کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
اصفهان افزود: در ایامی همچون تعطیالت عید سعید 
فطر و دیگــر تعطیالت، با رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی، حدود ۱۵ درصد از ظرفیت اقامتی استان 
مورد اســتفاده قرار گرفت.فریــدون الهیاری گفت: 
پارسال و در فصل بهار حداقل سه میلیون نفر گردشگر 
داخلی و بیش از ۲۰۰ هزار نفر گردشگر خارجی از آثار و 

جاذبه های استان اصفهان بازدید کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خبر داد:

تکمیل 1۵ درصدی ظرفیت اقامت گردشگران در اصفهان
دیوار پازلی میدان امام حسین)ع( تغییر کرد؛

 سالمت می دهم از دور  و زائرت هستم
مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان گفت: در آستانه فرارسیدن دهه کرامت، تصویر 
دیوار پازلی میدان امام حسین )ع( تغییر داده شد و روی آن یک بیت شهر »سالمت می دهم از 
دور و زائرت هستم، میان عاشق و معشــوق هیچ حائل نیست« نقش بست.حسن مؤذنی اظهار 
کرد: شهرداری اصفهان همواره در مناســبت های مختلف، شهر را متناسب با ایام فضاسازی کرده 
است، از همین رو تصویر دیواره پازلی میدان امام حسین )ع( به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت 
به روز رسانی شد.وی افزود: دیواره پازلی میدان امام حسین )ع( در ابعاد ۱۲ در ۷۵ متر است که در 
این دوره تصویری از بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( روی یک قاب در آن نقش بسته است.مدیرعامل 
سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: دهه کرامت ۱۰ روز نخست ماه ذی القعده است که 
با سالروز والدت حضرت معصومه )س( آغاز می شود و تا سالروز میالد امام رضا )ع( ادامه دارد.

وی افزود: این دهه مبارک یادآور بســیاری از نکته های متعالی و مفاهیم ارزشمند در دین مبین 
اسالم و فرصتی شایسته است که لطیف ترین عالیق، مهر و وفای بی همتای یک خواهر نسبت به 

مقام شامخ و واالی برادر خود را نشان می دهد.

 تدابیر ویژه برای تامین آب مورد نیاز آبیاری فضای سبز
 در منطقه 2

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان اظهار کرد: در ســال های اخیر، کشور با بحران جدی کمبود آب 
مواجه شده از این رو در منطقه دو شــهرداری جهت آبیاری عرصه های فضای سبز عمومی تدابیر 
ویژه ای اندیشیده شده است.کاووس حقانی افزود: از جمله تدابیر در نظر گرفته شده برای تامین 
آب مورد نیاز، افزایش تعداد تانکر در محل های فاقد لوله کشی فضای سبز، توسعه سیستم آبیاری 
قطره ای، افزایش تعداد نیرو جهت آبیاری عرصه های فضای ســبز، الیروبی رفیوژ و باغچه جهت 
افزایش نفوذ آب، ســاخت دو منبع ذخیره آب، خریداری پســاب و اتصال آن به شبکه آبرسانی 
فضای سبز منطقه و جایگزینی گیاهان با نیاز آبی کم بوده است.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان 
خاطرنشــان کرد: جهت افزایش ذخیره آبی منطقه دو، منبع جدیدی با ظرفیتی حدود ۳۵۰۰ متر 
مکعب در کنار منبع ژئو ممبران اول با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد ریال احداث شد و همزمان با روز 
درختکاری به بهره برداری رسید.وی افزود: با توجه به تکمیل ایستگاه پمپاژ تا پیش از آغاز تابستان، 
زمان بهره برداری کامل از خط انتقال آب از منبع ژئو ممبران جهت آبیاری عرصه های فضای سبز در 

روزهای آغازین تابستان پیش بینی شده است.
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان تصریح کرد: حجم منبع ژئو ممبران حدود سه هزار و ۵۰۰ متر 
مکعب و پمپاژ آب آن از تصفیه خانه ۱۰۰ لیتر در ثانیه است که از تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر 
به وسیله پمپ از لوله 4۰۰ اینچی آب وارد منبع ژئو ممبران می شــود و از طریق پمپاژ از این منبع، 
فضای ســبز مناطق دو و ۱۲ آبیاری می شود.وی افزود: از اســتخر ذخیره آب تا دانشگاه صنعتی 
هفت هزار و ۸۰۰ متر لوله گذاری با قطر ۲۰۰ میلی متر انجام شــده و از آن به فضای ســبز حاشیه 
جاده آزادگان، کوی پرتو، جنگل کاری ۳۰ هکتاری و ۱۰۰ هکتاری در منطقه دو انشعاباتی داده شده 
است.حقانی خاطرنشــان کرد: نقطه پایانی این اتصاالت، لوله میدان استقالل است که از آنجا به 
کلکتور خیابان امام خمینی)ره( وصل شده و در مواقع بحرانی در تامین آب شبکه آبرسانی فضای 
ســبز کمک می کند.مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این منطقه یکی از مناطقی 
است که زمین های بایر و کشاورزی زیادی دارد و شهروندان ســاکن در این منطقه از ساماندهی 
نکردن مناسب یا رسیدگی آن گالیه هایی داشته اند، تصریح کرد: با توجه به اینکه کاربری زمین ها 
کشاورزی است، شهرداری مجاز به دیوارکشی و اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها نیست، با این 
حال در صورت ریخته شدن نخاله داخل زمین های مذکور، اقدام الزم از طریق شناسایی متخلفان 

و پاک سازی توسط شهرداری به عمل آمده است.

با مسئولان

اخبار

مسئول مرکز اردویی و راهیان نور سپاه 
صاحب الزمان )عج( مطرح کرد:

خدمت رسانی خادمان شهدا 
در گلستان

خبر ویژه

مســئول مرکز اردویــی و راهیان نور ســپاه 
صاحب الزمان )عج( اصفهان گفت: با شروع 
شیوع ویروس کرونا و لغو برنامه  اعزام های 
راهیان نور از استان ها به منطقه های عملیاتی 
جنوب و غرب کشور این سازمان با هماهنگی 
از سوی بنیاد شهید استان اصفهان و همکاری 
مسئول گلستان شــهدا طی برپایی طرحی 
با نام یادمان شــهدا برای ایجاد یک فضای 
جدید و بهتر در محوطه گلستان شهدا دست 
به کار شدند.عباس محمدی ادامه داد:  این 
طرح فرهنگی کــه تقریبا بیــش از یک ماه 
است که با شروع فعالیت ها در سطح شهر و 
برطرف شدن برخی محدودیت های کرونایی 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی محقق 
شده ،به همت  جوانان و با هدف ساماندهی 
فضــای فرهنگی گلســتان شــهدا و تکریم 
خانواده های شهدا ی عزیز و زائران گلستان هر 
عصر پنجشنبه به صورت مداوم تا پایان سال 
انجام خواهد گرفت.مســئول مرکز اردویی 
و راهیان نور ســپاه صاحب الزمــان )عج( 
اصفهان ادامه داد: اهــم فعالیت های انجام 
شده و صورت گرفته در این طرح به این شرح 
اســت: اجرای برنامه های فرهنگی و هنری 
در سطح گلستان، زیبا ســازی تمیزکاری و 
نظافت محیط گلستان شهدا به صورت مداوم، 
ضدعفونی کردن ســطح قبور وســطح های 
داخلی گلستان، پذیرایی بهداشتی از زائران، 
حمل افراد ســالخورده و کم توان و یا حمل 
و نقل مــادران و پدران شــهدایی که کهولت 
سن داشته با ویلچر، واکس زدن کفش ها، 
نگهداری کودکان در مهد کودک گلســتان و 
تاســیس پارک بازی واجــرای برنامه های 
هنری و فرهنگی برای این افراد و... .مسئول 
کمیته خادمان افــزود: می خواهیم محیط 
گلستان شهدا را به گونه ای آماده سازی کنیم 
تا همه  افراد جامعه از کوچک وبزرگ در این 
فضا احساس آرامش کنند واین محل مأمنی 

برای آرامش همگان باشد.

چهارباغ رنگ و بوی 
امام رضایی به خود 

گرفت
همزمان با شــروع دهــه کرامت 
خادمیاران آســتان قدس رضوی 
نورباران استان اصفهان با حضور 
در گذر چهارباغ با اجرای ســرود 
و صلوات خاصه امــام رضا)ع( و 
اهــدای گل، هدیــه و ژتــون غذا 
تبرکی حضرت به دختران و زنان 
نصف جهان؛ سالروز تولد حضرت 

معصومه)س( را گرامی داشتند.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز

بر اساس مصوبه شــماره ۵/۳۰۸ مورخ ۹۹/۰۳/۱۷ شورای اسالمی شهر فالورجان این شــهرداری در نظر دارد فک های متحرک )سازه های 
تبلیغاتی( در سطح شهر را جهت نصب بنرهای تبلیغاتی طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به 

مدت یکسال شمسی واگذار نماید.
- قیمت پایه اجاره هر عدد سازه تبلیغاتی بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ۲/4۵۰/۰۰۰ ریال و جمعًا برای 4۰ عدد سازه تبلیغاتی ماهیانه مبلغ 

۹۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.
- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰4/۱۹ به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل 

نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهی مزایده

جواد نصری- شهردار فالورجانم الف:890254 

نوبت اول
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ذهن آگاهی، یکی از روش های مهم در دنیای مدرن است 
که برای دور شــدن از خیاالت و زندگــی در زمان حال مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و تعاریف گوناگونی برای آن وجود 
دارد، اما تعریفی که به طور معمول برای ذهن آگاهی استفاده 
می شود؛ عبارت است از هوشیاری که از طریق توجه به هدف 
در لحظه کنونی پدیدار شده و به گونه ای غیر قضاوتی باعث 
آشکار شدن تجربیات لحظه به لحظه می شود.مهرداد ثابت، 
روانشناس در رابطه با ذهن آگاهی اظهار کرد: یکی از تعاریفی 
که برای ذهــن آگاهی وجود دارد توجه کردن به شــیوه ای 
خاص و هدفمند در زمــان کنونی، بــدون هرگونه قضاوت 
و پیش داوری است که این نشــان می دهد داشتن ذهن 
آگاهی به معنای بودن در زمان حال اســت و این موضوع 
بدان معناست که در لحظه ای که در آن به سر می بریم توجه 

ویژه ای داشته باشیم.
 وی با اشــاره به نخســتین هدف ذهن آگاهــی بیان کرد: 
یادگیری تمرکــز بر زمان حال به جای ســیر کردن در افکار 
گذشــته و آینده، نخســتین هدف ذهن آگاهی اســت که 
به تمامی افــراد کمک می کند بــا اندکی تمریــن از افکار، 
احساسات و حواس پنج گانه خود آگاهی بهتری پیدا کنند.

این روانشــناس تصریح کرد: ذهن آگاهی، توجه به شیوه 

خاص و برقراری ارتباط با زمان حال و به حداقل رســاندن 
تنش های مرتبط با افکار وقایع گذشته و آینده است که باعث 
کاهش اضطراب و افسردگی می شود، چرا که این هیجانات 
معموال با نگرانی هایی در خصوص آینده و ناراحتی هایی در 
مورد گذشته مرتبط اســت. ثابت گفت: با رها کردن خود از 
این افکار پریشــان کننده می توان اطالعات محیطی حال 
را شناســایی و پاســخ های انطباقی خود را افزایش داد و 
اطالعات وارد شــده را به طور صحیح تری پردازش و پاسخ 

رفتاری بهتری را انتخاب کرد.
وی ادامه داد: اگرچه ذهن آگاهی توجه کردن به زمان حال 
و بودن در آن است، اما هر ذهن آگاهی لزوما کاهش تنش 
نیســت و به حالت دو فرآیند حساسیت زایی و حساسیت 
زدایی به کار می رود که ماهیت حساسیت زایی و حساسیت 
زدایی ذهن آگاهی باعث افزایــش انعطاف پذیری ذهنی، 
افزایش پاســخ های رفتاری و عاطفی، توســعه ســطوح 
مهارت های مقابله ای و کاهش نگرش ها و هیجان های منفی 
می شود.این روانشناس در رابطه با نقش مهم ذهن آگاهی 
برای افزایش آرامش و امید بیشتر افزود: ذهن آگاهی باعث 
افزایش احســاس آرامش و امیدواری و توانایی بهتر برای 
مقابله با تنــش، افزایش اعتماد به نفــس و کنترل درونی 

می شود که در این خصوص، کابات زین، یکی از متخصصان 
در حوزه ذهن و زندگی مدعی شده نگرش ها و هیجان های 
منفی درباره موقعیت ها از طریق مشاهده غیرقضاوتی افکار 

به جای فرض افکار به عنوان واقعیت قابل تغییر است.
ثابت تصریح کرد: این روش باعث می شود افراد احساس 
کنند که روی پاســخ های هیجانی و رفتار های خود کنترل 
دارنــد و همیــن موضــوع باعث می شــود که احســاس 
خودکارآمدی افراد افزایش پیدا کند که در این راستا، تمرین 
ذهن آگاهی هنگام تجربه عواطف منفی توســط کودکان و 
نوجوانان می تواند موثر واقع شود، چراکه از سنین پایین یاد 
می گیرند که چگونه از تفسیر های خودکار احساسات شان 

در هر موقعیتی آگاه شوند.
وی گفت: افزایش حضور ذهن با انواع پیامد های سالمتی 
نظیر کاهــش درد، اضطراب، افســردگی و تنش ها ارتباط 
دارد؛ به طوری که برخی از متخصصان حوزه روانشناختی، 
اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی در تنظیم حس عاطفی 
افرادی که دچار اختالل اضطراب هستند را بررسی کرده و به 
این نتیجه دست یافته اند که درمان شناختی مبتنی بر ذهن 
آگاهی به بهبود نشــانه های تنش، اضطراب و عزت نفس 

منجر می شود.

آشپزی

ساالد سالمون 
ماهی سالمون سرشاز از اسیدهای چرب امگا 3، پروتئین، 

ویتامین های گروه B و ... است که به سالمت قلب، پوست و تناسب اندام 
بسیار کمک می کند. پس چه انتخابی بهتر از یک ساالد با این ماهی خوشمزه؟

مواد الزم: ماهی سالمون 150 گرم،نمک یک چهارم قاشق غذاخوری،فلفل سیاه یک 
چهارم قاشق غذاخوری،کاهو خرد شده 10 فنجان،گوجه گیالسی نصف شده دو فنجان،آووکادو 

پوست کنده و برش داده یک عدد،بیکن سرخ شده شش برش،نان کروتین به مقدار الزم
طرز تهیه: فر را روی دما 200 درجه قرار داده و اجازه دهید تا کمی گرم شود، در همین حین، ماهی 

سالمون را روی یک سینی پخت قرار داده و به میزان الزم نمک و فلفل روی آن بپاشید تا مزه دار شود. 
سپس سینی را به فر منتقل کنید و 18 تا 20 دقیقه زمان تنظیم کنید تا ماهی پخته شود، هر زمان 
که رنگ گوشت طالیی شد، وقت آن است که از فر خارجش کنید و اجازه دهید تا کامال سرد شود.
در ظرف سرو مورد نظرتان، کاهو، گوجه فرنگی، نان کروتین، آووکادو و بیکن را با یکدیگر ترکیب 
کنید. سپس همه مواد را با سس مخلوط کرده  و در نهایت به آن نمک و فلفل اضافه کنید.حاال 

ماهی سالمون که خنک شده است را ریز کرده و با بقیه مواد ساالد ترکیب کنید تا یکدست 
شود. ساال سالمون شما آماده است.این ساال تقریبا طبع سردی دارد، شما می توانید 

از فلفل بیشتر یا زیره استفاده کنید.اگر نان کروتین در دسترس ندارید، 
خودتان در خانه با طعم دار کردن نان تست و کرانچی کردن آن 

در کره و سیر، می توانید این نان را تهیه کنید.

روشی برای زندگی در حال و نادیده گرفتن تلخی های گذشته

»جرارد باتلر« در »قندهار« نقش مامور 
امنیتی را بازی می کند

 جهانگردی با »اورست«
 در شبکه افق

جرارد باتلر در حال اضافه کردن یک تریلر اکشن دیگر به کارنامه خود 
به نام قندهار، با اتحاد مجدد با کارگردان فیلم »سقوط فرشته« ریک 
رومان است.رومان این فیلم را بر اساس فیلمنامه ای با همکاری 
افسر اطالعاتی ارتش به نام میچل لفورچین نوشته است. باتلر در این 
فیلم نقش مامور مخفی سی آی ای را بازی می کند که در خاورمیانه در 
حال ماموریت مخفی است.

 مجموعه برنامه »اورست« با موضوع زندگی و فرهنگ در ملل مختلف، 
روز های فرد از شبکه افق پخش می شود.محور اصلی مجموعه اورست، 
اصالح تصور ذهنی مخاطبان نسبت به غرب و خارج از کشور است. این 
برنامه تالش می کند حس امید نســبت به آنچه در کشور در حوزه های 
مختلف رخ می دهد را به بیننده القا کند.الگوگیری از اتفاقات مثبتی که در 
کشور های دنیا می افتد، از دیگر اهداف تولید این مجموعه  است.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان اعالم کرد:
ارائه 23 خدمت غیرحضوری به مشترکین آبفای استان اصفهان

معـاون خدمـات مشـترکین و درآمـد شـرکت آبفـای اسـتان ، بـا داشـتن چهـار 
مدیریـت تحـت عنـوان خدمـات مشـترکین، پیـاده سـازی و اجـرای تعرفـه ها، 
وصـول و درآمـد و مشـترکین خـاص در تـالش اسـت در سـطح اسـتان خدمات 
شـرکت را به بهتریـن نحـو در اختیـار مشـترکین قـرار دهد. رضـا رضایـی، معاون 
خدمـات مشـترکین و درآمـد شـرکت آبفـای اسـتان اصفهـان در گفـت و گویـی 

اختصاصـی بـه برخـی از فعالیـت هـای ایـن بخـش اشـاره کرد.
وظیفه دفتر خدمات مشترکین را توضیح دهید؟

دفتر خدمات مشـترکین وظیفه نظارت بر حسـن ارائه خدمـات 23 گانه در بخش 
مشـترکین را دارد و نیز پاسـخ گویی به مراجعات حضوری مشـترکین و گسترش 
خدمات غیـر حضـوری ، ایجاد بسـتر هـای الزم بـرای بهبـود مسـتمر روش های 
انجام کار در کلیـه مناطق خودگران، تدوین و تنظیم قراردادهای بخش مشـترکین 

و همچنیـن پیگیری برون سـپاری فعالیت هـای مربوطه را بر عهـده دارد. 
در مـورد بهبـود مسـتمر روش هـای انجـام کار در کلیه مناطـق خودگران  بیشـتر 

توضیـح دهید؟
نظارت بـر بهبود روش هـا از طریق مهندسـی مجـدد و بازنگری وضعیـت موجود، 
پیگیری جداسـازی انشـعابات جدید و قدیم، پیگیری اصالح کنتورهای معیوب، 
نظارت بر حسـن اجرای قرائت کنتور و ارسـال صورت حسـاب مشـترکین، نظارت 
و پیگیـری رونـد تحویـل گیـری شـهرهای جدیـد و محـالت الحاقـی، پیگیـری 
پیمایش انشـعابات تـا حصول درآمـد، پیگیـری تاییـد انشـعابات چندخانواری، 
نظارت بر پاالیـش پرونده ها و همـکاری در اسـتقرار بایگانی الکترونیـک از جمله 

کارهای بهبود مسـتمر روش هـا در مناطـق خود گردان اسـت.
  در خصوص وظایف  دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه ها توضیحاتی ارائه کنید؟

دفتـر پیاده سـازی و اجـرای تعرفـه ها دومیـن دفتـر  از مدیریـت هـای چهارگانه 
معاونـت خدمـات مشـترکین و درآمـد اسـت که وظیفـه نظـارت بر اجـرای دقیق 

تعرفه هـای آب و فاضـالب در سـطح اسـتان را بر عهـده دارد.
 در مورد محاسـبه آب بها و حق انشـعاب کـه از وظایف این دفتر اسـت، توضیحاتی 

بیان کنید
 نظـارت و كنتـرل نـرم افزارهـای محاسـبه حقـوق برقـراری انشـعاب و آب بها به 
منظـور انطبـاق آن هـا بـا بخشـنامه هـا و دسـتورالعمل هـای ابالغـی ،نظـارت بر 
واگـذاری تخفیفـات قانونـی حقـوق برقـراری انشـعاب و صـدور مجـوز واگذاری 
تخفیـف بـرای جانبـازان –  مددجویـان –  ایثارگـران و کلیـه مشـمولین تخفیـف 
،تهیـه دسـتورالعمل هـای واگـذاری انشـعابات خـاص و نظارت بـر نحـوه اعمال 
تعرفـه هـا درخصـوص واگـذاری انشـعابات تجمعی،كنتـرل محاسـبات حقـوق 
برقراری انشـعاب پرونده هـای خارج از ظرفیـت قراردادی،تعییـن تكلیف پرونده 
هـای تفكیكـی و ادغامی مطابـق با ضوابـط آییـن نامـه عملیاتی شـركت، نظارت 
مسـتمر بر فعالیـت فـروش و خدمات پـس از فـروش 93 شـهر اسـتان، نظارت 
مسـتقیم بر نحـوه محاسـبه جریمه انشـعاب هـای غیـر مجاز اسـتان، نظـارت و 
کنترل متمرکز بر برگشـتی هـای آب بها، نظارت بر به روز رسـانی مسـتمر نرم افزار 
هـای بخـش مشـترکین،نظارت بـر تهیه صـورت هـای مالـی در بازه شـش ماهه 
و یک سـاله،نظارت بـر عملکرد واحـد هـای خودگـردان در تنظیم بودجه سـاالنه و 
کنترل هـای الزم بـرای تحقـق اهـداف بودجه مربـوط به بخـش تعرفه هـا. موارد 

ذکـر شـده در واقـع مهم ترین وظایـف دفتـر تعرفه هاسـت.

برای تشویق مشترکین کم مصرف چه برنامه هایی دارید؟
در سـال 98 مشـترکین کم مصرف کـه کمتـر از 14 متر مکعـب درمـاه آب مصرف 
کرده بودند مورد تشـویق قـرار گرفتندو به ازای هـر مترمکعب مصـرف، 170 تومان 

به آنهـا برگردانده شـد.
برای مشترکین پر مصرف چه جریمه هایی در نظر گرفته شده است؟

تعرفه هـای ابالغی به گونه اسـت که حالـت بازدارندگـی دارد زیرا زمانـی که بیش 
از الگـو آب مصرف شـود محاسـبه آب بهـا به صـورت  افزایـش پلکانی محاسـبه 

می شـود.
نقش دفتر وصول درآمد در معاونت خدمات مشترکین را شرح دهید؟

دفتـر وصـول درآمـد، سـومین دفتـر از چهـار مدیریـت حـوزه معاونـت خدمـات 
مشـترکین و درآمـد اسـت کـه وظیفـه اصلـی آن اعمـال مدیریـت بـر شـاخص 
هـای وصول بـه درآمـد در بخـش هـای جـاری و سـرمایه ای در کلیـه واحدهای 
خودگردان در سـطح اسـتان اسـت.  وظیفه دیگر این دفتر  وصول درآمدهای سر 
رسـید شـده شـرکت در بخش آب بها و حق انشـعاب،کنترل موارد وصول نشـده 
و راهنمایـی مشـترکین بدهـکار بـرای پرداخت بدهـی خـود از طریـق درگاه های 

حضـوری و غیـر حضوری اسـت.
بـا توجه به شـیوع ویـروس کرونا قرائـت کنتـور و پرداخـت آب بها به صـورت غیر 

حضوری از چـه راه هایـی امکان پذیر اسـت؟
هم اکنـون مشـترکان می تواننـد بـا تمـاس 1522 و شـماره گیری کلید 5، شـماره 
کنتـور خـود را اعـالم کننـد و سـپس رقـم آب بهـا محاسـبه و به وسـیله پیامک به 
مشـترک اعـالم می شـود؛ همچنین بـه منظـور رضایـت مشـترکان، روش دیگر، 
ارسـال پیامکی شـماره کنتـور بـرای کنتورنویس اسـت کـه در این روش، شـماره 
همراه کنتورنویس هـر محدوده برای مشـترکان پیامـک می شـود.در این روش، 
مشـترکان به وسـیله تلفـن همراه خـود طبق الگـوی: * شناسـه قبض # شـماره 

رقـم کنتـور را بـه شـماره 300001522 پیامـک می کننـد.روش دیگری کـه در حال 
راه اندازی است، ورود به پرتال شـرکت به آدرس www.abfaesfahan.ir و ثبت 
شـماره کنتـور در لینک تعیین شـده اسـت. تمام تـالش مـا در شـرایط اضطراری 
ناشـی از شـیوع ویروس کرونا حفظ سـالمت عموم شـهروندان عزیـز و همکاران 
تالشـگرمان اسـت و اولویت را تـا حدامکان بـر اجـرای اقدامات از طـرق مختلف 
با هـدف پیشـگیری از گسـترش ایـن ویـروس قـرار داده ایـم. همچنین نسـخه 
اندرویـدی خدمـات همـراه آبفـای اسـتان اصفهـان هم اکنـون به طـور رایـگان از 
فروشـگاه های اینترنتـی کافه بـازار، ایـران اپس و مایکـت قابل دریافـت و نصب 

روی تلفن هـای همـراه اسـت.
مشـترکان مـی تواننـد  بـا اسـتفاده از کـد دسـتوری #151522*6655* اقدام 
بـه ثبـت شـماره کنتـور واحـد مسـکونی خـود کننـد. گفتنـی اسـت اسـتفاده 
از کدهـای دسـتوری نیازمنـد نصـب هیـچ نرم افـزاری نیسـت و مشـترکان 
می تواننـد بـا گرفتـن کـد دسـتوری یـاد شـده بـا تلفـن همـراه خـود، خدمـات 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان را دریافـت کننـد . همچنیـن پرداخـت 
 آب بهـا  از طریـق درگاه هـای غیرحضـوری نظیـر پورتـال شـرکت بـه نشـانی

 www.abfaesfahan.ir   ، کارافزار)اپلیکیشـن( خدمـات همراه آبفای اسـتان 
اصفهـان، کـد دسـتوری)USSD( #151522*6655*  و 80  دفتـر پیشـخوان 

دولـت در سـطح اسـتان اصفهان امـکان پذیر  اسـت.
 لطفا در مورد خدمات 23 گانه شرکت آبفا توضیح دهید؟

خدمـات 23گانـه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان کـه از طریـق سـامانه 
1522 ارائه می شـوند عبارتنـد از:1- واگذاری انشـعاب آب 2- واگذاری انشـعاب 
فاضـالب 3- تغییـر کاربـری انشـعاب آب  4- پاسـخ بـه اسـتعالم مالکیـت 
انشـعاب آب  5- تغییـر مشـخصات مشـترکین آب و فاضـالب 6-تغییرتعـداد 
واحد مسـکونی مشـترکین آب و فاضالب  7- تغییـر ظرفیت قراردادی انشـعاب 

آب  8- تغییـر قطر انشـعاب آب 9- تفکیـک کنتـور آب10- تغییر مـکان کنتور آب 
11- آزمایش کنتور آب 12- تعویض کنتور آب 13- نصب سـیفون اضافی فاضالب 
14- قطع موقت و وصل انشـعاب آب  15- جمع آوری یا ادغام انشـعاب آب 16- 
تسـویه حسـاب بدهی مشـترکین آب و فاضالب 17- درخواسـت بررسی صورت 
حسـاب مشـترکین آب و فاضـالب  18- اعـالم کارکـرد کنتـور آب 19- مشـاهده 
سـوابق صورتحسـاب ها و پرداختی هـای مشـترکین آب و فاضـالب 20- فروش 
آب تانکری 21-پاسـخگویی به شـکایات مرتبط بـا آب و فاضالب 22- رسـیدگی 
به پیشـنهادات حـوزه آب و فاضالب 23- درخواسـت لـوازم کاهنده مصـرف آب .

 وظیفه دفتر مشترکین خاص چیست؟
  امور مشـترکین خاص زیر مجموعه معاونت درآمد و خدمات مشـترکین شرکت 
آب و فاضـالب اسـتان اصفهان اسـت که با هـدف تحقـق درآمدهای ذکر شـده در 
مـاده 11 قانون تشـکیل شـرکت هـای آب و فاضـالب  تشـکیل شـده و وظیفه آن 
به طور کلـی رسـیدگی بـه درخواسـت متقاضیان و مشـترکینی اسـت که شـرایط 
خاصی از نظـر میـزان لولـه گـذاری، میـزان مصـرف آب، میـزان عرصـه و اعیان و 

همچنین تعـداد واحدهـا دارند.
 مشترکین خاص چه گروه هایی از جامعه را در برمی گیرد؟

متقاضیـان انشـعاب آب و فاضـالب  بـا ظرفیت بیـش از 200 متـر مکعـب در ماه، 
مجتمـع هـای دارای بیـش از 50  واحـد مسـکونی،مواردی کـه بـرای آبرسـانی 
به آن هـا بیـش از 50 متـر  لولـه گـذاری نیـاز است،درخواسـت افزایـش ظرفیت 
بـه هـر میـزان  بـا هـر نـوع کاربری،درخواسـت فاضـالب بـرای اماکـن صنعتی و 
بیمارسـتانی،مکان هایـی کـه مجمـوع عرصـه و اعیـان آنهـا بیـش از 5 هـزار متر 
مربع باشـد.) البته در شـهرهایی که دارای مصوبه شـورا هسـتند این متـراژ تغییر 
مـی کند.(متقاضیانـی کـه ارائـه خدمات فاضـالب بـه آن هـا نیازمند لولـه گذاری 
است.شـایان ذکر اسـت با توجه به شـرایط بحـران آب در اسـتان اصفهان از سـال 
1392 بـه منظـور تقسـیم و توزیـع بهینـه آب در کل حـوزه هـای تحـت پوشـش 
شـرکت؛ کارگروهی با عنـوان » کارگروه تخصیـص آب« متشـکل از معاونت های  
بهره بـرداری، خدمات مشـترکین و درآمد و مهندسـی و توسـعه تشـکیل شـد که  
امور مشـترکین خاص، دبیری آن را برعهده دارد. کاربری های خـاص از جمله باغ 
ها، گلخانه ها، دامـداری ها، پرورش قـارچ، واحدهای غیر مسـکونی و متقاضیان 
با ظرفیت هـای غیر متعـارف و... بایـد جهت واگـذاری انشـعاب، مجـوز کارگروه 

تخصیـص آب را اخـذ کنند.
شـما در صحبت های خود به سـامانه خدمات غیرحضوری 1522 به عنوان یکی از 
زیرمجموعه های معاونت خدمات مشـترکین اشـاره کردید. در مورد این سـامانه 

و وظایفی کـه بر عهـده دارد توضیح دهید؟
سـامانه خدمـات غیرحضـوری 1522 در سـال 1395 بـه طور رسـمی افتتاح شـد 
و مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفـت.  این سـامانه بـا هـدف تمرکـز و ارائـه خدمات 
غیـر حضوری از طریـق تلفن ثابـت و همـراه برنامه ریزی شـده و هـدف آن حذف 
مراجعـه شـهروندان بـه ادارات آبفـا و ارائه خدمـات فـروش و پس از فـروش به 
صـورت تلفنی به مشـترکین اسـت. در حـال حاضر خدمـات 23 گانه شـرکت آب 
و فاضـالب اسـتان اصفهان در تمـام سـاعات شـبانه روز از طریق تماس با شـماره 
تلفن چهار رقمی 1522 و انتخـاب 9 کلید و 17 زیر کلید به متقاضیان و مشـترکین 

ارائـه می شـود. 
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