
بر اساس آخرین آمار،  میزان بیکاری در اصفهان یک درصد افزایش یافته است؛

»کرونا« نفس اشتغال را گرفت
3

 صرفه جویی 100 میلیارد تومانی!
 وقتی اقدام به موقع مدیریت شهری در خرید اتوبوس های جدید به نفع  اصفهان می شود؛

7

 جانشین رییس صمت
 اصفهان خبر داد:

  تولید روزانه ۵00 تا 
 ۷00 هزار ماسک 

در اصفهان

 هفته بیست و پنجم 
رقابت های لیگ برتر؛

 جدال اصفهان- تبریز
 با چاشنی حساسیت

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

 جمع آوری ماسک
  از زباله ها در اصفهان

 صحت ندارد

3

5

6 8

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
فوالد مبارکه خبر داد:

شاخص های ایمنی فوالد 
 مبارکه در باالترین 
سطح جهانی قرار دارد

4

واکنش فرمانده یگان حفاظت میراث 
 فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری
 به تخریب شناسنامه کتیبه جونقان:

 هیچ تخریبی
 اتفاق نیفتاده است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 26 تیر 1399 
 24 ذی القعده  1441 

 16 جوالی 2020
 شماره 3021

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

5

برگزاری نخستین 
رزمایش سایبری 

 بیمه سالمت
 در نصف جهان

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  9225 
  مورخ  99/4/23     نوبت چاپ اول

اداره كل نوسازي 
مدارس استان 

اصفهان

1.دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان            
2.موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3.تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشــار آگهی 99/4/25   لغایت مورخ  

  99/4/28
ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ  99/5/8

ج( زمان گشــایش پاکات اسناد مناقصه روز  پنجشــنبه    مورخ  99/5/9  در محل 
سالن جلسات  

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزامًا بایستی با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان 
و ابنیه مطابقت داشته باشد.

ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اســاس بخشــنامه ســرجمع )شماره 
96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردی از بخشــنامه ســرجمع به شــماره 

97/446861 مورخ 97/8/22( می باشد 
نشانی تحویل اســناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی 

بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان     )تلفن تماس: 32222889(
4.نوع تضمین قابل قبول شــرکت در مناقصه:  الف( سپرده )واریز به شبای شماره 

780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزی (
  ب( ضمانتنامه معتبر بانکی

5.مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت 
برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

 متــن ايــن مناقصــه در پايــگاه اينترنتــیwww.nosazimadaresisf.ir و  
  iets.mporg.ir قابل رويت مي باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهانم الف:915875

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ) ریال(

مبلغ برآورد اولیه به ریال )بر 
اساس فهرست بها سال 99(

نوبت 
مناقصه

1
تکمیل مدرسه بنیاد برکت 

حبیب آباد )معلم           حبیب 
آبادی( برخوار

اول1/209/000/00024/161/394/792 10 ماه 2099004038000035

2
تکمیل پروژه خسروی حسینی 

)سالن( آران و بیدگل
اول2267/000/0005/327/108/778 ماه2099004038000034 

3
تکمیل مدرسه حاج سید 

علی جناب ناحیه 4
اول5646/000/00012/900/502/309 ماه 2099004038000033

4
تکمیل مدرسه شهید جالل 

هاشمی دامنه فریدن
اول5238/000/0004/750/204/608 ماه2099004038000036 

5
تکمیل توسعه مدرسه هنرستان 

امام رضا خور و بیابانک
اول4402/000/0008/034/107/500 ماه2099004038000037

6
تکمیل مدرسه بنیاد برکت 
حسین آباد تیران و کرون

اول11930/000/00018/584/047/785 ماه2099004038000032

7
تکمیل مدرسه ابوریحان 

)ظهوریان( ناحیه 6
اول8638/000/00012/751/997/601 ماه2099004038000039

8
توسعه و تجهیز مدارس ابتدایی 

)مدرسه زینت سلیمانی( 
شهرستان چادگان

اول4279/000/0005/576/454/689 ماه2099004038000039

دوم3267/000/0005/321/964/835 ماه 2099004038000031تکمیل مدرسه غیاثی بن رود9

نوبت دوم
شرکت توزیع برق آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرستان اصفهان

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

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی 
دولت )ستاد(

موضوع 
مناقصه

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی 
اسناد 

ارزیابی 
کیفی

بازگشایی 
پاکات 
مناقصه

مبلغ تضمین

99140502099001211000015
تأمین 

خدمات 
خودرویی

1399/04/261399/04/311399/05/111399/05/12
متعاقبًا اعالم 

می گردد
1/600/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری 

روز شنبه مورخ 1399/05/11 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: 

اصفهان چهار باغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، 

تحویل نمایند. به پیشنهادهایی  که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

 http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34121482-031 واحد مناقصات و خرید- آقای عظیمی و جهت آگاهی بیشتر در مورد 

الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 32240684 اداره نظارت بر خدمات عمومی تماس حاصل فرمائید. 

جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه : مرکز تماس: 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس 

حاصل فرمائید.

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

  مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارک و فعالیت های خود، در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی 

https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. ) در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

 شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و 

مزایده ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

  حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

  به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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کاخ سفید برنامه اخراج دانشجویان خارجی را متوقف کرد
دولت دونالد ترامپ برنامه خود برای اخراج دانشــجویان بین المللی را متوقف کرده است.دونالد 
ترامپ، رییس جمهوری آمریکا هفته پیش دســتور داده بود دانشــجویانی که به دلیل همه گیری 
کرونا به دوره های غیرحضوری و آنالین روی آورده اند، باید آمریکا را ترک کنند و دوره آموزشی خود 
را در کشورشان ادامه دهند.دانشگاه هاروارد و دانشگاه تکنولوژی ماساچوست )ام.آی.تی( هر دو 
به دلیل این سیاست تازه علیه دولت به دادگاه شکایت کرده بودند.قاضی آلیسون در ماساچوست 
گفته اســت دو طرف در این پرونده به توافق رســیده اند.هفته گذشته به دانشــجویان خارجی که 
کالس هایشان به دلیل همه گیری غیرحضوری شده بود، گفته شد تنها در صورتی می توانند در آمریکا 
بمانند که در ترم پاییز به دوره حضوری تغییر رشته دهند. سازمان گمرک و مهاجرت آمریکا اعالم کرد، 

دانشجویی که از این سیاست تازه پیروی نکند از این کشور اخراج خواهد شد.

پنتاگون خروج از ۵ پایگاه نظامی افغانستان را تایید کرد
وزارت دفاع آمریکا با تایید خروج از ۵ پایگاه نظامی افغانستان، مدعی تداوم همکاری های امنیتی با 
دولت کابل شد.»جاناتان هافمن« سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، خبرها مبنی بر خاتمه فعالیت در ۵ 
پایگاه نظامی افغانستان را تایید کرد و مدعی شد این اقدام در راستای عمل به توافق صلحی صورت 
می گیرد که در ماه میالدی فوریه بین واشنگتن- طالبان منعقد شد.به ادعای هافمن، حدود ۸ هزار 
نیروی آمریکایی در افغانستان باقی می مانند و ۵ پایگاه که پیش از این در اختیار آنها بود؛ به شرکای 
افغان منتقل شده است.وی در ادامه مدعی شد که آمریکا به مبارزه با تروریسم، آموزش نیروهای 
امنیتی افغان و حمایت از این نیروها در افغانســتان، ادامه خواهد داد.پیش تر، یکی از مسئوالن 
وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش فاش شود در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی گفته بود: طبق 
توافق نامه امضا شده میان آمریکا و گروه طالبان، واشنگتن با تعطیل کردن فعالیت ۵ پایگاه نظامی 

خود، تعداد نظامیانش در افغانستان را به ۸ هزار و ۶۰۰ نفر کاهش داده است.

6۷ نماینده پارلمان کانادا خواستار تحریم چین شدند
جمعی از نمایندگان پارلمان کانادا با اســتناد به قانون آمریکایی »ماگنیتســکی« و در همراهی با 
واشنگتن؛ خواستار تحریم مقامات چین به دلیل موضع آنها در قبال تبت و هنگ کنگ شدند.بیش 
از ۶۰ قانونگذار کانادایی در نامه ای خواستار توسل دولت اتاوا به قانون »ماگنیتسکی« برای اعمال 
تحریم علیه مقامات چینی شــدند که به زعم آنها ناقض حقوق بشر در مناطقی چون هنگ کنگ و 
تبت هستند.قانون ماگنیتسکی در دسامبر ۲۰۱۲ و در دولت باراک اوباما در کنگره آمریکا به تصویب 
رسید تا مقامات روسیه را به ادعای نقش داشتن در قتل »سرگئی ماگنیتسکی« در زندانی در مسکو 
)۲۰۰۹( تحریم کنند. بعدها این قانون به دیگر کشــورهای به زعم آمریکا متخلف تعمیم داده شد. 
روابط اتاوا-پکن بعد از آنکه کانادا در ۲۰۱۸، »منگ وانژو« از مدیران اجرایی هوآوی را به اتهام نقض 

تحریم های ضد ایرانی بازداشت کرد و درصدد استرداد او به آمریکا برآمد؛ تیره شد.

نگرانی ژاپن از توانایی کره شمالی برای حمله به این کشور
ژاپن در یک گزارش رسمی از توانایی کره شــمالی برای حمله به این کشور با موشک های مجهز به 
کالهک اتمی به برخی مناطق این کشور ابراز نگرانی کرده است.به نوشته خبرگزاری »یونایتدپرس 
اینترنشنال« در گزارش رسمی ژاپن ابراز نگرانی شده حکومت کره شمالی بعد از دستیابی به توانایی 
کوچک سازی کالهک هسته ای و سوار کردن آنها روی موشک های بالیستیک احتماال توان هدف 
قرار دادن اهدافی را در ژاپن دارد.در این گزارش تاکید شــده که موشک های برد کوتاه کره شمالی 
قادرند کره جنوبی و بخش هایی از ژاپن را در برد خود داشته باشند. این موشک ها قابل شناسایی 

نبوده و موجب مشکالتی برای شبکه های دفاعی ژاپن خواهند شد.

تب تند نمایندگان با تذکر رهبر انقالب فروکش کرد؛

استیضاح منتفی شد

از زمانــی کــه نماینــدگان در مجلس به  علیرضا کریمیان
ظریف، وزیر امور خارجه کشور تاختند و او 
را درغگو خطاب کردند، زمزمه ها برای استیضاح و اعمال فشار بیشتر 
بر دولت از سوی بهارستان نشــینان مطرح شد. کار به جایی رسید که 
حرف و حدیث ها در آستانه عمل قرار گرفت و طرح استیضاح روحانی 
 از ســوی برخی از نمایندگان کلید خورد؛ اتفاقی که در شــرایط حاضر 

می توانست برای موقعیت کشور خطرآفرین باشد.
آنچه از مجموع اظهــارات و نگاه نمایندگان به مســائل در همین چند 
هفته شروع کار مجلس می توان فهمید این اســت که اغلب این راه 
یافتگان به بهارستان بنا را بر مخالفت و فشــار بر دولت گذاشته اند تا 
شاید از این طریق بتوانند به خواسته های خود یا به قول برخی از آنها 
سر و سامان دادن به اوضاع کشور برسند، در واقع بسیاری از این تازه 
رســیده ها به جای ارائه راهکار و برنامه برای اداره بهتر کشــور تالش 
کردند تا صورت مســئله را پاک کنند. رویه ای که نه تنها از سوی رهبر 
انقالب تایید نشــد بلکه مورد نکوهش هم قرار گرفت؛ در دیدار اخیر 
رهبر انقالب با نمایندگان مجلس ایشان تاختن به دولت و بی احترامی 
بــه وزرا را کاری غیر صحیح دانســتند و مجلــس را از آن منع کردند.

حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردنــد روابط مجلس با دولتمردان 
باید مطابق قانون و شرع باشد، یعنی ســول و تفحص به عنوان حق 
مجلس وجود داشته باشد؛ اما توهین و دشــنام و نسبت بدون علم 
به دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست و برخی از این نسبت ها حرام 
شرعی است.رهبر انقالب اسالمی خاطرنشــان کردند: حضور وزرا در 
یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار بسیار 
خوبی بود اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود.ایشان افزودند: 
از برخوردهای احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر 
مخالف متین، خردمندانه، قوی و قابل توجیه باشد. این سخنان آبی 
بر آتش شــعله ور برخی از نمایندگان بود و پس از این دیدار بسیاری 
از مواضع در برابر دولت نرم تر شد و حتی مجلس از ظریف بابت رفتار 
برخی از نمایندگان با وی دلجویی کرد. در ادامه واکنش ها به سخنان 
رهبری،  نمایندگان طراح اســتیضاح رییس جمهور هم از این برنامه 
انصراف دادند تا زنجیره تقابل مجلس و دولت رسما از میان برداشته 
شود، بر این اساس طراحان طرح استیضاح رییس جمهور اعالم کردند 

از ادامه پیگیری این طرح منصرف شده اند.
حدود ۱۰ نماینده مجلــس که پیگیر طرح اســتیضاح رییس جمهور 

و متقاعد کردن دیگــر نمایندگان برای حمایــت از این طرح بودند، از 
پیگیری این طرح منصرف شدند.

حجت االسالم جواد نیک بین، نماینده مردم کاشمر و از طراحان طرح 
اســتیضاح رییس جمهور، با تایید این خبر گفت: بــا توجه به بیانات 
اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر کمک به دولت برای رفع مشکالت، 
تصمیم گرفتیم به جای طرح استیضاح، طرح های اقتصادی را دنبال 

کنیم. 
با تغییر این رویه حال باید دید مجلس چطور راه تعامل با دولت را در 
پیش خواهد گرفت و نمایندگان چگونه به همیاری دولت خواهند آمد. 
در مجلسی که اکثریت خود را اصولگرا می نامند و اصل اصولگرایی را بر 
مخالفت با دولت می گذارند، ممنوعیت انتقاد از دولت بخش زیادی 
از نمایندگان که برنامه ای به جز آن نداشــتند را به حاشیه خواهد برد 
و بخشی دیگر هم در عمل توانی برای هدایت دولت نخواهند داشت. 
 نکته قابل توجه این اســت که رســیدن به صدایــی واحد در مجلس
 می تواند در خروج از برخی از بن بست های سیاسی و اقتصادی کشور 
موثر باشــد؛ اتفاقی که البته باید دید تا چه حــد در کنار تندروی های 

برخی از نمایندگان این دوره محقق خواهد شد.

نایب رییس مجلس گفت: چینی هــا اکنون خریدار 
گازی هســتند که خط لوله آن تا مرز پاکســتان رفته 
اســت؛ چین تمایل دارد از طریق راه شمال به جنوبی 
که در پاکســتان احداث کرده این گاز را به چین ببرد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به مباحث 
مطرح شــده پیرامون ارتباطات ایران و چین و اینکه 
موضوع واگذاری کیش به چینی ها صحت دارد یا خیر، 
اظهار کرد: خوشبختانه متون انگلیسی و فارسی این 
موافقت نامه در ســایت ها منتشر شده ؛اما چیزی که 
مسلم است هنوز چنین توافقی رسمی نشده است.وی 
افزود: هر معاهده، توافق نامه یا پروتکلی میان ایران و 
کشورهای دیگر بعد از نهایی شدن میان دولت ها باید 

برای تصویب به مجلس شورای اسالمی بیاید که نمونه 
آن موافقت نامه جلوگیری از اخــذ عوارض مضاعف 
میان ایران و هند بود که هفته گذشته در صحن علنی 
مجلس بررسی و مقرر شد دو کشــور میزان عوارض 
دریافتی را کمتر کنند.نایب رییس مجلس شــورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه تمام موافقت نامه های بین 
المللی و کنوانســیون ها به مجلس می آید و در آنجا 
متن آن علنی می شود، گفت: طی دو سال و نیم گذشته 
مذاکرات میان ایران و چین در حال انجام بوده، اما هنوز 
از سوی هیچ کدام از دو دولت ایران و چین قطعی نشده 
است. قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه چین یک 
برنامه توسعه جهانی به نام )همگرا( را دنبال می کند و 

در پی آن سرمایه گذاری عظیمی در بندر گوادر پاکستان 
انجام داده، تصریح کرد:  چینی هــا برای تقویت این 
پروژه توسعه ای یک خط ریلی و جاده ای از پاکستان 
به چین کشیده اند.وی گفت: جمهوری اسالمی ایران 
در منطقه گسترده مکران و چابهار امکانات ویژه ای دارد 
که می تواند برای گسترش تجارت خود با جهان از این 

ظرفیت عظیم استفاده کند.

ناگفته های قرارداد ایران و چین از زبان نایب رییس مجلس

مقامات ارشد سفارت هند در تهران با اشاره به عزم این کشور برای توسعه بندر چابهار اعالم کردند دهلی نو متعهد به تامین مالی راه آهن چابهار- زاهدان است .به 
گزارش  رسانه های هند ،قرار است احداث  راه آهن چابهار به زاهدان در دو بخش  آماده سازی زمین برای قرار دادن ریل های آهنی توسط ایران و تامین ریل های 
فوالدی توسط هند انجام شود. هندی ها تحریم های آمریکا در بخش فوالد را از دالیل اجرا نکردن تعهدات خود برای  سرمایه گذاری در راه آهن چابهار - زاهدان 
عنوان کرده اند و این درحالی است که آمریکا پیش  از این چابهار را از تحریم ها معاف کرده است .این رسانه ها به نقل از مقامات ایرانی اعالم کردند انتظار می رفت 
هند عالوه بر سرمایه گذاری در بندر چابهار نقش فعال تری در ساخت و تامین مالی مسیر حمل و نقل چابهار به زاهدان و زاهدان به سرخس در مرز ترکمنستان 
ایفا می کرد.ایران به  دلیل فعال نبودن هند در تامین مالی این پروژه با  استفاده از ظرفیت مهندسی و سرمایه گذاری خود این طرح را آغاز کرده است .در حالی 
که به دلیل تاخیر هند در آغاز پروژه ریلی چابهار به زاهدان، ایران روند تکمیل آن را به تنهایی آغاز کرده است، مقامات این کشور اعالم کردند که هند در مراحل بعدی 
خواهد توانست به این پروژه بپیوندد. یک مقام هندی گفت: درحالی که پروژه چابهار از تحریم های آمریکا معاف شده است، در مورد پروژه ریلی چابهار به زاهدان، 
شک و تردید وجود دارد. هند هم اکنون در حال مذاکره با آمریکا برای رفع این شک و تردیدهاست و تا زمانی که وضعیت جغرافیایی و سیاسی مشخص تر شود 

)احتماال تا پایان سال میالدی جاری و بعد از انتخابات آمریکا( هند خواهد توانست در مراحل بعدی به این پروژه بپیوندد. 

نقل قول روزهند، متعهد به تامین مالی راه آهن چابهار- زاهدان است

وز عکس ر

کرونا دیدارهای 
دیپلماتیک را 

تغییر داد
دیدار و گفت وگوی صدراعظم 
آلمان با نخســت وزیر ایالت 

باواریای آلمان روی قایق

رییس کمیسیون اصل نود انتخاب شد
بـا اکثریـت آرای نماینـدگان نصـرا... پژمانفـر بـه عنـوان رییـس کمیسـیون اصـل نـود مجلس 
کثریـت آرای  انتخـاب شـد.در نشسـت علنـی روز گذشـته مجلـس شـورای اسـالمی بـا ا
نماینـدگان حجـت االسـالم نصـرا... 
مشـهد  مـردم  نماینـده  پژمانفـر، 
رییـس کمیسـیون اصـل نـود مجلس 
4 گزینـه  میـان  از  شـد.نمایندگان 
مطـرح بـرای ریاسـت اصـل نـود، 
نصـرا... پژمانفـر را           بـه عنـوان رییـس 
این کمیسـیون انتخـاب کردند.پژمانفر 
نماینده مردم مشـهد، حسـن شجاعی 
علی آبـادی نماینـده مـردم ابهر ، سـید 
نظـام الدیـن موسـوی نماینـده مـردم 
تهـران و سـید محمـود نبویـان نماینـده مـردم تهـران کاندیداهـای ریاسـت کمیسـیون اصل ۹۰ 

بودنـد.

پیشنهادات ایران برای همکاری و تجارت با لبنان
ســفیر ایران در لبنان گفت که تهران آماده تعامــل تجاری با لبنان با لیره اســت که این موضوع به 
خصوص می تواند درباره فروش مشتقات نفتی به لبنان باشد.»محمد جواد فیروزنیا« سفیر ایران 
در لبنان گفت که آماده دیدار با »حسان دیاب« نخســت وزیر لبنان بوده و ایران این آمادگی را دارد 
که هر کاری که همکاری را توسعه بخشد و به لبنان کمک کند، انجام دهد.وی که با شبکه »المنار« 
لبنان مصاحبه می کرد، گفت: »معتقدم فرصتی که امروز برای همکاری وجود دارد بیشــتر بوده و 
امیدواریم که این آمادگی از ســوی لبنان نیز وجود داشته باشــد.«فیروزنیا اضافه کرد: »ما آماده 
کمک به لبنان درباره هر چیزی که به آن احتیاج دارد هستیم؛ اما نمی خواهیم که دولت لبنان را در 
تنگنا قرار دهیم چون برخی طرف ها هســتند که مانع از همکاری میان دو کشور  می شوند.«سفیر 
ایران در لبنان گفت: »پروژه های زیادی وجود دارد کــه می توانیم از طریق آن لبنان را حمایت کنیم 
 که شامل کشاورزی و صنعت، برق، داروســازی و دیگر بخش های اقتصادی است که لبنان به آن 
احتیاج دارد.« وی تاکید کرد که ایران با وجود تحریم ها، حمایت از دولت و ملت لبنان را از طریق نفت 
و برق و ...پیگیری می کند. فیروزنیا در ادامه گفت که آمریکا فقط به عدم کمک کفایت نمی کند بلکه 

دولت ها را تحت فشار قرار می دهد تا کمکی دریافت نکنند.

المیادین خبر داد:

 »مصطفی الکاظمی« هفته آینده به تهران و ریاض
 سفر می کند

 شــبکه المیادین اعالم کرد که »مصطفی الکاظمی« نخســت وزیر عراق هفته آینــده به ایران و 
عربستان سفر می کند.بر اســاس این گزارش، سفر الکاظمی به شــهر »ریاض« طی روز دوشنبه 
هفته آینــده انجام خواهد شد.ســفر قریــب الوقوع مصطفــی الکاظمی به ریاض اولین ســفر 
خارجی او از زمان تصدی پســت نخســت وزیری محســوب می شود. قرار اســت وی در جریان 
ســفر مذکور با مقامات ارشــد ســعودی دیدار و گفت وگــو کند.المیادین درباره ســفر الکاظمی 
به عربســتان ســعودی نوشــت: نخســت وزیر عراق در ماه می »علی عالوی« وزیر دارایی این 
کشــور را برای بررســی پرونده اقتصادی میان بغداد و ریاض به عربســتان ســعودی اعزام کرد. 
 هدف وی از این سفر تشــویق ریاض به ســرمایه گذاری در عراق و توســعه روابط دوجانبه میان

 دو کشور بود.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

 کره جنوبی مقابل
 آمریکا اراده ای ندارد

نماینده مردم تهران در مجلــس گفت: کره 
جنوبــی از جمله کشــورهایی اســت که در 
مقابل سیاســت های خصمانه آمریکا هیچ 
اراده ای از خود ندارد.غالمحســین رضوانی 
با اشــاره به کارشــکنی کره جنوبی در عمل 
به تعهدات خویــش در قبــال دارایی های 
جمهوری اسالمی ایران و بلوکه کردن اموال 
ایران، اظهار داشت: روابط تجاری دو کشور با 
تشدید تحریم های یک جانبه ایاالت متحده 
در سال های گذشته بســیار کاهش یافته و 
به صفر نزدیک شده اســت. وی با انتقاد از 
سیاست های اتخاذ شــده در مواجهه با کره 
جنوبی، تاکید کرد: از همان ابتدا اگر به صورت 
گام به گام و متناسب با شرایطی که در گذشته 
با این کشــور وجود داشت تصمیماتی اتخاذ 
می شــد قطعا به این نقطه نمی رســیدیم.

وی ادامه داد : حجــم واردات ایران از کره به 
گونه ای بود که می توانســتیم زودتر از اینکه 
شــرایط کرونا ما را مجبور به مطالبه دارایی 
هایمان کنیم، موجودی مان در کره را به صفر 
برســانیم.نماینده مردم تهران در مجلس با 
تاکید بر اینکه کره جنوبی از جمله کشورهایی 
است که در مقابل سیاســت های خصمانه 
آمریکا هیــچ اراده ای از خود نــدارد، گفت: 
باید با شناخت نســبت به چنین کشورهایی  
پیشــاپیش نســبت به وصول دارایی های 
کشور اقدام می کردیم که متاسفانه این کار 
انجام نشده اســت.رضوانی با تصریح اینکه 
ایران هرســاله واردات زیادی از کره جنوبی 
داشت و می توانســت این مشکل را برطرف 
کند، افزود: کره جنوبی در مقاطعی به احضار 
و تذکر به سفیرش عکس العمل نشان می 
داد، بنابرایــن از طریق روابــط دیپلماتیک 
می توانســتیم مانع از به وجود آمدن شرایط 
موجود شویم. وی ادامه داد: ما نشان دادیم 
کــه در مقابــل کارهایی که حتــی برخالف 
مقررات بین المللی که کشورهای دیگر انجام 
می دهند، اقدام درخوری انجام نمی دهیم 
که همین امر باعث شده به این نقطه برسیم.

 با توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر 
کمک به دولت برای رفع مشکالت، تصمیم گرفتیم به 
جای طرح استیضاح، طرح های اقتصادی را دنبال 

کنیم

بین الملل
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جانشین رییس صمت اصفهان خبر داد:

 تولید روزانه ۵00 تا ۷00 هزار ماسک در اصفهان
جانشین رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: با توجه به تامین مواد اولیه 
برای تولید ماسک سه الیه در واحدهای تولیدی استان اصفهان، میزان تولید این محصول در سطح 
استان به ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار عدد در روز رسیده است.ابراهیم جلیلی با اشاره به ابالغیه ستاد ملی مقابله 
با شیوع ویروس کرونا در خصوص الزامی شدن استفاده از ماسک در اماکن عمومی و واحدهای 
تولیدی، اظهار کرد: دستورالعمل ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا و وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی به همه واحدهای تولیدی فعال در اســتان اصفهان ابالغ شده است.وی افزود: 
واحدهای تولیدی فعال در استان، دستورالعمل های ارائه شده در ابالغیه های بهداشتی وزارت صمت 
و وزارت بهداشت را به صورت کامل رعایت می کنند و تاکنون مشــکلی در این زمینه گزارش نشده 
است.وی ادامه داد: معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میزان تولید و 
توزیع ماسک در استان اصفهان را مدیریت می کند و داروخانه ها، بیمارستان ها و درمانگاه ها، برای 

استفاده از ماسک هنگام ارائه خدمات به عموم مردم الزام قانونی دارند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد:
کاهش 4۵ درصدی بارندگی در حوضه آبریز  زاینده رود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به ذخیره ۵۶۶ میلیون مترمکعبی 
سد زاینده رود، گفت: با توجه به تحویل حقابه کشت تابستانه کشاورزان شرق و غرب اصفهان، طی مصوبه 
ای مقرر شد در هر مقطع زمانی که حجم ذخیره سد زاینده رود به ۲۰۰ میلیون برسد، آب کشاورزان قطع 
شود.حسن ساسانی با بیان اینکه در این مدت هیچ بارشــی ثبت نشده و آمارها همانند گذشته است، 
افزود: طبق آخرین آمار میزان بارش ثبت شده در حوضه آبریز زاینده رود ۱۱۷۵ میلی متر بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته که ۲۱۲۴ میلی متر بود، ۴۵ درصد کاهش داشته است. وی، با ارزیابی شرایط 
آبی اصفهان با توجه به گرمای هوا و شیوع کرونا، تاکید کرد: خط قرمز وزارت نیرو و آب منطقه ای، تامین 
آب شرب است به این دلیل طی مصوبه ای مقرر شد در هر مقطع زمانی که حجم آب سد به ۲۰۰ میلیون 

برسد، آب کشاورزان قطع شود.

مرحله اول طرح اقدام ملی مسکن؛

برای دست به جیب شدن آماده باشید!
متقاضیان تایید شده مرحله اول طرح اقدام ملی مســکن آماده واریز وجه اولیه باشند.مدیرکل 
راه و شهرســازی اســتان اصفهان با بیان اینکه متقاضیان طرح اقدام ملی مســکن که بر اساس 
پیامک ارسالی، واجد شرایط شناخته شده اند، باید در مهلت مقرر، وجه اولیه را واریز کنند، گفت: 
واریز نکردن وجه در زمان مشخص شــده به منزله انصراف تلقی می شــود.علیرضا قاری قرآن با 
بیان اینکه ۲۵هزار نفر در مرحله اول طرح اقدام ملی اســتان ثبت نام کردند، افزود: از متقاضیان 
ثبت نام شــده، بیش از ۱۴هزار نفر واجد شــرایط شناخته شــدند که مراحل اولیه تکمیل مدارک 
آنها در حال انجام اســت.وی تاکید کرد: آن دســته از متقاضیانی که پیامک واجد شــرایط بودن 
را دریافت و در زمان تعیین شــده، به شــرکت های عمران شــهر های جدید، بنیاد مسکن و دفاتر 
پیشخوان دولت مراجعه و مدارک خود را تکمیل کردند، می بایست ظرف دو هفته آینده، بر اساس 
شماره حســابی که برای آنان پیامک خواهد شــد، به بانک عامل مشخص شــده مراجعه کنند.

مدیرکل راه و شهرســازی استان با اشــاره به اینکه متقاضیان تایید شــده مرحله اول طرح اقدام 
ملی مسکن می بایست آمادگی الزم برای واریز وجه اولیه را داشته باشند، گفت: مبلغ مورد نیاز در 
 واریز اولیه، معادل ۳۰تا۴۰ میلیون تومان اســت و هزینه تمام شــده واحد پس از مشخص شدن

 اعالم می شود.

بر اساس آخرین آمار،  میزان بیکاری در اصفهان یک درصد افزایش یافته است؛

»کرونا« نفس اشتغال را گرفت

باال بودن نرخ بیکاری در استان اصفهان  مرضیه محب رسول
معضلی اســت که تقریبا تمامی دستگاه 
های دولتی و حتی نهادهای خصوصی اقتصادی اســتان مانند اتاق 
بازرگانی طی دو سال گذشــته برای متعادل کردن آن تالش کرده اند. 
هر چند رشد بی رویه تعداد بیکاران یکی از صنعتی ترین استان های 
کشور می رفت تا در آستانه بحران قرار گیرد؛ اما با اجرای برخی از تدابیر 
در سال گذشته این رشد اندکی مهار و میزان اشتغال در اصفهان یکی 
دو درصدی افزایش یافت. در بهار امسال اما با شیوع کرونا تمام آنچه 
دولتی ها و صنایع و تولید کنندگان رشته بودند پنبه شد و مجددا نرخ 
بیکاری در استان حالت صعودی به خود گرفت. بر اساس جدیدترین 
آماری که از سوی مرکز آمار ایران در مورد میزان نرخ اشتغال و بیکاری 
در کل کشــور برای بهار امسال منتشر شــده، هر چند نرخ بیکاری در 
اصفهان به نسبت برخی از استان ها مانند مازندران، خراسان جنوبی 
و اردبیل رشد نکرده؛ اما همین رشد یک درصدی هم می تواند نگران 
کننده باشد. طی سال های اخیر نرخ بیکاری در استان تا بیش از ۱۳ 
درصد هم رسیده بود عددی در دوســال اخیر مسئوالن وعده دادند به 
زیر ده درصد برسد و تک رقمی شود؛ اما کرونا شراط جدیدی برای نرخ 

بیکاری ۱۳ درصدی را به وجود آورد. در اردیبهشت ماه امسال مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان پیش بینی کرده بود  نرخ 
بیکاری اصفهان به ۱۳ درصد برســد؛ اما آمار نشان می دهد افزایش 
بیکاری کمتر از ســطح انتظارات بوده اســت هر چند با توجه به اینکه 
اصفهان شهری گردشگر پذیر بوده و کرونا به ساختار بسیاری از کسب 
و کارها در استان آسیب های جدی وارد کرده؛ اما تنها یک درصد بر نرخ 
بیکاری در استان در مقایســه با بهار گذشــته افزوده شده است. بر 
اساس گزارشی که به تازگی توســط مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ 
بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در استان اصفهان در بهار امسال ۱۱.۹ 
درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشــته ۱.۱ درصد افزایش 
یافت.همچنین بر اســاس این آمــار، نرخ مشــارکت اقتصادی در 
جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در استان اصفهان در بهار ۹۹ نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته، پنج درصد کاهش یافت و به ۴۱.۲ درصد رسید.

نسبت اشتغال در استان اصفهان نیز در بهار ۹۹ نسبت به مدت مشابه 
پارسال کاهش یافت و از ۴۱.۲ به ۳۶.۳ درصد رسید؛ نسبت اشتغال 
عبارت است از نسبت جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر به کل جمعیت 
در سن کار ۱۵ساله و بیشــتر. در همین زمینه معاون آمار و اطالعات 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان درباره آمار جدید گفت: نرخ 
بیکاری در این اســتان در بهار امســال نســبت به فصل مشابه سال 
گذشته افزایش یافت که بدون شک، شیوع بیماری کرونا عامل اصلی 

آن بود.
محمدرضا لعلی با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی نیز در این مدت 
کاهش یافت، افزود: با شــیوع بیماری کرونا از اســفند سال گذشته 
شاهد رکود اقتصادی در بخش های مختلف به ویژه مشاغل خدماتی 
در استان اصفهان بودیم که همین امر تاثیر بسزایی در کاهش نسبت 

اشتغال و افزایش نرخ بیکاری داشت.
وی با بیان اینکه عمده اشــتغال در اســتان اصفهان یعنی حدود ۴۲ 
درصد مربوط به مشاغل خدماتی اســت، تصریح کرد: شیوع بیماری 
کرونا و محدودیت های ناشی از آن در بهار امسال باعث رکود شغل های 
خدماتی بــه ویــژه در بخش هایی مانند گردشــگری و رســتوران ها 
شد.لعلی به کاهش اشتغال ناقص و نرخ مشارکت اقتصادی نیز اشاره 
و تاکید کرد: این موضوع نشــان می دهد که در این مدت تعداد قابل 
توجهی از جمعیت فعال اقتصادی به دنبال کار کردن نبودند و به دلیل 

شیوع بیماری کرونا در خانه ماندند.

اسـتاندار اصفهـان گفـت: تـا پایـان سـال جـاری 
دسـت کـم ۱۸ طـرح اقتصـاد مقاومتـی از جملـه 
مصـرف بهینـه آب در ایـن اسـتان اجرا می شـود.

عبـاس رضایـی ادامـه داد: ۱۲ طـرح از ایـن تعداد 
مـورد تاییـد و تصویب قـرار گرفـت و ۶ مـورد دیگر 
هـم تـا پایـان هفتـه آینـده ارائـه می شـود تـا این 
لـب اقتصـاد مقاومتـی در کشـور  طرح هـا در قا

اجـرا  شـوند.
اسـتاندار اصفهـان اظهارکـرد: ایـن طرح هـا در 
بخش هـای مختلـف از جملـه مصـرف بهینـه آب، 
اسـتفاده از پسـاب، افزایـش تولیـد و افزایـش 

بهـره وری در قالـب اقتصـاد مقاومتـی ارائه شـده 
اسـت. وی تصریـح کـرد: مـردم، ولـی نعمـت 
مـا بـوده و صاحـب انقـالب و مملکـت هسـتند، 
بنابرایـن تمامی مسـئوالن بایـد در جهـت خدمت 
بـه مـردم گام بردارند.رضایی بـا بیان اینکـه زمانی 
کـه جلسـه اقتصـاد مقاومتـی برگـزار می کنیـم 
بایـد بـر مبنـای تعاریـف آن عمـل کنیـم، ادامـه 
داد: در شـرایط خـاص کنونـی مـا در مقابـل مردم 
مسـئولیت داریـم، از ایـن رو بایـد مفهـوم اقتصاد 
مقاومتـی را درک کـرده و طرح هـا را بر آن اسـاس 
پیـش ببریم.اسـتاندار اصفهـان بـا اشـاره به طرح 
کاهـش نیتـرات زدایـی از آب آشـامیدنی، افزود: 
مبنـای کار ما در ایـن راسـتا مبنای علمـی و عملی 
اسـت بـه همیـن دلیـل نمونـه ای از ایـن موضـوع 

توسـط جهـاد دانشـگاه صنعتـی ارائـه شـد.
وی گفـت: امـا طـرح نیتـرات زدایـی از آب 
آشـامیدنی توسـط جهـاد دانشـگاهی ایراداتـی 
داشـت، زیرا اگر این طـرح ذیل اقتصـاد مقاومتی 
فعالیـت می کنـد پـس نبایـد وابسـتگی داشـته 

باشـد.رضایی اضافـه کـرد: از ایـن رو طـرح جهـاد 
دانشـگاه صنعتـی پذیرفتـه شـد بـه شـرط آنکـه 
در قسـمت فیلتـر و نانـو فیلتـر بـه صـورت داخلی 
 و بومـی سـازی اقداماتـی صـورت بگیـرد تـا در 
صرفـه جویـی و مصـرف بهینـه آب اقداماتـی 

انجـام شـود.
 وی خاطرنشـان کـرد: بـه همیـن جهـت بایـد 
کارگروهـی متشـکل از جهـاد کشـاورزی، محیـط 
زیسـت، آب و فاضـالب و آب منطقـه ای تشـکیل 
شـود تـا مشـخص شـود جهـاد دانشـگاهی بدون 
وابسـتگی ها می توانـد ایـن طرح هـا را اجـرا کنـد.

وی بـا بیـان اینکـه نگـرش مدیـران حائـز اهمیت 
اسـت، اظهارداشـت: باید این نگـرش در زمینه راه 
انـدازی کارهـا، تسـهیالت امـور، احترام بـه مردم 
و اجرایـی کـردن جهـش تولیـد باشـد.به گفتـه 
اسـتاندار اصفهـان، نـوآوری و خالقیـت از مدیران 
و بدنه اداری و کارشناسـی اسـتان اصفهـان انتظار 
مـی رود  کـه می توانـد بـه جهـش تولیـد و حـل 

مشـکالت منجـر شـود.

 اجرای 1۸ طرح اقتصاد مقاومتی
 تا پایان سال جاری دراصفهان

خبر روز

با شیوع بیماری کرونا از اسفند سال گذشته شاهد رکود 
اقتصادی در بخش های مختلف به ویژه مشاغل خدماتی 
در استان اصفهان بودیم که همین امر تاثیر بسزایی در 

کاهش نسبت اشتغال و افزایش نرخ بیکاری داشت

بیش از هزار  واحد  غیربهداشتی در اصفهان پلمب شد
بیش از هزار و ۶۰۰واحد صنفی در اصفهان، به علت رعایت نکردن شــیوه نامه های بهداشتی پلمب 
شــدند.معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان با اشــاره به اینکه هــزار و ۶۱۹واحد صنفی 
در اســتان به علت رعایت نکردن شیوه 
نامه های بهداشتی پلمب شدند، گفت: 
۵۳۱مورد از این واحد ها در شهرســتان 
اصفهــان و هــزار و ۸۸مــورد دیگر در 
سایر شهرستان های اســتان بودند که 
با حکم مقام قضایــی از ادامه فعالیت 
آنهــا جلوگیری به عمــل آمد.این مقام 
انتظامی از اجرای طرح تشــدید بازدید 
و نظارت از واحد های صنفی به وســیله 
ماموران اداره نظــارت بر اماکن عمومی 
پلیس اســتان خبــر داد و گفت: در ایــن طرح، ۷مــورد بازدیــد از بانک هــا، ۲۴مــورد بازدید 
از دفاتر خدمــات الکترونیک قضایــی و دفاتر خدمــات ارتباطــی پلیس+۱۰، ۱۴مــورد بازدید 
از فروشــگاه های زنجیــره ای، ۹۵مــورد بازدیــد از رســتوران هــا، تاالرهــا، بــاغ تاالرهــا، 
 مراکز آموزشــی و رســتوران های ســنتی و ۱۰مورد بازدید از اماکــن تفریحی و ورزشــی صورت 

گرفته است.

رییس اتحادیه تولید و فروش بستنی استان:

شایعات در مورد بستنی سنتی صحت ندارد
رییس اتحادیه تولید و فروش بستنی اســتان اصفهان در مورد شــایعه ای در فضای مجازی که 
از استفاده شیر نجوشیده در بســتنی خبر می داد، گفت: اصال چنین خبری صحت نداشته و این 
امکان پذیر نیست و حتی عمده تولید کنندگان بستنی با استفاده از شــیر پاستوریزه تولید دارند.

محمود رنجبر اظهار کرد: امسال با توجه به شرایطی که بر اثر بیماری کرونا در بازار ایجاد شده فروش 
واحدهای تولید و فروش بســتنی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کــرده البته این میزان در نقاط 
مختلف شهر متفاوت است.رییس اتحادیه تولید و فروش بستنی اســتان اصفهان تصریح کرد: 
اتحادیه با شدت به رعایت پروتکل های بهداشتی در واحدهای صنفی نظارت می کند و واحدهای 
صنفی نیز با حساسیت خوبی موارد بهداشتی و پروتکل های ابالغی را  رعایت می کنند.وی افزود: 
هنوز واحدهای این صنف به رغم ضرری که پس از شــیوع کرونا متحمل شــده اند، نتوانسته اند 

بسته ها و وام های کمک معیشتی را دریافت کنند.

رییس اتحادیه پیتزا فروشان اصفهان اعالم کرد:

کاهش ۵0 درصدی فروش پیتزا در اصفهان
رییس اتحادیه پیتزا فروشان اصفهان گفت: با توجه به شیوع کرونا، فروش پیتزا بین ۴۰ تا ۵۰ درصد 
کاهش پیدا کرده است.سید مصطفی موسوی اظهار کرد: شرایطی که با توجه به شیوع کرونا در بازار 
برای واحدهای صنفی پیتزا فروشان پیش آمده  بین ۴۰ تا ۵۰ درصد فروش را با کاهش مواجه کرده 
است.رییس اتحادیه پیتزا فروشان اصفهان با اشاره به وام هایی که برای کمک به این شرایط برای 
این واحدهای صنفی در نظر گرفته شده اســت، گفت: نظارت بر واحدهای این صنف برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی به جد انجام می شود و از اتحادیه، اتاق اصناف، بهداشت و اماکن در این باره 
مورد بازرســی قرار می گیرند.وی، در مورد طرح هایی که برخی واحدهای صنفی انجام می دهند، 
افزود: واحدهای صنفی که مشتری طرح های خاص را دارند، این کار را انجام می دهند و این نیاز 

به مجوز ندارد.

کافه اقتصاد

اخبار

عضو کمیسیون امور داخلی کشور:

مالیات بستن بر دارندگان 
چند خودرو تا حدی احتکار 

خودرو را کاهش می دهد
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
در مجلس، گفت: مالیات بستن بر دارندگان 
دو یا ســه خودرو ســبب از بین رفتن معضل 
احتکار خودرو نمی شــود، مگر اینکه راهکاری 
بگذاریم که هر فردی بیش از یک خودرو نتواند 
ثبت نام کند.حسین محمد صالحی دارانی در 
خصوص تاثیر مالیات بستن بر دارندگان دو یا 
سه خودرو، اظهار کرد: چند نفر از نمایندگان این 
پیشنهاد را در مجلس مطرح کرده اند، اما هنوز 
در مجلس این پیشنهاد به طرح تبدیل نشده 
است که اگر طرح شود به احتمال قوی به دلیل 
داشتن موافقان زیاد تصویب شــود و در این 
صورت از خرید بی رویه خودرو و دست اندازی 
عده ای بر این صنعت که قصد احتکار خودرو را 
دارند تا بعد گران تر بفروشند تا حدی جلوگیری 

می کند.
وی افزود: در صورت تصویب این طرح، قیمت 
خودرو تا حدی کاهــش پیدا می کند و گرفتن 
چنین مالیاتی درآمدهای دولــت را افزایش 
می دهد. البته مالیات بســتن بــر دارندگان 
دو یا ســه خودرو ســبب از بین رفتن معضل 
احتکار خودرو نمی شــود مگر اینکه راهکاری 
بگذاریم که هر فردی بیش از یک خودرو نتواند 
ثبت نام کند.نماینده مــردم چادگان، فریدن، 
فریدون شــهر و بوئین میاندشت در مجلس 
شورای اســالمی، با بیان اینکه صرفا با بستن 
مالیات وضعیت نابســامان بازار خودرو حل 
نمی شود، گفت: مردم خودشــان باید به این 
مشکل پایان دهند. امســال مشاهده کردیم 
کسانی که قصد داشــتند خودرو احتکار کنند 
با دادن مبلغی به برخی افــراد، کد ملی آنان را 
اجاره و چند خودرو ثبت نــام می کردند. از این 
شیوه باید جلوگیری شود تا کسی که قصد ثبت 
نام دارد واقعا نیازمند خودرو باشــد. بنابراین 
باید ساز و کاری در این خصوص در نظر گرفته 
شود تا شرکت های خودرو صرفا ثبت نام برای 
کســانی انجام دهند که خود آن فرد خودرو را 

تحویل بگیرد.

آگهی مناقصه )مرحله دوم(

محمد رضا احتشام زاده – شهردار خورزوق  م الف:908559

شهرداری خورزوق به اســتناد مصوبه شــماره ۹۹/۱۳۱/ش/۵ مورخ ۹۹/۰۲/۳۰ شورای محترم 
اسالمی شهر در نظر دارد نســبت به اجرای عملیات جدولگذاری خیابان مولوی محله سیمرغ با 

اعتبار مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر اساس فهرست بهاء راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 

۱۳۹۹ اقدام نماید، لذا اشخاصی که تمایل به شــرکت در این مناقصه دارند می توانند با دریافت 

مدارک از واحد مالی شهرداری نسبت به تحویل پیشنهادات خود اقدام نمایند.

 آخریــن مهلــت دریافــت مــدارک از واحــد مالــی شــهرداری و تحویــل پیشــنهادات

 به شهرداری تا پایان وقت اداری ۹۹/۰۵/۰۴ 

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۵ روز شنبه ۹۹/۰۵/۰۴ 

نوبت دوم
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واکنش فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری به تخریب شناسنامه کتیبه جونقان:

هیچ تخریبی اتفاق نیفتاده است

درحالی که مدتی است فضای مجازی از خبرهای تخریب کامل کتیبه 
کوچک جونقان که دربردارنده نام ســازنده و ســال ساخت این کتیبه 
است، حکایت دارند اما فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان 

چهارمحال بختیاری این تخریب را تکذیب کرد.
مدتی اســت در شــبکه های مجازی تصاویری از تخریب کامل یکی از 
کتیبه های بکان جونقان منتشر شده است و دوستداران میراث فرهنگی 
نیز تاکید دارنــد، کتیبه مذکور مربوط به دوره مشــروطیت در اســتان 
چهارمحال و بختیاری شــهر جونقان است که سه شــنبه هفته گذشته 
به طور کامل تخریب شده؛ اما تاکنون هیچ عکس العملی از سوی اداره 
میراث فرهنگی اســتان صورت نگرفته اســت. آنها تاکید دارند، کتیبه 
کوچک که نام سازنده و سال ساخت این کتیبه را نشان می داد به صورت 
کامل با پیکور تخریب شده و اکنون هیچ اثری از آن کتیبه وجود ندارد. 
البته گفته می شــود کار هنوز ادامه دارد که می تواند ضربات بیشتری به 

کتیبه وارد کند.
این کتیبه مربوط به دوران قاجاریه بوده و در تنگ ســراب بکان واقع در 
شمال شهر جونقان در فاصله ۵۰ کیلومتری شهرکرد کشف شده است. 

ابعاد کتیبه بزرگ ۵۲ × ۱۰۳ ســانتی متر به صورت ایســتاده و به خط 
نستعلیق و در ۱۵ سطر توسط فردی به نام اسدا... )آقا اسدا...( نوشته 
شده است. در فاصله حدود ۲ متری این کتیبه، کتیبه کوچک تری قرار 
دارد که گفته می شود تخریب شــده، این کتیبه همان کتیبه ای  است که 
نام اسدا... احمدی را روی خود دارد و سال ۱۳۲۲ را نشان می دهد و به 

نوعی شناسنامه کتیبه بزرگ تر به حساب می آید.
متن کتیبه اصلی که بیم آن می رود تخریب شود، در حدود ۱۲ سال قبل 
از کتیبه مشروطیت پیر غار در سال ۱۳۲۲ هـ . ق نوشته شده بیانگر این 
واقعه تاریخی است که در ســال نهم سلطنت مظفرالدین شاه، خوانین 
بختیاری جهت مصونیت از بیماری وبا همراه خانواده های خود در سراب 
بکان که دره ای ییالقی و مرتفع بوده است، مهاجرت کرده و به یاد قربانیان 
این بیماری و درماندگی هایی که برای آنها به وجود آمده، دستور حک این 

کتیبه را صادر می کنند. 
کوروش باباییان، معاون میراث فرهنگی استان چهارمحال بختیاری با 
اشاره به بازدیدی که یگان حفاظت استان طی چند روز گذشته از کتیبه 
مذکور داشــت از دســتگیری چند تن خبر داد. با این وجود، سرهنگ 

احمدی مقدم، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان چهارمحال 
بختیاری با تاکید بر اینکه هیچ تخریبی در کتیبــه بکان جونقان اتفاق 
نیفتاده، گفت: هیچ تخریبی صورت نگرفته اســت. یک لودر در منطقه 
مشــغول کار بود و با حضور در منطقه از ادامه فعالیــت آن در محدوده 
کتیبه جلوگیری به عمل آمد و متوقف شــد. هدف آنها هم کتیبه نبود.
وی با تکذیب تخریب کتیبه کوچک تر جونقان تصریح کرد: اصال چنین 
چیزی نیست. فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان چهارمحال 
بختیاری درخصوص دستگیری چند تن نیز گفت: این افراد مشخص 
هستند و نیازی به دســتگیری آنها نیست. آنها متعلق به صاحب زمین 
همان جا هســتند. در این میان تعهدات الزم را از آنها گرفتیم و نگرانی 
خاصی وجود ندارد.احمدی مقدم در پاســخ به  این سوال که با وجود 
اینکه در منطقه شــاهد تابلوی میراث فرهنگی به منظور معرفی این اثر 
ملی هستیم؛ اما گفته می شود شخصی که به تازگی این منطقه و زمین 
آن را از شورای باغداران و شورای شهر خریداری کرده درصدد تخریب این 
کتیبه برآمده، تا چه اندازه صحت دارد، گفت: تمام این مسائل به برخی 

اختالفات محلی بازمی گردد که باید رفع شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:
 نیازمند حرکت جمعی برای گسترش 

فرهنگ عفاف و حجاب هستیم
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری در جلســه هم اندیشی و بررسی مسائل 
و دغدغه های فرهنگی اســتان گفت: نهادینه ســازی فرهنــگ حجاب و عفاف به عنــوان یکی از 
ضرورت های باورهای دینی، مستلزم برنامه ریزی صحیح در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه است. 
ابراهیم شریفی ضمن اشاره به اهمیت مقوله عفاف و حجاب در مصون سازی جامعه از آسیب های 
اجتماعی گفت: طبیعی است برای اجرایی و عملیاتی شدن برنامه های هر یک از حوزه ها، نیازمند 

حرکت جمعی هستیم.
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه اگر این هم سویی و هم افزایی در سطح فراگیر صورت نگیرد، نتیجه 
مطلوب به دست نخواهد آمد گفت: برای نهادینه سازی، گسترش و حفظ فرهنگ عفاف و حجاب، 
باید از همه توانایی ها، اختیارات و امکانات موجود بهره گرفت.مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری ضمن تاکید بر اهمیت برنامه ریزی در حل معضالت فرهنگی استان گفت: 

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، از مباحث مورد توجه این جلسه است.
در ادامه، اسماعیل تاجی، اطالع جامع و کامل دستگاه ها از قوانین و مقررات و نیروی انسانی قابل 
و توانا را از دالیل توفیق سازمان ها در رسیدن به اهداف عنوان کرد.مسئول بنیاد ملی عفاف و حجاب 
در استان در ادامه، ایجاد بسترها و اعتبارات و فضای الزم را از دیگر ملزومات موفقیت هر دستگاه 

در وظایف خود عنوان کرد.

استاندار چهار محال و بختیاری خبر داد:
نوسازی  4۵ هزار واحد مسکونی روستایی در استان 

اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اقداماتی که در خصوص احــداث و تعمیر واحدهای 
مسکونی در دولت ها یازدهم و دوازدهم در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفته ، اظهارداشت: 
تعداد ۴۵ هزار واحد مسکونی روستایی در چهارمحال و بختیاری نوسازی شده است.اقبال عباسی 
در ادامه افزود: برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی ۴۵ هزار واحد مسکونی روستایی 
از مجموع ۸۵ هزار واحد در این اســتان نوسازی و بهسازی شد.اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: برخی دستگاه ها در احداث و نوسازی واحدهای مسکونی تخریب شده در حوادث 
طبیعی همچون سیل، کمک های فراوانی داشتند از جمله، بنیاد مسکن انقالب اسالمی که به دنبال 
سیل سال گذشته دو هزار واحد مسکونی روستایی در چهارمحال و بختیاری را تعمیر و ۷۷۱ واحد 

مسکونی را بازسازی کرد.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری خبر داد:
صادرات 246 هزار کیلوگرم خوراک آبزیان از استان

معاون ســالمت اداره کل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری، از صادرات ۲۴۶ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم 
خوراک آبزیان در سه ماهه نخست امسال و تحت نظارت بهداشتی و قرنطینه ای خبر داد حسین 
صالحی افزود: در راســتای تحقق شــعار ســال مبنی بر جهش تولید و کمک به توسعه صادرات 
غیر نفتی و حمایــت از تولیدکنندگان، اداره کل دامپزشــکی اســتان با اعمال نظارت بهداشــتی، 
 اقدام بــه صدور گواهی بهداشــتی و قرنطینــه ای جهت صــادرات خوراک آبزیان به کشــور های 
همسایه کرد.صالحی، با اشاره به نقش سازنده دامپزشکی در ارتقای سالمت و کیفیت محصوالت 
دامی اضافه کرد: اداره کل دامپزشکی اســتان در راستای کمک به تولیدکنندگان گام های موثری را 
برای تسهیل صادرات برداشته که نظارت های بهداشتی و صدور گواهی بهداشتی دامپزشکی برای 

محموله های صادراتی و صدور کد یکتا از جمله این اقدامات است.

با مسئولان

هیچ تخریبی صورت نگرفته است. یک لودر در منطقه 
مشغول کار بود و با حضور در منطقه از ادامه فعالیت آن 

در محدوده کتیبه جلوگیری به عمل آمد و متوقف شد

بام ایران

فقدان سند مالکیت
4/196 شــماره نامه: 139985602015001482-1399/04/21 نظــر به اینکه خانم 
اکرم ایزدی کچوئیه فرزند ناصر به وکالت از آقای حســین شــکیبا فرزند علی به موجب 
وکالتنامه شــماره 146681 مورخ 1399/04/04 دفترخانه 39 فوالدشــهر  به اســتناد 2 
برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شــهود رسما گواهی شــده، مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ یکدســتگاه آپارتمان پالک 3523 فرعی از 582- اصلی واقع در 
زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 374 دفتــر 233- امالک این اداره ذیل 
شماره 24822  به نام وی، ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپی 390364 صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگری انجام نشده و به علت جابجایی مفقود شده است لذا چون نامبرده 
درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون 
ثبت، مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصوف 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز پس از آن 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل ســند یا سند معامله ارائه نشود، 
 اداره ثبت، المثنای ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 

م الف: 911143 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان
حصر وراثت

4/197  آقای علی اکبر عرب بافرانی به شناسنامه شماره 46 به شرح دادخواست به کالسه  
224/99 ش 2 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حمیدرضا عرب بافرانی به شناسنامه شماره 1240003544 در تاریخ 99/03/14 
در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- متقاضی: علی اکبر عرب بافرانی )پدر( 2 - زهرا عرب بافرانــی )مادر(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 913714  شــعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نایین
حصر وراثت

4/198  خانم صدیقه محمدی به شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه  223/99 
ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه 
محمدی فیض آباد به شناسنامه شماره 3 در تاریخ 99/03/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- متقاضی: صدیقه محمدی 
فیض آباد )دختر( 2- خدیجه محمدی فیض آباد )دختــر( 3- فاطمه محمدی فیض آباد 
)دختر( 4- امراله محمدی فیض آباد )پســر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 913812  شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نایین
حصر وراثت

4/199  خانم محبوبه یوسف بیگی به شناسنامه شماره 109 به شرح دادخواست به کالسه  
225/99 ش 2 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شوکت غالمی آهنگران به شناسنامه شــماره 1 در تاریخ 98/03/01 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- متقاضی: 
محبوبه یوســف بیگی )دختر( 2- رقیه یوســف بیگی )دختر( 3- معصومه یوسف بیگی 
)دختر( 4- علیرضا یوسف بیگی )پسر( 5- اســماعیل یوسف بیگی )پسر( 6- محمد رضا 
یوسف بیگی )پسر(. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 914061  شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نایین
حصر وراثت

4/200 آقا/خانم زهرا محسنی به شناسنامه شــماره  904  به شرح دادخواست به کالسه  
810/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 

شادروان  سلطان شاهرودیان  به شماره شناسنامه   253 در تاریخ 99/4/2 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- زهرا محسنی 
فرزند علی آقا به ش ش 904 ، 2- زهره محســنی فرزند علی آقــا به ش ش 88 فرزندان 
متوفی والغیر . اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت و 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 913755 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/201 آقا/خانم محمد یزدی پوران  به شناسنامه شماره  69 به شرح دادخواست به کالسه 
763/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرتضی یزدی پوران  به شماره شناسنامه  50130  در تاریخ  1399/3/13  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- زهرا حق گو 
صرمی فرزند حسنبه ش ش 1095 همسر متوفی، 2- محمد یزدی پوران به ش ش 69 ، 
3- داریوش یزدی پوران به ش ش 7 ، 4- عشرت یزدی پوران به ش ش 524 ، 5- نسرین 
یزدی پوران به ش ش 746 . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 914031 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/202 آقا/خانم  امین ترابی حسن آبادی  به شناسنامه شــماره 1250271231   به شرح 
دادخواست به کالسه 843/99 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان غالمرضا ترابی حســن آبادی  به شماره شناسنامه  20  در تاریخ 
98/6/25  اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- معصومه ریجنی فرزند غالم به ش ش 2375 همسر متوفی، 2- بهاره ترابی 
حســن آبادی فرزند غالمرضا به ش ش 41 ، 3- ریحانه ترابی حسن آباد فرزند غالمرضا 
بــه ش ش 1250759331 ، 4- امین ترابی حســن آبادی فرزنــد غالمرضا به ش ش 
1250271231 ، 5- محسن ترابی حسن آبادی فرزند غالمرضا به ش ش 1250077461 
فرزندان متوفی والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 913754 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/203 آقا/خانم هاشــم میرافضل به شناســنامه شماره  7771  به شــرح دادخواست به 
کالسه  778/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نجمه سادات میرافضل  به شماره شناسنامه  15000  در تاریخ  1398/10/26 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:
 1- محسن میرافضل فرزند آقا ناصر به ش ش 676 برادر متوفی، 2- سید احسان میرافضل 
فرزند ناصر به ش ش 5090 برادر متوفی، 3- هاشم میرافضل فرزند آقا ناصر به ش ش 7771 
برادر متوفی، 4- معصومه میرافضل فرزند آقا ناصر به ش ش 2065 خواهر متوفی، 5- سید 
خســرو میرافضل فرزند آقا ناصر به ش ش 29 برادر متوفی، 6- سید فخرالدین میرافضل 
فرزند آقا ناصر به ش ش 32958 برادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادرخواهد شد. م الف: 914664 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/204 آقا/خانم مهدی پهلوان زاده به شناســنامه شماره  922  به شــرح دادخواست به 
کالســه  474/99  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ابوالقاســم پهلوان زاده به شماره شناســنامه  516  در تاریخ 98/8/12  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- زهره عرشــی زاده فرزند علی به ش ش 325 همســر متوفی، 2- مسعود پهلوان زاده 

فرزند ابوالقاســم به ش ش 4776 ، 3- مهدی پهلوان زاده فرزند ابوالقاسم به ش ش 922 
فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م  الف: 914663 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/205 آقا/خانم حســن کریم طاهری به شناسنامه شماره  20  به شــرح دادخواست به 
کالسه  9900764  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی اکبر خیری خزاقی به شماره شناسنامه  99 در تاریخ  1377/11/8 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- سیاره خانم 
میر جمالی فرزند سیدرضا به ش ش 116 همســر متوفی، 2- کفایت خانم خیری خزاقی 
فرزند هاشم به ش ش 21 خواهر متوفی، 3- باشی خانم خیری خزاقی فرزند درویش هاشم 
به ش ش 98 خواهر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 914034 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
مزایده

4/206 شماره پرونده: 139804002003001949/1 شماره بایگانی پرونده: 9802704/1 
 شــماره آگهی ابالغیه: 139903802003000151 بدینوســیله به ورثه آقای محمدرضا 
رشید زاده فرزند مهدی: آقای مهدی رشــید زاده فرزند علی و خانم مهین خلیلیان فرزند 
قربانعلی ساکنین: اصفهان- خیابان جابر انصاری- کوچه 21 پالک 7 مجتمع مهراسا طبقه 
دوم کدپســتی 8199758134 که برابر گزارش مامور مربوطه ابالغ واقعی میسر نگردیده 
و امکان ابالغ واقعی در آدرس اعالمی )اصفهان- خیابان مطهری مجتمع پزشــکی سینا 
طبقه 3 واحد 4 مرکز مشاوره طلوع( به شما مقدور نگردیده ابالغ می گردد: 1- تمامت 24 
قلم مربوط به دفتر کار به شرح )ســاعت دیواری - پانچ- صندلی چرخ دار گردون و ...( در 
آدرس اصفهان- ملک شهر- خیابان بهارستان غربی- خیابان امین- چهار راه اول- روبروی 
عابر بانک توسط کارشناس رسمی دادگستری جمعا به ارزش 71/990/000 ریال )هفتاد 
و یک میلیون و نهصد و نود هزار ریال( ارزیابی گردید. 2- اقالم آرایشی بهداشتی به شرح 
)ژل مو استار- ژل مو الیت- اسپری بدن وود الیک و ...( جمعاً در 135 قلم در آدرس ملک 
شهر- خیابان مفتح- کوچه26- کوچه شاهین- بعد از باشگاه ورزشی- سمت چپ توسط 
کارشناس رسمی دادگستری جمعا به ارزش 2/297/716/700 ریال )دو میلیارد ودویست 
و نود و هفت میلیون و هفتصد و شــانزده هــزار و هفتصد ریال( ارزیابــی گردید. تمامی 
اقالم بند 1 و 2 متعلق به مرحوم محمد رضا رشــید زاده، نام پدر: مهدی، شمار شناسنامه: 
1272216012، متولد 1375/4/20 کدملی 1272216012 که به موجب ســند نکاحیه 
شــماره 2200-1395/11/15 تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره 207 اصفهان در قبال 
طلب خانم ریحانه خراسانی فردوانی و 0/05 اجرائی متعلقه بازداشت گردیده است از ساعت 
9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 99/04/31 در شــعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در اصفهان، خیابان جی تاالر میدان هفت تیر شــعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده جهت اقــالم اداری دفتر کار از مبلغ 
71/990/000 ریال )هفتاد و یک میلیون و نهصد و نود هزار ریال( و اقالم آرایش بهداشتی 
از مبلغ 2/297/716/700 )دو میلیارد و دویســت و نود و هفت میلیون و هفتصد و شانزده 
هزار و هفتصد ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
می شود. این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 99/04/14 درج 
و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحا 
جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناســه واریز )دریافت از حسابداری اداره اجرای 
اسناد رســمی اصفهان( بابت پرونده کالســه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناســایی معتبر الزامی است. برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبــت تودیع نماید و در صورتی 
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل 

استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
 گردد، مزایده روز اداری بعد ازتعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. 

م الف: 916689 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/207 شــماره نامــه: 139985602024003410- 1399/04/23  نظر به اینکه ســه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 4468 فرعی از 5000 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان در صفحه 430 دفتر امالک جلد 571 به نام خانم زهرا نوروزی خســروآبادی 
فرزند عبدل سابقه ثبت و سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 431632 داشته، سپس 
آقای رمضانعلی نوروزی احدی از ورثه ایشان با ارائه فرم 19 مالیاتی و دادنامه حصر وراثت 
شــماره 9909976862500243 مورخ 1399/2/13 و درخواســت کتبی به شماره وارده 
14063 مورخ 1399/04/14 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل 
شــماره 43272 و رمز تصدیق 384333 و شناسه یکتا 139902155337000169 مورخ 
1399/04/15 به گواهی دفترخانه 97 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
 متوفی به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت 
سهم االرث خود را نموده است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

914507 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/208 شماره نامه: 139985602024003426- 1399/04/22  نظر به اینکه سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 207/4 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان در 
صفحه 156 دفتر امالک 1190 به نام محسن زاد افشار تحت شماره چاپی 066768 الف 94 
برگی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس به موجب سند انتقال شماره 116094 مورخ 
1399/02/10 دفترخانه شماره 40 اصفهان به فاطمه صباغ هرندی فرزند ابوالقاسم انتقال 
یافته سپس نامبرده )فاطمه صباغ هرندی(  با ارائه  درخواست کتبی به شماره وارده 12275 
مورخ 1399/04/03 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 
146154 مورخ 1399/04/03 و رمز تصدیــق 717829  به گواهی دفترخانه 77 اصفهان 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن  به مفقود شدن ســند مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 914152 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت ریف ایران شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 12385  و شناسه ملی 10720135832 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای احســان اعتماد به کد ملی 1950692930 و آقای حمید شاه 
مرادی کد ملی : 1170086772 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و بازرس علی 
البدل شرکت برای مدت یکســال انتخاب شــدند. ترازنامه و حساب سود و زیان 
 سال مالی 97 به تصویب رسید . روزنامه کثیر االنتشــار زاینده رود به منظور درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )907331(
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رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

جمع آوری ماسک از زباله ها در اصفهان صحت ندارد
رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: تاکنون گزارشــی مبنی بر جمع آوری ماسک های 
استفاده شده از زباله ها در این استان نداشتیم و در صورت مشاهده با خاطیان برخورد خواهیم کرد.

طی روزهای گذشته خبری در فضای مجازی مبنی بر اینکه برخی از سودجویان ماسک های استفاده 
و دورانداخته شده را جمع آوری و پس از شست و شو و اتوکشیدن دوباره آن ها را به فروش می رسانند 
منتشر شــد که تنش میان افکار عمومی و نگرانی در بین مردم را در شــرایط حساس کرونایی به 

همراه داشت.طاهره چنگیز افزود: اگر 
این موضوع را مشــاهده کنیم با کمک 
نهادهــای ناظر برخــورد قانونی صورت 
خواهیم داد.بــه گفته وی، شــاید این 
اخبار که در فضای مجازی منتشر شده 
و نگرانی مردم را به همراه داشــته است 
در شــهری به غیر از اصفهان باشــد؛ اما 
تاکنون این موضوع در استان مشاهده 
نشده است.چنگیز گفت: خوشبختانه در 
اصفهان بحث زباله گردی به آن شکل که 

در برخی از شهرهای کشور به صورت علنی مشاهده می شود وجود ندارد که این موضوع به سیستم 
جمع آوری زباله بازمی گردد.

 بارش های پراکنده در انتظار اصفهان
کارشناس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان علت بارش های پراکنده در روزهای تابستانی 
را افزایش ابر و رطوبت جو دانست و گفت: امروز  بارش های پراکنده در مناطق شمالی و غربی پیش 
بینی می شود و حتی احتمال بارش در کالن شهر اصفهان نیز وجود دارد.مژگان امیرامجدی اظهار 
کرد: نقشه های هواشناسی بیانگر فعالیت جوی به نســبت ناپایدار روی استان اصفهان تا دو روز 
آینده است براین اساس افزایش ابر، وزش باد شدید و گرد و خاک به ویژه در مناطق شرق، شمال 

و مرکز استان پیش بینی می شود.
کارشناس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان علت بارش های پراکنده در روزهای اخیر را 
رطوبت هوا دانست و گفت: افزایش ابر را طی دو هفته گذشته شاهد بودیم و ابرناکی جو شرایط را 
برای بارش فراهم می کند از این رو برای امروز  بارش های پراکنده در مناطق شمالی و غربی پیش 

بینی می شود و حتی احتمال بارش در کالن شهر اصفهان نیز وجود دارد.

اختصاص 14 میلیارد تومان تسهیالت به مددجویان کمیته امداد 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان از اختصاص بیــش از 14 میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه جهت تامین ودیعه به خانواده های اجاره نشین تحت حمایت کمیته امداد 
در اصفهان خبر داد.کریم زارع با تاکید بر اینکه حمایت از این خانوارها برای تامین مسکن مناسب از 
برنامه های مهم کمیته امداد استان اصفهان است، گفت: 14 میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان با همکاری 
بنیاد مســتضعفان برای پرداخت تسهیالت قرض الحســنه تامین ودیعه مسکن به جامعه تحت 
حمایت این نهاد در استان اختصاص یافته است.این مقام مسئول افزود: سقف وام پرداختی به 
هر خانوار تحت پوشش واجد شرایط در شهر اصفهان ۳۰ و در سایر مناطق استان ۲۰ میلیون تومان 
است.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان همچنین گفت: در سه ماهه نخست 
امسال بیش از ۲۲۹ میلیون تومان کمک بالعوض نیز در قالب کمک هزینه پرداخت اجاره و ودیعه 

مسکن امانی به جامعه تحت حمایت پرداخت شده است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سالمت ایران اعالم کرد: 

برگزاری نخستین رزمایش سایبری بیمه سالمت در نصف جهان

مدیرکل روابط عمومــی و امور بین الملل 
سازمان بیمه ســالمت  ایران،در نشست 
خبری رزمایش سایبری بیمه ســالمت ایرانیان با مقایسه فیلسوفان 
غربی و اندیشمندان اسالمی اظهار داشت: با مرور تاریخ فلسفه متوجه 
می شویم که در بیشتر مواقع اندیشه غربی توسط دانشمندان اسالمی 
ما پاسخ داده شده اســت و همین موضوع ما را بر این نظر استوار کرد 
که برگزاری رزمایش سایبری بیمه سالمت ایران به صورت پایلوت در 
اصفهان آغاز شــود تا از ظرفیت های موجود فضای مجازی در پیشبرد 
اهداف بهره مند شویم. محمد هاشمی افزود: خاصیت فضای مجازی 
با آلودگی اطالعات همراه اســت و می توان در قالب رزمایش آفندی و 
با تکیه بر شفاف ســازی، اطالعات صحیح را در اختیار جامعه قرار داد.

وی  هدف از برگزاری رزمایش ســایبری بیمه ســالمت در اصفهان را 
ارتقای کیفی رسانه ای معرفی کرد و ادامه داد: اگرچه این طرح اکنون در 
اصفهان به صورت پایلوت اجرا می شود؛ اما همزمان با هفته دولت این 
رزمایش در کشور برگزار خواهد شد. هاشمی، بهترین شیوه اطالع رسانی 
را چهره به چهره دانست و ابراز داشت : رزمایش سایبری بیمه سالمت 
به صورت آفندی و با تکیه بر ظرفیت های فضای مجازی در جهت ارائه 
ارتقای کیفی ســالمت به شهروندان اســت. مدیرکل روابط عمومی و 
امور بین الملل سازمان بیمه سالمت با اشــاره به سه ضلع مثلث بیمه 
سالمت گفت: در این رزمایش سایبری با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه 

به گیرندگان، خدمت دهندگان و سیاســت گذاران خدمت در سازمان 
بیمه ســالمت قادر خواهند بود در ارتقا کیفی خدمات و ملموس شدن 
این خدمات برای شهروندان بکوشند. وی اســتفاده از ریزترین درگاه 
های اطالعاتی برای اطالع رسانی را یکی از نیازمندی های امروز بیان کرد 
وادامه داد: زمانی که مخاطبان از خدمات بیمه سالمت رضایت داشته 
باشند تبلیغ شایسته ای  برای  این مجموعه سالمت بوده و این یکی از 
بزرگ ترین اهداف بیمه سالمت محســوب می شود. بنا به گفته مدیر 
کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سالمت ایران،  یکی از 
قابلیت های فضای مجازی بحث شفافیت است که به عملکرد سازمان 
ها کمک خواهد کرد. استفاده از همه پتانســیل ها و برقراری ارتباط با 
مخاطب به عنــوان بهترین آفند برای خنثی ســازی ضربات مخرب از 

برنامه های سایبری مطرح شد.

الزم االجرا شدن نسخه الکترونیک در اصفهان
در ادامه حســین بانک، مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان در این 
نشست اظهار داشت: در آبان ماه 1۳۷۳ قانون بیمه همگانی خدمات 
درمانی کشور از سوی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و از سال 
بعد شروع به کار کرد تا تمام اقشــار جامعه به غیر از کارگران مشمول 
قانون کار و کارکنان دولت بتوانند از خدمات بیمه بهره مند شوند همچنین 
سازمان بیمه ســالمت ایران ماموریت دارد برای توسعه بیمه همگانی 

پایه ســالمت و درمان، امکان بهره مندی عادالنــه از خدمات مطلوب 
و اثربخش و زمینه حفظ و ارتقای ســالمت را بــرای همه افراد جامعه 
تحت پوشش فراهم کند. بانک، به اجرای طرح پوشش همگانی بیمه 
اجباری سالمت »وسع« در اســتان اصفهان هم اشاره ای کرد و گفت: 
افراد مختلف جامعه با توجه به مالک تقسیم بندی طبق درآمد ماهیانه 
می توانند از بیمه سالمت بهره مند شوند؛ بر این اساس دهک یک تا سه 
به صورت رایگان و گروه دوم با پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه و گروه سوم 
هم با پرداخت ساالنه پنج میلیون و ۸۰۸ هزار ریال می توانند از خدمات 

سالمت و درمان بیمه سالمت بهره مند شوند.
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان از الزم االجرا شــدن نســخه 
الکترونیک در اصفهان خبر داد و گفت: فرآیند نسخه الکترونیک در سال 
گذشته به صورت اختیاری اجرا می شد که امسال نسخه الکترونیک در 
تمام بیمارستان های دولتی و خصوصی استان اصفهان اجباری شده 
است و با توجه به اینکه تمام فرآیند پذیرش بیمه شده ،تاریخ اعتبار و 
صحت ارائه خدمت به صورت الکترونیکی رسیدگی و به سامانه این اداره 
کل ارسال می شود، ویزیت یا خدمت ثبت شده مبنای پرداخت است. 
بانک یکی از اهداف مهم نسخ نویسی الکترونیک را جلوگیری از تردد 
های غیر ضروری بیمه شدگان جهت تعویض و تمدید دفترچه دانست 
و گفت: این طرح موسسات تشخیصی درمانی را از ارسال نسخ کاغذی 
و ارائه فایل الکترونیکی دستی در پایان هر ماه بی نیاز می کند. مدیرکل 
بیمه سالمت استان اصفهان با اشاره به طرح تحول نظام سالمت تصریح 
کرد: با توجه به اهداف این طرح در زمینه بهبود سیســتم های سالمت 
ایران با سه رویکرد دسترسی به خدمات سالمت، ارتقای کیفیت خدمات 
و ایجاد عدالت در دسترســی به خدمات از جانبــازان و خانواده های 
شهدا، دانشجویان و طالب و روســتاییان حمایت شد و از سال گذشته 
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام)ره( تحت پوشش بیمه سالمت 
درآمدند؛ افراد زندانی و خانواده هایشــان با معرفــی نامه می توانند از 
خدمات بستری بیمه سالمت منتفع شوند. بانک با بیان اینکه خدمات 
بیمه سالمت برای بیماران خاص در استان اصفهان در نظر گرفته شده 
است  گفت: ۸۲ دفتر پیشخوان در 1۰۸ نقطه از استان اصفهان آماده ارائه 
خدمات برای متقاضیان بیمه سالمت هســتند. وی  با اشاره به شیوع 
ویروس کرونا در کشور و  لزوم ایجاد  فاصله گذاری هوشمند و اجتماعی 
اظهار کرد: دفاتر بیمه شدگانی که دارای نسخه سفید و فاقد اعتبار بوده 

در حال حاضر تا اطالع ثانویه دارای اعتبار هستند .
گفتنی اســت؛ در پایان این نشست از پوســتر رزمایش سایبری بیمه 

سالمت ایران رونمایی شد.

در راستای استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی برای 
برطرف شــدن معضالت اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرائم کمیسیون مســئولیت های اجتماعی 
اتاق بازرگانی با مشارکت قوه قضاییه استان اصفهان 
اقدام به راه اندازی پویش »هر شــهروند، یک دیده 
بان«  کرد. محمد محسنی، مشــارکت با نهادهایی 
NGO چون شــهرداری، بهزیســتی، کمیته امداد و

ها را از جمله تعامالت این معاونت با دســتگاه های 
مختلف عنوان و تصریح کرد: در سال گذشته به منظور 
استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در راستای برطرف 

شدن معضالت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم 
و رسیدگی ســریع و قاطع به تخلفات و جرائم، قوه 
قضاییه سامانه ای با عنوان ســامانه جامع اطالعات 
مردمی )ســجام( را راه اندازی کرد.وی، هدف اولیه 
از ایجاد این سامانه را سهولت ارتباط مستقیم مردم 
با دســتگاه قضا عنوان کرد و افزود: در حال حاضر، 
بیش از 1۰۷ هزار نفر در سامانه سجام اعالم آمادگی 
کرده اند و آمار استان اصفهان نیز پس از اطالع رسانی 
درخصوص ظرفیت های این سامانه و در زمان شیوع 
بحران کرونا افزایش یافته است.معاون امور اقتصادی 
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان از امکان رصد 
گزارش ها توســط شــخص گزارش دهنده و امکان 
مطالبه گری در این حوزه خبر داد و گفت: در روزهای 
نخست اسفندماه سال گذشته با حجم گسترده ای از 

گزارش های مردمی؛ به ویژه در حوزه احتکار کاالهای 
سالمت محور مواجه بودیم که به بالغ بر هزار میلیارد 
تومان کشفیات در این حوزه منجر شد.محسنی تاکید 
کرد: هیچ محدودیتی برای دیده بانان در نظر گرفته 
نشده و آنها می توانند گزارش های خود در حوزه های 
مختلف اعم از سالمت، اقتصادی، اجتماعی، کودک 
آزاری و مواردی از این قبیل را اعالم کنند.وی در ادامه 
گفت: اطالعات دیده بانان در نزد دستگاه قضا محرمانه 
خواهد بود تا از این طریق بتوان گزارش های مبنی بر 
درخواست رشوه، گران فروشی، احتکار، فرار مالیاتی و 
مواردی مانند آنها را به راحتی پیگیری کرد.محسنی در 
ادامه سخنان خود بر نقش موثر اتاق بازرگانی اصفهان 
و فعاالن اقتصادی استان برای انعکاس موارد تخلف 

به معاونت پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد.

معاون امور اقتصادی دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خبر داد:

آغاز فعالیت پویش »هر شهروند، یک دیده بان« در اصفهان

امضای تفاهم نامه 
کمیته امداد و کانون 

 پرورش فکری
 در اصفهان

باهدف غنــی ســازی اوقاف 
فراغــت و خالقیــت هنــری 
مددجویــان، تفاهــم نامــه 
همکاری مشــترک آموزشی و 
فرهنگی بین کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و کانــون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان 

اصفهان امضا شد.

معاون پلیس راهور تاکید کرد:

 6 ماه تا یک سال حبس، جریمه تغییر عدد و 
حروف پالک خودرو

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان اینکــه تغییر در اعداد و حروف پالک 
خودرو جرم محسوب می شــود نه تخلف گفت: برای افرادی که دست به این جرم بزنند از ۶ ماه تا 
یک سال حبس در نظر گرفته است.عین 
ا... جهانی ادامه داد: یکی از پالک های 
غیر مجاز، پالکی اســت که اشخاص در 
ارقام و مشخصات اولیه آن تغییر ایجاد 
کنند و یا پالک وســیله نقلیه دیگری به 
وسیله نقلیه دیگر الصاق شود و یا برای 

آن پالک تقلبی به کار برده شود.
وی ادامــه داد: برابر قانون دســتکاری 
کردن )تغییر در ارقام، پوشــاندن و …( 
پالک خودرو جرم محســوب می شود 
و جرم تلقی کردن این موضوع از ســوی قانون گذار، اهمیت پالک وســیله نقلیه را نشان می دهد.

جهانی گفت: فردی که اقدام به تغییر ارقام پالک وسیله نقلیه می کند نه تنها مرتکب عمل مجرمانه 
شده بلکه در صورت ارتکاب تخلفات رانندگی، ممکن اســت جریمه برای خودروی فرد دیگر ثبت 
 شــود، بنابراین تغییر در ارقام خودرو نه تنها دارای تبعات قضایی است بلکه تبعات اجتماعی را نیز 

به دنبال دارد.

رانندگان حواس شان به »پروانه« باشد
رانندگان مراقب باشند مهلت اعتبار گواهینامه رانندگی آنها به پایان نرسد.رییس پلیس راهنمایی 
و رانندگی اســتان گفت: رانندگان یک ماه قبل از پایان اعتبار گواهینامه رانندگی خود می بایست به 
دفاتر پلیس +1۰ مراجعه و آن را تمدید کنند.ســرهنگ محمدرضا محمدی افزود: بر اساس قانون 
جدید، تمدید گواهینامه بعد از گذشت یک سال از موعد تمام شدن اعتبار، مشمول جریمه دیرکرد 

خواهد شد.

طی سه ماهه اول سال جاری اتفاق افتاد؛

کاهش 14 درصدی تلفات حوادث ترافیکی در اصفهان
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از کاهش 14.۲ درصدی آمار متوفیان حوادث ترافیکی در 
استان اصفهان طی سه ماهه اول سال خبر داد و گفت: تعداد مصدومان حوادث جاده ای نیز طی 
این مدت و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۲.1 درصد کاهش داشته است.علی سلیمانپور با 
اشاره به اینکه در سه ماهه اول سال جاری، ۲1۲ نفر در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند، 
اظهار کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 14.۲ درصد کاهش داشته است.وی افزود: 

از مجموع تلفات حوادث ترافیکی امسال، 44 نفر زن و 1۶۸ نفر مرد بوده اند.
مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان با بیان اینکه بیشترین تلفات حوادث ترافیکی با 1۳1 نفر 
در جاده های برون  شهری اتفاق افتاده، گفت: ۷۹ نفر در مسیرهای درون  شهری و ۲ نفر نیز در سایر 
معابر جان خود را از دست دادند.وی تصریح کرد: از این تعداد یک هزار و ۳۲ نفر زن و ۳ هزار و ۳۸۹ 
نفر مرد هستند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۲.1 درصد کاهش داشته است.سلیمانپور 
اعالم کرد: در سه ماهه اول ســال جاری یک نفر به علت مرگ مسمومیت با قرص برنج فوت کرد، 

درحالی که در مدت مشابه سال قبل 4 نفر بر اثر مصرف قرص برنج فوت کردند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

استاندار اصفهان:

مردم رعایت نکنند 
محدودیت ها برمی گردد

استاندار اصفهان گفت: متاســفانه به دلیل 
رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی از سوی 
مردم شــرایط خوبی در استان حاکم نیست 
و در صورتی که این مهم رعایت نشــود ناچار 
به برگردانــدن محدودیت هــا خواهیم بود.

عباس رضایی اظهار کرد: متاســفانه به علت 
رعایت نکردن برخی از افراد و هم استانی ها 
وضعیت نســبت به روزهای قبل بدتر شده 
اســت، بنابراین تمام هم و غم ما این است 
که وضعیت را به حالــت طبیعی برگردانیم.

استاندار اصفهان گفت: قصد نداریم از ورود 
مردم به پارک ها جلوگیری کنیم، اما اگر مردم 
رعایت نکننــد و اجتماعــات و مهمانی های 
دورهمی را در پارک ها ادامــه دهند ناچار به 
جلوگیــری از ورود آن ها خواهیــم بود.وی 
با بیان اینکه اگــر مردم رعایــت نکنند طی 
روزهای آینده به غم میل باطنی محدودیت ها 
را برمی گردانیم، گفت: مردم باید نســبت به 
کرونا حساس باشــند چرا که همچنان این 
ویروس در میان ما وجود دارد. رضایی ادامه 
داد: همچنین آن دسته از رستوران ها، فست 
فودها و مراکز تجمعی از جمله باغ تاالرها که 
رعایت نمی کنند، پلمب می شوند.وی با اشاره 
به اینکه مردم با استفاده از ماسک می توانند 
از شیوع هرچه بیشتر این ویروس منحوس 
جلوگیری کنند، خاطرنشــان کرد: برخی از 
افراد مدعی کمبود ماسک و یا گرانی هستند 
در صورتــی که این موضوع واقعیت داشــته 
باشد مردم می توانند از ماسک پارچه ای که 

در منازل می توان تهیه کرد، استفاده کنند.

حدیث زاهدی

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان گفت: سال گذشته حدود ۵۰۰ مورد تنبلی چشم در غربالگری ها مشخص شد که کمک هزینه هایی برای تهیه عینک و رفع عیوب 
انکساری چشم به آنها تعلق گرفت و به مراکز درمان های طبی توانبخشی ارجاع شدند.سمیه کریمی در خصوص غربالگری های شنوایی و بینایی، اظهار کرد: غربالگری های 
شنوایی و بینایی با همکاری مرکز بهداشت استان انجام می شود که برخی در مراکز بهداشت و برخی در ادارات بهزیستی شهرستان ها انجام می شود.وی افزود: ۲۷ پایگاه 
در سراسر استان خدمات غربالگری انجام می دهند که یک طرح مربوط به نوزادان و شیرخواران تا سن سه سالگی است.معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان در 
خصوص غربالگری بینایی، تصریح کرد: 1۲1 پایگاه دائم و ۷۰۰ پایگاه غیردائم سنجش بینایی در سطح استان برای کودکان سه تا شش سال وجود دارد که با استفاده 
از دستگاه های مجهز توسط 1۷۷ غربالگر آموزش دیده انجام می شود.وی در خصوص پایگاه های سیار گفت: پایگاه های غیرموقت در مساجد یا مهدهای کودک برقرار 
می شوند که در سال ۹۸ حدود 1۶۲ هزار ۸1۲ غربال بینایی داشتیم و در سال ۹۹ به دلیل احتمال وجود پیک دوم کرونا در نیمه دوم سال این غربالگری زودتر شروع شد و 
به جای ابتدای مهر از 1۵ تیرماه اجرا شد.کریمی با بیان اینکه اجرای این طرح مشروط به سفید یا زرد بودن یک منطقه است، افزود: اگر شهرستانی در وضعیت قرمز باشد 

اجازه اجرای این غربالگری را ندارند که در مورد این موضوع فرماندار و شورای تامین هر شهرستان نظر می دهند.

غربالگری بینایی در اصفهان آغاز شد



سه شنبه شب در انتخابی غافلگیر کننده از سوی باشگاه شهر خودرو، سهراب بختیاری زاده جوان به عنوان سرمربی جدید این تیم منصوب شد تا وی پس از معارفه، کار 
خود را رسما در این باشگاه مشهدی که یکی از مدعیان کسب سهمیه آســیایی و عنوان نایب قهرمانی به شمار می رود، آغاز کند؛ نکته جالب آن که سهراب بختیاری زاده 
سومین کاپیتان سابق استقالل است که به جمع عنابی پوشان مشهدی اضافه شده و از این پس قرار است در قامت سرمربی به کار ادامه دهد.در ابتدای فصل سید مهدی 
رحمتی سنگربان و کاپیتان سابق استقالل، برای کسب تجربه ای جدید و البته گذر از حواشی که در استقالل متوجه اش شد به مشهد رفت و با شهر خودرو قرارداد بست؛ 
با جدایی یحیی گل محمدی و آمدن مجتبی سرآسیایی روی نیمکت شهر خودرو هم دومین کاپیتان سابق استقالل به جمع شهر خودرویی ها اضافه شد و سید داوود 
سیدعباسی در قامت مربی و دستیار سرآسیایی به لیست این تیم مشهدی افزوده شد.حال با اضافه شدن بختیاری زاده، مثلث کاپیتان های سابق استقالل در اردوگاه 
عنابی پوشان تکمیل شده و هر کدام در قامتی متفاوت و مسئولیت مهم، وظیفه دشواری برای دوباره آسیایی کردن شهر خودرو دارند. مهدی رحمتی امسال عملکرد فوق 

العاده درخشانی درون دروازه شهر خودرو داشته و البته بازوبند کاپیتانی را به بازو نبسته اما به خوبی توانسته بازیکنان را داخل زمین هدایت کند.

سه کاپیتان استقاللی در اردوگاه شهر خودرو
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زندگی »الهام بخش« علیرضا بیرانوند زیر ذره بین بلژیکی ها
علیرضا بیرانوند روز دوشنبه تهران را به مقصد بلژیک ترک کرد تا در تست های پزشکی باشگاه آنتورپ 
حاضر شود و امضای قرارداد سه ساله خود را نهایی کند. رسانه های بلژیک بعد از سفر بیرانوند به این کشور، 

بیش از گذشته عملکرد و زندگی این دروازه 
بان تیم ملی ایران را زیر ذره بین برده اند. 
آنها ابتدا سراغ مارک ویلموتس سرمربی 
سابق تیم ملی ایران رفته و گفت وگوهایی 
را با وی در ارتباط با عملکرد بیرانوند انجام 
دادند.یکی از موضوعات جالب توجه برای 
بلژیکی ها، داســتان زندگی پر مشــقت 
بیرانوند برای رسیدن به سطح اول فوتبال 
ایران است. سایت »اســپورت مگزین« 
بلژیک از جمله رســانه هایی اســت که به 

گذشته بیرانوند ورود و رنج ها و دشواری های دروازه بان جدید تیم آنتورپ را بازگویی کرده است.»دروازه 
بانی که برای جانشینی بوالت باید با ژان بوتز رقابت کند چه کسی است؟« این سایت با طرح این سوال، 
گزارش خود را که برگرفته از مطلب »The Guardian« قبل از جام جهانی ۲۰۱۸ اســت، آغاز می کند. 
سایت بلژیکی تاکید کرده است که داستان زندگی بیرانوند بسیار الهام بخش است. اسپورت مگزین در 
این مطلب به دوران زندگی عشایری بیرانوند، چوپانی و سپس فرارش به تهران برای بازی کردن فوتبال 
و روی آوردن به کارهای مختلف پرداخته و اشاره داشته است که این دروازه بان مدتی به عنوان رفتگر و 
مدتی را در کارواش مشغول به کار بوده است. در بخش پایانی این گزارش به ویژگی قابل توجه بیرانوند 
یعنی پرتاب های بلند با دست اشاره شده و آمده است: »حتی بازی قدیمی دال پران اکنون به نفع بیرانوند 
است. یکی از نکاتی که مارک ویلموتس خیلی به آن تاکید دارد، پرتاب های دست بیرانوند است؛ بلند و 

دقیق. درست همان خصوصیاتی که باید برای پرتاب سنگ داشته باشید.«

حکایت متفاوت مسعود شجاعی!
زمانی که سه کاپیتان تیم ملی به تراکتور پیوستند، شایعه شد قرارداد آنها دالری است؛ اما حتی اگر 
اینطور هم نباشد، قطعا شجاعی، دژاگه و حاج صفی دستمزدهای سنگینی می گیرند و انتظار می رود به 
همین اندازه هم به تیم کمک کنند. حاج صفی تا حدی در این زمینه موفق بوده، اشکان هم اگر بدقلقی 
نداشته باشد در زمین مایه می گذارد، اما حکایت مسعود شجاعی متفاوت است. مثال به همین واکنش 
او به از سرگیری لیگ برتر نگاه کنید؛ اول کلی معطل کرد و سر تمرین نیامد، بعد بیانیه اعتراضی نوشت 
و نهایتا هم با عدم آمادگی به فهرست تیم اضافه شد. چرا باید شجاعی در کورس نفسگیر سهمیه فقط 
نیم ساعت قدرت بازی داشته باشد و بقیه اش را کنار زمین با بازیکنان حرف بزند؟ مسعود برای کوچ 

کردن تیم به تبریز نیامده، وگرنه حتما باشگاه برای ساکت الهامی دستیار ارزان تری پیدا می کرد.

اقدام جالب مهاجم پرسپولیس در محل تولدش
 مهاجم لرســتانی تیم فوتبال پرســپولیس قصد دارد در زادگاهش اقدامی جالب را انجام دهد.

وحید امیــری، قصد دارد به زودی وارد عرصه جدیدی از فوتبال کشــور شــود.وحید می خواهد 
تا یکی، دو ماه آینده در شــهر خرم آباد استان لرســتان که زادگاه او نیز محسوب می شود یکی از 
بزرگ ترین آکادمی های فوتبال کشور را راه اندازی کند.هدف امیری از انجام این کار این است که 
او فکر می کند استعدادهای زیادی شبیه به علیرضا بیرانوند و امثال او در این استان وجود دارند و 
این افراد باید کشف و به فوتبال کشور معرفی شوند.به همین خاطر، مهاجم پرسپولیس تصمیم 
گرفته با شناسایی استعدادهای زادگاهش، آنها را در مسیر خودش و علیرضا بیرانوند قرار دهد و 

به پیشرفت شان  کمک کند.

هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر؛

جدال اصفهان- تبریز  با چاشنی حساسیت

هفته بیســت و پنجم   سمیه مصور
رقابت هــای لیگ برتر 
فوتبال کشور در حالی عصر امروز با برگزاری دو دیدار 
آغاز می شود که  تیم های اصفهانی در این هفته مقابل 
تیم های تبریزی قــرار می گیرنــد؛ دیدارهایی که از 

حساسیت فراوانی برای هر چهار تیم برخوردار است.

 ذوب آهن اصفهان- ماشین سازی تبریز
در اولین دیدار  این هفته که از ساعت ۲۰:45 امشب 
آغاز می شــود، تیم ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه 
فوالد شــهر میزبان تیم ماشین سازی تبریز است.

ذوبی ها در حالی آمــاده این دیدار می شــوند که 
آنها هفته گذشته موفق شــدند پس از مدت ها به 
یک پیروزی دســت یافته و آرامش را بــه اردوگاه 
سبزپوشان باز گردانند.شــاگردان لوکا بوناچیچ که 
هفته گذشــته مقابل تیم شاهین شهرداری بوشهر 
به یک برد پرگل و ارزشــمند دست یافتند به دنبال 
کسب دومین پیروزی پیاپی هستند تا خیال شان 
بابت بقا در لیگ برتر راحت شود. سبزپوشان در طول 
هفته های گذشته شش برد، هفت تساوی و یازده 

شکست به دســت آورده و با ۲5 امتیاز در رده دهم 
جدول رده بندی جای گرفته اند. در آن سوی میدان 
تیم ماشین سازی تبریز قرار گرفته است، تیمی که 
با ۲4 امتیاز همســایه ذوبی ها در جدول رده بندی 
است. تیم ماشین سازی با اســتعفای مهاجرانی 
شرایط بحرانی تری یافته اســت. این تیم در طول 
نیم فصل دوم تاکنون هیچ بردی نداشته و تنها دو 
تساوی و شش شکست را در کارنامه به ثبت رسانده 
است. این تیم هفته گذشته مقابل تیم پرسپولیس 
متحمل پنجمین شکست متوالی شد تا مهاجرانی 
که تنها دو هفته روی نیمکت این تیم نشسته بود از 
سمت خود استعفا دهد.با توجه به نتایج ذوب آهن 
و ماشین سازی در هفته های گذشته و فاصله یک 
امتیازی آنها، کســب پیروزی در آن برای هر دو از 
اهمیت باالیی برخوردار بوده و می تواند جایگاه آنها 

را در جدول رده بندی تغییر دهد.

تراکتورسازی تبریز- سپاهان اصفهان
تیم ســپاهان اصفهان در شــرایطی در  مهم ترین  
دیدار هفته بیســت و پنجم رقابت های  لیگ برتر 

در تبریز مقابل تیم تراکتور ســازی قرار می گیرد که 
فاصله یک امتیازی این دو تیم و رقابت نزدیک تیم 
های دوم تا هفتم جدول در کنــار بازی های باقی 
مانده آنها تا پایــان نیم فصل، این بــازی را به اوج 
حساسیت رسانده است.طالیی پوشان نصف جهان 
که با توقف مقابل تیم پارس جنوبی در هفته گذشته 
فاصله شــان تا صدر جدول افزایش یافته است در 
حالی در این هفته پا به میدان می گذارند که نتیجه 
این دیدار می تواند معادالت قهرمانی پرسپولیس 
را پیش انداخته و جنگ مدعیان کسب سهمیه را به 
اوج خود برساند.شاگردان امیرقلعه نویی این روزها 
در شرایط مناسبی قرار ندارند، آنها که با دو تساوی 
متوالی مقابل تیم شاهین شهرداری بوشهر و پارس 
جنوبی با خطر از دســت دادن جایگاه دوم جدول 
رده بندی روبه رو شــده اند چــاره ای جز برتری در 
این دیدار ندارند. طالیی پوشان در صورت به دست 
آوردن سه امتیاز این دیدار و با توجه به نتایج بازی 
های سپاهان- فوالد و پارس جنوبی- شهر خودرو 
می توانند فاصله مناســبی با ســایر مدعیان کسب 
سهمیه آســیایی پیدا کرده و تا حدودی خیال شان 

از کســب این سهمیه راحت شــود. تیم سپاهان با 
کسب یک امتیاز هفته گذشته در دیدار با تیم پارس 
جنوبی 4۲ امتیازی شــد و با استفاده از تفاضل گل 
بهتر نسبت به شــهر خودرو در رده دوم جدول جای 
گرفت. در آن ســوی میدان، تراکتوری ها هم هفته 
گذشــته تن به تساوی مقابل اســتقالل دادند تا با 
کسب 4۱ امتیاز  بعد از تیم شــهر خودرو در جایگاه 

چهارم جدول رده بندی قرار  بگیرند.
در آن سو سرخ پوشــان تبریز نیز که هفته گذشته 
مقابل استقالل تن به تســاوی دادند، 4۱ امتیازی 
بوده و قصد دارند با شکســت دادن سپاهان به رده 
دوم جدول برسند. بازی سپاهان و تراکتور را می توان 
بازی لحظه ها دانســت؛ هر دو تیم از پرمهره ترین 
تیم های حاضر در لیــگ بوده و در فــاز هجومی و 
دفاعی عملکردی نزدیک به هم را به ثبت رسانده اند.

حضور ســتاره های بزرگ در دو تیم و حساســیت 
باالی بازی، موجب می شــود تا سرنوشــت بازی 
به تک لحظه ها گره بخورد و هر تیمــی که بتواند از 
فرصت های به وجــود آمده بهره بیشــتری بگیرد، 

می تواند پیروز این دیدار باشد.

بازیکن تیم فوتبال ساحلی صنعت فرش حداد در 
رابطه با وضعیت لیگ برتر فوتبال ســاحلی ایران، 
اظهار کرد: امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا این 
امکان وجود ندارد که مانند سال گذشته دوازده تیم 
به صورت رفت و برگشت شروع به رقابت می کردند 
و احتمال دارد با توجه به زمان کم دو گروه شــش 
تیمی داشته باشیم که در هر هفته یک تیم میزبان 
مسابقات باشد. تیم های اول و دوم دو گروه برای 
مشخص شدن رتبه بندی مســابقه می دهند و دو 
تیم آخر هر گروه به لیگ یک سقوط می کنند.حسن 
سهرابی با بیان اینکه پنج سال برای ایفای اردکان 
یزد بازی کردم، خاطر نشان کرد: برای سال جاری 
با توجه به اسپانســری، مدیر عاملی و ســرمربی 
خوبی که باشگاه صنعت فرش حداد دارد، تصمیم 
گرفتم به این تیم اضافه شوم و به اصفهان بازگردم. 

سهرابی با اشاره به اینکه جلیل حداد مدیرعامل تیم 
صنعت فرش حداد هر حرفی زده به آن عمل کرده 
است، گفت: اصفهان ســابقه قهرمانی در لیگ برتر 
فوتبال ســاحلی دارد، اما با مدیریت ضعیف تیم را 
از بین بردند در حال حاضر حداد قصد دارد اصفهان 
را بازهم به قطب فوتبال ساحلی ایران تبدیل کند و 
به جام باشگاه های جهان برســد. این مدیر عامل 
ورزشی است و بازیکنان را به خوبی درک می کند.

وی ادامه داد: ما بازیکنان بــا تجربه کنار بازیکنان 
جوان آمدیم تا فوتبال ساحلی اصفهان را به بهترین 
سطح برسانیم. تشــکر ویژه می کنم از جلیل حداد 
که به تنهایی در این استان بزرگ پای تیم ایستاده 
اســت، امیدوارم مســئوالن اصفهانی به این مدیر 
عامل کمک کنند تــا تیم به نتیجه برســد.بازیکن 
تیم فوتبال ساحلی صنعت فرش حداد در رابطه با 

زمین تمرین ناژوان، اظهار کــرد: اصفهان زمینی با 
طبیعت و مکان خوب دارد، اما ماســه ندارد. وقتی 
ما در این زمین تمرین می کنیم برای مسابقه که در 
یک زمین ماسه دار باید مســابقه دهیم به مشکل 
بر می خوریم. اگر به وضع این زمین رسیدگی کنند 
می تواند بهترین زمین ایران شود.ســهرابی اضافه 
کرد: با این شــرایط زمین، میزبانی مسابقات را به 
اصفهان نخواهند داد که مجبور می شویم میزبانی 
را در یک شهر دیگر برگزار کنیم و این کار را برای ما 

سخت می کند.

بازیکن تیم فوتبال ساحلی صنعت فرش حداد:

با این شرایط زمین ساحلی، میزبانی را از اصفهان می گیرند

خبر روز

اختالف »اوزیل« با سرمربی آرسنال علنی شد
پس از اعالم »میکل آرتتا« ســرمربی تیــم فوتبال آرســنال مبنی بر قرار ندادن نام »مســوت 
اوزیل« به دلیل مصدومیت کمر از فهرســت توپچی ها برای مصاف با لیورپــول، هافبک آلمانی 
آرسنال در توئیتر از آمادگی خودش خبر 
داد تا به شــایعات مطرح شده در مورد 
اختالف خود با کادرفنی تیم دامن بزند.

این ششــمین مســابقه پیاپی است که 
هافبک ۳۱ ساله به دلیل این مشکل قادر 
به بازی کردن نبوده و ایــن بدان معنی 
است که از زمان شروع دوباره لیگ برتر 
در پســا کرونا، اوزیل حتــی یک دقیقه 
هم برای توپچی ها بازی نکرده اســت.

اوزیل که در این فصل تنها یک گل به ثمر 
رسانده و سه پاس گل داده است. به نظر می رســد، در این تابستان نام او در فهرست فروش تیم 

آرسنال قرار بگیرد.

بکام به »ویدال« پیشنهاد داد
 کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال انگلیس به بازیکن بزرگ تاریخ شیلی پیشنهاد همکاری داد.دیوید 
بکام عالقه مند است آرتورو ویدال را در تیمش ببیند. بکام که مدیریت باشگاه اینترمیامی آمریکا 
را برعهده دارد، طبق نوشته تایمز و دون بالون، به ستاره قدیمی فوتبال شیلی پیشنهاد داده است.

ویدال ۳۳ ساله که در گذشته برای تیم های بایرن مونیخ، یوونتوس و بایرلورکوزن بازی کرده، در 
فصل اخیر طی 4۰ بازی برای بارسلونا، ۸ گل زده و ۳ پاس گل داده است.بکام در روزهای گذشته به 

ویلیان و کاوانی، بازیکنان چلسی و پاری سن ژرمن پیشنهاد داد که جواب منفی گرفت.

»دی یانگ« و حضور در بارسلونا برای آینده ای روشن تر
  سال گذشته هافبکی جوانی در تیم آژاکس موفق آن سال که به نیمه نهایی لیگ قهرمانان هم رسید 
چشم همه باشــگاه ها را به خود خیره کرد. فرانک دی یانگ آن  قدر خوب بازی می کرد که بسیاری 
از تیم های اروپایی می خواستند او را به چنگ آورند؛ اما بارســلونا موفق تر از همه بود و توانست با 
۷5 میلیون یورو او را راضی به حضور در نیوکمپ کند. حاال یک سال از این انتقال گذشته؛ انتقالی که 
هم روزهای خوش و هم ناکامی برای دی یانگ به جای گذشته است.دی یانگ در زمان والورده به 
بارسا پیوست و این مربی هیچ گاه بابت ترکیب اصلی اش مطمئن نبود. به همین دلیل دی یانگ در 
کنار بازیکنان زیادی بازی کرد و این مسئله تا امروز هم ادامه داشته است اما سن پایین دی یانگ 
و سرمایه گذاری باشگاه روی او باعث شده تا مدیران بارســا آرتور را به راحتی به یوونتوس بدهند 
زیرا خیال شان بابت نیروی جوانی در خط هافبک راحت اســت.دی یانگ به خوبی و به سرعت با 
زندگی در اسپانیا خود را هماهنگ کرد. همه انتظار داشتند او محرک و طراح اصلی برای خط حمله 
تیم بارســلونا باشــد. مانند کاری که اینیســتا انجام می داد. دی یانگ ۳۸ بازی در تمام رقابت ها 
برای بارسلونا انجام داده که ۳4 تای آن ها حضور در ترکیب اصلی بوده است و این مسئله نشان از 
توانایی های خوب او می دهد. او در این تعداد بازی ۱4۳۸ پاس داده و پس از بوســکتس دومین 
بازیکن در ارسال پاس در بارسلوناست هرچند که به قول رونالد کومان او پست متفاوتی نسبت به 
زمان حضورش در آژاکس دارد.قرارداد دی یانگ تا سال ۲۰۲4 اعتبار دارد و زود است تا انتظار تمدید 
از این بازیکن داشته باشیم؛ اما با توجه به عملکرد او می توان منتظر روزهای خوش او در بارسلونا 
 بود. او پس از پایان قرنطینه هنوز در بارسلونا بازی نکرده و می تواند اسلحه مخفی ستین در ادامه

 راه باشد.

فوتبال جهان

رییس هیئت کشتی استان اصفهان:

 کشتی استان جهش
 14 پله ای داشته است

رییس هیئت کشتی اســتان اصفهان اظهار 
کرد: طبق صحبت هایی کــه از قبل با رییس 
فدراسیون شده بود، تصمیم گرفته شد تا در 
تیرماه سالن های کشــتی مجدد راه اندازی 
شود و کشــتی فعالیت خود را ادامه دهد که 
با شروع موج دوم ویروس کرونا و افزایش 
بیماران مبتال به این ویروس فکر راه اندازی 
مجدد این ورزش را نمی توان در سر پروراند.

مصطفی میرزایی با بیان اینکه شیوع بیماری 
کووید -۱۹ در برنامه ریزی تمام رشــته های 
ورزشــی اختالالتی به وجود آورده اســت، 
خاطرنشان کرد: بیشتر هیئت ها برنامه ریزی 
ســالیانه و ماهیانه خود را برای سال جدید 
کرده بودند که شیوع این بیماری برنامه های 
آنها را از بین بــرد؛ هیئت کشــتی نیز از این 
مسئله جدا نیست. مســابقات رده نونهاالن 
در اسفند سال ۹۸ برگزار و با شیوع ویروس 
کرونا ناتمام ماند.میرزایی درباره امضا کردن 
تفاهم نامه ای با سه شهر که به کشتی گیری 
بســیار عالقه دارند و بیشــتر به این ورزش 
اهمیــت می دهند، افــزود: تفاهم نامه ای با 
مازندران، فارس و خوزســتان منعقد شــد 
که  طبــق آن کشــتی گیران اصفهانی همراه 
با دیگر کشــتی گیران این مناطق مسابقات 
و تمریناتی داشته باشند و بتوانند با فنون و 
مهارت های هم آشنا شوند.وی با بیان اینکه 
وضعیت مالی خوبی نداریم، خاطرنشــان 
کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران بیمار است، 
اما اضافه شــدن کمک خیریــن در هیئت 
کشــتی کمی وضع بهتری پیدا کرد، از زمانی 
که هیئت کشتی در اصفهان شروع به فعالیت 
کرده بیشترین ساخت و ساز و تجهیز اماکن 
انجام شــده اســت.رییس هیئت کشــتی 
درباره قهرمان پروری و حضور کشتی گیران 
اصفهانی در تیم ملی، یادآور شد: از روزی که 
هیئت کشتی فعال شده در اولین برنامه خود 
قهرمان پروری را در دســتور کار قرار دادیم، 
استان اصفهان در جدول کشتی کشور جهش 
۱4 پله ای داشته اســت و در حال حاضر در 

میانه آن قرار دارد.

در حاشیه

وز عکس ر

 عکس یادگاری طارمی
 و عابدزاده در پرتغال

جدال تیم هــای طارمی و عابــدزاده در 
پرتغال با تســاوی به پایان رسید.مهدی 
طارمی و امیر عابــدزاده در لیگ پرتغال 
رودرروی هم قرار گرفتنــد که این بازی 
برنده نداشت. امیر برای چهارمین هفته 
متوالی موفق شــد کلین شــیت کند و 
طارمی هم بعد از چند هفته گلزنی، ناکام 
بود. قبل از شروع این مسابقه طارمی و 

عابدزاده عکسی به یادگار با هم گرفتند.
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راه اندازی خطوط BRT در خیابان های آتشگاه و شهید اشرفی
مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان گفت: خطوط حمل نقل عمومی و BRT باید در خیابان های آتشگاه و 
شهید اشرفی اصفهانی )کهندژ( تقویت و راه اندازی شود.علیرضا رفیعی در نشست مشترک با معتمدان 

و روحانیون محالت منطقه ٩، فرماندهان 
ســپاه ناحیه امام رضا )ع( و پایگاه های 
بسیج که با حضور رئیس شورای اسالمی 
شهر اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: اولویت 
شــهرداری رضایت مندی، خدمت رسانی 
صادقانه و ایجاد حس آرامش با استفاده 
کامل از ظرفیت ها و امکانات در ســطح 
منطقــه بــرای شــهروندان اســت.وی 
خاطرنشــان کرد: معتمدان محالت باید 
نقاط قــوت و ضعف مدیریت شــهری را 

همراه با نیازهای شهروندان بازگو کنند تا توسعه همه جانبه شهری، شتاب گیرد.مدیر منطقه ٩ شهرداری 
اصفهان با تاکید بر اینکه شهر خوب، زیبا و سالم محصول مشارکت اجتماعی مسئوالن و مردم است، 
افزود: احساس مسئولیت نسبت به رفاه عمومی، عامل ارتقای فرهنگ عمومی است.وی ادامه داد: 
استفاده درست از اموال عمومی، خاستگاه پایداری و توازن قوانین و حقوق شهروندی است.رفیعی با 
بیان اینکه خیابان آتشگاه به عنوان محور خروجی و ورودی غرب شهر اصفهان و وجود اماکنی چون کوه 
تاریخی آتشگاه و عمارت منارجنبان نیاز به هتل و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای دارد، گفت: شهروندان 
این منطقه حق طبیعی استفاده از امکانات رفاهی بیشتر را دارند و خطوط حمل نقل عمومی و BRT باید 

در خیابان های آتشگاه و شهید اشرفی اصفهانی )کهندژ( تقویت و راه اندازی شود.

ارتباط تخصصی تر معتمدان محلی با مدیریت شهری
»علیرضا نصر اصفهانی« رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه تصریح کرد: 
مدیریت شهری با اهداف بلند مدت و اختصاص بودجه به هر محله از مناطق شهر در حال فعالیت با 
برنامه ریزی صحیح است.وی از معتمدان به عنوان افرادی فرهیخته، ارزشمند و به عنوان برگزیدگان 
مردم و یاوران شهرداری یاد کرد و افزود: به واسطه همکاری شایسته معتمدین محالت، مردم بیش 
از گذشــته در جریان اقدامات و عملکرد مدیریت شــهری قرار گرفته اند و ارتباط و تعامل دوسویه 
آن ها به نسبت گذشته بسیار تخصصی تر شده است.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: 
منطقه ٩ از پیشنهاداتی که ارتقای خدمات رسانی به شهر و شهروندان را همراه دارد، استقبال می کند 
و بر استمرار این جلسات به منظور همدلی و مشارکت بیشتر شهروندان تاکید دارد.وی خاطرنشان 
کرد: تمامی پیشنهادات ارائه  شده از سوی معتمدین با جدیت بررسی می شود و با توجه به هویت 
بومی محالت گام های بلندی به منظور خدمات رسانی گسترده تر و مرتفع ساختن مشکالت مردم 
برداشته می شــود.نصر اصفهانی گفت: پروژه فرهنگی گردشگری منارجنبان با هدف تقویت قطب 
گردشگری در منطقه ۹ در حال انجام است و مراحل تخصیص بودجه ورزشگاه شهدای غرب طی 
شده است.وی تصریح کرد: ســال آینده عملیات اجرایی پروژه هشت هزار متر از ملک آزادسازی 
شده ورزشگاه شهدای غرب آغاز می شود تا یک مجموعه ورزشی روباز احداث شود.رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان از آزادسازی ٥٠ درصدی مسیر خیابان بهشت خبر داد و گفت: هرچه سریع تر 
فازهای بعدی خیابان باید تملک و تکمیل شود.وی با اشاره به تمهیدات و برنامه ریزی های انجام 
شده برای کاهش بار ترافیکی خیابان آتشگاه و کمک به ارتقای زیرساخت های حمل و نقل عمومی 
این خیابان، ادامه داد: خیابان آتشگاه دارای هویت تاریخی و ملی است و رشادت های زیادی در 
دوران جنگ تحمیلی از جوانان این منطقه دیده شــده و شهیدان زیادی تقدیم انقالب کرده است.

در این جلسه معتمدان و حضار در جلسه درخواست های خود را مطرح کردند که تمام درخواست ها 
ثبت شد و برای بررسی و رسیدگی در دستور کار قرار گرفت.

 وقتی اقدام به موقع مدیریت شهری در خرید اتوبوس های جدید به نفع  اصفهان می شود؛

صرفه جویی 100 میلیارد تومانی!

معاون مالی شهردار اصفهان از خرید 30        نرگس طلوعی
دســتگاه اتوبوس از محل اوراق مشارکت 
ســال ۹۹ خبر داد، اقدامی که در راســتای اجرای طرح توجیهی اوراق 
مشارکت برای اتوبوس های جدید و »بی. آر. تی« صورت گرفته است. 
اوراق مشارکت یکی از ردیف های تامین مالی و بودجه شهرداری ها در 
کشور است که در سال های گذشته و پس از موافقت وزارت کشور برای 
تامین مالی پــروژه های مربوط بــه حوزه حمل و نقــل عمومی مورد 
استفاده  قرار گرفته اســت. به گفته معاون امور شهرداری ها سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور، رتبه سوم دریافت مجوز انتشار اوراق 
مشارکت به اصفهان تعلق یافته اســت. رجب صالحی در این باره گفته 
است: »در مجموع دریافت مجوز انتشار اوراق مشارکت، تهران با گرفتن 
نزدیک به سه هزار میلیارد تومان اوراق رتبه اول، مشهد با نزدیک به دو 
هزار و ۹00 میلیارد تومان دوم و اصفهان با نزدیک به 1700 میلیارد تومان 
اوراق در رتبه سوم قرار گرفته است که 200 میلیارد تومان از این اوراق با 
پیگیری های شــهرداری اصفهــان برای خرید اتوبوس تامین شــده 

است.«
معاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان در این بــاره در ارتباط با 200 
میلیارد تومــان اوراق مشــارکت و نحوه هزینه کرد آن در اتوبوســرانی 
اصفهان می گوید: 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت سال ۹۸ در موعد 

مقرر به فروش رفت و مبلغ آن برای شهرداری واصل شد.

مرتضی طهرانی مــی افزاید: با توجه بــه اینکه طــرح توجیهی اوراق 
مشــارکت برای اتوبوس های جدید و بی. آر. تی بود، درآمد حاصل از 
آن نیز در این راستا هزینه خواهد شد. به گفته معاون مالی و اقتصادی 
شهردار اصفهان، بین 20 تا 30 درصد اوراق مشارکت برای زیرساخت ها 
و مابقی برای خریــد اتوبوس های جدید هزینه خواهد شــد که هر دو 
مورد در حال انجام اســت.وی با بیان اینکه تعداد 100 دستگاه اتوبوس 
خریداری شده که تاکنون 70 دستگاه واصل شــده و مبلغ آنها از محل 
اوراق تسویه شده اســت، تصریح می کند: هزینه 30 دستگاه اتوبوس 

جدید را نیز از محل اوراق مشارکت سال ۹۹ پرداخت خواهیم کرد.
طهرانی با تاکید بر اینکه تولید اتوبوس در کشــور تقریبا متوقف شــده 
 و خریداری اتوبوس های جدید با دشــواری های زیــادی همراه بود، 
می گوید: در شرایط سخت اقتصادی فعلی استفاده از اوراق مشارکت 

بسیار اثرگذار و به نفع شهرداری و خریداران اوراق خواهد بود.
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با بیان اینکه صندوق های تامین 
سرمایه باید بخشی از سرمایه خود را بر اساس تکلیفی که بانک مرکزی 
مشخص کرده، صرف خرید اوراق مشارکت کنند، ادامه می دهد:کارمزد 
شهرداری از اوراق حدود 23.۵ درصد اســت که نسبت به سایر تامین 
ســرمایه ها مقرون به صرفه خواهد بود.وی  تاکید می کند: سیاســت 
مدیریت شــهری این است که همچنان با اســتفاده از اوراق مشارکت 

بخشی از هزینه ها جبران شود.

به گفته معــاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان، بهره گیری 
از اوراق مشــارکت برای خرید اتوبوس ها صرفــه جویی 100 میلیاردی 
برای اصفهان به همراه داشته اســت. داریوش امانی در این باره گفته 
اســت: »ســال گذشــته زمانی که من به حوزه حمل و نقل شهرداری 
اصفهان وارد شدم، اوراق مشــارکتی از دولت گرفته شده بود که اگر تا 
24 بهمن ماه نمی توانستیم اقدامی روی آن انجام دهیم، باید پول را به 
دولت بازمی گرداندیم، از همیــن رو تعدادی اتوبوس نو در کرمان برای 
خریداری ارائه شــد و در لحظات آخر که به این تصمیم رسیده بودیم 
همین اتوبوس ها را بــرای حفظ اوراق خریداری کنیم، باخبر شــدیم 
تعدادی اتوبوس در شــرکت عقاب افشــان وجود دارد.وقتی شرکت 
عقاب افشــان به ما اعالم کرد که می تواند اتوبوس های نو در اختیار ما 
بگذارد در ابتدا ســفارش خرید 30 اتوبوس و در مذاکرات بعدی آن را 
به 70 اتوبوس افزایش دادیم؛ در جلسات بعدی با این شرکت شهردار 
اصفهان و معاون اقتصادی شــهرداری، شرکت عقاب افشان را مجاب 
کردند که در مجموع یکصد دســتگاه اتوبوس به شــهرداری اصفهان 
بفروشند که این اقدام به موقع شهرداری باعث صرفه جویی 100 میلیارد 
تومانی در این حوزه شده اســت چرا که  قیمت هر اتوبوس خریداری 
شده در زمان انعقاد قرارداد شهرداری اصفهان یک میلیارد و ۸20 میلیون 
 تومان بود که اکنون با نرخ دالر فعلی به دو میلیارد و ۸00 میلیون تومان

 رسیده است .«

مدیر پژوهــش، خالقیــت و فناوری هــای نوین 
شــهرداری اصفهان گفت: تحلیل رابطه روش های 
جامعه پذیــری ســازمانی و هویت ســازمانی در 
شــهرداری به عنوان پروژه پژوهشی مسئله محور 
حوزه بهره بــردار معاونــت برنامه ریزی و توســعه 
سرمایه انسانی اســت که در دانشگاه اصفهان مورد 
پژوهش قــرار گرفت.قدرت افتخــاری اظهار کرد: 
یکــی از فرآیندهای مهم در رابطه با منابع انســانی 
فرآیند جامعه پذیری سازمانی اســت.وی با بیان 
اینکه جامعه پذیری به معنای همراهی و همنوایی 

فرد با ارزش هــا، هنجارهــا و نگرش های گروهی 
و اجتماعی است، افزود: هویت ســازمانی ابزاری 
استراتژیک جهت تحقق اهداف و چشم اندازهاست 
و منجر به احســاس تعلق فرد به سازمان می شود.

مدیر پژوهــش، خالقیــت و فناوری هــای نوین 
شهرداری اصفهان ادامه داد: از آنجا که رفتار کارکنان 
تحت تاثیر جامعه پذیری سازمانی و قدرت هویت 
سازمانی اســت، از این رو به بررســی رابطه این دو 
مقوله مهم رفتار ســازمانی پرداخته می شــود.وی 
خاطرنشان کرد: هدف این پژوهش، تحلیل رابطه 
روش های جامعه پذیری سازمانی و هویت سازمانی 
در شهرداری اصفهان بوده اســت؛ این پژوهش از 
لحاظ هدف کاربردی و از نظــر ماهیت، توصیفی-
همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان 

رســمی، پیمانی و قــراردادی شــهرداری اصفهان 
است.افتخاری اظهار کرد: حجم نمونه آماری 143 
آزمودنی بوده که از شش منطقه شهرداری به شکل 
تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و برای گردآوری 
داده هــای پژوهش از دو پرسشــنامه اســتاندارد 
برگرفته از مدل جامعه پذیری جونز )1۹۸۶( و هویت 
سازمانی چنی )1۹۸2( استفاده شد که برای روایی 

هر دو پرسشنامه از روایی صوری بهره گرفته شد.
وی افزود: برای ســنجش میــزان پایایی تحلیل 
رابطه روش های جامعه پذیری ســازمانی و هویت 
ســازمانی در شــهرداری اصفهــان از روش آلفای 
کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 30 
نفری، پرسشنامه جامعه پذیری ۸4 درصد و هویت 

سازمانی ۹0 درصد استفاده شده است.

 تحلیل رابطه روش های جامعه پذیری و هویت سازمانی
 در شهرداری اصفهان

به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، بهره 
گیری از اوراق مشارکت برای خرید اتوبوس ها صرفه جویی 

100 میلیاردی برای اصفهان به همراه داشته است

 شناخت سیره شهید آقابابایی با مسابقه کتابخوانی
 »سنگر مدیریت«

مدیر فرهنگسرای پایداری اصفهان اظهار کرد: مســابقه کتابخوانی کتاب »سنگر مدیریت« نوشته 
امیرحســین دهخدایی از سوی فرهنگســرای پایداری وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان در دو بخش آزمون کتبی و شفاهی برنامه ریزی شده و ویژه عموم برگزار 
می شود.سعید صرامی افزود: این کتاب در مورد سردار شهید اکبر آقابابایی است که از جوانان موفق 
و فرماندهان جنگ بوده و در این سال ها کمتر به معرفی او و سبک مدیریتش پرداخته شده است؛ 
در واقع جوانان با خواندن این کتاب می توانند از تجربه های مدیریتی این ســردار شــهید استفاده 
کنند.مدیر فرهنگســرای پایداری اصفهان ادامه داد: این کتاب با تخفیف 40 درصد عرضه می شود 
که عالقه مندان تا 2۵ مرداد فرصت دارند کتاب و پاســخنامه را دریافت کرده و تا 2۵ شهریورماه به 
فرهنگسرا تحویل دهند که بعد از بررســی، برگزیده ها معرفی می شوند.وی تصریح کرد: همچنین 
نمایشگاهی از آثار دوران زندگی این شهید از کودکی تا زمان شهادت در سالن شمع گلستان شهدای 
اصفهان برپا شده که مخاطبان می توانند در زمان دریافت کتاب از آن بازدید کنند.عالقه مندان جهت 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت کتاب و پرسشنامه می توانند به فرهنگسرای پایداری واقع در سالن 
شمع گلستان شهدا مراجعه کرده یا با شماره های 0۹3۹707۶242 و 0313۶۶221۶0 تماس بگیرند.

چالش اینستاگرامی »قاب« ویژه نوجوانان
اسماســادات نکویی، مدیر خانه نوجوان گفت: با توجه به اینکه دانش آموزان در ایام شیوع کرونا 
وابستگی زیادی به فضای مجازی به ویژه اینستاگرام پیدا کردند، خانه نوجوان وابسته به سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برنامه ای هدفمند، آموزشی و موثر با عنوان »قاب« را 
ویژه نوجوانان برنامه ریزی کرد. وی  با بیان اینکه برای تقویت هوش چندگانه به دنبال روش عملیاتی 
بودیم، اظهار کرد: برنامه قاب که توسط خانه نوجوان و با همکاری فرهنگسرای مجازی برگزار می شود 
به دنبال بیان یک مسئله در موضوعات ادبی، هنری، موسیقی و... و ایجاد یک چالش اینستاگرامی 
است.برنامه »قاب« به دنبال بیان یک مســئله در موضوعات ادبی، هنری، موسیقی بوده تا یک 
چالش اینستاگرامی برای نوجوانان ایجاد کند.مدیر خانه نوجوان تصریح کرد: نوجوانان می توانند 
 از یکم مرداد، چهارشــنبه های هر هفته ساعت 17 به آدرس اینســتاگرامی خانه نوجوان به نشانی

@KHANE_NOJAVAN_ESF مراجعه کرده و بازخورد نقد خود در مورد موضوع ارائه شده را به 
وسیله دابسمش، عکس، ویدئو، قطعه موسیقی یا نقاشی با هشتک»قاب« به اشتراک بگذارند.

لطفا برای مان الالیی بخوانید!
»هنرمندسرای بوم گردی هورشید اصفهان« با همکاری »مجموعه خانه های نقلی کاشان« فراخوان 
جشنواره ای مجازی به نام »میراث الالیی« را منتشر کرده؛ جشــنواره ای که می کوشد الالیی های 
تمام گویش ها و لهجه ها را از خطر فراموشی نجات بدهد.فرزانه سلیمانی، دبیر جشنواره »میراث 
الالیی« اظهار کرد: تا کنون الالیی های زیادی توسط پژوهشــگران ثبت و ضبط شده و قطعا ادامه 
این راه با آفرینش های بیشتر هنری همراه اســت. هدف ما نیز از راه اندازی این رویداد، گردآوری 
و مستندســازی صوتی و تصویری از مضمون الالیی های مادربزرگان، مادران، زنان آسیای میانه و 
اقوام ایران زمین با هر لهجه و گویشی، معرفی و نمایش آثار هنرمندان از الالیی های عامیانه و نمایش 
دستاوردهای خالقانه هنری، بازشناســی جایگاه فرهنگ عامه در هنر امروز  و ایجاد فرصت جهت 
ارتقای آگاهی و هنرآفرینی هنرمندان از فرهنگ عامه است.وی با اشاره به بخش های مختلف این 
جشنواره گفت: موسیقی، ترانه و شعر، قصه و متل، تصویرسازی، مستندسازی، پویانمایی، عکاسی 
و عروســک های بومی و محلی، بخش های هنری این جشنواره را تشکیل می دهد و جوایز آن نیز 

از جنس فرهنگ است.  

گزارش
س: ایمنا

عک

خبر ویژهخبر خوان

با عبور از مرحله دوم برنامه های اجرایی؛

اصفهان به شبکه جهانی 
شهرهای دوستدار کودک 

جهان می پیوندد
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در 
آیین معارفه رییس گروه شهر دوستدار کودک 
معاونت شهرســازی و معماری شهرداری، با 
تقدیر از فعالیت های انجام شــده در راستای 
تحقق اهداف شــهر دوســتدار کودک در سال 
گذشته، بر استفاده از ظرفیت و پتانسیل تمام 
بخش هــای مربوطه و هم افزایی در راســتای 
تحقق این اهــداف تاکیــد کرد.ســیداحمد 
حسینی نیا افزود: اصفهان وقتی شهر تمدن ساز 
عنوان می شود مبین غنای فرهنگی، تاریخی 
و شهرســازی آن اســت.معاون شهرسازی و 
معماری شــهردار اصفهان تصریح کرد:  سال 
گذشته و امســال برنامه اجرایی برای تحقق 
اهداف شهر دوستدار کودک در دستور کار قرار 
گرفته، البته تاکنون در حــوزه نظری برنامه ها 
دنبال شــده و در ادامه نیز باید در حوزه اجرایی 
به یک بــرون داد مطلوب برســیم.وی با بیان 
اینکه تالش می کنیم در حوزه علمی و عملیاتی، 
مجموعه دســت اندرکار تحقق شهر دوستدار 
کودک قوی تر از گذشــته فعالیت های خود را 
دنبال کنیم، گفت: اگر بتوانیم در ســال جاری 
و در نهایت شش ماهه نخست سال 1400 گام 
دوم برنامه های مربوط به شهر دوستدار کودک 
را انجــام داده و به یک بــرون داد مطلوب در 
برنامه ها برســیم، از این مرحله عبور کرده و به 
گام سوم یعنی ورود به شبکه جهانی شهرهای 
دوســتدار کودک خواهیم رسید.حســینی نیا 
خاطرنشان کرد: از جمله برنامه هایی که در حوزه 
شهر دوســتدار کودک دنبال می شد می توان 
به مواردی همچــون ارتقای کیفــی فضاهای 
شــهری برای کودکان و نظارت بر حسن اجرا، 
برند ســازی، ترویج و آموزش اصول صحیح 
تربیتی و آموزشی کودکان از طریق شبکه سازی 
فضاهای اجتماعی و شهری، توسعه و ارتقای 
کیفی بازیکده ها یا فضاهای بازی مطلوب برای 
کودکان شهر و مشارکت کودکان در مدیریت 

شهری اشاره کرد.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه اصفهان یکی از کالن شهرهایی است که تمیزی و زیبایی آن زبانزد خاص و عام است، اظهار کرد: روزانه هزینه زیادی 
صرف نگهداری و تمیز کردن شهر می شود.حسین امیری افزود: با توسعه و گسترش شهرها و با توجه به افزایش سطح توقعات مردم روز به روز بر خدمات و هزینه های 
نگهداری شهر افزوده می شود، زیرا اصفهان یک شهر بسیار گسترده و مطرح کشور است که یکی از برندهای آن وضعیت نظافت و پاکیزگی شهر است.معاون خدمات 
شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه شهر اصفهان به لحاظ پاکیزگی در سطح کشور الگو بوده است، تصریح کرد: برای حفظ و نگهداری شهر حدود پنج هزار 
و ۶00 نفر نیرو به صورت شبانه روزی در بخش های مختلفی همچون نظافت، جمع آوری زباله، نگهداری فضای سبز، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری فعالیت 
می کنند.وی با بیان اینکه ساالنه در بخش های خدمات شهری و فضای سبز بالغ بر 3۵0 میلیارد تومان هزینه می شود، گفت: ماهانه نزدیک به 30 میلیارد تومان هزینه 
نگهداری، رفت و روب، جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز شهر اصفهان است.امیری خاطرنشان کرد: خوشبختانه فرهنگ نگهداری شهر و همراهی با مدیریت 

شهری از سوی شهروندان در سطح شهر اصفهان بسیار باالست و مردم با توجه به عالقه ای که به شهر اصفهان دارند، خود را در حفظ پاکیزگی شهر سهیم می دانند.

هزینه 3۵0 میلیارد تومانی برای نظافت شهر و نگهداری فضای سبز

بازدید مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد 
استان از مجتمع 
مطبوعاتی اصفهان

حجت االســالم و المســلمین 
رمضانعلی معتمــدی، مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان صبــح روز گذشــته از 
مجتمــع فرهنگــی مطبوعاتی 

اصفهان بازدید کرد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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چه می شود سوپرمن خودتان باشید؟ منظورمان این نیست 
که صبح ها به سرعت برق و باد وارد حمام شوید و کامل و مرتب 
آماده شروع روزتان باشــید، نه. در مورد احساس قدرت فکر 
کنید! این 7 عادت صبحگاهی را به مدت یک هفته امتحان 
کنید و برای رسیدن به شگفت انگیزترین نتیجه آماده باشید.

 زود بیدار شوید: هنگامی که ساعت زنگ دارتان زنگ می زند، 
از رختخواب بلند شوید! هیچ بهانه ای نیاورید و فقط از جای  تان 
بلند شوید. بدون تعلل. خیلی ســاده پاها را روی زمین قرار 
دهید! آیا همیشه از این شکایت داشــته اید که روزهای تان 
ساعات کافی ندارند؟ بسیار خب!  حاال مشکل حل خواهد شد.

 تخت تان را مرتب کنید: می توانید کمی برای خودتان دلسوزی 
کنید! همــه می دانیم که بیرون آمدن از تخت ســخت ترین 
قسمت روز است. اما حاال که ملحفه  روی تخت در اوج به هم 
ریختگی است، بهتر است لطفی به خودتان کرده آن را مرتب 
کنید. دو مزیت بزرگ در این کار وجود دارد؛ اولی این است که 
شما روزتان را با تکمیل یک کار شــروع کرده اید، هورا! دومی 
این که آخر روز که کارتان تمام می شود و به خانه برمی گردید با 

یک تخت مرتب و تمیز روبه رو خواهید شد!
 کمی ورزش کنید: حاال که پاهای تان با زمین برخورد کرده است، 
چرا خم نشوید و دستان تان را به آن ها پیوند ندهید؟ مطمئنا 

انجام یک ست کامل پوش-آپ اجباری نیست؛ اما باید نوعی 
ورزش را انجام دهید. حتی اگر تصمیــم بگیرید این کار را به 
مدت بیش از پانزده دقیقه انجام ندهید، باز هم به عادتی بسیار 
سالم و تاثیرگذار تبدیل خواهد شد. این کار همچنین به شما 

انرژی خوبی برای آغاز روزتان خواهد داد!
 دوش بگیرید: یک دوش آب گرم آرامش بخش؟ چرا که نه؟ 
شما سزاوار چنین چیزی هســتید! قبل از بیرون رفتن از در، 
یک دوش سریع بگیرید و تمیز و خوش عطر شوید. اگر داخل 
حمام متوجه شدید که ناخودآگاه زیر آواز زده اید، تعجب نکنید! 
بعد از ورزش ســطح اندورفینی که در بدن تان آزاد می شود، 
افزایش یافته و حال خوش و مثبتی به شما داده  است. حاال 
حســابی ســرحال و در عین حال خوش عطر و بو شده اید و 

پرطراوت برای آغاز یک روز تازه!
 صبحانه بخورید: هر ابرقهرمانی باید غذا بخورد و صبح را ببیند، 
صبحانه در منوی غذاها به چشم می خورد. هرچند تمایل داریم 
به شما بگوییم که صبحانه »مهم ترین وعده غذایی روز«است، 
اما مطمئنیم که شما هم مادر داشته اید و این را خوب می دانید. 
بنابراین، در عوض به شما می گوییم که خوردن صبحانه باعث 
کاهش اشتهای شما در طول روز خواهد شد و همچنین انرژی 

زیادی به شما می بخشد!

 اهداف تان را تنظیم کنید: سوپرمن بدون هدف به چه دردی 
می خورد؟ البته که قرار نیســت نجات یک زن را از ماشینی 
که غرق شــده، در لیســت اهداف روزانه تان قــرار دهید، اما 
باید درمــورد چیزهایی که می خواهید در طــول روز به انجام 
برسانید، فکر کنید و سپس آن ها را روی کاغذ بیاورید. وقتی 
می دانید قرار اســت چــه کاری انجام دهیــد، بهره وری تان 
افزایش چشم گیری خواهد داشت به حدی که خودتان هم 

متحیر شوید!
 یک ســاعت زنگ دار تنظیم کنید:»اما من که تــازه از خواب 
بیدار شدم!« بله، می دانیم، اما این ســاعت زنگ دار با زنگ 
صبح های معمول شما کامال متفاوت اســت. شما باید یک 
ساعت زنگ دار برای شب تنظیم کنید. »این دیگر چیست؟« 
خوب، بســیاری از ما دیرتر از چیزی که بایــد به رختخواب 
می رویم و دلیل انجام این کار معموال  کامال مسخره است. خواه 
یکی دو ســاعت از زمان مان را در فیسبوک و دیگر رسانه های 
گروهی بگذرانیم و خواه به دنبال اطالعاتی در مورد فالن غذا یا 
رستوران مورد عالقه مان باشیم، به هر حال می دانیم که همه 
این ها بعدا هم قابل انجام اســت و بهترین کار کنار گذاشتن 
 گوشــی و اســتفاده از زمان برای یک خواب و اســتراحت

 کامل است.

آشپزی

 کیک بستنی قرمز 
برای تولد کودک

مواد الزم:  کره  نرم شده 125 گرم، شکر دانه ریز 180 گرم،اسانس وانیل 
یک قاشق چای خوری،تخم مرغ 2  عدد،آرد 250 گرم،پودر کاکائو2 قاشق 

سوپ خوری،نمک یک چهارم قاشق چای خوری، ماست پاستوریزه 250 میلی لیتر کم 
چرب،رنگ قرمز خوراکی یک قاشق سوپ خوری،سرکه سفید2 قاشق چای خوری،بکینگ 

سودا یک قاشق چای خوری،بستنی وانیلی 2 لیتر، مربای آلبالو و برگ  نعنابرای تزیین
 طرز تهیه:فر را با دمای 180 درجه سانتیگراد گرم کنید و سینی شیرینی پزی را به اندازه 30×40 سانتی متر 
چرب کنید  و با کاغذ روغنی بپوشانید. آن گاه کره، شکر و وانیل را با همزن برقی بزنید تا صاف و یکدست 

شود و بعد تخم مرغ ها را یکی یکی بیفزایید و هم بزنید. سپس مخلوط الک کرده آرد، پودر کاکائو و 
نمک را همراه با ماست به طور  یک در میان درون مایه  بریزید و مخلوط کنید. حاال رنگ را اضافه 

کرده و سرکه و بکینگ سودا را با هم مخلوط و به مایه کیک اضافه کنید. مایه به دست آمده را 
در سینی بریزید و  آن  را به مدت تقریبی 20 دقیقه در فر بپزید. همین که کیک خنک شد، 

آن را از وسط دو قسمت کنید و یکی از آنها را در سینی مناسبی که هم اندازه کیک 
باشد، قرار دهید. اینک روی کیک را با بستنی وانیلی بپوشانید و کیک بعدی 

را رویش بگذارید و قدری فشار دهید تا دو الیه کیک به بستنی 
بچسبند. آن گاه روی آن را با فویل بپوشانید و 

در فریزر قرار دهید. 

عادت های صبحگاهی که شما را تبدیل به سوپرمن می کند

کناره گیری نویسنده سریال »دل خوش« 
از ادامه تولید

 ساخت سریال جنایی »راه های فرعی« 
در 3 فصل

نویسنده سریال های تلویزیونی از جدایی خود از گروه تولید سریال 
»دل خوش« خبر داد و گفت: مدتی است من و گروه نگارشم از ادامه 
حضور در این سریال انصراف دادیم.»حامد افضلی« افزود: من و 
گروهم از سال ۹7 مشغول نگارش این سریال بودیم و زمانی که آقای 
حاجی غالمی به عنوان کارگردان انتخاب شد، اوایل نظرهایمان با هم یکی 
بود؛ اما رفته رفته اختالف سلیقه بین گروهم و کارگردان به وجود آمد .

فیلم نامه فصل نخست سریال جنایی »راه های فرعی« به کارگردانی 
حجت قاسم زاده اصل به پایان رسید.این سریال در سه فصل و به 
نویسندگی و کارگردانی حجت قاسم زاده اصل برای شبکه نمایش 
خانگی تولید خواهد شــد.. فصل یک و دو در 15 قسمت و فصل سه 
در 10 قسمت تولید خواهد شد. داســتان این سریال در ژانر معمایی و 
جنایی اتفاق می افتد. 

مدیر آب و فاضالب اردستان از آب رسانی سیار به وسیله تانکر در 57 روستای 
این شهرستان شمال اســتان اصفهان خبر داد.رضا دهقانی اظهار  کرد: پنج 
دستگاه تانکر روزانه 60 هزار لیتر آب آشامیدنی را به 57 روستای شهرستان 
حمل می کنند.وی اضافه کرد: این آب رســانی به 27 روستای زیر پوشش 
و 30 روســتای دیگر با جمعیت افزون بر 6 هزار و 500 نفر انجام می شــود.

مدیر آب و فاضالب اردســتان تشــریح کرد: در زمان حاضر 108 روســتای 
شهرستان زیر پوشش شــبکه آب و فاضالب هستند و با اقدامات در دست 
اجرا امیدواریم  با تکمیل طرح مجتمع آب رســانی روستایی، روستاییان از 
آب پایدار برخوردار شوند و حجم آب رسانی با تانکر کاهش محسوس داشته 
باشد.وی، اصالح شبکه آب شیرین شــهر به طول پنج کیلومتر، لوله گذاری 
در محله های محال و ابالی اردستان واصالح و توســعه شبکه آب شیرین 
شهر زواره به طول پنج کیلومتر را از جمله طرح های در دست اقدام برشمرد.

دهقانی همچنین به احداث ساختمان اداره شهر مهاباد اشاره  و اضافه کرد: 
اصالح و توسعه شبکه داخلی شــهر مهاباد به طول 20 کیلومتر نیز در دستور 

کار است.
وی، در مورد اقدامات آینده جشــنواره خدمت 1400 شهرستان در مدیریت 
آب و فاضالب اردستان اظهار داشت: چندین طرح در این مجموعه مد نظر 
قرار دارد که در آینده اجرایی خواهد شد و از جمله طرح فاضالب شهرک امام 
حســن )ع( که پیگیری نماینده و فرماندار شهرستان را نیاز دارد؛ همچنین 
حفر یک حلقه چاه جدید در اردســتان برای زمان بحران و انتقال آب مورد 
نیاز دامداری های اردستان نیاز است.مدیر آب و فاضالب اردستان در ادامه 

تصریح کرد: امســال با بارش های خوبی که داشــتیم، شــاهد کاهش 20 
درصدی حجم آب رسانی سیار به روستاها هستیم.از مجموع 230 روستای 
این شهرستان، 120 روستا دارای سکنه است و از میان آنها 61 روستا باالی 20 
خانوار جمعیت دارد.شهرستان اردستان با جمعیت بیش از 42 هزار نفر، در 

حدود 118 کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده است.

برای نخستین بار، ریل شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها تولید کننده 
ریل کشور در بورس کاالی ایران عرضه  شد. معاون بازاریابی و فروش شرکت 
ذوب آهن گفت: ذوب آهن اصفهان تنها تولید کننده ریل کشور ، برای اولین 
بار این محصــول را در بورس کاال عرضه کرد.این مجتمــع صنعتی در کارگاه 
نورد 650 خود قادر به تولید انواع ریل خطوط پرســرعت، فرعی، ریل معدن 
و ریل مترو است. ریل این شرکت در محور بســتان آباد-میانه و زاهدان – 
چابهار نصب شده است.با توجه به سیاســت های دولت نیاز کشور به ریل 
برای توسعه خطوط ریلی بین ۹0 تا 100 هزار تن در سال پیش بینی می شود 
و ذوب آهن برای تولید 120 هزار تن ریل با توجه به سفارش مشتری برنامه 

ریزی کرده است.
بهزاد کرمی، در پاسخ به مزایای عرضه ریل ملی در بورس کاالی ایران گفت: 
یکی از مهم ترین مزایای این عمل، کشــف قیمت عادالنه این محصول در 
بورس کاالست. از سوی دیگر مصرف کننده نهایی این محصول بدون هیچ 
انحصاری توانایی خرید در بورس را پیدا کرده و واسطه ها حذف می شوند.

همچنین شرکت ذوب آهن  می تواند جهت برنامه ریزی تولید خود برآورد 
دقیق تری از مصرف محصول در کشــور داشــته و مازاد عرضه ها در بورس 
توانایی صادرات دارد و ارزآوری خوبی را با توجه به استانداردهای باالی این 

محصول برای شرکت ایجاد می کند.

مدیـر ایمنـی، بهداشـت و محیـط زیسـت فـوالد مبارکـه گفـت: 
خوشـبختانه بـا عملکـرد بسـیار خوبـی کـه طـی فرآینـد آمـوزش و 
ارتقـای دانـش نیـــــروی انسـانی بـه دســـت آمـده و همچنیـن با 
بـه کارگیـری حداکثـری دسـتورالعمل های ایمنـی و همـکاری همـه 
همکاران در این زمینـه، فوالد مبارکه در بسیــاری از زمیــنه ها ازجمله 
بهبــــود شاخــص های ضــریب تکـرار و شــــدت حوادث، نسـبت 
بـه سـایر فوالدسـازان جهـان عملکـرد درخشـانی داشـته اسـت و در 

باالتریـن سـطح قـرار دارد.
حسـین مدرسـی فـر در همیـن خصـوص افـزود: خوشـبختانه تاکید 
و راهبـرد مدیریت شـرکت در خصـوص ارتقـای هرچه بیشـتر ضریب 
ایمنـی کارکنـان و تجهیـزات شـرکت موثـر واقـع شـده و طبـق آنچـه 
نمودارهـا و گـزارش هـای جهانـی )WORLD  STEEL( نشـان 
می دهند، شـرکت فوالد مبارکه در سـال ۹8 و طی 3 ماه ابتدای سـال 
جاری بـا »ضریب تکـرار« 0.8 نسـبت بـه سـایر فوالدسـازان بهترین 

عملکـرد را داشـته اسـت.
وی، در تشـریح وضعیت شـرکت در زمینـه »ضریب شـدت حوادث« 
کـه بزرگـی حـوادث را نشـان مـی دهـد، تصریـح کـرد: در ایـن زمینه 
نیـز شـرکت بـه عـدد 0.01 دسـت یافتـه  و از ایـن حیـث نیـز در دنیـا   

بی نظیـر اسـت.
مدیـر ایمنـی، بهداشـت و محیـط زیسـت فـوالد مبارکـه خاطرنشـان 
کـرد: رسـیدن به ایـن نقطـه از ایمنـی در سـایه تاکیـد مدیریت ارشـد 
سـازمان بر مقوله ایمنـی کارکنـان، تالش جمعـی مدیریـت و کارکنان 

در همـه سـطوح، آمـوزش و بـه کارگیـری دسـتورالعمل ها و همچنین 
بـا یادگیـری از سـایر شـرکت های جهـان حاصل شـده اسـت.وی در 
توضیـح عملکرد شـرکت در زمینـه مدیریت ویـروس کرونا نیـز گفت: 
فـوالد مبارکـه در هفـت محـور بـرای مقابلـه بـا ایـن ویـروس برنامـه 
ریـزی و اقـدام کـرده اسـت: تشـکیل سـتاد بـه دسـتور مدیرعامـل 
شرکت،فرهنگ سـازی و اطـالع رسـانی و آمـوزش، شناسـایی، 
غربالگـری و بیماریابـی بـه عنـوان رمـز موفقیـت سـازمان نسـبت به 
سـایر سـازمان ها، اقدامات پیشـگیرانه و بهداشتی، بازرسـی و کنترل 
اقدامـات در حـال انجام، نظارت بر حسـن انجـام کارهای بهداشـتی و 
مددکاری های اجتماعـی و روانی کـه در حوزه  کارکنـان و خانواده های 
محتـرم ایشـان و کنترل هایـی کـه هنـگام ورود و خـروج میهمانـان، 
بازدیدکننـدگان و راننـدگان نـاوگان حمل بار شـرکت انجام می شـود.
مدرسـی فـر بـا اشـاره بـه اینکـه بـا شـیوع مجـدد ویـروس کرونـا در 
جامعـه، در شـرکت فـوالد مبارکـه نیـز تدابیـر بهـروز و کارآمدتـری در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت، اظهـار داشـت: از  آنجـا   کـه ایمنـی کارکنان 
برای مدیریـت شـرکت از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت، راهنمای 
شـرکت در ایـن مسـیر، سـازمان بهداشـت جهانی اسـت و همـواره از 
رهنمودهـای آن بهره منـد شـده ایـم. بـه همیـن سـبب خوشـبختانه 
در اثـر اجـرای ایـن پروتکل هـا، وضعیـت شـرکت قابـل قیـاس بـا 
سـایر سـازمان هـای مشـابه نیسـت و توانسـته ایـم ضمـن اسـتمرار 
 و تـداوم تولیـد از نیـروی انسـانی شـرکت هـم بـه نحـو مطلـوب

 محافظت کنیم.

 مدیر آب و فاضالب اردستان خبر داد:

57روستایاردستانباتانکرآبرسانیمیشوند

ریلشرکتذوبآهندربورسکاالعرضهمیشود

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه خبر داد:

شاخصهایایمنیفوالدمبارکهدرباالترینسطحجهانیقراردارد

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