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زدن ماسک از امروز اجباری می شود
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 تابستان غبارآلود در  اصفهان 
 بر اساس اعالم سازمان هواشناسی، تابستان امسال باید منتظر روزهای آلوده بیشتری باشیم؛  
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جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی فرش دستباف شهرستان 
لنجان زرین شهر و حومه

به شماره ثبت 36 و به شماره شناسه ملی 10260014144 

هیئت مدیره شرکت تعاونی فرش دستباف لنجان زرین شهر و حومه

جلسه مجمع عمومی شرکت راس ساعت 9 صبح پنج شــنبه مورخه 99/4/26 در محل تکیه قمر بنی هاشم )ع( جنب 

شرکت تعاونی فرش دستباف واقع در زرین شهر خیابان فردوسی تشکیل می گردد. لذا از اعضای محترم شرکت دعوت 

بعمل می آید با در دست داشتن دفترچه عضویت و کارت ملی راس ســاعت مقرر حضور به هم رسانید و یا وکیل خود را 

معرفی نمایید. ضمنا جهت رعایت اصول بهداشتی داشتن ماسک و دستکش الزامی می باشد.

دستور جلسه
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 98 و گزارش آخرین رقم سرمایه

3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس

تاریخ انتشار: 99/4/15

١٦ تيرمــاه »روز ماليــات« و آغــاز  »هفتــه فرهنــگ 
مالياتی«  را  بــه تمامی كارگــزاران پرتــالش و كاركنان 
خــدوم ايــن دســتگاه و همچنيــن موديــان عزيــز 
 كه همــواره ياريگــر نظــام مالياتــی هســتند، تبريك

 می گوييم.

روزنامه زاینده رود

»فرمانده برمی گردد«؛ حداقل 24 ساعتی زمان  سمیه پارسادوست
الزم داشتیم برای هضم این خبر، و گرنه بگویند 
»حاج احمد« در راه است و ســکوت کنیم؟! قلم در دست نمی چرخد. واژه به 
ذهن نمی آید هنوز. خب االن چه بگوییم؟ چه بنویسیم؟ چطور بگوییم سی و 
چندسال منتظر بودیم خودش بیاید و حاال می گویند »پیکرش« می آید و ما 
حتی از شوق آمدن پیکرش هم دچار دردی شیرین می شویم. همین که خبری 
بیاید، آرام مان می کند. چهل سال انتظار کم نیست. مادرش چشم به راه بود و 
چشــم به راه ماند و آخرش احمد نیامد که پایان قصه غصه های سی و چند  

ساله یک مادر منتظر باشد.
 در این سال هایی که بدون »حاج احمد« گذشــت، هربار قصه ای برای مان 
تعریف کردند؛ یکی گفت او را زنده در زندان های اســراییل دیده اند. دیگری 
گفت همان روزهای اول اســارت شــهیدش کرده اند، یکی می گفت بعدترها 
شهید شده است، عده ای هم بودند و هستند که اعتقاد داشتند و دارند که »نمی 
خواستند و نمی خواهند حاج احمد برگردد حتی اگر زنده باشد.« در این باره 
حرف و حدیث زیاد بود. عجیب تر اینکه حتی حاال که می گویند قرار است پیکر 
پاکش برگردد، باز هم نگرانی هایی وجود دارد و ما شاید روزی بفهمیم یک عمر 
تاوان همین »نخواستن«ها و »کم کاری«های عده ای را پس دادیم که نمی 
خواستند حاج احمد، زنده یا مرده به ایران برگردد. چرایی اش را هم یک روز 
باالخره همه می فهمند و »مگو«هایی که سی و چندسال قابل بازگوکردن نبود، 
سرانجام یک روز افشا و آشکار می شود؛ اما درد اینجاست که اگر معلوم شود 
حاج احمد و یارانش زنده بودند و آن ها که می توانستند کاری کنند تا آزاد شود 
»اما نخواستند« و نکردند، آن وقت با حسرتی که ابدی شد برای ما و نسل ما و 

یارانش که چشم به راه دیدنش بودند، چه کنیم؟
در این ایام آشفته و حال پریشان ملت، خبر پیداشــدن پیکر پاک فرمانده و 
یارانش، شیرین بود. »پس از 38 سال، به جای تجسم و تصور و تخیل، خبر 
آورده اند که فاتح راســتین خونین شهر، پس از ربوده شــدن و سپری کردن 
ایام کوتاهی در اســارت نیروهای مزدور شــبه نظامی فاالنژ  وابسته به رژیم 
صهیونیستی، در ســاحل مدیترانه تیرباران شــده اند و محل دفن ایشان هم 
مشخص است.« این همان خبری بود که در آشــفته بازار این روزها و روزگار، 
جان مان را جال بخشــید. خبر این بار انگار آن قدر متقن و موثق بود که فرزند 
شهید همت هم نوشت: »خبر شــهادت عموی عزیزم  حاج احمد متوسلیان و 

همراهان غریبش در همان ابتدای اسارت به گوش می رسد. گویا محل دقیق 
پیکرها هم اعالم شده اســت. می خواهید  مرد و  نامرد را بشناسید ببینید چه 
کسی پای کار می ایستد.«  حسین دلیریان،  خبرنگار و کارشناس مسائل دفاعی 
- امنیتی، هم در توئیتی از قطعی شــدن شــهادت احمد متوسلیان خبر داد: 
»شهادت احمد متوسلیان و یارانش قطعی شده و مکانی هم طبق گمانه هایی 
که قطعی به نظر می رسد، محل دفن این شــهدای واال مقام است ان شاءا... 
با تفحص و انجام آزمایش DNA ،پیکر پــاک این عزیزان باالخره به وطن باز 

خواهد گشت و چشم به راهی 8۰ میلیون ایرانی پایان خواهد یافت.«
چندساعت بعد اما »امیر متوسلیان« برادر حاج احمد، همه این اخبار را تکذیب 
کرد و گفت:» ماجرای به شهادت رسیدن یا نرسیدن حاج احمد یک قصه 38 

ساله است و این صحبت ها برای امروز و دیروز نیست.«
امیر متوسلیان گفته که هنوز هم مطمئن نیستیم که شهادت حاج احمد قطعی 

است؛ اما اگر شهید شدند به آرزوی خود رسیده اند.
حتی اگر باز هم تکذیب شود، باز هم ترجیح می دهیم »امیدوار« باقی بمانیم 
. »رویای بازگشت احمد« آن قدر شیرین اســت که غرق شدن در آن ، ما را از 
گرفتار شدن در مرداب روزمرگی های زندگی ای که دیگر آن قدرها هم شیرین 
نیست، نجات می دهد. »فرمانده« و سه همرزم کهف نشین و فراموش شده او 
پس از 38 سال دوری و بی خبری مطلق، برمی گردند. مثل غواص های دست 
بسته که آمدند و دست مان را گرفتند وقتی درست به دستگیری شان نیاز مبرم 
داشتیم و کشور داشت در موجی از گرفتاری ها و اختالفات غرق می شد، حاال 

هم اگر فرمانده احمد برگردد، حال مان خوب می شود. 
هرچند اگر برمی گشــت و می دید چه بر ســر روز و روزگارمان آمده و برخی 
همرزمانش چطور پشــت به آرمان ها کردنــد و با دزدی هــا و اختالس ها و 
فسادها چه خیانت ها به خون شهدا شد، شــاید پشیمان می شد از بازگشت 
مثل »ممد«جان جهان آرایی که حاال وقتی می خواهیم از درد دل های روزگار 
برایش بگوییم ، می نویسیم »خوب شد نیســتی ببینی...« ولی برگرد حاج 
احمد! هرچنــد هنوز واژه به ذهن نمــی آید و قلم یاری نمی کند که از شــکوه 
یک بازگشت بگوییم و بنویسیم. سی و چندســال منتظر بودیم خودت بیایی 
اما حاال که می گوینــد پیکر پاکت را پیدا کرده اند، مــا به همان هم دل خوش 
 کرده ایم. شــما شــده ای رســتم داســتان های کودکان دهه نود و قهرمان 

همیشه ما تا ابد. 

برای قهرمانی که یک روز برمی گردد ؛ 
از چشم انتظاری ات خسته نمی شویم فرمانده !
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توافق ترکیه و لیبی برای ایجاد مراکز آموزش نظامی
معــاون وزیر دفاع دولت وفــاق ملی لیبی در دیــدار با وزیر دفــاع ترکیه دربــاره افتتاح مراکزی 
آموزشــی جهت ایجاد ارتشــی حرفه ای به توافق رســیدند.صالح النمروش، معــاون وزیر دفاع 
دولت وفاق ملــی لیبی و خلوصــی آکار، وزیر دفاع ترکیــه توافق کردند مراکزی آموزشــی برای 
ایجاد ارتشــی حرفه ای و با باور حمایت از کشور و مردم و حفظ پتانســیل های کشور لیبی افتتاح 
شــوند.النمروش تاکید کرد: حمایــت ترکیه از دولت مشــروع لیبــی در زمینــه همکاری های 
 نظامی و امنیتی در چهارچوب یادداشــت تفاهم امضا شــده میان دو کشــور در نوامبر گذشــته 

ادامه می یابند.

»نتانیاهو« باز هم تهدید به انحالل دولت کرد
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل تهدید 
کرده که اگر ائتالف آبی سفید با تصویب بودجه یک ساله برای دولت طی یک هفته آینده مخالفت 
کند، دولت ائتالفی را منحل کرده و انتخابــات زودهنگام را برگزار خواهد کرد.تصویب بودجه دولت 
جدیدترین بحران و اختالف بین دو طرف دولت ائتالفی رژیم صهیونیستی یعنی نتانیاهو و گانتس 
است.گانتس درصدد است تا تایید طرح الحاق را مشروط به تصویب بودجه دوساله دولت اسراییل 
کند. نتانیاهو خواهان آن است که بودجه اســراییل فقط برای سال آتی تدوین و تصویب شود؛ اما 
بنی گانتس اصرار دارد که باید بودجه برای دو سال آتی تصویب شــود.نتانیاهو و گانتس دو هفته 
پیش برای بررسی تصویب بودجه دولت به مدت یک سال با هم دیدار کردند، این در حالی است 
که طبق توافق قبلی قرار بود بودجه دوساله تصویب شود. این جلسه بدون هرگونه توافقی در مورد 

بودجه پایان یافت.

 آمریکا دو ناو هواپیمابر به دریای چین جنوبی 
اعزام کرد

به گفته مقامات نیروی دریایی آمریکا، این کشــور در میانه تمرینات نظامی پکن در دریای چین 
جنوبی، دو ناو هواپیمابر را به این منطقه برای شرکت در یک تمرین نظامی اعزام کرده است.روزنامه 
آمریکایی »وال استریت ژورنال« به نقل از دریابان »جورج ام. ویکوف« فرمانده آمریکایی اعالم 
کرد نیروی دریایی این کشور دو ناو هواپیمابر را به دریای چین جنوبی برای شرکت در یک تمرین 
نظامی اعزام کرده است.ویکوف بدون ذکر منطقه دقیق تمرین نظامی آمریکا، افزود: هدف فرستادن 
سیگنال های واضح به شرکا و متحدانمان است در این خصوص که ما به امنیت و ثبات منطقه ای 
متعهد هســتیم.وی همچنین مدعی شــد که این تمرینات پاســخی به تمرینات نظامی پکن که 

هم اکنون در دریای چین جنوبی در جریان است، نیست.

افغانستان ارتباط طالبان با القاعده را تایید کرد
دولت افغانســتان ارتباط گروه طالبان بــا القاعده را تایید کــرد و از این گروه خواســت تا مطابق 
توافق نامه صلح با آمریکا عمل کند.»صدیق صدیقی«، ســخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، 
گزارش وزارت دفاع آمریکا درباره حفظ و تداوم ارتباط گروه طالبان با القاعده را تایید کرد.صدیقی 
در گفت وگو با رادیو آزادی گفت که براســاس گــزارش نهادهای اطالعاتی افغانســتان، هنوز هم 
اعضای خارجی طالبان در افغانستان حضور دارند. وی از گروه طالبان خواست تا مطابق توافق نامه 
صلح با آمریکا عمل کند، در غیر این صورت ممکن اســت روند صلح خدشــه دار شود.براســاس 
توافق نامه صلح میان آمریکا و طالبان، بخش عمده  آن قطع روابط این گروه با شــبکه  تروریستی 
 القاعده است. این توافق نامه بر استفاده نشــدن از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش نیز

 تاکید می کند.

لبنان سرگردان میان رابطه با ایران یا تحمل فشارهای آمریکا؛

دو راهی بیروت!

صحنه سیاسی لبنان در مورد رابطه با ایران  علیرضا کریمیان
همواره محل تعــارض گروه های موافق و 
مخالف بوده اســت، هر چند پــس از قدرت گیری حــزب ا... لبنان و 
پیروزی در جنگ 33 روزه در برابر اسراییل کفه طرفداری از ایران در این 
کشور سنگین تر شــد؛ اما همچنان مخالفت هایی در این زمینه وجود 
دارد. در زمان کنونی با توجه به تنش های اقتصادی و سیاسی، لبنان و 
سیاستمداران آن بر سر دوراهی همکاری و یا روی گردانی از ایران قرار 
دارند. از طرفی آمریکا برای قطع رابطه با کشــورمان مقامات لبنانی را 
تحت فشار قرار داده است و از ســوی دیگر کمک های ایران در شرایط 
فعلی می تواند راهگشای اقتصاد به بن بست رسیده لبنان باشد. این 
کشــور طی ماه های اخیر با تورم و افت شدید ارزش پول ملی دست و 
پنجه نرم می کند، این مسئله تنش های اجتماعی و اعتراضات خیابانی 

و ناامنی در این کشور را به دنبال داشته است.
 دولت متزلزل لبنان تالش کرده تا شــاید بتواند از صندوق بین المللی 
پول استقراض کند؛ اما همچنان جواب روشنی از سوی این نهاد دریافت 
نکرده است و یا به عبارت دیگر به دلیل اعمال نفوذ آمریکا این درخواست 
فعال مسکوت مانده اســت. از سوی دیگر برخی از رســانه ها در هفته 
های اخیر مدعی شده اند ایران برنامه جامعی را برای ارائه کمک های 

اقتصادی به دولت لبنان ارائه داده است. روزنامه کویتی »الجریده« به 
نقل از یک منبع که از آن به »منبع بلندپایه در وزارت امور خارجه ایران« 
تعبیر کرده، مدعی شــد که تهران »یک طرح نجات« که شامل »بسته 
فراگیر« حمایت از اقتصاد بیمار لبنان است را به بیروت پیشنهاد کرده 
اســت. براســاس گفته منبع این روزنامه، »این طرح به دولت لبنان 
پیشــنهاد پرداخت بنزین با لیره از طریق افتتاح حساب در بانک های 
لبنان  و  فروش نفت خام به بیروت برای فروش آن در بازارهای محلی 
و خارجی پس از تصفیه و همچنین واریز درآمدهای ایران در بانک های 

لبنان با لیره را ارائه می کند«. 
این منبع مذکور در ادامه آورده است: »تهران همچنین استفاده از اموال 
سپرده گذاری شده ایران در بانک های لبنان را برای سرمایه گذاری آن 
در پروژه های مولد و توسعه ای به بیروت پیشنهاد کرده است«. در مقابل 
این ادعا اما برخی از رسانه های دیگر مدعی شدند لبنان از ترس تحریم 
های آمریکا نمی تواند به این پیشنهاد پاســخ مثبتی بدهد. در همین 
زمینه  وبسایت میدل ایست مانیتور در گزارشی مدعی شد که دولت لبنان 
از ترس مواجه شدن با تحریم های ثانویه ایاالت متحده، اجازه تردد و 

پهلوگیری کشتی های ایرانی را در آب ها و بنادر این کشور نمی دهد.
میدل ایســت مانیتور به نقل از الحورا نوشت: محموله های باری ایران 

در آب های لبنان اجازه تردد و بارگیری و تخلیه ندارند چراکه این کشور 
مدیترانه ای  با این ترس مواجه است که این اقدام ممکن است به خشم 

آمریکا و اعمال تحریم ها بیانجامد.
 محموله های وارداتی از ایران شــامل مواد غذایی ، دارو، سوخت و ...
  اســت و بــرای وضعیــت رو بــه زوال کیفیــت زندگــی در لبنــان 
 می توانــد کمک کننــده باشــد. بــا وجــود  اینکــه لبنــان می تواند 
 محصوالت وارداتی را با تولیدات داخلی و پول ملــی خود مبادله کند،
 از ایــن فرصت محــروم مانده چراکــه بیروت نمی خواهــد متحمل 
تحریم های آمریکا یا شــورای امنیت ســازمان ملل شــود.در همین 
حال، رســانه های طرفدار حزب ا... از جمله روزنامه »ال اکبر« از دولت 
خواسته اند که با پذیرش واردات ایران، »محاصره اقتصادی آمریکا« را 
بشکند و با پذیرش پیشنهاد ایران، از این کشور تحت تحریم حمایت به 
عمل آورد. در شرایط کنونی به نظر می رسد لبنان ترجیح می دهد به جای 
نشان دادن چراغ سبز به ایران منتظر کمک های آمریکا و متحدانش 
بماند؛ اما به نظر نمی رســد این کمک ها به دلیل ترس از قدرت گیری 
حزب ا... و تهدید اســراییل همه جانبه و برای اقتصاد ورشکسته لبنان 
کافی باشد؛ رویدادی که در نهایت می تواند حتی منجر به سقوط دوباره 

دولت در لبنان شود.

با وجود تنش های پیوســته ای که طی چهار ســال 
گذشته در روابط چین و آمریکا به وجود آمده، برخی 
ناظران معتقدنــد که چین از انتخــاب دوباره دونالد 
ترامپ استقبال می کند؛ چرا که این امر به نفع چین 
است.دو کشور وجود دارند که دونالد ترامپ همیشه 
به اعمال فشار بر آن ها مباهات می کند: ایران و چین. 
رییس جمهــور آمریکا در تجمعــات انتخاباتی خود 
ادعا می کند که اگر او شکســت بخورد ایران و چین 
صاحب آمریکا خواهند شد. به همین خاطر از شکست 
خوردن وی در انتخابات آینده آمریکا در سوم نوامبر 
خوشحال خواهند شد.ژو شیائومینگ، مذاکره کننده 
تجاری ســابق چین، اخیرا به خبرگــزاری بلومبرگ 
گفت: »اگر بایدن پیروز شود، فکر می کنم این برای 
چین خطرناک تر باشد. چون او برای هدف قرار دادن 

چین با متحدان کار خواهد کرد. اما ترامپ، اتحاد های 
آمریکا را نابود می کند.«چهار مقام فعلی چینی، ضمن 
تایید اظهارات شیائومینگ به بلومبرگ گفته اند که در 
دولت چین معتقدند که پیروزی ترامپ می تواند به 
نفع پکن تمام شــود، چون بزرگ ترین امتیاز آمریکا 
)اتحادها( برای مهار نفوذ فزاینــده چین را تضعیف 
می کند.  با این حال، از دیدگاه برخی کارشناســان، 
پیــروزی ترامــپ در انتخابات برای چیــن فوایدی 
دارد. هال برندز، استاد دانشگاه جانز هاپکینز، اخیرا 
طی یادداشــتی در خبرگــزاری بلومبــرگ به دالیل 
اســتقبال چین از پیروزی ترامپ پرداخت و با طرح 
این سوال که چرا با وجود همه اقدامات خصمانه ای 
که ترامپ علیه چین انجام داده، چین از پیروزی وی 
استقبال می کند، نوشت: »شاید به این خاطر است 

که مقامات چینی آن چیزی را درک می کنند که جان 
بولتون، مشاور سابق امنیت ملی ]آمریکا[ بر آن تاکید 
می کند: آسیبی که ترامپ به قدرت آمریکا و جامعه 
دمکراتیک بین المللی زد، بزرگ تر از هر آسیبی است 
که او به پکن وارد می کند.«برندز افزود: »چهار سال 
دیگر ]از ریاســت جمهوری[ ترامپ، این آسیب را دو 
چندان خواهد کرد. از این رو، انتخابات ۲۰۲۰، از منظر 
مشخص کردن شکل جهان مدرن، از اهمیت تاریخی 

برخوردار است.«

چرا چین از انتخاب دوباره ترامپ استقبال می کند؟

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه وزیر خارجه ایران از عزم خود برای همکاری با طرف های برجام و جامعه جهانی با هدف حفظ این توافق تاریخی 
خبر داد.»جوزف بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شنبه به نامه »محمدجواد ظریف« وزیر خارجه ایران پاسخ داد.در نامه بورل آمده است: »من امروز 
نامه ای را از وزیر خارجه ایران دریافت کردم که نگرانی های ایران در خصوص مسائل مربوط به اجرای »برنامه جامع اقدام مشترک« توسط فرانسه، آلمان و بریتانیا 
را طبق بند 3۶ به کمیسیون مشترک جهت حل و فصل ارجاع می داد«.وی در ادامه خاطرنشان کرد: »همان طور که قبال گفته ام ساز و کار حل و فصل اختالف نیازمند 
تالش های فشرده و مبتنی بر حسن نیت از سوی همه طرف هاست. در کسوت هماهنگ کننده کمیسیون مشترک از تمام طرف های برجام انتظار دارم با این روحیه 
به این روند نگاه کنند«.بورل در ادامه متذکر شد: »کمیسیون مشترک که مسئولیت نظارت بر اجرای این توافق ذیل مفاد برجام را بر عهده دارد از سال ۲۰۱۶ برای رایزنی 
درباره اجرای برجام و رفع مسائل مرتبطی که هر یک از طرف ها مطرح کرده اند، تشکیل جلسه داده است«.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته است: »با 
نزدیک شدن به پنجمین سالگرد برجام مایلم از این فرصت استفاده کنم و اهمیت این توافق را یادآور شوم. برجام دستاوردی تاریخی برای نظام منع اشاعه هسته ای 

است و به ثبات منطقه و دنیا کمک می کند.  در ادامه همکاری با طرف های برجام و جامعه جهانی برای حفظ این توافق مصمم هستم«.

خبر روزپاسخ »بورل« به نامه ظریف

وز عکس ر

تالش هند برای پیروزی در 
جنگ روانی مقابل چین 

سفر نخســت وزیر هند به مرز مشترک با چین 
عالوه بر برانگیختن تعجب رســانه های هندی 
نوعی جنگ روانی تفسیر شد.»نارندرا مودی« 
نخســت وزیر هند به همراه »ژنــرال ناروان« 
فرمانده ســتاد ارتــش هند و »بیپــن راوات« 
رییس ستاد دفاع راهی مرز لداخ شد.سفر اعالم 
نشــده مودی باعث تعجب نظامیان مستقر در 
مرزها شده و مودی نیز تالش کرد ضمن بازدید 
از آخریــن تحوالت مرزی بــه نیروهای هندی 

مستقر روحیه بدهد.

سرنخ های تازه از ترور سردار شهید سلیمانی
 »نوری المالکی«، نخســت وزیر اســبق عراق در مصاحبه با شــبکه تلویزیونی آفــاق اطالعاتی 
در باره ترور ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی و ابومهدی المهنــدس در فرودگاه بیــن المللی 
بغداد ارائــه کرد.المالکی در ایــن مصاحبه گفت: با توجه به بررســی های که انجــام داده ام، می 
توانم بگویم کــه این کار تصادفی و بــه یک باره اتفاق نیفتــاد و این حادثه برنامــه ریزی و از قبل 
هماهنگ شــده بود.رییس ائتالف دولت قانون در پارلمــان عراق گفت که برخــی از افراد مرتبط 
با موضوع که باید از آنها تحقیق شــود، متواری شــده اند و شــماری نیز هنوز در کشــور هستند.

المالکی شــمار این افراد را 3۶ نفر اعالم کرد و ادامه داد: اینکه این افراد چه کســانی هســتند و 
 چگونه اطالعات حضور و مکان دقیق ســردار ســلیمانی و ابومهــدی را لو داده و بــا چه هدفی  را

 اطالع ندارم.

زمان بررسی اعتبارنامه »تاجگردون« در صحن علنی مجلس
سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس از بررسی اعتبارنامه منتخب گچساران درصحن علنی پارلمان 
خبرداد.حجت ا... فیروزی گفت: گزارش کمیســیون تحقیق درباره اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون 
نماینده گچساران در مجلس تدوین و به هیئت رئیســه پارلمان تقدیم شده است.وی ادامه داد: 
طبق تصمیم هیئت رییســه مجلس احتماال روز چهارشــنبه هفته جاری بررســی این گزارش در 
دستور کار پارلمان خواهد بود.نماینده فسا در مجلس اظهارداشــت:اعتبارنامه منتخب گچساران 
 در مجلس در کمیسیون تحقیق تایید شــده؛ اما باید بار دیگر این موضوع در صحن علنی پارلمان 

مطرح شود.

قول و قرار سفیر ایران با مقام دولت پوتین
در دیدار سفیر ایران و معاون وزیر انرژی روسیه مقرر شد شــانزدهمین دور کمیسیون مشترک 
دو کشور در سپتامبر سال جاری به صورت حضوری و یا مجازی برگزار شود.در این مالقات نحوه 
برگزاری شانزدهمین دور کمیسیون مشــترک دو کشور در سپتامبر ســال جاری مورد گفت وگو 
قرار گرفت و قرار شــد این اجالس در موعد مقرر به صورت حضوری و یا مجازی برگزار شود.الزم 
به ذکر است، پانزدهمین اجالس کمیسیون مشــترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و 
فدراسیون روسیه خرداد ماه سال جاری )۱3۹۸( در ایران برگزار شد و شانزدهمین نشست قرار 
بود اوایل سال جاری شمسی در مســکو برگزار شــود.برگزاری کارگروه همکاری های انرژی دو 
کشور و اجرایی شدن چندین پروژه جدید در زمینه های کشــاورزی، انرژی، حمل و نقل از دیگر 

توافقات در این دیدار بود.

علت اصلی حادثه در سایت هسته ای نطنز مشخص شد
 ســخنگوی دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی از مشخص شــدن علت اصلی حادثه در مجتمع 
هسته ای شهید احمدی روشن نطنز خبر داد.کیوان خسروی درباره حادثه اخیر در سایت هسته ای 
نطنز گفت: بررسی های فنی و امنیتی انجام شده از سوی دستگاه های ذی ربط، علت وقوع حادثه 
در مجتمع هسته ای شهید احمدی روشن در نطنز را که بامداد پنجشنبه ۱۲ تیرماه به وقوع پیوست به 
صورت دقیق مشخص کرده است.خسروی افزود: به دلیل برخی مالحظات امنیتی علت و چگونگی 

بروز این حادثه در زمان مناسب اعالم خواهد شد.
 ســخنگوی دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی، در پایان با تاکید بر محدود بودن خســارت وارد
  شــده به ســوله در دســت احداث در مجتمع هســته ای نطنــز گفــت: در محل وقــوع حادثه

 هیچ گونه مواد هسته ای وجود نداشته و موضوع نشــت مواد رادیو اکتیو در وقوع این رخداد کامال 
منتفی است.

کافه سیاست

عضو کمیسیون امنیت ملی: 

موضع مجلس همان 
صحبت های ظریف در 

شورای امنیت است
عضو هیئت رییسه کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس گفت: مواضع 
مجلس شورای اسالمی همان صحبت های 
وزیر امورخارجه کشــور در نشســت شورای 
امنیت سازمان ملل و مورد تایید نمایندگان 
است.محمدحســن آصفــری یادآورشــد: 
جمهوری اسالمی ایران به همه تعهدات خود 
در برجام و پســابرجام عمل کرده است. به 
رغم اینکه بعضی از پروتکل ها مخالف منافع 
جمهوری اسالمی بود ولی ایران پایبندی خود 
را حفظ کرد. البته رفتــار آمریکا ثابت کرد که 
آنها به هیچ پیمانی متعهد نیست و باید مانند 
خودشــان با آنها رفتــار کرد.آصفری امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان 
کرد: آمریکا باید پاسخگوی سوء استفاده از 
قدرت در عرصه بین الملل باشد و اگر با این 
رفتارهای آمریکا مقابله نشــود، این رفتارها 
ممکن است گریبان دیگران را هم بگیرد.وی 
با تاکید بر اینکه دولت و مجلس مقابل زیاده 
خواهی های آمریکا متحد هســتند، گفت: 
آمریکا باید متوجه باشد که دولت، مجلس 
و همه ارکان جمهوری اسالمی در بیش از ۴۰ 
سال تاریخ انقالب همیشه در مقابل دشمنان 
متحــد بوده اند و اختالفــات در برخی موارد 
باعث نخواهد شد که در مقابل دشمنان کوتاه 
بیایند.نماینده مردم اراک در مجلس افزود: 
اگر آمریکا مایل به مذاکره با ایران است، باید 
تعهدات خود در برجــام را اجرا کند کما اینکه 
کشورهای حاضر در نشســت اخیر شورای 
امنیت هم معتقد بودند که این آمریکاســت 
که میز مذاکره را برهم زده و به تعهدات خود 
عمل نمی کند.آصفری با بیــان اینکه انتظار 
داریم کشــورهای حاضر در شــورای امنیت 
رفتار منطقی داشــته باشــند، در عین حال 
گفت: اجازه نخواهیم داد پرونده ایران برای 
بار دیگر جنبه امنیتی به خود بگیرد و هر گونه 
تالشــی در این زمینه با واکنش قاطع ایران 

مواجه خواهد شد.

محموله های باری ایران در آب های لبنان اجازه تردد 
و بارگیری و تخلیه ندارند چراکه این کشور مدیترانه ای  
با این ترس مواجه است که این اقدام ممکن است به 

خشم آمریکا و اعمال تحریم ها بیانجامد

بین الملل
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مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان خبر داد:

تامین 9۶ درصد درآمد استان از محل مالیات
مدیر کل امـور مالیاتی اسـتان اصفهـان گفـت: 96 درصد درآمـد اسـتان از محل مالیـات تامین 
می شـود.مدیرکل امـور مالیاتـی اسـتان در نشسـتی بـا حضـور مسـئوالن جرقویـه سـفلی بـا 

اشـاره بـه منظـم شـدن پرداخت هـا به 
شـهرداری ها و دهیاری هـا گفـت: بیـن 
۵۰ تـا ۷۰ درصـد درآمد شـهرداری ها به 
ویژه شـهرداری های کوچـک از عوارض 
ارزش افـزوده تامیـن می شـود و البته 
دهیاری ها نیز همین عـوارض را از امور 
مالیاتـی دریافـت می کنند.بهروز مهدلو 
افزود: اداره کل امور مالیاتی اسـتان در 
اکثـر شـاخص های مالیاتـی در سـطح 
کشـور رتبـه ممتـاز دارد.وی همچنیـن 

گفـت: تسـهیالت مالیاتی به سـرمایه گـذاران در مناطق محـروم تعلق می گیرد. حسـن جعفری 
هرندی، بخشـدار جرقویه سـفلی نیز گفت: یکی از مشـکالت اداره امـور مالیاتـی منطقه جرقویه 
نداشـتن سـاختمان و نیـروی انسـانی کافـی اسـت که نیـاز اسـت هر چـه زودتـر در ایـن زمینه 

تدبیری اندیشـیده شـود.

صنعت دام و طیور اصفهان، پیشتاز برای جهش تولید
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر توجه بیشتر به این بخش اظهارداشت: صنعت 
دام و طیور این استان قابلیت توسعه هرچه بیشتر و تحقق شعار جهش تولید را دارد.مهرداد مرادمند، به 
کمبود منابع آبی در استان اشاره و بیان کرد: کشاورزی، صنعتی آب بر است بنابراین بخش دام و طیور که 

آب کمتری در آن مصرف می شود برای رونق تولید در این خطه مناسب تر است.
وی افــزود: صنعــت طیــور از ســال های گذشــته در اصفهــان فعالیــت خوبــی داشــته و دانش 
و تجربــه مناســبی از آن در منطقــه وجــود دارد همچنیــن بخــش خصوصــی نیــز در آن 
 به خوبــی فعالیت می کنــد، بنابراین بیــش از گذشــته می تواند به افزایــش تولید و اشــتغال زایی 
منجر شود.رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اضافه کرد: پیشرفت و رشد این صنعت در اصفهان به 
مشارکت و همکاری بیشتر نهادها مانند تامین اجتماعی و اداره مالیات نیاز دارد.مرادمند افزود: بهبود هر 

چه بیشتر زنجیره ارزشی این محصوالت به افزایش تولید و رونق در آن کمک خواهد کرد.

آغاز توزیع مرغ منجمد در استان اصفهان
مدیرکل پشــتیبانی امور دام اصفهان گفت: بــا توجه به افزایش قیمت مصوب گوشــت مرغ گرم 
بر اســاس ســتاد تنظیم بازار ، توزیع مرغ منجمد در بازار اصفهــان آغاز شــد.علی اکبر نجفی با 
اعالم خبــر آغاز توزیع مرغ منجمد در اســتان اصفهان اظهار داشــت: با توجه بــه افزایش قیمت 
مصوب گوشــت مرغ گرم بر اســاس ســتاد تنظیم بازار ، توزیع مرغ منجمد در بازار آغاز شد.وی 
افزود: به صورت نامحدود گوشت مرغ منجمد در فروشــگاه های زنجیره ای امکان، اتکا، اتحادیه 
تعاونی های روســتایی، کوثر، کوروش، رفــاه، جامبو با قیمــت ۱۲ هزار و 9۰۰ تومــان و عرضه به 
مصرف کننده با قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شــده اســت.مدیرکل پشــتیبانی امور 
دام اصفهان با بیان اینکه هیچ گونه محدودیتی در توزیع گوشــت مرغ منجمد در اســتان اصفهان 
وجود ندارد، تصریح کرد: با همکاری صنف گوشــت ســفید )مرغ فروشــی های ســطح شهر(، 
 حواله های توزیع مرغ منجمد در اختیار توزیع کنندگان قرار می گیرد تا شرایط توزیع مرغ به حالت

 عادی برگردد.

در حالی که آمار حکایت از انباشت دام در دامداری ها دارد، رییس اتحادیه بازار گوشت اصفهان دلیل گرانی را کمبود عرضه دام به بازار عنوان می کند؛

روزهای خاکستری گوشت قرمز

پس از باال رفتن قیمت ها در بازار گوشت  مرضیه محب رسول
سفید حاال نوبت گوشت قرمز است که در 
جاده گرانی حرکت کند آن هم در شرایطی که فعاالن این بازار می گویند 
به دلیل کاهش قدرت خرید مردم عمال بازار از خریدار خالی شــده؛ اما 
قیمت ها ظاهرا چهارچوب های عرضه و تقاضا را شکسته و در بازاری که 
عمال مشتری ندارد همچنان صعوی است. در ماه های ابتدایی امسال 
تولید کنندگان از انباشت دام در دامداری ها و عدم تقاضا برای عرضه به 
بازار گالیه داشتند و خواهان آزاد ســازی صادرات گوشت قرمز بودند و 
حتی هفته قبل رییس شورای تامین کنندگان دام کشور به افزایش بی 
سابقه جمعیت دامی در کشور اشاره کرده و گفته است: در حال حاضر 
جمعیت دامی سبک کشور از مرز 68 میلیون رد شده است، در حالی که 

طی سال های قبل حداکثر 6۰ میلیون رأس بود. 
حاال اما دلیل افزایش ۱۵ درصدی قیمت ها در این بازار در یک ماه اخیر 
کمبود دام در دامداری ها عنوان می شــود؛ اتفاقی عجیب که نشان از 
عدم هماهنگی تولید و بازار و البته نبود متولی در این زمینه است. اصغر 
پور باطنی، رییس اتحادیه بازار گوشت قرمز استان اصفهان گفته است، 
با توجه به کمبود شدید دام در اســتان اصفهان در شرایط فعلی شاهد 
افزایش ۱۵ درصدی قیمت گوشــت قرمز در بازار اســتان اصفهان در 

مقایسه با یک ماه گذشته هستیم به طوری که هم اکنون قیمت گوشت 
قرمز از 9۵ هزار تومان به ۱۰۳ هزار تومان رسیده و در حال صعود است. 
وی افزود:  بیش از 6۰ درصد از دام مورد نیاز اســتان اصفهان از طریق 
واردات برخی استان های کشور مانند کردستان، لرستان و تبریز تامین 
می شــود و در حال حاضر این میزان واردات دام در مقایسه با چند روز 
گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته اســت.پور باطنی ادامه داد: اگر شرایط 
به همین روال باشد قیمت گوشت قرمز طی یک ماه آینده به ۱۱۰ هزار 

تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
وی یادآور شــد: واردات دام به اســتان اصفهان از  چند روز گذشــته 
متوقف شــده و شــاهد هیچ گونه تبادالتی در این زمینه نبوده ایم. پور 
باطنی گفت:احتمال دارد کاهش شــدید دام و واردات آن به اســتان 
اصفهان خبر از جوالن دوباره و ورود دالالن به بازار گوشــت قرمز استان 
اصفهان داشته باشــد.وی  تاکید کرد: در حال حاضر صادرات گوشت 
قرمز به کشــور های خارجی ممنوع است، اما باز شــدن پای دالالن به 
این بازار می تواند با افزایش قاچاق دام به کشــور های مختلف گوشت 
قرمز را دچار کمبود در بــازار آن هم در ماه های مختلفی از ســال کند.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اســتان اصفهان ادامه داد: کمبود گوشت 
قرمز در بازار می تواند به طبع نوسانات شــدید قیمت هارا در این حوزه 

به وجود بیاورد و این بازار را به سرنوشــت بازار های تورمی زیادی مانند 
بازار خودرو و مسکن دچار کند. داغ شــدن بازار قاچاق گوشت، مسئله 
ای اســت که رییس اتحادیه گوشت گوســفندی تهران هم هفته قبل 
در مورد آن تذکر داده بود به گفته وی، خوشــبختانه در فصلی هستیم 
که شــرایط تغذیه برای دام ها و عرضه آن مناسب است، اما با توجه به 
اطالعاتی که به دست آورده ایم شــاهد افزایش قاچاق دام از مرز های 
غربی به بــازار عراق هســتیم. در حال حاضر قیمت هر کیلو گوســفند 
زنده در بازار تهران ۴۰ هزار تومان اســت که اگر وارد بازار عراق شــود به 
9۰ هزار تومان می رسد. این عامل باعث شده تا شاهد خروج غیرمجاز 
دام زنده از شهر های اشنویه و پیرانشهر به بازار سلیمانیه عراق باشیم. 
در شرایط فعلی اما مســئوالن و متولیان تنظیم بازار مانند آنچه در بازار 
مرغ رخ داد، ترجیح می دهند در این روزها سکوت کنند و تنها نظاره گر 
باشند و در نهایت با افزایش سرسام آور قیمت ها تنها به عرضه گوشت 
های تنظیم بازاری و اقدامات دستوری کوتاه مدت اکتفا کنند؛ اما این 
بار باید به این مسئله توجه شــود   که عمال در این بازار کشش قیمتی 
 بیشــتری وجود ندارد و هر نوع افزایشــی ، بازارها را خالی  از مشتری 
می کند و در نهایت این دامداران هســتند که به ورشکســتگی نزدیک 

خواهند شد. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کم آبی در 
فالت مرکزی با مســئله زاینده رود فرق دارد. فالت 
مرکزی از خشکسالی متاثر شده اما مشکل اصلی 
خشــکی و کم آبی زاینده رود خشکســالی نیست 
بلکه ســوء مدیریت و بارگذاری های جدید بدون 
اجرای طرح های افزایش ورودی آب است.مهدی 
طغیانی در اولین جلسه بررســی مشکالت و ارائه 
راهکارهای توســعه بخش جرقویه سفلی از تولید 
به عنوان کلید واژه پیشــرفت یاد کرد و گفت: مسیر 
پیشرفت کشــور با وجود برخی مشکالت و تحریم 

ها در داخل کشور است و در این مسیر همان گونه که 
کوهنورد برای رسیدن به قله مشکالتی را تحمل می 
کند باید با  گذر از مشــکالت به قله پیشرفت رسید.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس راه حل غلبه بر 
مشــکالت بیرونی را مصون ســازی و راهکار فائق 
آمدن بر مشکالت داخلی را قوی شدن عنوان کرد و 
افزود: هم پای تحریم و فشار دشمن مشکل داخلی 
هم داریم و تنها راه کار، تقویت بنیه داخلی اســت. 
اصالح و یا حذف برخی قوانین و مقررات دست و پا 
گیر و برداشتن مجوزات و امضاهای متعدد و کوتاه 
کردن مسیر و زمان اخذ پروانه فعالیت، گره گشای 
برخی مشکالت فعلی برای تولید و سرمایه گذاری 
است.وی، وجود آب فراوان و خاک مناسب را عامل 

گرایش مردم شــرق در گذشته به شغل کشاورزی 
دانســت و با بیان اینکه اکنون به علــت کمبود آب 
مردم شرق اصفهان دچار مشکل شده اند گفت: کم 
آبی در فالت مرکزی با مسئله زاینده رود فرق دارد. 
فالت مرکزی از خشکسالی متاثر شده اما مشکل 
اصلی خشــکی و کم آبی زاینده رود خشکســالی 
نیست بلکه ســوء مدیریت و بارگذاری های جدید 
بدون اجرای طرح های افزایش ورودی آب است.

این نماینده مجلس شورای اسالمی جریان دائمی 
آب زاینده رود را حق قانونی و خواسته اصلی مردم 
اصفهان بر شــمرد و تصریح کرد: مــا به هیچ وجه 
 در ایــن خصوص کوتــاه نمی آییــم و در این زمینه

 مذاکره نمی کنیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

مشکل اصلی زاینده رود، سوء مدیریت و بارگذاری های 
جدید است

خبر روز

 با توجه به کمبود شدید دام در استان اصفهان در شرایط فعلی 
شاهد افزایش ۱۵ درصدی قیمت گوشت قرمز در بازار استان 
اصفهان در مقایسه با یک ماه گذشته هستیم به طوری که هم 
اکنون قیمت گوشت قرمز از ۹۵ هزار تومان به ۱۰۳ هزار تومان 

رسیده و در حال صعود است

عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان:
مسئوالن فکری به حال فرش اصفهان بکنند

عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهان گفت: از زمان نوسانات ارزی، این صنعت پر 
قدمت ایرانی فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشت و در شرایط فعلی نیز بحران کرونا شرایط را برای 
فعاالن این بخش دشوارتر از قبل کرده است.سعید عصاچی افزود: بی مهری مسئوالن، تحریم ها، 
نوسانات ارزی و اکنون شیوع ویروس کرونا باعث شــده تا حال این هنر صنعت چندان خوشایند 
نباشد.وی گفت: زمانی که تولیدکنندگان فرش پس از مدت ها رکود آماده عرضه محصوالت خود در 
هفته های پایانی سال شدند، ویروس کرونا سایه خود را بر بازار فرش انداخت و به یک باره از فروش 
و تولید این محصول کاسته شد تا جایی که به دلیل رکود بازار، دســتمزد بافندگان فرش پرداخته 
نشد و افرادی که در چرخه تولید این صنعت سهمی داشتند از کار بیکار شدند.وی گفت:حال باوجود 
کاهش بازار های هدف و نبود نقدینگی در دست تولیدکنندگان، اگر مسئوالن چاره ای برای این بخش 
نیندیشند، دیری نمی پاید که تاروپود این هنر- صنعت ایرانی از هم تنیده شود.عصاچی با اشاره به 
ورود ابریشم نامرغوب به کشور گفت: قیمت مواد اولیه و دستمزد ها صعودی شده و بازار فروش به 

دلیل نداشتن کشش قیمت ها با افت خریدار و درنتیجه افت تولید روبرو شده است.

 فروشگاه های اینترنتی ملزم به اعالم به روز قیمت
 و موجودی کاال شدند

مرکز توســعه تجارت الکترونیکی طی اطالعیه ای اعالم کرد که فروشگاه های اینترنتی دارای نماد 
اعتماد الکترونیکی ملزم به اعالم به روز قیمت و موجودی کاال هستند.در این اطالعیه به ماده ۳۳ 
فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی استناد شده که بر اساس آن فروشندگان کاال و ارائه 
دهندگان خدمات باید اطالعات موثر در تصمیم  گیری مصرف  کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط 
را از زمان مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف  کنندگان قرار دهند. از جمله اطالعات الزم، 
اعالم کلیه هزینه هایی است که برای خرید کاال بر عهده مشتری خواهد بود، از جمله قیمت کاال و یا 
خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس.در ادامه این اطالعیه ذکر شــده که به استناد 
ماده یاد شده، چنانچه کســب  و کارهای اینترنتی کاالیی را موجود ندارند باید عدم موجودی کاال را 
در سایت شان اعالم کنند.همچنین قیمت کاالها باید در سایت به  روز شده باشد و چنانچه به دلیل 
نوسانات بازار از قیمت نهایی کاالیی اطمینان ندارند باید در سایت اعالم کنند تا خریدار قبل از اقدام 

به سفارش کاال، قیمت نهایی را استعالم کند.

خبر خوب مجلس برای جاماندگان سهام عدالت
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس خبرهای خوبی برای مردم 
و جاماندگان سهام عدالت دارد، گفت: برای موضوع ساماندهی سهام عدالت،به زودی در کمیسیون 
اقتصادی با اولویت جاماندگان سهام عدالت وارد کار  می شویم.محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: 
طرح ساماندهی سهام عدالت یکشــنبه هفته آیندهـ  با توجه به اینکه جزو اولین طرح های اعالم 
وصول شده بودهـ  در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در ادامه عنوان کرد: در تالشیم ظرف یکی دو هفته آینده هرچه سریع تر متن نهایی 
مصوبه کمیسیون اقتصادی درباره طرح ســاماندهی »سهام عدالت« را پس از تایید همکاران مان 
در کمیسیون، به صحن علنی ارائه کنیم.پورابراهیمی بر همین اساس اضافه کرد: امروز وارد دستور 
می شویم و در فصل های مربوط به آن درباره جاماندگان سهام عدالت در کشور که چند میلیون نفر 
را شامل می شــود تصمیم گیری می کنیم؛  همچنین بخش دوم هم شامل اصالح بخشی از آیین 
نامه اجرایی دولت در خصوص نحوه مدیریت سهام عدالت است که به صورت جداگانه آن را نهایی 

خواهیم کرد.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: از ابتدای سال تاکنون به ۳۰۵ نفر از اقشار ویژه استان اصفهان زمین واگذار شده است.عبدالحسین 
پارسایی راد افزود: در ســه ماهه نخست امسال این زمین ها شامل ۵۳۳ هکتار غیر مســکونی و هزار و ۱۷۵ واحد مسکونی به این اقشــار واگذار شده است.براساس 
شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد، این حوزه در بخش عناوین، از برنامه های تعریف شده پیشی گرفته اســت.وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون مطابق با 
برنامه تحصیل اراضی در اجرای قانون زمین شهری، این حوزه توانست اسناد مالکیت اراضی دولتی واقع در محدوده و حریم شهر به مساحت 68۴ هکتار را به نام دولت با 
نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن اخذ کند.معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: در حوزه اداره حقوقی 99 پرونده در جریان بوده که 
آرای صادره از دولت تعیین تکلیف شده و بحث حقوقی اراضی تصرفی همواره در جریان است.عبدالحسین پارسایی راد افزود: همچنین در حوزه امالک ۳98 فقره صورت 
مجلس تفکیکی در سطح و طبقات تهیه شده است.وی با اشاره به واگذاری و پرداخت حد نصاب مالکانه از محل موجودی اراضی دولتی به مساحت ۲۰8 متر مربع گفت: 

این استان طبق شاخص های اختصاصی برای امسال و طبق آمار ارائه شده از برنامه های تعریف شده پیشی گرفته است.

واگذاری زمین به 305 نفر از اقشار ویژه استان اصفهان

زازران؛ قطب تولید 
آلبالو در اصفهان

شهر زازران قطب تولید آلبالو 
در اصفهــان است.وســعت 
باغ های آلبالوی شهرســتان 
فالورجان ۱6۰ هکتار اســت و 
ساالنه بیش از هزار و 6۰۰ تن 
محصول از این باغ های بارور 
برداشت و زمینه اشتغال بیش 
از ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم 

فراهم می شود.

وز عکس ر

 عضو کمیسیون شوراها
 و امور داخلی مجلس خبر داد:

احتمال بررسی مجدد مواد 
مصوب شده الیحه تجارت 

عضو کمیســیون شــوراها و امــور داخلی 
مجلس با تاکیــد بر اینکه بررســی مجدد 
الیحه تجــارت جــزو اقدامات اساســی 
مجلس یازدهــم و کمیســیون حقوقی و 
قضایی اســت، گفت: در مجلــس یازدهم 
ماده هایی که قبال تصویب شده هم احتمال 

دارد مجدد بررسی شود.
ابوالفضل ابوترابی درباره ایرادات شــورای 
نگهبان بــر الیحــه تجارت گفت: بررســی 
مجدد الیحه تجارت جزو اقدامات اساسی 
مجلس یازدهــم و کمیســیون حقوقی و 
قضایی اســت. شــورای نگهبان نسبت به 
الیحه مذکور معترض و ایراداتی هم گرفته 
اســت.وی ادامه داد: نقدهای فراوانی طی 
چند وقت گذشته نسبت به بررسی و تصویب 
ســریع الیحه مذکور در مجلس دهم وجود 

داشته است.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس با بیان 
اینکه برخی ماده هــای الیحه تجارت محل 
مناقشــه اســت، گفت: در مجلس یازدهم 
ماده هایی که قبال تصویب شده هم احتمال 
دارد مجدد بررسی شــود که ماده ۵ الیحه 
ازجمله آن هاســت.ابوترابی ضمــن انتقاد 
از عدم حضــور مدیــران ارشــد دولتی در 
جلســات کارشناســی الیحه تجارت گفت: 
ازجمله دالیل ایــرادات  الیحه تجارت عدم 
حضور مسئولین ارشــد دولتی در جلسات 
کارشناســی مجلس بود. بارها از معاونین 
وزیر اقتصاد برای حضور در جلسات تهیه و 
تدوین الیحه دعوت می شد ولی متاسفانه 
آن ها نمی آمدنــد و یا کارشناســان خود را 
می فرســتادند.عضو کمیســیون شوراها و 
امور داخلی مجلــس در پایان تصریح کرد: 
الیحه تجارت مســیر فعالیت های تجاری 
و اقتصادی کشــور را می تواند همــوار و یا 
ناهموار کند. در همین راســتا این امر باید 
ازجملــه مهم ترین اولویت هــای مجلس 

یازدهم باشد.
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سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی استان خبر داد:

تنش آبی در ۷۰ روستای چهارمحال و بختیاری
افزایش مصرف آب در دوران شــیوع ویروس کرونــا در کنار تاثیرات 
عمیق یک دهه خشکسالی و فرارســیدن فصل تابستان گرم، تامین 
آب شرب شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری را با تنش مواجه 
کرده است که با عمل به توصیه کارشناسان مبنی بر مدیریت صحیح و 
بهینه منابع آب، می توان از این چالش به سالمت عبور کرد.خشکسالی 
و کمبود آب سال هاست که کشور را با مشکالتی مواجه کرده و از همین 
رو مدیریت صحیح منابع آب در کنار مصرف بهینه در مصارف شــرب، 
صنعت و کشاورزی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

خشکسالی یک دهه اخیر در اســتان چهارمحال و بختیاری به عنوان 
یکی از منابع مهم تولیدکننده آب شیرین کشور و سرچشمه ۲ رودخانه 
مهم زاینده رود و کارون به خوبی مؤید این وضعیت است.از سوی دیگر 
تنش آب در کشور به دلیل مصرف باال، بیشــتر در فصل تابستان رخ 
می دهد و از همین رو کارشناســان حوزه آب، همواره بر مصرف بهینه 
آب در این فصل تاکید دارند و در هشدارهای خود مردم را به این پیام 
اصلی که »آب یکی از کمیاب ترین و ارزشــمندترین منابع کره زمین 

است« توجه می دارند.
اما امسال عاله بر تاثیرات عمیق خشکسالی و افت شدید سفره های 
آب زیرزمینی و گرمای تابستان، شیوع ویروس کرونا به تشدید تنش 
آبی در بسیاری از مناطق کشور از جمله استان چهارمحال و بختیاری 
منجر شده است به نحوی که مصرف آب در مناطق شهری چهارمحال 
و بختیاری را ۲۵ درصد و مناطق روستایی را ۳۵ درصد افزایش داده 
است.کمبود آب شــامل تنش آب، کم آبی و بحران آب است. مفهوم 
تنش، مفهومی به نســبت جدید است، تنش آب مشــکل در یافتن 
منابع آب شیرین برای استفاده است که علت آن را تخلیه منابع عنوان 
می کنند.این موضوع سال هاست که با افت شدید منابع آب زیرزمینی 
چهارمحال و بختیاری گریبانگیر تامین آب شرب شهرها و روستاهای 

این استان شده است.

تامین  ۸0 درصد آب مصرفی روستاهای استان از منابع آب زیرزمینی
سرپرست شرکت آب و فاضالب روســتایی چهارمحال و بختیاری در 
همین خصوص گفت: بــا ورود به فصل تابســتان و کمبود منابع آب 
زیرزمینی تامین آب ۷۰ روستای استان با چالش مواجه شده و این 
تعداد با گرم تر شــدن هوا افزایش نیز می یابد.سهراب بهرامی افزود: 
هم اینک ۴۰ روستای استان آبرسانی ســیار می شود و منابع آب ۳۰ 
روستای دیگر نیز بسیار کاهش یافته و با مشــکل تامین آب مواجه 
است.وی ادامه داد: در صورت مصرف نادرســت آب و از سوی دیگر 

گرم تر شــدن هوا و افت آب های زیرزمینی، تعداد روستاهای دارای 
تنش آبی افزایش پیدا می کند به طوری که در تابســتان سال گذشته 
۱۲۰ روستا با مشکل تامین آب مواجه شــد.بهرامی، با بیان اینکه ۸۰ 
درصد آب مصرفی روســتاهای اســتان از منابع آب زیرزمینی تامین 
می شود، اظهار داشــت: این موضوع با توجه به خشکسالی های یک 
دهه اخیر و افت شــدید آب های زیرزمینی تامین آب روســتاها را با 
چالش جدی مواجه کرده که برای رفع موقتی آن اجاره چاه، آبرسانی 
سیار و حفر چاه های جدید در دســتورکار قرار گرفته است.سرپرست 
شرکت آب و فاضالب روســتایی چهارمحال و بختیاری خاطر نشان 
کرد: بیشترین روستاهایی که در اســتان با مشکل تامین آب مواجه 
هستند در شهرستان های لردگان و خانمیرزا واقع شده است.بهرامی، 
با بیان اینکه شــیوع کرونا مصرف آب در مناطق روســتایی استان را 
۳۵ درصد افزایش داده است، افزود: توصیه می شود تا مردم در کنار 
رعایت پروتکل های بهداشــتی از مصرف بی رویه آب، آبیاری باغچه و 

شست وشــوی حیاط خانه های خود با آب لوله کشی خودداری کنند.
وی با بیان اینکه این شرکت به ۶۱۲ روستای استان خدمات آبرسانی 
ارائه می دهد، خاطر نشــان کرد: این در حالی است که تنها برای ۵۰۰ 
روستا قبض آب صادر می شود که جمعیتی افزون بر ۳۱۷ هزار نفر را در 
خود جای داده است.بهرامی با بیان اینکه آب شرب مناطق روستایی 
اســتان از طریق ۲۸۳ منبع تامین می شــود، خاطر نشان کرد: از این 

تعداد، ۱۸۳ منبع آب چاه است.
به گفته وی، هم اینک شاخص بهره مندی مناطق روستایی چهارمحال 
و بختیاری از آب لوله کشی سالم و بهداشتی ۷۸ درصد است.بهرامی 
خاطر نشان کرد: خشکسالی های اخیر ،منابع آب را با چالش مواجه 
کــرده از همین رو با قــرار گرفتن در فصــل تابســتان انتظار می رود 
روستاییان اســتان در مدیریت مصرف آن همکاری بیشتری داشته 
باشــند و از کاشــت صیفی جات و ســبزی در باغچه خانه های خود 

خودداری کنند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری:

مطالبات گندمکاران در کمترین زمان ممکن پرداخت می شود
مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفــت: مطالبات گندمکاران در 
کمترین زمان ممکن پرداخت می شود.کیقباد قنبری از خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 
این استان خبر داد و اظهار داشت: این استان با داشــتن ۱۴۰ هزار تن ظرفیت انبار و سیلو، کمبود و 
محدودیتی برای ذخیره سازی گندم خریداری شده از کشاورزان ندارد. وی افزود: خرید تضمینی 
محصول گندم استان از بهره برداران تا ابتدای شــهریورماه در مراکز از پیش تعیین شده ادامه دارد.

قنبری اضافه کرد: مطالبات گندمــکاران در کمترین زمان ممکن پرداخت می شــود و تا ۹ تیرماه 
امسال همه مطالبات یک هزار و ۶۰۰ تن گندم خریداری شده پارسال با کشاورزان تسویه شده است.

وی ادامه داد: امســال افزون بر ۵۰ هزار تن گندم به قیمت هر کیلوگرم ۲۵ هزار ریال از کشاورزان 
خریداری می شود.

بازرسی از 515 واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با اشــاره شــیوع ویروس کرونا گفت: از ابتدای 
اســفند پارســال تا کنون ۶۳ پرونده برای بروز تخلفات در بخش کاال های بهداشــتی در تعزیرات 
حکومتی استان تشکیل شــده اســت.محمدرضا عمرون افزود: در این مدت با ۱۶۲ گروه گشت 
مشترک، از ۵۱۵ واحد صنفی از جمله تجهیزات پزشــکی و داروخانه ها بازرسی انجام شد.عمرون 
اضافه کرد: تعداد ۴۴ واحد متخلف از ســوی گشت های مشترک شناســایی و برای تخلف آنان 
پرونده تشکیل شــد و به ۲۹۹ واحد صنفی تذکر دادیم.وی ادامه داد: ۱۹ واحد صنفی نیز از سوی 
دستگاه های متولی و یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شناسایی و به تعزیرات حکومتی 
ارجاع شد.عمرون گفت: این واحد های صنفی متخلف به پرداخت مبلغ بیش از ۱۳۴ میلیون ریال 
جزای نقدی محکوم شــدند.وی افزود: پارســال هفت هزار و ۴۰ پرونده تخلف در سه حوزه کاال و 
خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق در استان مختومه شد، که از این تعداد پرونده چهار هزار و ۴۲۹ 
فقره در حوزه کاال و خدمات، یک هزار و ۴۰۸ فقره پرونده در حوزه قاچاق کاال و یک هزار و ۶۲۹ فقره 

پرونده در حوزه بهداشت و درمان بود.

رفع تصرف 53 هکتار از اراضی ملی در چهارمحال و بختیاری
مدیر امور اراضی جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری، از رفع تصــرف ۵۳ هکتار از اراضی ملی 
استان خبر داد.شهرام جزایری افزود: با پیگیری اداره حقوقی، اراضی رفع تصرف و به وضعیت سابق 
بازگردانده شد.جزایری اضافه کرد: به منظور جلوگیری از دخل و تصرف و سودجویی از اراضی ملی 
و کشاورزی، اکیپ های گشت و مراقبت یگان حفاظت به صورت شبانه روزی اراضی را تحت نظر و 

پایش دارند و به محض مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان برخورد قانونی می شود.

پیش بینی برداشت 4۸ هزار تن هلو در چهارمحال و بختیاری
امسال، ۴۸ هزار تن هلو در اســتان چهارمحال و بختیاری برداشت می شود. معاون بهبود تولیدات 
گیاهی اداره کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت:  برداشت محصول هلو از باغات 
اســتان از اوایل تیرماه آغاز شد و تا اواخر تیرماه امســال ادامه دارد.حمیدرضا دانش، گفت: سطح 
باغات هلو در این استان، سه هزار و ۶۱۶ هکتار است که دو هزار و ۹۱۶ هکتار آن بارور و ۷۰۰ هکتار آن 
نهال است.دانش پیش بینی کرد: امســال ۴۸ هزار تن هلو از انواع زعفرانی، کاردی و بلخی در این 
استان برداشت شود.وی اضافه کرد: بیشترین سطح زیر کشت هلو به شهرستان های سامان و بن 
اختصاص دارد.این محصول عالوه بر مصرف بازار داخلی اســتان، به استان های اصفهان، تهران و 

جنوب هم ارسال می شود.

بام ایران اخبار

حصر وراثت
4/74 آقای سیدرضا هاشمی بشناسنامه شــماره 1 به شرح دادخواست کالسه 9900297 
ازاین دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان 
اقدس هاشمی آغچه بدی بشناسنامه شماره 381 در تاریخ: 29 / 12 / 1398 در گذشته و 
ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از: 1 - سیدرضا  ش . ش: 1 - 2 ( سیدشمس الدین 
ش ش 28 - 3 ( ســرور ش ش 610 - 4 ( صدیقه ش ش 420 همگی هاشــمی آغچه 
بدی وهمگی فرزندان متوفی پس از تشــریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه اگهی 
مینماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی 
 ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.

م الف: 900461 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف فالورجان 
ابالغ تعیین وقت افراز

4/75 شماره: 139985602033000976-1399/4/9 نظر به اینکه خانم اقدس اکبری راد 
فرزند محمد احدی از مالکین پالک ثبتی 1667 فرعی از 100 اصلی واقع در بخش نه حوزه 
ثبتی شهرستان نطنز خواستار افراز سهم خود از سایر مالکین مشاعی می باشد و حسب اظهار 
نامبرده اعالم نموده که از آدرس دو نفر از مالکین مشاعی به نام های ام البنین میر عظیمی 
قصبه و محمود علی اکبری طامه اطالعی ندارد لذا به  استناد آئین نامه قانون افراز فروش 
امالک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357 ســاعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/5/25 
 جهت عملیات افراز تعیین گردیده اســت که بدینوســیله از کلیه مالکین مشاعی دعوت 
می گردد در موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند. بدیهی است عدم حضور 
مانع از رسیدگی و اقدامات قانونی نخواهد بود. م الف:899933 علی جوانی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز
حصر وراثت

4/76  آقای رمضانعلی اسدی نی نی دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه  
196/99 - 9900036 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرحومه رضوان غفرانی نی نی  به شناسنامه 34 در تاریخ 1396/3/17 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رمضانعلی 
اسدی نی نی فرزند محمد، ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 2- سکینه اسدی فرزند محمد، 
ش.ش 1 نسبت با متوفی فرزند 3- معصومه اسدی فرزند محمد، ش.ش 2 نسبت با متوفی 
فرزند 4- فاطمه اسدی فرزند محمد، ش.ش 305 نســبت با متوفی فرزند.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 900341 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز
فقدان سند مالکیت

4/77  شــماره نامه: 139985602023001667-1399/04/11 ســند مالکیت بمقدار 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی 2568/83  واقع در بخش 1 ثبت اصفهان بنام 
کاووس حقانی مورد ثبت در دفتر 87 صفحه 308  بشماره ســند چاپی 285581  صادر و 
تسلیم گردیده و اکنون طی استشهاد شهود به شــماره 139902155779000089 مورخ 
1399/04/01 دفترخانه 12 اصفهان درخواســت صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را 
نموده اســت و لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.

 م الف: 900161  اداره ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزی اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/78  شــماره نامه: 139985602023001475-1399/04/03 سند مالکیت بمقدار سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی 4854/4  واقع در بخش 3 ثبت اصفهان بنام ملک 

سادات اللهی  مورد ثبت در دفتر 192 صفحه 569  بشماره سند 975594-93- ب  صادر 
و تسلیم گردیده و اکنون طی استشهاد شهود به شماره 139902150375000124 مورخ 
1399/04/01 دفترخانه 432 اصفهان درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را 
نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
 در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم
 یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 899981  اداره ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزی اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/79  شــماره نامه: 139985602023001690-1399/04/12 سند مالکیت بمقدار دو 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 247/16  واقع در بخش چهار ثبت اصفهان بنام پژمان 
طهرانی مورد ثبت در دفتر 227 صفحه 389  بشــماره چاپی سند 315967  صادر و تسلیم 
گردیده و اکنون طی استشــهاد شهود به شــماره 55153  مورخ 1399/04/09 دفترخانه 
94 اصفهان درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
 شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 901017  اداره ثبت اسناد و امالک 

منطقه مرکزی اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/80  شماره نامه: 139985602023001689-1399/04/12 سند مالکیت بمقدار یک 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 247/16  واقع در بخش چهار ثبت اصفهان بنام پژمان 
طهرانی مورد ثبت در دفتر 227 صفحه 386  بشــماره چاپی سند 315966  صادر و تسلیم 
گردیده و اکنون طی استشــهاد شهود به شــماره 55153 مورخ 1399/04/09 دفترخانه 
94 اصفهان درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
 شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 901019  اداره ثبت اسناد و امالک 

منطقه مرکزی اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/81 شماره نامه: 139985602025003124- 1399/04/02 نظر به اینکه آقایان سعید 
و علی رضا و خانم ها مهری و محبوبه و مریم شــهرت همگی کبیری و خانم زهرا کبیری 
بارچانی وراث مرحوم احمد کبیری بارچانی به موجب گواهــی حصر وراثت 1351 مورخ 
71/10/19 از شــعبه هفتم دادگاه حقوقی اصفهان با تسلیم یک برگ درخواست کتبی به 
شماره 25006588 مورخ 99/3/6 بانضمام دو برگ استشهاد شهود شماره 12611 دفترخانه 
175 اصفهان،  مدعی مفقود شدن ســند مالکیت )به علت جابجایی( یک دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک شماره 1277 فرعی از 11 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان و متقاضی صدور 
سند مالکیت المثنی می باشــند پالک مزبور در صفحه 587 دفتر 227 امالک ذیل شماره 
ثبت 24138 سابقه ثبت دارد. لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 

ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 901041 اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/82 شماره نامه: 139985602025003126- 1399/04/02 نظر به اینکه آقایان سعید 
و علی رضا و خانم ها مهری و محبوبه و مریم شــهرت همگی کبیری و خانم زهرا کبیری 
بارچانی وراث مرحوم احمد کبیری بارچانی به موجب گواهــی حصر وراثت 1351 مورخ 
71/10/19 از شــعبه هفتم دادگاه حقوقی اصفهان با تسلیم یک برگ درخواست کتبی به 
شماره 25006588 مورخ 99/3/6 بانضمام دو برگ استشهاد شهود شماره 31802 مورخ 
99/04/01 دفترخانه 3 اصفهان،  مدعی مفقود شدن سند مالکیت )به علت جابجایی( سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 1277 فرعی از 11 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان و 
متقاضی صدور سند مالکیت المثنی می باشند پالک مزبور در صفحه 590 دفتر 227 امالک 
ذیل شماره ثبت 24138 سابقه ثبت دارد. لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد. م الف: 901040 اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/83 شــماره نامــه: 139985602025003366- 1399/04/07 نظر بــه اینکه خانم 
سلطان شــیرانی با تســلیم درخواســت شــماره 25011145 مورخ 99/4/7 و دو برگ 
استشهاد شهود به شــماره 12650 مورخ 99/4/5 دفترخانه 434 اصفهان، مدعی مفقود 
 شــدن ســند مالکیت )به علت جابجایی( یک و نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک 
شــماره 159 فرعــی از 11 اصلی بخــش 14 ثبت اصفهــان اســت و متقاضی صدور 
ســند مالکیت المثنی می باشــند پالک مزبــور در صفحه 373 دفتــر 394 امالک ذیل 
شــماره ثبت 47291 تحت شــماره چاپی 3/679793 ســابقه ثبت دارد. لــذا مراتب  به 
 اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی
 می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گــردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 901006 اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
افراز

4/84 احتراما اعالم می گردد آقای / خانم مجتبی شخصی فرزند محمدباقر با ارائه درخواست 
وارده به شماره 139985602010001995 و مورخ 99/3/6 در خواست افراز سهام مشاعی 
خود از پالک ثبتی 27و 1272/28 واقع در بخش 1 ثبت اســناد گلپایگان را نموده و اعالم 
داشته به مالکین مشــاعی محمدرضا و عباس و زهرا وصدیقه و فاطمه و شکوه و مرضیه 
و مینا و غالمحسین و سیما همگی اشــراقی و عزت عمیدی دسترسی نداشته و از آدرس 
نامبردگان نیز اطالعی ندارد لذا بدینوســیله اعالم می گردد عملیات افراز پالک مذکور در 
مورخ 1399/5/20 راس ساعت 9/30 صبح در محل وقوع پالک انجام می گردد فلذا چنانچه 
مخاطبین ذیل الذکریا اشخاص دیگری به موضوع معترض می باشند در وقت مقرر در محل 
پالک حاضر گردند عدم حضور مانع رســیدگی نخواهد بود. م الف : 897343 محمد 

سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان

مفاد آراء
4/73 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شــرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میگرددو در صورتی که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ 
انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک میمه 
ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضائی تسلیم نمایند:
1- کالســه 98/27 برابر راي شــماره 139960302020000014 مورخ 1399/02/20 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي حسین 
کمال شناسنامه شماره 20 میمه فرزند حاجی علی اکبر در  ششدانگ قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 784.42   مترمربع واقع شده بر روی پالک 791  فرعي از 26 اصلي  واقع درروستای 
ونداده جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از آقای 

غالمعلی کمال فرزند حسین محرز گردیده است.
2- کالســه 98/25 برابر راي شــماره 139860302020000015 مورخ 1399/02/20 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي کریم کمال 
شناسنامه شماره 1886 میمه فرزند حاجی علی اکبر در  ششدانگ یکدرب باغ محصور به 
مساحت 645.86 مترمربع واقع شده بر روی پالک 965  فرعي از 26 اصلي  واقع درروستای 
ونداده جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از خانم 

ربابه کمال فرزند امین محرز گردیده است.
3- کالســه 98/23 برابر راي شــماره 139960302020000009 مورخ 1399/02/06 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي بهنام 
سمائی شناسنامه شماره 3527 میمه فرزند محمدرضا در  ششدانگ قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 343 مترمربع واقع شده بر روی پالک 2778  فرعي از یک اصلي  واقع در میمه جزء 
بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از آقای مرتضی 

رهنوردفرزند ابراهیم محرز گردیده است.
4- کالســه 98/24 برابر راي شــماره 139960302020000010 مورخ 1399/02/06 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي بهنام سمائی 
شناسنامه شماره 3527 میمه فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع از  ششدانگ یکدرب باغ 
محصور به مساحت 738.10 مترمربع واقع شده بر روی پالک 2899  فرعي از یک اصلي  
واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه 

از آقای مرتضی رهنوردفرزند ابراهیم محرز گردیده است.
5- کالسه 98/20 برابر راي شماره 139960302020000001 مورخ 1399/01/05 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي علی اکبر توکلی 
شناسنامه شماره 12 میمه فرزند محمود در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ محصور 
به مساحت 1445.37 مترمربع واقع شده بر روی پالک 128  فرعي از88 اصلي  واقع درالیبید  
جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از وراث  خانم 

گلبانو توکلی فرزند قربانعلی محرز گردیده است.
 بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواه شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:99/04/15 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/30 

م الف 902364 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه 
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استاندار اصفهان:

زدن ماسک از امروز اجباری می شود
باشیوع کرونا و شــرایط خاص در این زمینه، استفاده از ماســک از ۱۵ تیر اجباری است.استاندار 
اصفهان در نشست ستاد اســتانی مقابله با کرونا با اشــاره به اینکه این استان در وضعیت هشدار 
کرونایی قرار دارد و اگر مــردم رعایت نکنند برخــی محدودیت ها بر می گــردد ، گفت: مردم باید 
در همه اماکن عمومی از جمله مترو، اتوبوس ها و حتی ادارات از ماســک اســتفاده کنند .عباس 
رضایی  افزود: اگــر ادارات، بانک ها و مراکز عمومی و دولتی نســبت به رعایت بهداشــت اهتمام 
نداشــته باشــند با آن ها برخورد قانونی خواهد شد.اســتاندار اصفهــان با بیان اینکــه مردم باید 
تمهیدات زندگی با کرونا را در دستور کار خود قرار دهند، افزود: با نگاه به آمار نگران کننده مبتالیان 
به کرونا در می یابیم باید بیش از گذشته مراقب باشــیم.رضایی گفت: باید اقداماتی انجام دهیم 
که به شرایط و محدودیت های اســفندماه و فروردین ماه گذشــته برنگردیم، ولی متاسفانه هنوز 
کرونا را جدی نگرفته انــد.وی افزود: برخورد با اصنافــی، چون باغ تاالرها، تاالرها، رســتوران ها، 
 فست فود ها و امثال آن در صورت رعایت نکردن موازین بهداشتی بدون مماشات، جدی و قاطعانه 

خواهد بود.

کسب رتبه سوم کشوری در سال 98و تقدیر معاون وزیر :

 اداره کل پست استان اصفهان در بین واحدهای پستی
 در سطح کشور رتبه سوم را کسب کرد

»حســین نعمتی«معاون  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ، رییس هیئت مدیره و مدیر عامل 
شرکت ملی پست ، با ارسال لوح سپاس از تالش ها و خدمات ارزشمندحمید باقری، سرپرست 
اداره کل پست اســتان اصفهان و کارکنان  اداره کل پست اســتان اصفهان قدردانی کرد. در سال 
گذشته اداره کل پست استان اصفهان بر اساس شاخص های برنامه استراتژیک در بین 36 واحد 
پستی کشور حائز رتبه سوم در ارزیابی شاخص های کارت امتیازی متوازن شد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل پست استان اصفهان،بر اساس گزارش اعضای هیئت مدیره با بررسی عملکرد و 
شاخص های برنامه استراتژیک) BSC(، اداره کل پست استان اصفهان در بین ادارات و مناطق 

پستی کشور رتبه سوم را کسب کرد.
 باقری اظهار داشت: عنایت خداوند متعال ، خدمت صادقانه تمامی همکاران ،استفاده از ظرفیت 
های اطالع رسانی سرویس های پستی ، برگزاری جلسات مستمر پیرامون بازاریابی و تجزیه و 
تحلیل هفتگی ترافیک و درآمد ، برگزاری مستمر جلســات کیفیت و پایش درست نقاط ضعف 
و برنامه ریزی در جهت رفع آن و در مجموع ســاماندهی وضعیت موجود منجر به کسب رتبه برتر 
پست استان در شاخص های ارزیابی شــد .وی همچنین بیان داشت: خالقیت، نوآوری، ابتکار، 
تالش مضاعف ، ارتقای بهره وری و اســتفاده از ظرفیت ها وپتانســیل های موجود نیز درکسب 
رتبه سوم از بین 36واحد پستی در سطح کشور بی تاثیر نبوده است .مدیر کل اداره پست استان 
افزود: این موفقیت جز در سایه فعالیت های شبانه روزی همکاران پرتالش این اداره کل میسر 
نشده است .باقری با اشاره به توانمندی ها و نقش مهمی که پست استان در توسعه اقتصادی ، 
اجتماعی و فرهنگی دارد، تصریح کرد: ســاختار اصلی این صنعت را نیروی انسانی تشکیل داده 
است که در این بین اعتماد و اطمینان خاطر مردم به کارکنان امین این اداره کل پشتوانه ای محکم 
برای حرکت در پله های ترقی بوده است . مدیر کل اداره پست استان در ادامه افزود :دستیابی به 
این موفقیت ها جز با همدلی، مدیریت مشارکتی، جلب رضایت مندی عمومی هموطنان محقق 
نخواهد شد.وی در پایان ضمن اشاره به پیام ارسالی مهندس نعمتی معاون وزیر ، رییس هیئت 
مدیره و مدیر عامل شــرکت ملی پســت در تشــکر از تالش های بی وقفه کارکنان پست استان 
اصفهان در کسب رتبه سوم ارزیابی شاخص های کارت امتیازی متوازن در سال 98 ، رهنمود های 

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره را در کسب این موفقیت موثر دانست.

بر اساس اعالم سازمان هواشناسی، تابستان امسال باید منتظر روزهای آلوده بیشتری باشیم؛

تابستان غبارآلود در اصفهان

بنا بر  آمار، اصفهــان همچنان آلوده ترین  پریسا سعادت
شهر کشور است. رکورد روزهای آلوده حتی 
بیشتر از شهر تهران و برخی دیگر از شهرهای صنعتی تر از اصفهان مانند 
اراک ثبت شده است. عالوه بر آلودگی که در پاییز و زمستان ریه اصفهانی 
ها را در معرض نابودی قرار می داد، حاال در تابســتان ها هم قرار است 
اصفهانی ها با هوای غبار آلود دست و پنجه نرم کنند. به گفته مسئوالن، 
۱6 کانون ریزگرد در مجموع با مساحت نزدیک به یک میلیون و 9۰ هزار 
هکتار در استان اصفهان قرار دارد و بروز این پدیده ساالنه بیش از 36۰ 
میلیارد ریال به امکانات زیربنایــی و منابع طبیعی از جمله پایگاه های 
نظامی، زمین های کشاورزی، راه های ارتباطی، شهرک های صنعتی و راه 
آهن زیان وارد می کند. سال گذشته برای اولین بار در تابستان روزهای 
به شدت آلوده ای در اصفهان داشتیم و امسال هم بنا بر اعالم سازمان 

هواشناسی گرد و غبار مهمان هوای اصفهان خواهد بود.
 طی چند روز گذشــته شــدت آلودگی هوا دوباره مــردم را در اصفهان 
غافلگیر کرد، هر چند ســازمان هــای مربوطه از جمله هواشناســی و 
مدیریت بحران دوباره از غافله هشدارها عقب ماندند ؛اما پس از رسیدن 
گرد و غبار اعالم شــد سه روز وضعیت هشــدار در اصفهان پا برجاست 
و حاال کارشناسان سازمان هواشناســی اصفهان می گویند باید انتظار 

روزهای آلوده بیشتری را به دلیل خشــکی آب و هوا و کمبود بارش ها 
داشته باشــیم. در همین رابطه حجت ا... علی عسگریان ،کارشناسان 
سازمان هواشناسی اصفهان گفته است احتمال افزایش روزهای غبار 
آلود در تابستان امسال دور از انتظار نیست زیرا به دلیل وجود خشکی، 
شرایط جوی و وزش باد از شمال شرق کشــور خیزش گرد و خاک در 
مناطق مرکزی ایجاد خواهد شــد؛ گرد وغباری که گفته می شود منشأ 
آن استان های همجواری مانند یزد و دورتر در کویرهای سمنان است. 
هر چند در ماه های اخیر مسئوالن خبر از عملیات گسترده مالچ پاشی 
در کویرهای استان از جمله ابوزید آباد را داده اند؛ اما ظاهرا استان های 

مجاور حاال نقش مخرب تری در آلودگی هوای استان دارند.
 رییس ســتاد مدیریت بحران اســتانداری اصفهان اعالم کرده است 
اســتان اصفهان با کویر مرنجاب در استان ســمنان، کویر سیاه کوه در 
استان یزد، کویر طریق الرضا در اســتان خراسان جنوبی همجوار است 
که ۱6 کانون اصلی گردوغبار شناسایی شده و با وزش بادهای شرقی-
غربی فعال می شــود.وی با اشاره به اقدامات اســتان اصفهان جهت 
کنترل فعالیت کانون های گردوغبار گفت: در ســال گذشته ۱9 میلیارد 
تومان اعتبار به اداره کل منابع طبیعی جهت نهالکاری و مالچ پاشی برای 
پیشــگیری از فعالیت کانون های گردوغبار تخصیص داده شد.منصور 

شیشه فروش اشاره ای هم به مالچ پاشی در شهرهای کویری استان 
اصفهان داشت و افزود: آیین نامه کنترل آسیب های زیان بار گردوغبار 
در سال گذشته به اداره کل محیط زیست ابالغ شد تا منشأ کانون های 
گردوغبار ردیابی شود و اداره کل هواشناســی هم موظف شد با رصد و 
پایش وضعیت آلودگی هوا، به موقع اطالع رسانی کند و اداره کل منابع 
طبیعی هم برای پیشگیری از فعالیت کانون های گردوغبار اقداماتی را 
انجام دهد.وی افزود: الزم است ســازمان جنگل ها و منابع طبیعی و 
سازمان محیط زیست کشــور با تخصیص اعتبارات، اجرای طرح های 

بیابان زدایی در استان اصفهان را تسریع بخشد. 
پیشــروی بیابان ها در اصفهان به خصوص با خشــک شدن چندین 
 باره زاینده رود و کاهش بارندگی ها  هر ســال در حال افزایش است، 
 هر چند در گذشــته وجود پدید گرد و غبار در کشــور عمدتا ناشــی از
  آلودگی کشــورهای همســایه از جمله عراق بود؛ اما طی ســال های

 اخیر این پدیده ناشــی از خشکســالی گسترده در کشــور خودمان 
 است که در نهایت ناشــی از مدیریت بد منابع آبی و نبود برنامه ریزی
  برای احیای دوباره بیابان هاســت؛ اتفاقی که اگــر همچنان بر همان
 رویه ادامه یابد طی ســال های آینده اصفهان را به شــهری غیر قابل 

سکونت تبدیل خواهد کرد.

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان گفت: 
فعالیت های آموزشی تابستانه جمعیت هالل احمر 
اصفهان با توجه به بحران شــیوع ویروس کرونا در 
فضای مجازی برگزار می شود.شــهریار انصاری در 
خصوص روند برگزاری دوره های آموزشــی هالل 
احمر با توجه به شــیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: 
امســال شــیوع ویروس کرونــا روی برنامه های 
جمعیت هالل احمر هم تاثیر گذاشــته و برای ارائه 
آموزش ها بیشتر از بستر و ظرفیت فضای مجازی 

استفاده می شود.وی با بیان اینکه امسال با توجه به 
مصوبه های ستاد ملی پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا همه فعالیت هایی که در جمعیت هالل احمر 
باعث تجمع افراد شود، تعطیل شدند، افزود: در حال 
حاضر کالس های تابستانی به صورت حضوری برای 
افراد دایر نشده و جمعیت هالل احمر پیگیر انجام 
فعالیت ها بر مبنای رعایت پروتکل های بهداشتی 
اســت.رییس جمعیت هــالل احمر شهرســتان 
اصفهان، خاطرنشــان کرد: هنوز کالسی به صورت 
حضوری در جمعیت هالل احمر تشــکیل نشــده، 
فقط در حــوزه امداد و آموزش کمک هــای اولیه با 
توجه به ضرورتی که وجود دارد بســیار محدود و با 
توجه به ظرفیت محدود ۵۰ درصد ظرفیت و رعایت 

فاصله فیزیکی ایــن کار انجام می شــود.انصاری 
تاکید کرد: با توجه به گرمی تابستان و عالقه مندی 
بســیاری از اشخاص به شنا و اســتفاده از خنکای 
آب، اکنون پویش »غرق نشویم«به صورت ملی به 
وسیله جمعیت هالل احمر در کشور راه اندازی شده 
است. افراد عالقه مند می توانند به صورت مجازی 
پست های اختصاصی خودشان را بسازند و نکات 
و توصیه های ایمنی موجود در این زمینه را دریافت 
کنند.رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان 
درباره اســتفاده از فضای مجــازی و بهره مندی از 
آموزش ها، گفت: عالقه مندان برای استفاده از این 
آموزش ها می توانند به سایت، گروه ها و کانال های 
جمعیت هالل احمر در فضای مجازی مراجعه کنند.

 آموزش های هالل احمر اصفهان در فضای مجازی
 ارائه می شود

الزم است سازمان جنگل ها و منابع طبیعی و سازمان 
اجرای  اعتبارات،  تخصیص  با  زیست کشور  محیط 

طرح های بیابان زدایی در استان اصفهان را تسریع بخشد

برای نخستین بار فرود 
هلی پد در بیمارستان 

فاطمه الزهرا
مادر باردار چهارقلو با اورژانس هوایی 
از شهرســتان فریدن به بیمارستان 
فاطمــه الزهرا نجــف آباد اســتان 

اصفهان منتقل شد.

کشف مواد افیونی در اصفهان 
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف محموله 3۵6 کیلویی تریاک خبر داد. سرهنگ 
غالمحســین صفری اظهار داشــت: ماموران یگان تکاوری فرماندهی انتظامی استان اصفهان با 
اشرافیت و هوشمندی باالی خود حین رصد و کنترل محورکویری شرق استان به یک دستگاه پژو 
4۰۵ که در حال عبور از این منطقه بود، مشکوک شده و آن را متوقف کردند.وی افزود: ماموران در این 
عملیات پس از متوقف کردن خودرو طی بازرسی دقیق از آن 3۵6 کیلو تریاک کشف و 2 سوداگر 

مرگ را نیز دستگیر کردند.

دستگیری کالهبردار 5 میلیاردی در اصفهان 
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان، از دستگیری فردی که با ارائه چک های بالمحل 
از ۱6 متصدی واحد صنفی بالغ بر ۵ میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود، خبر داد.  حســین ترکیان 
گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرســتان برخوار در پی شکایت تعدادی از 
متصدیان واحدهای صنفی مبنی بر کالهبرداری فردی ناشناس از آنان با صدور چک در قبال خرید 
اجناس از مغازه آن ها، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان 
قرار گرفت.وی افزود: کارآگاهان با انجام تحقیقات گســترده علمی و تخصصی و به کارگیری یک 
سری اقدامات هوشمندانه، موفق شدند هویت فرد کالهبردار که دارای 8 فقره سابقه کالهبرداری 
در استان های کشور بود را به دست آورند.ســرهنگ ترکیان تصریح کرد: با به دست آمدن هویت 
متهم، ماموران موفق شدند طی چندین شــبانه روز کار اطالعاتی ویژه مخفیگاه وی را شناسایی و 
طی یک عملیات ضربتی با هماهنگی مقام قضایی او را دستگیر کنند.رییس پلیس آگاهی استان 
اصفهان، از کشف تعداد قابل توجهی مدارک مسروقه از جمله دسته چک و کارت ماشين و تعدادی 
از اقالم کالهبرداری شده شامل 7 دستگاه آالت موسيقی ، 2 تخته فرش ،يک دستگاه کولر گازی 

و 2 دستگاه لپ تاپ خبر داد.

 آگهی جعلی کاریابی، دام کالهبرداران سایبری
 برای افراد جویای کار 

رییس پلیس فتا استان، از شــهروندان خواســت فریب ثبت نام در آگهی ها و تبلیغات دروغین 
کاریابی و استخدام را نخورند و قبل از واریز هرگونه وجهی از صحت مطالب درج شده در سایت ها 
و شــبکه های اجتماعی اطمینان پیدا کنند. ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوی گفت :به تازگی 
افراد سودجو با درج و انتشــار پیامک تبلیغاتی و یا درج آگهی در شــبکه های اجتماعی از جمله 
تلگرام با عنوان اســتخدام در شــرکت های دولتی و... نظر جویندگان کار را جلب کــرده و به بهانه 
دریافت هزینه ثبت نام ،اطالعات بانکی و هویتی آنان  را به ســرقت می برند.وی عنوان داشــت: 
کاربران فضای مجازی باید  توجه داشــته باشــند که هرگونه گزینش و اســتخدام در شرکت ها 
و ســازمان های دولتی از طریق رســانه های معتبر و ســایت رسمی آن ســازمان اعالم می شود.

این مقام انتظامی افزود: معموال افرادی كه با این شــگرد از شــهروندان كالهبــرداری می كنند، 
ابتدا با ارائه فــرم ها و قراردادهــای مختلف اقدام خــود را قانونی جلوه داده و اعتماد شــاكی را 
جلب می كنند، به طوری كه شــاكی فریب این افراد را خورده و اقدام به تكمیل فرم ها و ارســال 
مدارك خود می کند.ســرهنگ مرتضــوی توصیه کرد: شــهروندان مراقب آگهی هــا و تبلیغاتی 
که روی ســایت هایی نظیر شــیپور ، دیوار و یا شــبکه های اجتماعی منتشــر می شــود باشند، 
سایت های تبلیغاتی انجام معامله را در بستر فیزیكى بر عهده خریدار و فروشنده واگذار كرده اند، 
بنابراین شــهروندان باید پس از رویت كاال یا خدمــات و احراز هویت هر یــك از طرفین معامله 
 هرگونه تبــادل وجهى را به صــورت رو در رو و پس از اتمــام كار یا خدمات انجام دهنــد تا گرفتار 

كالهبرداران نشوند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزناجا

معاون قضایی رییس کل 
دادگستری استان:

وکالت را باید از لوکس 
بودن خارج کرد

معــاون قضایی رییــس کل دادگســتری 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه وکالت را باید 
از لوکس بــودن خارج کرد، گفــت: به برخی 
می گوییم چرا وکیل نگرفتی؟ می گوید پولش 
را نداشــتم، برخی از مردم جرات نمی کنند 
سمت وکیل بروند؛ چراکه در ذهن شان این 
اســت که وکیل هزینــه دارد و هزینه آن باال 
است. محمدی  با اشاره به برخی مخالفت ها 
با افزایش جــذب وکیل به دلیــل وضعیت 
مالی نامناســب وکالی فعلی بیان داشت: 
اعتقاد بنده این است رزق ما دست خداست 
و هیچ کس نمی تواند رزق دیگــری را ببرد، 
این از اعتقــادات دینی ما نیز هســت؛ پس 
افزایش وکیل نمی تواند دغدغه باشد.اگر به 
حق خودمان قانع باشیم و انصاف حاکم باشد 
قطعا مردم به ســمت ما خواهند آمد.وی با 
تاکید بر اینکه وکالــت را باید از لوکس بودن 
خارج کــرد گفت: وکیل باید زحمت بکشــد، 
جوانی که به این عرصه می آید باید بفهمد که 
الزم است تالش کند متاسفانه جامعه جوری 
بار آمده است که در هر شغل و حرفه ای، جوان 
امروز می خواهد به اندازه فرد 3۰ سال سابقه، 
کار کند، به همان میزان درآمد داشــته باشد 
و به سطح زندگی او برســد. معاون قضایی 
رییس کل دادگستری استان اصفهان درباره 
برخی تصورات منفی نسبت به حرفه وکالت 
در جامعــه گفت:گاهی اوقات اگر شــرایط 
به هم خورده، جامعه مقصر نیســت، گاهی 
خودمان شرایط را به هم می ریزیم. در وکالت 
نیز همین طور است یعنی خودمان مسیری 
را می رویم که چنین ذهنیتی ایجاد می شود. 
وی افزود: اگر چنین تفکــری در وکالت نیز 
نهادینه شود مردم قبل از مراجعه به دستگاه 
قضا ابتدا به دنبال وکیل خواهند رفت چراکه او 
را پناهگاه خود در جهت احقاق حق می یابند. 
محمدی ادامه داد: انتظار این است که کانون 
وکال و مرکز وکالی قوه قضاییه بر وکالی خود 

نظارت داشته باشند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: اکنون تعداد بیماران کرونایی در این استان به میزان روز های آخر اسفند 98 نزدیک می شود که زنگ خطری برای 
مردم و مسئوالن است.طاهره چنگیز  اظهارداشت: متاسفانه طی روز های اخیر شاهد افزایش بستری ها در مجموع 687 نفر در استان هستیم. وی تصریح کرد: 
به نظر می رسد بازگشت دوباره محدودیت ها می تواند عامل جلوگیری از شیوع بیشــتر بیماری در استان شود.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: 
همچنین زنگ خطر دیگری که وجود دارد در خصوص سن مبتالیان به این بیماری است که آمار حاکی از کاهش سن مبتالیان بستری است.چنگیز ادامه داد: در 
این مرحله بیمارستان های امین، خورشید و غرضی به عنوان مرکز ارجاع بیماران کرونایی در شهر اصفهان است و عالوه بر این سایر بیمارستان ها نیز دارای بخش 
ایزوله به منظور پذیرش بیمارانی است که به واسطه بیماری دیگری غیر از کرونا مراجعه داشته و ابتال به کرونا در آن ها تشخیص داده شده است.وی با بیان اینکه 
تجمع ها عامل گسترش بیماری کروناست، تاکید کرد: مردم از حضور در اجتماع غیر ضروری در همه بخش ها خودداری کنند.متاسفانه برخی گزارش ها حاکی 

است با شروع فعالیت تاالر ها در استان، این مراکز نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی اهتمام الزم ندارند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
افزایش بیماران کرونایی در اصفهان زنگ خطر برای همه است



یک کارشناس فوتبال:

فلسفه آوردن »بوناچیچ« روشن نیست
یک کارشناس فوتبال و مدرس فدراسیون، گفت: ذوب آهن انگیزه کافی برای پیروزی در برابر پیکان را دارد و سپاهان چون قصد دارد به تیم صدرنشین خودش را نزدیک 
و سهمیه آسیایی خود را تضمین کند انگیزه باالتری از سایپا برای پیروزی دارد.سعید جهانگیری در خصوص بازی ذوب آهن و پیکان در اصفهان و بازی سپاهان و سایپا در 
تهران، اظهار کرد: به نظر می رسد ذوب آهن این شانس را داشت که در بازی گذشته بازی را بازنده نباشد، اما با تغییر و تحوالتی که در کادر فنی این تیم رخ داده این انگیزه 
در بازیکنان ذوب آهن وجود دارد که بتوانند خودشان را بهتر به سرمربی جدید خود نشان دهند.وی افزود: لوکا بوناچیچ شناخت خوبی از فوتبال ایران دارد، اما معتقدم 
شخصیت کاریزماتیک او در این شرایط زیاد در وضعیت ذوب آهن تاثیرگذار نباشد. معتقدم اگر در رأس کادر فنی ذوب آهن از سرمربیانی مانند ابراهیم زاده و کربکندی 
که شناخت بهتری از سبزپوشان دارند استفاده می شد نتیجه بهتری داشت چرا که فلسفه آوردن بوناچیچ واضح و روشن نیست. استکی،مربی ذوب آهن سال ها در کنار 

مربیان بزرگ کار کرده است و تیم هم کیفیت الزم را دارد و با توجه به اینکه این بازی در اصفهان است شانس ذوب آهن برای برد بیشتر می شود.
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شوک به تیم پراسترس؛

تست کرونای ۸ بازیکن استقالل مثبت شد
مسئوالن باشگاه استقالل پس از دریافت نتیجه تست کرونای بازیکنان این تیم متوجه شدند ۸ 
آبی پوش به این ویروس مبتال شده اند و باید برای دیدارهای آینده این تیم تدبیر جدیدی داشته 
باشند.بازیکنان تیم فوتبال استقالل روز جمعه تســت کرونا دادند که نتیجه آن مشخص شد. به 
گفته یکی از اعضای باشگاه استقالل، تست ۸ عضو تیم اســتقالل مثبت اعالم شده و مسئوالن 
باشــگاه باید تدابیر الزم در این زمینه را در نظر بگیرند.به دنبال این اتفاق باشــگاه استقالل روز 

گذشته اعالم کرد تمرین این تیم لغو شده است.

نگرانی جدید پرسپولیس؛ 
»بشار« از مرداد در عراق؟

تیم ملی عراق از ابتدای مرداد اردوی تدارکاتی را برگزار خواهد کرد.آن طور که رســانه های عراقی 
اعالم کرده اند، تیم ملی عراق روز هشــتم ســپتامبر )۱۸ مرداد( در دیداری دوســتانه به مصاف 
ســوریه خواهد رفت. در این اخبار آمده که دو هفته پیش از آن هم اردوی تدارکاتی برگزار خواهد 
شد.احتماال بشار رسن هم در فهرست سرکو کاتانچ قرار خواهد داشــت و این در حالی است که 
پرسپولیس در تاریخ اعالم شده، آخرین بازی های لیگ برتر و شاید بازی نیمه نهایی جام حذفی 
را برگزار خواهد کرد. با این حال باید دید که باشگاه پرسپولیس چه تصمیمی در این قبال خواهد 

گرفت و آیا موفق به حفظ بشار در ایران خواهد شد یا خیر؟

 واکنش »کارخانه «به قراردادهای میلیاردی بازیکنان
 تیم والیبال سایپا

ســرمربی تیم والیبال ســایپای تهران در واکنش به صحبت های بهمن ســلطانی گفت: چنین 
بودجه ای مطرح نیست و باشگاه پاسخ سلطانی را خواهد داد.

مصطفی کارخانه در واکنش به صحبت های تند ســلطانی در رابطه با قرارداد بازیکنان تیم سایپا، 
گفت: اعتقادی به این صحبت ها ندارم، همه چیز بر مبنای خرد جمعی بوده اســت، چنین رقم ها 
و بودجه هایی که می گویند، درست نیســت، در این زمینه صحبتی نمی کنم و پاسخ آن را بر عهده 

باشگاه می گذارم؛ قطعا باشگاه نیز پاسخ خواهد داد.

 ادعای جنجالی تبانی در لیگ یک 
فوتبال ایران

بهاری مدعی شــد در بازی علم و ادب تبریــز و آلومینیوم اراک اتفاقات مشــکوک به تبانی رخ 
داده و از کارشناســان خواســت اتفاقات این بازی را بررســی کنند.در چهارچــوب رقابت های 
هفته بیســت و دوم لیگ دســته اول فوتبال ایــران ) جــام آزادگان (، تیم فوتبــال آلومینیوم 
اراک موفق شــد برابر علــم و ادب تبریز بــه پیروزی پرگل ۷ بر صفر دســت یابــد و به رده دوم 
جدول صعــود کند.یحیی بهاری، مدیرعامل باشــگاه نود ارومیه مدعی شــد در دیدار آلومینیوم 
اراک برابــر علــم و ادب تبریز اتفاقات مشــکوکی ماننــد دریافــت ۵ گل در ۲۰ دقیقــه پایانی 
بــازی رخ داده و از کارشناســان و مســئوالن مربوطه درخواســت کــرد اتفاقات ایــن بازی را 
بررســی کنند.دیدار دو  تیــم علــم و ادب و آلومینیــوم به دلیل مثبت شــدن تســت کرونای 
۷ بازیکن تیم تبریزی حاشــیه ســاز شــده بود و اکنــون باید دید مســئوالن باشــگاه علم و 
 ادب و آلومینیوم نســبت به ایــن ادعای تلویحــی بهاری مبنی بــر وقوع تبانی چه واکنشــی

 نشان می دهند.

تست کرونای بازیکنان استقالل هم مثبت اعالم شد؛

ترس به جان فوتبال

6 بازیکن فوالد مبتال به کرونا شده اند، دیروز  زینب ذاکر
هم شوک بعدی به فوتبال ایران وارد شد و 
خبر رسید که تست کرونای چند بازیکن استقالل هم مثبت اعالم شده 
اما باز هم بازی هــای این تیم ها کــه هیچ ، بازی هــای لیگ هم لغو 

نمی شود. 
خلیلیان، رییس ســتاد مبارزه با کرونا در ورزش هم تاکید کرد که هیچ 

تصمیمی برای تعطیلی لیگ نداریم. به همین سادگی!
تا پیش از شروع لیگ، استرس ها زیاد بود و حاال بازیکنان لیگ برتری 
با استرس بیشتری هم در مستطیل ســبز حاضر می شوند. از ابتدا هم 
مشــخص بود »رعایت فاصله گذاری اجتماعی« آن هم در مســتطیل 
سبز، شوخی ای بیش نیست و از همان اولین مسابقه ، وقتی مربی تیم 
معترض بدون ماســک، کنار خط رفت و با داور و کمک داور و اطرافیان 
شروع به بحث و جدل کرد، مشخص شد که متاسفانه این شوخی تلخ، 
می تواند عواقب تلخ تری داشته باشــد و حاال در روزهایی که کرونا بار 
دیگر در ایران اوج گرفته، حتی زمزمه هــای تعطیلی دوباره لیگ هم به 
گوش رسید ولی انگار عده ای پای شــان را توی یک کفش کرده اند که 

تعطیلی بی تعطیلی!
 باشــگاه فوالد از ابتالی ٦ بازیکن خود به این ویروس خبر داده؛ دیروز 

هم اســتقاللی ها خبر دادند تســت کرونای چند بازیکن شان مثبت 
ازآب درآمده ولی با وجود تعداد بــاالی مبتالیان به کرونا در تیم فوالد و 
استقالل و خطری که سایر تیم ها را تهدید می کند، مسئوالن سازمان لیگ 
اصرار به حضور این تیم ها در ادامه مســابقات دارند و گویا بی سروصدا 

دستورالعمل های مربوط به لغو بازی ها را تغییر داده اند!
سهیل مهدی، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ، می گوید: »از نظر 
سازمان لیگ بازی ها طبق برنامه برگزار می شود؛ مگر اینکه فدراسیون 
پزشــکی و ایفمارک به ما اعالم کننــد که یک تیم به خاطــر آمار باالی 
تســت های مثبت کرونا و طبق پروتکل های تعیین شــده نمی تواند به 
میدان برود. فعال چیزی به ما ابالغ نشده و با این وضع بازی فوالد برابر 

نساجی برگزار می شود.«
جالب تر اینکه »زهره هراتیان«، رییس ایفمارک یا همان مرکز پزشکی 
فوتبال ایران با تایید مثبت شدن تســت کرونای ٦ بازیکن فوالد گفت: 
»فعال که جواب تست بازیکنان و مربیان فوالد به دست ما نرسیده است. 
با این حال اگر فوالدی ها رسما اعالم کردند که این تعداد نفر مبتال به کرونا 
در تیم شان است، باید نتیجه تست ها را به ایفمارک هم بفرستند. البته 
حتی در صورتی که ٦ بازیکن این تیم مبتال شده باشند، باز هم بازی آنها 
لغو نمی شود. طبق آیین نامه جدیدی که برای همه باشگاه ها هم ارسال 

شــده، در صورتی که ٢٥ درصد اعضای تیم به این ویروس مبتال باشند، 
بازی آنها با درخواست باشــگاه لغو خواهد شد؛ در غیر این صورت بازی 

باید برگزار شود. این آیین نامه به همه باشگاه ها ارسال شده است.«
حاال و در شــرایطی که ســالمت اهالی فوتبال به صورت جدی در خطر 
قرار گرفته و مسئوالن همیشه عنوان می کنند ســالمت مردم برای ما 
در اولویت است، اما مشخص نیســت چرا زور کسی به سازمان لیگ و 
فدراسیون فوتبال نمی رسد که گویا حتی در این شرایط خطرناک، تنها و 
تنها، برگزاری مسابقات طبق برنامه برایشان از هر چیزی مهم تر است. 
اصال چه اصراری به برگزاری لیگ فوتبال است؟ اگر لیگ یک سال هم 

تعطیل شود، چه اتفاق خاصی رخ می دهد؟!
یک تیم بین ٤٠ تا ٥٠ عضو دارد و ٢٥ درصــد از اعضای آن حداقل ١٠ نفر 
هســتند، اما ســوال اینجاســت مثال تیمی مثل فوالد اگر ٨ یا ٩ عضو 
کرونایی داشته باشــد، واقعا شــرایط بازی کردن مقابل حریف خود را 
 خواهد داشت؟ یا استقالل که اعالم شده ۸ بازیکن کرونایی دارد، چگونه 

می خواهد به مصاف حریفان برود؟ 
استرس حاال بیش از هر زمان دیگری به جان فوتبال ما افتاده است و 
مسئوالن همچنان می گویند مشکل خاصی نیست. از نظر مسئوالن هیچ 

وقت هیچ مشکل خاصی وجود ندارد!

سرمربی سپاهان درباره پیشنهاد جانشینی ویلموتس 
توضیح داد.امیر قلعه نویی  که با برنامه ورزش و مردم 
صحبت می کرد، درباره نزدیک شــدن به رکورد هزار 
امتیازی شــدن در لیگ برتر اظهار کرد: ما یکســری 
دشمنان قسم خورده داریم که نمی دانم چرا یکسری 
کارها را علیه ما انجام می دهند. حسنی که ما داریم این 
است که در ایجاد موقعیت برای تیم خودمان و اجازه 
ندادن به ایجاد موقعیت به تیم حریف اول هستیم. 
مرحوم عزت ا... انتظامی می گفت که شغل برخی از 
مردم ایران شده بخل و حسادت. بیاییم واقعیت ها 
را به مردم بگوییم. نمی دانم چرا برخی اسم شــان را 
کارشناس گذاشتند.سرمربی سپاهان درباره مذاکره 
فدراسیون فوتبال با او برای جانشینی ویلموتس در 
تیم ملی بیان کرد: جــا دارد از آقای علی نژاد و بهاروند 

تشکر کنم. تقریبا داســتان تیم ملی تمام شده بود و 
چندین جلســه درباره این موضوع داشتیم. من ۱۳ 
سال ریاضت کشیدم که چیزی را ثابت کنم که خدا را 
شکر ثابت کردم. در سال ۲۰۰6 به ناحق من را دادگاهی 
کردند. آن زمان تیم ملی وضعیت خوبی نداشــت و 
رییس فدراسیون نداشــتیم. ما آن زمان به تیم ملی 
کمک کردیم ولی ما را دادگاهی کردند. من ۱۳ ســال 
زحمت کشیدم که دوباره این شانس را پیدا کنم. لطف 
خدا شامل حال من شــد ولی من تعهدی به باشگاه 
سپاهان داشتم. تیم سپاهان باشگاه بزرگی است و 
همه مربیان آرزوی حضور در این مجموعه را دارند. ما 
سپاهانی را تحویل گرفتیم که برای چند سال شرایط 
خوبی نداشت. به خاطر مردم ایثار کردیم و ذوب آهن 
که دوم شد را رها کردیم و به سپاهان آمدیم تا شرایط 

را درست کنیم.وی ادامه داد: ما سپاهانی را گرفتیم که 
۴۰ درصد بودجه کمتر نسبت به استقالل و پرسپولیس 
دارد و حمایت هایی مثل استقالل و پرسپولیس ندارد. 
ما سه کار مهم برای ســپاهان انجام دادیم؛ راهی که 
گم کرده بودیــم را پیدا کردیم، آرامــش را به این تیم 
بازگرداندیم و از همه مهم تر تیمی درســت کردیم که 
حداقل ۳-۴ ســال تاریخ مصرف دارد. من سال ها 
برای حضور دوباره در تیم ملی زحمت کشــیدم؛ اما به 
خاطر سپاهان و تعهدی که به آن ها داشتم قید حضور 

در تیم ملی را زدم.

قلعه نویی: 

دشمنان قسم خورده دارم!

چهره روز

با وجود افزایش آمار کرونا؛

 مهرزاد خلیلیان: تصمیمی برای لغو فعالیت های ورزشی
 در کشور نداریم

رییس ســتاد مقابله با کرونا در ورزش با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی گفت: تصمیمی 
برای لغو فعالیت های ورزشــی نداریم البته اگر در توجه به پروتکل ها سهل انگاری نشود.مهرزاد 
خلیلیان، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی که از زمان شیوع کرونا در کشور، مسئولیت ستاد 
مبارزه با این ویروس در ورزش را عهده دار شد ، با اشاره به تشدید موج کرونا که منجر به افزایش 
آمار مبتالیان و مرگ و میر در کشور شده است، در مورد برنامه این ستاد برای پیگیری فعالیت های 
ورزشــی و به خصوص اطالعیه اخیر که در آن اخطار به تعطیلی دوباره اماکن ورزشی داده شده 

بود، توضیح داد.
وی گفت: تمام تالش ســتاد مقابله با کرونا در ورزش این اســت که فعالیت های حداقلی در 
ورزش حفظ شده و خللی در ادامه روند آنها ایجاد نشود؛ اما این مهم نیازمند همکاری عمومی 
در رعایت پروتکل های بهداشتی است.رییس ستاد مقابله با کرونا در ورزش با یادآوری اینکه 
 مدت زمان زیادی از آغــاز دوباره فعالیت های ورزشــی بعد از یک دوره تعطیلی دو ســه ماه

 نمی گذرد، خاطرنشان کرد: شروع دوباره فعالیت ها گسترده نبود ضمن اینکه در شرایط خاص 
اتفاق افتاد طوری که همچنان حضور تماشاگران در محل مســابقات ممنوع است و اردوهای 
ملی را هم آغاز نکرده ایم. در کل آغاز به کار فعالیت های ورزشی به صورت حداقلی و با رعایت 

پروتکل های جهانی بود.

رییس سابق سازمان لیگ فوتبال: 

 دخالت دولت و مجلس در فوتبال
 گران تمام می شود

رییــس ســابق ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران دربــاره مســائل مختلف فوتبــال ایــران در 
برنامــه زنــده تلویزیونی صحبت هایــی را مطــرح کرد.عزیــزا... محمدی، نایب رییس ســابق 
فدراســیون فوتبال ایران، بیان کرد: نمایندگان مجلس شــورای اســالمی و هیئــت دولت نباید 
به موضوع و مســائل فدراســیون فوتبال وارد شــوند. فدراســیون فوتبال مجمع دارد که مسئول 
رســیدگی به تمام موارد اســت. دخالت آن ها شــاید منجر به اتفاقات بدی بــرای فوتبال ایران 
شــود. وی ادامه داد: اگر رییس فدراســیون خالفــی انجام دهد مجمــع می توانــد او را برکنار 
 کند. کمیتــه اخــالق و کمیته انضباطی هــم وجود دارنــد که موضوعــات را در خود فدراســیون

 حل می کنند.

مهدی رحمتی:
در ۶ ماهگی از امام رضا)ع( شفا گرفتم

دروازه بان تیم فوتبال شهر خودروی مشــهد گفت: در 6 ماهگی به بیماری سختی مبتال شدم که با 
نذر برای امام رضا )ع( شفا پیدا کردم. ســید مهدی رحمتی در مورد تاثیر امام رضا )ع( در زندگی 
شــخصی خود، عنوان کرد: این موضوع را تا به حال جایی نگفته ام و فقط خانواده من از این اتفاق 
خبر داشتند، اما حاال می خواهم آن را فاش کنم. امام رضا )ع( در سن 6 ماهگی تاثیر خود را روی 
زندگی من گذاشت. در کودکی به یک بیماری سخت مبتال شدم، والدینم دست به دامن امام رضا 
)ع( شدند. آن ها نذر می کنند که وقتی شفا گرفتم، مو های ســرم را در حرم امام هشتم بتراشند. 
دروازه بان تیم شهرخودروی مشهد افزود: وقتی شــفا یافتم، ما نمی توانستیم به مشهد مسافرت 
 کنیم و به همین دلیل برای اولین بار در سن ۱۴ یا ۱۵ سالگی زیارت امام رضا )ع( نصیبم شد و نذرم

 را ادا کردم.

کافه ورزش

عابدزاده؛ مرد اول این 
روزهای ماریتیمو 

امیرعابــدزاده حــاال تبدیل به ســتاره اول تیم 
ماریتیمو شده اســت؛ نمایش عالی او در برابر 
بنفیکا با یک کلین شیت دیگر برابر سانتاکالرا 
تکمیل شد تا ماریتیمو به دومین برد متوالی اش 
دســت پیدا کند.امیرعابدزاده در این فصل هر 
زمان کــه درون دروازه ماریتیمو بوده ، عملکرد 
خوبی داشته اســت. او از ابتدای فصل بارها به 
عنوان بهترین بازیکن زمین، بازیکن هفته و ماه 
انتخاب و حتی نامش در تیم منتخب نیم فصل 
لیگ پرتغال هم وجود داشت.امیر اما بعد از سه 
شکست پیاپی تیم ماریتیمو در هفته های ۲۲، 
۲۳ و ۲۴  با وجود عملکرد خوبش در طول فصل 
روی نیمکت نشست ولی در بازی برابر بنفیکا 
بار دیگر خوزه مانوئل گومز به دروازه بان ایرانی 
تیمش فرصت داد و عابدزاده هم مثل دفعات 
قبــل از فرصتی کــه در اختیارش قــرار گرفت 
بهترین اســتفاده را کرد.او ۷ عملیات نجات در 
بازی برابر بنفیکا داشت که 6 تا از آن ها موقعیت 
های خطرناک گل بوده اند. امیرعابدزاده در بازی 
برابر سانتاکالرا دومین کلین شیت پیاپی اش را 
در هفته های اخیر پشت سرگذاشت و ماریتیمو 
هم با یک گل به برتری رسید. امیر یک بار دیگر 
و در هفته های ۱۴، ۱۵ و ۱6 موفق به ثبت ســه 
کلین شیت پیاپی شــده بود. او جمعه شب و 
در بازی برابر ســانتاکالرا توانســت نمره خوب 
۷.۱ را از ســایت هواســکورد بگیرد.عابدزاده از 
سال ۲۰۱6 که به فوتبال پرتغال رفته ، با تالش و 
ممارست توانسته روند کامال مثبت و صعودی را 
داشته باشد. او از رده های پایین تر شروع کرد و 
توانست بعد از یک فصل حضور بدون بازی کردن 

در بارینزه به ماریتیمو  بپیوندد. 

 تیمی مثل فوالد اگر ٨ یا ٩ عضو کرونایی داشته باشد، واقعا 
شرایط بازی کردن مقابل حریف خود را خواهد داشت؟ 
 یا استقالل که اعالم شده 8 بازیکن کرونایی دارد، چگونه 

می خواهد به مصاف حریفان برود؟

در حاشیه

وز عکس ر

تیم بعدی لیونل مسی 
مشخص شد

 Fox به گزارش کریســتین مارتین، خبرنگار
TV، احتمال جدایی لیونل مســی از بارسلونا 
و پیوستنش به منچسترسیتی واقعی است. 
منابع این خبرنگار در کاتالونیا و انگلیس این 
موضوع را تایید کرده انــد. روی نمر، خبرنگار 
مطرح آرژانتینی نیز گفت که کریستین مارتین 
منبع بســیار قابل اعتمادی اســت، بنابراین 
باید موضوع انتقال لیونل مسی از بارسلونا به 

منچسترسیتی را جدی گرفت.
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مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان خبر داد:

رشد صدور پروانه ساختمانی در منطقه 2
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان اظهار کرد: طی سه ماه ابتدای سال جاری به ویژه در فروردین و نیمه 
اول اردیبهشت ماه به دلیل تعطیلی های ناخواسته برای کنترل شیوع بیماری کرونا، درخواست صدور 
پروانه های ساختمانی کاهش چشمگیری داشت.کاووس حقانی افزود: پس از گذشتن از این شرایط 
و با اعمال سیاست فاصله گذاری هوشمند و باز گشایی های مرحله ای کسب و کارها و همچنین اجرای 
طرح تشویقی شهرداری اصفهان، خوشبختانه با رشد خوبی در زمینه صدور پروانه ساختمانی مواجه 
شدیم.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تصریح کرد: در سه ماه نخست امسال تعداد ۶۳ پروانه احداث 
بنا صادر شده و اصالح پروانه، تخریب و بازسازی، توسعه بنا و تعویض پروانه در ۳۲ هزار مترمربع بنا در 
این منطقه انجام شده است.وی با بیان اینکه در حوزه کاربردی کردن برنامه ریزی و فناوری اطالعات 
تالش شده تا این منطقه به عنوان پیشرو در بین سایر مناطق باشــد، اظهار کرد: در این خصوص و با 
توجه به شیوع بیماری کرونا و اتخاذ تمهیدات مجموعه شهرداری اصفهان در فاصله گذاری اجتماعی 
سامانه My.Isfahan.ir پیاده سازی شده است.حقانی گفت: در این راستا برای نخستین گام با انجام 
تبلیغات محیطی و نصب بروشورهای اطالع رسانی در سطح منطقه دو تالش شده مراجعه غیرحضوری 
را از طریق سامانه My.Isfahan.ir برای شهروندان منطقه فرهنگ سازی کنیم، در ادامه ضمن آموزش 
کارکنان منطقه برای استفاده اثربخش از ســامانه، امکان ثبت درخواست توسط کاربر مستقر در درب 
ورودی شهرداری منطقه را برای آن دسته از شهروندانی که دسترســی به سامانه به هر دلیلی ندارند 
پیش بینی شده اســت.وی ادامه داد: در حین اجرای طرح نیز ضمن نظارت و کنترل مستمر بر ثبت 
درخواست ها، به واحدهای متولی به صورت آنالین ارجاعات الزم می شود تا شهروندان از طریق پیامک 
و مراجعه به سامانه، امکان رصد روال انجام درخواســت خود را داشته باشند و در نهایت پاسخگویی 
به شــهروندان و انجام کار مربوطه در کمترین زمان انجام شــود.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: در این منطقه امکان مالقات عمومی شــهروندان از طریق بستر فناوری اطالعات و 

نرم افزارهای تماس تصویری و صوتی با رعایت استانداردهای امنیتی الزم برقرار شده است.

 همفکری با معتمدان محلی برای اجرای طرح ها 
و اقدامات در منطقه 3

مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان در نخستین جلسه هم اندیشی شــورای محالت منطقه سه 
شهرداری ضمن قدردانی از همکاری معتمدان محالت چهارده گانه این منطقه با شهرداری، اظهار 
کرد: بر اساس برنامه تدوین شده برای شهرداری، مناطق شهرداری باید از ظرفیت و نظرات معتمدان 
محلی در جهت پیشبرد اهداف شهرداری برای اجرای طرح های عمرانی، خدماتی و فرهنگی استفاده 
کنند.حســین کارگر با اشــاره به ویژگی های خاص منطقه سه شهرداری نســبت به سایر مناطق، 
تصریح کرد: وجود منطقه سه در مرکز شــهر اصفهان، تعدد مراکز تجاری، بازار اصفهان، حوزه های 
علمیه، مساجد و هیئت های مذهبی از ویژگی های بارز منطقه سه به شمار می آید.مدیر منطقه سه 
شهرداری اصفهان افزود: شهردار اصفهان در بدو آغاز فعالیت خود با توجه به مشکالت مردم منطقه 
ســه و انتقادات آنها در ارتباط با میدان امام علی )ع( بر برگزاری جلسه با اهالی و معتمدان محلی 
و تشکیل یک شورای محلی تاکید کرد.وی ادامه داد: در راستای این رویکرد، جلساتی با معتمدان 
محلی برگزار و حتی از نظرات آنها در جلسات کمیسیون معوض شهرداری استفاده شد زیرا به خوبی 
با مشکالت محالت منطقه آشنا بودند.»جواد شعرباف« مشــاور عالی شهردار اصفهان نیز در این 
نشست اظهار کرد: در آینده نزدیک شورای معتمدان محلی نظام مند خواهد شد به طوری که تمام 
مناطق ۱۵ گانه شهرداری این شورا تشکیل و به نســبت جمعیت خود بین ۳۰ تا ۵۰ نفر از معتمدان 
محلی حضور خواهند داشــت تا موضوعات منطقه یا فرامنطقه ای در زمینه های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و عمرانی که در منطقه تاثیر می گذارد را در این شورا مطرح و نظرخواهی کنند و 

برای رفع مشکالت چاره اندیشی داشته باشند.

انتقاد شهردار اصفهان به تقطیع سخنان امام جمعه در صداوسیما؛

برخی ها، اقدامات موفقیت آمیز شهرداری را بر نمی تابند

شهردار اصفهان  در نشســت تقدیر از مدیران شــهرداری اصفهان که با 
حضور اعضای شورای شهر برگزار شد، اظهار کرد: در خطبه های نماز جمعه 
اصفهان، آیت ا... طباطبایــی صریح، با اعالم نام پروژه ها، از پیشــرفت 
کارها در شهر تقدیر کرده و با مقایسه اقدامات امروز و دیروز و این دوره 
و با دوره های گذشــته در جمع بندی موضوع، ایــن دوره را بر دوره های 
پیشین ترجیح داد.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه به اذعان امام جمعه 
اصفهان نگرانی وی از تعطیلی اجرای پروژه ســالن اجالس سران رفع 
شده، تقدیرها را حاصل دیپلماسی، سیاست ورزی و خردورزی دانست و 
افزود: شاید در ابتدا این ذهنیت وجود داشت که فضای مدنظر مدیریت 
شهری ممکن است سبب التهاب و تنش شود و تداوم آن را کار سختی 
می دانستند؛ اما اکنون نگرش ها تغییر کرده و باید به گونه ای پیش رویم 
که با یک صدایی، عملکرد درست و پیشــرفت کارها، این رویه مطلوب 
ادامه پیدا کند.شــهردار اصفهان با انتقاد از اینکه برخــی افراد اقدامات 
موفقیت آمیز شــهرداری را برنمی تابند، تصریح کــرد: در روزی که افراد 
بسیاری شاهد عینی سخنان امام جمعه بودند قسمت هایی که ایشان از 
اقدامات مدیریت شهری تقدیر کرد، در صداوسیما سانسور و خطبه های 
نماز جمعه برخالف همیشه که کامل پخش می شد، این بار تقطیع شد.وی 
ادامه داد: شب با مدیران صداوسیما تماس گرفتم که اذعان کردند تصادفا 
این قسمت سخنان بریده شــده و با وجود آنکه قول اصالح داده بودند 
در بخش خبری ساعت ۲۳ نیز تنها قسمت هایی از این سخنان پخش 

شد.نوروزی با بیان اینکه برخی افراد می خواهند با قطع و در محاق قرار 
دادن صداها، از رسیدن پیام توانمندی مدیریت شهری جلوگیری کنند، 
ادامه داد: در دنیای کنونی که عصر رسانه هاست، در یک روز و ظرف چند 
ساعت پیامی را به انحراف کشــانده و سانسور می کنند.وی خاطرنشان 

کرد: این اقدامات آثار بدی را برای صداوسیما به همراه خواهد داشت.

موفقیت ها را به نام خودم مصادره نمی کنم
شهردار اصفهان اضافه کرد: ســه ســال از دوره پنجم می گذرد و همه 
می دانیم اقدامات مدیریت شهری از کجا آغاز شــد و اکنون کجا قرار 
داریم؛ اسناد و مدارک نشان می دهد که در این سه سال اقدامات چگونه 
انجام شده اســت.وی تصریح کرد: موفقیت های حاضر را به نام خود 
مصادره نخواهم کرد و قطعا نتیجه امروز، حاصل تالش و خرد جمعی 
بوده که فرآیند آن از مصوبات شورای شهر و تصویب بودجه توسط شورا 
آغاز شده است.نوروزی با بیان اینکه کسی نمی تواند این ادعا را داشته 
باشــد که اقدامات ما در جهت یک جریان سیاسی خاص بوده، افزود: 
تمامی اقدامات برای ارتقای سطح امید در شهر انجام شده و نباید این 
اقدامات شایسته دچار خدشه و آسیب شود زیرا برداشت های ناصواب، 
اطالعات ناقص و خبرهای دروغ می تواند مســیر کنونــی به انحراف 
بکشاند.وی اظهار کرد: امسال، ســال برداشت و چیدن میوه اقدامات 
ســال های پیش از این اســت و نباید اجازه داد این میوه نارس چیده 

شده و تحت تاثیر فشارها منجر به اقدامات عجوالنه شود بنابراین باید 
بدانیم در سال طالیی برای به دست آمدن نتیجه تالش هایمان هستیم.

افتتاح هفتگی پروژه ها، کار کوچکی نیست
شهردار اصفهان گفت: گفتن طرح »هر یکشنبه، یک افتتاح« شاید به 
زبان آسان باشد؛ اما انجام آن مشکل اســت بنابراین نباید این اقدام 
زیر سوال رفته و خوراکی برای برخی شود.وی تاکید کرد: کنار هم قرار 
گرفتن پروژه های کوچک و بزرگ در شــهری کــه می خواهد هر هفته 
آیین افتتاح برگزار کند، امری طبیعی بــوده و اینکه بخواهیم هر هفته 
پروژه های بزرگ مقیاس را افتتاح کنیم، شدنی نیست.نوروزی با بیان 
اینکه همدلی ها باید تقویت شود زیرا عنصر اصلی هر حرکت جهشی و 
کار بزرگی همدلی میان اعضای یک تیم اســت، خاطرنشان کرد: باید 
دیگران را درک کرده و با وجود اختالفی که با آن ها داریم، احترام را حفظ 
کرده و یکدیگر را بفهمیم زیرا دردها گاهی درمانی مشــترک دارند.وی 
ادامه داد: نمی شود در عملیات بزرگ و جذب شش هزار میلیارد بودجه 
شهرداری هیچ کس دلخور نشود بنابراین باید با حمایت کار را جلو برد تا 
فصل پایانی فصل برگ ریزان و خسارت نباشد.شهردار اصفهان خطاب به 
شهرداران مناطق تصریح کرد: نیاز است موضوعاتی که در مناطق پیش 
می آید، برای اعضای شورا تبیین و با مذاکره با آن ها برای حل موضوعات 

راهکار مناسب را یافت. 

نمایشگاه »...تا هنر معاصر« به مناسبت بیست وپنجمین 
سال تاســیس موزه هنرهای معاصر اصفهان گشایش 
یافت.مســئوالن موزه هنرهای معاصر اصفهان افتتاح 
نمایشــگاه »...تا هنر معاصر« را برای ۲۵ اســفند 98 
برنامه ریزی کرده بودنــد؛ اما کرونا ایــن افتتاحیه را تا 
۱۲ تیرماه امســال به تاخیر انداخت تا هنردوســتان با 
رعایت تدابیر ویژه ای که این روزها به جزء جدایی ناپذیر 
زندگی های مــان تبدیل شــده، در افتتاحیه آن گردهم 
بیایند.به گفته مدیر موزه هنرهای معاصر این نمایشگاه 
شامل منتخبی از آثار گنجینه این موزه و ۱4۲ اثر سنتی و 
کالسیک، هنر نوگرا، عکس و آثار هنرمندان خارجی است 
که طی سال های مختلف به موزه اهدا شده است.مهدی 
تمیزی که اعتقاد دارد تازه پس از شیوع کرونا بسیاری 
یاد گرفتند چطور می توانند از فضای مجازی اســتفاده 
کنند، اظهار داشــت: تالش کردیــم در این مدت برخی 
فعالیت های موزه هنرهای معاصــر را از طریق فضای 
مجازی پیگیری کنیم.وی به نمایش ارزشــمندترین 
اثر اهدایی به این موزه یعنی نسخه شماره ۰۱7 مجسمه 
فضانورد افتاده در گالری تک اثر اشاره کرد و افزود: اصل 
این مجسمه در کره ماه قرار دارد و این اثر را به مناسبت 
چهل و نهمین سال قرار گرفتن نسخه اصلی آن در کره 
ماه در معرض دید قــرار داده ایم.مدیر مــوزه هنرهای 
معاصر تاکید کرد این موزه طی دو سال گذشته توانسته با 
ایده وقف آثار هنری تعداد قابل توجهی اثر از هنرمندان، 
شــرکت ها و صاحبان آثار به گنجینه خــود اضافه کند.

اما »فضانورد افتاده« چیســت؛ مجسمه آلومینیومی 
8۵ میلی متری اثر پاول فــون هویدونک بلژیکی که در 
آگوست ۱97۱ توسط فضاپیمای آپولو۱۵ به فضا فرستاده 

شــد و روی کره ماه قرار گرفت و نسخه ای از آن در سوم 
اسفندماه 97 توســط مدیران شرکت بین المللی هنر و 
فرهنگ و در پروژه ای به نام »انســان، هنر، کهکشان« 
به موزه هنرهای معاصر وابســته به ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان اهدا شد. اصفهان 
نخستین شهر آسیایی است که نسخه ای از این مجسمه 
به گنجینه آثارش اضافه شده است.موضوعی که رییس 
کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در 
سخنان خود به آن اشاره کرد.مهدی مزروعی گفت: خالق 
مجسمه فضانورد افتاده با خوانشی که از انسان داشته 
شاید می خواسته خیلی از اتفاقات ناخوشایند روی کره 
زمین را بپوشاند. او قصد داشــته بگوید انسان فارغ از 
قیودی مانند جنسیت و رنگ است و شاید می خواسته 
نابرابری های موجود بین نژاد ها و رنگ های گوناگون را 
به آن سوی گیتی نفرســتد.وی با بیان اینکه شاید این 
موضوع هوشمندی خالق اثر بوده، ادامه داد: در واقع این 
هنرمند قصد داشته بگوید انسان فارغ از جنسیت، رنگ و 
سایر قیودی که در طول تاریخ ساخته و به بهانه آنها برخی 
انســان های دیگر را از حقوق خود محروم کرده، انسان 
است؛ در حالی که این قیود جز تباهی چیزی برای بشر 
نداشته است. به گفته رییس کمیسیون فرهنگی شورای 
اسالمی شهر اصفهان، ظهور و بروز این مبارزه و چالش 
به درازای تاریخ بوده و انسان همواره برای شکستن این 
قیود تالش کرده است. مزروعی بیان کرد: متاسفانه هنوز 
در عصری زندگی می کنیم که انسانی در گوشه ای از جهان 
زانو روی گلوی فرد دیگری می گذارد و تنها به واســطه 
رنگ پوست او حیات را از او سلب می کند که باعث به راه 
افتادن موج بیداری جدیدی در جهان می شود تا انسان ها 
یک قدم به پیش بگذارند و برای برداشتن این سدهای 
ذهنی و قیود نابرابر مبارزه کنند.در ادامه، حاضران پای 
صحبت های مرتضی بخردی، دانش آموخته معماری و 
موسس و صاحب اولین نگارخانه شهر اصفهان )گالری 

کالسیک( نشســتند تا در بیســت و پنجمین سالگرد 
تاسیس موزه هنرهای معاصر از چگونگی تاسیس آن 
بگوید.وی تصریح کرد: در سال ۶8 در گالری کالسیک 
تغییراتی دادم و چند روز بعد ملک مدنی )شهردار وقت 
اصفهان( در بازدید از آن شگفت زده شد و عنوان کرد چون 
اصفهان به چنین فضاهایی نیاز دارد هر کمکی از دست 
شهرداری بربیاید انجام می دهند. این همکاری ها ادامه 
داشت و من هم تعدادی آثار هنری قدیمی به شهرداری 
اهدا کردم که به هسته اولیه گنجینه موزه هنرهای معاصر 
تبدیل و روز به روز به تعــداد آثار موجــود در آن اضافه 
شد.بخردی گفت: تابلوی آبرنگ آلن بایاش، نخستین 
اثر هنرمندان خارجی اهداشــده به گنجینه موزه بود که 
آن را در سال ۱۳7۲ به موزه اهدا کردم اما تا ۱۵ سال بعد 
اثر خارجی دیگری به گنجینه اهدا نشد، تا اینکه از سال 
۱۳87 این روند دوباره آغاز شد که مهم ترین اثر اهدایی، 
مجســمه فضانورد افتاده اســت.در ادامه این مراسم، 
معاون فرهنگی هنری ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به گذشتن ربع قرن از 
تاسیس موزه هنرهای معاصر اصفهان گفت: سال هاست 
که مدیران این موزه با تالش خود هر روز بر گنجینه آن 
افزوده اند که باعث شــده این موزه امروز ســرمایه ای 
فرهنگی و هنری برای شــهر اصفهان محســوب  شود. 
علیرضا روحانی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا ما را 
به سمتی برد که به فضای مجازی به عنوان یک فرصت 
نگاه کنیم اظهار داشت: به همین دلیل اقدام به تاسیس 
فرهنگســرای مجازی کردیم و بستری برای عرضه آثار 

اهالی فرهنگ، هنر و ادب فراهم شد.
 مــوزه هنرهای معاصر وابســته به ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان تا ۱7 مردادماه 
میزبان عالقه منــدان بازدید از نمایشــگاه منتخب آثار 
گنجینه این موزه و همچنین مجسمه فضانورد افتاده در 

گالری تک اثر است.

 تماشای مجسمه »فضانورد افتاده« 
در موزه هنرهای معاصر اصفهان

 موفقیت های حاضر را به نام خود مصادره نخواهم کرد 
و قطعا نتیجه امروز، حاصل تالش و خرد جمعی بوده 
که فرآیند آن از مصوبات شورای شهر و تصویب بودجه 

توسط شورا آغاز شده است

با مسئولان

در نشست خبری مسئول سازمان بسیج جامعه زنان استان اصفهان مطرح شد:

حجاب و عفاف یک فرهنگ است
»زن، در تعریف غالبا شرقی، همچون عنصری در          سمیه مصور
حاشیه و بی نقش در تاریخ ســازی و در تعریف 
غالبا غربی به مثابه موجودی که جنسیت او بر انسانیتش می چربد و ابزار جنسی 
برای مردان و در خدمت ســرمایه داری جدید است، معرفی می شد. شیرزنان 
انقالب و دفاع مقدس نشان دادند که الگوی سوم، زن نه شرقی نه غربی است. 
زن مســلمان ایرانی، تاریخ جدیدی را در پیش جهانیان گشــود و ثابت کرد که 
می توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود و در عین حال در متن و مرکز  بود. 
می توان سنگر خانواده را  را پاکیزه نگاه داشت و در عرصه های سیاسی و اجتماعی 
نیز، سنگر سازی های جدیدی کرد و فتوحات بزرگ به ارمغان آورد. زنانی که اوج 
احساس و لطف و محبت زنانه را با روح جهاد و شهادت و مقاومت در هم آمیختند 
و مردانه ترین میدان ها را با شــجاعت و اخالص و فداکاری خود فتح کردند.« 
جمالت فوق بخشی از پیام مقام معظم رهبری به کنگره ملی 7۰۰۰ زن شهید کشور  
است که مسئول بسیج جامعه زنان استان اصفهان سخنان خود  در نشست خبری 
تبیین برنامه های هفته عفاف و حجاب را با آن آغاز می کند. فاطمه بابا ساالری با 
بیان اینکه عفاف و حجاب یک فرهنگ بوده و محصول ســبک زندگی اسالمی 
است، اظهار داشت: فرهنگ یک الیه درونی و یک الیه بیرونی دارد و بر این اساس 
می توان گفت در ورای پوشش ظاهری یک اندیشه قرار گرفته که انتخاب انسان 
مبتنی بر این اندیشه اســت.وی افزود: مبنای سبک زندگی غربی اندیشه های 
لیبرالیستی و اومانیستی غرب و مبنای سبک زندگی ایرانی اسالمی اندیشه ها و 
ارزش های ناب اسالمی است.مسئول بسیج جامعه زنان استان اصفهان گفت: 
اگر در جامعه مظاهر فساد باشد به دنبال آن آسیب های دیگری به وجود می آید 
که مانع رشد و تعالی جامعه اسالمی خواهد شد.وی با بیان این که در سال های 
گذشته سبک زندگی اولویتی که باید داشته باشد را نداشت، ادامه داد: تبیین نتایج 
دنیوی و اخروی حجاب و عفاف باید در کنار هم تبلیغ شود زیرا در فرهنگ اسالمی 
بیش از پرداختن به نتایج اخروی به نتایج دنیوی یک عمل حسنه پرداخته شده 
است. باباساالری تصریح کرد: دلیل عمده انتخاب برخی پوشش های خاص دیده 
شدن اســت که باید به درستی هدایت شــود بنابراین اگر شــأن واقعی زن در 
موقعیت های علمی، سیاسی و اجتماعی فرهنگی به درستی تبیین شود، زن خود 
مسیر درست را انتخاب می کند.مسئول بسیج جامعه زنان استان اصفهان با بیان 
اینکه تنها نســخه امروزی در خصوص حجاب و عفاف چادر است، اضافه کرد: 
ضرورت داشت پیش از این پوشــش های متنوع و متناسب با سالیق مختلف 
طراحی شــود ولی در این حوزه اقدام الزم صورت نگرفته است.وی اضافه کرد: 
متولی اصلی حجاب و عفاف وزارت کشور است که در همین راستا کمیته صیانت 
در کشــور تشــکیل و در ذیل آن کارگروه عفاف و حجاب در استانداری اصفهان 
راه اندازی شد و سال گذشته جلسات آن در استانداری اصفهان برگزار شد، اگرچه 
الزم بود با فاصله کمتری برگزار می شد که تاثیرگذاری بیشتر داشته باشد.مسئول 
بسیج جامعه زنان استان اصفهان ادامه داد: همچنین وظایف دستگاه ها مثل 
صنعت و معدن در تولید و عرضه حجاب و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در خصوص فرهنگ سازی و مدلینگ وظیفه دارند و بنا بر گزارش های ارائه شده 
توسط فرهنگ و ارشاد استان اقدامات خوبی صورت گرفته ولی در ویترین مغازه 
ها اثری از این محصوالت تولید شده نیســت زیرا مغازه داران بر اساس سود و 

منفعت به عرضه محصوالت مبادرت می کنند.باباساالری با بیان اینکه حجاب و 
عفاف نیاز به عزم ملی دارد، ادامه داد: اگر دستگاه ها حداقل به وظایف قانونی خود 
عمل کنند شاهد چنین مســائلی که امروز در جامعه  وجود دارد، نبودیم و گاهی 
متولیان امر حجاب باور کاملی به این مسئله ندارند و به همین دلیل ضرورت دارد 
در این حوزه اقدام جهادی صورت گیرد.وی تصریح کرد: دستورالعمل حجاب و 
عفاف شرح وظایف قانونی دستگاه ها را در حوزه حجاب و عفاف مشخص کرده 
است ولی متاسفانه گاهی در ادارات تناقض دیده می شود بنابراین اگر هر دستگاه 
به وظایف ذاتی خود عمل می کرد، مسائل کنونی کمتر بود.مسئول بسیج جامعه 
زنان استان اصفهان گفت: بسیج جامعه زنان استان در همین راستا طرح جامع 
ندای فطرت را از سال 9۶ در دستور کار بسیج جامعه زنان قرار داد که در این طرح 
وظایف اقشار و رده های بسیج  مشخص و  برنامه ریزی الزم صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: هدف طرح توسعه زندگی اسالمی، کاهش آسیب های اجتماعی، 
ارتقای مهارت زندگی، تحکیم خانواده، اصالح الگوی مصرف، کاهش تاثیر جنگ 
نرم، کاهش طالق و تربیت زن تراز انقالب اسالمی است.بابا ساالری ادامه داد: 
تولید محتوای فرهنگی و بسته مشخص برای زنان و مردان از جمله برنامه های 
طرح است و سال گذشــته جزییات این طرح در اســتانداری مطرح شد که با 
استقبال خوب دستگاه ها مواجه و برخی بانک ها، دانشگاه ها و سمن ها ابراز عالقه 
برای اجرای این طرح داشتند.وی اظهار داشت: بسیج جامعه زنان استان اصفهان 
نیز به صورت مستقل طرح دیگری را در خصوص عفاف و حجاب به منظور ارائه 
کردن مدها و محتویات جدیــد و در قالب های نو از جملــه راه اندازی کافه های 
دخترانه در دستور کار دارد که جزییات بیشتر آن پس از نهایی شدن طرح تبیین 
می شــود.معرفی برنامه های سازمان بسیج جامعه اســتان اصفهان در هفته 
حجاب و عفاف که از ۲۱ تیرماه سال جاری آغاز می شود، بخش دیگری از صحبت 
های فاطمه باباساالری در این جلسه بود. مسئول سازمان بسیج جامعه استان 
اصفهان گفت: در این هفته در اســتان برنامه هایی از جملــه تولید برنامه های 
تلویزیونی و رادیویی، معرفی زنان محجبه موفــق در نهادها، اصناف و نهادهای 
مختلف، همکاری با برخی شرکت ها از جمله ذوب آهن در برگزاری برنامه ها ویژه 
خانواده، مطالبه گری از مســئوالن، راه اندازی تریبون آزاد و کرسی آزاد اندیشی 
توسط بسیج دانشجویی، راه اندازی ایستگاه های فرهنگی، تولید محتوای مناسب 
جهت اســتفاده در فضای مجازی از جمله رونمایی از مستند »تازه مسلمان«، 
برگزاری میزگرد تخصصی، دایر کردن غرفه های نمایشگاه مد و لباس متناسب 
با در نظر گرفتن مسائل بهداشتی و برگزاری مسابقات کتابخوانی، اجرا می شود.

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

موضوع مناقصه ها:
۱- آسفالت معابر سطح  شهر ۲

- مبلغ اولیه اعتبار: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهرداری
- مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/4/۳۱ 

 - محــل دریافت اســناد: امــور قراردادهــای شــهرداری مرکزی
 خمینی شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر
- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ 99/۵/۱ 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 99/۵/۱۱ 
- اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل تســلیم 

پیشنهادها انجام نمی شود.

آگهی تجدید مناقصه )چاپ اول(
 شهرداری 
خمینی شهر

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهرم الف:902772 

نوبت اول
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مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان گفت: تولید برق در نیروگاه های استان 
در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 15 درصد 
به 6 هزار و 400 گیگاوات ساعت انرژی الکتریکی رسید.سعید محسنی  افزود: این 
اســتان دارای نیروگاه های حرارتی و بزرگ اصفهان)اسالم آباد(، شهید منتظری، 
جنوب اصفهان)چهلستون(، زواره و کاشان و همچنین نیروگاه گازی هساست.وی 
با اشاره به اینکه نیروگاه های شهید منتظری، کاشان و زواره در فصل بهار امسال به 
ترتیب 2 هزار و 8۹5، 730 و 637 گیگاوات ساعت تولید برق داشتند، خاطرنشان 
کرد: این نیروگاه ها با افزایش تولید10، 56 و 20 درصدی در این مدت مواجه بودند.

وی با بیان اینکه نیروگاه اصفهان)اســالم آباد( در سه ماه نخست امسال بیش از 
یکهزار و 122 گیگاوات ساعت تولید برق داشت، اضافه کرد: این میزان تولید نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته حدود 25 درصد افزایش دارد.وی با بیان اینکه تامین 
آب برای نیروگاه اصفهان در تابستان بسیار مهم و ضروری است، گفت: اگر در تابستان 
آب به اندازه کافی وجود داشته باشد این نیروگاه می تواند متناسب با آن تولید برق 
انجام دهد در حالی که سایر نیروگاه ها که سیستم خنک کننده آنها َتر نیست و آب 
زیادی مصرف نمی کنند، وابستگی چندانی به آب ندارند.مدیرعامل شرکت تولید 
نیروی برق اصفهان یکی از محدودیت های نیروگاه ها را تامین سوخت گاز در فصل 
زمستان اعالم کرد و اظهار داشت: این محدودیت برای همه نیروگاه های کشور است 

که در برخی مواقع مشکل ایجاد می کند و ممکن است تعدادی از نیروگاه ها مجبور 
به استفاده از سوخت مایع شوند.وی با بیان اینکه سال هاست که سوخت مایع یا 
همان مازوت در نیروگاه های اصفهان استفاده نشده است، افزود: نیروگاه های گازی 
مانند جنوب اصفهان، زواره و کاشــان در زمستان از گازوییل هم استفاده می کنند؛ 
اما نیروگاه های اصفهان و شــهید منتظری فقط با سوخت گاز کار می کنند.مصرف 
سوخت مازوت در 2 نیروگاه اصفهان و شهید منتظری از هشت سال گذشته با هدف 
کاهش آلودگی هوا و به دستور دادســتان اصفهان، ممنوع و مشعل های آن پلمپ 

شده است.
محسنی با اشاره به اینکه 8 درصد انرژی برق مصرفی کشور در استان اصفهان تولید 
می شود، تصریح کرد: اما مصرف ما بیشتر از تولید اســت یعنی حدود 10 درصد از 
مصرف انرژی الکتریکی در کشور متعلق به استان اصفهان است.نیروگاه حرارتی 
اصفهان به وسعت تقریبی 74 هکتار در حاشیه زاینده رود، جنوب غربی شهر اصفهان 
و 2 کیلومتری بزرگراه ذوب آهن قرار دارد، این نیروگاه با پنج واحد بخاری به قدرت 
اسمی 835 مگاوات به شبکه سراسری کشور متصل است.نیروگاه شهید منتظری 
در شمال اصفهان با ظرفیت هزار و 616  مگاوات به شکل حرارتی بخاری در شمال 
اصفهان مستقر است.استان اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، نزدیک به 

سه میلیون مشترک برق دارد.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب اســتان اصفهان عنوان 
کرد: کیفیت آب شرب و بهداشــت اصفهان کامال مورد تایید مراکز بهداشتی 
است و انتقال ویروس کرونا از طریق سیستم آب و فاضالب منتفی است.

فهیمه امیری اظهار داشــت: کیفیت آب شرب شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان توسط 21 باب آزمایشگاه میکروبی، 4 باب آزمایشگاه شیمیایی و 
یک باب آزمایشگاه بیولوژیک و یک باب آزمایشگاه ریزآالینده های معدنی 
به صورت شبانه روزی مورد پایش قرار می گیرد و این مرکز از لحاظ نیروی 
متخصص در کشــور جزو  برترین هاســت و 60 نیروی متخصص در سطح 

استان در این بخش فعالیت دارند.
وی افزود: مطابق دستور العمل وزارت بهداشــت در تمام استان میزان کلر 

ورودی به آب افزایش یافته و میزان کلر ورودی به آب استان اصفهان 0/8 
درصد تنظیم شده است، همچنین روزانه 2 هزار کلرسنجی در سطح استان 

انجام می شود که رقم بسیار مطلوبی است.
امیری با بیان اینکه آب شــرب دورترین نقاط اســتان اصفهــان نیز مورد 
سنجش قرار می گیرد، تاکید کرد: یک آزمایشــگاه سیار کنترل کیفیت آب 
این مناطق را بر عهده دارد. همچنین میزان فلزات معلق در آب شرب اصفهان 
به صورت روزانه مورد ســنجش قرار می گیرد.وی اذعان داشت: در بخش 
پاالیش آب، وارد مباحث بیولوژیکی و دیگر مباحث تخصصی شــده ایم و 
کیفیت تامین آب شــرب در تمامی مراحل ســنجیده و تحویل مشترکین 

می شود.

تفاهم نامه »احـداث خط دوم راه آهن سـنگان- تربـت حیدریه-جندق-
بافـق« و »حمل ریلـی مـواد اولیـه معدنـی و محصـوالت صنایـع معدنی 
سـنگان« بـا حضـور سرپرسـت وزارت صمـت، وزیـر  راه و شهرسـازی، 
رییس هیئـت عامـل ایمیـدرو، مدیرعامل گروه فـوالد مبارکـه، مدیرعامل 
راه آهـن جمهـوری اسـالمی ایـران و شـهردار تهـران بـه امضـا رسـید.به 
گـزارش خبرنـگار فـوالد، در ایـن تفاهم نامـه که بـه امضای رییـس هیئت 
عامل ایمیدرو، مدیـر عامل فـوالد مبارکه و مدیـر عامل راه آهـن جمهوری 
اسـالمی ایـران رسـید، از ایـن پـروژه 8 هـزار میلیـارد تومانـی بـه عنـوان 
شـاخص ترین خـط ریلـی کشـور نـام بـرده شـد و مقـرر اسـت سـرمایه 
گـذاری آن از سـوی شـرکت های فعـال در ناحیـه معدنـی سـنگان انجام 
گیـرد و راهبری پروژه بـر عهده فوالد مبارکه باشـد.در این مراسـم، مدرس 
خیابانـی، سرپرسـت وزارت صمـت تصریـح کـرد: فـوالد مبارکـه دو هفته 
پیش با حضـور رییــــس جمهوری، فاز اول گنـــدله ســـازی سـنگان را  
آغـاز کـرد و  امـروز  نیز شـاهد آغـاز توسـعه حمـل ریلـی هسـتیم و از این 

بابـت بسـیار تشـکر مـی کنیم.

درآمدهای معدنی، بار کاهش درآمد نفت را به دوش می کشند
وی ضمـن قدردانـی از اقدامـات ایمیـدرو بـرای توسـعه ریلـی سـنگان 
تصریـح کرد: تحـول عظیمـی در حـوزه فـوالد مبارکـه و خوزسـتان و ذوب 

آهـن انجـام گرفتـه اسـت.
حسـین مدرس خیابانـی در ادامه به وجـود 68 نوع ماده معدنی در  کشـور  
و سـهم 2 درصـدی ایـران از کل ذخایـر معدنـی جهـان اشـاره کـرد و گفت: 
معتقدم بخش معـدن می توانـد جایگزین بخش نفت باشـد و هـم اکنون 
نیز درآمدهـای معدنی بـار کاهش درآمدهـای نفتی را به دوش می کشـد.

وی بیـان داشـت: سـال گذشـته درمجمـوع 57 میلیـون تـن از تولیـدات 
زنجیـره فـوالد صـادر شـد کـه نیـاز بـه حمـل ونقـل و برنامه هـای توسـعه 
زیرسـاخت دارد.سرپرسـت وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت خاطرنشـان 
کـرد: شـاید مهم ترین موضـوع در زنجیـره فوالد، لجسـتیک و حمـل ونقل 
آن باشـد، زیرا معـادن مربوطه در کشـور پراکنده اند و دسترسـی بـه مراکز 
تولیـد و مصرف دشـوار اسـت.به گفته مـدرس خیابانی، سـهم حمـل ریلی 
در کشـور به شـدت کم اسـت و به دالیلی همچـون صرفه جویـی در مصرف 
سـوخت، کاهش تصادفـات جـاده ای، دسترسـی آسـان و...  بـه افزایش 

ایـن سـهم نیازمندیم.

تولید بدون زیرساخت امکان توسعه ندارد
مدرس خیابانی یادآور شـد: ایـن طرح های توسـعه ای، کمک لجسـتیکی 
به بخـش تولید اسـت و تولید بدون توسـعه زیرسـاخت های لجسـتیکی و    
زیرسـاخت های تجاری امکان نخواهد داشـت.وی اظهار داشـت: درحالی 

کـه مجمـوع ذخایـر معدنـی جمهـوری اسـالمی ایـران حـدود 53 میلیارد 
تن اسـت، امـا فقـط بـرای 700 میلیون تـن آن مجـوز بهـره برداری داشـته 
ایـم و تنهـا  از 500 میلیـون تـن آن بهـره بـرداری می شـود که حمـل همین 
مقـدار نیـز از طریـق جـاده ای امکانپذیـر نیسـت و بر این اسـاس توسـعه 
ریلـی از اهمیت زیـادی برخوردار است.سرپرسـت وزارت صمـت افزود: در 
همه حوزه هـای صنعتی، وابسـتگی به خـارج و ارزبری وجـود دارد که قابل 
دفاع نیسـت و امروز توسـعه داخلی سـازی یکـی از مهم تریـن برنامه های 
وزارت صنعت اسـت. برنامه امسـال، کاهـش ارزبـری 3.2  میلیارد دالری 
در بخش صنعت و معدن اسـت.وی در پایـان تاکید کـرد: راه نجات اقتصاد 
کشـور، تولید اسـت که با  اتـکا به داخلی سـازی و بومـی سـازی  و تکیه بر 

جوانـان، مراکـز تحقیقاتـی و مراکز دانش بنیان میسـر می شـود.

کاستی های زیرساخت های لجستیک برطرف می شود
وزیـر راه و شهرسـازی نیـز در این مراسـم گفـت: با حرکت جهشـی سـعی 
داریم کاسـتی های بخش لجسـتیک و زیرسـاخت حمل ونقل را رفع کنیم؛ 
اگرچـه در ایـن فرآیند، بـا مزاحمت هـای دشـمنان مواجه هسـتیم.محمد 

اسـالمی بـا اشـاره بـه تفاهم نامـه راه آهـن بـا شـرکت های سـرمایه گذار 
سـنگان برای سـاخت 800 کیلومتر خـط دوم ریلی بـا اعتبار 8 هـزار میلیارد 
تومان در شـرق کشـور افزود: این خط موجب می شـود ظرفیـت 7 میلیون 
تنـی جابـه جایـی بـار در ایـن منطقـه معدنـی بـه 20 میلیـون تـن افزایش 
یابد.اسـالمی گفـت: ظرفیـت جابـه جایـی بـار از سـنگان بـه سـمت نقاط 
مصرف )شـرکت های معـدن و صنایـع معدنی( که تـا   1100 کیلومتر مسـیر 
را شـامل می شـود، افزایـش می یابد.وزیـر راه و شهرسـازی بـا بیـان اینکه 
برای سـاخت خـط دوم این محور ریلـی درسـت ترین تصمیـم را گرفته ایم، 
گفت: این مسـیر  ریلـی جدید بـا سـرمایه گذاری شـرکت داخلی سـاخته 

مـی شـود و خبـری از خارجی ها نیسـت.

فوالد مبارکه، راهبر شاخص ترین پروژه خط ریلی کشور
خـداداد غریب پـور، رییـس هیئـت عامل ایمیـدرو دیگـر سـخنران حاضر 
در ایـن آییـن گفـت: فـوالد مبارکـه، راهبر شـاخص ترین پـروژه خـط ریلی 
کشـور اسـت.معاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا بیـان اینکـه فوالد 
مبارکـه در احـداث پـروژه فـوق بـه عنـوان راهبر عمـل خواهـد کـرد، افزود: 

فـوالد مبارکـه ۹ میلیـون تـن از فـوالد کشـور  را تولیـد مـی کنـد و برنامه 
افزایش سـرمایه 10 هزار میلیارد تومانـی را در دسـتور کار دارد.غریب پور 
اظهار داشـت: ایمیـدرو برنامه افزایش سـرمایه شـرکت ها از محل سـود 
انباشـته بـه منظـور تامیـن مالـی طرح هـای توسـعه ای را هدف گـذاری 
کرده اسـت.وی افزود: مبارکـه 2 میلیارد یورو سـرمایه گـذاری پیش رو 
دارد و ایـن مهـم از محـل افزایـش سـرمایه این شـرکت محقـق خواهد 
شـد. بـا راه انـدازی مسـیر سـنگان - بافـق، 40 درصـد از حمـل ریلـی 
کشـور از سـنگان انجـام مـی شـود.غریب پور افـزود: در منطقه سـنگان 
20 میلیـون تـن محصول تولیـدی خواهیم داشـت کـه عمدتا بـه مرکز   و 
جنوب کشـور )شـرکت های مبارکـه، فوالد خوزسـتان، فـوالد کاوه جنوب 
و...( منتقـل خواهـد شـد. با راه انـدازی ایـن پـروژه، انتقـال محصوالت 
تولیدی سـنگان بـه شـرکت های مصرف کننده تسـهیل می شـود.رییس 
هیئت عامل ایمیـدرو در بخش دیگری از سـخنانش یادآور شـد: برنامه 
احداث جـاده تربت-سـنگان بـه طـول 151 کیلومتـر و همچنیـن اتوبان 
المـرد بـه پارسـیان بـه طـول 40 کیلومتـر از پروژه هـای مشـترک معدن 
و صنایـع معدنـی و  وزارت راه و شهرسـازی اسـت.وی افـزود: در بخش 
زیربناها نیاز به ۹ میلیارد یورو سـرمایه گذاری اسـت که بـه همت بخش 
خصوصـی تامیـن می شـود و ایـن رویـه حاکـی از مشـارکت شـرکت ها 

و دولت اسـت.
غریب پـور تاکید کـرد: ایمیـدرو زمینه سـاز توسـعه بـا مشـارکت بخش 

خصوصی اسـت.
احـداث خـط دوم راه آهن سـنگان- تربـت حیدریه-جندق-بافـق، تحقق 
اهداف چشـم انداز 1404 در صنعت فوالد و دسـتیابی به تولیـد 55 میلیون 
تن فـوالد را تسـهیل خواهـد کرد.مدیرعامل فـوالد مبارکـه در این خصوص 
گفـت: توسـعه متـوازن از   راهبردهـای اصلـی مدیریت شـرکت اسـت، به 
ویژه اینکه توسـعه ریلـی مزایـای زیـادی دارد، ازجمله  تسـهیل دسـتیابی 
به اهداف افـق 1404 و تولیـد 55 میلیون تن فـوالد در کشـور .وی در ادامه 
گفـت: امـروز بـا امضـای تفاهم نامـه توسـعه ریلـی، در کوتاه تریـن زمـان 
ممکـن شـاهد کاهـش قابل توجـه قیمـت تمـام شـده محصـول، کاهش 
حجم ترافیک جـاده ای و  افزایش سـرعت حمل مـواد اولیـه خواهیم بود.

وی ضمـن قدردانـی از همراهـی و حمایـت مسـئولین اظهـار داشـت: نگاه 
فوالد مبارکه به توسـعه ملی اسـت . به طـور قطع این پـروژه 800 کیلومتری 
در مسـیر خود، اتفاقات خوبی را بـرای معادن و صنایع ذی ربـط رقم خواهد 
زد و  زمینـه انتقال محصوالت تولید سـنگان به شـرکت های فـوالد   مبارکه، 
فوالد خوزسـتان، فـوالد کاوه جنـوب را فراهـم خواهـد کرد.مدیرعامل گروه 
فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد: مجتمـع فـوالد  سـنگان برنامـه تولید 17 
میلیون تـن کنسـانتره و 15 میلیـون تـن گندلـه را در دسـتور کار دارد و این 

خـط ریلی تاثیـر قابـل توجهی در دسـتیابی بـه این هـدف دارد.

به همت خیران شرکت گاز استان اصفهان، 85 بسته معیشتی بین نیازمندان 
شهرستان اصفهان به مناسبت دهه مبارک کرامت توزیع شد.

 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اعالم این مطلب، گفت: در شرایط 
سخت اقتصادی کنونی که با انتشار ویروس کرونا مضاعف شده است همه 

مردم  باید با وفاق و همدلی در کنار هم مشکالت را رفع کنند.
روغن،  برنج،  شامل؛  معیشتی  های  بسته  این  تصریح کرد:  علوی، 
کارونی، سویا، حبوبات، چای، پنیر، تن ماهی و  رب گوجه فرنگی، ما
 بسته فرهنگی است که  با رعایت شئونات اخالقی به دست نیازمندان

 رسیده است.
وی، با اشاره به اینکه رهبر انقالب اسالمی نیز در پیام اوایل سال جاری بر 
کمک مومنانه و رزمایش همدلی به اقشار آسیب دیده ناشی از انتشار ویروس 
کرونا در کشور تاکید کردند، افزود: رزمایش کمک های مومنانه روح همدلی در 
جامعه را ثابت می کند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به اینکه 
مساعدت به نیازمندان در سیره ائمه اطهار)ع( از منزلت خاصی برخوردار بود، 
گفت: لزوم اجرای مطلوب کمک مومنانه می تواند به برقراری عدالت در جامعه 
کمک و با شرکت در آن می توان روح همدلی و نوع دوستی خود را برای کمک 

به نیازمندان و هموطنان خویش بیش از پیش ثابت کرد.در پایان، مدیرعامل 
شرکت، از روابط عمومی، حراست، خدمات رفاهی و پایگاه مقاومت بسیج 

این شرکت به عنوان متولی این جهاد الهی تقدیر و تشکر کرد.

 مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان:

تولید برق نیروگاه های اصفهان ۱۵ درصد افزایش یافت
  مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب استان خبر داد:

کیفیت آب شرب اصفهان کامال مورد تایید است

 با حضور مدیر عامل فوالد مبارکه صورت گرفت؛

امضای تفاهم نامه احداث شاخص ترین خط ریلی کشور 

 مدیر عامل شرکت گاز استان خبر داد:

توزیع 8۵ بسته معیشتی بین نیازمندان اصفهان

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز
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