
آگهی مزایده

تولیت موقوفه امیر جمله- سید عبدالرضا درمیانی

تولیت موقوفه امیر جمله در نظر دارد یک واحد تجاری، مســکونی و اداری از مجتمع )تجاری- اداری- مســکونی( موقوفه امیر جمله به مشخصات ذیل واقع در 
اردستان ابتدای بلوار امام خمینی )ره( جنب بانک قوامین ساختمان موقوفه امیر جمله را از طریق مزایده کتبی برابر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 

به متقاضیان واجد شرایط به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نماید.
مشخصات:

1- یکباب واحد تجاری)مغازه شماره 4( به مساحت 41 متر مربع با اجاره پایه ماهیانه 6/700/000 
)واحد مذکور دارای امتیاز آب، برق، تلفن و کولر گازی می باشد(

2- یکباب واحد اداری )اداره اوقاف و امور خیریه سابق( به مساحت 175 متر مربع با اجاره پایه ماهیانه 9/500/000 ریال
)واحد مذکور دارای امتیاز آب، برق، تلفن و کولر، شوفاژ و آسانسور می باشد(

3- یکباب واحد مسکونی به مساحت 80 متر مربع با اجاره پایه ماهیانه 5/300/000 ریال
)واحد مذکور دارای امتیاز آب، برق، تلفن و کولر، شوفاژ، کابینت و آسانسور می باشد(

 شروط و تعهدات:
1- متقاضیان شرکت در مزایده می بایستی 10 درصد از مبلغ سالیانه اجاره پیشنهادی واحد مورد نظر به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه تولیت موقوفه امیر جمله 
و تقاضای کتبی خود را در پاکت در بسته تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/04/14 تحویل دبیرخانه دفتر تولیت موقوفه امیرجمله نموده و رسید دریافت نمایند.

2- کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1399/04/15 تشکیل و به پیشنهادات واصله رسیدگی خواهد نمود.
3- متولی موقوفه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- هزینه های کارشناسی و انتشار آگهی مزایده بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
تلفن تماس: 09131075589 قاسمی

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

اصفهان با رشد بیش از 50 درصدی بیکاران از زمستان سال گذشته تا کنون روبه رو بوده است؛

بیکاری؛ بالی جان نصف جهان
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 احداث بزرگ ترین ایستگاه متروی 
اصفهان در میدان امام علی)ع( 

  شهردار اصفهان خبر داد:  

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 پیشرفت ۵۰ درصدی 
 طرح مسکن محرومان

 در  استان

پاسخگویی 4 ساعته تلفنی 
 شهردار اصفهان 

به شهروندان 
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:
شبکه های اجتماعی بستر 

 مناسبی برای اجرای 
برنامه های دهه کرامت است
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 افزایش 7۵ درصدی جرائم اجتماعی
 طی سه ماهه نخست امسال در اصفهان؛

  باز هم پای » کرونا«
 در میان است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

َاَبرپروژه نورد 
گرم؛ دورنمای 
خودکفایی در 
تولیدات ورق
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ایستگاه میدان 
امام علی )ع(

سپاه اصفهان 1۰۰۰ 
سری جهیزیه تولید 
داخل به نیازمندان 

هدیه می دهد

 تجدید آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور تنظیف، رفت و روب و جمع آوری

 پسماند شهر گز برخوار و نگهداری و حفاظت فیزیکی و پشتیبانی اماکن متعلق به شهرداری 

شهرداری گز برخوار در نظر دارد نسبت به واگذاری امور تنظیف، رفت و روب و جمع آوری و حمل پسماند شهر گز برخوار و نگهداری و حفاظت فیزیکی و پشتیبانی 
اماکن متعلق به شهرداری برای سال های 1399-1400 از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

بنابراین از کلیه شرکت های دارای رزومه کاری مرتبط و سابقه همکاری در زمینه یاد شده به منظور شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
تذکرات: 

1- مدت انجام کار: پس از پایان قرارداد شرکت قبلی و به مدت 12 ماه شمسی )یک سال کاری( می باشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه به دو روش:

الف( ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل 3 ماهه
ب( فیش واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری به شماره 0104516404008 نزد بانک ملی ایران شعبه گز برخوار 

3- دریافت اسناد مناقصه: واریز مبلغ ششصد هزار ریال به حساب شماره 0104516396002 برای دریافت اسناد مناقصه الزامی است.
4- شرایط متقاضیان:

الف( فقط اشخاص حقوقی واجد شرایط می توانند در این مناقصه شرکت نمایند.
ب( حداقل انجام یک قرارداد با موضوع مشابه در یک شهرداری واقع در کشور الزامی است.

5- مهلت دریافت اسناد: واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز پنج شنبه 1399/4/5 تا روز یک شنبه 1399/4/22 به دبیرخانه شهرداری 
گز برخوار مراجعه نماید.

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت: پایان وقت اداری روز یک شنبه به تاریخ 1399/4/22 می  باشد.
6- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادها: استان اصفهان- شهر گز برخوار ابتدای بلوار معلم- ساختمان شهرداری- دبیرخانه شهرداری می باشد.

الف( تحویل اسناد فقط در قبال ارائه فیش واریزی به حساب فوق الذکر انجام می گیرد.
ب( شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و کلیه تکالیف مقرر در اسناد مناقصه می باشد.

شهرداری گز برخوار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
ج( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد ذکر شده و مشروح شرایط توسط اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری گز برخوار ارایه می گردد.

شرکت کنندگان باید کلیه مدارک را پس از امضاء صاحبان امضاء شرکت و مهر مربوطه در پاکت هایی که از واحد دبیرخانه شهرداری دریافت نموده اند گذاشته و 
به صورت الک و مهر شده تحویل دبیرخانه حراست داده و رسید دریافت نمایند.

روابط عمومی شهرداری گز برخوار م الف:891854

نوبت اول

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 
تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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»اون« برنامه  نظامی علیه »این« را متوقف کرد
رییس کره شــمالی دســتور توقف برنامه اقدام نظامی علیه همســایه جنوبی کشورش را صادر 
کرد.»کیم جونگ اون«، رییس کره جنوبی تصمیــم گرفت »برنامه های اقدام نظامی« را علیه کره 
جنوبی متوقف کند.خبرگزاری »یونهاپ« کره جنوبی گزارش داد در جلســه ای که به ریاســت کیم 
برگزار شد، او تصمیم گرفت این برنامه ها را لغو کند.کره شمالی که به اقدامات تبلیغاتی کره جنوبی 
در نواحی مرزی چندین بار هشدار داده بود اخیرا  دفتر ارتباطات میان دو کره را منفجر و تخریب کرد 
تا پیام هشداری به سئول ارسال کرده باشد.»کیم یو جونگ« خواهر رهبر کره شمالی پیش تر گفته 
بود که در صورت تعلل سئول در قطع فعالیت فعاالن ضد پیونگ یانگ در مناطق مرزی، کشورش به 
توافق نظامی که در سال 2018 با کره جنوبی حاصل شد، خاتمه می دهد. یکی از سخنگویان حزب 

حاکم کره شمالی نیز گفته بود که کره جنوبی در تعهدات خود صداقت ندارد.

توئیتر  باز هم یکی از پیام های »ترامپ« را مخفی کرد!
رییس جمهور آمریکا باز هم از خط قرمز توئیتر گذشت و با انتشار پیامی که حاوی مضامین خشونت آمیز 
است، واکنش این شــبکه اجتماعی را برانگیخت.این چهارمین بار در یک ماه گذشته است که توئیتر 
علیه فعالیت های رسانه ای ترامپ موضع گیری می کند. ترامپ در پیامی که خط قرمز توئیتر را رد کرد؛ 
در واکنش به اعتراضات اخیر آمریکا نوشــته بود: تا زمانی که من رییس جمهور شما هستم هرگز یک 
منطقه خودمختار در واشنگتن به وجود نخواهد آمد. اگر آنها برای این کار تالش کنند، با برخوردی جدی 
روبه رو خواهند شد.توئیتر به رغم مخفی کردن، همچنان اجازه خواندن این نوشته را به مخاطبانش داده 
اما در باالی متن ترامپ، پیامی را با این محتوا منتشــر کرده است: این توئیت قوانین شبکه را به دلیل 
رفتار نامناسب نقض کرده است.فیسبوک نیز  یکی از پیام های تبلیغاتی کارزار انتخاباتی ترامپ را که در 
صفحه او و معاونش »مایک پنس« منتشر شده بود حذف کرد زیرا در این تبلیغ، با انتشار نمادی متعلق 

به آلمان نازی، سیاست های این شرکت مبنی بر عدم نفرت پراکنی، نقض شده بود.

قطر،  رژیم صهیونیستی را تهدید کرد
قطر تهدید کرده است در صورت الحاق کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی، کمک های مالی خود را 
به نوار غزه در راستای اعمال فشار بر تل آویو قطع خواهد کرد.کانال 1۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به 
نقل از دیپلمات های غربی گزارش داد که قطر اخیرا تهدید کرده است که در صورت اجرای طرح الحاق 
کرانه باختری میلیون ها دالر کمک خود را به نوار غزه قطع خواهد کرد. قطر  در نشست اخیر کشورهای 
پشتیبان مالی تشکیالت خودگردان فلســطین، پیام خود را در این باره به تل آویو ابالغ کرده است.
گفتنی است کمک های مالی قطر به نوار غزه بسیار حائز اهمیت است زیرا برای حفظ ثبات و توافق 

آتش بس غیر رسمی میان رژیم صهیونیستی و حماس اهمیت زیادی داشته است.

افزایش تنش در شبه قاره؛ 

پاکستان و هند 50 درصد از دیپلمات های یکدیگر را اخراج کردند
وزارت خارجه پاکستان ضمن احضار کاردار سفارت هند، اخراج نیمی از دیپلمات های هندی را مقابله 
به مثل با تصمیم وزارت خارجه هند دانست.وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به اخراج دیپلمات های 
این کشور از خاک هند ضمن احضار کاردار سفارت هند، 50 درصد از دیپلمات های این کشور را اخراج 
کرد.پاکســتان تصریح کرد: دیپلمات های هندی باید ظرف 7 روز خاک پاکستان را ترک کرده و از 
این کشور خارج شوند.وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به اقدام هند مبنی بر اخراج دیپلمات های 
پاکســتانی تاکید کرد: ما تصمیم هند را بهانه ای می دانیم که اتهام های آن کامال غلط اســت.این 
وزارت خانه اضافه کرد: اقدام هند صرفا ایجاد جنجال خبری اســت تا مردم از نگاه به حوادث تلخ 

این روزهای کشمیر رویگردان شوند.

روند تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت رسما  کلید خورد؛

اروپا جانب ایران ر ا خواهد گرفت یا آمریکا؟

اخیرا  اعالم شــده که فعالیت های دولت  علیرضا کریمیان
آمریکا برای تصویب قطعنامه ضد ایرانی در 
شواری امنیت رسما کلید خورده است؛ بهانه ای تازه برای دست اندازی 
ها و دشمنی های بیشتر علیه ایران که از سوی آمریکایی ها برنامه ریزی 
شده اســت و هر چند کارشناسان سیاسی معتقدند شــاید به راحتی 
شکســت بخورد؛ اما نمی توان از احتمال به پیروزی رسیدن آن هم به 
آسانی گذشت. یک رسانه غربی مدعی شــده است منابع دیپلماتیک 
گفته اند قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی 
علیه ایران شانسی برای تصویب در شورای امنیت سازمان ملل متحد 
ندارد. یک دیپلمات غربی نیز  گفت: این قطعنامه ممکن است حتی در 
کسب ۹ رای الزم برای وادار کردن روسیه یا چین به استفاده از حق وتو 
هم ناکام بماند. فارن پالیسی نوشته این قطعنامه در صورت تصویب ذیل 
فصل هفت منشــور ملل متحد قرار خواهد گرفت.منابع دیپلماتیک به 
پایگاه مجله »فارن پالیسی« گفته اند این قطعنامه از شانس اندکی برای 
تصویب در میان 15 عضو شــورای امنیــت برخوردار اســت.برخی از 
دیپلمات های شورای امنیت و سایر کارشناســان مسائل تسلیحاتی 
اقدام آمریکا را تالشی برای کسب امتیاز های سیاسی در داخل آمریکا 
می دانند و نه چیزی که هدف آن مقابله با اقدامات ایران است.قطعنامه 
پیشنهادی آمریکا خواستار منع فروش، عرضه یا انتقال سالح یا اقالم 

مرتبط از سوی ایران است. این قطعنامه همچنین کشور ها را از فروش، 
عرضه، یا انتقال ســالح یا اقالم مرتبط به ایران، مگر در صورت موافقت 
کمیته ای در شورای امنیت منع می کند.پیش نویس آمریکا عالوه بر این 
از کشور ها می خواهد چنانچه دالیل متقنی در دست دارند مبنی بر اینکه 
محموله ای در خاک آن ها ممکن اســت حاوی اقالم ممنوعه از ایران 
باشد، اقدام به بازرسی آن کنند. تهدیدات و اقدامات ضد ایرانی آمریکا 
البته به همین جا ختم نمی شــود؛ آمریکا تهدید کرده در صورتی که در 
تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران موفق نشود از یکی از بند های 
برجام برای بازگرداندن همه تحریم های سازمان ملل استفاده خواهد 
کرد.ماده ای در برجــام که مقام هــای دولت آمریکا مدعی هســتند 
می توانند از آن بــرای بازگرداندن تحریم های تســلیحاتی علیه ایران 
استفاده کنند »ســاز و کار حل و فصل اختالفات« است که با نام های 
دیگری مانند »مکانیســم ماشــه« یا »ســاز وکار بازگشــت خودکار 

تحریم ها« هم شناخته شده است.
با این وجود چین و روســیه تصریح کرده اند که آمریــکا از این توافق 
هسته ای خارج شــده و از هیچ حقی برای رجوع به مفاد برجام جهت 
بازگرداندن تحریم ها علیــه ایران برخوردار نیســت. یکی از مهم ترین 
مســائل در جریان تصویب قطعنامه علیه کشــورمان چگونگی موضع 
گیری کشورهای اروپایی طرف برجام خواهد بود هر چند این کشورها 

اخیرا قطعنامه ضد ایرانی پیشــنهادی آمریکا در آژانس انرژی اتمی را 
تایید و تصویب کردند؛ اما ظاهرا بنا ندارند تا قطعنامه ضد ایرانی آمریکا 
در شــورای امنیت را تصویب کنند. بررســی واکنش مقامات اروپایی 
پس از تصویب قطعنامه نیز نشان می دهد که آنها تمایل ندارند در حال 
حاضر پرونده ایران به شــورای امنیت برده شود. بر این اساس یکی از 
واکنش های محتمل ایران به فشار آژانس می تواند تعلیق همکاری های 
داوطلبانه با آژانس ذیل پروتکل الحاقی باشد که بازرسی های آژانس را 
محدود خواهد کرد. این کشورها اعالم کرده اند که طی نشستی در آلمان 
از حفظ برجام حمایت خواهند کرد. کارشناسان سیاسی می گویند اروپا 
می داند بردن پرونده ایران به شورای امنیت یعنی نابودی کامل برجام.

این موضوع نشان از ضعف و انفعال کشورهای اروپایی مقابل آمریکای 
ترامپ است و وجهه مســتقل بودن آنها را زائل می کند، از سوی دیگر 
باعث می شود ایران فعالیت هســته ای خود را بدون هیچ محدودیت 
بین المللی با شتاب بیشــتر دنبال کند. روزهای آینده بدون شک یکی 
از سرنوشت سازترین رویدادها در ســازمان ملل اتفاق خواهد افتاد که 
هر نوع موضع گیری در نهایت می تواند در رویه های بین المللی در ماه 
های آینده تاثیر زیادی داشــته باشــد. اینکه آمریکا می تواند روسیه، 
چین و اروپا را در مدار خواسته های خود قرار دهد یا نه به شدت برنفوذ 

آمریکایی در دنیا تاثیر گذار خواهد بود.

وزارت خارجــه آمریــکا در گزارش جدیــد خود که 
برای بررسی پایبندی کشــورها به معاهدات کنترل 
تسلیحاتی منتشــر می کند، اعتراف کرده که ایران 
در حال انجام فعالیت های مرتبط با ساخت سالح 
هسته ای نیســت.این اعتراف در بخشی از گزارش 
موســوم به »پایبندی و تبعیــت از توافق نامه های 
کنترل تسلیحاتی، منع اشاعه و خلع سالح« که روی 
وب سایت وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته،  مطرح 
شده اســت.وزارت خارجه آمریکا در بخش مربوط 
به ارزیابی پایبندی ایران بــه معاهده »ان پی تی« 
نوشته اســت: »ارزیابی ایاالت متحده طی دوران 
گزارش دهی همچنان این اســت که ایران در حال 
انجــام فعالیت های کلیــدی مرتبط بــا طراحی و 
ساخت سالح هسته ای نیست.«واشنگتن، به غم 

این در گزارش مدعی شــده که ایران همچنان باید 
به »ســوال های مهمی« در خصوص فعالیت های 
ادعایی خــود در گذشــته در زمینه »ســالح های 
هسته ای« توضیح دهد.در این گزارش آمده است: 
»با وجود ایــن، همچنــان که در گــزارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی موسوم به »ارزیابی نهایی 
موضوعات برجســته حال و گذشــته در خصوص 
برنامه هسته ای ایران« به تاریخ دسامبر 2015 آمده 
ایران هنــوز باید به ســوال های مهمی در خصوص 
برنامه سالح های هســته ای خود در گذشته پاسخ 
دهد.«وزارت خارجه آمریکا در این گزارش همچنین 
از افزایش دانش هسته ای ایران ابراز نگرانی کرده 
اســت.وزارت خارجه آمریــکا در ادامه بــه ادعای 
مطرح شده علیه ایران در گزارش آژانس بین المللی 

انرژی اتمی اشاره کرده و خواستار همکاری ایران با 
این نهاد بین المللی شده است: »در پرتو نگرانی های 
جدید در خصوص همکاری پادمانی ایران که آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی آنها را در پنــج ماه پایانی 
دوره گزارش دهی مطرح کرده ما این را مورد تاکید 
قرار داده ایم که ایران نباید کوچک ترین قصوری در 
همکاری کامل با آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
به خرج دهد و به تعهــدات پادمانی خودش پایبند 

باشد.«

اعتراف وزارت خارجه آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران

رییس جمهور ضمن هشدار به آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: رفتار ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره دوستانه و قانونی بوده است و همیشه با آن ها همکاری 
کرده ایم و آن ها روزانه از جا هایی که درخواست داشته اند، بازرسی کرده اند.وی افزود: این اواخر آمریکا و رژیم صهیونیستی به آژانس بین المللی انرژی هسته ای فشار وارد 
کردند و من نگرانم این شیادان آژانس را آلوده کنند، در صورتی که قضاوت آژانس همواره باید صحیح باشد.روحانی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی با فشار خود آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را وادار به نبش قبر کرده اند، گفت: کار آژانس این است که درباره مواد هسته ای در اختیار کشور ها نظارت داشته باشد و  صلح آمیز بودن فعالیت های 
هسته ای کشور ها را کنترل کند.رییس جمهور بیان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی به آژانس فشار آوردند تا بر موضوعی که مربوط به هجده سال پیش است، نظارت کنند و 
با این فشار ها آژانس را از مسیر اصلی خود منحرف می کنند.وی با تاکید بر اینکه پاسخ دادن برای ما آسان است، اما مبنای ما همیشه همکاری بوده و این روند را همچنان 
حفظ می کنیم، افزود: خود آژانس بین المللی انرژی توجه داشته باشد با این فشار ها از مسیر قانونی خود منحرف نشود.روحانی با اشاره به اینکه اروپایی ها شرمنده ما 
هستند، تصریح کرد: اروپاییان از سال ۹7 تاکنون به وظایف قانونی و تعهدات خود قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام عمل نکرده اند و تلفنی و حضوری از ما عذرخواهی 

می کنند حال در این شرایط خاص که این دو کشور ایجاد کرده اند، ما از سه کشور اروپایی صدور چنین قطعنامه ای را توقع نداشتیم.

نقل قول روزهشدار »روحانی« به آژانس بین المللی انرژی اتمی

وز عکس ر

حمله یک خودرو به 
ساختمان سفارت 
چین در آرژانتین

به تازگی فــردی قصد داشــته با 
خودرو، وارد ســاختمان سفارت 
چین در »بوینس آیرس« شــود.

این فرد 2۴ساله که مدعی بود مواد 
منفجره به همــراه دارد، خودروی 
خــود را بــه در ورودی ســفارت 
 چیــن  زده که موجب خســاراتی

 شده است.

دردسر هیئت رییسه برای تشکیل کمیسیون قضایی مجلس
عضو هیئت رییسه مجلس شــورای اســالمی جزییاتی از تصمیم این هیئت برای تعیین تکلیف 
تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی را تشریح کرد.حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: کمیسیون های 
قضایی، شوراها و فرهنگی با استقبال کمتری از سوی نمایندگان در این دوره مواجه بودند که با در 
نظر گرفتن توانمندی ها و تحصیالت نمایندگان و سوابق شــان، این کمیسیون ها، به جز کمیسیون 
قضایی و حقوقی چیدمان شده است.وی با اشــاره به تصمیم هیئت رییسه مجلس برای تعیین 
تکلیف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اظهارداشت: با توجه به اینکه در این دوره مجلس، 1۴ 
نماینده کســری داریم و به خاطر کرونا نیز انتخابات مرحله دوم در فروردین انجام نشد ، اشکالی 
است که به واسطه کرونا وارد شده است، بنابراین باید تصمیم مدیریتی در این خصوص گرفته شود 

و یا اینکه به نوعی استثنائا درباره کمیسیون قضایی که مشکل ایجاد شده، تصمیمی اتخاذ شود.

طرح الزام دولت به توقف اجرای پروتکل الحاقی تهیه شد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت: طرح الزام دولت به توقف اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی تهیه و برای تصویب به صحن علنی ارائه می شــود. ابوالفضل عمویی از تهیه 
بیانیه این کمیسیون در واکنش به قطعنامه شــورای حکام خبر داد. در این بیانیه آمده است، مجلس 
شورای اسالمی در ماده ۶ از »قانون اقدام متناســب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای 
برجام« مصوب سال 1۳۹۴ همکاری دولت ایران با آژانس را منوط به رعایت مصالح ملی کرده است و 
اکنون با توجه به قطعنامه مغرضانه شورای حکام، کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی در راستای صیانت از حقوق مسلم ملت ایران طرح »الزام دولت جمهوری اسالمی ایران 

به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی« را تهیه و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه می کند.

وزارت دفاع ترکیه از درگیری در مرز ایران خبر داد
وزارت دفاع ترکیه در بیانیه ای از وقوع یک درگیری در مرز ایران خبر داد.وزارت دفاع ترکیه در بیانیه ای 
اعالم کرد که در نتیجه درگیری در نزدیکی مرز ایران یک ســرباز جــان باخته و 2 نفر دیگر مجروح 
شــده اند.در این بیانیه آمده اســت: درگیری زمانی رخ داد که نیروهای ترکیه در منطقه حکاری و 
یوکسک اوا در حال گشت زنی بودند.طی روزهای اخیر عملیات علیه تروریست های »پ ک ک« 
و پژاک در دو سوی مرزهای ایران و ترکیه افزایش یافته است.ترکیه همچنین عملیات هایی نیز در 

شمال عراق انجام داده که پنجه عقاب و پنجه ببر نام گرفته است.

تحریم ها، ارائه خدمات به پناهندگان را تحت تاثیر قرار می دهد
نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد تاثیر تحریم ها را میان مرزی دانست و گفت: تحریم ها بر 
همه امور حتی بر پناهندگان و ارائه خدمت به آنان تاثیر می گذارد.»ایوو فریسن« ادامه داد: وظیفه اصلی 
ما به طور اساسی حمایت از کشورهایی است که به اتباع خدمات ارائه می دهند تا بتوانند خدمات را بهتر 
در اختیار پناهندگان قرار دهند.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیر تحریم ها بر نحوه ارائه خدمات به 
پناهندگان و اینکه کمیســاریای عالی چه کمکی در این زمینه انجام می دهد، گفت: کمیساریای عالی 
سازمان ملل متحد یک نهاد بشردوستانه است و بحث تحریم ها در حوزه کاری ما نیست؛ اما تحریم ها 
بر همه امور از جمله قیمت ها تاثیر می گذارد. همانطور که در مغازه ها می بینیم قیمت ها باال رفته؛ هزینه 
آموزش هم افزایش یافته اســت و همه این ها بر اتباع هم تاثیر می گذارد.  فریســن، تاثیر تحریم ها را 
موضوعی میان مرزی عنوان و تصریح کرد: ۹7درصد پناهندگان در مناطق شهری زندگی می کنند و تاثیر 
تحریم ها روی آنان بسیار مشهود است.وی ادامه داد: تالش ما این است به سازمان ملل توضیح دهیم 
چه اتفاقاتی می افتد و چه مشکالتی پیش روی اتباع قرار دارد تا از این طریق کمک های بشردوستانه 

را داشته باشیم.

کافه سیاست

نماینده سابق مجلس:

  قرار بود نان شب مردم 
در اولویت باشد!

نماینــده ســابق مجلــس با اشــاره به 
اولویت های کشور در شرایط فعلی گفت: 
»قرار بود نان شب مردم در اولویت باشد. 
در این وضعیت کرونا، تحریم و قطعنامه 
اولویت این اســت؟ اینکه اینستاگرام را 
ببندیم، اســم فرودگاه مهرآبــاد را تغییر 
دهیم و ... چقدر در اولویت است؟! باید به 
فکر مردم بود که سطح زندگی  آنان ظرف 
مدت سه ماه 75 درصد تنزل پیدا نکند«.

قاســم میرزایی نیکو  ادامه داد: »مطرح 
کردن برخی از مســائل غیر از هزینه برای 
کشــور چیزی ندارد و موجب دلســردی 
مردم اســت. صحبت از محــدود کردن 
فضای مجازی همین انــدک امید باقی 
مانده را از بین می بــرد زیرا االن با فضای 
مجازی زندگی خود را می گذرانند، کلی از 
استارت اپ ها، مجموعه فروشگاه ها و ... 
به فضای مجازی وابســته هستند«.وی 
افزود: »این حرف ها نشــانه بسته کردن 
لبته من فکر می کنم که فقط  فضاســت ا
مطرح کردن اســت چون می خواهند دل 
برخی را خوش کنند. به هرحال ما افرادی 
را داریم که در مجلــس دهم بودند و االن 
در هیئت رییسه نشســته اند و از اول هم 
مسئله شــان این بود کــه فضای مجازی 

محدود شود«.
 ایــن نماینده پیشــین مجلــس در نقد 
لیباف  لیباف گفت: »قا ســخنان اخیر قا
گفت چرا وقتی ما مکاتبــه می کنیم باید 
خارجی ها بفهمند، اگر این طور باشد چرا 
وقتی با بوئینگ و ایرباس پرواز می کنید 
آن ها می بینند؟ چرا وقتی خریدهای کالن 
اســتراتژیک می کنید آن ها باید ببینند؟ 
مگه دو نفر فرد معمولی اطالعات آنچنانی 
دارد که نباید کســی بفهمد؟! متاســفانه 
اطالعــات آنچنانی همانجایی اســت که 
جلوی انتشار آن گرفته نشد و برخی روی 
آن مانور داده و بر اساس همان قطعنامه 

صادر می کنند«. 

کنش مقامات اروپایی پس از تصویب  بررسی وا
قطعنامه نیز نشان می دهد که آنها تمایل ندارند در 

حال حاضر پرونده ایران به شورای امنیت برده شود

بین الملل
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مدیرکل پست استان در جلسه شورای آموزش و پرورش:

تحقق دولت الکترونیک بدون پست امکان پذیر نیست
مدیرکل پست استان با حضور در جلسه شــورای آموزش و پرورش استان که به ریاست استاندار 
اصفهان برگزار شد، سرویس احراز هویت مکانی و فردی را جهت ثبت نام دانش آموزان پایه های 
اول و هفتم تشریح کرد.باقری ابتدا از اعتماد مســئولین آموزش و پرورش به پست تقدیر کرده  و 
افزود: تحقق دولت الکترونیک بدون استفاده از زیر ساخت های پست امکان پذیر نیست.وی در 
ادامه بیان داشت: این سرویس پستی با استفاده از زیر ساخت های پستی و اطالعات مکانی کشور 
نزدیک ترین مدرسه را برای ثبت نام معرفی می کند و در فاز دوم راستی آزمایی آن توسط موزعین 
پست انجام می شود.مدیرکل پست اســتان اصفهان افزود: پست اســتان به عنوان تنها نماینده 
رسمی دولت جهت توزیع، وصول مرســوالت و سایر خدمات مرتبط با پســت اجازه ورود به درب 
منازل و اماکن را دارد.باقری تاکید کرد: موزعین پســت استان از شریف ترین، نجیب ترین و مورد 
اعتماد ترین نیرو های به کار گرفته شده در مجموعه پست دولتی هستند و با آموزش های تئوری و 
تجربی به تمامی آدرس ها مسلط هستند و بخش راستی آزمایی مکانی و فردی در سرویس های 

مشابه قبلی را به خوبی انجام داده اند. 

 طرح های ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی اصفهان 
به اجرا درمی آید

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در یک سال  گذشته، 
از برنامه ریزی برای اجرای طرح هایی در راستای ارتقای بهره وری و ارزش افزوده در بخش کشاورزی 
این اســتان خبر داد.مهرداد مرادمند گفت: یکی از بحث های اصلی بخش کشاورزی تنظیم بازار و 
فرآوری محصوالت کشاورزی، جلوگیری از خام فروشی و همچنین کاهش ضایعات است که ایجاد 
زنجیره های ارزش و تولید در دستور کار قرار گرفت تا محصوالتی مانند شیر، گوشت مرغ، تخم مرغ، 
زعفران و گل محمدی که در استان ارزش افزوده و مزیت نســبی دارند، زنجیره تولیدشان تکمیل 
شود تا ارزش افزوده و بهره وری بیشتر آنها را به بخش کشاورزی برگردانیم.وی افزود: تالش داریم 
با ایجاد زنجیره ارزش، محصوالت را صادرات محور تولید کنیم تا هر زمان که ضرورت داشت، آمادگی 
این موضوع را داشته باشیم؛ اگرچه در حال حاضر محصوالت لبنی از جمله خامه، گلخانه ای مانند 
فلفل دلمه ای رنگی، گوجه فرنگی و شیر خشک از استان در حال صادرات است.مرادمند تاکید کرد: 

در باره صادرات و تولید با کیفیت تر نیز برنامه هایی داریم که امیدواریم به نتیجه برسد.

 اجرایی شدن کنسرسیوم سنگ های تزئینی، خواسته 
فعاالن معدن اصفهان

رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اجرایی کردن کنسرسیوم سنگ های تزئینی 
و تشکیل کنسرسیوم معادن ســنگ آهن، از جمله خواســته های فعاالن بخش معدن اصفهان 
است. مجتبی کاروان در پنجمین جلســه کمیســیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان، تالش برای 
اجرایی کردن کنسرسیوم سنگ های تزئینی و تشکیل کنسرســیوم معادن سنگ آهن را از جمله 
خواســته های فعاالن بخش معدن اصفهان بیان کرد و گفت: بخش سنگ تزئینی بین یک تا پنج 
میلیارد دالر می تواند ارزآوری داشته باشد.رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان افزود: 
دولت برای تحقق این امر باید با بخش خصوصی در این زمینه تعامل کند.وی، عدم وجود برندینگ 
در بخش سنگ را مهم ترین مشکل سنگ کشور دانست و گفت: در صورت ایجاد شرکتی برای تجمیع 
ظرفیت های موجود و عملیاتی شدن تجارت خارجی بسیاری از مشــکالت این حوزه رفع خواهد 
شد.کاروان، از فعاالن حوزه معادن کشور درخواست کرد برای ایجاد شرکت توسعه صادرات سنگ 
کشور و بهره مندی از کمک های دولتی به کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان اعالم آمادگی کنند.

اصفهان با رشد بیش از 50 درصدی بیکاران از زمستان سال گذشته تا کنون روبه رو بوده است؛

بیکاری؛ بالی جان نصف جهان

کرونا عالوه بر آشــکار کــردن چاله های  مرضیه محب رسول
ناپیــدای اقتصــاد ایران، زخــم قدیمی 
بیکاری در کشور را که طی دو سال گذشته می رفت تا اندکی بهبود یابد 
ناسورتر از همیشه کرده است. در روزهای گذشته اعداد و ارقام متفاوتی 
از ســوی دولت در مورد بیکاری ارائه شــده است. از یکســو به گفته  
مدیرکل بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل وزارت کار، تاکنون ۹۰۰ هزار 
نفر در ســامانه بیمه بیــکاری ثبت نام کرده اند و از ســوی دیگر نتایج 
بررسی های مطالعه مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد بین ۲ 
میلیون ۸۷۰ تا ۶ میلیــون و ۴۳۱ هزار نفر از شــاغالن فعلی، متاثر از 
شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد. این رقم عالوه بر نرخ 

بیکاری ۱۰.۶ درصدی اعالم شده در زمستان است. 
 یکی از چالش های جــدی کنونی، میزان متقاضیــان رو به افزایش 
بیمه بیکاری در کشور است که هنوز پرداختی برای آنها صورت نگرفته 
و معلوم نیست دولت چطور قرار است منابع این پرداختی ها را تامین 
کند. بیکاری به خصوص در شــهرهای بزرگی ماننــد اصفهان هر روز 
ابعاد گســترده تری پیدا می کند اگر چه تا پیش از کرونا هم اصفهان 
به همراه تهران بیشترین تعداد بیکاران و مقرری بگیران بیمه بیکاری 

را داشــته اما روند افزایش میزان بیکار ی در استان شتاب پر سرعتی 
دارد. هر چند آمار دقیقی از میزان بیکار شــدگان در روزهای کرونایی 
بیان نشده ؛ اما مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته است تعداد 
افرادی که تاریخ بیکاری آنها اســفند ماه بــوده، ۳۷۲ هزار و ۸۹۱ نفر 

اعالم شده است. 
از این تعداد ۶۶ هزار و ۲۷۸ نفر به استان اصفهان اختصاص داشته اند؛ 
چیزی در حدود یک پنجم تعداد کل بیکار شــدگان در کشور ، این در 
حالی است که میزان رشد بیکاری در اصفهان هم به نسبت کل کشور 
روند پر شتاب تری داشته است. بررسی وضعیت بیمه بیکاری در سال 
۹۸ نشان می دهد که تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۴۵ هزار 

و ۱۹۷ نفر بوده است. 
تعداد بیکار شــدگان اصفهانی از این  تعداد بیش از ۲۵ هزار نفر بوده 
که این تعداد تا پایان اردیبهشــت ماه به بیــش از ۶۶ هزار نفر، یعنی 
بیش از دو برابر افزایش یافته اســت. این رشد پر شــتاب در حالی 
است که بیکار شدگان از ابتدایی ترین حقوق خود یعنی پرداخت بیمه 
بیکاری هم تا کنون محروم مانده اند هر چند اعالم شــده پرداخت به 
این افراد به زودی صورت خواهد گرفت؛ اما همچنان این پرداخت ها 

تنها بخشی از این افراد را شــامل می شود. از سوی دیگر تقریبا کسی 
مســئولیت پرداخت بیمه بیکاری را بر عهده نگرفته اســت. سازمان 
برنامه و بودجه، ســازمان تامین اجتماعی را موظف به پرداخت می 
داند؛ اما ســازمان تامین اجتماعی می گوینــد منابعی برای پرداخت 
بیمه بیکاری در اختیار ندارد و حجم بــاالی متقاضیان عمال پرداخت 
به همه را غیر ممکن ساخته است. مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان 
تامین اجتماعی در مصاحبه ای اعالم کرده نمی توان از سازمان تامین 
اجتماعی انتظار داشت که بیمه بیکاری را فوری از منابع داخلی سازمان 
پرداخت کند، چراکه پرداخت این مبلغ برای حدود ۷ هزار بیمه شــده 
بیکار سخت است، آن هم در روزهایی که این سازمان وضعیت مناسبی 
ندارد و دولت با پرداخت نکردن بدهی تامین اجتماعی همواره فشار 

بیشتری بر این سازمان وارد می کند.
 به نظر نمی رســد با شــرایط فعلی امیــدی برای رســیدن به حقوق 
حداقلی بــرای بیــکاران وجــود داشــته باشــد اتفاقی کــه بیش 
کارمــدی سیســتم تامیــن اجتماعــی و حمایــت  از پیــش نا
 از کارگران را آشــکار می کنــد و باید برای ســال های بعــد چاره ای

 اندیشید.

مدیرکل راه و شهرســازی اصفهــان از پایان عملیات 
اجرایی قطعه هاییک و ۲ آزاد راه کنارگذر شرق اصفهان 
به طــول ۶۳ کیلومتر در تیر ماه امســال خبــر داد و 
گفت: معضل بار سنگین ترافیک شــمال اصفهان با 
بهره برداری این کنارگذر مرتفع می شود.علیرضا قاری 
قرآن با بیان اینکه با بهره برداری این کنارگذر مســیر 
اســتان های جنوبی به تهران ۵۰ کیلومتر کاهش می 
یابد، اظهارداشت: روزانه حدود ۸۰ هزار وسیله نقلیه از 

مسیرهای تهران، کاشان، نطنز، قم و دلیجان به اصفهان 
وارد می شوند که این مسئله بار ســنگین ترافیک به 
شمال این کالن شهر تحمیل می کند.وی با بیان اینکه 
راه های اســتان به عنوان چهارراه حمل  و نقل کشور و 
ارتباط با شمال به جنوب و شــرق به غرب از اهمیت و 
تردد باالیی برخوردار اســت، ادامه داد: با بهره برداری 
کنارگذر شرق، مســیر اســتان های جنوبی و بخش 
جنوبی استان اصفهان به تهران ۵۰ کیلومتر نزدیک تر 
می شود.وی با بیان اینکه این آزاد راه از نظر اجرایی به 
سه قطعه مجزا تفکیک شد، اضافه کرد: قطعات یک 
و ۲ با مشــارکت صندوق بازنشستگی در سال ۹۵ و با 
مبلغ اولیه سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال آغاز شد که از آزاد 

راه اصفهان - کاشان منشعب شده و تا جاده نایین - 
اصفهان ادامه دارد.مدیرکل راه و شهرســازی اصفهان 
با بیان اینکه ۲.۵ میلیون متــر مکعب از مجموع ۴.۵ 
میلیون متر مکعب خاکریزی در این بخش انجام شد، 
اظهارداشت: برآورد باقی مانده این بخش از نظر ابنیه 
و روسازی بسیار زیاد است.وی بیان کرد: انتهای قطعه 
سوم این کنار گذر با احداث ۲ تونل ۴۰۰ متری از گردنه 
الشــتر عبور می کند که از نظر حجم و زمان بندی برای 
اجرا قابل توجه است.  عملیات اجرایی آزادراه کنار گذر 
شرق اصفهان که طی سال های گذشته متوقف بوده با 
همکاری سازمان بازنشستگی کشوری وبا مشارکت 

بخش خصوصی اجرا شد.

معضل ترافیک شمال اصفهان، با بهره برداری کنارگذر 
شرق آن مرتفع می شود

خبر روز

 هر چند آمار دقیقی از میزان بیکار شدگان در روزهای 
بیان نشده؛اما مدیرعامل سازمان تامین  کرونایی 
اجتماعی گفته است تعداد افرادی که تاریخ بیکاری آنها 

اسفند ماه بوده، ۳۷۲ هزار و ۸۹۱ نفر اعالم شده است

پنج میلیون تن مواد معدنی در اصفهان تولید شد
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت اصفهان گفت: حــدود پنج میلیون تن انــواع مواد معدنی 
طی سه ماهه نخســت امسال در این اســتان تولید شده اســت.ایرج موفق تشــریح کرد: امسال با 
وجود مشــکالت و تحریم ها بیش از ۲۰ 
درصد از مواد تولید معدنی تولید شده در 
اســتان اصفهان به خارج از کشــور صادر 
شده اســت.وی بیان کرد: سال گذشته با 
وجود محدودیت هایی که وجود داشــت 
۱۰۰ قلم کاال با ارزش بیــش از ۲ میلیارد و 
۶۰۰ میلیون دالر از اســتان اصفهان به ۴۰ 
کشور صادر شــد.رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان افزود: ۸۶۰ 
معدن فعال در این استان وجود دارد که در 
مجموع با پروانه های اکتشاف و گواهینامه های کشــفی، تا کنون افزون بر یک هزار و ۳۰۰  مجوز معدنی 
صادر شده است.موفق ادامه داد: در زمان حاضر به دنبال ساماندهی بخش معدن هستیم و امیدواریم 
اختالف ها و مشکالتی را که در برخی مناطق وجود دارد، با برگزاری نشست هایی بین بهره برداران در تعامل 
با روستاییان و توافقی بین شوراهای اسالمی و فرمانداران بتوان برطرف کرد تا به تولید پرداخته شود چون 

اشتغال و ثروت را همراه دارد.

رییس صنف اتحادیه میوه و تره بار اصفهان:
روند کاهشی قیمت میوه های فصل ادامه دارد

رییس صنف اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: قیمت ها نسبت به هفته های قبل کاهش داشته 
و انتظار این کاهش همچنان ادامه دارد، البته قیمت ها با توجه به بهای تمام شده زیاد نیست.ناصر 
اطرج اظهار کرد: در حال  حاضر دیگر به میوه های سردرختی نمی توان نوبرانه اطالق کرد چرا که ۲۰ 
روزی است وارد بازار شده است.رییس صنف اتحادیه میوه و تره بار اصفهان بیان کرد: قیمت ها نسبت 
به هفته های قبل کاهش داشته و انتظار این کاهش همچنان ادامه دارد، البته قیمت ها با توجه به 
بهای تمام شده زیاد نیست.وی افزود: کیفیت و تنوع برخی اقالم میوه مانند زردآلو باعث می شود 
با قیمت های مختلف عرضه شود؛ در سطح عرضه باید با توجه به فاکتور خرید فروش صورت گیرد.

اطرج در ادامه گفت: میوه های ســر درختی با توجه به حجم زیادی که تولید شده و همچنین زمان 
کمی که برای مصرف  دارد ،قیمت آن  با صادرات در بازارچه های مرزی افزایش پیدا نخواهد کرد.

اختصاص 3۶0 میلیارد ریال اعتبار به شهرک های صنعتی 
استان اصفهان

امسال ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار به شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان اختصاص یافته است.مدیر 
عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه این اعتبار در سال گذشته ۲۶۰ میلیارد ریال 
بود ،گفت: امسال ۲۰۰ قرارداد واگذاری زمین در استان اصفهان امضا شد که بخش زیادی از آن مربوط 
به کاشان است، زیرا بیشترین میزان تقاضای ســرمایه گذاری برای نساجی و فرش در شهرک صنعتی 
امیرکبیر و طرح توسعه آن وجود دارد.محمد جواد بگی افزود: با توجه به مصوبه های استانداری اصفهان 
برای استقرار واحد های صنعتی در طرح توسعه شهرک امیرکبیر، تفاهم نامه ایجاد پست برق ۶۳ کیلوواتی 
امضا شد که ۵۰ درصد سهم مشارکت برق منطقه ای در قالب ایجاد خط انتقال و ۵۰ درصد سهم شهرک های 
صنعتی استان اصفهان است.وی به عملیاتی شدن گاز رسانی به شهرک صنعتی امیر کبیر اشاره کرد و 

گفت: هم زمان با روز صنعت و معدن، گاز رسانی به این شهرک به بهره برداری می رسد.

کافه اقتصاد

کارشناس مطالعات آب های زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اصفهان:اخبار

فرونشست، در کمین برداشت بی رویه از آبخوان هاست
کارشناس مطالعات آب های زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اصفهان، عامل فرونشست در دشت های استان اصفهان را برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی 
خارج از توان آبخوان طی چهاردهه گذشته دانست و گفت: فرونشست در کمین برداشــت بی رویه از آبخوان هاست.محمد سیاری با اشاره به وضعیت بحرانی 
منابع آب زیرزمینی که باعث تشدید افت سطح آب زیرزمینی و کسری حجم مخزن دشت ها شده است، اظهار کرد: شرکت آب منطقه ای اصفهان متولی اندازه 
گیری منابع آب های سطحی و زیرزمینی استان اصفهان است؛ در حال حاضر در استان اصفهان ۳۵ محدوده مطالعاتی اعم از ۸ محدوده آزاد، ۱۷محدوده ممنوعه 
و ۱۰ محدوده ممنوعه بحرانی وجود دارد.وی، به هشت محدوده مطالعاتی آزاد را در مناطق انارک، نایین، خور، جندق، بیاضه، بختیاری، گاوخونی و چوپانان اشاره 
کرد و افزود: در استان اصفهان پدیده فرونشست زمین و درز و شــکاف های منتج از این پدیده در ۱۰ محدوده ممنوعه بحرانی شامل دشت های مهیار شمالی، 
مهیارجنوبی، کاشان، گلپایگان، اصفهان- برخوار، اردستان، باد- خالدآباد، دامنه، مورچه خورت و نجف آباد مشاهده و بررسی شده است.سیاری ادامه داد: افت 

ممتد سطح ایستایی منجر به کاهش فشار آب منفذی و افزایش تنش موثر و در نهایت فرونشست و ایجاد ترک و شکاف در دشت ها شده است.

پیوند ارقام مرغوب پسته در 
باغ های شاهین شهر و میمه

پیوند ارقــام مرغوب پســته در باغ های پســته 
شهرستان شاهین شــهر و میمه آغاز شد.در چند 
سال گذشته به دلیل آب و هوای منطقه و کم آبی و 
شوری خاک، تغییر الگوی کشت از باغ های بادام 
و هلو به باغ های پســته مورد استقبال کشاورزان 
و باغداران قرار گرفته و درآمد بســیار خوبی برای 
کشاورزان همراه داشته است.تغییر الگوی کشت 
از محصوالت باغی و زراعــی پر آب به محصوالت 
کم آبی همچون پســته، موجب صرفه جویی ۴۰ 

درصدی در مصرف منابع آبی خواهد شد.

وز عکس ر

عضو  کمیسیون اقتصادی مجلس: 

نقدینگی افسارگسیخته 
ریشه معضالت در بازار 

مسکن است
عضو  کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسالمی گفت: ریشه معضالت در بازار مسکن 
نقدینگی افسار گسیخته ای است که در اقتصاد 
کشــور به وجود آمده و هیچ تناســبی با رشد 
تولیــدات ندارد.مهــدی طغیانی با اشــاره به 
افزایش قیمت زمین و مســکن اظهار داشت: 
بخشی از وضعیتی که ما در حوزه زمین و مسکن 
شــاهدیم مربوط به بازارهایی است که معموال 
افراد از آنها استفاده می کنند تا دارایی های خود 
را در مقابل شوک های تورمی حفظ کنند؛ زمین، 
ملک، ارز و طال زمینه هایی هستند که افراد برای 
حفظ ارزش، دارایی هایشــان را بــه آن تبدیل 
می کنند.وی با بیان اینکه نقدینگی ریشه این 
معضل اســت، عنوان کرد: ریشه این وضعیت، 
نقدینگی افسار گسیخته ای است که در اقتصاد 
کشور ما ایجاد شــده و هیچ نســبتی با رشد 
تولیدات نداشته اســت.طغیانی  افزود: یعنی 
نقدینگی در کشور ساالنه بیش از ۲۰ درصد باال 
رفته درحالی که اساسا در بعضی از سال ها نرخ 
رشد اقتصادی ما منفی بوده و در بعضی سال ها 
هم یا رشد بسیار کمی داشتیم یا نزدیک به صفر 
بوده است.وی در ارتباط با تاثیر متغیرهای کالن 
اقتصادی در افزایش قیمت زمین و مســکن 
بیان کرد: از یک طــرف بحث نقدینگی و از یک 
طرف بحث بی ثباتی متغیرهای کالن اقتصادی 
مثل تــورم، نرخ باالی بیکاری و نوســانات ارز 
سبب شده که افراد تالش کنند دارایی هایشان 
را در این بازار تبدیل کرده و سرمایه گذاری های 
غیر مولدی انجام بدهند و بــا پول خود ملک، 
زمین و آپارتمــان بخرند.طغیانی با بیان اینکه 
نظام پولی و عدم اخذ مالیات مشوق افراد برای 
سرمایه گذاری در زمین و مسکن است، گفت: 
ما ســازوکارهای بازدارنده ای نداشــتیم که در 
این زمینه مانع افراد شود؛ به عنوان مثال بحث 
مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر زمین یا 
مالیات بر عایدی سرمایه وجود نداشته و این 
موضوع، افــراد را برای ســرمایه گذاری در این 

زمینه ها تشویق می کند.
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کارآفرینی با رایحه گل محمدی در  چهارمحال و بختیاری؛

 ارز آوری با محصولی که خواهان زیادی دارد
گل محمدی یکی از گیاهانی اســت که در کشــاورزی برخی مناطق 
ایران مورد توجه قرار گرفته اســت. محصول عمده این گل خوش بو و 
خوش عطر، عموما گالب، اسانس و گلبرگ خشک است که از آن ها در 
صنایع دارویی، عطرسازی، فرآورده های بهداشتی و آرایشی و صنایع 
غذایی استفاده می شود.گفتنی است؛ مصرف گالب بیشتر در ایران و 
کشورهای هم جوار رایج است و اسانس این محصول به طور گسترده 
در کشــورهای اروپایی، آمریکا و کانادا مصرف می شــود. همچنین 
بیشــترین کارگاه های تولید گالب دنیا در ایران برپا هستند.این گونه 
از  گل، مقاومت باالیی در مقابل کم آبی دارد و مناطق مورد کشــت گل 
محمدی اغلب مناطق کوهپایه ای و اقالیم خشــک و نیمه خشک با 
تابستان های معتدل و خشک و زمستان های سرد است. چهارمحال 
و بختیاری یکی از این مناطقی است که برخی از مردم استان به کشت 

گل محمدی توجه می کنند.
این بار عطر گل  و گالب را نه از کاشــان و قمصر که از دشــت های بام 
ایران استشمام می کنیم. چند سالی است که به کشت گل محمدی در 
استان چهارمحال و بختیاری، توجه ویژه ای شده است به گونه ای که 
حدود 600 هکتار از اراضی استان به کشت این گل خوش بو اختصاص 
دارد.مقاومت باالی این گل نسبت به کم آبی، نیاز کشورهای مختلف 
به محصوالت این گل، هزینه پایین کشت  و همچنین برداشت آسان 
آن از جمله دالیلی است که می توان به خاطر آن، به کشت بیشتر این 
محصول رو آورد و جهش تولید را رقم زد.در میان افراد مختلف که به 
کشت این محصول کشاورزی مشغول هستند، جوانانی وجود دارند 
که دست شــان را به زانوی خود گرفته و به ســوی روزنه های امید در 
حرکت اند تا باز هم یک پله از پله های اشتغال را به سوی کارآفرینی و 

جهش تولید طی کنند. 
این جوانان، گالب ســنتی تولید کرده و قصد گسترش آن را دارند. به 
سراغ تولیدکننده سنتی گالب رفتیم، محل کار در دشت های مصفای 
شهرکرد اســت و گالب گیری در حال اجراست. محمد قلی پور مجری 
این طرح از پســتی و بلنــدی راه تولید می گوید. قلی پور با اشــاره به 
ســرمایه گذاری ناچیز برای این طرح اظهار داشــت: تاکنون از هیچ 
تسهیالت بانکی اســتفاده نکرده ایم و با ســرمایه اندکی که داشتیم، 
توانستیم این کار را شروع کنیم. وی ادامه می دهد: با توجه به تجربه 
کمی که خودم در کشــاورزی و باغداری داشــتم و همــکاری جهاد 
کشاورزی از اواخر سال گذشــته، اقدامات اولیه و مراحل اداری کار 
را انجام دادیم و در ابتدای امســال تولید گل داشتیم. قلی پور با بیان 
اینکه بســیاری از مراحل تولید گل خشــک و بســته بندی به صورت 

ســنتی انجام می شــود، عنوان کــرد: این واحد گالب گیری ســنتی 
است و گالب تازه را با طی مســافتی اندک به دست مصرف کنندگان 
هم اســتانی می رســانیم. وی با اشــاره به اینکه  این واحد تولیدی 
زمینه اشتغال مســتقیم و غیر مســتقیم 11 نفر را فراهم کرده است، 
خاطرنشــان کرد: تولید گالب در مرحله اول برای متقاضیان استانی 
و کشــوری و در مرحله بعد برای صادرات انجام می شــود که هنوز در 
ابتدای کار بــوده و در حال طــی مراحل الزم برای صــادرات خارجی 
و ارزآوری هســتیم.قلی پور با اشــاره به خــواص گالب اضافه کرد: 
گل محمدی یــک گل بومــی چهارمحــال و بختیاری اســت که به 
 دلیل بی آفــت بودن، 100 برگ بــودن و رنگ و بوی خــوش، کیفیت 

بسیار باالیی دارد. 

گالب گیری می تواند در اقتصاد و ارزآوری 
استان تاثیر فراوانی داشته باشد

طهمــورث فتاحی، مدیر صنایــع تبدیلی و تکمیلی جهاد کشــاورزی 

چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: صنایع تکمیلی و تبدیلی، یکی 

از ضروریات استان به ویژه در بخش کشــاورزی است و گالب گیری 
نیز که یکی از صنایع تبدیلی و تکمیلی محســوب می شود، می تواند 
در اقتصاد و ارزآوری اســتان تاثیر فراوانی داشــته باشد. وی افزود: 
محصوالتی که به صورت خام به ســایر استان ها ارســال می شوند با 
صنایع تبدیلی و تکمیلی دارای ارزش افزوده شــده و ضمن کاهش 
ضایعات محصوالت کشاورزی، به اشــتغال و معیشت مردم کمک و 
زنجیره تولید را تکمیل می کند. مدیر صنایــع تبدیلی و تکمیلی جهاد 
کشــاورزی اســتان عنوان داشــت: 2 واحد گالب گیری در دانشگاه 
آزاد شــهرکرد و شهرســتان ســامان با تکنولوژی باال در استان فعال 
هســتند و  تاکنون مجموعا 5 واحد گالب گیری صنعتی و نیمه سنتی 
در اســتان وجود دارد که تولید اســانس، گیاهان و عرقیات دارویی 
انجام می دهند. وی با اشــاره به فعالیت گالب گیری سنتی در استان 
مطرح کرد: قبــال گل و گیاهان دارویی برای فرآوری به اســتان های 
اصفهان و تهران صادر می شــد؛ اما با راه اندازی واحدهای تولیدی و 
 تکمیلی در استان، امکان تبدیل و تکمیل زنجیره تولید بیش از پیش

 فراهم شده است.

مدیر کل حمل و نقل و راهداری جاده ای چهارمحال و بختیاری:

 طرح راهداری استان در ردیف طرح های جهش تولید
 قرار گرفت

مدیرکل حمل و نقل و راهداری جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: برای سال جاری که با عنوان 
جهش تولید نام گذاری شده است، در راستای کاهش تصادفات و حفظ ایمنی راه ها، بهسازی سه 
محور ارتباطی در اســتان هدف گذاری و در حال اجراســت و در ردیف جهش تولید قرار گرفته اند.

عزیزا... روشن افزود: طرح محور حاشــیه زاینده رود از »قراقوش« تا »گرمدره«، جاده شهرکیان 
به طاقانک و جاده چهارطاق لردگان، سه طرح راهداری استان در سال جاری است که با تکمیل آن 
می توان گام مهمی در راستای تحقق شعار سال برداشــت.وی ادامه داد: تالش می شود با تامین 
اعتبار الزم این ســه محور مهم که از مطالبات اصلی مردم نیز به شمار می روند تا پایان سال تکمیل 
شود.مدیرکل حمل و نقل و راهداری جاده ای چهارمحال و بختیاری در ادامه از شناسایی ۴۹ نقطه 
پرخطر در اســتان خبر داد و گفت: از این تعداد تاکنون هفت نقطه اصالح شده و مابقی نقاط نیز در 
دستور کار قرار گرفته است.روشن تصریح کرد: بیشــتر نقاط پرخطر استان آشکارسازی شده؛ اما 
پایش دوباره محورهای مواصالتی استان از دیگر برنامه های سال جاری استان است و چنانچه در 
بازدیدهای میدانی، نقطه ای شناسایی و آشکارسازی شود برای تامین اعتبار به تهران اعالم می شود.

مدیر کل بنیاد چهارمحال و بختیاری:

 شهدا شجاعانه در راه حفظ انقالب اسالمی جان خود 
را فدا کردند

مدیرکل بنیاد چهارمحال و بختیاری در مالقات با ایثارگران شهرســتان بروجــن گفت: ایثارگران 
عزیز در طول دوران دفاع مقدس در صحنه مبارزه با دشمنان ایستادند و اجازه ندادند کوچک ترین 
لطمه ای به آبروی نظام وارد شود.فریبرز نجفی بیان کرد: شهدا، جانبازان و آزادگان شجاعانه و در اوج 
رضایتمندی، ایثارگرانه و آگاهانه در راه حفظ دین و انقالب اسالمی جان خود را برای رضای خداوند 
فدا کردند.وی خاطرنشان کرد: هدف واال و پرارزش شهدا، جانبازان و آزادگان، همواره ایثار و مجاهدت 
در راه خداوند و اعتالی ارزش های بلند اسالمی بوده و وظیفه ما پاسداری از میراث گران بهای انقالب 
از آرمان های آنان است.وی اشاره کرد: خدمت به ایثارگران اگرچه رسالتی سنگین است؛ اما با اجر 

عظیم همراه بوده و موجب رضایت حضرت حق شده و خشنودی شهدا را در پی خواهد داشت.

رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری:

برای ساماندهی رفتینگ، همه دستگاه ها پای کار باشند
اعضای شورای قضایی استان  به مناسبت هفته قوه قضاییه با نماینده ولی فقیه دیدار کردند.رییس 
کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در ابتدای این دیدار در خصوص ناهنجاری های اجتماعی و 
بدحجابی های موجود به ویژه در بستر رفتینگ در رودخانه زاینده رود، گفت: همه دستگاه ها باید در 
راستای ساماندهی وضعیت رفتینگ احساس مسئولیت کنند و پای کار باشند.احمدرضا بهرامی با 
گالیه از برخی دستگاه ها که از زیربار مسئولیت شانه خالی می کنند، تصریح کرد: ورزش و جوانان به 
عنوان نهاد صادرکننده مجوز باید این امر را  مدیریت کند.وی اظهار داشت: با وجود تبلیغات گسترده 
برای جذب گردشگر هیچ نظارتی بر نحوه اجرا وجود ندارد و دستگاه قضا در این موضوع تنهاست.

بهرامی با اشاره به اینکه با طرح این موضوع در شورای تامین مقرر شد آب منطقه ای به عنوان صاحب 
رودخانه متولی این موضوع شــود، افزود: فقط در شهرستان ســامان 65 کیلومتر رودخانه جاری 
است و این مدیریت را دشوار می کند.رییس کل دادگســتری چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: متصدیان فرهنگی که فقط برای افراد سر به راه نیســت آن ها برای اصالح بزهکاران هم باید 

برنامه داشته باشند.

بام ایرانبا مسئولان

مفاد آراء
4/31 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان تصرفانه مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا 

به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي
 مي شود و در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي دارند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي نسبت به رديف )الف( به مدت دو ماه و نسبت به رديف 
)ب( به مدت يک ماه اعتراض خود را به اين منطقه تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند و گواهي 
طرح دعوا را به اين منطقه ثبتي ارائه نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
1- راي شماره 139960302210000204-1399/02/31 خانم ليال سادات جانقربان 
به شماره شناسنامه 681 اصفهان و کدملي 1289392560 فرزند سيد اسداله در سه دانگ 
قســمتي از يک باب خانه به مســاحت 136 متر مربع انتقال عادي مع الواسطه از طرف 
محمد شفيع شفيعي اشــکاوندي مفروزي از پالک شــماره 1050 اصلي واقع در بخش 

6 ثبت اصفهان
2- راي شماره 139960302210000203-1399/02/31 آقاي حسين مبشري نژاد به 
شماره شناسنامه 1914 اصفهان و کدملي 1283587890 فرزند احمد در سه دانگ يک 
باب خانه به مساحت 136 متر مربع انتقال عادي مع الواسطه از طرف محمد شفيع شفيعي 

اشکاوندي پالک شماره 1050 اصلي واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
3- راي شماره 139960302210000201-1399/02/31 آقاي ابراهيم کريمي دهنوي 
به شماره شناسنامه 67 و کدملي 5419489139 فرزند کريم ششدانگ يک باب خانه به 
مساحت 108 متر مربع انتقال عادي مع الواسطه از طرف اسماعيل اسماعيلي دنارتي پالک 

شماره 99 اصلي واقع در بخش 6
4- راي شماره 139960302210000222-1399/03/11 آقاي ولي اله عليان به شماره 
شناسنامه 2 صادره شهرضا و کدملي 1199540382 فرزند امراله در ششدانگ يک باب 
خانه نيمه کاره به مســاحت 267/80 متر مربع انتقال عادي مع الواسطه از طرف عباس 

اسماعيلي دنارتي فرزند حسين از پالک 99 اصلي واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
5- راي شماره 139960302210000223-1399/03/11 خانم مريم اکبري به شماره 
شناسنامه 658 و کدملي 1287911821 صادره اصفهان فرزند عبداله در ششدانگ يک 
باب خانه به مســاحت 269 متر مربع انتقال عادي مع الواسطه از طرف عباس اسماعيلي 

دنارتي پالک فرعي 99 اصلي واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
6- راي شماره 139960302210000202-1399/02/31 خانم فخر السادات پرساي به 
شماره شناسنامه 392 و کدملي 1284439127 فرزند سيد محمد علي در ششدانگ يک 
باب باغ ويال به مساحت 4642/79 متر مربع 104 اصلي واقع در بخش 20 ثبت اصفهان. 

انتقال عادي مع الواسطه از طرف علي رحيمي ايچي فرزند حاج جعفر
7- راي 139960302210000198-1399/02/31 خانــم مليحــه کاهي به شــماره 

شناسنامه 1979صادره اصفهان کدملي 1283612186 فرزند اکبر در ششدانگ يک باب 
خانه به مساحت 142/64 متر مربع انتقال عادي مع الواسطه از طرف يوسف خاکي فرزند 

جواد از پالک شماره 99 اصلي واقع در بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
8- راي شماره 139960302210000160-1399/02/25 آقاي امير مسعود طالبي به 
شماره شناســنامه 2621 و کدملي 1091418853 فرزند مرتضي در ششدانگ يک باب 
خانه به مساحت 1197/70 متر مربع مفروزي از پالک شماره 220 فرعي از 2248 اصلي 

واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
9- راي شــماره 139960302210000197-1399/02/31 آقاي ســيد ابوذر قريشي 
به شــماره شناســنامه 94 صادره اصفهان و کدملي 1291577556 فرزند سيد جمال در 
ششدانگ يک باب خانه به مســاحت 683/06 متر مربع مفروزي از پالک شماره فرعي 

1035 از 2248 اصلي واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
10- راي شماره 139960302210000199-1399/02/31 خانم اکرم صادقي نوکوراني 
به شماره شناسنامه 388 و کدملي 1971045667 فرزند حاجي آقا در شش دانگ يک باب 
خانه به مساحت 426/49 متر مربع انتقال عادي مع الواسطه از طرف جمشيد فداکار فرزند 

تقي مفروزي از پالک شماره 1039 فرعي 2248 اصلي واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
11- راي شــماره 139960302210000161 - 1399/02/25 آقاي مرتضي خدادايان 
زغماري به شماره شناسنامه 195 و کدملي 1284252876 فرزند حسين ششدانگ يک 
باب زمين مزروعي به مســاحت 45467 متر مربع مفروزي از پالک شماره 2188 اصلي 
واقع در بخش 6 ثبت اصفهان انتقال عادي مع الواســطه از طرف يوســف مشير فاطمي 

فرزند صادق
12- راي شــماره 139960302210000162-1399/02/25 آقاي رســول رضواني 
ســيچاني به شــماره شناســنامه 399 صادره اصفهان و کدملي 1288692552 فرزند 
عبدالکريم در ششدانگ يک باب باغ ويال به مساحت 2128 مفروزي از پالک شماره 2188 

اصلي واقع در بخش 6 انتقال عادي مع الواسطه از طرف ورثه معصومه باقري
13- راي شماره 139960302210000200-1399/02/31 آقاي جليل احمدي به شماره 
شناسنامه 1420 و کدملي 1090347162 فرزند مرتضي در ششدانگ يک باب گلخانه به 
مساحت 1137/10 متر مربع مفروزي از پالک شماره 977 فرعي از 2248 اصلي واقع در 

بخش 6 ثبت سهم االرث پدري
14- راي شــماره 13996030221000226-1398/03/11 آقاي محمد علي رستمي 
شناسنامه 1864 و کدملي 6609414319 فرزند علي در ششدانگ يک بابخانه به مساحت 
1500 متر مربع مفروزي از پالک شــماره فرعــي 138 از 2248 اصلي واقع در بخش 6 

اصفهان انتقال عادي مع الواسطه از طرف
15- راي اصالحي شماره 139960302210000155-1399/02/24  آقاي مجتبي صيام 
پور به شماره شناسنامه 29 صادره اصفهان و کدملي 12917882575 فرزند عبدالخالق 

حدود اصالح گرديد پالک 1762 اصلي از 872 فرعي بخش 6 
16- راي اصالحي شماره 139960302210000205-1399/02/08 آقاي سيد محمد 
طباطبايي به شماره شناسنامه 129 صادره اصفهان و کدملي 1288496788 فرزند سيد 
رحيم حدود پالک 137 اصلي از 402 فرعي واقع در بخش 20 ثبت اصفهان اصالح گرديد.
17- راي اصالحي شماره 139960302210000195- 1399/02/31 خانم زهره باقري 

به شماره شناسنامه 27194 و کدملي 1090269943 فرزند محمد در شش دانگ يک خانه 
حدود اصالح گرديد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/03/21 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/05 

م الف: 867469 ناصر صيادي رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان
حصر وراثت

4/32  آقاي رمضانعلي جواهر داراي شناسنامه شماره 291 به شرح دادخواست به کالسه  
107/99 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
حسين جواهر به شناسنامه 2851 در تاريخ 1381/8/8 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- طاهره جواهر فرزند حسين، ش.ش 
102 صادره از نطنز فرزند 2- عباس جواهر فرزند حسين، ش.ش 29 صادره از نطنز فرزند 
3- رمضانعلي جواهر فرزند حســين، ش.ش 291 صادره از نطنز فرزند 4- فاطمه جواهر 
فرزند حسين، ش.ش 173 صادره از نطنز فرزند 5- زهرا جواهر فرزند حسين، ش.ش 118 
صادره از نطنز فرزند 6- زيور خانم ترابي قصبة فرزند ســيد ميرزا، ش.ش 2368 صادره 
 از نطنز همسر. اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهي  
مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 887476 

شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان نطنز
حصر وراثت

4/33 آقا/خانم عليرضا بخشنده به شناسنامه شــماره  445  به شرح دادخواست به کالسه  
618/99  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
ماهی خانم مقراضی به شماره شناسنامه  612  در تاريخ  97/5/2   اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عليرضا بخشنده به ش ش 445 
فرزند متوفی 2- محمد بخشنده به ش ش 116 فرزند متوفی 3- حسين بخشنده به ش ش 
832 فرزند متوفی 4- فخری زمان بخشنده به ش ش 222 فرزند متوفی 5- حسن بخشنده 
به ش ش 394 فرزند متوفی 6- اعظم بخشنده به ش ش 39280 فرزند متوفی 7- حبيب اله 
بخشنده به ش ش 39 فرزند متوفی. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک نوبت و يک مرتبه آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ازمتوفی/متوفيه 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م  الف: 889025 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان
 حصر وراثت

4/34  آقای محمدرضا سليمانی نايينی به شناســنامه شماره 343 به شرح دادخواست به 
کالسه  160/99 ش 2 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان پرويز سليمانی نايينی به شناســنامه شماره 85 در تاريخ 99/03/12 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- متقاضی: محمدرضا سليمانی نايينی )پسر( 2- عليرضا سليمانی نايينی )پسر( 3- امير 
حسين سليمانی نايينی )پسر( 4- اعظم عتباتی نايينی )همسر( 5- حسين سليمانی نايينی 
)پدر(. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر 
کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 

يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 889937  شعبه دوم 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نايين

ابالغ رای
4/35  شماره: 487-98/9/20 مرجع رسيدگی: شعبه هفتم حقوقی شورای حق اختالف 
لنجان، خواهان: بهروز اعرابی کرسگانی فرزند اسماعيل به نشانی فالورجان کرسگان خ 
اصلی ک ش مطهری، خوانده:  زهرا زمانی مير جاوه فرزند نور احمد به نشــانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه، گردشــکار: شورا با بررســی جميع اوراق و محتويات پرونده و 
با توجه به نظريه مشــورتی اعضاء ختم رسيدگی را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت بصدور 
رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای بهروز اعرابی کرسگانی فرزند 
اســماعيل به طرفيت خانم زهرا زمانی مير جاوه فرزند نور احمد بخواســته محکوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 71/500/000 ريال با احتساب خسارت تاخير و تاديه و نيز مطلق 
خسارات و هزينه های دادرسی به اين شــرح که خواهان بيان داشته طی هفت تراکنش 
بانکی مبلغ موضوع خواسته را به عنوان قرض از حســاب های بانکی خود )ملی، انصار، 
مسکن( به حســاب خوانده در بانک صادرات انتقال داده اســت ليکن نامبرده از پرداخت 
بدهی خود خودداری نموده که درخواســت صدور به شرح خواســته را دارد شورا با توجه 
با اوراق و محتوی پرونده از جمله قبوض پرداخت وجه از طريق دســتگاه های خود پرداز 
که پيوست پرونده می باشد و پرينت حســاب های بانکی خواهان و اينکه خوانده دفاعی 
در برابر دعــوی خواهان به عمل نياورده اســت دعوی خواهان را ثابت تشــخيص داده 
و به اســتناد  مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امــور مدنی حکم به محکوميــت خوانده به پرداخت مبلــغ 71/500/000 
ريال بابت اصل خواســته و خســارت تاخير و تاديه آن از تاريخ تقديم دادخواست لغايت 
اجرای حکم و پرداخت مبلغ 1/893/750 ريال بابت هزينه دادرســی و مبلغ 300/000 
ريال بابت هزينه نشــر آگهی در حق خواهان محکوم می نما يــد. رای صادره غيابی و 
ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شــورا و پس از انقضاء مهلت 
واخواهی ظرف مدت بيســت روز پــس از ابالغ قابــل تجديدنظر خواهــی در محاکم 
 حقوقی لنجان می باشد. م الف: 885856  شــعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف

 شهرستان لنجان

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

پیشرفت 50 درصدی طرح مسکن محرومان در  استان
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: احداث 2۴۴0 واحد مسکن محرومان در استان تاکنون نزدیک 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
 است.سهراب رییسی با اشاره به احداث 2 هزار و ۴۴0 واحد مسکن محرومان در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بر اساس سرشماری سال 1۳۹5 مرکز آمار ایران، 
تعداد واحد مسکونی روستایی استان ۸۳ هزار و ۳20 واحد است و در حال حاضر 51 درصد واحدهای روستایی استان به تعداد ۴2 هزار و ۳00 مورد مقاوم سازی شده  
است.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری افزود: قبل از شروع طرح مقاوم سازی در سال ۸۳ ، کمتر از 1۷ درصد خانه های روستایی استان 
مقاوم شده بود.وی ادامه داد: بیش از 500 روستا در چهارمحال و بختیاری با جمعیتی بالغ بر از 2۸ هزار  نفر در پهنه خطرپذیری باال و نسبتا باالی زلزله و سیل قرار 
دارند، عدم استفاده بخشی از روستاییان از طرح مقاوم سازی به علت محرومیت و عدم امکان تامین آورده شخصی و تورم ایجاد شده در بخش مصالح ساختمانی 
یکی از چالش ها در مناطق محروم و آسیب پذیر در عدم ورود به طرح است.رییسی عنوان کرد: این امر باعث شده  که بخش زیادی از واحدهای غیرمقاوم روستایی 

هم چنان به دلیل بنیه مالی ضعیف به صورت کامال غیرمقاوم و غیر بهداشتی مورد استفاده ساکنان آن ها قرار گیرد.

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

11.5 درصد هدف گذاری صادراتی استان محقق شد
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به جایگاه صادرات در اقتصاد گفت: در سه ماه نخست امسال11/5 
درصد از برنامه و هدف گذاری صادرات کاال در این استان محقق شد.سیاوش نظری اظهار داشت: امسال هدف گذاری و ارزش صادرات کاالهای غیرنفتی استان 
5۸ میلیون دالر است که انتظار می رود تا پایان امسال این هدف گذاری محقق شود.به گفته وی، در سه  ماه نخست امسال 6 میلیون و 666 هزار و۴2۷ دالر کاال 
از استان به خارج از کشور صادر و در همین مدت نیز ۴۹2 هزار و  ۷0۹دالر انواع ماشین آالت خط تولید از خارج کشور وارد استان شده است. وی، با اشاره به تنوع 
صادرات کاال از این استان به خارج از کشور تصریح کرد:  از ابتدای امسال تاکنون هشت هزار و ۳51 تن انواع کاالی تولیدی استان به کشورهای آسیای میانه، عراق 
و افغانستان و سوریه صادر شده است.رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: کاالهای صادراتی استان شامل 
انواع لوازم خانگی، مصنوعات پالســتیکی، لبنیات، مصنوعات فلزی، موکت، و ظروف چینی بهداشتی بوده است.نظری تاکید کرد:هم اینک حدود یکهزار و 200 

واحد تولیدی و صنعتی در چهارمحال و بختیاری مستقر است که حدود ۴0 واحد از این تعداد در زمینه صادرات فعالیت دارد.

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز و کارت ســوخت خــودروی پرایــد 
 141  مــدل 1385 بــه رنگ نقــره ای به شــماره پالک

 ایران 43-293 د 26 و شماره موتور 1538842 و شماره 
شاســی S1482285157052 و شناســه ملی خودرو 
1199320757  به نام آقای امین بهادرانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

 95 درصد از مصوبه های ستاد مقابله با کرونای استان 
اجرایی شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از اجرایی شدن نزدیک به ۹۵ درصد از مصوبه های 
ستاد مقابله با کرونا در این استان خبر داد.حجت ا...غالمی گفت: ۳۷ نشست ستاد مقابله با کرونا 
تاکنون در استان برگزار شده که در مجموع ۴۲۵ مصوبه داشته و همه مصوبه ها و دستورالعمل های 
بهداشــتی آن به دســتگاه های اجرایی مربوطه ابالغ شــده اســت.وی تصریح کرد: طی ۱۵ روز 
گذشته میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی ضعیف شده و به نزدیک ۶۰ در صد رسیده است 
 که به طور قطع وضعیت خوبی برای اســتان نیســت و همه مردم باید مســائل بهداشتی را  کامل 

رعایت کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان اضافه کرد: در نشست ستاد استانی کرونا قرار 
شد همه اصناف، واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی از ســوی کارشناسان بهداشت و درمان و 
بازرسان ویژه استانداری بازرسی شوند.وی تصریح کرد: برای آن که گرفتار کرونا نشویم، درخواست 
ستاد از  مردم و دســتگاه های اجرایی این اســت که رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از 
ماســک را در جمع های چند نفره مورد توجه ویژه قرار دهند.غالمی اظهار داشــت: از زمان شیوع 
ویروس کرونا تاکنون نزدیک به ۹۰۰ هزار بازرســی از واحدهای صنفی، تولیدی و صنعتی اســتان 
 انجام شــد  که در ۳۰ هزار مورد به صدور اخطار منجر شــده اســت و ۴۰ هزار واحد نیز اخطار کتبی 

گرفته اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

رسیدگی به موارد اعتراضی پرستاران بر عهده ما نیست
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: رسیدگی به موارد اعتراض پرستاران دست ما نیست 
و در سطح وزارت بهداشت و درمان و ســازمان برنامه و بودجه درحال پیگیری است.آرش نجیمی 
در خصوص آخرین اقدامات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای اعتراض و درخواست پرستاران، 
اظهار کرد: درخواست پرستاران اصفهانی در سطح وزارت بهداشت و درمان و سازمان برنامه و بودجه 

درحال پیگیری است.
وی افزود: درخواست پرستاران که بحث های اســتخدام و قرارداد بود را به وزارت بهداشت منتقل 
کردیم و در حال پیگیری هستیم.نجیمی خاطر نشان کرد: اعالم زمان مشخصی برای این مشکالت 
به دلیل رســیدگی در وزارتخانه، وجود ندارد.بنا بر گزارشــات، اولین روز خرداد ماه، پرســتاران و 
 کادر درمان بیمارســتان  های اصفهان در اعتراض به تبعیض، عدم پاســخگویی و عدم شفافیت و

 بی عدالتی در مقابل دادگستری اصفهان تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسئوالن به مطالبات 
آن ها شدند. 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:

وجود 50 هزار موقوفه در استان اصفهان
بیشــترین موقوفه هــای ثبــت شــده در اســتان اصفهــان فرهنگــی، آموزشــی، مذهبــی، 
قرآنــی، بهداشــتی و درمانی هستند.حجت االســالم محمد حســین بلک با اشــاره بــه اینکه 
افزون بــر ۵۰ هزار موقوفه در اســتان پنج میلیــون نفری اصفهــان وجود دارد، افــزود: اصفهان 
از نظــر تعداد بقعه هــای متبرکه جزو پنج اســتان برتر کشــور به شــمار مــی رود.وی همچنین 
از نهایی شــدن طرح ۲۵۰ هکتــاری جامع آســتان علی ابن محمــد باقر )ع( در مشــهداردهال 
 کاشــان خبر داد و گفــت: این طرح پس از ســال ها انتظار با دســتور اســتاندار اصفهــان نهایی 

شده است.

افزایش 75 درصدی جرائم اجتماعی طی سه ماهه نخست امسال در اصفهان؛

 باز هم پای » کرونا« در میان است

کرونا عالوه بر تغییر شرایط زندگی و ایجاد  پریسا سعادت
نوع و ســبک جدید در بســیاری از آداب 
اجتماعی، رویه های ارتکاب جرم را هم تغییر داده است. به نظر می رسد 
در ماه های گذشــته که دولت ها و مردم هر کدام به نوعی با این بیماری 
دســت به گریبان بوده اند خالفکاران هم بیکار ننشسته اند و شیوه های 
جدیدی برای کالهبرداری و ارتکاب جرم ایجاد کرده اند. در یک برآورد کلی 
آمارها حاکی از آن اســت که با اجرای طرح فاصله گــذاری اجتماعی و 
قرنطینه در شهرهای جهان ۳۸ هزار سایت کالهبرداری جدید فعال شده 
و این جرائم به طور کل ۳۰۰درصد افزایش داشته است. این آمار به نوعی 
در ایران هم صادق است و با کم شدن حضور مردم در جامعه میزان ارتکاب 
جرم و البته فعالیت آنها در فضای مجازی به شدت افزایش یافته است. 
بر اساس گزارش های رســمی با افزایش ۹۵ درصدی جرائم سایبری از 
ابتدای سال تاکنون مواجه بوده ایم که حدود ۸۰ درصد آن در حوزه مالی و 
اقتصادی و شامل کالهبرداری های اینترنتی و برداشت های غیر مجاز بوده 
است. هر چند مسئوالن انتظامی ســال گذشته تالش کردند تا به هر نحو 
ممکن رویه پرداخت های الکترونیکی را امن تر کنند و با اجرای طرح رمز 
پویا در این راه موفق عمل کردند و آمار سرقت های الکترونیکی را کاهش 
دادند؛ اما در حوزه های اخالقی و اجتماعی این جرائم در فضای مجازی 

رشــد قابل توجهی داشــته که البته نگران کننده اســت. در اصفهان هم 
وضعیت در این حوزه چندان خوب نیســت، پلیس اعالم کرده طی  سه 
ماهه نخست امســال در حوزه اخالقی ۱۴ درصد و در حوزه اجتماعی به 
صورت غیر منتظــره ۷۵ درصد افزایش وقوع جرم اتفاق افتاده اســت. 
سرهنگ مرتضوی، رییس پلیس فتای استان اصفهان اعالم کرده است 
با توجه به اینکه ماه های پایانی ســال ۹۸ بحث فعال ســازی رمز پویا را 
داشتیم، وقوع جرائم اقتصادی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته کاهش ۳۶ درصدی را داشته  و در زیر مجموعه جرائم 
اقتصادی در کالهبرداری ها ۱۸- درصد، وقوع و برداشت های غیرمجاز هم 
با کاهش ۶۲ درصد مواجه بوده است.وی ادامه داد:در جرائم اقتصادی به 
صورت کلی ۵۰ درصد کاهش جرم داریم که علت اصلی آن اعمال شدن رمز 
پویاســت  که این ۵۰ درصد می تواند با تقویت و ســاماندهی رمز پویا و 
حساسیت و دقت بیشتر در اعمال آن از طرف بانک مرکزی و بانک های 
عامل کاهش بیشتری داشته باشد.رییس پلیس فتای استان اصفهان با 
اشــاره به افزایش وقوع جرائم اخالقی و اجتماعی گفت:طی ســه ماهه 
نخست امسال در حوزه اخالقی ۱۴ درصد و در حوزه اجتماعی به صورت 
غیرقابل منتظره ۷۵ درصد افزایش وقوع جرم را شاهد هستیم که از عوامل 
اصلی جــرم در حوزه اخالقی می توان به انتشــار اطالعــات و فیلم های 

خصوصی مردم و در حوزه اجتماعی، هک، نفوذ و دسترسی های غیر مجاز 
که بیشتر در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و واتس اپ و تلگرام 
حادث می شوند، اشاره کرد. وی با اشاره به اینکه در چند روز گذشته با وجود 
فعال سازی رمز پویا کالهبرداری و برداشت های غیر مجاز افزایش پیدا 
کرده، گفت:در چند روز اخیر گزارشاتی مبنی بر سوءاستفاده از صفحات 
شخصی افراد در اینستاگرام دریافت کرده ایم که شهروندان باید مراقب 
اطالعات شخصی خود باشند و همچنین افرادی که از سایت های تبلیغاتی 
استفاده می کنند به هیچ عنوان به پیام هایی که برای شان لینک پرداخت 
ارســال می کنند، توجه نکنند و در صورت مشاهده آن را به پلیس گزارش 
دهند. یکی از غیر منتظره ترین تاثیرات کرونا جمع کردن جرائم خیابانی، 
نزاع و درگیری در محیط های اجتماعی و سرقت از منازل و کیف قاپی در 
پیاده روهاست اما این ویروس هوشمند، در مقابل توانسته سرقت از فاصله 
دور را رواج دهد و آن را جایگزین بقیه جرائم کند. حاال در میان سارقان هم 
برد با آنهایی است که بیش از دیگران با دانش و ابزار روز آشنایی دارند و این 
شاید به باال بردن دانش شهروندان نیز بینجامد؛ به هر حال فضای مجازی 
دیگر خیابان نیســت که کیفت را ســمت دیوار بگیری یا پولت را چند جا 
بگــذاری و چیزهایی از این دســت. اینجــا باید بلد باشــی از اطالعات 

شخصی ات محافظت کنی و بیشتر از همیشه هوشیار باشی.

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان 
گفت: صنایـع با تشـکیل بانـک اطالعـات فعالیت 
زیسـت محیطـی خـود و به کمـک مستندسـازی، 
اطالع رسـانی، آمـوزش، فرهنگ سـازی و انتقـال 
تجربه هایشـان می تواننـد در راسـتای توسـعه 
فرهنـگ محیـط زیسـت در جامعـه گام بردارنـد.

منصـور شیشـه فـروش در نشسـت مجـازی 
مدیـران »اچ.اس.ای« واحدهای صنعتی اسـتان 
بـا قدردانـی از خانـواده محیـط زیسـت اسـتان 
در برطـرف کـردن دغدغه هـای زیسـت محیطـی 
مـردم گفـت: اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت 
اسـتان بـا توجـه بـه بیمـاری کرونـا، پروتکل هـای 
بهداشـتی را بـه خوبـی رعایت کـرده و پاسـخگوی 
مراجعه کننـدگان بـوده اسـت.وی  بـا بیـان اینکـه 
حـوادث جدیـد راهکارهـای جدیـد می طلبـد، 
تصریـح کرد: بایـد در ایـن زمینـه برنامه ریـزی کرد 
و بـا تدویـن دسـتورالعمل های ایمنـی و سـالمت 
محیط در راسـتای تحقق الزامات و اسـتانداردهای 
محیـط زیسـتی تـالش کنیـم و پیـش نیـاز ایـن 
اقـدام تجهیـز واحدها بـه امکانـات فنـی الزم برای 
پیشـگیری از انواع آلودگـی آب، خاک و هواسـت.

در این نشسـت، مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت 
اسـتان اصفهـان نیـز بـا تقدیـر از تـالش  مدیـران 
واحدهای بهداشـت، ایمنی و محیط زیست صنایع 

در اجـرای مجموعـه قوانیـن و مقـررات زیسـت 
محیطـی اظهـار داشـت: بـا اعمـال سیاسـت های 
سـازمان محیـط زیسـت در تشـویق واحدهـای 
صنعتـی بـه رعایـت الزامـات زیسـت محیطـی از 
طریـق انتخاب صنایـع و واحدهای خدماتی سـبز، 
ما هر سـال شـاهد تـالش بیشـتر فعـاالن صنعتی 
برای بهبود وضعیت زیسـت محیطی آنها هسـتیم.
ایرج حشـمتی گفت: محیط زیسـت استان تالش 

می کند تـا بـا ترویـج راهبـرد مسـئولیت اجتماعی 
نسـبت به محیط زیسـت در بین فعـاالن اقتصادی 
و دیگر دسـتگاه ها، مشـارکت بخش هـای مختلف 
جامعـه را در بهسـازی وضعیـت زیسـت محیطـی 
اصفهـان فراهـم کنـد.وی افـزود: خانـواده محیـط 
زیسـت اسـتان از همراهـی صنایـع و واحدهـای 
خدماتی سـبز در اعتـالی فرهنگ سـازی در جامعه 

اسـتقبال می کنـد.

مدیرکل مدیریت بحران اصفهان:

 تشکیل بانک اطالعات صنایع در راستای توسعه 
محیط زیست ضروری است

یکی از غیر منتظره ترین تاثیرات کرونا جمع کردن جرائم 
خیابانی، نزاع و درگیری در محیط های اجتماعی و 

سرقت از منازل و کیف قاپی در پیاده روهاست

هشدار پلیس به اصناف نصب کننده تجهیزات غیرمجاز 
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان گفــت: پلیس با صنوفی که تجهیــزات غیر مجاز روی 
خودروها نصب می کنند، برخورد قاطع و قانونی می کند. سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار داشت: 
نصب تجهیزات غیر مجاز روی خودروها 
ممنوع اســت و پلیس عالوه بر برخورد 
با راننده خــودرو با نصابــان نیز برخورد 
قاطع و قانونی می کند.وی افزود:نصب 
تجهیزاتی مانند برچسب دودی شیشه، 
جک پنوماتیک، سیســتم های صوتی 
ناهنجارو المپ های زنون ممنوع است 
و در مراکــز تعویض پالک نیــز اینگونه 
خودروها شماره گذاری نمی شوند.این 
مقام انتظامی بیان داشت: برخورد قاطع 
و قانونی با نصابانی که تجهیزات غیر مجاز نصب می کنند با همکاری پلیس راهور و اداره نظارت بر 
اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی انجام می شود.رییس پلیس راهنمایی و رانندگان اصفهان از 
مالکان خودروها خواست، از نصب تجهیزات غیر مجاز که استانداردهای الزم را ندارند، روی خودروی 
خود خودداری کنید و صنوفی که اینگونه تجهیزات را نصب می کنند نیز به پلیس معرفی شــوند تا 

اقدامات قانونی صورت گیرد.

 کالهبرداری مشاور امالک قالبی
 از طريق رهن و اجاره اينستاگرامی 

رییس پلیس فتای استان از شناسایی و دســتگیری فردی که در اینستاگرام با تبلیغات فریبنده 
رهن و اجاره امالک از شــهروندان کالهبرداری می کرد، خبر داد. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی 
گفت: پس از وصول شکایاتی در خصوص کالهبرداری فردی ناشناس با شگرد تبلیغات رهن و اجاره 
امالک از طریق اینستاگرام، رسیدگی به موضوع در دســتور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.وی 
عنوان داشت: با بررسی های انجام شده توسط كارشناسان مشخص شد فردی ناشناس با ایجاد 
صفحه تبلیغاتی در اینستاگرام به عنوان گروه مشاورین امالک اقدام به کالهبرداری و دریافت مبلغ ۵ 
میلیون ریال به عنوان بیعانه از موارد دلخواه شهروندان کرده و پس از آن نه تنها پاسخگوی آنها نبوده 
بلکه خدماتی هم به آن ها ارائه نداده اســت.این مقام انتظامی افزود: با توجه به شواهد و مدارك 

موجود و تحقیقات تخصصی صورت گرفته در نهایت متهم شناسایی و دستگیر شد.

کشف 2 هزار ليتر سوخت قاچاق در »برخوار« 
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار، از کشف ۲ هزار لیتر سوخت گازوییل قاچاق در عملیات ماموران 
این فرماندهی خبر داد. سرهنگ  نعمت خلیلی  گفت : ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان برخوار 
با اشرافت اطالعاتی خود مطلع شدند فردی اقدام به فروش گازوییل به قیمت باالتر از قیمت قانونی 
آن می کند که بالفاصله موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از کسب 
اطالعات الزم طی یک عملیات ویژه با هماهنگی مقام قضایی، فرد مذکور را که در حال تردد با یک 
دستگاه کامیونت بود شناسایی و دستگیر کردند.فرمانده انتظامی شهرستان برخوار اظهار داشت: 
در این عملیات طی بازرسی از خودروی متهم ۲ هزار لیتر سوخت گازوییل قاچاق کشف شد.سرهنگ 
خلیلی با اشاره به توقیف خودرو و تحویل متهم به مرجع قضایی برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، 
قاچاقچیان کاال و سوخت که با اقدامات مجرمانه خود در زندگی روز مره مردم اخالل ایجاد می کنند 
در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد و از شــهروندان هم می خواهیم در صورت اطالع از این گونه 

تحرکات موضوع را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ گزارش کنند.

با مسئولان جامعه

خبر روزاخبار

شناسایی سردسته های 
سه گروه ترویج تفکر های 

انحرافی بین نوجوانان
ترویـج  گـروه  سـه  سردسـته های 
نـان  نوجوا بیـن  انحرافـی  تفکر هـای 
در اصفهـان شناسـایی شـده اند.دبیـر 
کمیسـیون مبـارزه بـا مفاسـد اجتماعـی 
اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکـه رصـد 
لیـت ایـن گروه هـا و دیگـر مفاسـد  فعا
قابـل ترویـج در بیـن نوجوانـان ۱۲ تـا 
۲۰ سـال در اسـتان بـه ویـژه اصفهـان 
در دسـتور کار جـدی کمیسـیون قـرار 
گرفتـه اسـت، گفـت: در گام اول بـا 
کمـک نیرو هـای امنیتـی و اطالعاتـی 
سـر دسـته های ایـن سـه گـروه کـه بـا 
در  شـبانه  پارتی هـای  نـدازی  ا ه  را
حاشـیه شـهر اصفهـان بـه دنبـال ترویج 
تفکر هـای انحرافـی و فسـاد در بیـن 
نـان هسـتند، شناسـایی شـده  نوجوا
تـا در اولیـن فرصـت بـا آن هـا برخـورد 
احمـدی  السـالم علـی  ا شـود.حجت 
ادامـه داد: اسـتفاده از مشـرب الکلـی، 
اسـتعمال مـواد مخـدر و ترویـج بـی 
اخالقـی(  )انحرافـات  بـاری  و  بنـد 
فعالیت هـای ایـن گروه هـای انحرافـی 
متشـکل از پسـران و دخترانـی هسـتند 
کـه بـا تشـکیل گروه هایـی در جامعـه در 
حـال عضـو گیـری و جـذب عضو بـوده و 
فعالیت هـای خـود را در فضـای مجـازی 
به اشـتراک می گذارند.معـاون اجتماعی 
و مطالبه گـری سـتاد امـر بـه معـروف و 
نهـی از منکـر اسـتان اصفهـان در پایـان 
از اجـرای طـرح ویـژه تابسـتانه برخـورد 
جدی بـا مفاسـد اجتماعی در کالن شـهر 
اصفهان خبـر داد و از خانواده ها خواسـت 
بـر رفتـار و کـردار نوجوانـان خـود نظـارت 
ویـژه و دقیـق تـری داشـته باشـند تـا در 
دام اعضـای گروه هـای انحرافـی نیفتند.

گفتنـی اسـت؛ لـش، هیـپ هـاپ و 
عرفان هـای نوظهور سـه گروهی هسـتند 
کـه در اصفهـان تفکر هـای انحرافـی در 

بیـن نوجوانـان را ترویـج مـی دهنـد.
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 نشست تحلیل پدیده کودک آزاری، خشونت خانگی و قتل های ناموسی با محوریت بررسی قتل »رومینا اشرفی« در اصفهان  برگزار شد ؛

خانه پدری کجاست ؟
خانواده از ابتدای تاریخ تا کنون به عنوان اصلی ترین  حدیث زاهدی
نهاد اجتماعی ، زیر بنای جوامع و خاستگاه فرهنگ ها 
، تمدن ها و تاریخ بشر بوده است . پرداختن به این بنای مقدس و هدایت آن به 
جایگاه واقعی اش ، همواره سبب اصالح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن ، موجب 
دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودی بوده است . درحال حاضر 
اهمیت موضوع از آن جهت است که خانواده ها دچار انواع آسیب پذیری ها و بحران 
ها هستند که یکی از آن ها کودک آزاری است که به عنوان یک مسئله مهم بهداشتی و 
اجتماعی در سراسر جهان شناخته شده است .کودک آزاری به معنای صدمه جسمی 
یا روانی ، آزار جنسی ، غفلت یا بد رفتاری با کودک زیر 18 سال توسط فردی که مسئول 
سالمتی اوست . طبق تحقیقات داخلی از 3019کودک زیر 18 سال مراجعه کننده به 
سه مرکز آموزشی 367 کودک ، یعنی 12/2 درصد آنها که به تفکیک 4/5 درصد پسران 
و 6/9 درصد دختران دچار آزار جسمانی شده بودند و همچنین از 562 دانش آموز 
20/02 درصد از آزمودنی ها آزارجسمی 24/59 غفلت و 33/61 درصد آزار عاطفی را 
تجربه کرده بودند که 75 درصد کودکان گروه شدیدا مورد تنبیه بدنی قرار می گرفتند.

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی؛ در سال 2002 میالدی حدود 31000 مرگ مربوط 
به قتل در کودکان زیر15 سال بوده است  و بی شک یکی از اخبار تلخ که در اوایل 
خردادماه امسال رخ داد، ماجرای قتل رومینا اشرفی دختر اهل تالش بود که به دست 
پدرش کشته شد. قتل رومینا یکی از دردناک ترین جنایاتی است که در سال های اخیر 
رخ داد و ریشه یابی این آسیب اجتماعی می تواند راهی برای جلوگیری از وقوع این 
چنین رویدادهایی باشد و به واسطه روانشناسی این آسیب می توان جلوی مرگ 
رومیناهای دیگر را گرفت.در همین راستا برگزاری اولین پنل علمی گفت وگو با موضوع 
»آسیب شناسی پدیده خشونت خانگی و کودک آزاری« به همت سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با هدف بررسی و تحلیل همه جانبه پدیده ناگوار 
قتل رومینا اشرفی و به منظور افزایش آگاهی خانواده های ایرانی و توجه به انواع 
حمایت های اجتماعی، توسط دستگاه های ذی ربط، با حضور جمعی از کارشناسان 
حوزه حقوق روان شناسی و جامعه شناسی آسیب های اجتماعی و دستگاههای 
مرتبط برگزار شد.مسعود مهدویان فر، رییس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در این برنامه با بیان اینکه موضوع کودک آزاری 
از مشکالت بزرگی است که جامعه با آن دست به گریبان است، اظهار کرد: دو سالی 
است در شهرداری اصفهان این موضوع را مدنظر قرار گرفته و فعالیت های خوبی حول 
و حوش آن انجام شده است و برای واکاوی این دست آسیب های اجتماعی همه 

نهادهای جامعه باید با این مسئله درگیر باشند و یک ارتباط دوسویه برقرار شود.

نبود جلسات و پنل های علمی، حلقه مفقوده آسیب های اجتماعی
کوروش محمدی، رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر 
اصفهان حلقه مفقوده در جامعه در بحث موضوعات آسیب های اجتماعی را نبود 
جلسات و پنل های علمی و کارشناسی دانست و اظهار کرد: در اتفاقاتی از این دست، 

همیشه مسئله اصلی را فراموش می کنیم و دچار هیجانات احساسی می شویم و 
خیلی از فرصت ها در همین هیجان محوری از دست می رود ؛ اگر امروز به اسناد و 
اخبار جهانی در مورد قتل رومینا اشرفی نگاه شود بیشتر روی جزییات قتل تمرکز 
دارد و حتی قضاوت ها حول و حوش پدر این بچه است و در مورد آسیب شناسی این 
پدیده ناگوار چیزی بیان نمی شود.به گفته این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان، 
میز محاکمه ای که امروز برای قضیه رومینا اشرفی چیده شده قضاوت هیجانی 
و عجوالنه از اقدام پدر او است که در فضای هیجانی ماندن و فاصله گرفتن از اصل 
موضوع و اینکه احساسی حرف زده و قضاوت می شود، یک بیماری است که در 

جامعه ایران وجود دارد.

نیازمند بازنگری در نهادهای بازپروری اجتماعی هستیم
رضا اسماعیلی، جامعه شناس نیز در این نشست دهه 90 را اوج بروز افزایش آسیب 
های اجتماعی دانست و گفت: افزایش آسیب های اجتماعی همچنان رو به صعود 
است.این جامعه شناس با بیان اینکه اصفهان در همسر آزاری در استان های کشور در 
رتبه اول و در موضوع کودک آزاری رتبه پنجم را دارد، اظهار کرد: در ارتباط با قتل رومینا 

اشرفی شرایط مداخله ای تهدید آمیز به وجود می آید. ارتباط دختری 13 ساله و 
پسری 27 ساله جایی در جامعه ندارد و باید این موضوع را مورد نظر قرار داد.به گفته 
اسماعیلی، انتشار عکس های رومینا در فضای مجازی یک عامل تحریک کننده اصلی 
برای قتل رومینا توسط پدر او بوده است. همچنین نبود پلیس حرفه ای ویژه، به همراه 
یک نظام اورژانس اجتماعی کارآمدتر که در این عرصه وارد شوند، احساس می شود.

این جامعه شناس تصریح می کند: آموزش روابط اجتماعی در دوران بلوغ موضوعی 
است که باید بیش از پیش به آن توجه شود.

جلوگیری از افزایش خشم با ایجاد جامعه ای شاد
علی پدریان، جامعه شناس هم در ادامه این جلسه، خانواده را گروه اولیه جامعه 
دانست و اظهار کرد: در گروه اول حق و حقوق و تکلیف معنایی ندارد و وجود قوانین 
بین دو طرف موجب فاصله خواهد شد؛ در گروه اول روابط نه بر اساس قانون بلکه 
باید بر پایه احساس باشد و وجود قانون باعث می شود هر شخص در خانواده در پی 

حق و حقوقی مشخص باشد.
این جامعه شناس ادامه داد: موارد روان شناسی، اجتماعی، اقتصادی، زیستی، 

ژنتیکی، جامعه شناختی، جغرافیایی، سیاسی، حقوقی و جمعیتی از جمله 
موضوعاتی است که می توان با ورود در آنها از بروز خشم جلوگیری کرد.

به گفته وی، عواطف مثبت مانع بروز مشکالت اجتماعی خواهد شد و عشق باید در 
خانواده ها آموزش داده شود و باید با ایجاد جامعه شاد و آموزش احساسات مثبت 

و عدم ایجاد بذر نفرت از بروز خشم جلوگیری کرد.

رومینا، مقتول فقر عاطفی بود
نوید مسائلی، رییس سازمان های مردم نهاد جوانان استان اصفهان، اظهار کرد: 
رومینا مقتول فقر عاطفی بود، زیرا با خأل احساسی در خانواده خود به شخص ثالثی 
روی آورد که خود را در سن بلوغ از نظر احساسی تامین کندو تنها 35 درصد تخلفات و 
خشونت هایی خانگی گزارش می شود و از این بخش نیز فقط یک سوم آن پیگیری 
قانونی می شود که این موضوع نشان دهنده خأل قانونی است.به گفته رییس انجمن 
سمن های جوانان استان اصفهان، سمن ها راحت تر می توانند موارد کودک آزاری و 
خشونت خانگی را پیگیری کنند.وی در خصوص دیگر دالیل قتل رومینا اشرفی با 
اشاره به لزوم ایجاد گفت وگو در خانواده ها می گوید: بخشی از قتل رومینا به دلیل عدم 
گفت وگوی متقابل بین فرزند و والد است. باید در حاشیه های شهر فرهنگسراهایی 

با محوریت گفت وگوی خانواده ها و فرزندان ایجاد شود.

پیگیری 9 ساله برای تصویب قانون حمایت از کودکان
سمیه کریمی، سرپرست معاونت پیشگیری بهزیستی استان اصفهان با اشاره به 
سختی های تصویب قانون حمایت از کودکان اظهار کرد: اولین بار این موضوع سال 
90 به مجلس شورای اسالمی راه پیدا کرد و بعد از 9 سال تالش فعاالن اجتماعی 
سر انجام این قانون در سال جاری به تصویب رسید.وی در خصوص سیاست های 
بهزیستی برای جلوگیری از ایجاد اتفاقاتی مشابه با قتل رومینا اشرفی می گوید: 
باید دید عمیق تری به این موضوعات داشته باشیم و خانواده ها نسبت به شناخت 
آسیب های اجتماعی در رفتارهای نوجوانان اقدام کنند.سرپرست معاونت پیشگیری 
بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه آمار خشونت ها در استان اصفهان رو به افزایش 
است، تصریح کرد: همسر آزاری یک درصد و والد آزاری به میزان 10 درصد در سال 98 
نسبت به سال 97 افزایش داشته و فقط اقدام به خودکشی با کاهش 0٫6 درصدی 
روبه رو بوده است.وی با اشاره به کاهش گزارش های فرزندآزاری در اصفهان ادامه 
داد: بیشتر موارد فرزندآزاری به بهزیستی اطالع داده نمی شود زیرا بیشتر خود والدین 
مرتکب این گونه آزارها می شوند.کریمی با اشاره به لزوم اصالحات و حمایت های 
قانونی از کودکان تصریح کرد: نتیجه این پیگیری ها قانون حمایت از کودکان است که 
به تازگی تصویب شده و وقتی قانون گذاری در بسیاری از موارد دست ما را برای اقدام 
قانونی بسته است، نمی توان اقدامات گسترده داشت.سرپرست معاونت پیشگیری 
بهزیستی استان اصفهان تصریح کرد: معضلی که امروز جامعه با آن مواجه است 

سالمند آزاری و والد آزاری است.

جزییات خورشید گرفتگی یکم تیرماه؛

فردا خورشید تاریک می شود
خورشید گرفتگی یکم تیرماه حدود ساعت 9 صبح شروع می شود و تا ساعت 11 و 37 دقیقه در اغلب 
نقاط کشــور ادامه دارد.عمران مرادی، عضو هیئت علمی مرکز نجوم ادیب اصفهان در توضیح جزییات 
این پدیده نجومی، اظهار کرد: خورشیدگرفتگی یا کســوف هنگامی رخ می دهد که سایه ماه بر بخشی 
از زمین بیفتد و در نتیجه در قسمت هایی از کره زمین، قرص ماه قسمتی از قرص خورشید یا تمام آن 
را از دید ناظر زمینی بپوشــاند.این عضو فعال مرکز نجوم ادیب اصفهان، همسطح نبودن مدار حرکت 
زمین به دور خورشــید احتمال با مدار حرکت ماه به دور زمین را دلیل تعداد کم خورشید گرفتگی و ماه 
گرفتگی ها عنوان کرد و گفت: در خورشید گرفتگی به دلیل اینکه ماه کوچک تر است، سایه ایجاد شده 
کوچک تر می شود، به همین دلیل مناطق محدودی را شامل شده و مثل ماه گرفتگی نیست.وی تاکید 
کرد: ماه گرفتگی ســاعت ها به طول می انجامد و اغلب یک نیم کره زمین می توانند شاهد آن باشند؛ 
اما در خورشید گرفتگی تنها دقایقی که ماه روبه روی خورشید است، در مناطق محدودی  از زمین قابل 
مشاهده است.مرادی با بیان اینکه این نوع خورشیدگرفتگی بسیار زیباست، خاطرنشان کرد: در عین 
حال این نوع کسوف بسیار به ندرت اتفاق می افتد. آخرین بار خورشید گرفتگی کامل که در ایران قابل 
رویت بود، مربوط به مرداد سال 78 اســت.وی ادامه داد: نوع دیگر خورشید گرفتگی حلقوی است که 
در این حالت، ماه در اوج مداری خود یعنی بیشترین فاصله با زمین قرار دارد و به دلیل اینکه دور شده 
و قرص ظاهری ماه نسبت به قرص ظاهری خورشید کوچک تر می شــود، کل سطح خورشید را نمی 
پوشاند و تنها وسط خورشید تاریک و حلقه نورانی اطراف آن ایجاد می شود.این عضو فعال مرکز نجوم 
ادیب اصفهان، خورشید گرفتگی یکم تیر ماه را خورشید گرفتگی حلقوی اعالم کرد و گفت: به دلیل اینکه 
درصد کمتری از این خورشیدگرفتگی در ایران قابل رویت است، از نوع جزئی است.مرادی توضیح داد: 
یکم تیرماه خورشید گرفتگی اصلی مرکزی در مناطق جنوبی ایران قابل مشاهده است و نوار مرکزی در 
جنوب ایران است. هر چه به سمت مرکز بیاییم، نوار مرکز خورشید گرفتگی کمتر می شود و میزان درصد 
خورشیدگرفتگی نیز کم می شود.به گفته این فعال نجوم، میزان رصد خورشیدگرفتگی یکم تیرماه در 
مناطق جنوب ایران 98 درصد است که در جنوب شرق ایران بهترین موقعیت را دارد. هرچه به سمت مرکز 
و شمال ایران نزدیک شویم میزان خورشید گرفتگی کمتر شده، به گونه ای که در تهران حدود 40 درصد 
و شمال غرب کشور 29 درصد قابل مشاهده است.مرادی، میزان رصد خورشیدگرفتگی در اصفهان را 57 
درصد اعالم کرد و گفت: این خورشیدگرفتگی در آفریقا به جز بخش غربی، جنوب شرقی اروپا و آسیا 
به صورت جزئی قابل مشاهده است و در جمهوری کنگو، سودان جنوبی، اتیوپی، یمن، عمان، عربستان 
صعودی، شمال هند و مناطقی از پاکستان، جنوب چین و تایوان به صورت حلقوی مشاهده می شود.

رییس مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان:

جواب تست کرونای 2۵ تا 30 درصد موارد مشکوک مثبت است
رییس مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به این که از هر 10 بیمار عالمت 
داری که تست کرونا می دهد، جواب آزمایش 2 و نیم تا 3 نفر مثبت می شود، گفت: از فروردین ماه 
که نمونه گیری از بیماران سرپایی را شروع کردیم تاکنون، نسبت موارد مثبت به کل کسانی که تست 
داده اند، بین 25 تا 30 درصد در نوسان است و وضعیت ثابتی دارد.دکتر رضا فدایی عالئم اولیه موارد 
مشکوک به کرونا را بدن درد، تب، احساس کوفتگی و ســرفه بیان کرد و افزود: این افراد مشکوک 
به مراکز تعیین شــده مراجعه می کنند و پس از نمونه گیری و بررسی ها، ابتال به کرونای 25 تا 30 
درصد افراد مثبت می شود؛ اما این موضوع بدان معنا نیست که بگوییم 30 درصد مردم یا از هر 10 
نفر، 3 نفر ناقل ویروس کرونا هستند، هنوز به چنین رقمی نرسیده ایم و فقط می توانیم اعالم کنیم 
که جواب تست کرونای 25 تا 30 درصد موارد مشکوک مثبت است.وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا میزان شیوع بیماری نسبت به فصل های قبلی در جامعه تغییری کرده است؟ توضیح داد: مدت 
زیادی است )از فروردین ماه که نمونه گیری از بیماران سرپایی را شروع کردیم تاکنون( نسبت موارد 

مثبت به کل کسانی که تست داده اند، بین 25 تا 30 درصد در نوسان است و وضعیت ثابتی دارد.

جامعه

خبر روزاخبار

 تخلف تاالرهای پذیرایی
 در اصفهان

مدیرگــروه مهندســی بهداشــت محیــط 
اســتان اصفهان گفت: تاالرهــای پذیرایی 
فقط در مناطق سفید و با 50 درصد ظرفیت 
اجــازه فعالیــت دارنــد ولــی در اصفهان 
تاالرهای بســیاری تخلف کــرده و فعالیت 
می کنند.ســید مهدی میرجهانیان با اشاره 
به اطــالع از وضعیت بازگشــایی تاالرهای 
پذیرایی در اســتان اصفهان، اظهار کرد: بر 
اساس دســتورالعمل صادر شــده از طرف 
ریاســت جمهــوری و اســتاندار اصفهان با 
تمام شبکه ها در اســتان مکاتبه کرده ایم و 
نتیجه این مکاتبه ها موافقت با بازگشــایی 
 تاالرهــا فقــط در مناطق ســفید اســتان

 بوده است.
وی ادامه داد: بازگشــایی تاالرها در مناطق 
ســفید با شــرط رعایت تمــام پروتکل ها 
و دســتورالعمل های بهداشــتی مقابلــه با 
کرونا و فعالیت با 50 درصد ظرفیت امکان 
پذیر اســت.مدیرگروه مهندســی بهداشت 
محیط استان اصفهان با تاکید بر اینکه شهر 
اصفهان در وضعیت زرد و در معرض هشدار 
است، خاطرنشــان کرد: در شــهر اصفهان 
تاالرها هنوز اجازه فعالیــت ندارند، در یک 
ماه اخیــر با تاالرهای متخلف بســیاری در 
شهر اصفهان برخورد شده و در این مدت در 
شهر اصفهان روزانه حدود دو یا سه مراسم 
غیرقانونی به ویژه در منطقــه مرق و مهیار 
برگزار شده است.وی با بیان اینکه بیش از 
پنج تاالر در شهر اصفهان پلمپ شدند، گفت: 
بازگشایی تاالرها در شــهر اصفهان بستگی 
به وضعیت شــیوع بیمــاری کووید 19 دارد 
و با توجه به روندی که شــیوع بیماری دارد 
و اکثر مردم آن را به فراموشــی سپرده اند، 
تاریــخ و روز مشــخصی برای بازگشــایی 
تاالرها معین نشده است. وی توضیح داد: 
مراســم عروســی که غیرقانونی در یکی از 
شهرستان های استان برگزار شده بود، توسط 
بازرسین متوقف شــد، یک هزار مهمان به 
این جشــن دعوت شــده بودند و این یک 

فاجعه است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
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رتبه 5- ابنیه و تاسیسات95/315/386/870266

شهرداری نطنز در نظر دارد زیرســازی و اجرای کامل زیر اساس ورودی 
های شهر نطنز با اعتباری بالغ بر 7/800/000/000 ریال را از طریق مناقصه 
عمومی به متقاضیان واجد الشــرایط واگذار نماید.تضمین شــرکت در 
 مناقصه شامل:  تضمین شــرکت در مناقصه معادل 390/000/000 ریال 
می باشد که به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه 
به دســتگاه مناقصه گزار تســلیم می شــود.  ضمانتنامه بانکی در وجه 
شــهرداری نطنز شــامل: 1- ضمانت نامه و ضمانت نامه های صادره از 
سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران هســتند 2- یا فیش بانکی واریزی به 
حساب سیبا شماره 0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد بانک ملی 
شعبه نطنز. ) به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر 
آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.( 3- ضمانت نامه صادره توسط 
موسسات بیمه گر دارای مجوز برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی 
بیمه مرکزی ایران 4- سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر 
برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن 5- گواهی 
خالص مطالبات قطعی تائید شــده 6- اوراق مشارکت بی نام تضمین 

شــده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید )موضوع 
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( 7-وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج 
درصد ارزش کارشناسی رســمی آن 8- ضمانت نامه های صاره توسط 
صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده می باشد و 
طبق اساسنامه فعالیت می نمایند. 9- ضمانت نامه های صادره توسط 
صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی 
و با مطالبات مورد تائید واحد مالی شــهرداری ) به پیشنهاداتی که فاقد 
سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.( سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده 
مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر 
به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط 
خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان 
وقت اداری یکشنبه 99/04/15 و در محل دبیرخانه محرمانه شهرداری 

نطنز واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی )ره( می باشد. 
تلفن تماس: 031-54222119

آگهی مناقصه عمومی

علی پیراینده- شهردار نطنز م الف:882884

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت دوم



طبق گفته رییس فدراسیون هندبال، هیچ کدام از دو تیم اشتادسازه و شهید شاملی قهرمان و نایب قهرمان لیگ برتر هندبال بانوان برای حضور در این مسابقات 
اعالم آمادگی نکرده اند.مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا آذر ماه به میزبانی آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد. فدراسیون هندبال ایران تا سوم تیرماه 
زمان داشــت تا نام تیم ها را اعالم کند اما تاکنون هیچ کدام از تیم ها اعالم حضور نکرده و در نتیجه ایران هیچ نماینده ای در این مسابقات نخواهد داشت.پیش 
از این تیم های هندبال سنندج، الرستان و شهید چمران نماینده بانوان ایران در جام باشگاه های آسیا بوده اند.علیرضا پاکدل در خصوص اعالم آمادگی کتبی دو 
تیم اشتادسازه و شهید شاملی برای حضور در جام باشگاه های آسیا گفت: تا همین لحظه هیچ کدام از تیم ها اعالم آمادگی نکرده اند ولی شفاها اعالم کردند که 
نمی توانند در این مسابقات حاضر شوند. ما حتی به دو تیم بعدی یعنی تاسیسات و فوالد نیز درخواست دادیم که آن ها هم اعالم کردند نمی توانند در مسابقات 
شرکت کنند.وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران در این مسابقات نماینده ای نخواهد داشت گفت: خیر نماینده نداریم. البته کلیت بازی ها هم به خاطر کرونا 

کامال مشخص نیست.

هندبال ایران بدون نماینده در جام باشگاه های زنان آسیا

پنجشنبه 5 تیر  1399 / 3 ذی القعده 1441/ 25 ژوئن 2020/ شماره 3003

تست کرونای ذوب آهنی ها منفی شد
بازیکنان و سایر اعضای تیم فوتبال ذوب آهن جهت اطمینان از سالمتی خود و رعایت پروتکل های 
بهداشتی، جهت رویارویی با تیم شهرخودرو آخرین تست کرونای خود را انجام دادند.شریفیان پور 
پزشک تیم فوتبال ذوب آهن ضمن اعالم این خبر افزود: کلیه عوامل تیم شامل بازیکنان مربیان 
عوامل اجرایی و کلیه نفراتی که این تیم را در سفر به مشهد همراهی می کنند، روز سه شنبه مجددا 

مورد تست کرونا قرار گرفتند که جواب کلیه آزمایشات منفی اعالم شد.

 واکنش سازمان لیگ به اتهام سنگین لو دادن
 قرارداد »استراماچونی«!

فریبرز محمودزاده، مدیــر کمیته نقل و انتقاالت ســازمان لیگ اظهار کرد: امیر حســین فتحی، 
مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل مدعی شــد قرارداد برخی از اعضای باشگاه استقالل از سوی 
ســازمان لیگ فوتبال ایران لو رفته اســت. او هم چنین ادعــا می کند زمانی کــه دیگر مدیرعامل 
نبوده و عضو هیئت مدیره بوده متوجه این مســئله شــده اســت. ســوال مهم این جاســت که 
جناب فتحی، مدیرعامل ســابق باشــگاه چرا در همان زمان که مســئولیت در باشــگاه استقالل 
داشــتند این مســئله را بیان نکردند و اکنــون بعد از گذشــت چندین ماه یک باره یادشــان آمد 
که انگشــت اتهام را به ســوی ســازمان لیگ نشــانه بروند؟! که این خودش جای سوال است.

وی ادامه داد: از ســویی دیگر در ســازمان لیگ فوتبال ایران قرارداد همه باشــگاه ها، بازیکنان و 
مربیان موجود اســت و در این ســال ها هیچ فردی مدعی نشــده که قراردادها از سوی سازمان 
لیگ فوتبال لو رفته اســت ولی ظاهرا مدیرعامل پیشین باشگاه اســتقالل برای این که فرافکنی 
کند خیلی راحــت و بدون ارائه هیچ گونه ســندی به ســازمان لیــگ اتهــام می زند.مدیر نقل و 
انتقاالت ســازمان لیگ تصریح کرد: ایــن اظهارات غیرمســئوالنه قابلیت پیگیــرد قضایی دارد 
 و ســازمان لیگ فوتبال ایــران این حق را برای خود قائل اســت کــه در محاکــم قضایی از خود

 دفاع کند.

انصراف ازلیگ قهرمانان آسیا یعنی محرومیت!
کنفدراسیون فوتبال آســیا به تبعیت از فیفا اصرار به از ســر گیری بازی های داخلی و هم چنین 
بازی های بین المللی در قاره دارد. پیش تر این کنفدراسیون گفته بود دوست داریم همه بازی ها 
در قاره به پایان برســد. هر چند برخی از کشــورها بازی های داخلی را نیمه تمام اعالم کردند که 
ایران از این قاعده مستثناست به این خاطر که بازی های لیگ برتر با دیدار فوالد – استقالل از سر 
گرفته شد.مبنع موثق در کنفدراسیون فوتبال آســیا خبر داده هر تیمی از حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا به بهانه ویروس کرونا انصراف دهد دست کم 50 هزار درهم جریمه نقدی خواهد شد و این 
جدا از غرامتی است که باشــگاه انصراف دهنده باید پرداخت کند که گویی نزدیک به یک میلیون 
دالر است.از سویی تیم انصراف دهنده دو فصل از حضور در بازی ها محروم می شود و هم چنین 
یکی از سهمیه های کشوری که تیمش انصراف داده کسر خواهد شد.کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
تالش است بازی های لیگ قهرمانان آســیا را در نیمه دوم سپتامبر برابر با شهریور ماه به صورت 
متمرکز در غرب و شرق آسیا دنبال کند که به نظر می رسد تاریخ مناسبی برای از سر گیری دوباره 
بازی هاست به این خاطر که خیلی از کشــورها فوتبال را به صورت جدی دوباره استارت زده اند. 
کنفدراسیون فوتبال آســیا هم چنین بر این عقیده اســت تعطیلی بازی های داخلی بهانه قانع 
کننده ای برای عدم حضور در بازی های لیگ قهرمانان آســیا نیســت؛ به خصوص که برای این 
بازی ها کمیتــه انضباطی AFC تصمیم می گیرد. البته بر اســاس اعالم دبیر کل کنفدراســیون 
 فوتبال آسیا تاکنون هیچ تیمی درخواست انصراف از حضور در لیگ قهرمانان آسیا به بهانه کرونا را

 نداشته است.

سکانس دوم فینال لیگ برتر فوتسال کشور؛

سرنوشت قهرمانی به کرمان کشیده می شود؟

ســکانس دوم فینال لیگ برتر فوتسال   سمیه مصور
کشــور در حالی عصر فردا در تبریز برگزار 
می شــود که  اولین دیدار این مرحله با پیروزی تیم مس ســونگون 

ورزقان در اصفهان به پایان رسید.
تیم های فوتسال گیتی پسند اصفهان و مس سونگون ورزقان جمعه 
هفته گذشــته پس از چند ماه تعطیلی در چهارچوب دیدار رفت فینال 
لیگ برتر فوتســال به مصاف یکدیگر رفتند که در این دیدار شاگردان 
علیرضا افضل موفق شدند تا سرخ پوشان اصفهانی را با نتیجه چهار بر 

سه شکست داده و اولین گام قهرمانی را بردارند.
در این دیدار که با رعایت تمام پروتکل های بهداشــتی و بدون حضور 
تماشاگران در ورزشگاه پیروزی برگزار شــد،  فرهاد فخیم) 3گل( و 
سعید تقی زاده گل های تیم مس ســونگون را زدند و حمید احمدی، 
مرتضی عزتی و سعید عباسی هم از تیم گیتی پسند دروازه حریف را 
باز کردند.شاگردان حمید بی غم در شــرایطی عصر فردا از ساعت 18 
در سالن پور شریفی تبریز میهمان تیم مس سونگون ورزقان خواهند 
بود که برای زنده نگه داشــتن امید قهرمانی خود چاره ای جز برد در 

این دیدار ندارند.گیتی پســند در بازی رفت فینال از وجود علی اصغر 
حسن زاده، کاپیتان تیم ملی فوتســال به دلیل اشتباه محرز داور در 
بازی نیمه نهایی و اخطار به این بازیکن محروم بود ولی در بازی پیش 
رو تمام بازیکنان خود را در اختیار دارد. در صورت پیروزی گیتی پسند 
به فاصله 72 ساعت بعد در کرمان بازی سرنوشت ساز قهرمانی برگزار 
خواهد شــد.تیم گیتی پسند در فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر 
فوتسال نیز در گام آخر مغلوب تیم مس سونگون شد و از کسب جام 

قهرمانی بازماند.
شاید کمتر کسی فکر می کرد گیتی پسند فینال سال گذشته در حالی 
که 3 بر یک در نیمه اول به رختکن رفته بود با شکســت در نیمه دوم 
جام را تقدیم مس ســونگون کند، ولی این اتفاق افتاد تا این باشگاه 
اصفهانی در شوک بزرگی قرار گیرد، شــوکی که موجب شد تا این تیم 
برای این فصل پای مربی تیم قهرمان را به اصفهــان باز کند و حمید 
بی غم هدایت سرخ پوشــان اصفهانی در این فصل را بر عهده بگیرد. 
گیتی پســندی ها در جذب بازیکن نیز گام های موثری برداشتند و 
با جذب اصغر حســن زاده و الکس فالکون نشــان دادند که تنها به 

قهرمانی در این دوره از رقابت ها فکر می کنند. سرخ پوشان اصفهانی 
که در فصل گذشــته رقابت ها، مرحله گروهی را بــا ثبت رکوردی بی 
نظیر به پایان رســانده بودند اما از کسب جام قهرمانی باز مانده بودند 
در این دوره از مســابقات در مرحله گروهی زیاد به آب و آتش نزدند 
ولی در پلی آف و بازی مقابل سوهان قم و ســن ایچ ساوه پر قدرت 
ظاهر شدند تا نشــان دهند عزم خود را جهت پاک کردن اشتباه سال 
گذشته جزم کرده اند؛ اما باز در دیدار فینال مقابل تیم مس سونگون 
متحمل شکســت شدند تا کار ســختی برای کســب قهرمانی در این 
دوره از رقابت ها داشته باشند. جدال مقابل شاگردان علیرضا افضل 
که سابقه مربیگری در تیم گیتی پســند را در کارنامه می بیند آن هم 
در بیرون از خانه مسلما دشــواری های زیادی برای شاگردان بی غم 
به دنبال خواهد داشــت، دشــواری هایی که البته به بــاال بردن جام 
قهرمانی می ارزد ولی هرگونه لغزش و سســتی در این دیدار به منزله 
خداحافظی با قهرمانی در این دوره از رقابت هاست و باعث می شود 
 بار دیگر باشگاه اصفهانی نتواند جام قهرمانی را به ویترین افتخاراتش

 اضافه کند. 

روز  سه شــنبه پس از منتشر شــدن خبر انتخاب 
مســعود آرمات به عنوان سرمربی تیم پیام مشهد، 
بحث حضور دوباره مشهدی ها در لیگ برتر نیز مطرح 
شــد که با واکنش های متفاوت همــراه بود. پیام 
فصل گذشــته به خاطر باال بودن مبلغ بدهی های 
خود از جدول مســابقات لیگ کنار گذاشته شد تا 
اکنون پس از مطرح شــدن بازگشت دوباره اش به 
لیگ، شائبه های البی کردن مسئوالن تیم مشهدی 
با فدراسیون والیبال مطرح شود!جبار قوچان نژاد، 
سرمربی سابق پیام و رییس هیئت استان خراسان 
رضوی، در آخرین مصاحبه خود با ایسنا در این مورد 
گفت: »متاسفانه پیام بدهی های خیلی زیادی از 
سال های ۹7 و ۹8 دارد، حتی دو درصد قراردادهای 
سال گذشــته را هم به هیئت پرداخت نکرده است. 
همه بازیکنان و اعضای کادر فنی که طی دو ســال 
گذشته با تیم پیام کار کرده اند شاکی بوده و شکایت 

کرده اند. طبق گفته فدراســیون هــم تیم ها برای 
حضور در لیگ باید بدهی های خود را تسویه کنند که 
با توجه به این موضوع، کار برای پیام سخت است. 
متاسفانه پیام چیزی حدود 2 میلیارد تومان بدهی 
دارد که هیچ اسپانســری قبول نمی کند این مبلغ 
بدهی را که هیچ ارتباطی بــا آن ندارد پرداخت کند. 
با همه این صحبت ها ما امیدواریم که مشــکالت 
حل شــده و این تیم در لیگ باشد چون ما ذی نفع 
هستیم.« حال با توجه به پافشاری های فدراسیون 
والیبال روی موضوع تســویه حســاب باشگاه ها، 
مبنی بر اینکه هر تیمی بخواهد در فصل جدید لیگ 
برتر حاضر شــود باید تمام بدهی  فصل های قبل را 
با فدراسیون و بازیکنان ســابقش تسویه کند، این 
سوال مطرح می شــود که آیا تیم پیام بدهی های 
خود را تســویه کرده اســت یا خیر؟ موضوع دیگر 
بحث تعداد تیم هــا در جدول لیگ اســت. فصل 

گذشته پس از کنار گذاشته شدن تیم پیام از لیگ 
توسط فدراسیون، مسابقات با 12 تیم ادامه یافت و 
نهایتا به خاطر شــیوع ویروس کرونا، فصل گذشته 
لیگ به صورت نیمه تمام پایان یافت و فدراسیون 
نیز اعالم کرد که هیچ یــک از 12 تیم باقی مانده در 
جدول به دســته یک ســقوط نکرده اند.اکنون در 
صورت پیوســتن پیام به لیگ باید دید این تعداد 
به 13 تیم افزایــش خواهد یافت یــا تیم دیگری 
 از لیگ کنار گذاشــته می شــود تا جدول رقابت ها

 12 تیمی باشد؟

البی یا تسویه بدهی 2 میلیاردی در لیگ والیبال؟

سوال  روز

ابتالی سه بازیکن پاری سن ژرمن به کرونا
پاری سن ژرمن تمرینات گروهی خود را برای ادامه لیگ قهرمانان اروپا از سرگرفته است. باشگاه پاریسی 
اعالم کرد که سه بازیکن و یکی از اعضای کادر فنی این تیم به ویروس کووید 1۹ مبتال شده اند.طبق اعالم 
این باشگاه فرانسوی این بازیکنان در دوران قرنطینه به این ویروس مبتال شده اند و همین باعث شده 
تا ناقل ویروس نباشند.باشگاه پاری سن ژرمن اسامی این بازیکنان و مربی را اعالم نکرد.این باشگاه 
فرانسوی همچنین اعالم کرد که تست های کرونا از روز دوشنبه آغاز شده و تاروز چهارشنبه ادامه داشت 
و قرار است که تمرین بعدی روز پنجشنبه)امروز( و در گروه های کوچک و بر اساس پروتکل بهداشتی 
برگزار شود.پاری سن ژرمن بعد از لغو لیگ فرانسه به عنوان تیم قهرمان انتخاب شد. این تیم به فینال جام 

اتحادیه و جام حذفی فرانسه هم راه پیدا کرده و خود را آماده این دو فینال می کند.

»اشنایدرلین« به نیس پیوست
مورگان اشنایدرلین، هافبک فرانسوی اورتون بعد از پشت سر گذاشتن تست پزشکی نیس رسما به این 
تیم پیوست.باشگاه نیس فرانسه در پیامی نوشت: برای تقویت خط دفاعی خود با بازیکن باتجربه ای 
مثل اشنایدرلین به توافق نهایی دست پیدا کردیم. او بیشتر از 200 بار در لیگ برتر انگلیس به میدان رفته 
و توانسته 13 گل به ثمر برساند و 4 پاس گل هم بدهد.طبق اعالم باشگاه نیس فرانسه، بعد از آغاز رسمی 
فصل نقل و انتقاالت اشنایدرلین هم رسما به رسانه ها معرفی می شود.باشگاه اورتون تا آغاز رسمی فصل 

نقل و انتقاالت به اشنایدرلین اجازه داده تا با نیس تمرین کند و به فرانسه برگردد.

بازگشت مهاجم سابق میالن به فوتبال ایتالیا
ژرمی منز، مهاجم فرانسوی سابق تیم فوتبال میالن به باشگاه دسته دومی رجینای ایتالیا پیوست.او که 
تابستان گذشته به باشگاه پاریس اف سی پیوسته بود، خیلی زود قرارداد خود را فسخ کرد و راهی رجینا 
در سری B ایتالیا شد. با تایید باشگاه رجینا؛ جرمی منز با امضای قراردادی 3 ساله به این باشگاه پیوسته 
است. رجینا فصل آینده در سری B ایتالیا به میدان خواهد رفت. این بازیکن 33 ساله سابقه بازی در 
سوشو، موناکو، رم، پاری سن ژرمن، میالن، بوردو، آنتالیا سپور و کالب آمریکای مکزیک را در کارنامه دارد.

جریمه سه باشگاه قطر  به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال قطر ، به باشگاه السد و بازیکنان این تیم بغداد بونجاح، جونگ وو-

یونگ ، حامد اسماعیل ، یوسف عبدا...و مارکو فابیان در ارتباط با رعایت پروتکل بهداشتی هشدار داده 
و این بازیکنان را هر کدام 10 هزار ریال قطری)بیش از یازده میلیون تومان( جریمه کرد.در همین راستا 
باشــگاه الدحیل نیز عالوه بر توبیخ 30 30 هزار ریال)حدود 35 میلیون تومان( و بازیکنانش یوســف 
المســاکنی، لوئیز مارتین و مهدی بن عطیه هر کدام 15هزار ریال قطری)بیــش از 17 میلیون تومان( 
جریمه شدند.کمیته انضباطی فوتبال قطر باشگاه الریان را نیز توبیخ و به مدیرعامل این باشگاه تذکر و او 

را 10 هزارریال قطری جر یمه کرد.

پایان کار دروازه بان سابق الهالل در  »وست برومویچ«
قرارداد علی الحبســی، دروازه بان باتجربه تیم ملی عمان با باشگاه وست برومویچ در پایان فصل 
جاری به پایان می رسد و این دروازه بان در حال حاضر در عمان است.باشگاه وست برومویچ روز سه 
شنبه در وب سایت خود اعالم کرد:» باشگاه قصد دارد با 4 بازیکن تا پایان مسابقات لیگ برتر توافق 
کنیم که آن ها عبارتتد از کریس برانت ، گرت بری، لی پلتیه و جاناتان باند«. وی همچنین افزود: 
»دروازه بان عمانی این تیم علی الحبســی نیز به تمرینات این بازنخواهد نگشت.« علی الحبسی 

یک دروازه بان باتجربه با کارنامه ای درخشان در فوتبال اروپاست.

فوتبال جهان

 سورپرایز »یحیی«
 در راه است؟

مهم ترین بازی تدارکاتی پرسپولیس پیش از 
شروع دوباره مسابقات لیگ، روز یکشنبه برابر 
شهرخودروی مشــهد برگزار شد. تجسس در 
ترکیب آغازین پرسپولیس برای این مسابقه 
برخی نکات را روشــن می کند؛ نکته هایی که 
احتماال در مسابقات رسمی پیش رو هم شاهد 
آنها خواهیم بــود. یکی از مهم ترین مســائل 
مربوط به پســت دفاع چپ می شــود. در این 
پســت محمد انصاری رباط پاره کرده و به طور 
کامل از دسترس خارج شــده، محمد نادری 
هم فعال مصدوم است و شاید به بازی با پیکان 
نرســد. گمانه زنی می شد که شــاید در غیاب 
این دو بازیکن، یحیی گل محمدی از محسن 
ربیع خواه که سابقه مفصل بازی در پست دفاع 
چپ را دارد اســتفاده کند، اما در ترکیب اولیه 
سرخ پوشــان برابر شــهرخودرو شاهد حضور 
احسان حسینی در این منطقه بودیم. حسینی 
چپ پا 21 ساله است و روی نیمکت انتظار یک 
فرصت را می کشد؛ فرصتی که شاید برابر پیکان 
نصیبش شــود. از دیگر نکات مهــم این بازی 
حضور زوج شجاع خلیل زاده و محمدحسین 
کنعانی زادگان در قلب خط دفاعی بود. به این 
ترتیب به نظر می رســد جالل حســینی مثل 
هفته های پایانی مســابقات در فصل زمستان 
نیمکت نشین خواهد شد؛ هرچند او این اواخر 
مصدوم هم بــوده و تازه بــه تمرینات گروهی 
اضافه شده است. همچنین حفاظت از دروازه 
قرمزها هم در ایــن بازی به علیرضــا بیرانوند 
سپرده شــد که نشــان می دهد اگر بیرو راهی 
بلژیک نشود، رادوشــوویچ همچنان باید روی 
نیمکت بنشــیند. مهدی ترابی کــه از بازی با 
پیکان محروم است، در هیچ کدام از مسابقات 
تدارکاتی پرسپولیس فیکس نشد. یحیی دارد 
بازی بدون ترابی را تمرین می کند و در این فضا، 
موقعیت در اختیار امید عالیشــاه قرار گرفته 
است. بشار رســن هم که ناآماده است و بعید 
به نظر می رســد به این زودی ها فیکس شود. 
جالب است که زوج سیامک و عالیشاه بعد از 
یک درگیری در نیم فصل اول، حاال هر دو با هم 

برابر پیکان فیکس خواهند شد.

 جدال مقابل شاگردان علیرضا افضل که سابقه مربیگری 
در تیم گیتی پسند را در کارنامه می بیند آن هم در بیرون از 
خانه مسلما دشواری های زیادی برای شاگردان بی غم به 
دنبال خواهد داشت، دشواری هایی که البته به باال بردن 

جام قهرمانی می ارزد

در حاشیه

یمنا
س: ا

عک

وز عکس ر

استارت »اوورا« در 
سپاهان با تست کرونا

واسکو اوورا، مربی جدید دروازه بانان 
ســپاهان که بامداد سه شــنبه وارد 
اصفهان شد، با تدابیر صورت گرفته 
از ســوی این باشــگاه برای انجام 
تســت های کرونا راهی منزل شد تا 
قرنطینه خود را پشت ســر بگذارد.

در صورت اعالم تست منفی کرونای 
این مربی پرتغالی، او کار رسمی خود 

در این تیم آغاز خواهد کرد.
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پاسخگویی 4 ساعته تلفنی شهردار اصفهان به شهروندان 
شــهردار اصفهان با حضور در اداره ارتباطات مردمی 137 شــهرداری به مدت 4 ساعت به صورت 
مستقیم شخصا پاسخگوی تماس های تلفنی شهروندان بود. قدرت ا... نوروزی در این برنامه با 

شنیدن نظرات، دغدغه ها، مشکالت و 
مسائل مختلف شــهروندان، دستورات 
و پیگیری هــای الزم را نســبت به رفع 
آنها صادر کرد. شــهردار اصفهان پس از 
چهار ساعت پاســخگویی به شهروندان 
با بیان اینکــه به دنبال اعــالم عمومی 
و دعــوت از مردم برای طرح ســواالت 
خود، به مدت 4 ســاعت پاســخگوی 
تلفنــی شــهروندان در اداره ارتباطات 
مردمی 137 شــهرداری بودیــم، اظهار 

کرد: در این گفت و گوی مســتقیم تلفنی، پاســخگوی حدود 60 نفر از مردم با میانگین هر تماس 
4 دقیقه بودیم. قــدرت ا... نوروزی تصریــح کرد: در حــدود 100 تلفن دیگر نیز باقــی ماند که به 
دلیل کمبود وقت امکان پاســخگویی مســتقیم به این تعداد از شــهروندان فراهم نشــد؛ اما در 
اولین فرصت پاسخ این دسته از شــهروندان را خواهیم داد. ممکن اســت ادامه پاسخگویی ها 
از طریق برنامه ای مشــابه در 137 باشــد و یا اینکه با شــهروندانی که موفق نشــدیم به سواالت 
آنها پاســخ دهیم تماس گرفته خواهد شد. وی، پاسخگویی مســتقیم به مردم را یکی از بهترین 
ابتکارات برای مطرح کردن مســائل و مشکالت مردم با شــهردار ذکر کرد و افزود: پس از شنیدن 
درخواســت های مردم دســتورات الزم به مدیــران مناطق، ســازمان ها و بخش هــای مختلف 
شــهرداری برای پیگیری امورات مردم صادر شــده و موارد پیگیری می شود.  شــهردار اصفهان 
با اشــاره به نظرات مردم در این گفت و گوی تلفنی، تاکید کرد: بیشــتر نظرات و درخواســت های 
مردم درخواست هایی است که به راحتی قابل حل اســت، برخی از این درخواست ها نیاز به طی 
 تشــریفات قانونی در مراجع دیگر دارد که این موارد را نیز در دســتور کار قرار داده و شــهروندان را 
راهنمایی می کنیم.  وی گفت: امیدوار هستیم این گفت و گوی مســتقیم با مردم و پیگیری حل 
مشکالت آنها موجب جلب رضایت بیشتر شهروندان شــود. هر میزان دامنه ارتباط خود با مردم را 
توسعه داده و پیشنهادات و نقطه نظرات آنها را مورد توجه قرار دهیم به طور حتم جلب رضایت بیشتر 

مردم را خواهیم داشت. 
نوروزی با بیان اینکه فرآیندهای مختلفی برای ارتباط و گفت و گو با مردم در شهرداری فراهم است، 
بیان کرد: برنامه های هم اندیشی»اصفهان فردا«، حضور در مناطق و گفت و گوی مستقیم با مردم 
 ،my.isfahan.ir در قالب برنامه های مالقات مردمی یا بازدیدهای سرزده، ارتباط از طریق سایت
کانال های مختلف در فضای مجازی و ... از مواردی است که برای ارتباط شهردار با شهروندان در نظر 
گرفته شده و شهروندان بر حسب عالقه و دسترسی خود می توانند از آنها استفاده کنند. مجموعه 
این موارد فرصتی برای قشرهای مختلف شــهروندان است تا از این روش ها برای برقراری ارتباط 
با ما استفاده کنند. وی اضافه کرد: با ارزیابی های کارشناسی که پس از این برنامه انجام می دهیم 
و در صورتیکه تشخیص داده شود پاسخگویی مســتقیم تلفنی به مردم می تواند اثربخشی الزم را 
در راستای کمک به مردم داشته باشد این روند ادامه پیدا می کند، روند حضور در مناطق نیز ادامه 
خواهد داشت تا در نهایت بیشترین پاسخگویی را داشته باشیم.شهردار اصفهان عمده مشکالت و 
درخواست های مردم در تماس های تلفنی اخیر  را در حوزه های شهرسازی، صدور پروانه و ساخت 
و ســاز ذکر کرد و افزود: سایر مسائل نیز مربوط به خدمات شــهری از جمله نظافت و رفت و روب 
معابر بود،  قالب نیازهای مردم نیازهایی است که قابل رفع است اما برخی نیز به طور مستقیم توسط 
شهرداری قابل رفع نیست و در موضوعاتی مانند کمیسیون ماده پنج نیاز است دیگر دستگاه ها نیز 

نظر خود را اعالم کنند.     

شهردار اصفهان خبر داد:

احداث بزرگ ترین ایستگاه متروی اصفهان در میدان امام علی)ع(

شهردار اصفهان در جلسه بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی شهر با اشاره 
به تصمیم گیری و بررســی در ارتباط با پروژه های منطقه پنج اظهار کرد: 
از ابتدای فعالیت در این دوره مدیریت شهری اجرای پروژه میدان امام 
علی )ع( مورد توجه قرار گرفت و کمیته عالی برای آن تشکیل و مقرر شد 
با تصمیم این کمیته مشکالت آن رفع شود.قدرت ا.. نوروزی افزود: یکی 
از معضالت بزرگ میدان امام علی )ع( کاربری زیرزمین و پارکینگ آن 
بود که با بهره برداری از آن در روز عید سعید فطر توسط شرکت رفاه مورد 
استفاده قرار گرفت و بر اساس گزارشی که اعالم شد، این فروشگاه مورد 
استقبال خوب مردم قرار گرفته و رضایت مندی نسبی کسبه را به همراه 
داشته است.وی با بیان اینکه فضای کسب و کار در میدان امام علی )ع( 
رونق گرفته و میزان رفت و آمد شــهروندان افزایــش یافته که می تواند 
عامل محرکی برای توسعه منطقه سه شهرداری باشد، گفت: ساماندهی 

مجموعه تجاری کمر زرین تاکنون پیشرفت خوبی داشته است.

تشکیل کمیته عالی بهره برداری از میدان امام علی )ع(
نوروزی ادامه داد: در  این جلسه مقرر شــد کمیته عالی بهره برداری از 
میدان امام علی )ع( تشــکیل شــود و برای افزایش بهره وری روزانه و 
شــبانه این میدان تصمیم گیری کند.وی خاطرنشــان کرد: در ارتباط با 
کاربری فضای باز میدان امام علی )ع( براساس تصمیم گیری ها قرار شد 

نمایشگاه های مختلف در آن برگزار شود و معاونت فرهنگی طرح هایی 
برای آن ارائه کند تا در صورت انطباق با فضای آن اجرا شود.شهردار اصفهان 
با اشاره به برگزاری نمایشگاه اتومبیل های کالسیک در روزهای جمعه در 
میدان امام علی )ع(، گفت: بعضی از طراحان و نقاشان نیز در این میدان 
حضور پیدا می کنند همچنین اقوام مختلف از سایر شهرستان ها با عرضه 
کاالهای خود در این میدان حاضر شــده که این اقدامات می تواند رونق 
زیادی در شبانه روز به میدان امام علی )ع( ببخشد.وی با اشاره به پروژه 
ایجاد مرکز همایش ها، افزود: تکمیل این پروژه بر اساس اولویت بندی 
انجام خواهد شد.نوروزی با بیان اینکه اجرای پروژه مرکز همایش ها طبق 
جدول زمان بندی پیشرفت خوبی داشته است، افزود: این پروژه در چند 
ماه اخیر چهار درصد پیشرفت فیزیکی داشته به طوری که بیش از ۸4.۵ 

درصد پیشرفت را در ساخت مرکز همایش ها شاهد هستیم.

بهره برداری از پروژه مرکز همایش ها تا پایان سال
شــهردار اصفهان با تاکیــد بر اینکه ســالن پروژه مرکــز همایش ها تا 
پایان سال جاری بهره برداری می شــود، گفت: این پروژه شامل هتل، 
مجموعه های تجاری و سالن اجالس است که عمده فعالیت ها مربوط 
به مرکز همایش ها بوده و توسط شهرداری انجام می شود و تا پایان سال 
بهره برداری خواهد شــد.وی با ابراز خرســندی از تکمیل بخش زیادی 

از اقدامات در پروژه مرکــز همایش ها، افزود: تاکنون زیرســاخت ها، 
خیابان کشی ها، جدول گذاری ها، فضای سبز، درختکاری ها، آب نماها، 
سنگ فرش های بیرون تکمیل شــده و البته 1۵ درصد باقی مانده نیز 
مربوط به تجهیزاتی است که باید خریداری و نصب شود.نوروزی با اشاره 
به روند پروژه حلقه حفاظتی شــهر، گفت: این پروژه تاکنون پیشرفت 
خوبی داشته و منطقه 1۵ شهرداری در بخش آزادسازی ها بسیار موفق 
عمل کرده است.وی ادامه داد: در اجرای پروژه مجموعه پل های سردار 
شهید سلیمانی شــاهد تاخیراتی بوده ایم که مدیرعامل سازمان عمران 
شهرداری قول داد آن را در کمترین زمان جبران کند.شهردار اصفهان با 
بیان اینکه بلوار فرزانگان و پل آفتاب دو پروژه بسیار مهم در شهر است 
که در فرصت مناسب آیین افتتاح آن با حضور یکی از مقامات کشوری 
برگزار خواهد شــد، تصریح کرد: برای تامین روشــنایی بلوار فرزانگان 
پیگیری های الزم شده تا توسط اداره برق اجرا شود.وی افزود: پایه های 
انتقال برق بلوار فرزانگان توسط شهرداری نصب شده و تجهیز روشنایی 
آن توسط اداره برق انجام خواهد شد.نوروزی با بیان اینکه در جلسه اخیر 
پیرامون ایستگاه متروی میدان امام علی )ع( مذاکرات و بررسی هایی 
شد، گفت: تغییرات کوچکی در طرح این ایستگاه به عنوان بزرگ ترین 
ایستگاه متروی اصفهان اعمال و مقرر شد امور مربوط به آن در کمترین 

زمان انجام شود.

 به مناسبت روزجهانی مبارزه با مواد مخدر، محسن 
یارمحمدیان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان  به همراه مهدی نصر اصفهانی، عضو 
شورای اســالمی شــهر و شــهردار بهارستان طی 
جلســه ای در ارتباط با برنامه ریزی جهت مبارزه با 
مواد مخدر و کاهش آسیب های آن در سطح شهر 
بهارستان در محل دفتر شــهردار بهارستان شرکت 
کردند. مهدی نصر اصفهانی، در این جلســه گفت: 
متاسفانه در برخی از نقاط شــهر بهارستان شاهد 
اتفاقات ناگوار و مشــکالت اجتماعــی و به ویژه 
گسترش  مسئله اعتیاد و توزیع مواد مخدر هستیم 
و تاسف آور تر اینکه روز به روز محدوده سن ورود 
به این دایره خطرناک و زندگی سوز بیشتر می شود 
و امروز شــاهد این هســتیم که حتــی نوجوانان 
کمتر از 1۵ سال هم در بین این افراد وجود دارد و 
مبارزه با این امر و فرهنگ سازی و اصالح ساختار 
کاری نیست که با یک دست و توسط یک اداره یا 
نهاد انجام شــود همه باید با برنامه ریزی دقیق و 
منسجم با برگزاری کارگاه ها و کالس های آموزشی 
زمینه را فراهم سازیم تا ابتال به مواد مخدر کاهش 
یابد و یا اگر خدای نکرده جوانــی و یا نوجوانی به 
این دام آلوده شــد خانواده ها بتوانند به موقع به 
کمک او بیایند. داوود بحیرایی، شهردار بهارستان 
نیز ضمــن تقدیر و تشــکر از حضور دبیــر محترم 
شــورای هماهنگی مبــارزه با مواد مخدر اســتان 
اصفهان و دیگــر میهمانان اعالم کرد: شــهرداری 
بهارستان در مجموعه کارهای فرهنگی و اجتماعی 

خود آمادگی کامل دارد تــا با هماهنگی و همراهی 
اعضای محترم شــورای اسالمی شــهر بهارستان 
نســبت به اجرایــی کــردن برنامه های شــورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در شــهر بهارستان 
اقدام کند که نتیجــه آن خدمت به مردم و کاهش 
بالهای اجتماعی به ویژه برای جوانان و نوجوانان 
باشد.یارمحمدیان، دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
باموادمخدر استان اصفهان هم ضمن تقدیر و تشکر 
از اســتقبال و اعالم آمادگی شــهرداری و شورای 

اسالمی شهر بهارستان از این جلسه و برنامه های 
شــورای هماهنگی،گفت:به زودی برنامه جامعی 
از اقدامات فرهنگی، اجتماعی و روان شناســی در 
شهر بهارستان باهمکاری شهردار محترم و اعضای 
محترم شــورای اسالمی شــهر بهارســتان برگزار 
خواهیم کرد که امیدواریم مورد استقبال خانواده ها 
قرارگیرد و  در گام اول بافرهنگ ســازی و آموزش 
مناسب و فراگیر، قدم اول حرکت مان دربهارستان 

را بابرنامه ریزی و هدف شروع خواهیم داشت.

عضو شورای اسالمی شهر به مناسبت روزجهانی مبارزه با مواد مخدر  مطرح کرد: 

مبارزه با مواد مخدر کار یک نهاد نیست

از ابتدای فعالیت در این دوره مدیریت شهری اجرای 
پروژه میدان امام علی )ع( مورد توجه قرار گرفت و کمیته 
عالی برای آن تشکیل و مقرر شد با تصمیم این کمیته 

مشکالت آن رفع شود

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج(:

 سپاه اصفهان 1000 سری جهیزیه تولید داخل 
به نیازمندان هدیه می دهد

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در جلســه هیئت اندیشه ورز بسیج ورزشکاران 
استان اصفهان اظهار داشت: با اســتفاده از توانمندی و قابلیت هایی که داریم، کاری که نیاز است را 
انجام می دهیم تا بتوانیم جایگاه و افتخاراتی که استان اصفهان داشته است، پیشرفت دهیم و به 
جایگاه  نخست در بین استان ها برسیم.سردار مجتبی فدا افزود: تقویم ورزشی و سیاست سال باید 
تنظیم شود، ورزش را باید از پایه شروع کنیم زیرا در توسعه ورزش کم کار کرده ایم؛ باید در محالت از 
پایگاه های بسیج استفاده و فعالیت های ورزشی محله محور را شروع کنیم، همچنین باید به ورزش 
همگانی نیز توجه شــود زیرا ورودی ورزش قهرمانی است.وی با بیان این که باید به وسیله ورزش 
مردم را در بحث کرونا نیز توانمند کنیم، گفت: اگر امنیت خدشه دار شود، ورزش و همه چیز را دچار 
آسیب می کند، کمک مومنانه در همین راستا انجام شد و حدود 440 هزار بسته معیشتی در اصفهان 
توزیع شد، به واسطه کرونا حدود ۲30 هزار از این خانواده ها به کمک نیازمند شدند.فدا با اشاره به 
این که از تولید ماسک گرفته تا تهیه آبمیوه برای بیماران و کادر درمانی در این زمان انجام گرفت، بیان 
داشت: برای شرایط کرونا در ادامه صحبت ها و پیش بینی های زیادی شده است؛ نباید از این بیماری 
غافل شویم و تمهیدات الزم را در نظر بگیریم.فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
تصریح کرد: در دنیا ورزشکاران بزرگ کارهای بزرگی کردند، در ایران نیز برخی ورزشکاران آمدند، این 
همگرایی و وفاق را کرونا  در کشور ایجاد کرد؛ در همین راستا هزار سری جهیزیه پیش بینی شده است 
و امیدواریم بتوانیم این جهیزیه ها را آماده کرده و به مردم کمک کنیم البته برای این که چرخه تولید 
در اصفهان ادامه دار باشد، تهیه جهیزیه را از تولیدات ایرانی و اصفهان انجام می دهیم.وی در ادامه 
خاطرنشان کرد: دشمن به واسطه مشکالت مردم را در مقابل نظام قرار داده است، شرایط اقتصادی 
سخت است اما مشــکالت اقتصادی ناشــی از کرونا در همه جای دنیا وجود دارد ولی خداراشکر 

کمبودی در تهیه اقالم غذایی نداریم.

رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

تشکیل شبکه های محلی در 220 محله شهری
رییس کمیسیون اجتماعی شــورای اسالمی شــهر اصفهان در برنامه زنده رادیویی شورا، شهروند 
و شهر اظهار کرد: حضور و مشارکت مردم معموال در همه جوامع بشــری نماد توسعه پایدار است.

کوروش محمدی افزود: در کمیسیون اجتماعی از نهادهای مردمی چندین کارگروه تشکیل شده 
است تا کارها توسط سازمان های مردم نهاد پیش برود برای مثال در زمینه موضوع آب کمیسیونی 
متشکل از ســازمان های مردمی و متخصصان تشکیل شده اســت. رییس کمیسیون اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد: یک کار گروه در خصوص کارکودکان داریم که ما به عنوان 
ناظر و تسهیل گر در کنار ان جی او ها حضور داریم، خود سازمان های مردم نهاد تصمیم می گیرند 
و همین تصمیمات عینا در شهر اجرایی می شــود.محمدی تاکید کرد: ما یک جامعه در حال گذار 
هستیم و با جامعه ای با رفتارهای مشارکتی فاصله داریم، اما یک مثال خوب در خصوص مشارکت 
مردم این است که در شرایط کرونا اگر همت مردم و گروه های داوطلب مردمی نبود قطعا اوج کرونا 
را به راحتی نمی توانستیم پشت سر بگذاریم این یک مثال واقعی از مشارکت مردم بود.وی اضافه 
کرد: طرحی در شورای شهر طی دو ماه پیش به تصویب رسیده با عنوان کار داوطلبانه که این طرح 
مرحله نهایی تدوین آیین نامه را طی می کند. رییس کمیســیون اجتماعی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: طرح بزرگ تر ما که در حال اجراست ، در ۲۲0 محله شهری اصفهان اقدام به تشکیل 
شبکه های محلی کرده ایم، این شــبکه به زودی رونمایی می شــود و ما با وجود راه اندازی این 
 شبکه های محلی به راحتی از طریق مردم مسائل و مشکالت محالت را حل و فصل کرده و پیش 

خواهیم برد.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهاخبار

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اصفهان:

شبکه های اجتماعی 
بستر مناسبی برای اجرای 

برنامه های دهه کرامت است
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اصفهان 
اظهارداشت: امسال با توجه به برنامه ریزی های 
صــورت گرفتــه و جلســات مشــترک بین 
دستگاه های اجرایی، برنامه های بسیار متنوع 
و خوبی به مناســبت دهه کرامت در اســتان 
پیش بینی شده که از بستر شبکه های اجتماعی 
بهره خواهیم برد.حجت االسالم و المسلمین 
رمضانعلی معتمدی با اشاره به شرایط کرونایی 
در کشور و استان خاطرنشان کرد: به دلیل برخی 
محدودیت ها، استفاده از بستر فضای مجازی 
باعث خواهد شــد تا همراه با سایر دستگاه ها 
مخاطب چند برابری نسبت به سال های های 
گذشته داشته باشیم.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی اســتان گفت: برنامه های مختلفی 
همچون اجرای ســرود میدانی توسط پایگاه 
های مقاومت بســیج ، کانون هــای فرهنگی 
و هنری مســاجد و سایر دســتگاه های دیگر 
در مکان هــای از قبــل تعیین شــده در دهه 
کرامت برگزار می شود.معتمدی تصریح کرد: 
اســتفاده از ظرفیت بقاع متبرکه، مســاجد، 
ائمه جماعــت همراه با برگزاری جشــن های 
این دهه بــا هدف تبیین، تعمیق و گســترش 
فرهنگ رضوی انجام می شــود و در این دهه 
طی دو نماز جمعه در مصال های برگزاری نماز در 
شهرستان ها برنامه های متنوع همچون اجرای 
سرود برگزار می شود.وی با اشاره به آذین بندی 
شهر توسط شهرداری در دهه کرامت یادآور شد: 
در این ایام مسابقات کتاب خوانی در مساجد 
به صورت فیزیکی و در بســتر فضای مجازی 
انجام می شود.وی به حضور مردم در برگزاری 
این جشــن ها و برنامه ها در دهه کرامت اشاره  
و اضافه کرد: حضــور بخش مردمــی در این 
دهه ظرفیت باالیی اســت که از آن به بهترین 
شکل استفاده می شود تا از برکات وجود امام 
رضا)ع( وحضرت معصومه )س( در این دهه 

استفاده شود.

زندگی با/بدون 
کاله ایمنی

نمایشــگاه و مانور شــهری با 
عنوان »زندگــی با/بدون کاله 
ایمنی« در ایســتگاه متروی 

امام حسین )ع( برگزار شد.

وز عکس ر

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

   

 چیز های ساده ای مثل هدیه دادن، آداب و رسوم دارد، گاه 
کلی زحمت می کشــیم در لحظه آخر، آداب هدیه دادن را 

رعایت نمی کنیم و ماجرا پیچ می خورد.
فخر فروشی نکنیم: در بین معاشرت های دوستانه هر رفتی، 
آمدی دارد و هر هدیه دادن، یک هدیه گرفتنی. پس هنگام 
خرید نه تنها به فکر جیــب خودتان بلکه به فکر جیب طرف 
مقابل تان هم باشــید. اگر با او اختالف مالی چشمگیری 
دارید، چیزی فراتر از حد تصور نخرید و دیگران را به دردسر 

نیندازید.
در هدیه دادن رقابت نکنید: مراقب باشید اصل و نفس کادو 
خریدن را فراموش نکنید و گرفتار در مسیر خرید کادو های 
گران قیمت نشوید. هدیه خریدن یک نوع دلخوشی است تا 
با آن هر از گاهی به عزیزان دور برتان یاد آوری کنید که چقدر 

دوست شان دارید.
هدیه های تولد را از یاد نبرید: تاریخ تولد عزیزان تان و کسانی 
که باید تبریک بگویید را یادداشــت کنیــد. اگر قصد تلفن 
کردن دارید در یک دفترچه یا گوشی خود بنویسید؛ اما اگر 
قصد خرید کادو را دارید برنامه ریزی کنید تا طرف مقابل تان 
را شگفت زده کنید. با برنامه ریزی می توانید از قبل کادوی 

مناسب تری خریداری کنید.

هدیه به کودکان فراموش نشود: حواس تان به بچه ها باشد. 
کادوی مناسب برای کودکان بخرید، اگر می توانید از قبل با 
پدر و مادر بچه در مورد نوع هدیه هماهنگ کنید. اگر شرایط 
هماهنگ نیست و اگر اصرار به خرید اسباب بازی دارید تا 
جایی که می شود اسباب بازی های خطرناک و پرسر و صدا 

نخرید. اسباب بازی ممکن است به باتری نیاز داشته باشد 
پس همراه کادو آن را خریداری کنید.

فکر کنید و بخرید: در هدیــه دادن به طرف مقابل تان اثبات 
کنید که بــرای پیدا کردن دکمه خوشــحالی اش فکر کرده 
و وقت گذاشــته اید. حتــی بعضی وقت ها بد نیســت به 
هدیه هایی فکر کنید که بشــود در آن ها امضا یا رد و نشانی 
از خودتان پیدا کرد. مثل: یک کاردستی، یک دست نوشته 

یا حتی یک نقاشی. این دست هدیه ها شاید ارزش مادی 
زیادی نداشته باشند؛ اما تا همیشــه عزیزتان را به یاد شما 

می اندازند و از ماندگاری باالیی برخوردارند.
هدیه خریدن با جیب خالی هم ممکن اســت: البته اگر به 
سراغ وسایل کوچک و اشــیای ظریف بروید. از قبل زمانی 
که پول دارید کادو را خریــداری و نگهداری کنید یا مقداری 
پس انداز برای این زمان ها داشته باشید.هدیه دادن نشانه 
عشق و عالقه و توجه به طرف مقابل است و هرگز نباید آن را 
به فراموشی سپرد.زمان بازدید از خانه اقوام می توانید برای 
فرزند کوچک آن ها یک هدیه خریداری کنید و به او احترام 
گذاشته و توجه کنید.در تهیه نوع هدیه و تناسب آن با هدیه 
گیرنده ، سلیقه و ظرافت در بسته بندی و نوع اهدای آن دقت 
داشته باشید، زیرا ندادن هدیه نامناسب و توهین آمیز خیلی 
بهتر از دادن آن است.هدیه ای که دریافت می  کنید به عللی 
مورد نظر و پسند شما نیست، آن را با خوش رویی بپذیرید 
و از هدیه دهنده تشکر کنید.هدایای شما برای فرزندان اگر 
دوقلو باشــند باید حتی االمکان یک جور باشــد تا موجب 
دلخوری هیچ یک نشــود.هنگام گرفتــن هدیه بی تفاوت 
نباشید بلکه با احساس آن را بگیرید و از سلیقه هدیه دهنده 

تعریف کنید.

آشپزی

آش بلغور
مواد الزم:  بلغور گندم 2 پیمانه، برنج نیم دانه یک 

دوم پیمانه، نخود یک دوم پیمانه، لوبیا چیتی یک دوم پیمانه، 
عدس یک پیمانه،سبزی آش )تره، جعفری، گشنیز، اسفناج( 500 

گرم، پیاز 4 عدد،سیر 3 حبه، نعناع خشک 3 قاشق غذاخوری،روغن مایع 
به میزان الزم،نمک، زردچوبه و فلفل به مقدار کافی،کشک یک پیمانه

طرز تهیه: یک قابلمه تقریبا بزرگ بیاورید و 10 تا 12 پیمانه آب داخل آن بریزید، بلغور و برنج را نیز 
به آن اضافه کنید. سپس روی حرارت مالیم گذاشته و بگذارید تا کامال پخته و لعاب بدهد. معموال 

2 ساعت برای پخت بلغور زمان نیاز دارید. برای اینکه زمان خیلی زیادی هدر ندهید می توانید زمانی 
که بلغور در حال پخت است سایر حبوبات را نیز بپزید. وقتی بلغور کامال پخته شد، سایر حبوبات پخته 

را به آن اضافه کنید وکامال هم بزنید.در ادامه کار داخل یک ظرف کوچک یک عدد پیاز را رنده کنید و 
بگذارید تفت بخورد. زردچوبه و فلفل را اضافه کرده و داخل آش بریزید. وقتی می خواهید سبزی 

آش را داخل آن بریزید اگر به نظرتان قابلمه کوچک است آن را عوض کنید. پس از اضافه 
کردن پیاز داغ، سبزی خرد شده را نیز به آش اضافه کنید و خوب هم بزنید تا کامال مخلوط 

شوند. حرارت گاز را کم کنید و اجازه دهید تا غذا جا بیفتد. برای این مرحله از پخت 
آش 45 دقیقه زمان نیاز دارید.10 دقیقه به آخر پخت غذا کشک را به آن 

اضافه کنید. وقتی کشک را اضافه کردید غذا را مزه کنید و 
اگر به نظرتان کم نمک بود به آن نمک بزنید. 

نکات مهم در مورد آداب هدیه دادن و هدیه گرفتن

فیلمبرداری »شپلوتکا« به پایان رسید فیلم »مالقات با جادوگر« آماده نمایش شد
حسین قناعت، کارگردان سینمای کودک و نوجوان با اشاره به 
جدیدترین پروژه های سینمایی خود گفت: فیلمبرداری فیلم 
سینمایی »شپلوتکا« مدتی است که به پایان رسیده است. 
فیلمبرداری این فیلم در دو نوبت به دلیل شیوع ویروس 
کرونا متوقف شده بود؛ اما خوشبختانه با مناسب شدن شرایط 
 تولید، فیلمبرداری کار که تنها چند روز از آن باقی مانده بود، به
 پایان رسید.

فیلم سینمایی »مالقات با جادوگر« به کارگردانی حمید بهرامیان و تهیه 
کنندگی حمید اعتباریان، برای صدور پروانه نمایش به وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی ارائه شد.»مالقات با جادوگر« پس از دریافت پروانه 
نمایش در زمان مناسبی اکران خواهد شد.در این فیلم چهره هایی 
همچون امیرمهدی ژوله، مانی حقیقی، هستی مهدوی، نسیم ادبی، 
امیر شریعت، ستاره پروین، سپیده مرادپور و علیرضا خمسه به عنوان 
بازیگر حضور دارند.

اتفاقی بزرگ در شرکت فوالد مبارکه؛
َاَبرپروژه نورد گرم؛ دورنمای خودکفایی در تولیدات ورق

در سال جهش تولید انجام می گیرد؛
گازرسانی به 350 واحد تولیدی  صنعتی

بـه تازگـی اتفـاق بزرگـی در بزرگ تریـن شـرکت فـوالدی کشـور رخ داد کـه 
سـابقه ای طوالنـی دارد، در واقع فـوالد مبارکـه در دهـه 1380 مجـوز اجرای 
ابرپـروژه نـورد گـرم شـماره 2 را در قالـب افزایـش ظرفیـت تولیـد نـورد بـا 

ظرفیـت 5 میلیـون تـن از دولـت وقـت گرفتـه بود.
 در سـال 1396 قـرار بـود ایـن پـروژه بـا ظرفیـت 3 میلیـون تـن و بـا صرف 
مبلـغ 411 میلیـون یـورو توسـط شـرکت SMS دمـاگ آلمـان سـاخته و با 
اسـتفاده از27 درصـد قطعـات سـاخت داخـل پـروژه راه انـدازی شـود، اما 
با خـروج آمریـکا از برجـام، پـروژه معطـل ماند؛ تـا این کـه فـوالد مبارکه در 
قـراردادی کـه با شـرکت سـازنده منعقـد کـرده، ضمن اینکـه طبـق عملیات 
سـاخت داخل بـه 54 درصـد افزایـش یافتـه، ظرفیـت خط نـورد بـه میزان 
قابل توجهـی ارتقا یافته و قـرارداد مالـی آن نیز در بخـش ارزی 255 میلیون 
یورویـی بـه سـرمایه گذاری داخلـی تغییر یافتـه اسـت. بخش هایـی از این 
 پـروژه ازجملـه ماشـین ریخته گـری شـماره 5 و مگامدول هـای احیـای
  مسـتقیم پـروژه در سـال های 98 احـداث و در مـدار تولیـد قـرار گرفـت،
  ولـی حلقـه آخـر کـه مهم تریـن بخـش ایـن پـروژه بـود معطـل مانـده و
  در خـرداد 99 بـا حضـور سرپرسـت وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت

 کلنگ زنی شد.
 حمیدرضـا عظیمیـان، مدیرعامـل فـوالد مبارکـه اصفهـان در تشـریح 
 اهمیـت احـداث ابرپـروژه نـورد گـرم شـماره 2 فـوالد مبارکـه گفـت: 
 در حـال حاضـر ظرفیـت تولیـد فـوالد خـام فـوالد مبارکـه 7.2 میلیـون

  تـن و ظرفیـت اسـمی خـط نـورد گـرم شـماره یـک فـوالد مبارکـه 4.2 
میلیـون تـن و بـا تمـام ظرفیـت خروجـی آن 5.2 میلیـون تـن اسـت. با به 
بهره برداری رسـیدن خـط نورد گرم شـماره 2، ظرفیـت نوردگرم فـوالد مبارکه 
تمامـی نیـاز کشـور بـه انـواع ورق هـای فـوالدی، به ویـژه ورق هـای خاص و 
وارداتـی در صنایـع نفـت و گاز، پتروشـیمی، لوازم خانگـی و خودروسـازی 
برطـرف و مشـکالت مربـوط بـه محدودیـت ورق در کشـور نیـز به طورکلـی 

رفـع خواهد شـد.
 در اختیـار داشـتن دو واحـد تحقیقاتـی فـوالد آلیـاژی کشـور در اسـفراین
  و یـزد برنامه هـای تولیـد انـواع فوالدهـای خـاص کـه ارزش افـزوده 
 بسـیار بیشـتری نسـبت به ورق هـای نـورد گـرم و سـرد معمولـی دارنـد، 
 در کشـور فراهـم خواهـد شـد و بـه عبـارت بهتـر صنعـت فـوالد کشـور 
 طـی سـه سـال آینـده جهـش چشـم گیری خواهـد داشـت. ضمـن
النه عالوه بـر ایجـاد ارزش افـزوده بیشـتر   این کـه از ایـن طریـق سـا
  در ایـن حـوزه، از خـروج مقادیـر بسـیار زیـادی ارز از کشـور جلوگیـری

 به عمل می آید.
معاون تکنولوژی شـرکت فـوالد مبارکـه ضمن تاکید بـر اینکه شـرکت فوالد 
مبارکـه مطالعاتـی را بـا 100 دانشـگاه در زمینـه هـای مختلـف انجـام داده 
اسـت، گفت: از تـوان علمی دانشـگاه ها بـرای بومی سـازی تجهیـزات مورد 
نیاز صنعـت فوالد اسـتفاده شـد، به طوری که دسـتاورد آن در سـال گذشـته 
تنها در یـک پروژه بـه صرفه جویـی ارزی 30 میلیـون دالری ختم شـد و این 

روند ادامـه دارد.
مهـدی نقـوی بـا بیـان اینکـه در بهینـه سـازی مصـرف انـرژی هـم 

 اقدامـات موثـری در شـرکت فـوالد مبارکـه انجـام شـده اسـت، افـزود: 
 در واقـع بـا همـکاری دانشـگاه هـا در بخـش بهینـه سـازی مصـرف
لگـوی بهینـه ای دسـت پیـدا کرده ایـم کـه در سـطح جهانـی   آب بـه ا

 رتبه باالیی دارد.

900 روز تا خودکفایی در تولید ورق های خاص
سرپرسـت وزیر صنعت، معـدن و تجارت هـم در آییـن کلنگ زنی نـورد گرم 
2 فوالدمبارکه اعالم کرد: شـرکت فـوالد مبارکه یـک نماد پرافتخـار مجموعه 
صنعت کشـور اسـت که هـم از نظرعظمت تولیـد و هـم فنـاوری و کیفیت در 
کشـور پیشـرو بوده و پروژه نورد گرم را 900 روز دیگر افتتاح و بـه بهره برداری 
مـی رسـاند کـه عـالوه بـر اشـتغال زایی کشـور را از واردات ورق هـای فوالدی 

ویـژه نفـت و گاز و... بی نیاز مـی کند.
احمـد دنیا نـور، عضـو هیئـت مدیـره انجمن فـوالد ایـران با اشـاره بـه اینکه 
در حال حاضـر صنعت فـوال بـه توانمنـدی باالیی دسـت یافته اسـت، گفت: 
هـم اکنـون واردات ورق هـای خـاص در جریـان اسـت کـه پـروژه هایی در 
کشـور کلید خورده کـه می تواند کشـور را در عرصـه تمامی  ورق هـای فوالدی 
موردنیـاز، بـه خودکفایـی برسـاند و از ارزبـری بسـیاری از محصـوالت ایـن 
بخش جلوگیـری کننـد و بـه نوعـی وابسـتگی بـه واردات ورق گرم کشـور از 
بین بـرود.  فـوالد مبارکه در قـراردادی که بـرای راه اندازی نورد گـرم 2 منعقد 
کـرده، ضمن اینکـه طبـق عملیات سـاخت داخـل را بـه 54 درصـد افزایش 
داده، ظرفیـت خـط نـورد را هم بـه میـزان قابل توجهـی ارتقـا داده و قـرارداد 
مالی آن نیـز در بخـش ارزی 255 میلیون یورویی به سـرمایه گذاری داخلی 
تغییر یافته اسـت که اجرای آن اشـتغال 1000 نفـر به صورت مسـتقیم و 7000 
نفر به صورت غیـر مسـتقیم را در پـی دارد و تولیـد ورق های فـوالدی عریض 
بـرای تولیـد لوله هـای انتقـال آب، ویـژه نفـت و گاز، سـاخت خودروهایـی 
سـبک وزن، ورق هـای فـوالدی ویـژه شاسـی خودروهـا و ماشـین های 

سـنگین و...  را در کشـور محقـق مـی کند.

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، در خصـوص برنامه هـای 
گازرسانی سال 99 در سطح اسـتان، گفت: در سـال جهش تولید، تالش 
داریـم تـا نهضـت گازرسـانی در صنعت بـا شـتاب بیشـتری ادامـه یابد؛ 
بـه طوری کـه بـا همـت کارکنـان ایـن شـرکت و در صـورت تخصیـص به 
موقع نقدینگـی، 350 واحد صنعتی مصوبه شـورای اقتصـاد از نعمت گاز 

بهره منـد خواهنـد شـد. 
سـید مصطفی علـوی، با تاکیـد بر اینکه دسـتیابی بـه این هـدف بزرگ، 
منوط به تخصیـص اعتبارات بـه مقدار مناسـب و در زمان مناسـب بوده، 
افـزود: اصـالح و تقويـت شـبكه های موجـود گازدار بـه منظـور پايـداری 
و اسـتمرار جریـان گازرسـانی از دیگـر برنامه هـای سـال جاری شـرکت 
اسـت . مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان، از گازرسـانی بـه تعدادی 
روسـتا خبر داد و گفـت: به یاری خـدا روسـتاهای چوپانان و چـاه ملک، 
سـهیل و سـپرو، فرح آباد از توابـع نایین و مـرغ گلپایگان امسـال گاز دار 
خواهند شـد.مهندس علوی، همچنیـن  تصریح کرد: بهره بـرداری از گاز 
شـهر انارک نیـز امسـال انجام می شـود کـه در ایـن پـروژه نیـز بیش از 
690 خانـوار  از گاز طبیعـی به صـورت فشـرده)CNG( برخـوردار خواهند 
شـد و به این ترتیـب تمامـی شـهرهای اسـتان گاز دار و شـیرینی خاتمه 
گازرسـانی به شـهرهای اسـتان، به اطـالع مردم شـریف اسـتان خواهد 
رسـید.گفتنی اسـت، در حـال حاضـر، 99.5 درصـد جمعیـت اسـتان 
شـامل؛ 99.08 درصد جمعیت روسـتایی معادل 1060 روسـتا  و 99.78 
درصـد جمعیـت شـهری اسـتان معـادل 109 شـهر از نعمـت گاز طبیعـی 

برخوردارنـد .

گازرسانی به نقاط شهری استان اصفهان امسال تکمیل می شود
مدیرعامل شـرکت گاز اصفهان  ادامه داد: 99.5 درصد مردم این اسـتان 
در حـال حاضـر از گاز طبیعی اسـتفاده می کنند که امسـال این پوشـش 

به ویـژه در نقـاط شـهری تکمیـل می شود.سـید مصطفی علـوی افزود: 
اکنون فقط شـهر انـارک از توابع اسـتان اصفهـان از گاز طبیعـی برخوردار 
نیسـت کـه بهره بـرداری رسـمی از گاز ایـن منطقـه حـدود دو مـاه آینده 
آغـاز خواهد شـد.وی بیان کـرد: با گازرسـانی به این شـهر همه 110 شـهر 
اسـتان اصفهـان از نعمـت گاز بهره منـد خواهند شـد.مدیرعامل شـرکت 
گاز اسـتان اصفهـان اضافـه کرد: بیشـتر روسـتاهای بـاالی20 خانـوار در 
حـال حاضـر از گاز بهره مند هسـتند و شـمار اندکـی باقی مانده اسـت که 
از جمله دو روسـتا در شـرق اسـتان بـه زودی بـه بهره برداری می رسـند.

وی تشـریح کـرد: روسـتاهای منطقه پیشـکوه و پشـتکوه فریدون شـهر 
که اعتبـار زیادی در ایـن زمینه نیـاز دارند نیز برخـی در برنامه گازرسـانی 
امسـال قرار گرفته اند و عملیـات اجرایـی آن در حال انجام اسـت.علوی 
ادامـه داد: اصفهـان در بخـش خانگـی بـه طـور تقریبـی اسـتانی سـبز 
اسـت؛ اما شـرق ایـن اسـتان بـه علـت آنکـه بـا سـی ان جی گازرسـانی 
شـده، تعـدادی روسـتا باقی مانـده کـه در قالـب برنامـه زمان بنـدی 
شـده، شـماری امسـال و تعدادی نیز در سـال آینـده گازرسـانی خواهد 
شـد.وی با اشـاره بـه اینکه امسـال می توان جشـن پایـان گازرسـانی به 
شـهرها و روسـتاهای بـاالی 20 خانـوار را در اسـتان اصفهان برگـزار کرد، 
اظهارداشت: بیشـتر صنایع و شـهرک های صنعتی اسـتان از گاز بهره مند 
هسـتند و تعـداد انـدک باقی مانـده نیـز در قالـب برنامه هـای تدوینی و 
مصـوب شـورای اقتصـاد در دسـت اجـرا هسـتند و طـی دو  سـال آینده 
انجـام خواهـد شد.سـاالنه 21 میلیـارد مترمکعـب گاز طبیعی در اسـتان 
اصفهـان مصـرف می شـود و میانگیـن مصـرف روزانـه در این اسـتان به 
57 میلیـون مترمکعـب می رسد.اسـتان اصفهـان پـس از تهـران، رتبـه 
دوم کشـوری را در زمینـه توزیـع گاز طبیعـی دارد و تـا کنـون بیـش از 26 
هـزار کیلومتـر شـبکه اجـرا  و یـک میلیـون و 100 هـزار انشـعاب واگـذار 

شـده است.
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