
 جنجال رسانه های خارجی، موجب وحشت و روی آوری مردم به خرید قرص ید جهت جلوگیری
 از آلودگی های هسته ای احتمالی شده است؛

ُید و توهم چرنوبیل در اصفهان!
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برگزاری مجالس ختم و 
ترحیم در آرامستان های 

اصفهان ممنوع شد

ارزش اقتصادی شهرک 
 علمی و تحقیقاتی 
اصفهان چقدر است؟
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 رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی
 و بهداشتی چهارمحال و بختیاری  خبر داد:

آغاز اعمال محدودیت های 
جدید ناشی از کرونا 

7

شهردار اصفهان:
هیچ موفقیتی در شهر 
متعلق به یک نفر نیست

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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مدرن ترین 
تصفیه خانه 
کشور در 
8چادگان

غفلت ما 
خیانت 
به خون 
شهداست

             آگهی فراخوان  ارزیابی کیفی شماره 990/6001 

 شرکت برق منطقه ای            )شماره 2099001188000008 در سامانه ستاد()نوبت دوم(
 اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهانم الف:898512

شرایط و الزامات ورودموضوعشماره

990/6001
ارزیابی توان تأمین تجهیزات نگهدارنده 
تونل کابل زیرزمینی پاکدل- دانشگاه 

پیشنهاد دهنده می بایست سازنده 
داخلی تجهیزات موضوع فراخوان باشد

نحوه دریافت اســتعالم ارزیابی کیفــی: کلیه مراحل برگــزاری فراخوان ارزیابــی کیفی از دریافت و تحویل اســناد 

 استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیســت کوتاه، با مراجعه به »ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(«  به آدرس

 www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود.

)اطالعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد(« جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت 

گواهی امضاء الکترونیکی )توکن(: مرکز تماس: 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768 – 

تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-36277687(

مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1399/04/22 

مهلت و محل تحویل استعالم ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسناد ارزیابی کیفی بایستی 

حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1399/05/06 در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه 

فیزیکی آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

شرایط فراخوان ارزیابی:
1- پس از بررسی اســناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شــرکت های واجد شرایط برای 

دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شــرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 ســال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه 

استفاده نماید.

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.

ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

www.setadiran.ir

www.erec.co.ir

www.tavanir.org.ir

http://iets.mporg.ir

 کشت پررونق طالی سرخ در اصفهان  
 با وجود  مخالفت برخی از کشاورزان با کاشت زعفران 
این محصول سوددهی خوبی در استان داشته است؛  

 شروع نگران کننده ذوبی ها 
با »لوکا بوناچیچ«؛

آژیر قرمز در اردوگاه 
سبزپوشان به صدا در آمد
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روسیه، شرکت پوتین در نشست گروه هفت را رد کرد
یکی از مقامات ارشد روسیه اعالم کرد، ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه رییس جمهور این کشور 
در نشست آتی گروه هفت شرکت خواهد کرد، نادرست هستند و بدون حضور چین این مذاکرات 
غیرممکن است.به گزارش دویچه وله، روسیه ادعاهای مطرح شده را مبنی بر اینکه مذاکراتی برای 
شرکت مسکو در نشست امسال گروه هفت، شش ســال پس از اخراجش از این گروه، در جریان 
است، رد کرد.سرگئی ریابکوف، معاون وزیر دفاع روسیه گفت: ما هیچ مذاکره ای در این خصوص 
نداشته و نداریم.این اظهارات پس از آن مطرح شد که جان ســالیوان، سفیر آمریکا در روسیه در 
مصاحبه با شبکه تلویزیونی آربی ســی اعالم کرد که در حال مذاکره با وزارت امور خارجه روسیه در 
خصوص این موضوع است.روسیه در سال ۲۰۱۴ میالدی به دنبال الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین، 

از این گروه بین المللی اقتصادی که پیش تر به گروه هشت یا »جی ۸« معروف بود، اخراج شد.

استراتژی جدید ارتش انگلیس در برابر چین
فرماندهی ارتش انگلیس اســتراتژی جدیدی را به زعم خود برای مهــار تهدید از طرف چین مورد 
بررسی قرار می دهد.خبرگزاری اســپوتنیک به نقل از روزنامه فایننشــال تایمز، فرماندهی ارتش 
انگلیس استراتژی جدید برای مهار تهدید از سوی چین که در جریان پاندمی افزایش یافته است 
را مورد بحث قرار می دهد.قرار است در پاییز وزارت دفاع انگلیس یک استراتژی دفاعی جدید تهیه 
کند که تمرکز خود را روی تهدید چین اختصاص خواهد داد.در میان استراتژی های نظامی که توسط 
فایننشال تایمز مورد بحث قرار گرفته اســت، ایجاد روابط با کره جنوبی و ژاپن و همچنان استفاده 

گسترده از فناوری های هوش مصنوعی و افزایش حضور نظامی در آسیا به چشم می خورد.

ترکیه متهم به دخالت در ناآرامی های لبنان شد
وزیر کشــور لبنان، ترکیه را به انجام تحرکاتی در این کشور برای متشــنج کردن اوضاع متهم کرد.

محمد فهمی، وزیر کشور لبنان گفت که تحرکاتی خارجی از سوی ترکیه برای متشنج کردن اوضاع 
در لبنان صورت می گیرد و دستورالعمل هایی از سوی ترکیه از طریق رسانه های اجتماعی به برخی 
از طرف های معترض در لبنان می رسد.فهمی در مصاحبه با روزنامه اللواء لبنان گفت که مسئوالن 
لبنانی چهار فرد را که ســوار بر یک هواپیمای شــخصی ترکیه ای بودند و چهار میلیون دالر انتقال 
می دادند، بازداشت کردند.وی این ســوال را مطرح کرد که آیا این دست کاری در قیمت دالر بوده یا 
حمایت از تحرکات خشونت آمیز در لبنان؟پیش تر یک منبع امنیتی لبنانی در ۲۷ ژوئن گذشته در 
مصاحبه با المیادین اعالم کرد که ترکیه یکی از حامیان مالی اقدامات خرابکارانه در بیروت است. این 
منبع گفته بود، بیش از ۴۰ نفر از تابعیت های لبنانی و عربی که برای اقدامات خراب کارانه و آشوب ها 

در بیروت تالش می کردند، بازداشت شدند.

اعمال تغییرات در ساختار دولت امارات
حاکم دوبی و نخســت وزیر امارات از اعمال تغییرات در ســاختار دولت این کشور به دلیل بحران 
مالی این کشور درپی شیوع کرونا خبر داد.به نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، محمد 
بن راشد آل مکتوم، حاکم دوبی و نخست وزیر امارات با انتشــار پیامی در توئیتر نوشت: ۱۳ مه از 
قصدمان برای بازنگری در ســاختار دولت خبر دادیم و وعده انجام تغییرات و ادغام وزارتخانه ها و 
نهادهای دولت برای تشکیل دولتی متناسب با مشکالت و تغییرات را اعالم کردیم.۲۴ ژوئن، بانک 
دولتی NBD امارات اعالم کرد که به دلیل بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، برخی از مشاغل را 
کاهش می دهد. این بانک همچنین تاکید کرد: تحوالتی که اخیرا رخ داده، پیامدهای قابل توجهی 
در بخش های اقتصادی مختلف کشــور، از جمله بخش خدمات مالی داشته که این امر مستلزم 

ایجاد تغییرات است.

معنای باخت چهره مخالف با جمهوری اسالمی در رقابت های انتخاباتی کنگره چیست؟

کندی سیاست های ضد ایرانی در کنگره
حضور »برنی ســندرز« در فصل ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا و همراهی برخی از جوانان این حزب با او، جنبشــی را رقم زد 
که آثار آن در انتخابات کنگره و گرایش مردم به ترقی خواهان در برابر 
کهنه کارها و جریان حاکم هم مشاهده می شــود.ماه گذشته در یک 
پیروزی تاریخی و خیره کننده بر پول سیاســی و تبلیغات ســنگین، 
یک چهره ضد جنگ و گمنام توانست »الیوت انگل« نماینده کهنه کار 
دموکرات و از ضد ایرانی ترین چهره های کنگره را در انتخابات مجلس 
نمایندگان ایالت نیویورک پشت سربگذارد.»جمال بامن« جوان ۴۲ 
ساله و مدیر یک مدرســه در منطقه برانکس شهر نیویورک توانست با 
پیروزی بر انگل، کرســی  حزب دموکرات از منطقه شــانزدهم ایالتی 
نیویورک را از آن خود کند.بامن، عضو حزب سوسیال دموکرات آمریکا 
اســت و مواضع پیشــرو و مترقی در خصوص مجموعه ای از مسائل 
داخلی و بین المللــی دارد. وی از بیمه درمانــی فراگیر و ارزان قیمت 
موســوم به» مدیکر« و طرح کاهش گازهای گلخانه ای موســوم به 

»توافق تازه سبز« پشتیبانی کرده است.
وی همچنین از مبارزات مردم فلســطین علیه رژیم آپارتاید اسراییل 
پشــتیبانی کرده و خواستار عدالت برای فلســطینی ها شده است.با 
وجود اینکه رســانه های اصلی آمریکا از کنار پیــروزی جمال بامن با 
سکوت عبور کردند؛ اما محافل سیاســی در این کشور پیروزی وی را 
چشــمگیر و دارای داللت های بلند مدت سیاسی ارزیابی می کنند.به 
باور ناظران، یکی از مهم ترین جنبه های پیروزی بامن، شکست طرف 
مقابل وی یعنی »الیوت انگل«، از بزرگ ترین حامیان صهیونیست ها 

در کنگره است.
بامن که یک فعال سیاســی کمتر شناخته شــده و ضد صهیونیستی 
است، توانست کسی را شکســت دهد که ۱۶ دوره نماینده کنگره و  به 
عنوان رییس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان مشــغول به کار 
بود.انگل کسی است که در کارنامه خود سابقه پشتیبانی تمام عیار از 
شرارت های اســراییل و تالش برای تصویب قطعنامه های ضد ایرانی 
دارد. در طول مذاکرات برجام، انــگل بارها با این توافق تاریخی اعالم 
مخالفت کرد. وی همچنین در کارنامه تاریک خود پشتیبانی از حمله 
نظامی سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق و اشغال این کشور را ثبت کرده است.
با نگاهی به حجم عظیم پول و اموال خرج شده برای خراب کردن چهره 
جمال بامن که توســط رقیب کهنه کارش صورت گرفت، پیروزی وی 
نشــان می دهد که پول و تبلیغات جریان حاکم و جناح صهیونیست 
متحد آن، همیشه نمی تواند کارساز باشد.پیروزی بامن برای بسیاری، 
یادآور پیروزی تاریخی »الکساندریا اوکازیو کورتز« در انتخابات کنگره 

از نیویورک در سال ۲۰۱۸  اســت. کورتز نیز توانست با پشتیبانی مردم 
و گردآوری کمک هــای مالی مردم »جوزف کراولــی« را از منطقه ۱۴  
نیویورک شکست دهد. نکته جالب اینجاست که کورتز از نامزدی جمال 
بامن اعالم حمایت کرده بود.پیــروزی خیره کننده بامن همچنین در 
مختصات سیاسی و اجتماعی این روزهای آمریکا که به شدت تحت 
تاثیر نژادپرستی اســت، اهمیت دو چندانی پیدا کرده است.هم بامن 
و هم کورتز، دو چهره جوان رنگین پوست هستند که توانستند دو کهنه 

کار سیاسی سفیدپوست را شکست بدهند. 
پیروزی اوکازیو کورتز در ســال ۲۰۱۸ شوکی بزرگ برای رهبری حزب 
دموکرات بود که پس از آن هم قســم شــده بودند کــه دیگر چنین 
سناریویی تکرار نشود.در واقع می توان گفت که شکست انگل نخستین 
نشانه از ترجمان موج اعتراض های ضد نژادپرستی در آمریکا در سطح 
سیاست این کشــور است.شکســت الیوت انگل، رییس  کمیته امور 
خارجی مجلس نمایندگان، بی تردید ناکامی پول البی صهیونیستی 

بود که خود را بازنده رقابت حساس کرسی انگل از نیویورک می داند.
در کارنامه سیاســی انگل همین بس که وی چهره برجســته ایپک-
البی صهیونیســتی در کنگره بود و در سال ۲۰۱۸ در گردهمایی ساالنه 
ایپک در واشــنگتن اعالم کرده بود »من می خواهم به شما بگویم که 
من با ایپک بر ســر تک تک مصوبات )مجلس نمایندگان( نشسته و 

مشورت خواهم کرد«.
انگل همچنین از سیاســت تغییر نظام در ایران پشتیبانی و با حضور 
در گردهمایی گروهــک منافقین از این جریان تروریســتی حمایت 
کرده بود.هرچند شکســت انگل را نباید به معنــای تغییر در رویکرد 
سیاســت خارجی در کنگره تعریف کرد؛ اما نمی تــوان نادیده گرفت 
که راه یابی چهره هــای ضد جنگ بــه کنگره، نوید دهنــده تغییراتی 
آرام اما عمیق در زیر پوست سیاست آمریکاســت که پول و تبلیغات 
 جریان حاکــم و البــی صهیونیســتی به ســادگی توان مهــار آن را 

نخواهد داشت.

رییس مجلس شــورای اســالمی گفــت: آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام باید این را 
بدانند در حوزه سیاست خارجی، جمهوری اسالمی 
و نمایندگان مجلس هرگز به آژانس اجازه نخواهند 
داد که دستش باز باشــد و بدون محدودیت هرچه 
می خواهد انجام دهد.محمدباقر قالیباف ادامه داد: 
آنچه امروز مردم و نماینــدگان مجلس توقع دارند 
این است که هزینه اضافی بر آن ها وارد نکنیم و در 
تصمیم گیری ها چه در سیاســت های اقتصادی، 
داخلی و خارجی به گونه ای عمــل کنیم که هزینه 
بیش از اندازه به مردم وارد نشود.وی تصریح کرد: ما 
امروز در حوزه سیاست خارجی به این موضوع باور 

داریم که اگر بخواهیم دســتگاه دیپلماسی مسائل 
سیاســت خارجی را پیگیری کرده و تحقق بخشد، 
اولین چیزی که بدان نیاز دارد تولید قدرت است چرا 
که وقتی قدرت داشته باشــیم می توانیم در مقابل 
دشمن بایستیم و موفق شویم و در چرخه چانه زنی 
و فشار آن ها قرار نگیریم و عقب نشینی و وادادگی 

پیدا نکنیم.
قالیباف افزود: آژانس بیــن المللی انرژی اتمی و 
شــورای حکام باید این را بدانند در حوزه سیاست 
خارجی، جمهوری اســالمی و نمایندگان مجلس 
هرگز به آژانس اجازه نخواهند داد که دســتش باز 
باشــد و بدون محدودیت هرچه می خواهد انجام 

دهد و به دنبال این باشد که حلقه های اطالعاتی و 
جاسوسی کشورهای متخاصم را تکمیل کند.رییس 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ما در مقابل این 
زیاده خواهی آژانس به طور جدی خواهیم ایستاد 
و از وزارت خارجــه می خواهیم که در این شــرایط 
سیاســت های کاهش دهنده تعهــدات برجامی 
که تصمیم گیری شــده را اجرا کند و هم زمان با آن 
همکاری با آژانس را در چهارچــوب تعهدات ادامه 

دهیم که حق ملت است. 

رییس مجلس: 

 مجلس اجازه نخواهد داد آژانس بدون محدودیت
 کاری را انجام دهد

سوال جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از رییس جمهور درباره گرانی در بازار کاالهای اساسی، ارز و مسکن تقدیم هیئت رییسه مجلس شد.اقبال شاکری، 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به طرح سوال جمعی از نمایندگان مجلس از رییس جمهور در انتقاد از گرانی ارز و مشکالت نابه سامان اقتصادی 
و آشفتگی بازار، گفت: طرح سوال از آقای روحانی رییس جمهور با امضای ۱۳۰ تن از نمایندگان تهیه شده است.وی افزود: طرح سوال ۱۳۰ تن از نمایندگان مجلس از 
آقای روحانی رییس جمهور برای بررسی علل گرانی بازار خودرو، نابه سانی بازار ارز و نیز گرانی کاالهای اساسی و مایحتاج اساسی مردم، تقدیم هیئت رییسه مجلس 
شد.شاکری در پایان خاطرنشان کرد: پس از اعالم وصول طرح سوال از رییس جمهور در یکی از جلسات علنی مجلس، آقای روحانی می بایست برای ادای توضیحاتی 
در مجلس حضور یابد. در متن این طرح سوال مسائلی مانند اینکه علت از هم گسیختگی اوضاع بازار مسکن و خودرو و تورم عجیب و غریب چند صد درصدی بازار 
مسکن چیست و چرا دولت طی ۷ سال گذشته هیچ اقدام جدی برای تامین مسکن مردم و کنترل قیمت و کیفیت خودرو انجام نداده است؟ و نیز این مسئله که  در 
کجای برجام اشتباه استراتژیک مرتکب شدید که آمریکا بدون کوچک ترین هزینه از این توافق خارج و اروپا هم با پررویی تمام همچنان خواستار اجرای کامل برجام 

از سوی ایران است، بدون آنکه خود به تعهداتش عمل کند حتی در عملیاتی کردن طرح حقیرانه اینستکس! مطرح شده است.

نقل قول روزسوال از روحانی با 130 امضا تقدیم هیئت رییسه مجلس شد

وز عکس ر

تظاهرات در تونس برای 
برکناری الغنوشی از 

ریاست پارلمان
مــردم تونس با برگــزاری تظاهــرات در 
پایتخت این کشور برکناری رییس پارلمان 
تونس را خواســتار شــدند.این چندمین 
بار اســت که تونس شــاهد تظاهــرات با 
درخواست برای برکناری الغنوشی است.

وی پیش تر درخواســت ها بــرای انحالل 
پارلمان و سلب رای اعتماد از وی را مغایر با 

قانون اساسی خوانده بود.

جنجال در مجلس در جریان سخنرانی »ظریف«
عده ای از نمایندگان در جریان سخنرانی وزیر امور خارجه در رابطه با برجام اختالل ایجاد کرده که 
با تذکر رییس مجلس خاتمه یافت.محمدجواد ظریف در جلسه علنی مجلس حضور یافت تا در 
رابطه با مسائل سیاست خارجی و دیپلماســی اقتصادی به نمایندگان گزارش دهد، پس از پایان 
بخش اول صحبت های وی و در قسمت دوم سخنرانی ایشان در آغاز چندین تن از نمایندگان از 
صندلی خود برخاسته و با فریاد درخواست اخطار، مانع سخنرانی وزیر امور خارجه شدند. در همین 
حین رییس مجلس به نمایندگان تذکر داد که پس از پایــان صحبت وزیر خارجه مهلت اخطار به 
نمایندگان داده می شود؛ اما همچنان نمایندگان فریاد »دروغگو« » آقای ظریفه بسه« » دوست 

نداریم دروغ بشنویم« سر می دادند.
وزیر امور خارجه نیــز خطاب به نمایندگان اخطــار داد که من اگر دروغ گفتم رهبر شــنیدند و اگر 
صادقانه حرف زدم رهبر نیز شــنیدند، ایشان به من صادق گفتند اما شــما به من دروغگو گفتید. 
ایشــان به من شــجاع گفتند اما شــما به من ذلیل گفتید؛ اما بنده برای نمایندگان ملت ارزش 
و احترام قائلم.پــس از صحبت های چنــد دقیقه ای وزیر امــور خارجه، عــده ای از نمایندگان 
 فریاد »مرگ بر دروغگو «ســر دادند و آقــای ظریف نیز اعالم کــرد بنده از مهمان نوازی شــما 

سپاسگزارم.

طرح سوال از وزیر نفت کلید خورد
یک عضو هیئت رییســه مجلس شورای اسالمی از طرح ســوال خود از وزیر نفت درباره  قرارداد 
گازی با ترکمنستان خبر داد.در متن سوال سید محسن دهنوی از وزیر نفت در مورد قرارداد گازی 
با ترکمنستان آمده اســت:جزییات الحاقیه قرارداد گازی با ترکمســتان در سال ۱۳۹۲ چه بوده 
و چرا دولت تعهد داده هزینه گاز را به دالر بپردازد و پنج درصد جریمه دیرکرد برای آن مشــخص 
کرده؟ رای داوری آی سی سی ســوئیس دقیقا چه بوده؟ ایران محکوم به پرداخت چه مبلغی 
شده است؟ از این مبلغ چه مقدار آن اصل بدهی و چه مقدار جریمه است؟ این بدهی دقیقا قرار 
است از کدام منبع پرداخت شــود؟نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی همچنین در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشت: به  دلیل نگرانی از هدر رفت منابع ارزی کشور در این اوضاع گرانی ها، 
درباره بی کفایتی وزارت نفت و جریمه هنگفت ایران در قرارداد گازی با ترکمنستان، سوال از زنگنه 

را به جریان انداختم. 

وعده فرانسه برای »حفظ برجام« در پاسخ به نامه ظریف
وزارت امور خارجه فرانســه در واکنش به نامه اخیر  وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران به 
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بار دیگر مدعی شده این کشور به تالش ها برای حفظ برجام 
ادامه خواهد داد. در بیانیه ای که روی وب ســایت وزارت خارجه فرانسه قرار گرفته آمده است: »ما 
در کنار انگلیس و آلمان کماکان متعهد به حفظ برنامه جامع اقدام مشــترک هســتیم و تعهدات 
خودمان در چهارچوب این توافق را اجرایی کرده ایم و حتی برای حمایت از تجارت مشروع با ایران 
پا را فراتر گذاشته ایم.«کشورهای اروپایی طرف توافق هسته ای با ایران بعد از خروج آمریکا از این 
توافق چند اقدام نمادین را با هــدف ادعایی حفظ برجام انجام داده اند؛ امــا چنان که خود اذعان 
می کنند نتوانسته اند اثرات خروج آمریکا را جبران کنند. وزارت خارجه فرانسه اضافه کرد: »ما برای 
این که بتوانیم در چهارچوب برجام راه حلی برای بســیاری از اقدام های هســته ای که توسط ایران 
 از سال ۲۰۱۹ صورت گرفته، به دلیل نقض تعهدات پیدا کنیم، ســاز و کار حل اختالف را در ۱۴ ژانویه 
 راه اندازی کردیم.« دستگاه دیپلماسی فرانســه در این بیانیه بدون اشاره به بی عملی طرف های 
اروپایی برجام نسبت به تعهدات خود در قبال این توافق بین المللی، تاکید کرد:  »ایران باید فورا به 

تعهدات خود در چهارچوب برجام برگردد.«

کافه سیاست

نماینده مجلس: 

 دولت با قرارداد چین 
مثل برجام عمل نکند

نماینده مردم شــازند در مجلس شورای 
اسالمی گفت که قرارداد ۲5 ساله با چین 
باید در اختیار نمایندگان قرار گیرد و قصد 
دولت از این قرارداد روشن باشد.محمود 
احمدی بیغــش اظهار کــرد: در ارتباط با 
قرارداد چیــن مثل برجام عمــل نکنید. 
این قرارداد باید در اختیار نمایندگان قرار 
گیرد و قصد دولت از این قرارداد روشــن 
باشد.وی افزود: یکی از نکاتی که پیرامون 
سیاســت خارجی ما وجود دارد رویکرد 
منفعالنه و تک بعدی آن است. هفت سال 
اســت سیاســت خارجی را به برجام گره 
زدید. آمریکا دســت چدنی اش را از زیر 
دســتکش مخملی بیرون آورده و ما تازه 

این را فهمیده ایم. 
بیغش ادامه داد: دست مان خالی است 
و سرمان کاله رفته شــاید هم کاله نرفته 
و خودمان مــی خواســتیم.این نماینده 
مجلس اضافه کرد: مــا همچنان منتظر 
اروپا ماندیم و اروپا امروز شمشــیرش را 
از رو بســته و به دنبال پرونده سازی در 
شورای حکام است و ما همچنان منفعل 

هستیم.
احمدی بیغــش ادامه داد: دربــاره بازار 
کشــورهای اطراف حرف نمــی زنیم زیرا 
لبته  از دیپلماســی اقتصادی ناامیدیم، ا
توئیت کردن تاثیــر بین المللــی دارد به 
ویژه در دســتگاه دیپلماســی اما توئیت 
 معجــزه نمی کنــد بلکــه تنها مــوج راه 
می اندازد. شما که هواپیمای اختصاصی 
دارید به کشورهای دیگر بروید و دست به 
اقنا بزنید. آنها می خواهند ایران هراسی 
کنند، رایزنی شیطان بزرگ نیازمند رویکرد 
فعال تری اســت.نماینده مردم شــازند 
خطاب به ظریــف گفت: شــما گفتید با 
همســایه ها ارتباط خوبی داریــد؛ اما در 
تلویزیون ملی ترکیه بــا حمایت اردوغان 
برای بخشی از کشور ما خواب می بینند و 

شما هیچ کاری نمی کنید.

بین الملل
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استفاده از ماسک در بانک های اصفهان الزامی است
بر اســاس اعالم اســتاندار، زدن ماســک در تمام ادارات و بانک هــا در اصفهان اجباری شــده 
اســت. در همین زمینه معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی اســتانداری اصفهان بیان کرد: 
اســتفاده از محلول پاش مواد ضدعفونی، استامپ، خودکار و ماســک در بانک ها ضروری است.

ایوب درویشــی تصریح کرد: در هر شعبه بانک باید مســئولی برای نظارت بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی در نظر گرفته شود همچنین رفت و آمد مراجعه کنندگان و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
در بانک ها مــورد توجه قرار بگیــرد.وی ادامه داد: با توجه بــه اینکه بیماری کرونا در کشــور روند 
افزایشی داشته ضروری اســت تا حساسیت در بانک ها و اســتفاده از ماسک و خودکار شخصی 
مورد توجه باشد.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اســتانداری اصفهان اضافه کرد: بررسی 
وضعیت بانک ها و ارائــه راهکارها ، توصیه ها و هشــدارهای الزم باید در نظر قــرار بگیرد و اماکن 
 و بانک هایی که پروتکل های بهداشــتی را رعایت می کنند به مردم معرفی شــده و مورد تشــویق 

قرار بگیرند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: 

 تا یک سال آینده افزایش قیمت گازوییل 
مطرح نخواهد بود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: حداقل تا یک سال آینده افزایش قیمت گازوییل 
مطرح نخواهد بود. مهدی طغیانی  با رد شایعه افزایش قیمت گازوییل گفت: چنین طرحی در دستور 
کار مجلس نیست و حداقل می توان گفت تا یک سال آینده هم مطرح نخواهد بود.طغیانی با اشاره 
به شایعه افزایش قیمت گازوییل اظهار داشت: هیچ حرفی در مورد افزایش قیمت گازوییل مطرح 
نیست، حتی یک کلمه، بنابراین موضوعی که اصال مطرح نشده یک شایعه خواهد بود.وی افزود: 
براساس بررسی ها نیز نه در دولت و نه در مجلس حتی بین گفت و گوهای دونفره چنین چیزی بیان 
نشده و هدف از این شایعه به هم ریختن جو جامعه است که ذهن مردم هم در قضیه افزایش قیمت 
بنزین زمینه پذیرش این موضوع را داشت.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با رد فراهم شدن 
زمینه افزایش قیمت گازوییل با چنین شایعه ای گفت: حداقل تا یک سال آینده می توان گفت که 
افزایش قیمتی در کار نخواهد بود.وی خاطرنشان کرد: با کمال صراحت و صداقت عرض می کنم که 

عمال چنین طرحی در دستور کار مجلس یازدهم نیست.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خبر داد:
 خرید تضمینی 61 هزار تن گندم از بهره برداران

 در سال جهش تولید
مدیــرکل غله و خدمــات بازرگانی اســتان اصفهان گفت:خریــد تضمینی گنــدم از محصوالت 
استراتژیک در استان اصفهان از مرز ۶۱ هزار تن گذشت.محمود ابراهیمی، میانگین تحویل روزانه 
گندم به مراکز خرید دولتی را هزار و ۴۰۰ تن اعالم کرد و گفت: از ابتدای خرداد تاکنون این میزان 

گندم از گندم کاران این استان خرید تضمینی شده است.
ابراهیمی، ارزش گندم های خریداری شــده را یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال بیان کرد و افزود: 
این میزان گندم از چهار هزار و ۶۰۰ بهره بــردار در قالب ۱۱ هزار و ۷۸ محموله به مراکز خرید دولتی 
تحویل شــده اســت.وی نرخ هر کیلوگرم گندم خرید تضمینی را ۲۵ هزار ریال بیان کرد و گفت: 
تاکنون یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال از مطالبات گندم کاران استان پرداخت شده است.مدیر 
کل غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان گفت: گندم کاران استان اصفهان می توانند محصول 
خود را به ۳۹ مرکز تعاونی روســتایی به عنوان مباشــر همچنین دو ســیلوی دولتی و ۹ کارخانه 

آردسازی تحویل دهند.

با وجود  مخالفت برخی از کشاورزان با کاشت زعفران، این محصول سوددهی خوبی در استان داشته است؛

کشت پررونق طالی سرخ در اصفهان

کشت زعفران در اصفهان پس از خشک  مرضیه محب رسول
شــدن زاینــده رود و بحــران کــم آبی 
کشــاورزی اســتان مطرح شــد؛ پیشــنهادی که از ابتدا موافقان و 
مخالفانی داشــت ولی با سماجت جهاد کشــاورزی در اصفهان کلید 
خورد و حاال ظاهرا طرفداران خودش را در میان کشــاورزان پیدا کرده 
اســت. هر چند هنوز هم تعداد زیادی از زمیــن داران اصفهانی اصرار 
دارند همان محصوالت آب بــری مانند گندم را با اســتفاده از حقابه 
تاریخی خود کشت کنند و ترجیح می دهند به جای تن دادن به روش 
های نوین کشاورزی و بازاریابی های جهانی به اعتراضات و کشمکش 
های خود برای گرفتن حقابه از زاینده رود ادامه دهند. در این ســوی 
ماجرا اما  سیاست گذاری های دولتی به سوی رونق در کشت زعفران 
تمایل داشته و در این کار نتایج خوبی هم به دست آورده است.با اینکه 
سطح زیر کشت ۵۰۰ هکتاری در اصفهان هنوز قابل مقایسه با استان 
 هایی مانند خراســان با بیش از ۵۷ هزار هکتار ســطح زیر کشــت

 زعفران نیست ولی  بر اساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
این استان در توسعه اراضی کشت زعفران پیشتاز بوده و هر سال تعداد 
زمین های زیر کشت این محصول در استان افزایش یافته است. در 

همین زمینه معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهادکشاورزی 
اســتان اصفهان ازتولیــد ۷ کیلوگرم زعفــران در هر هکتــار از اراضی 
 کشــاورزی زیر کشــت زعفران اســتان اصفهــان در ســال جاری

 خبرداد.اصغر رستمی اظهارداشت:استان اصفهان با بیش از هزار و ۵۰۰ 
هکتار اراضی زیر کشــت زعفران به عنوان چهارمین استان پیشرو در 
زمینه توسعه و ایجاد اراضی کشت طالی سرخ در کشور شناخته شده 
و در شــرایط فعلی هم در هر هکتار از اراضی زیر کشت این محصول 
بیش از ۷ کیلوگرم زعفران در ســال جاری تولید شــده اســت.وی 
افزود:میزان برداشت زعفران در اراضی سطح کشت این محصول در 
ســال جدید افزایش پیدا کرده و پیش بینی می شــود روند افزایش 

سطح کشت طالی سرخ در اصفهان به صورت ساالنه ادامه پیدا کند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 
یاد آور شد:کشت پررونق زعفران در سال های گذشته به مناطق دیگری 
از استان راه پیدا کرده و هم اکنون کشت این محصول در ۵ شهرستان 
استان اصفهان که شــامل اصفهان، تیران و کرون، شــهرضا و برخوار 

می شوند انجام می گیرد.
رســتمی ادامه داد: کیفیت میزان زعفران اســتان اصفهان در ســال 

جاری نسبت به ســال های قبل مطلوب تر شده اســت و این مسئله 
 باعث شده تا کشت طالی سرخ اســتان اصفهان وارد یک بازار رقابتی

 بزرگ شود. 
هر چند امیدها برای باز شدن بازارها روی زعفران تولیدی در اصفهان 
زیادتر شــده ؛ اما ادامه و حیات صنعتی و سود ده بودن این محصول 
در اصفهان با چالش هایی روبه رو اســت. در حــال حاضر نبود برند 
زعفران اصفهان یکی از اصلی ترین مســائلی اســت کــه هنوز برای 
آن راهکاری اتخاذ نشــده اســت. عموما زعفران تولیدی در اصفهان 
به خراســان فروخته می شود و البته سرنوشــت زعفران در آن خطه 
هم چیزی به جز صــادرات فلــه ای به کشــورهایی مانند اســپانیا 
نخواهد بود و در عمل ســود خالص چندانی از جهت کشــت زعفران 
به کشاورزی اســتان نمی رسد. از ســوی دیگر تولید کم محصول در 
اســتان احداث کارخانه فرآوری زعفران را هــم از صرفه می اندازد به 
همین دلیل همچنان تنها بازار هدف محصول تولیدی داخلی خواهد 
بود، در حالی کــه کیفیت خوب زعفــران اصفهان مــی تواند قابلیت 
 جذب بازارهای خارجی بیشــتری را بــرای اقتصاد کشــور به همراه

 داشته باشد.

مدیرکل دفتــر برنامه ریــزی امور فنــاوری ضمن 
تشریح عملکرد پارک های علم و فناوری در مقابله 
با چالش کرونا گفت: تغییر رویکرد در نظام پژوهش 
و آموزش عالی، اصل اجتناب ناپذیر امروز اســت.

مهدی کشمیری در حاشیه بازدید از پژوهشگاه مواد 
و انرژی، در نشستی با دکتر علیرضا خاوندی رییس 
پژوهشگاه، معاونان، مدیران و اعضای هیئت علمی 
این پژوهشگاه اظهار کرد: شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان به عنوان ایده پرداز مراکز رشــد و پارک های 

علم و فناوری در کشــور و موسس اولین مرکز رشد 
و پارک علم و فناوری در کشور شناخته می شود که 
پیشــروترین، بزرگ ترین و یکی از شــناخته ترین 
پارک های علم و فناوری در سطح ملی و بین المللی 
اســت و در مجاورت زمین های دانشــگاه صنعتی 
اصفهان قرار گرفته است.مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
امور فناوری وزارت علوم افزود: این شهرک، امروز 
یک منطقه اقتصادی اســت که در آن بالغ بر ۷ هزار 
نفر تحصیل کرده دانشــگاهی فعالیــت می کنند و 
یک منطقه اقتصادی اســت کــه ارزش اقتصادی 
آن بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان اســت؛ این شهرک 
نه با سرمایه دولت و نه با سرمایه صاحبان سرمایه 
ساخته شده است.کشــمیری همچنین با اشاره به 
کارکرد اقتصادی شهرک  علمی و تحقیقاتی از ابتدا 
تاکنون و خروجی دســتاوردهای آن، توضیح داد: 

ایجاد شــرایط الزم و تامین خدمات و حمایت های 
مورد نیاز برای شکل گیری و رشــد کسب وکارهای 
دانش بنیان، اشــتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی 
و جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تولید ثروت از علم 
و تجاری ســازی دســتاوردهای علمی و مشارکت 
و ایفای نقش در توســعه منطقه ای و رســیدن به 
اقتصاد دانش بنیان از جملــه ماموریت ها و اهداف 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اســت.وی اظهار کرد: 
تغییر در نگاه ما به کارکرد موسســات پژوهشــی و 
دانشــگاه ها یک اصل اجتناب ناپذیر اســت و برای 
تغییر در کارکرد دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تاکید 
بر ارزش های اقتصــادی، ارزش هــای اجتماعی، 
ارزش های فرهنگی و ارزش های فناوری اســت و 
این همان چیزی اســت که از آن به عنوان دانشگاه 

کارآفرین یا دانشگاه نسل سوم نام می بریم.

ارزش اقتصادی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان چقدر است؟

خبر روز

بر اساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی اصفهان این 
استان در توسعه اراضی کشت زعفران پیشتاز بوده و هر 
سال تعداد زمین های زیر کشت این محصول در استان 

افزایش یافته است

صنعتی ترین استان کشور در سال جهش تولید؛

 بیش از دو هزار طرح صنعتی 
با میانگین پیشرفت ۷0 درصد در  استان اجرا می شود

دو هزارو ۵۰۰ طرح صنعتی در اســتان اصفهان با میانگین پیشــرفت ۷۰ درصد در حال اجراست.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان کمک به طرح های دارای پیشرفت الزم را از 
سیاست های وزارت صمت برشمرد و گفت: در هشت هزارو ۶۰۰ واحد صنعتی در استان، حدود چهار 
هزار و ۶۰۰ طرح صنعتی در حال اجراست.ایرج موفق افزود: هزار و ۶۰۰ طرح با پیشرفت بیش از ۶۰ 
درصد و ۹۰۰ طرح با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد در استان اصفهان وجود دارد.وی گفت:در تالشیم، در 
گام نخست طرح هایی با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد و در گام بعدی طرح های با پیشرفت بیش از 
۶۰ درصد به نتیجه برسد.اصفهان با بیش از ۹ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ صنعتی ترین 

استان کشور است.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان:
تولید برق نیروگاه های اصفهان  1۵ درصد افزایش یافت

مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق اصفهان گفت: تولید برق در نیروگاه های اســتان در سه ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشــته با افزایش ۱۵ درصد به ۶ هزار و ۴۰۰ گیگاوات 
ساعت انرژی الکتریکی رسید.سعید محسنی با اشاره به اینکه نیروگاه های شهید منتظری، کاشان 
و زواره در فصل بهار امسال به ترتیب ۲ هزار و ۸۹۵، ۷۳۰ و ۶۳۷ گیگاوات ساعت تولید برق داشتند، 
خاطرنشان کرد: این نیروگاه ها با افزایش تولید۱۰، ۵۶ و ۲۰ درصدی در این مدت مواجه بودند.وی 
با بیان اینکه نیروگاه اصفهان)اسالم آباد( در سه ماه نخست امسال بیش از یکهزار و ۱۲۲ گیگاوات 
ساعت تولید برق داشت، اضافه کرد: این میزان تولید نســبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 
۲۵ درصد افزایش دارد.وی با بیان اینکه تامین آب برای نیروگاه اصفهان در تابســتان بسیار مهم 
و ضروری است، گفت: اگر در تابســتان 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.

 مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:

افزایش میزان جذب صادرات از گمرکات استان
مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: در سه ماه نخست امسال میزان ۳۱۳ هزار و ۲۵۰ تن کاال 
به مقصد ۵۶ کشور جهان از طریق گمرکات استان اصفهان تشریفات صادرات آنها انجام پذیرفته 

است.
رسول کوهستانی پزوه اظهار داشت: گمرکات اســتان اصفهان با ارائه و تحقق بسته های حمایت 
از رونق تولید طی سال گذشته وجهش تولید در سال جاری در بهار امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، روند جذب انجام تشریفات صادرات کاال از طریق گمرکات استان اصفهان از حیث 
وزن ۵۴ درصد و لحاظ ارزش ۴۷ درصد رشد داشته اســت.وی بیان داشت: در ۳ ماهه نخست 
سال ۱۳۹۹ میزان ۳۱۳ هزار و ۲۵۰ تن کاال به ارزش ۱۴۷ میلیون و ۱۹۱ هزار دالر به مقصد ۵۶ کشور 
جهان از طریق گمرکات استان اصفهان تشــریفات صادرات آنها انجام پذیرفته است.کوهستانی 
پزوه، مهم ترین تسهیالت گمرکات استان به تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سال جهش تولید 
را ارزیابی در محل واحدهای تولیدی و حمل یکســره، اجرای مدیریت ریسک و انتخاب مسیر 
سبز و زرد برای واحدهای تولیدی و ارائه خدمات در خارج از وقت اداری در سرتاسر استان پهناور 
اصفهان برشمرد که منجر شده زمان و هزینه انجام تشــریفات صادرات به طور قابل مالحظه ای 

کاهش پیدا کند. 

کافه اقتصاد

مجری پروژه قطار سریع السیر تهران-قم –اصفهان پیش بینی کرد:اخبار

بهره برداری از پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران تا سال 1403
مجری پروژه قطار سریع السیر تهران-قم –اصفهان گفت: با وجودی که این پروژه در دولت دوازدهم به اتمام نمی رسد، اما در نظر داریم تا پایان این دولت عملیات ریل 
گذاری پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان را به اتمام برسانیم و پیش بینی می شود در صورت نبود هرگونه مشکل این پروژه تا چهار سال آینده به بهره برداری برسد.

علیرضا صلواتی با بیان اینکه به طور قطع پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران به عنوان بزرگ ترین طرح توسعه ای کشور، مشابهی ندارد، تاکید کرد: این طرح ۸ میلیارد 
دالری به نوعی روند توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور را تغییر خواهد داد و اگر ایجاد این قطار را مبدأ قرار دهیم، مسیر توسعه کشور به دوران پیشاقطار و پسا احداث 
قطار تقسیم می شود.صلواتی با بیان اینکه این پروژه نیازمند اعتبار داخلی و خارجی به صورت فاینانس است، یادآور شد: خوشبختانه در سفر نوبخت به اصفهان برای بحث 
تملک ۲۰ کیلومتر پایانی مسیر قطار به سمت اصفهان، ۱۳۲ میلیارد تومان مصوب شد، تا بتوانیم در سال ۹۹ بحث تملک مسیر قطار را به اتمام برسانیم، از سوی دیگر فایناس 
این پروژه تایید شده و مرحله به مرحله اعتبار آن با توجه به پیشرفت آن مرحله باز خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه در صورت تخصیص این اعتبار، بخش مهمی از اعتبار 
تملک پروژه حل خواهد شد، پیش بینی کرد: در نظر داریم تا پایان این دولت عملیات ریل گذاری پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان را به اتمام برسانیم.

پیگیری مطالبات 
کشاورزان در سفر 
 نمایندگان مجلس
 به شرق اصفهان

حجت االسالم حسین میرزایی، عباس 
مقتدایی، مهدی طغیانی و امیرحسین 
بانکی پورفــرد، نماینــدگان شهرســتان 
اصفهــان با حضور در جمع مردم شــرق 
اصفهان پای صحبت های آن ها نشسته 
و قول پیگیــری و حل مشــکالت را به 

آن ها دادند.

وز عکس ر

نماینده فالورجان در مجلس مطرح کرد:

درآمد میلیاردی مافیای 
میوه های خارجی

عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس با بیان 
اینکه مافیای واردات کشاورزی با درآمدهای 
میلیاردی مانعی برای خودکفایی در تولیدات 
کشاورزی به شمار می آیند، گفت: وجود میوه 
خارجی در شــرایطی که تولیدات داخل بدون 
مشــتری می مانند؛ توجیهی ندارد.سیدناصر 
موسوی الرگانی تصریح کرد: ظرفیت تولیدات 
کشــاورزی کشــورمان به گونه ای اســت که 
می توان با برنامه ریــزی و آمایش صادراتی، 
به کشــور صادرکننده تمام عیــار محصوالت 
کشاورزی در صنعت کشاورزی تبدیل شد.وی 
با بیان اینکــه مافیای واردات کشــاورزی با 
درآمدهای میلیاردی مانعی برای خودکفایی 
در تولیدات کشــاورزی اســت، اظهار داشت: 
وجود میــوه خارجی در قبال بدون مشــتری 
ماندن تولیدات داخلی، توجیهی ندارد.موسوی 
الرگانی با بیان اینکه واردات بی رویه میوه برای 
برخی افراد درآمدهای میلیاردی دارد، افزود: 
عدم نظارت و دالل بازی عاملی برای متفاوت 
بودن نرخ میوه در کالن شهرهاست.وی تاکید 
کرد: مسئوالن باید برای تولیدکنندگان ارزش 
قائل شــوند، تا مصرف کنندگان نیز به سمت 
کاالهــای ایران ســوق یابند.نماینــده مردم 
فالورجان در مجلس بیان کرد: در سال جهش 
تولید در جهت توسعه اقتصادی باید به نحوی 
حرکت کنیم که نرخ خریداری شده محصول 
از کشــاورز تا مصرف کننده به طریقی تعیین 
شود که عادالنه باشد.موسوی الرگانی پیرامون 
اینکه تفاوت نرخ میوه در کالن شهرها منطقی 
نیست، اظهار داشــت: اگر میزان نرخ حمل و 
نقل محصول به کالن شهر را نیز بررسی کنیم، 
بازهم عادالنه نیســت و نباید بهــای میوه در 
کالن شهرها به این میزان افزایش داشته باشد.

وی افزود: محصوالت کشاورزی در زمان مقرر از 
کشاورز خریداری نمی شود، اگر خواهان محقق 
شدن جهش تولید مدنظر مقام معظم رهبری 
هستیم باید در راســتای جلوگیری از واردات 
بی رویه، نظارت بر نرخ گذاری و تولید داخلی 

هدفمند در کشور برنامه ریزی کنیم.
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رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری  خبر داد:

 آغاز اعمال محدودیت های جدید ناشی از کرونا 

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال 
و بختیاری گفت: اعمال محدودیت های جدید ناشی از شیوع ویروس 
کرونا از روز گذشته به مدت یک هفته در هشت شهرستان استان آغاز 
شد.مجید شیرانی افزود: از  روز یکشــنبه فعالیت تاالرهای عروسی، 
آرایشــگاه های زنانه، قهوه خانه ها، شــهربازی  ها، مراکــز تفریحی و 
گردشگری و باشگاه های بدنسازی به مدت یک هفته تعطیل است.

وی ادامــه داد: همچنین فعالیت دانشــگاه های اســتان، مدارس 
شبانه روزی، آموزشــگاه های آزاد فنی و حرفه ای، حوزه های علمیه، 
مصالها و مساجد، زبانســراها و چاپخانه ها تعطیل و برگزاری تمامی 
مراســم های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی از جمله نماز جمعه ممنوع 
است.شــیرانی با بیان اینکه محدودیت ها در تمامی شهرستان های 
استان به جز لردگان و خانمیرزا اعمال می شود، تصریح کرد: ممنوعیت 
در این فعالیت ها بــه مدت یک هفته ادامــه دارد و چنانچه ضرورتی 
احساس شود، این مدت زمان تمدید می شود و در صورتی که تخلفی 
از سوی اصناف و مراکز مشخص شده گزارش شود، جرم انگاری شده 
و با ورود مقامات دادگســتری با متخلفان برخورد می شــود.رییس 
دانشگاه علوم پزشــکی، خدمات درمانی و بهداشــتی چهارمحال و 
بختیاری با اشــاره به تعیین ۱۰۳ پروتکل بهداشــتی بــرای مقابله و 

پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا، اظهار داشــت: در حال حاضر ۵۰ 
درصد این پروتکل ها از ســوی مردم اســتان رعایت می شود که اگر 
چه نسبت به میانگین کشــوری در وضعیت بهتری قرار دارد؛ اما برای 
مهار این ویروس نیازمند رعایت کامل دســتورالعمل های بهداشــتی 
هستیم.شیرانی در ادامه با اشــاره به الزامی شدن استفاده از ماسک 
در اماکن عمومی و دستگاه ها و نهادهای اجرایی، خاطرنشان کرد: از 
روز ۱۵ تیرماه به افرادی که بدون استفاده از ماسک در اماکن عمومی 

و دستگاه ها مراجعه کنند، خدمات رسانی نمی شود.
بنا بر اعالم مســئوالن دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد، چهارمحال و 
بختیاری همچنان در وضعیت قرمز شــیوع ویروس کرونا قرار دارد و 
نیاز اســت تا با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی به ویژه استفاده 
از ماســک از روند صعودی این بیماری در اســتان جلوگیری شــود.
ویروس کرونا یا کووید ۱۹ به بیشــتر کشــورهای جهان سرایت کرده 
است و سازمان بهداشت جهانی را برآن داشته تا وضعیت فوق العاده 
اعالم کند.شست وشــوی دســت ها با آب و صابون، رعایت بهداشت 
فردی، خودداری از دست دادن های مکرر و منع سفر و اجتماعات از 
جمله نکاتی است که پزشکان متخصص برای پیشگیری از شیوع این 

ویروس توصیه می کنند.

اجرای شبکه فاضالب در 14 شهر چهارمحال و بختیاری
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری چهارمحال و بختیاری، از اجرای شبکه فاضالب در ۱۴ شهر 
این استان خبر داد و گفت: شاخص پوشش شبکه فاضالب در شهر های استان از ۵۰ درصد در سال 
۹۲ به ۶۵ درصد در امسال افزایش یافت.وی افزود: این شاخص با توجه به شبکه های فاضالب در 
حال اجرا، تا پایان دولت به ۷۵ درصد افزایش می یابد.بیگلری ادمه داد: شاخص برخورداری استان 
از پوشش شبکه فاضالب در مقایسه با میانگین کشوری که ۵۰ درصد است، بیشتر است.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب شهری چهارمحال و بختیاری افزود: تصفیه خانه فاضالب شهر لردگان آماده 
بهره برداری شده و در شــهر های بن و فرادنبه هم در حال اجراست.بیگلری گفت: تصفیه خانه آب 
شهر سامان که نخستین تصفیه خانه پیشرفته استان به شــمار می رود، در هفته دولت امسال به 
بهره برداری می  رسد.وی افزود: تصفیه خانه آب شهرکرد هم که روی خط انتقال آب چشمه کوهرنگ 
قرار دارد، از دیگر طرح های مهم استان به شمار می رود که با اجرای آن، کدورت آب که در پی بارش ها 

شکل می گیرد، برطرف می شود.

قسط بندی بدهی شهروندان به شهرداری شهرکرد
رییس شورای اســالمی مرکز چهارمحال و بختیاری در نشست علنی شــورای اسالمی با اشاره به 
مصوبه شورای اسالمی شهرکرد در خصوص تعیین تکلیف بدهی مردم به شهرداری اظهار داشت: بر 
اساس این مصوبه و با تدوین شیوه نامه جدید، بدهی شهروندان شهرکردی به شهرداری قسط بندی 
خواهد شد.حیدر علیپور،  افزود: بر اساس این شیوه نامه، شــهروندانی که تا سقف چهار میلیارد 
ریال به شهرداری بدهکارند، می توانند با دو ضامن بدهی خود را قسط بندی کنند.علیپور اضافه کرد: 
در همین راستا بدهی های چهار تا ۱۰ میلیارد ریالی با ســه ضامن و بدهی ۱۰ میلیارد ریال به باال با 
چهار ضامن قابل قسط بندی است.وی ادامه داد: بر این اساس شهروندان شهرکردی می توانند با 
مراجعه به شهرداری نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود و قسط بندی آن تا سقف ۳۶ ماه اقدام کنند.

علیپور با اشاره به وضعیت شیوع ویروس کرونا در جامعه گفت: مسئوالن باید سالمت مردم را جدی 
بگیرند.شورای اسالمی مرکز چهارمحال و بختیاری از مردم می خواهد تا ضمن استفاده از ماسک 

در مکان های عمومی نسبت به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی اقدام کنند.

 پیش بینی خرید ۵0 هزار تن گندم از کشاورزان
 چهارمحال و بختیاری

گندم یکی از محصوالت استراتژیک در کشــور است و در ســال های اخیر وزارت جهادکشاورزی 
برنامه های متعددی برای افزایش تولید و کاهش وابســتگی به واردات این محصول داشــته  و 
هرساله گندم تولیدی کشاورزان به صورت تضمینی از آن ها خریداری می شود.سال گذشته پایین 
بودن قیمت تضمینی گندم موجب شد وزارت جهادکشارزی نتواند گندم مورد نیاز کشور را به صورت 
تضمینی از کشاورزان خریداری کند و دالالن، گندم تولیدی کشاورزان را به صورت نقدی و با قیمت 
باالتر از قیمت مصوب دولتی خریداری می کردند و کشــاورزان نیز راغب بودند محصول خود را به 
دالالن بفروشند.این مسئله موجب افزایش قیمت و کمبود این محصول در کشور شد.ایسنا نحوه 
برنامه ریزی برای خرید گندم تولیدی کشاورزان چهارمحال و بختیاری را از مسئول تعاون روستایی 
استان جویا شد.افشین حیدری از آغاز خرید تضمینی گندم در شهرستان لردگان خبر داد و اظهار 
کرد: تاکنون حدود ۶۰۰ تن گندم از کشــاورزان شهرســتان لردگان، خانمیــرزا و آلونی خریداری 
شده است.مدیرعامل تعاون روســتایی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طبق پیش بینی سازمان 
جهادکشاورزی باید در سال جاری حدود ۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شود؛ اما 
به نظر می رسد خرید گندم کمتر از مقدار پیش بینی شده باشــد.وی با بیان اینکه قیمت تضمینی 
خرید گندم در کشــور حدود ۱۷۰۰ تومان بود، عنوان کرد: امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم 

گندم تا ۲۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

بام ایراناخبار

 مدیر کل امور مالیاتی چهارمحال
 و بختیاری مطرح کرد:

 مالیات؛ محور توسعه اقتصادی
 و اجتماعی در کشور

مدیر کل امور مالیاتــی چهارمحال و بختیــاری اظهار 
داشت: مالیات و نظام مالیاتی نقش موثر و بی بدیلی 
در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور  دارد.بیگدلی 
افزود: مالیــات گرداننده چرخ اقتصــاد و موثرترین و 
کوتاه ترین ابزار بــرای انتقال منابع عمومی به ســمت 
پیشــرفت و برقراری عدالت و رفاه اجتماعی اســت و 
اغلب کشورهای توسعه یافته در غیاب درآمدهای نفتی 
و مواد خام طبیعی، مالیــات را اصلی ترین منبع درآمد 
خود قرار داده اند.وی همچنین تصریح کرد: در شــرایط 
تحریم ظالمانه کنونی، کاهش وابستگی اقتصاد کشور 
به درآمدهای نفتی از اهمیت بیشــتری برخوردار است 
چرا که کاهش میزان وابســتگی دولت بــه درآمدهای 
نفتی و تغییر آن به سمت درآمدهای غیرنفتی و تکیه بر 
درآمدهای مالیاتی می تواند باعث اســتقالل اقتصادی 
ایران و سربلندی کشــور شــود.مدیر کل امور مالیاتی 
چهارمحال و بختیاری گفــت: ترویج فرهنگ مالیاتی و 
فرهنگ سازی به عنوان یک ضرورت اقتصادی مطرح 
می شود و نقش رسانه ها در آگاه ســازی مردم جامعه 
بسیار مهم است و زمینه ســاز فرصت هایی است که اگر 
به درســتی مورد توجه قرار گیرد در عمل می تواند نقش 
فعال و ســازنده ای در زمینه مشــارکت مردمی داشته 
باشــد.بیگدلی در ادامه افزود: رســانه ها حلقه واسط 
میان دستگاه مالیاتی و اقشار مختلف مردم هستند که 
می توانند به گســترش فرهنگ مالیاتی در کشور کمک 
کنند و قادرند در این شرایط حســاس، گام   های موثر 
و مهمی در جهت تنویر افکار عمومی، پیشــبرد سیاست 
  ها و برنامه هــای کالن اقتصادی، ثبــات اقتصادی و 
همراهی با برنامــه های نظام مالیاتــی در امر مبارزه با 
فرار مالیاتی بر دارند.وی در ادامه تاکید کرد: تالش برای 
فرهنگ سازی مالیاتی از سوی اصحاب رسانه و در رأس 
آنها روابط عمومی  ها که نهایتا منجر به ایجاد یک نظام 
رفتاری پایدار مبتنی بر تمکین داوطلبانه مالیاتی و باال 
رفتن فرهنگ مالیاتی در کشور و اســتان شود ، امری 

بسیار ضروری است.

فقدان سند مالکيت
4/85 شماره نامه: 139985602210002081- 1399/03/27 تمامت سه حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه ششدانگ  پالک 1271 فرعي از 2248 اصلي واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
در صفحه 506 دفتر 76 ذيل ثبت 12042 به شماره چاپي 065534  به نام آقاي کيومرث 
ساکي فرزند علي سابقه ثبت دارد که بموجب ســند انتقال 136976 مورخ 1374/3/28 
دفترخانه 56 اصفهان به وي انتقال قطعي گرديده است. سپس  نامبرده با ارائه درخواست 
کتبي به انضمام دو برگ استشهاديه که امضاء شــهود آن ذيل شماره 116247 و شناسه 
يکتاي 139802155886000622 و رمز تصديق 535717 مورخ 1398/06/25  به گواهي 
دفترخانه 31 اصفهان رسيده  است و مالک مدعي است سند مالکيت آن مفقود شده است 
و درخواست صدور سند مالکيت المثني ملک فوق را نموده است لذا سند مالکيت مذکور از 
درجه اعتبار ساقط و چنانچه جهت انجام هر گونه اقدام به آن دفترخانه ارائه گرديد از انجام 
معامله خودداري و ســند مالکيت را جهت اعمال مقررات به اين اداره ارسال نمائيد. انجام 
هر نوع معامله با سند مالکيت المثني موکول به اســتعالم از اين اداره مي باشد. لذا مراتب  
 به اســتناد تبصره يک اصالحي ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهي 

مي شود. م الف: 900257  اداره ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان
اخطار اجرايي

4/86 شــماره: 638/98 به موجب راي شــماره 15 تاريخ 99/1/27 حوزه 2 شوراي حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعيت يافته است محکوم عليه فاطمه سعيدي  فرزند احمد  
به نشاني مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ  10/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/085/000 ريال هزينه دادرسي و پرداخت خسارت تاخير و تاديه 
از تقديم دادخواســت 98/11/20 لغايت زمان اجراي حکم و پرداخت نيم عشر اجرائيه در 
حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: سيده مريم موسوي فرزند سيد محمد به نشاني 
سده لنجان خيابان دهخدا ک برکت بن بست فرجام پ 19، ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه 
نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر 
مالي ندارد، صريحاً اعالم نمايد. م الف:898973 شعبه دوم حقوقي مجتمع شماره يک 

شوراي حل اختالف شهرستان لنجان
حصر وراثت

4/87 آقا/خانم رضا کاظم زاده  حمصی به شناسنامه شماره   235  به شرح دادخواست به 
کالسه  475/99 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان علی محمد کاظم زاده حمصی  به شماره شناسنامه  18224  در تاريخ 97/9/28  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علی 
کاظم زاده حمصی فرزند علی محمد به ش ش 506 ، 2- فاطمه کاظم زاده حمصی فرزند 
علی محمد به ش ش 4580 ، 3- احمد علی کاظم زاده حمصی فرزند علی محمد به ش ش 
52257 ، 4- حسين کاظم زاده حمصی فرزند علی محمد به ش ش 228 ، 5- رضا کاظم 
زاده حمصی فرزند علی محمد بــه ش ش 235 ، 6- مهين کاظم زاده حمصی فرزند علی 
محمد به ش ش 41785 ، 7- زهرا کاظم زاده حمصی فرزند علی محمد به ش ش 8189 
، 8- مهدی کاظم زاده حمصی فرزند علی محمد به ش ش 48881 ، 9- حسن کاظم زاده 
حمصی فرزند علی محمد به ش ش 41784 ، 10- ابوالفضل کاظم زاده حمصی فرزند علی 
محمد به ش ش 1446 فرزندان متوفی والغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک نوبت و يک مرتبه آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه 
ازمتوفی/متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادرخواهد شد.م الف: 896327 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/88 آقا/خانم  رضا کاظم زاده  حمصی  به شناسنامه شماره   235   به شرح دادخواست به 
کالسه  477/99  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان    اشرف الجوردی برزکی  به شماره شناسنامه   36230   در تاريخ     91/3/25  
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- علی محمد کاظم زاده حمصی فرزند استاد حسن به ش ش 18224 همسر متوفی 2- 

صديقه کاظم زاده حمصی فرزند علی محمد به ش ش 5674، 3- علی کاظم زاده حمصی 
فرزند علی محمد به ش ش 506 ، 4- فاطمه کاظم زاده حمصی فرزند علی محمد به ش ش 
4580 ، 5- احمد علی کاظم زاده حمصی فرزند علی محمد به ش ش 52257 ، 6- حسين 
کاظم زاده حمصی فرزند علی محمد به ش ش 228 ، 7- رضا کاظم زاده حمصی فرزند علی 
محمد به ش ش 235 ، 8- مهين کاظم زاده حمصی فرزند علی محمد به ش ش 41785، 
9- زهرا کاظم زاده حمصی فرزند علی محمــد به ش ش 8189  ، 10- مهدی کاظم زاده 
حمصی فرزند علی محمد به ش ش 48881  ، 11- حسن کاظم زاده حمصی فرزند علی 
محمد به ش ش 41784 ، 12- ابوالفضل کاظم زاده حمصی فرزند علی محمد به ش ش 
1446 فرزندان متوفی والغير . اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک 
نوبت و يک مرتبه آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ازمتوفی/متوفيه 
 نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

م الف: 895980 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
فقدان سند مالکيت

4/89 آقای هانی توکل برابر وکالتنامه 71321 مورخ 1399/03/25 دفتر خانه 26 کاشان 
از طرف خانم مخصوصه عدالت برابر تقاضای وارده 65156 مورخ 1399/03/27 و باستناد 
دو برگ استشهاد محلی که هويت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی هستند که سند 
مالکيت ششدانگ قطعه زمين مزروعی مشــهور به هشت جريب و نيمی به شماره پالک 
924 فرعی مجزی از 49 اصلی واقع در بخش دو حوزه ثبتی کاشــان که ذيل ثبت 3258 
صفحه 103 دفتر 30 به نام بانو مخصوصه عدالت ثبت و ســند مالکيت آن  صادر و تسليم 
گرديده است . که بعلت اثاث کشی مفقود شده است چون درخواست صدور سند مالکيت 
المثنی نموده طبق تبصره يک ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور يا وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد از 
تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت وسند معامله تســليم نمايد تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادرو به متقاضی تسليم خواهد شد.م الف: 900934 

مهدی اسماعيلی سرپرست اداره ثبت و امالک اسناد کاشان 
حصر وراثت

4/90  آقای حسين سعادت به شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست به کالسه  202/99 
ش 2 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
فاطمه رفيع به شناســنامه شــماره 16 در تاريخ 1398/09/25 در اقامتــگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- متقاضی: حســين 
سعادت )پسر( 2- جواد سعادت )پســر( 3- عليرضا سعادت )پسر( 4- ليال سعادت )دختر( 
5- مهری سعادت )دختر(  اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک مرتبه 
آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 902447  محمدرضا سودخانی رئيس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نايين
ابالغ اخطاريه ماده 101 پرونده شماره 9701481

4/91  شماره پرونده: 139704002003001022/1 شماره بايگانی پرونده: 9701481/1 
شــماره آگهی ابالغيه: 139903802003000108 بدينوســيله به آقای رامين حيدری 
دستنائی فرزند عبدالمحمد به نشانی سه راه سيمين خ سوار کاران بن بست شريعتی پالک 
6 که برابر گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناسائی نگرديده است و امکان ابالغ واقعی 
در آدرس اعالمی )اصفهان- بلوار کشــاورز کوچه صاحب الزمان بن بســت ياس سمت 
راست منزل دوم طبقه دوم( به شما مقدور نگرديده ابالغ می گردد به موجب گزارش مورخ 
98/11/24 کارشناس رسمی دادگستری، 1-15 حبه مشــاع باستثناء بها ثمنيه عرصه و 
اعيان آن از 72 حبه ششدانگ پالک 4400/32 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 2-5 حبه 
مشاع باستثناء بها ثمنيه عرصه و اعيان آن از 72 حبه ششدانگ پالک 4999/12115 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به ترتيب به مبالغ 875/000/000 ريال و 1/032/986/1110 
ريال ارزيابی گرديده است. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما اخطار 
می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اخطاريه محسوب است و فقط يک نوبت 

در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد که پس از رويت اين اخطار لذا 
چنانچه به مبلغ ارزيابی پالک مذکور معترض می باشيد، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 
پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانکی دستمزد کارشناس تجديد نظر 
به ترتيب مبلغ 4/500/000 ريال و 9/000/000 ريال )جمعًا به مبلغ 13/500/000 ريال( 
به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر يا فاقد فيش بانکی 
دستمزد کارشناس تجديدنظر باشــد ترتيب اثر داده نخواهد شد و به همان قيمت و دون 
 انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما تعقيب و آگهی خواهد گرديد. 

م الف: 901164  رئيس اداره ا جرای اسناد رسمی اصفهان
نظريه رد درخواست افراز

4/92  پيرو اخطاريه شماره 99/4312-99/02/29 در مورد افراز پالک ثبتی 4803/48 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان باستناد ماده 5 آئين نامه قانون افراز و نظر به رد درخواست افراز 
شماره 99/11791-99/04/07 مبنی بر اينکه مورد تقاضا بصورت يکباب خانه مسکونی 
بوده که طبق نامه شهرداری به شماره 1/99/2611-99/03/20 ضوابط افراز آن مقدور 
نمی باشد، لذا به استناد مواد 5 و 6 آيين نام قانون افراز و فروش اموال مشاعی مصوب آبان 
ماه 1357 تصميم به عدم امکان افراز پالک مذکور صادر گرديده و اين تصميم به فاصله 
 10 روز از انتشار آگهی قابل اعتراض در دادگاه صالحه از سوی هر يک از طرفين می باشد. 

م الف: 897575  اعظم قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکيت

4/93 شماره نامه: 139985602025003035- 1399/03/31 نظر به اينکه آقای حميد 
نصر اصفهانی احد از ورثه مرحوم محسن نصر اصفهانی با تسليم يک برگ استشهاد شهود 
شماره يکتا 374000033-99/02/21 دفترخانه 431 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند 
مالکيت هفتاد و پنج سهم مشاع از شش ســهم از نه سهم ششدانگ پالک 721 فرعی از 
5 اصلی، واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذيــل ثبت 13551 صفحه 558 دفتر جلد 
100 به شماره چاپی 389793 صادر و تسليم گرديده و مالک اظهار داشته که سند مالکيت 
مرقوم در اثر جابجايی مفقود گرديده و نامبرده تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده 
است. لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا سند معامله ارائه 
 نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 902207 

اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکيت

4/94  شــماره: 23002537-99/2/24 ســند مالکيت به مقدار ششــدانگ پالک ثبتی 
5450/11 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان بنام منصــور مهجوريان  مورد ثبت در دفتر 
الکترونيک 139820302023014026 ثبت و ســند به شماره چاپی 008606-98-ب  
صادر و تسليم گرديده و اکنون درخواســت صدور سند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 901273  اداره ثبت 

اسناد و امالک منطقه مرکزی اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

4/95 درپرونده کالســه 51/99 اين شــورا با توجه به فوت مرحوم آقــای مرتضی حق 
شناس گرگابی فرزند اکبر به شناسنامه شــماره 29 صادره از شاهين شهر به شماره ملی 
51104851000ساکن گرگاب بوده توسط خانم پريســا حق شناس گرگابی در خواست 
تجديدنظر صادرگرديده است و برای تاريخ راس ساعت نوبت تحرير ترکه تعيين گرديده 

لذا بدينوســيله به تمامی وراث متوفی ياد شــده يا نمايندگان قانونی آنها ، بستانکاران از 
متوفی و مديونی به وی و هرکس به هر طريق ، حتی نســبت به ترکه متوفی دارد ابالغ 
می شود در ساعت و تاريخ ياد شده در شعبه هفتم شورای حل اختالف شاهين شهر واقع 
 در شهر گرگاب جهت شرکت در عمليات تحرير ترکه حاضر شوند. م الف: 901288 

قاضی شعبه هفتم شورا 
اخطار اجرايی

4/97 محکوم عليه غالم رستمی ســراوری فرزند قاسمعلی مجهول المکان و محکوم له 
مجتبی صباغان فرزند غالمرضا اصفهان خ هاتف کوچه يخچال پاساژ انصاری به موجب 
رای شــماره 15 تاريخ 24 / 1 / 98 حوزه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 
شاهين شهر محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 70 ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 000 / 900 ريال هزينه دادرسی و  الصاق تمبر به اوراق پيوست دادخواست 
به انضمام هزينه نشر آگهی و پرداخت خســارت تاخير تاديه وفق شاخص اعالمی بانک 
 مرکزی با محاســبه دايره اجرای احکام از تاريخ سررســيد چک شــماره 25661646 
مورخ 1  / 2 / 94  عهده پســت بانک لغايت زمان پرداخت در حق محکوم له و هزينه نيم 
عشر دولتی نيز به عهده محکوم عليه است ماده 34 قانون اجرای احکام همين که اجراييه 
به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء 
محکوم به از آن ميسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد 
صريحا اعالم نمايد. م الف: 901326 ســعيد مهدی پور قاضی شعبه چهارم  حقوقی 

شورای حل اختالف شاهين شهر 
حصر وراثت

4/96  خانم طاهره بهادرام دارای شناسنامه شماره 174 شرح دادخواست کالسه  166/99 
از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان زبيده 
بهادرانی به شناســنامه 20 در تاريخ 1399/3/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علی رضا بهادرام فرزند محمد علی، ش.ش 
622 همسر متوفی 2- فرشته بهادرام فرزند عليرضا، ش.ش 1160077630 فرزند متوفی 
3- راهله بهادرام فرزند عليرضا، ش.ش 210 فرزند متوفی 4- طاهره بهادرام فرزند عليرضا، 
ش.ش 174 فرزند متوفی. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک 
مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
 از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 900358  شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف لنجان

آگهی تغییرات شرکت رشد طیور زواره سهامی خاص 
به شماره ثبت 18 و شناسه ملی 10260056163 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1399/03/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین شــد. - ناهید عامری شهرابی به شماره ملی 
1189138050، محمد رضا اختری زواره به شماره ملی 1189583348، 
علیرضا اختری زواره به شــماره ملــی 1189554208 و احمد اختری 
زواره به شــماره ملی 1189396173 به عنــوان اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب شدند. - علی عظیمیان زواره به شماره ملی 
1189478714 به عنوان بازرس اصلی و مصطفی عسکری به شماره 
ملی 1189367841 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )900569(
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سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان:

برگزاری مراسم ختم ممنوع شد
برگزاری مجالس ختم و ترحیم تا اطالع بعدی در اســتان اصفهان ممنوع است.سخنگوی ستاد 
استانی مقابله با کرونا در اصفهان با اشاره به سرعت باالی انتشار ویروس کووید ۱۹ در جامعه گفت: 

تمام آرامســتان ها در اســتان و به ویژه 
آرامســتان باغ رضوان اصفهان پذیرای 
مراجعان نخواهند بود و مــردم به این 

اماکن مراجعه نکنند.
حجــت ا... غالمــی افــزود: همچنین 
از ورود افــراد به اطراف بقــاع متبرکه و 
مکان های سرپوشیده جلوگیری و صرفا 
در محوطه های غیر سرپوشــیده و باز با 
رعایت فاصله گذاری، زیــارت و عبادت 
فردی انجام می شود.ســخنگوی ستاد 

استانی مقابله با کرونا در اصفهان با بیان اینکه قطعا اگر تجمع بیش از حد را در بوستان ها و مراکز 
تفرجگاهی استان اصفهان داشته باشیم ، ورود به این مراکز ممنوع خواهد شد. وی اظهار امیدواری 
کرد تا چند روز دیگر  که نشست ستاد استانی مقابله با کرونا برگزار می شود، وضع به گونه ای باشد 

که مجبور به بستن بوستان ها نشویم.
غالمی گفت: همچنین پزشکان موظف شده اند به صورت غیر حضوری به بیماران خود برای مراجعه 
به مطب نوبت دهند و از تجمع در مطب ها نیز  جلوگیری شود و تمام بیماران باید با ماسک وارد مطب 
 شوند و اگر مطبی طبق گزارش دانشگاه علوم پزشکی رعایت دستورالعمل ها را نکرده باشد ، تعطیل 

خواهد شد.

مدیرکل حج و زیارت اصفهان خبر داد:

ثبت نام بیش از ۷ هزار اصفهانی برای حج تمتع امسال
مدیرکل حج و زیارت اصفهان گفت: امسال ثبت نام ۷ هزار و ۶۸۵ اصفهانی برای زیارت خانه خدا 
 انجام شد که با توجه به لغو مناســک حج در صورت عدم درخواســت هزینه ، این سفر برای سال

  آینده محفوظ اســت.غالمعلی زاهدی با اشــاره به لغو ســفر حج اظهار داشــت: امسال ثبت نام 
 هفت هــزار و ۶۸۵ متقاضی ســفر حج در قالــب ۵۲ کاروان در اصفهان انجام شــد کــه به دلیل 
 شــیوع بیمــاری کرونــا وزارت حــج عربســتان لغــو مناســک حــج را در درون کشــور خود 

اعالم کرد.
وی افــزود: چنانچــه زائــران هزینــه ســفر حــج را درخواســت نکننــد این ســفر بــرای آنها 
در ســال آینــده لحــاظ خواهــد شــد.مدیرکل حــج و زیــارت اســتان اصفهــان افــزود: 
 تعداد بســیار اندکــی از زائران اصفهانــی تمایل به انصراف داشــتند کــه مبلغ پرداختــی خود را 
دریافت کردند. وی اضافه کرد: ارتباط اداره کل حج و زیارت اســتان اصفهان با زائران تداوم خواهد 

داشت و هرگونه برنامه ای را به اطالع زائران اصفهانی می رساند.

عضو ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا خبرداد:
تشدید محدودیت ها در برخی شهرستان های استان اصفهان

عضو ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا از تشدید محدودیت ها در برخی شهرستان های استان 
اصفهان خبرداد.عباسعلی جوادی در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت:» با توجه افزایش شمار 
مبتالیان کرونا در سطح استان محدودیت ها و مقررات بهداشتی در تعدادی از شهرستان های استان 

تشدید خواهد شد«.

جنجال رسانه های خارجی، موجب وحشت و روی آوری مردم به خرید قرص ید جهت جلوگیری از آلودگی های هسته ای احتمالی شده است؛

ُید و توهم چرنوبیل در اصفهان!

پس از انتشــار خبــر انفجار در ســایت  پریسا سعادت
هســته ای نطنز، نگرانی ها از انتشار مواد 
رادیو اکتیو در اصفهان به وجود آمد. این مسئله به دلیل اینکه همراه با 
گرد و غبار برخاســته از کویر ســمنان بود و چند روزی کیفیت هوای 
اصفهان را کاهش داد و موج جنجال آفرینی و خبرسازی شبکه های 
خارجی مبنی بر احتمال انتشار گازهای هسته ای، نگرانی هایی را در 
میان اصفهانی ها ایجاد کرد که حاصل آن رفتارهای عجیب و غریب و 
برگرفته از نمایشنامه های هالیوودی  مانند مصرف قرص ید شد. هر 
چند عدم نشت مواد رادیواکتیو حتی از سوی سازمان انرژی اتمی در 
جریان انفجار اخیر هم تایید شد؛ اما ظاهرا رسانه های خارجی و البته 
برخی از شــبکه های اجتماعی همچنان اصرار دارند تــا نظرات غیر 
کارشناســی خود را به جامعه ایــران تحمیل کنند. ایــن وضوع حاال 
سالمت اصفهانی ها را نشــانه گرفته اســت چرا که به گفته پزشکان 
مصرف خودســرانه قرص ید که در روزهای اخیر بسیار مشاهده شده 
است می تواند تهدیدات جدی برای سالمت افراد به وجود بیاورد. در 
همین زمینه نایب رییس انجمن داروســازان ایران سید علی فاطمی 
گفته است مسئوالن طی چند روز گذشته تاکید داشتند که حادثه نطنز 
هیچ مخاطره ای به همراه نداشته اســت؛ اما برخی  از مردم اصفهان 

تحت تاثیــر دروغ پراکنی ها بــه داروخانه ها برای خریــد قرص ید یا 
مکمل های آن مراجعه کردند.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: بیشتر این افراد تحت 
تاثیر دروغ پراکنی های شبکه های اجتماعی و سودجویی برخی افراد 
از شــرایط پیش آمده قرار گرفتند و به گمان خود برای در امان ماندن 
از خطر اشعه، قصد خرید قرص ید داشتند.وی با بیان اینکه برخی از 
این افراد نیز سریال چرنوبیل را مشاهده کرده بودند، تصریح کرد: آنها 
تحت تاثیر این ســریال برای خرید قرص ید به داروخانه ها مراجعه 
کردند.فاطمی با اشــاره به اینکه قرص ید به ۲ شکل مکمل های ید و 
یدید پتاســیم وجود دارد، افزود: مکمل های ید یا همان یدوفولیک 
مقدار ید بسیار کمی دارند و قرص یدید پتاسیم دارای عوارض خاصی 
مانند گوارشی و پوستی است.وی با بیان اینکه ید فقط می تواند از غده 
تیروئید در برابر مواد رادیواکتیو محافظت کند، تاکید کرد: این دارو باید 
قبل یا بالفاصله پس از خوردن مواد خوراکی و غذایی که به رادیواکتیو 

آلوده شده باشد، مصرف شود.
دبیر انجمن داروسازان اصفهان با تاکید بر اینکه هیچ داروی ضد اشعه 
رادیواکتیو وجود ندارد، تصریح کرد: عده ای ســودجو از حوادث پیش 
آمده سوء استفاده کرده و مردم را به مصرف قرص یا مکمل ید تشویق 

کردند درحالی که هیچ اشعه ای در کار نبوده است و از طرفی مصرف ید، 
شرایط خاص خود را دارد.فاطمی با اشاره به اینکه قرص یدید پتاسیم 
در زمان حاضر بیشــتر برای پرتودرمانی و طبق تجویز پزشک مصرف 
می شــود، اضافه کرد: اســتفاده از این دارو به دلیل جایگزین شدن 
داروهای جدید، در سال های اخیر بسیار کاهش یافته و موجودی آنها 

در داروخانه ها کم است.
 وی گفت: حتی داروی پتاسیم یدایت عوارض گوارشی شدید به همراه 
عوارض پوستی و دارویی دارد و مردم اصال به دنبال مصرف خودسرانه 
ید نباشــند زیرا ید غیراز غده تیروئید از هیچ قسمت بدن در برابر پرتو 

محافظت نمی کند. 
مسئله نگران کننده در حادثه اخیر این است که مردم عموما نسبت به 
موضع گیری ها و هشدارهای شبکه بهداشت و درمان در داخل ایران 
بی اعتماد شــده اند؛ معضلی که چند ماهی اســت به دلیل تبلیغات 
منفی رسانه های خارجی در مورد نحوه و سیاست های مبارزه با کرونا 
مطرح شــده و حاال ظاهرا به ســایر رخدادهای اجتماعی هم سرایت 
کرده است اتفاق تلخی که اگر راه چاره ای برای آن اندیشیده نشود می 
تواند در حوادثی بی خطر نظیر آنچه در نطنز روی داد،  بحران اجتماعی 

شدیدی در کشور به راه بیندازد.

مدیر بنیــاد نیکوکاری رهروان معرفت با اشــاره به 
اجرای طرح »یک لقمه مهربانی« در شهر اصفهان 
با هدف جلوگیری از اسراف و دورریز غذا، گفت: در 
طول ماه به صورت میانگین هزار پرس غذای سالم 
و دســت نخورده را جمع آوری و بین اقشار نیازمند 
توزیع می کنیم.امیرحســین معینــی اظهار کرد: 
مددجویان ما زنان بی سرپرســت و بدسرپرست 
خانوار هستند و حدود ۳ تا ۴ هزار خیر برای حمایت 

و توانمندسازی آنها با ما مشارکت می کنند.وی در 
ادامه به اجرای طرح »یک لقمه مهربانی« در شهر 
اصفهان اشاره و اعالم کرد: در شهر اصفهان خودرویی 
تجهیز شــده تا غذای گرم و دســت نخورده ادارات 
و تاالرها و ارگان ها را دریافــت و در مناطق محروم 
توزیع کند.معینی بــا تاکید براینکه ایــن غذاها به 
صورت کامال بهداشتی جمع آوری و توزیع می شود، 
تصریح کرد: در حال حاضــر یک خودرو آماده کرده 
ایم و با مراکزی که غذا توزیع می کنند نیز هماهنگی 
کرده ایم تا درصورت داشتن غذای مازاد به ما اطالع 
دهند و تیمی که برای جمع آوری و توزیع غذا آماده 

شــده، ســالمت غذا را بررســی و بعد تحویل می 
گیرد.وی، هدف اصلی طرح یــک لقمه مهربانی را 
جلوگیری از اسراف و دورریز غذا عنوان کرد و افزود: 
مردم هم می توانند با این بنیاد تماس گرفته و اگر 
غذای مازاد و سالمی دارند اطالع دهند تا با رعایت 
همه موارد بهداشــتی این غذاها بین اقشار نیازمند 
توزیع شــود.مدیر بنیاد نیکوکاری رهروان معرفت 
با بیان اینکه در طول ماه به صــورت میانگین هزار 
پرس غذا جمع آوری و توزیع می شود، گفت: البته 
در مواقعی مثل جشن های میالد و اعیاد این میزان 

بیشتر  خواهد شد.

مدیر بنیاد نیکوکاری رهروان معرفت اعالم کرد:

 اجرای طرح »یک لقمه مهربانی«
 با هدف جلوگیری از اسراف و دورریز غذا

 
بیشتر این افراد تحت تاثیر دروغ پراکنی های شبکه های 
اجتماعی و سودجویی برخی افراد از شرایط پیش آمده 
قرار گرفتند و به گمان خود برای در امان ماندن از خطر 

اشعه، قصد خرید قرص ید داشتند

خدام رضوی از 
نخستین شهید 
مدافع سالمت 

کاشان تجلیل کردند
همسر و فرزند دکتر مجید فرهاد 
نخستین شــهید مدافع سالمت 
اســتان اصفهــان و شهرســتان 
 کاشــان، زیــر ســایه خورشــید

 قرار گرفتند.

کمبود محیط بان، تهدید جدی مناطق حفاظت شده
اســتان اصفهان با دو میلیون و ۲۰۰ هــزار هکتار مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیســت، 
تنها ۱۹۰ محیــط بان دارد که یک ســوم نیروی مــورد نیاز چارت ســازمانی اســت و تاکنون به 
دلیل کمبــود اعتبار و نبــود مجوزهای 
اســتخدام، جــذب نیرو امــکان پذیر 
نبوده است.هم اکنون ســه هزار و ۵۰۰ 
نفر محیط بان در کشــور مشغول به کار 
هســتند که ۵۰ درصد چارت سازمانی 
را تشــکیل می دهد با این حال ســال 
گذشته سازمان حفاظت محیط زیست 
از برنامه ریــزی برای به کار گیری ســه 
هــزار محیط بان در ۱۰ ســال آینده خبر 
داد.ســازمان حفاظت محیط زیســت 
اصفهان نیز مانند ســایر اســتان های کشــور به دلیل نبود اعتبارات با کمبود قابــل توجه نیروی 
محیط بان روبه رو اســت که در حقیقت تهدیدی برای حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش در 
مقابل شکارچیان و ســودجویان به شــمار می رود.هم اکنون ۱۹۰ محیط بان در دو میلیون و ۲۰۰ 
هزار هکتار از مناطق تحت مدیریت ســازمان حفاظت محیط زیســت در استان اصفهان فعالیت 
 می کنند که این آمار بیانگر یک سوم نیروی محیط بان مورد نیاز در چارت سازمانی محیط زیست

 اصفهان است.
حسین اکبری، سرپرســت معاونت پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست اظهار کرد: 
این کمبود در استان اصفهان به شدت احساس می شود؛ بر اساس استانداردهای جهانی به ازای 
هر یک هزار هکتار به یک محیط بان نیاز اســت در حالی که در ایران در هر شش یا ۱۰ هزار هکتار و 
یا حتی۲۰ هزار هکتار یک محیط بان وجود دارد.وی افزود: هم اکنــون ۱۹۰ نیروی محیط بان در 
۳۲ ایستگاه محیط بانی فعال در دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از مناطق تحت مدیریت و همچنین 
گستره وسیعی از زیستگاه های آزاد وظیفه حفظ و حراســت عرصه های طبیعی را برعهده دارند 
اما مهم این اســت که با اســتفاده صحیح از بضاعت موجود، حفاظت انجام می شود.وی ادامه 
داد: سرما و گرما، گزندگی حیوانات، حوادثی که ممکن اســت در حین گشت و پایش در مناطق 
رخ دهد و احتمال سرایت بیماری ها تهدیدات بالقوه طبیعی است؛ همچنین محیط بانان تالش 
می کنند از شــکار غیرمجاز جلوگیری کنند که در ایــن امر تهدیداتی نیز وجــود دارد اما این افراد 
عاشقانه مشغول فعالیت اند و با هم افزایی و همکاری مشکالت موجود کمتر احساس می شود.

اکبری گفت: نیازها و کمبودها اعالم می شود تا برحســب آنچه مقدور است محیط بان استخدام 
شود ولی این نمی تواند مشکل حفاظت را کامل رفع کند زیرا حفاظت از محیط زیست تنها وظیفه 
سازمانی نیست.وی با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی، حفظ محیط زیست را وظیفه عموم مردم 
و سازمان ها دانست و گفت: این امر نیازمند مشارکت مردم و رسانه هاست؛ ۸۰ میلیون محیط بان 
با توسعه آموزش و اشاعه فرهنگ زیست محیطی محقق می شود از این رو مسئولیت اجتماعی 

فاکتور اصلی حفاظت از محیط زیست طبیعی و انسانی است.
اکبری افزود: محیط بانان تا چند ســال گذشته حداقل حقوق را داشــتند ولی در سال های اخیر 
اتفاق های خوبی رخ داد از جمله امتیاز ســختی کار بــه آنها تعلق گرفت با وجود این نســبت به 
حجم گسترده کار نیاز است که روز به روز تعالی داشته باشــد؛ با توجه به تصویب قانون حمایت 
از محیط بانان امیدواریم از نظر معیشتی و ســختی کار با ضرایب بهتری افزایش حقوق برای این 
عزیزان اعمال شود.سرپرســت معاونت پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان 
گفت: برخی شاخصه ها در چند سال اخیر اعمال شده که تا حدودی کمک حال محیط بانان بوده 
است، تالش می کنیم که افزایش حقوق برای محیط بانان را داشته باشیم تا به صورت قابل قبول 

زحمات آنها جبران شود.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

ناجامحیط زیست

فرمانده انتظامی استان:  

 غفلت ما خیانت به
 خون شهداست

فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهـان گفـت: 
ما اجـازه نخواهیـم داد پیـاده نظام دشـمن 
در ایـن شـهر کـه همیشـه سـردمدار پیروی 
از والیـت بـوده جـوالن دهـد و بـرای مـردم 
ایجـاد مشـکل کند.محمدرضـا میرحیـدری 
ادامـه داد:  بایـد تمـام وجودمـان را بسـیج 
کنیـم کـه خواسـته دشـمن محقـق نشـود، 
بایـد با تمـام وجـود در خدمت نظـام و مردم 
باشـیم، چراکه مردم بـه دنبال پیاده سـازی 
احـکام دیـن هسـتند، مـردم نگـران آن 
هسـتند که باورهای دینی شـان تغییـر کند و 
ناهنجاری هـا تبدیل بـه هنجار شـود و امروز 
بر تمـام پیـروان شـهدا واجب اسـت کـه در 
این زمینـه تمام تالش خـود را بـه کار بگیرند 
که ان شاءا...خواسـته دشمن محقق نشود.

فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهـان گفـت: 
نیروی انتظامی در ابعـاد اقتصادی، فرهنگی 
و مبارزه با اراذل و اوباشـی که بـه دنبال برهم 
زدن نظـم عمومی هسـتند سـفت و سـخت 
پـای کار ایسـتاده اسـت و تنهـا تکیه  گاه مان  
مـردم هسـتید و سـرمایه خـود را حمایـت 
مـردم می  دانیـم و بـه دنبـال تقویـت ایـن 
حمایت هسـتیم تا بتوانیم آن وظایفی که بر 
دوش داریـم را به خوبـی ادا کنیـم. وی بیان 
کـرد: ما بـا تجمیـع قـوای نیروهـای انقالبی 
اعم از بسـیجیان، روحانیـون و خانواده های 
معظـم شـهدا قصـد داریـم بتوانیـم در برابر 
موضوعـات مختلـف از پیاده سـازی تفکرات 
غربـی و ضـد انقالبـی بعضـی از دوسـتان 
نا اهل مـان و اهدافـی کـه دشـمن دارد 
محکـم بایسـتیم و ممانعـت کنیـم و اجـازه 
ندهیـم فرهنـگ دینـی مـردم تغییـر کنـد. 
وی خاطرنشـان کـرد: با یک بررسـی سـاده 
مشـخص خواهـد شـد چـه جنایاتـی طـی 
آبـان سـال گذشـته در همین شـهر بـه وقوع 
پیوسـت و چه خسـاراتی متحمل این شـهر 
شـد و چـه جوانـان بی گناهـی توسـط پیاده 
نظام دشمن کشـته شـدند پس باید بدانیم 

غفلتمـان خیانـت به خـون شهداسـت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: همواره خیرین مدرسه ساز تاثیر بســزایی در اجرای طرح های ساخت وساز مدارس داشته اند، 
اما با اجرای طرح تحولی »آجر به آجر« هرکسی با هر توان مشارکتی هر چند سرمایه خرد می تواند در امر مدرسه سازی مشارکت کند.سیدمهدی میربد با بیان 
اینکه با طرح » آجر به آجر« می توان از ظرفیت مردمی و مشارکت خرد در زمینه ساخت و توسعه فضاهای آموزشی بهرمند شد، اظهار کرد: این طرح می تواند به 
یک فرهنگ اجتماعی بین همه اقشار جامعه تبدیل شود و اساس این طرح در زمینه فعالیت های مربوط به توسعه مشارکت های مردمی در ساخت فضاهای 
آموزشی است.وی با توضیح اینکه استفاده از ظرفیت های فرهنگی و رسانه ای در عملیاتی شدن اهداف مرتبط با طرح تحولی آجر به آجر نقش تاثیرگذاری خواهد 
داشت، ادامه داد: جلب مشارکت شرکت ها، سازمان های خصوصی و دولتی و ایجاد شــبکه داوطلبان مدرسه ساز از دیگر اهداف اجرای این طرح است که باید 
با جدیت دنبال شود.مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان خاطرنشان کرد: نگاه اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان به حوزه خیرین، 
راهبردی است و باید برای حفظ، توسعه و نگهداری از این ظرفیت مردمی تالش کنیم و هدف بسته تحولی آجر به آجر با توجه به محتوایی که دارد این است که 

بتوان گسترش مشارکت های خرد مردمی در ساخت و نوسازی مدارس را در کنار گسترش فعالیت های خیرین داشته باشد.

طرح »آجر به آجر « در اصفهان کلید می خورد
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پاسخ اینستاگرامی »آذری« به یک اتهام بزرگ
 پس از این که تست کرونای چند بازیکن اســتقالل روز شنبه مثبت شد، بســیاری از هواداران 
استقالل سعید آذری و باشگاه فوالد را مقصر این جریان دانستند و گفتند که آن ها با مخفی نگه 
داشــتن کرونا مثبت های خود، در این فاجعه نقش پررنگ داشــته اند؛ اما حاال سعید آذری با 
انتشار تصویری که نشان می دهد آزمایش اســتقاللی ها روز ۹ تیر منفی بوده، نوشته است:»با 
سالم خدمت تمامی هواداران محترم و فرهیخته اســتقالل بزرگ .هدفم از انتشار این پست که 
در تاریخ ۹ تیر ماه در سایت باشگاه استقالل منتشر شده فقط این است که بدانید در تاریخ ۹ تیر 
که عزیزان و قهرمانان شما در تهران حضور داشــته اند تست های تمامی آنان توسط جناب آقای 
دکتر نوروزی منفی اعالم شده است.در حالی که اســتقالل در تاریخ ۴ تیر در اهواز حضور داشت 
بالفاصله بعد از برگشت از اهواز مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج تمامی تست های عزیزان توسط 
کادر پزشکی محترم استقالل منفی اعالم شده است .چرا تهمت می زنند؟ توهین برای چیست؟ 
دقت کنید متوجه خواهید شد که تست های جدید اســتقالل ربطی به بازی فوالد ندارد .پس از 
فوالد تمامی تست های آنان منفی اعالم شــده بود. لطفا به جای توهین کردن و تهمت و افترا به 

تاریخ ها توجه کنید.«

»مهرداد پوالدی« در آستانه پیوستن به تیم قطری
مهرداد پوالدی چند ســالی اســت که در فوتبال قطر  بازی می کند. پوالدی در ســال های اخیر 
ســابقه بازی کــردن در الشــحانیه و الخریطیات در لیــگ دســته دو قطــر را در کارنامه دارد.

طبق اعالم روزنامــه الرای قطر تیم معیذر در تالش اســت کــه پــوالدی را در روزهای پیش رو 
جذب کند.این باشــگاه قطری که در لیگ دســته دوم این کشــور بازی می کند به دنبال گزینه 
برای اولیویرا، بازیکن برزیلی خود اســت و پــوالدی محتمل ترین گزینه برای این تیم اســت.

پوالدی ســابقه پوشــیدن پیراهن تیم ملــی فوتبال ایران و همچنین دو باشــگاه سرشــناس 
 پرســپولیس و تراکتور ســازی را در کارنامه دارد و مدتی اســت کــه در خارج از ایــران در حال

 بازی کردن است.

واکنش معاون وزیر  به احتمال لغو لیگ فوتبال
معاون توســعه ورزش قهرمانــی وزارت ورزش در مــورد اتفاقاتی که در فوتبال رخ داده اســت 
و ادامه رقابت های لیــگ برتر گفت: ادامــه رقابت های لیگ برتر فوتبال بســتگی به شــرایط 
پیش رو خواهد داشــت. پروتکلی طراحی شــد و براســاس همان پروتکل بــازی هابرگزار می 
شــود. بر اســاس این پروتکل، اگر بیشــتر از ۲۵ درصد اعضا  کرونا بگیرند آن تیــم به قرنطینه 
می رود و مســابقاتش به تعویق می افتد؛ اما درمورد کلیت لیگ اگر قرار باشــد تصمیم دیگری 
گرفته شــود به تصمیم ســتاد ملی مبارزه با کرونا برمی گردد.  هر وقت این ستاد به جمع بندی 
 برسد که شرایط کشــور اجازه برگزاری مســابقات را نمی دهد به ما اعالم می کند و ما هم اعمال 

خواهیم کرد.
مهدی علی نژاد در مورد مشکالت و ایرادهایی که در اساســنامه فدراسیون فوتبال وجود دارد نیز 
گفت: فیفا روی سازمان غیردولتی نظر دارد؛ اما در قانون ما آمده که نهاد عمومی غیردولتی است. 
آنها روی عمومی بودن اشــکال دارند. دوستان در فدراســیون فوتبال در حال مذاکره هستند تا 
بتوانند این مشکل را حل بکنند و باید دید مذاکرات با فیفا به چه صورتی پیش خواهد رفت. وی 
ادامه داد: فیفا دو ایراد اصلی گرفت که یکی حضور وزیر در مجمع بود و یکی هم عمومی غیردولتی. 
اولــی را وزارت ورزش پذیرفت که وزیر و معاونش به عنوان عضو افتخاری در مجمع باشــند؛ اما 
بحث دوم قانون است که در اختیار وزارت ورزش هم نیســت و باید تابع قانون باشیم. باید ببینم 
این مذاکرات به چه صورتی پیش خواهد رفت. طبیعتا ما نمــی توانیم کار غیرقانونی بکنیم بلکه 

باید ببینم چه کار ی می توان انجام داد. 

شروع نگران کننده ذوبی ها با »لوکا بوناچیچ«؛

آژیر قرمز در اردوگاه سبزپوشان به صدا در آمد

بازگشــت دوباره لوکا بوناچیچ به نیمکت   سمیه مصور
ذوبی ها با باخــت ســنگین مقابل تیم 
پایین جدولی پیکان همــراه بود تا آژیر قرمز در اردوگاه سبزپوشــان 

اصفهانی به صدا در آید.
درچهارچوب هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور تیم 
ذوب آهن در ورزشگاه فوالد شهر میزبان تیم پیکان بود که این دیدار 
با  پیروزی پرگل شاگردان ویســی به پایان رسید تا آنها با دست پر به 
تهران بر گردند و شــاگردان بوناچیچ جایگاه شان در جدول رده بندی 
متزلزل تر شــود. دالیل شکســت ذوب آهن مقابل تیم پیکان را باید 
در عدم تمرکز روانی و اســترس باالی بازیکنان، عدم انسجام تیمی 
و فقدان نظم تاکتیکی، اشــتباهات فردی فراوان و تغییرات گسترده 
ترکیب توسط سرمربی تازه سبزپوشان جست وجو کرد. لوکا بوناچیچ 
در دوره پیشــین حضورش در تیم ذوب آهن نیز نتایج خوبی کســب 
نکرد و با عملکرد ضعیف از این تیم جدا شد؛ اما با این وجود مسئوالن 
باشــگاه اصفهانی بار دیگر به این مربی کروات اعتمــاد کردند و  او را  
روی نیمکت سبزپوشان نشاندند. انتخابی اشــتباه که از همان ابتدا  
با واکنش کارشناسان روبه رو شــد و  حاال باخت سنگین مقابل تیم 

پیکان نشان داد که واکنش آنها درست بوده است.

سبزپوشان اصفهانی در شــرایطی به مصاف پیکان رفتند که در هفته 
گذشته نیز مقابل شهرخودرو تن به شکست داده و محکوم به شکست 
پیکان بودند، اما مقابل شاگردان ویسی هم ناامیدکننده ظاهر شدند 
تا روند ناکامی های آنها همچنان ادامه داشــته باشــد.با این نتیجه 
ذوب آهن ۲۲ امتیازی باقی ماند و با کســب ۵ برد، 7 تســاوی و 11 

شکست، در رده یازدهم جدول جای دارد. 
شاگردان بوناچیچ با احتساب شکست مقابل پیکان، برای یازدهمین 
بار است که در طول این فصل بازنده زمین را ترک می کنند و همین امر 
در کنار فاصله ۴ امتیازی سبزپوشــان اصفهانی با قعر جدول، اوضاع 

ذوب آهن را به شدت بحرانی کرده است.
ذوب آهن مقابل پیکان بیش از هر چیز به خودش باخت؛ سبزپوشان 
مقابل پیکان همان گونه بازی کردند که شــاگردان ویسی به دنبال آن 
بودند. فشار روانی ناشــی از ناکامی های اخیر و اســترس حاکم بر 
بازیکنان ذوب آهن موجب شد تا شــاگردان بوناچیچ از همان دقایق 
ابتدایی بازی رو به بازی هجومی آورده و با حمالت پردامنه سعی در 
رسیدن به گل داشته باشند؛ اما بعد از دســت یابی به گل برتری عمال 

عقب نشسته و توپ و میدان را به بازیکنان پیکان سپردند.
حال و روز ذوب آهن خوب نیســت و شــاید حتی بدبین ترین فرد از 

دنبال کنندگان فوتبال هم نمی توانســت تصور کنــد تیمی که پیش از 
شروع فصل از مدعیان لیگ محسوب می شد،  امروز با هر بازی یک 

پله به قعر جدول نزدیک تر شده و هوادارانش را ناامیدتر می کند.
ذوبی ها کارشــان در این فصــل را با حضور علیرضــا منصوریان روی 
نیمکت این تیــم آغاز کردند؛ اما کســب نتایج ضعیف باعث شــد تا 
مسئوالن این باشگاه پیش از پایان نیم فصل دست به تغییر سرمربی 
زده و  ســرمربی مونته نگرویی را جانشــین منصوریــان در این تیم 
کنند. سبزپوشــان با تغییر ســرمربی جان تــازه ای گرفتند و در چند 
بازی به نتایج خوبی دســت یافتند ولی تعطیلــی رقابت های لیگ 
برتر به دلیل شیوع ویروس کرونا و رفتن رادولوویچ و عدم تمایل وی 
برای بازگشت به ایران موجب شد تا مســئوالن باشگاه اصفهانی لوکا 
بوناچیچ که ســابقه همکاری با تیم ذوب آهن را در کارنامه داشت، به 
عنوان ســرمربی جدید این تیم انتخاب کنند. بازگشــت غرور آفرین 
لوکا بوناچیچ به لیگ ایران هم با دریافــت چهار گل زیبا همراه بود، از 
آخرین بارى که لوکا در فوتبال ما فعالیت داشت خیلى چیزها در ایران 
تغییر کرده که مهم ترین آن قیمت ارز بــوده، حال اینکه با این قیمت 
دالر ، ذوب آهن چه دلى داشــته که لوکا را دوباره آورده باید از مدیران 

ذوب پرسید.

در حالی که قرار بود ۲۰ خرداد ماه مجمع انتخاباتی 
هیئت کاراته استان اصفهان برگزار شود، فدراسیون 
کاراته با ارسال نامه ای به اداره کل ورزش و جوانان 
خبر از لغــو این مجمع داد تا بعد از گذشــت حدود 
۸ ماه از پایــان فعالیت رییس قبلــی، این هیئت 
همچنان بالتکلیــف باقی بمانــد.اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان اصفهان در اواســط مهر ماه سال 
گذشــته ثبت نام از کاندید هــای انتخابات هیئت 
کاراته اســتان اصفهان را انجام داده بود و جالب تر 
این که پیــش از این نیــز در تاریــخ ۳۰ بهمن ماه 
یک بار دیگــر برگــزاری مجمــع انتخاباتی هیئت 
کاراته استان اصفهان لغو شــده بود. برای تصدی 
پســت ریاســت هیئت کاراته اســتان اصفهان ۹ 
کاندید ثبت نــام کرده اند که مهدی اســتکی، امیر 
اســدی فارســانی، ســعید انالی، زهره چگونیان، 
مجیــد رمضانی مقــدم، میثــم ریاحــی، حمید 
 صالحی، امیــن طالبی و حبیــب ا... ناظریان افراد 

ثبت نامی هستند.

جنجال جدید در مجمع
چند روز گذشــته مصاحبه ای از یکــی از کاندید ها 
منتشــر شــد که این کاندیــد در صحبت هایش از 
مهندســی انتخابات هیئت کاراته اســتان اصفهان 
سخن گفته بود و این که انتخابات از مسیر سالمت 
خود خارج شــده اســت؛ دلیل این صحبت های 
کاندیــد هیئــت کاراته تغییــر در اعضــای مجمع 
انتخاباتی بوده است.حســین زیبایی در خصوص 

تغییرات ایجاد شده در اعضای مجمع هیئت کاراته 
اظهار داشــت: اعضای مجمع انتخاباتــی نماینده 
هیئت های شهرستانی طی جلســه ای که تشکیل 
می شــود، از بین اعضا ۵ نفر را انتخــاب می کنند.

معــاون توســعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان افزود: نمایندگان باشگاه ها توسط 
اداره کل ورزش و جوانان انتخاب می شوند و نماینده 
ورزشکاران بر اساس باالترین و آخرین عنوانی که 
کسب کرده اند، انتخاب خواهند شد. در بین داوران 
نیز کسی که باالترین درجه را داشته باشد، انتخاب 

می شود.

نماینده ورزشکاران، رنکینگ باالتری 
نسبت به نفر قبلی دارد

وی با بیان این که نماینده آموزش و پرورش را هم  
خود آموزش و پرورش انتخاب می کند، گفت: هادی 
عرب که عضو تیم ملی بوده و شانس کسب سهمیه 
المپیک را داشته اســت و رنکینگ باالتری نیز دارد 
جایگزین علی رحیمی شده است.زیبایی در پایان 
عنوان داشت: در بین مربیان نیز محمدعلی مردانی 
به عنوان مربی معرفی شده که در بین کمیته مربیان 
و داوران فدراسیون بوده اســت و تجربیات بسیار 
زیادی دارد.تاریخ 17 تیر مــاه به عنوان زمان جدید 
برگزاری انتخابــات هیئت کاراته اســتان اصفهان 
تعیین شده  و اسامی اعضای مجمع نیز اعالم شده 
است؛ اما گالیه یکی از کاندید ها، صدای برخی دیگر 

را نیز درآورده است.

مجمع فعلی دارای وجاهت قانونی بیشتری است
حمید صالحی در خصوص حواشــی اخیر پیرامون 
انتخابات هیئت کاراته استان اصفهان اظهار داشت: 
یکی از ویژگی های ورزش و قهرمانی همواره حفظ 
حرمت و کرامــت بزرگ ترها و پیشکســوتان بوده 
است؛ داشتن روحیه جوانمردی و مردانگی همواره 
الگو و اسطوره بودن ورزشــکاران را تداعی می کند.

کاندیدای ریاســت هیئت کاراته اســتان اصفهان 
ادامه داد: ترکیب اعضای مجمع قبلی دارای ســوء 
استفاده مشــهود بود، به طوری که عالوه بر انتخاب 
افراد هم سبکی و نزدیک به یکی از کاندیداها، حتی 
افراد دارای قرابت فامیلی به همان کاندیدای خاص 
نیز حضور داشــتند که با درایت و کاردانی مسئولین 
فدراسیون کاراته و اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان، مورد بازنگری و اصالح قرار گرفت.وی در 
ادامه خاطرنشان کرد: برخی مدعی شدند تغییرات 
در اعضای مجمع نباید انجام می شد چرا که اکثریت 
اعضای مجمع با وی بوده انــد؛ فکر می کنم مجمع 
فعلی به عدالت و صــالح نزدیک تر بــوده و دارای 
وجاهت قانونی بیشتری اســت که در آن نام افراد 

ذی صالح و برجسته  وجود دارد.

سوال روز   جنجال های مجمع انتخاباتی هیئت کاراته تمامی ندارد

رکورد جالب کریستیانو رونالدو
کریســتیانو رونالدو دوباره به مرد اول یوونتوس تبدیل شد. ســتاره پرتغالی در دیدار برابر تورینو 
توانست از طریق ضربه آزاد گلزنی کند و به تیمش برای شکست مهمان کمک کند. یوونتوس با توجه 
به شکست التزیو مقابل میالن به قهرمانی در سری آ ایتالیا نزدیک شد.روند گلزنی رونالدو پس از 
بازگشت سری آ که به خاطر بحران کرونا متوقف شده بود از سر گرفته شد. مهاجم یوونتوس چهار 
بازی پیاپی است که گلزنی می کند. البته این موضوع اتفاق جدیدی برای ستاره پرتغالی محسوب 
نمی شود او همیشه یک گلزن قهار بوده است. گل رونالدو از طریق ضربه آزاد نه تنها به معنای کسب 
ســه امتیاز دیگر در لیگ بود بلکه دو رکورد را به این بازیکن اختصــاص داد. مهاجم یوونتوس در 
۲۶ بازی ۲۵ گل به ثمر رساند و پس از ۶۰ ســال رکورد باشگاه را در این زمینه شکست. او همچنین 
به نخستین بازیکنی تبدیل شد که چنین آماری را در ســه لیگ از پنج لیگ بزرگ اروپایی به ثبت 

می رساند.

لواندوفسکی:

با شایستگی قهرمان شدیم
بایرن مونیخ در فینال جام حذفی آلمان هم مقتدرانه به قهرمانی دست پیدا کرد.بایرن با نتیجه ۴ 
بر دو لورکوزن را از پیش رو برداشــت تا برای بیستمین بار قهرمانی جام حذفی شود.لواندوفسکی 
در این دیدار هم درخشید و توانست دو گل بسیار زیبا به ثمر رساند.او بعد از بازی گفت: من بسیار 
خوشــحالم چرا که یک بازی تیمی و هماهنگ را به نمایش گذاشــتیم و در نهایت با شایســتگی 
به پیروزی دســت پیدا کردیم و جام را باالی سر بردیم.لواندوفســکی ادامه داد: بازی خوبی را به 
نمایش گذاشــتیم. هم با قدرت حمله کردیم و هم در خط دفاعی توازن الزم را داشــتیم. در نیمه 
دوم نشــان دادیم که چرا بهترین تیم هستیم. با شایستگی به قهرمانی دســت پیدا کردیم.او در 
پایان گفت:خوشحالم که در این بازی هم به تیمم کمک کردم و دو گل به ثمر رساندم. گل نخست 
را با یک شــوت وارد دروازه حریف کردم و در گل دوم وقتی دروازه بان جلو آمد ریسک کردم و توپ 
را از باالی ســر او به گل تبدیل کردم. در فوتبال باید گاهی اوقات چنیــن ضرباتی را هم تجربه کرد.
 لواندوفسکی در بوندســلیگا هم بیشترین سهم را در قهرمانی بایرن داشــت و توانست ۳۴ گل به

 ثمر رساند.

اینتر به دنبال یک شکار بزرگ دیگر بوندسلیگایی
داوید آالبا، مدافع اتریشی و ۲۸ ساله بایرن مونیخ جدیدترین گزینه اینتر برای تقویت خط دفاعی 
در بازار تابستانی محسوب می شود.اینتر در سال های اخیر و بعد از جدایی بازیکنانی چون خاویر 
زانتی و مایکون مشکالت زیادی را در پست مدافعان کناری تجربه کرده و با وجود رفت و آمدهای 
فراوان، هنوز بازیکن باکیفیتی جذب نشــده اســت؛ اما مدیران نراتزوری در این تابستان تصمیم 
به حل این مشــکل گرفته اند.باشــگاه اینتر چند روز قبل موفق به جذب اشــرف حکیمی، مدافع 
مراکشی و ۲۲ ساله رئال مادرید شد و حاال اسپورت مدیاست مدعی شد آنها قصد دارند به زودی 
برای خرید داوید آالبا از بایرن مونیخ نیز وارد عمل شــوند.قرارداد این بازیکن در تابســتان ســال 
بعد با باواریایی ها به اتمام می رســد و به رغم مذاکرات فراوان، هنوز توافقی در این زمینه حاصل 
نشده اســت. داوید آالبا مبلغ ســاالنه 1۵ میلیون یورو حقوق می خواهد که این درخواست مورد 
قبول مدیران بایرن مونیخ نیســت.این منبع فاش کرد قبل از شــیوع ویروس کرونا، پپ ماروتا و 
پیرو آســیلیو دو بار با پدر و مدیر برنامه داویــد آالبا مالقات کرده اند و مذاکــرات برای انتقال این 
بازیکن به سن ســیرو آغاز شده است. البته نشــریه بیلد چندی قبل مدعی شد داوید آالبا تنها در 
صورت انتقال به رئال مادرید یا بارســلونا حاضر به ترک بایرن مونیخ خواهد بود، اما تخصص پپ 
 ماروتا در جذب بازیکنان بزرگ ممکن اســت این مهره ارزشمند اتریشــی را نیز راضی به انتقال به

 اینتر  کند.

فوتبال جهان

بهترین شوتزن لیگ برتر 
فوتبال ایران کیست؟

بازیکن شــماره ۲۸ تراکتــور و کاپیتان جمع 
یازده نفره ای که ســاکت الهامــی آن را برای 
دیدار با صنعت نفت ارنج کرده بود، باز هم هنر 
مثال زدنی فوتبالش را به رخ کشــید چیزی 
که در تمام یک دهه ای که احسان حاج صفی 
در فوتبال ایــران یا بیــرون از مرزهای آن به 
بازی مشغول اســت، از ســوی او به اجرا در 
آمده است.او در مسابقه روز شنبه پیشاپیش 
همه بازیکنان وارد زمین شد و برخالف دیدار 
با نســاجی، در محاســبه میلی مترها اشتباه 
نکرد؛ حاج صفی در نیمه نخست دیدار مقابل 
نســاجی، دو ضربه ایســتگاهی خطرناک را 
راهی دروازه حقیقی کــرد اما هر دو بار توپ با 
سایش به تیر دروازه و برخورد با نوک انگشتان 
علیرضا حقیقی راهی به دروازه پیدا نمی کرد. 
اما روز شــنبه فرصتی بود که بعد از گرم کردن 
خود روی اولین ضربه کاشــته در آغاز بازی، 
دومیــن ضربه را با پــای چــپ از دروازه بان 
بلندقامت صنعــت نفتی ها بگذرانــد و وارد 
دروازه کند.حاج صفی همچنین در مرحله دوم 
و در نیمه دوم، یک توپ سرگردان را در پشت 
محوطه جریمه تصاحب کرد و بعد از پیشروی 
به سوی محوطه نفت، با شلیکی قدرتمند توپ 
را دور از دستان دروازه بان برزیلی های فوتبال 
ایران، به تور دروازه بخیــه زد؛ این گل یادآور 
گلزنی احســان حاج صفی در لیگ پنج سال 
قبل بود که او در ورزشگاه فوالد شهر وارد دروازه 
پرسپولیس کرده بود. گلی از جمله شوت های 
تماشــایی او در فوتبال ایران، که حاج صفی 
را در یک دهه گذشــته جزو بهترین های این 
فوتبال قرار داده اســت؛ بازیکنی بی نوسان، 
بی حاشیه و بی جانشین. یک ستاره واقعی 
در تیم فوتبال تراکتــور که طبیعتا دیگر تیم ها 
بابت نداشتن او حســرت می خورند.احسان 
در غیاب مسعود شجاعی و اشکان دژاگه دو 
ســتاره دیگر تیم تراکتور، وظیفه فرماندهی 
لشکر تراکتور را برعهده گرفته و فعال در این کار 
موفق بوده است .  احسان حاج صفی با پای 
چپ بیمه شده ای که در لیگ برتر، همتای او 

یافت نمی شود.

حتی  شاید  و  نیست  ذوب آهن خوب  روز  و  ل  حا
بدبین ترین فرد از دنبال کنندگان فوتبال هم نمی توانست 
تصور کند تیمی که پیش از شروع فصل از مدعیان لیگ 
محسوب می شد،  امروز با هر بازی یک پله به قعر جدول 

نزدیک تر شده و هوادارانش را ناامیدتر می کند

مستطیل سبز

وز عکس ر

جزیره محبوب رونالدو و 
بیل به فروش گذاشته شد

جزیره تاگوماگو در سال های اخیر مقصد 
محبوب ســتارگانی همچون کریســتیانو 
رونالدو، گرت بیل و جاستین بیبر بوده است 
که برای ســپری کردن تعطیالت شــان به 
جزایر بالئاراس در منطقه ایبیزا در اسپانیا 
می رفتند. این جزیــره ۶۰۰ هزار متر مربع 
مســاحت دارد و یک جزیره شیک است 

که حاال برای فروش گذاشته شده است.
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همزمان با روز شهرداری صورت گرفت؛

 رونمایی از پرتال جدید شهرداری اصفهان
 با معماری مخاطب محور 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در نشست فصلی مدیران شهری همزمان با 
روز شهرداری ها اظهار کرد: در دنیای رقابت امروز چالش بر سر این است که بتوانیم تصویر خوبی 
در ذهن مخاطب ایجاد کنیم و برای نیل به این هدف الزم است ارزش آفرینی کنیم. ایمان حجتی 
با اشاره به لزوم برقراری ارتباط با ذی نفعان مختلف و اطالع رسانی همه جانبه به آنان گفت: امروزه 
با ابزارهای رســانه ای مختلف مواجه هستیم که بسیار فراگیر هســتند. وی، اطالع رسانی و لزوم 
توجه به پیوست رســانه ای پروژه های مختلف را مورد تاکید قرار داد و افزود: هر پروژه ای که اجرا 
می شود الزم است دارای پیوست رسانه ای باشد. در برخی بخش ها تالش های بسیاری صورت 
می گیرد؛ اما نگاه به حوزه ارتباطات و تبلیغات محدود اســت که با فضای رســانه ای امروز سازگار 
نیست.حجتی تاکید کرد: در سال 98 شهردار اصفهان در 9 برنامه مالقات مردمی حضور یافتند و اگر 
اوضاع کرونا بهتر شود این مالقات ها ادامه می یابد. همچنین 22 برنامه رادیویی»شهر پرسشگر 
شهردار پاسخگو« و 15 برنامه نشســت تخصصی اصفهان فردا در سال 98برگزار شد.  وی با اشاره 
به درصد فراوانی پیــام های اداره 137، اضافه کرد: در ســال 98، 293 هزار پیــام در 137 به ثبت 
رسیده که بیشترین آن در حوزه خدمات شهری بوده اســت. مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان گفت: نسخه جدید درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان که در روز شهرداری ها 
از آن رونمایی می شود، کامال مخاطب محور است و مخاطب را از سردرگمی زیرسایت های بسیار و 
اطالعات پراکنده نجات می دهد. برای این کار مجموعه های پیمانکار برون سازمانی، در حدود یکصد 
میلیون تومان هزینه برآورد کردند؛ اما این کار به بهترین شکل با استفاده از ظرفیت کارشناسان اداره 
کل ارتباطات و سازمان فاوا شهرداری انجام شــد که جای تبریک دارد.  وی تصریح کرد: معماری 
این ســایت بر اســاس نیاز مخاطب امروز و کامال مخاطب محور طراحی شــده و نیاز ذی نفعان 
بخش های مختلف را پوشش می دهد.  در پایان این نشســت از نسخه جدید درگاه الکترونیکی 
 شهرداری اصفهان با حضور شهردار اصفهان و رییس شورای اسالمی شهر اصفهان و مدیران شهری

 رونمایی شد.

 افزایش زمینه های همکاری  سازمان پارک ها 
و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد: از سال 9۶ بر اساس رسالت 
سازمان پارک ها در راستای ارائه آموزش های مختلف شهروندی، کارگری و آموزش های عالی در 
سطح کارشناسی همچنین پتانسیل موجود در اداره کل فنی و حرفه ای اصفهان، تفاهم نامه توسعه 
همکاری های دو جانبه در راستای تامین نیازهای شــهروندی و پیمانکاران نگهداری فضای سبز، 
آموزش های کارگری در ارتباط با مباحث مربــوط به گل ها و گیاهان زینتــی و آپارتمانی، آموزش 
استفاده بهینه از آب و آموزش های مربوط به کنترل آفات و بیماری ها امضا شد.فروغ مرتضایی نژاد 
تصریح کرد: در این تفاهم نامه 12 هزار و 18۰ نفر ساعت کالس آموزش اجرا شده که باالترین آموزش 
سطح فنی و حرفه ای با دستگاه های اجرایی بوده است.وی با بیان اینکه آموزش ها توسط اساتید 
مجرب به صورت تئوری، عملی و میدانی ارائه شده اســت، گفت: عناوین آموزش های شهروندی 
شامل پرورش گل های پیازی، پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی، پرورش کاکتوس و گیاهان 
گوشتی، زعفران کاری، آشــنایی با گیاهان دارویی و کاربرد آنها بوده اســت.مرتضایی نژاد افزود: 
دوره های کارشناســی با عناوین باغبان منظر و آبیاری در شرایط خاص توسط اساتید مجرب گل و 
گیاه برگزار شد.وی ادامه داد: تفاهم نامه بعدی با توجه به تغییر مدیریت سازمان فنی و حرفه ای، به 
تازگی  امضا و مقرر شد آموزش ها وسیع تر و سطح مخاطبان برای آموزش به صورت تئوری، عملی 

و میدانی افزایش یابد.

شهردار اصفهان:

هیچ موفقیتی در شهر متعلق به یک نفر نیست

شهردار اصفهان در نخستین نشست فصلی مدیران شهری در سال 99 با 
تبریک روز قلم، میالد امام رضا )ع( و روز شهرداری ها و دهیاری ها، اظهار 
کرد: روز شــهرداری ها و دهیاری ها متعلق به انسان هایی است که برای 
خدمت سر از پا نمی شناسند و همه وجود خود را در طبق اخالص گذاشته 
و در سراسر کشور در همه روستاها و شهرها برای راحتی زندگی دیگران 
تالش می کنند.قدرت ا...نوروزی با بیان اینکه در هر فصل قرار اســت با 
برگزاری یک نشست فصلی سیاست ها، استراتژی ها و برنامه های آینده 
شهرداری را با مدیران به شور و مشورت بگذاریم، تصریح کرد: در صورتی 
که بی تفاوتی دامنگیر نیروهای شهرداری شود اعتماد، اطمینان و امید 
آســیب می بیند.شــهردار اصفهان ادامه داد: هر فردی که در مسئولیت 
اجتماعی خود و نقشی که در جامعه دارد دچار بی تفاوتی شود می تواند 
نقطه پایان یک رابطه اجتماعی را رقم بزند، بی تفاوتی نقطه شکست است 
و فرار از جامعه را رقم می زند؛ بنابراین به عنوان کسانی که در یک خانواده 
بزرگ همکاری می کنیم نباید نسبت به هیچ مسئله ای بی تفاوت باشیم.

وی با بیان اینکه کشــور از لحاظ اقتصادی در شــرایط ویژه ای قرار دارد، 
تاکید کرد: بخشی از این شرایط از آثار تحریم است؛ در چنین شرایطی تک 
تک مدیران شهرداری در تالش هستند تا قطار خدمت رسانی را با سرعت 
جلو ببرند.نوروزی خاطرنشــان کرد: در برخی موارد عــده ای با مدیران 
شهرداری با اظهار نظرهای غلط، برخورد می کنند و اگر عضوی از مجموعه 
شــهرداری بابت این اظهارنظرها آســیب ببیند این آسیب متوجه همه 

می شود.شهردار اصفهان تصریح کرد: امروز هیچ متخصص امور شهری 
نمی گوید شــهرداری اصفهان در انجام ماموریت خود ناتوان بوده است، 
اما برخی غیر متخصصان اظهارنظرهای سخیفی می کنند؛ متخصص با 
انصاف نقد می کند، البته قطعا ممکن اســت نقدهایی هم وجود داشته 
باشد که می پذیریم.وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان حرکت شتابانی 
دارد که می تواند بسیاری از آرزوهای این شهر را تحقق ببخشد، گفت: در 
سال های گذشته احداث هر کیلومتر مترو نیاز به 5۰ میلیون دالر داشت، 
اما امروز این رقم را اگر در دالر 2۰ هزار تومان ضرب کنیم فاصله بســیار 
زیادی نسبت به گذشته به دست می آید، امروز باالی هزار میلیارد تومان 
برای هر کیلومتر مترو هزینه می شــود که برخــی کار در این حوزه را کار 
نامعقولی می دانند، اما نمی توان دست روی دست گذاشت و البته امروز 

اقدامات شهرداری بسیار خوب جلو رفته است.

پیشرفت قابل مالحظه در خط دو مترو
نوروزی با بیان اینکه در خط دو مترو اقدامات بسیار خوب و بزرگی شده 
است، اضافه کرد: در خط دو 1۶ ایســتگاه باید احداث شود که احداث 
11 ایستگاه آن آغاز شده و ســاخت برخی از آن ها تا بیش از 7۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است. محل پنج ایستگاه دیگر در خط دو باقی 
مانده تا آزادسازی شود و این کار تا پایان سال آغاز می شود.وی اضافه 
کرد: امروز ایستگاه های مترو به روشــی نوین در حال ساخت است و 

دیگر مانند گذشته مردم را دچار مشکالت متعدد ترافیکی نمی کند، یکی 
از مدیران با تجربه کشور در حوزه ســاخت و ساز، بابت ساخت خط دو 
مترو در اصفهان به این شیوه متعجب شــد و در بازدید احساس غرور 
می کرد که چه ســطح بزرگی در زیرزمین خاک برداری شده است باید 
اذعان داشت عملیات مترو خط دو بر خالف گذشته و بدون اینکه کسی 

متوجه شود در حال ساخت است که کار بسیار هنرمندانه ای است.

احداث بزرگ ترین میدان جهان در اصفهان
شهردار اصفهان با اشــاره به اقدامات آینده از جمله احداث بزرگ ترین 
میدان جهان در اصفهان گفت: شــهرداری در حال توافق با ارتش است 
تا از فرح آباد تا اتوبانی که به کوه صفه می رسد میدانی 7۰۰ تا 8۰۰ هزار 
متری که در کنار آن یک پارک بیش از 3۰۰ هزار متر مربع قرار دارد ساخته 
شود؛ بحث های مقدماتی آن انجام شده و ارتش تمامی آن را پذیرفته 
است. در صورتی که این اتفاق در اصفهان رقم بخورد میدانی باالی یک 
میلیون مترمربعی به همراه یک پارک بزرگ و زیرگذر مربوط در اصفهان 
ساخته می شود.وی با اشــاره به پروژه تراموا، اضافه کرد: برای اجرای 
این پروژه در اصفهان گام های بزرگی برداشته شده است، نمی توانیم به 
دلیل برخی مشکالت دست روی دست بگذاریم مطالعات این پروژه 

انجام و کلیات آن مورد تصویب شورای عالی ترافیک قرار گرفته است.

 مکان یابی نمایشگاه های بین المللی
 و سالن اجالس سران به درستی انجام شده است

نوروزی با بیان اینکه مهندسان و مدیرانی که در گذشته پیشنهاد احداث 
نمایشگاه های بین المللی و سالن اجالس ســران را در کنارگذر شرق 
اصفهان داده اند مکان یابی بسیار درستی انجام داده اند، ادامه داد: این 
پروژه ها در مســیر رینگی قرار دارد که از آنجا می توان از فرودگاه بدون 
توقف به نمایشگاه و سالن اجالس رسید.وی تاکید کرد: طی دو سال 
گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان در ســالن اجالس کار اجرایی و آزادسازی 
شده است که اقدام بسیار بزرگی است و همچنین مراحل احداث مرکز 
نمایشگاه اصفهان پیشرفت بسیار خوبی داشته است.شهردار اصفهان 
تصریح کرد: با برخی از دســتگاه های نظامی توافقات بســیار خوب و 
بزرگی در حال انجام اســت، در این توافق ها بزرگراه شــهید الوی باز 
می شود به این معنا که ماشین هایی که از کنار پردیس آبشار رد می شوند 
و اکنون ساعت ها در ترافیک می مانند به آسانی می توانند به داخل شهر 
بروند که کار بسیار بزرگی است و مسیر شهر در منطقه شش و آبشار از 

گره های ترافیکی موجود رهایی می یابد.

رییس کمیســیون شهرســازی، معماری و عمران 
شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: چندی قبل در 
صحن علنی شورای شهر در خصوص تعیین تکلیف 
گستره های ویژه در طرح تفضیلی شهر اصفهان تذکر 
داده شد؛ اما در کنار این پهنه ها بخش هایی در برخی 
مناطق شهری وجود دارند که مستعد ایجاد طرح های 

گردشــگری برای ارتقای کیفیت اکولوژیک شــهر 
هستند.شیرین طغیانی افزود: در مجاورت کارخانه 
لوله یکی از پهنه های مهم شــهری بــا کاربری مراتع 
و جنگل کاری و با مســاحت 28 هکتار وجود دارد که 
متعلق به اداره آب منطقه ای و شرکت آب و فاضالب 
بوده و از یک سو به پارک کوهستانی قائمیه و از طرف 
دیگر در مجاورت دو کوه دنبه و قائمیه قرار دارد.رییس 
کمیســیون شهرســازی، معماری و عمران شورای 
اسالمی شهر اصفهان، با بیان اینکه صحبت هایی مبنی 
بر تفکیک و ساخت مجتمع های مسکونی با حداقل 

پنج طبقه در این پهنه مطرح است، تصریح کرد: شهر 
اصفهان نیازمند مکان هایی مانند صفه با ارزشمندی 
اکولوژی و گردشگری اســت که این پهنه با قابلیت 
بســیار زیادی که دارد می تواند بــه خوبی این نقش 
را ایفا کند.طغیانی خاطرنشــان کرد: فرآیند تفکیک 
شاید برای شهرداری درآمدزا باشد؛ اما شایسته است 
درآمد درازمدت اکولوژیک این پهنــه بر درآمد کوتاه 
مدت تغییــر کاربری و تفکیک اراضــی ترجیح داده 
شود بنابراین از رییس شورای شهر و شهردار اصفهان 

می خواهم بخش اکولوژی آن را جدی بگیرند.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
گفت: بر اساس مصوبات ســتاد استانی مقابله با 
شیوع کرونا در اصفهان از روز یکشنبه مجالس ختم 
و ترحیم تا اطالع ثانوی در آرامستان های شهر ممنوع 
است؛ اما زیارت اهل قبور و خاکسپاری اموات انجام 
می شود.احمدرضا مرادی اظهار کرد: طبق مصوبات 
ستاد استانی مقابله با شیوع کرونا در اصفهان آیین 

خاکســپاری اموات با تعداد محدودی از بستگان 
متوفی در آرامستان ها برگزار می شود.وی تصریح 
کرد: امکان زیارت اهل قبور برای مراجعه کنندگان 
به آرامستان های شــهر با رعایت فاصله اجتماعی 
و پروتکل های بهداشــتی وجــود دارد.مدیرعامل 
سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان تاکید 
کرد: شــهروندان باید از هرگونه تجمع و ازدحام به 

ویژه در محیط های سربســته خودداری کنند.وی 
با اشــاره به تعطیلی 11 غســالخانه در شهر، اظهار 
کرد: با توجه به شــیوع کرونا با همــکاری معاون 
دادستان و پیگیری های دانشگاه علوم پزشکی به 
منظور حفظ سالمتی شــهروندان ساکن در اطراف 
آرامستان های محلی، مقرر شد 11 غسالخانه فعال 

شهر تعطیل شود.

تذکر عضو شورای شهر به شهردار:

منافع اکولوژیک اصفهان بر درآمدهای مادی ارجح شود

برگزاری مجالس ختم و ترحیم در آرامستان های اصفهان ممنوع شد

با حضور فرماندهان و مسئولین نظامی و انتظامی استان برگزار شد؛

  برگزاری جلسه تکریم ومعارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه
 در لشکر 14 امام حسین )ع( 

مراسم تکریم ومعارفه مســئول نمایندگی ولی فقیه در لشکر 1۴ امام حســین )علیه السالم( با 
حضور فرماندهان و مسئولین نظامی و انتظامی استان اصفهان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی 
وتبلیغات لشکر 1۴امام حســین)علیه السالم(، در این مراسم حجت االســالم صادقی نماینده 
ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان )عج( ضمن تبریک به مناســبت میالد امام رضا)علیه السالم(

به چند اصل ایمان اشــاره کرد وگفت:امام رضا)علیه الســالم( مذهب،ایمان ، اعتقاد و اسالم ما را  
کامل می کند. ایشان نشانه های مومن واقعی را در چند چیز می داند:1-کارنیک و عمل صالح که 
همیشه آرزوی فرد مومن است. 2-کسی است که دیگران از شر او در امان باشند . 3-کار خیر اندک 
دیگران را بزرگ می بیند و عیب هارا کم می بیند. ۴- از یاد گیری و یاد دادن علم خسته نمی شود. 
5- گمنامی را ازشهرت بیشتر دوست دارد. ۶-از همه مهم تر هیچ کس را در دنیا نمی بیند مگر اینکه 
بگوید او از من بهتر و با تقواتر است.حجت االســالم صادقی در پایان صحبت های خود به عملکرد 
مسئول نمایندگی اشاره کرد و با تقدیر و تشکر از عملکرد وی ادامه داد:ایشان از جمله مدیران موفقی 
بود که با نواحی ،یگان هاو دیگر ارگان ها همکاری بسیار باالیی به خصوص در ماموریت جنوب شرق 
،آرام سازی شهر،کمک های مومنانه و...بارزمندگان و بســیجیان داشت.در این مراسم از زحمات 
حجت االسالم پیراسته تجلیل وتکریم به عمل آمد وحجت االسالم رییسی به عنوان نمایندگی ولی 
فقیه در لشکر مقدس امام حسین )ع( معرفی شــد.در ابتدای این مراسم، فرمانده لشکر1۴امام 
حسین)علیه السالم(ضمن خیرمقدم به تمام مدعوین، به ارائه  گزارشی از عملکرد مسئول نمایندگی 
لشکر1۴امام حسین)علیه الســالم(درزمینه حضور مسئول نمایندگی  در ماموریت  جنوب شرق، 
آرام سازی شهر،مبارزه با بیماری کرونا ،کمک های مومنانه پرداخت و...گفت: ازجمله خصوصیات 
مســئول نمایندگی را در چند مورد باید عنوان کرد:1-پابه پای فرماندهی آمدن با لباس رزم در همه 
ماموریت های لشــکر2- دلجویی از نیروهــا 3- محرومیت زدایی ۴-نقش راهنمــا و تعامل با 
فرماندهی وهئیت رییسه لشکر  5- پدری دلســوز ومومن ۶- سادگی وصمیمیت که بزرگ ترین 

درس برای همگان بود.

برپایی نمایشگاه معرفی فرهنگ 400 ساله  ارامنه جلفای اصفهان
مدیر مجموعه فرهنگی کلیسای وانک اصفهان گفت: در محوطه موزه مردم شناسی کلیسای وانک 
که با مشــارکت شــورای خلیفه گری ارامنه و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان راه اندازی شد، نمایشگاه دائمی معرفی فرهنگ ۴۰۰ ساله شامل پوشاک سنتی و با مشاغل 
مردم جلفا نو از عصر صفوی تاکنــون در محل این موزه به نمایــش در آمد.آریس داوتیان افزود: 
گوشه ای از هنر های هنرمندان جلفای )نو( از عصر صفوی تا دوران معاصر همراه معرفی هنرمندان 
در قالب هنر هایی همچون: بافته های سنتی، جواهر سازی، تولید آالت موسیقی، معماری و تزئینات 
وابسته به آن در این نمایشگاه در معرض دید دوســتداران تاریخ و فرهنگ، قرار داده شده است.

مدیر مجموعه تاریخی و فرهنگی کلیسای وانک با اشاره به سیر فرهنگ و تمدن در جلفای اصفهان 
افزود: در این نمایشگاه تالش شده تا سیر تکوینی فرهنگ و تمدن مردم جلفا را از بدو ورود به ایران 
و سپس تلفیق هنر قرون وسطای ارمنســتان با مکتب علمی و فرهنگی اصفهان در سده هفدهم 
میالدی و سپس تاریخ نوین جلفا در سده های نوزدهم و بیستم میالدی که بر اثر ارتباطات تجاری و 
فرهنگی ارامنه و به ویژه تجار ارمنی با سراسر جهان شکل گرفت ، در دید نگاه نسل جدید قرار گیرد.

آریس داوتیان گفت: در همین زمینه در این نمایشگاه برخی کارگاه های تجربه آموز به صورت زنده 
به معرفی برخی از صنایع دستی مردم جلفا به ویژه طال سازی، سوزن دوزی پرداخته و در عین حال، 
راویان جوان به صورت زنده ضمن معرفی آداب و رسوم و سنت های مردم ارامنه به معرفی مشاهیر 

ارامنه جلفای اصفهان نیز می پردازند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

 ایجاد بازار جدید 
کوثر 2 سپاهانشهر

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان 
از آغاز عملیات اجرایی بازار جدید کوثر شــماره 
دو سپاهانشــهر در ادامه برنامه »هر یکشنبه، 
یک افتتاح« خبر داد.محمد مجیری با اشاره 
به فعالیت های سازمان ســاماندهی مشاغل 
شهری اصفهان به خصوص در بخش بازارهای 
فعال روز کوثر، اظهار کرد: یکی از بازارهای روز 
کوثر شــهرداری، بازار کوثر شــماره دو واقع در 
سپاهان شــهر است که بســیار مورد استقبال 
همشهریان سپاهان شهر قرار گرفته است.وی 
افزود: این بازار در ســال 89 و در متراژی بالغ 
بر یک هزار متر مربع احداث شــد که نسبت به 
جمعیت و نیاز آن زمان سپاهانشهر جوابگو بود، 
اما اکنون با گسترش جمعیت و نیاز روز افزون 
مردم آن منطقه به تنوع محصــوالت و خرید 
بیشتر این بازار اکنون پاسخگوی نیاز شهروندان 
نیست.مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شــهری و فرآورده های کشــاورزی شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: کیفیت باالی محصوالت، 
قیمت مناسب و تخفیف دار بسیاری از اجناس، 
تنوع کاالها، حذف واسطه های غیر ضروری و از 
همه مهم تر در دسترس بودن این بازار موجب 
شده مردم خواســتار توســعه و گسترش آن 
باشند.وی با اشــاره به درخواست مدیر منطقه 
پنج، امام جمعه سپاهانشــهر و نیز شهروندان 
مبنی بر گسترش بازار روز کوثر، ادامه داد: پس 
از طرح این مطالبه مردمی، زمینی در مجاورت 
این فروشگاه فعلی با همکاری شهرداری منطقه 
پنج تملک شد که عملیات ایجاد بازار جدید در 
ادامه برنامه »هر یکشــنبه، یک افتتاح« آغاز 
می شــود.مجیری گفت: متراژ این بازار جدید 
دو هزار و 3۰۰ متر مربع همکف و دو هزار و9۰۰ 
مترمربع زیرزمین پارکینگ با اعتباری افزون بر 
15۰ میلیارد ریال است.وی از افتتاح بازار کوثر 
شــماره 15 واقع در محله پینارت اصفهان خبر 
داد و گفت: در حال حاضر 1۴ فروشــگاه کوثر 
در شهر فعال است که در ادامه عملیات احداث 
فروشگاه های کوثر، ساخت بازار شماره 1۶ در 
منطقه شهید کشوری نیز از سر گرفته می شود.

شهرداری سده لنجان در نظر دارد تعدادی از پالک زمین های مسکونی و کارگاهی خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر  از 
طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

»آگهی مزایده«

شهرداری سده لنجان

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان م الف:904150

شماره مجوز نوبت آگهیردیف
شورا

شماره 
پالک 

کاربری- مساحت 
موقعیت زمین

قیمت پایه 
هر متر مربع

قیمت پایه 
کل )ریال(

A172۴/۴۰ ۶51۶۶/ش/99نوبت دوم1
کارگاهی- منطقه 

کارگاهی
1/9۰۰/۰۰۰3/27۶/3۶۰/۰۰۰

۶5352۰۰/ش/99نوبت اول2
مسکونی – 
شهرک نگین

۶/۰۰۰/۰۰۰1/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۶53۶2۰۰/ش/99نوبت اول3
مسکونی- 
شهرک نگین

۶/۰۰۰/۰۰۰1/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۶5372۰۰/ش/99نوبت اول۴
مسکونی- 
شهرک نگین

۶/۰۰۰/۰۰۰1/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/۰۴/3۰ مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهرداری 
و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری و یا با شماره 52۴32323-۰31 تماس حاصل فرمایند.

نوبت اول
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اگر بدانید دقیقا به چه شهرهایی ســفر کنید، قطعا اوقات 
بســیار خوشــی را به همراه کودکان تان در مسافرت سپری 
خواهید کرد. در ادامه به فهرســتی از بهترین شــهر ها برای 

کودکان در دنیا اشاره می کنیم.
 سن دیگو: ســن دیگو خانه   لگولند و هم چنین، سی ورلد 
است. به همین خاطر، کودکان در سراسر دنیا آرزو دارند به 
این شهر ســفر کنند. از دیگر جاذبه های سرگرمی این شهر 
برای کودکان می توان به ساحل زیبای سن دیگو و مسیرهای 
طبیعی زیبای آن اشاره کرد؛ هم چنین، باغ وحش سن دیگو 
یکی از بزرگ ترین باغ وحش های دنیاست که باید بشناسید.

 لندن: ســفر به لنــدن حال هر آدمــی را از جملــه کودکان 
و نوجوانــان خوب می کند. شــاید تاریخ غنــی و معماری 
خیره کننده  این شــهر همان چیزی نباشــد که کودکان را به 
خود جلب کند، ولی رفتن به موزه مادام توسو حتما کودکان 
را بسیار خوشــحال می کند. هم چنین، سوار شدن در چرخ 
و فلک چشــم لندن نیز می تواند برای کودکان خاطره انگیز 
باشد؛  زیرا چشم لندن یکی از معروف ترین و بلندترین چرخ 
و فلک های دنیاست که شــگفت زده تان می کنند. بنابراین، 

اگر  وسع مالی تان نیز اجازه می دهد، حتما به لندن بروید.
 نیویورک: شــاید هر مادر و پدری در دنیا دل شــان بخواهد 
کودکان شان را به نیویورک ببرند تا شگفتی های این شهر را 

تجربه کنند. شما به همراه خانواده تان می توانید ساعت ها در 
اطراف سنترال پارک قدم بزنید، یا به پارک های مخصوص 
کودکان بروید که در سرتاســر شــهر قرار دارنــد. به عالوه، 
نیویــورک دارای برخی از جذاب تریــن و هیجان انگیزترین 
غذاهــای خیابانــی روی کره  زمین اســت؛ گشــت و گذار 
 در ایــن خیابان هــا نیــز می توانید بــرای کودکان  بســیار 

هیجان انگیز باشد.
 آمســتردام: آمســتردام به طور کلی دارای مردم شــاد و 
خونگرمی اســت. برای آن که این شــهر به یکی از بهترین 
شــهرهای جهان برای کــودکان تبدیل شــود، همین کافی 
اســت که ســازمان ملل کودکان هلندی را نامزد شادترین 
کودکان  جهان قرار داده اســت. این شــهر نه تنها چیزهای 
فوق العــاده ای برای تفریح و شــادی بزرگســاالن در خود 
جــای داده اســت، بلکــه ســرگرمی های هیجان انگیــز 
بیشــتری نیز برای کودکان و افــراد خانواده در این شــهر 
 وجــود دارد. بنابرایــن، آمســتردام را به همــراه خانواده

 بگردید!
 مناطق حفاظت شــده  مونتورده: کاســتاریکا پیشــرو در 
اکوتوریسم است  و به همین خاطر اگر این شهر را به عنوان 
مقصد سفرتان انتخاب کنید، حتما سفر شاد و خاطره انگیزی 
را به همراه کودکان تان تجربه خواهید کرد. کودکان تان  طی 

این سفر با یادگیری اهمیت توجه به طبیعت و زیستگاه های 
حیوانات از همیــن دوران کودکی، در آینده به شــهروندان 
مسئولیت پذیرتری تبدیل خواهند شد. بنابراین، اگر شرایط 
مالی و زمان برای تان مهیاست، حتما برای سفر به این شهر 

برنامه ریزی کنید.
 سن فرانسیســکو: پارک گلدن گیت در ســن فرانسیسکو 
گنجینه ای با ارزش برای کودکان اســت. با هر دفعه بازدید 
از این پارک که به وسعت هزاران هکتار گسترده شده است، 
همراه با کودکان تان ماجراهای جدیــد و دلپذیری را تجربه 
خواهید کرد.هم چنین، در این پارک موزه های علوم و فنون، 
اکسپلوراتوریوم و واگن های برقی نیز وجود دارند. هر روز در 
سن فرانسیسکو یک روز فوق العاده زیباست که می توانید با 

کودکان تان سپری کنید.
 ریکیاویک: ایســلند یکی از امن ترین کشورهای دنیا برای 
کودکان است؛ شاید برای تان بسیار تعجب آور باشد که بدانید 
مادران هنگام خرید کردن از فروشــگاه ها، نوزادان شــان را 
داخل کالسکه  بچه خارج از فروشگاه می گذارند تا به راحتی 
بخوابند.کودکان تان  باید شگفتی های طبیعی کشور ایسلند 
را مشاهده کنند و هیچ شهری برای این کار بهتر از ریکیاویک 
نیست تا دلبندان تان بتوانند از زیبایی های طبیعی این کشور 

بهره مند شوند.

آشپزی
مافین 

هویج و کدوسبز 
 مواد الزم: آرد سفید یا کامل دو پیمانه، بکینگ پودر یک قاشق 

چای خوری،جوش شیرین یک دوم قاشق چای خوری،نمک یک دوم 
قاشق چای خوری،پودر دارچین دو قاشق چای خوری،پودر زنجبیل یک دوم 

قاشق چای خوری،جوز  یک چهارم  قاشق چای خوری،میخک یک هشتم قاشق 
چای خوری، شکر سفید یک دوم پیمانه ، شکر قهوه ای روشن یک دوم پیمانه ، روغن کانوال 

یک چهارم پیمانه +  دو قاشق غذاخوری ، سس سیب یک چهارم پیمانه، شیرین نشده،تخم 
مرغ دو  عدد، اسانس وانیل یک  و یک دوم  قاشق چای خوری، هویج  یک پیمانه ،پوست گرفته 

و رنده شده ریز، کدو سبز  یک پیمانه ، پوست نگرفته و رنده شده، گردو سه چهارم پیمانه 
طرز تهیه:  فر را با حرارت 175 درجه سلسیوس گرم کنید. یک قالب مافین 12 تایی را کاغذ مافین 

بگذارید. آرد، بکینگ پودر، جوش شیرین، نمک، دارچین، زنجبیل، جوز و میخک را به مدت 20 ثانیه 
با یک همزن دستی فنری مخلوط کنید و کنار بگذارید. در کاسه ای دیگر، شکر سفید و قهوه ای، 
روغن کانوال، سس سیب، تخم مرغ و وانیل را ریخته و با هم مخلوط کنید. هویج و کدو سبز رنده 

رشده را داخل این کاسه بریزید. مخلوط آرد و گردو را در صورت استفاده ریخته و همه مواد 
را با هم مخلوط کنید. حاال مواد را داخل قالب های مافین آماده شده بریزید و هر 

کدام را نزدیک به انتها پر کنید. قالب مافین را داخل فر بگذارید. اجازه دهید 
مافین ها در فر بمانند یعنی حدود 20 تا 24 دقیقه. بعد از این زمان، 

قالب را از فر خارج کرده روی توری شیرینی پزی 
بگذارید تا کامال خنک شود.

بهترین شهرها برای مسافرت با کودکان در سراسر جهان

آماده شدن نسخه نهایی »جعبه کوچک 
فلزی« تا یک ماه آینده

»مالقات« ایرانی در چهار جشنواره 
بین المللی

محمد بصیری، کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت آماده سازی 
نسخه نهایی »جعبه کوچک فلزی« گفت: بخش جلوه های ویژه و 
تدوین این فیلم به صورت همزمان پیش می رود و فکر می کنم حدود 
یک ماه آینده نسخه نهایی آماده شود البته مستلزم این است که کرونا 
وقفه ای در کار ایجاد نکند.وی بیان کرد: به علت حساسیت هایی که روی 
جلوه های ویژه این اثر داریم باعث شده کلیت مسائل فنی آن زمانبر شود.

فیلم کوتاه »مالقات« به کارگردانی و تهیه کنندگی آزاده موسوی به چهار 
جشنواره بین المللی دیگر راه پیدا کرد.این جشنواره ها شامل جشنواره 
بین الملی بوداپســت در مجارستان، جشــنواره بین المللی سدیسی 
کورتو فیگاری در ایتالیا، جشنواره بین المللی زنان سئول در کره جنوبی 
و جشنواره بین المللی کادوما در ژاپن اســت.مالقات، داستان یک زن و 
فرزندش است که برای مالقات همسرش در زندان خود را آماده می کنند.

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان در خصوص افزایش تولید ریل در شرکت 
ذوب آهن اظهار کرد: در سال جاری برای افزایش تولید ریل تغییراتی در فرآیند 
تولید و جمع آوری ریل ایجاد شد که باعث شد تولید این محصول در سه ماهه 
ابتدای سال جاری سه برابر مدت مشابه در ســال قبل باشد، در حال حاضر 
ماهیانه حدود 6 هزار تن ریل تولید می شود و چشم انداز تولید این محصول در 

ذوب آهن ماهانه 10 هزار تن است.
محمدامین یوسف زاده با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان دو قرارداد کلی برای 
تامین ریل با شرکت زیرساخت و قرارگاه خاتم االنبیا)ص(و یک قرارداد نیز با 
شرکت گل گهر دارد، افزود: برنامه امسال ذوب آهن، تولید 100 هزار تن ریل تا 
پایان سال است که بدون شــک بیش از نیاز مصرفی کشور است.وی با اشاره 
به اقدام ذوب آهن اصفهان جهت تولید ریل جدید با عنوان ریل سوزن گفت: 
مسئوالن شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور در بازدید از 
ذوب آهن اصفهان درخواست ریل E1A160 یعنی ریل سوزن داشتند که با ریل

E1 60  هماهنگ است.یوسف زاده افزود: ریل سوزن، محصول خاصی است 
که تامین آن به شدت مشکل و غیرممکن شــده است این نوع ریل هیچ نوع 
محور تقارنی ندارد و در نورد هر چه پروفیل نا متقارن تر باشد تولید آن سخت تر 
می شود.مدیر مهندســی نورد ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: این شرکت با 
توجه به اینکه امکان واردات ریل ســوزن وجود نداشت و تامین این محصول 
ارزش ملی دارد و بدون توجه به منافع مالی، طراحی این محصول برای تولید 
را آغاز کرد، امیدواریم طی دو تا سه ماه آینده طراحی آن تمام شود و همزمان 
غلتک ها را نیز در این مدت تامین می کنیم و پیش بینی این اســت که تا آخر 
شهریور یا اوایل مهر ماه ریل جدید را که بسیار با ارزش است برای کشور تولید 
کنیم.وی با اشاره به اینکه سفارش ریل سوزن امسال 2 هزار و 500 تن است، اما 
مشتری اعالم کرده است تا 5 هزار تن نیز تحویل می گیرد، بیان کرد: سوزن ها 
مثل چهارراه هستند زمانی که از ایستگاه اصلی به سمت شهری حرکت می کنیم 
و قطار می خواهد تغییر جهت بدهد این ریل ســوزن به صــورت اتوماتیک یا 
دستی مسیر را عوض می کند.یوسف زاده افزود: ریل سوزن را تقریبا نیمه آماده 
تحویل می دهیم سپس مشتری ســر و ته ریل را تراشکاری می کند تا از این 
طریق کم کم قطار به خط مورد نظر متمایل شود، همان طور که اشاره شد تولید 
این محصول کاربردی و اســتراتژیک از اهمیت بسیار خاصی برخوردار است.

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با اشاره به سیاست ذوب آهن اصفهان 
جهت تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر، اظهار داشــت: ورق سازه های 
فوالدی یکی از محصوالت جدید ذوب آهن اصفهان است که تولید آن به خوبی 
در حال انجام اســت، اخیرا 10 هزار تن از این محصول در سایزهای300 در 10، 
15،20 و 25 تولید و تحویل خریدار شد در این راستا پیگیر دریافت گواهینامه 
CE برای این محصول هســتیم.وی افزود: توسعه خط چپ نورد 650 نیز در 
دست اقدام است که بدین منظور سفارش تجهیز اره و دریل به کشور اتریش 
داده شده است و مقرر شــده تا پایان پاییز تحویل شود اگر این تجهیز نصب 
شود، ظرفیت تولید در شیفت به 300 تن می رسد یعنی میانگین اگر بد بینانه 
هم به موضوع نگاه کنیم، 15 هزار تن تولید در ماه داریم.مدیر مهندســی نورد 
ذوب آهن اصفهان خاطرنشــان کرد: تعهداتی نیز در خصوص تحویل تیرآهن 
به بازار داریم. با انجام اقدامات اصالحی در نــورد 650 حدود 200 هزار تن ریل 

و 300 هزار تن تیرآهن در طول ســال تولید می شود که عدد چشمگیری برای 
این نورد محسوب می شود، بر این اساس تولید ریل دو برابر می شود که نشان 
دهنده آینده بسیار درخشــانی برای تولید در نورد 650 است.وی گفت: قبل از 
توسعه نورد 650، هفت پروفیل شــامل تیرآهن 18،20،22،24،27 و 30 و دو 
نمونه تیرآهن H در نورد تولید می شــد اما با توســعه نورد، حدود 30 پروفیل 
اضافه شده است که ارزش افزوده باالیی را برای کارخانه در پی دارد.یوسف زاده 
گفت: از ابتدای تولید ریل در ذوب آهن اصفهان که قابل عرضه به بازار بود یعنی 
از ابتدای ســال ۹8 تا االن حدود 30 هزار تن ریل وارد بازار کردیم، تولید ســه 
برابری ریل در سه ماهه اول سال جاری نشان می دهد که امسال تولید ریل از 
این ارقام فراتر می رود.مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه 
سال جدید از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان »جهش تولید« نام گذاری 
شد، تصریح کرد: با طراحی و نصب تجهیزات جدید در نورد ذوب آهن اصفهان، 
افزایش تولید را رقم زدیم و طی ســه ماهه اول سال جاری حدود 15 هزار تن 
ریل وارد بازار کردیم در حال حاضر انبار کارگاه ظرفیت ندارد و انباری در بیرون از 
کارگاه برای ریل های تولیدی در نظر گرفته شده است.وی افزود: در حال حاضر 
ریل را بر اساس سه قرارداد همزمان بارگیری و حمل می کنیم، دو شفیت برای 
زیرساخت، یک شیفیت برای قرارگاه خاتم االنبیا)ص( و در البه الی این تولید و 
ارسال ها زمانی که از تعهد فراتر می رویم، هم زمان برای گل گهر تولید ریل انجام 
می دهیم، از اواسط سال گذشته تا االن ۹ هزار تن ریل به گل گهر، حدود 10 هزار 
تن ریل به شرکت زیرساخت، و 2 هزار و 500 تن ریل به قرارگاه خاتم االنبیا)ص( 
تحویل دادیم.مدیر مهندسی نورد ذوب آهن، کلیه فرآیند تولید در کارگاه نورد 
650 این شرکت را مطابق استاندارد دانســت و گفت: ذوب آهن با تولید ریل 
چرخه اشتغال زایی را در کشور روز به روز گســترده تر می کند. قبال  که واردات 
ریل را داشتیم پیمانکاران نمی توانستند دقیق روی پیشرفت پروژه ها حساب 
کنند و کارگران برای کار دچار مشکل می شــدند. االن که ریل مستمر تولید و 
تحویل می شود این مباحث وجود ندارد و ریل به راحتی در اختیار مشتری قرار 
می گیرد، پیمانکار و کارگر بیکار نمی شوند که در این شرایط اهمیت بسیاری دارد 
و در مجموع امنیت شغلی ایجاد می شود.وی اظهار داشت: تالشگران ذوب آهن 
اصفهان با تولید ریل بر اساس استاندارد DIN EN 13674 که واقعا فرآیندی 
بسیار پیچیده و سخت اســت هم افتخاری بزرگ برای شرکت و کشور را رقم 

زدند و هم اینکه از خروج میلیون ها دالر از کشور جلوگیری شد.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان پیرامـون آخریـن 
وضعیت مشـکالت آب و فاضالب در شهرسـتان چادگان اظهار داشـت: 
در خصـوص تامیـن آب پایـدار برای شـهرهای غـرب اسـتان اصفهان، 
شـرکت آب منطقـه ای تعریـف کـرده کـه تمامـی شـهرهای فریـدن، 
فریدون شـهر، چـادگان و بویین میاندشـت از ایـن موضـوع منتفـع 
خواهنـد شـد کـه ایـن موضـوع از سـوی نماینـده مجلـس ایـن حوزه 
انتخابیـه و همچنیـن شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهـان پیگیری 

شـده و اجـازه تخصیـص آب آن نیـز گرفته شـده اسـت.
هاشـم امینی ادامه داد: در بحث آب روسـتاها به ویژه آب روسـتاهای 
سـینه کوه نیـز، بخشـی از لوله گـذاری خـط انتقـال آن انجـام شـده و 
اعتبـاری بیـش از 22 میلیـارد ریـال بـرای آن تخصیـص داده ایـم؛ در 
بحـث تصفیه خانـه ایـن 5 روسـتا نیـز تـا 45 روز آینـده پیمانـکار آن را 
مشـخص خواهیم کـرد و ویژگـی ایـن تصفیه خانـه نیز پکیج بـودن آن 
اسـت و نیازی به سـازه های بتنی نـدارد تا عمـل تصفیه آب شـرب این 

5 روسـتا را برعهـده بگیرد.
وی تصریـح کرد: بر اسـاس دسـتور اسـتاندار اصفهان، با حضـور دوتن 
از معاونان شـرکت آبفای اسـتان، موضـوع تصفیه خانـه آب و فاضالب 
چـادگان کـه بسـیار پیشـرفته و بی نظیـر در کشـور خواهد بود، بررسـی 
مـی شـود. در ایـن تصفیه خانـه عمـل پایـش آب و فاضـالب همزمان 
باهـم انجـام خواهـد شـد و بـه ایـن صـورت کـه همزمـان فاضـالب به 

پسـاب تبدیل می شـود، ایـن پسـاب را هـم تبدیل بـه آب کنیم کـه کار 
بسـیار بزرگـی خواهـد بود.

امینـی ادامـه داد: همچنیـن موضـوع آب روسـتاهای شهرسـتان بـا 
حضـور مسـئوالن اسـتانداری و آبفـای اسـتان در فرمانـداری چادگان 
مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفت.مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان اصفهان دربـاره میزان پیشـرفت پروژه فاضالب چـادگان گفت: 
عملیات لوله گذاری فاضالب شـهر چـادگان حدود 60 درصد پیشـرفت 
فیزیکـی داشـته و پـروژه تصفیه خانـه نیـز در فـاز یـک 65 درصـد 
پیشـرفت داشـته اسـت کـه تـا پایـان آبان مـاه فـاز یـک آن بـه پایـان 
می رسـد و پـس از آن وارد تکمیل مرحلـه الکترومکانیکال می شـویم 
کـه بسـیار خوش بیـن هسـتیم یکـی از مدرن تریـن تصفیه خانه هـای 
کشـور کـه فاضـالب را بـه آب تقریبـا قابـل شـرب تبدیـل می کنـد، در 
چـادگان احداث شـود.وی گفـت: اعتبـاری بالـغ بـر 200 میلیـارد ریال 
بـرای تکمیـل پـروژه فاضـالب چـادگان نیاز اسـت کـه در حـال تامین 
اعتبار بـرای تکمیـل ایـن پـروژه هسـتیم.امینی در پایان دربـاره تاریخ 
تکمیـل پروژه هـای مربـوط بـه آب در چـادگان گفـت: بـا انتخـاب 
پیمانکار پروژه تصفیه خانه آب روسـتاهای سـینه کوه تـا 45 روز آینده، 
سـعی داریم تـا پایـان سـال آب را به روسـتاهای سـینه کوه برسـانیم؛ 
 همچنیـن بـرای سـایر روسـتاهای ایـن شهرسـتان نیـز برنامه هایـی 

تدوین کرده ایم.

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان خبر داد:

افزایش 3 برابری تولید ریل طی 3 ماهه ابتدای سال
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

ساخت مدرن ترین تصفیه خانه کشور در چادگان

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