
با شروع فصل نام نویسی در مدارس دوباره بحث دریافت هزینه های اجباری از اولیای دانش آموزان داغ شده است؛

پوِل زور!
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  راه دشوار گازسوز شدن 
 با وجود طرح های اجرا شده توسط دولت، هنوز نیمی از ظرفیت جایگاه های CNG اصفهان خالی مانده است؛
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در خطر نابودی

هزینه تست کرونا برای 
داوطلبان در بیمارستان 
امین ۲۵۰ هزار تومان 

است
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 جاده »لردگان- بروجن« 
همچنان قربانی می گیرد؛ 
 اجرای الک پشتی

 پروژه چهار خطه سازی
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 درخواست پارلمان اروپا برای ممنوعیت صادرات سالح 
به عربستان و امارات

پارلمان اروپا خواهــان توقف صادرات تکنولوژی های نظارتی به کشــورهای ســرکوب گر و اعمال 
محدودیت تسلیحاتی بر امارات و عربستان شد.پارلمان اروپا در تازه ترین گزارش خود از کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا خواسته تا نظارت بر صادرات سالح به امارات و عربستان را به خاطر اقدامات ناقض 
حقوق بشری این دو کشور در جنگ یمن تشــدید کند.همچنین در این گزارش ممنوعیت صادرات 
و تجهیزات نظارتی به کشورهایی چون مصر ، بحرین، عربســتان و امارات و ویتنام که پارلمان اروپا 
آن ها را »ســرکوب گر« خوانده خواسته شده است.در گزارش ســال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ درباره صادرات 
سالح آمده که اتحادیه اروپا منبع صادرات سالح به عربستان و امارات است در حالی که طبق اعالم 
کارشناسان برجسته منطقه ای و بین المللی طرفین درگیری در جنگ یمن مرتکب جرائمی در یمن 

شده و می شوند.

ایجاد کریدور هوایی میان ترکیه و لیبی
منابع از اقدام ترکیه در ایجاد یک کریدور هوایی میان این کشور و لیبی خبر دادند و اعالم کردند که برای 
اولین بار یک هواپیمای ترکیه ای در پایگاه الوطیه در جنوب غرب طرابلس فرود آمد.روزنامه ملیت 
ترکیه در گزارشی نوشت: یک هواپیمای ترکیه ای اخیرا در پایگاه هوایی الوطیه در جنوب غرب طرابلس 
فرود آمد. این هواپیما بعد از اتمام ماموریت خود به ترکیه بازگشــت.این روزنامه نوشت: هواپیماها 
قبال در فرودگاه مصراته فرود می آمدند؛ اما این اولین باری است که یک هواپیمای ترکیه ای مستقیما 
در پایگاه الوطیه فرود می آید. با این تحول پایگاه الوطیه به پایگاه فعالیت های نیروهای ترکیه تبدیل 
شده است.نیروهای دولت وفاق ملی لیبی که مورد حمایت ترکیه هستند ۱۸ مه کنترل پایگاه الوطیه 
را در دست گرفتند.این روزنامه نوشت: از آن زمان فعالیت های زیرساخت برای بازسازی پایگاه انجام 

می شود. طی هفته های گذشته سامانه دفاع هوایی »هاوک« ارتش ترکیه مستقر شد.

فلسطین به دنبال اقدام قانونی علیه »گوگل« و »اپل«
برداشتن نام فلسطین از نقشه های گوگل، واکنش طرف های فلسطینی و نیز درخواست ها از این 
موتور جســت وجوگر جهت صرف نظر از این اقدام را به دنبال داشته اســت.ریاض المالکی، وزیر 
خارجه تشکیالت خودگردان فلسطین خاطرنشان کرد: ما در حال بررسی اتخاذ اقدامات حقوقی 
در واکنش به حذف نام فلسطین از نقشه های گوگل و اپل هستیم.وی همچنین تصریح کرد، اگر 
مســئوالن دو شــرکت گوگل و اپل بر تخلف خود و نقض قوانین بین المللی اصرار بورزند، رجوع به 
نهادهای حقوقی برای محاکمه آنها کار آســانی خواهد بود.در همین حال، اقدام این دو شرکت در 
حذف نام فلسطین، واکنش های شدید فلسطینی ها در شبکه های اجتماعی را به دنبال داشته است.

کاربران تاکید کردند که فلسطین باقی خواهد ماند و قدس پایتخت ابدی فلسطین خواهد بود. آنها 
این اقدام موتور جست وجوگر آمریکایی را محکوم کردند.

روسیه، اتهام دخالت در انتخابات انگلیس را رد کرد
کرملین اتهامات مربوط به دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۹ انگلیس را رد  و اعالم کرد که این 
ادعاها بر روابط مســکو و لندن اثر منفی خواهد گذاشت.»دیمیتری پسکوف«، سخنگوی کرملین 
گفت: »ما همواره از اســاس هر گونه دخالت فدراسیون روســیه در انتخابات هر کشوری از جمله 
انگلیس را رد می کنیم.«دولت انگلیس پنجشــنبه »عامالن روس« را بــه تالش برای دخالت در 
انتخابات پارلمانی اخیر این کشــور متهم کرده بود.»دومینیک راب«، وزیر امور خارجه انگلیس در 
بیانیه ای مکتوب خطاب به نمایندگان پارلمان مدعی شده بود که تقریبا محرز شده که افرادی قصد 

دخالت در انتخابات دسامبر ۲۰۱۹ را داشته اند.

درگیری ارمنستان و آذربایجان ، آتش افروزی جدیدی را در منطقه به پا کرده است؛ 

دعوای همسایه ها 

منطقه مرزی میان دو کشور ارمنستان و آذربایجان بار دیگر دستخوش 
درگیری شد؛ دو کشور بر ســر حاکمیت قره باغ اختالف دارند. تا زمان 
حاکمیت اتحاد جماهیر شــوروی معموال ایــن اختالفات حل و فصل 
می شــد اما پس از آن این اختالفات همواره بــه درگیری نظامی ختم 
شــده اســت. از زمان آتش بس ســال ۱۹۹۴ بار ها در این نوار مرزی 

درگیری هایی رخ داده است. 
در سال ۲۰۰۷ مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه غیر الزام آوری را با 
۳۵ موافق، ۷ رای مخالف و ۱۰۰ رای ممتنع تصویب کرد و در آن حاکمیت 
آذربایجان بر منطقه ناگورنو قره باغ را به رســمیت شــناخت. تاکنون 
تالش های متعدد برای میانجی گری و حــل اختالف بین دو طرف به 
نتیجه نرسیده است.روز ۱۲ جوالی آخرین ســری از درگیری های دو 
کشور و اولین آن ها در چهار سال گذشته با حمله نیرو های آذربایجانی 
به استان شــمالی تاووش ارمنستان آغاز شــد. در اولین حمله چهار 
سرباز آذربایجانی کشته و ۷ ســرباز آذربایجانی و ارمنی زخمی شدند.
برخی رسانه ها از کشته شــدن بیش از ۶۰ تن طی درگیری های مرزی 
خبر داده اند. نیویورک تایمز به نقل از منابع آذربایجانی از کشــته شدن 
۱۱ نیروی نظامی آذربایجان و یک شهروند عادی طی چند روز گذشته 
خبر داده است. این رسانه از قول منابع ارمنستان نیز نوشته چهار نیروی 
نظامی آن ها روز پنجشنبه کشته شده است.آخرین سری درگیری های 
مرزی آذربایجان و ارمنســتان روز یکشنبه زمانی آغاز شد که نیرو های 

دو کشــور در منطقه شــمالی مرز مشــترک روی هم آتش گشودند. 
مقامات هر دو طرف، طرف دیگر را آغاز گر درگیری می دانند. وزیر دفاع 
 آذربایجان گفته دو تن از افسران عالی رتبه این کشور در جریان درگیری 

روز سه شنبه در کنار ۵ تن دیگر کشته شده اند. 
مقامات ارمنی نیز مدعی شده اند که پهپاد های آذربایجان حمله به شهر 
برد در استان تاووش ارمنســتان را آغاز کرده و زیرساخت های عمرانی 
شــهر را هدف قرار داده اند.ترکیه که رابطه قومــی و فرهنگی نزدیکی با 
آذربایجان دارد از باکو در این درگیری ها حمایت کرده اســت. تی آر تی 
ترکیه در گزارش خود درباره حوادث اخیر، ارمنستان را مقصر شناخته 
است.آمریکا و روسیه که رییس گروه میانجی مینسک سازمان امنیت 
و همکاری اروپاســت نیز ســعی کردند در ماجرای درگیــری قره باغ 
میانجی گری کرده و هرگونه استفاده دو طرف از خشونت را محکوم کنند.

سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه به صورت جداگانه از همتای ارمنی 
و آذربایجانی خود خواست که آتش بس فوری برقرار کنند. دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه روز سه شنبه 
گفت مســکو نگران این درگیری هاســت و آماده میانجی گری است.

ایران به طور رسمی در سال های درگیری این دو کشور همواره خواستار 
میانجی گری بوده و از ابتدای اشــغال قره باغ کوهستانی توسط ارتش 
ارمنستان و شبه نظامیان ارمنی ساکن قره باغ که با حمایت های روسیه 
انجام شده، با اتخاذ یک موضع دیپلماتیک بر تمامیت ارضی آذربایجان 

تاکید کرده و خواهان حل این بحران از طریق مذاکرات عادالنه شــده 
است.در مورد بحران اخیر نیز سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران 
مثل همیشه آماده میانجی گری و حل مناقشه بین جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان است. سیدعباس موسوی روز پنجشــنبه با ابراز تاسف از 
درگیری و مناقشه به وجود آمده بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
گفته منطقه کشش درگیری بیشتری را ندارد و هرگونه آتش افروزی 

به نفع طرفین نخواهد بود.
با این وجود برخی معتقدند ایران در بحران قره باغ به سمت ارمنستان 
گرایش دارد. در طول ۲۷ سال گذشــته روابط ایران و آذربایجان تحت 
تاثیر عواملی مانند »روابط ایــران و ارمنســتان«، »روابط آذربایجان 
و اســرائیل«، »روابط آذربایجان و آمریکا«، »حساســیت نسبت به 
مسائل استان های ترک ایران و همچنین ایدئولوژی اسالمی و تشیع 
در آذربایجــان«، »رویکرد های مربوط به رژیــم حقوقی دریای خزر« 
و »چگونگی بهره برداری از منابع نفتی زیربســتر دریای خزر« بوده و 
نتوانسته گسترش، تعمیق و تحکیم یابد.این در حالی است که بخشی 
از قومیت های ایران با مواضع پان ترکیسم از آذربایجان حمایت کردند 
و ارمنســتان را به اجرای برنامه های اســرائیل در منطقه متهم کردند. 
طی توئیت های مختلفی که در واکنش به این موضوع منتشــر شــد، 
عده ای حتی نوشتند که حاضرند برای حمایت از ترک های آذربایجان 

با ارمنستان درگیر شوند.

عبدا... یحــی الحاکــم، رییس هیئــت اطالعات و 
جاسوسی در جنبش انصارا... حوثی تاکید کرده است 
که این جنبش بانکی اهداف حیاتی را در عربســتان 
سعودی، امارات و فلسطین اشــغالی در نظر دارد و 
هدف گرفتن این اهداف، محتمل است.صحبت های 
عبدا... الحاکم، در مورد هدف گرفتن عمق عربستان، 
جدید نیست. مسئله تازه، اشــاره وی به اهدافی در 
امارات و تل آویو اســت، آیا ما در برابر یک استراتژی 
جدید مبنی برتوسعه دایره اهداف تا فلسطین اشغالی 
قرار داریم؟ آیا انصارا... از موشک هایی برخوردار است 
که می تواند تل آویــو را هدف بگیرد؟ یــا اینکه این 
تهدیدات در چهارچوب یک جنگ روانی است؟جنبش 
انصارا...بر مســیر حزب ا... در لبنان می رود و اغلب 

تهدیداتش را اجرا مــی کند، همانطور کــه تهدید به 
بمباران ریاض، جده، خمیس مشــیط و بقیق، مرکز 
عصب صنعت نفت عربســتان کرده و این تهدید را با 
حمالت موشکی و پهپادی، عملی کرد، آن هم با دقتی 
بسیار که تمام دشــمنان و کارشناسان را شگفت زده 
کرد.جنبش انصارا...چیز زیادی برای از دست دادن 
 ندارد که نگران باشــد با بمباران اســرائیل از آن دور

 می شود. یمن از شش سال پیش تا کنون در معرض 
حمالت هوایی جنگنده های اف ۱۶ و اف ۱۵ آمریکایی 
اســت و هدفی در یمن باقی نمانده کــه مورد حمله 
اسرائیل واقع نشده باشــد.می توان نتیجه گرفت که 
هر حمله ای به امارات یا رژیم اشــغالگر اسرائیل، در 
قالب حمله پهپادی یا حمله با موشک های بالستیک، 

در هفته های آینده، بعید نیست و به احتمال زیاد به 
وقوع می پیوندد. در خصوص هدف گرفتن اسرائیل 
از سوی انصارا... در زمانی نزدیک، دو احتمال وجود 
دارد: بمبــاران بندر ایــالت در نقاط شــمالی خلیج 
العقبه.دوم: هدف گرفتن کشــتی های اســرائیلی 
در ورودی باب المنــدب یا جنوب دریای ســرخ، با 
 موشک های دریایی یا قایقهای سریع، درست مانند 
حادثه ای که برای کشــتی های اماراتی و ســعودی 

اتفاق افتاد.

رای الیوم بررسی کرد:

آیا انصارا... یمن، به زودی تل آویو را بمباران موشکی می کند؟

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و نزد دیگر سازمان های بین المللی در وین گفت: مخالفت ها توسط ٓامریکا و متحدانش، نشان می دهد که ورود به 
همکاری درازمدت دوجانبه و راهبردی با چین به نفع هر دو کشور و تصمیمی صحیح و خردمندانه است.کاظم غریب آبادی در صفحه اینستاگرام خود در خصوص 
سند راهبردی همکاری های ٢۵ ساله ایران و چین به نکاتی اشاره کرد.وی گفت: جمهوری اسالمی ایران تحت شدیدترین تحریم های ظالمانه و غیرقانونی رژیم 
ٓامریکا قرار دارد. با وجود زیرساخت های قوی کشور و حمایت بی شائبه ملت شریف از نظام و مقاومت در برابر تحریم ها، باید از فرصت های مختلف موجود در 
عرصه بین المللی برای مقابله با تحریم ها نیز استفاده حداکثری کرد. یکی از این اقدامات، اتحاد سازی و ورود به همکاری های راهبردی و طوالنی مدت، با حفظ 
منافع و امنیت ملی و رعایت قوانین کشور اســت.غریب آبادی ادامه داد: چین، امروزه نه تنها مخالف سیاست های یک جانبه و توسعه طلبی ٓامریکاست، بلکه 
با دارا بودن ١۴/١۴ تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی، صاحب دومین اقتصاد بزرگ جهان با پانزده و نیم درصد است.این دیپلمات کشورمان خاطرنشان کرد: 
مخالفت ها توسط ٓامریکا و متحدانش، نشان می دهد که ورود به همکاری درازمدت دوجانبه و راهبردی با چین به نفع هر دو کشور و تصمیمی صحیح و خردمندانه 
است. یکی از نگرانی های عمده مخالفان خارجی از تحقق این سند راهبردی، پیشرفت و توسعه ایران در جریان تحریم هاست که ضمن به چالش کشاندن هرچه 

بیشتر نظام سلطه، می تواند از ٓان الگویی دیگر در میان کشورهای در حال توسعه مانند چین بسازد.

نقل قول روزاظهارات »غریب آبادی« درباره همکاری درازمدت ایران و چین

وز عکس ر

کتک کاری در 
پارلمان تایوان

درگیــری در داخــل و بیرون 
پارلمان تایوان بر سر نامزدی 
مناقشــه برانگیــز یکــی از 
معاون هــای ارشــد رییس 
جمهوری ایــن کشــور برای 
پســتی نظارتــی در دولت از 

سرگرفته شده است.

آمادگی ایران برای میانجی گری میان ارمنستان و آذربایجان
به دنبال انتصاب جیحون بایراموف به عنوان وزیر امور خارجــه جدید جمهوری آذربایجان، محمد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگویی تلفنی با ایشان، ضمن تبریک این انتصاب و 
تاکید بر گسترش روابط دو جانبه، از درگیری های اخیر میان نیرو های آذری و ارمنی و جان باختن 
شماری از نظامیان اظهار تاسف کرد و مجددا آمادگی جمهوری اسالمی ایران را برای میانجی گری 

و کاهش تنش میان طرفین اعالم کرد.

آخرین وضعیت استیضاح هیئت رییسه مجلس
نماینده نیشابور در مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح استیضاح هیئت رییسه پارلمان را تشریح 
کرد.هاجر چنارانی، نماینده نیشابور در مجلس شورای اسالمی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی 
طرح استیضاح هیئت مجلس، گفت: گروهی از نمایندگان مجلس هستیم که همچنان اصرار داریم 
این استیضاح انجام شود هر چند پس گرفتن امضا برای استیضاح و سوال در همه مجالس باب 
بوده و قطعا در مجلس یازدهم هم وجود خواهد داشــت.وی، درباره علت کلید خوردن این طرح 
اســتیضاح، ادامه داد: در جانمایی نمایندگان در کمیسیون ها یک سری مدیریت ها انجام شد که 
به نوعی یک نوع مهندســی انتخاباتی بود که به همین دلیل ما این استیضاح را کلید زدیم و به این 
روند اعتراض داشــتیم.نماینده نیشــابور در مجلس با تاکید بر اینکه یک سری اتفاقات در بحث 
کمیسیون ها در مجلس یازدهم اتفاق افتاد که در هیچ دوره ای از مجلس اتفاق نیفتاده بود، اضافه 

کرد: تا کنون حدود ۲۵ نفر از نمایندگان اصرار دارند که این طرح انجام شود.

نقشه جدید آمریکا برای رویارویی با ایران
وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی بامداد شنبه خود از اتخاذ نحوه  رویارویی جدید ایاالت متحده 
با ایران خبر داد.به گزارش پایگاه خبری ان بی اس نیوز، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده 
طی سخنرانی خود اعالم کرد که دولت آمریکا پس از خروج از برجام به کلی سیاست جدیدی را در 
قبال ایران در پیش گرفته است.پمپئو اظهار کرد: »ما از اساس اقدام به تغییر رفتار و روش مقابله 
با ایران کرده ایم.«وی افزود: ما می دانیم که توافق نامه هســته ای منابع بیشتری را در اختیار ایران 
قرار داد تا به ایجاد تهدید علیه ایاالت متحده و کشورهای خاورمیانه بپردازد.وزیر امور خارجه آمریکا 
مدعی شــد که در مقابل کشــورهایی مانند ایران »فقط قدرت جواب می دهد نه مماشات.«پمپئو 
ضمن اعالم اتخاذ سیاست جدید در قبال ایران، گفت: این سیاست ایران را از پول بی بهره ساخته و 

پناهگاه های دیپلماتیک را از تهران گرفته و جلوی ستیزه جویی را می گیرد.

وزیر صنایع لبنان:

 پیشنهاد ایران را نادیده نگرفته ایم
وزیر صنایع لبنان با اشاره به اینکه پیشــنهاد ایران به لبنان در دست بررسی است از فشار واشنگتن به 
کشــورهای عربی برای عدم کمک به بیروت پرده برداشــت.»عماد حب ا...« وزیر صنایع لبنان اعالم 
کرد: گزینه لبنان برای روی آوردن به شرق هنوز به قوت خود باقی است و ما به سوی این مسیر حرکت 
می کنیم. ما چشم از شرق برنداشته و همیشه در راستای منافع لبنان پیش می رویم، حال این منافع 
در شرق باشد یا غرب. اقتصاد ما اکنون در مسیری تولید محور قرار گرفته است، بر خالف اینکه تا پیش 

از این بر مبنای رانت و اقدامات مالی پیش می رفت.
وی افزود: دولت لبنان پیشنهاد ایران را نادیده نگرفته است و دولت، پیشنهاد ایران و گام هایی که می توان 
برداشت بدون اینکه به انزوای بیشتر منجر شــود را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد داد.وزیر صنایع 
لبنان اعالم کرد: ما در مرحله تثبیت گزینه ها و گشودن گزینه های دیگری قرار داریم. گزینه روی آوردن 

به شرق سودمند و برای لبنان مفید است.

کافه سیاست

نماینده مردم تهران:

 دولت، پالس های بدی
 به غرب داد

نماینده مــردم تهران در مجلــس با بیان 
اینکــه دولتی ها نمی خواهند اشــتباهات 
مهلک خودشان را در برجام بپذیرند، گفت: 
مکانیزم ماشه در برجام، حاصل بی تدبیری 
دولت در برجام بود.احمد نادری با اشــاره 
به ادعای برخی دولتمردان مبنی بر اینکه 
اساس مذاکره با آمریکا در برجام از روی 
بی اعتمادی بوده است، اظهار کرد: دولت 
نمی تواند چنین ادعایی را داشــته باشــد 
زیرا آنچه همه مشاهده کردند، خالف این 

ادعاست.
نادری افزود: اما اگر منظــور کلیت نظام 
و رهبری نظام اســت که خب رهبر انقالب 
از ابتدا به صــورت علنــی فرمودند من به 
مذاکرات خوشــبین نیســتم و همچنین 
شرط ها و خطوط قرمزی را مشخص کردند 
که البته دولتمردان و مســئولین مذاکره 
کننده از این خطوط قرمــز تخطی کردند.

نماینده مردم تهــران در مجلس تصریح 
کرد: این ذوق زدگی ها پیامی را به غربی ها 
مخابره می کرد که اگر شــما هم از برجام 
خارج شــوید مشــکلی به وجود نمی آید. 
اساسا محاسبات طرف های غربی با همین 
ذوق زدگی های دولتمردان تنظیم می شد.

نادری در ادامه با بیــان اینکه دولتمردان 
حاضر نیســتند بپذیرند در برجام اشتباه 
کردند و همچنان همان رویه غلط را ادامه 
می دهنــد، گفت: بعــد از خــروج آمریکا 
از برجــام کار بــه جایی رســیده که آقای 
روحانــی و دیگر دولتمــردان همچنان به 
تقدیس برجام می پردازند. نماینده مردم 
تهران در مجلس شــورای اسالمی افزود: 
مواضع آقای ظریف در مجلس نشان داد 
که برجام را کاله گشادی فرض کردند که ما 
بر سر آمریکایی ها گذاشتیم. این شکل از 
سخنان نشانه این اســت که نمی خواهند 
اشــتباهات مهلک خودشان را بپذیرند که 
باید بعد از خــروج آمریکایی ها، از برجام 

خارج می شدند.

سیدعباس موسوی با ابراز تاسف از درگیری و مناقشه 
به وجود آمده بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفته 
منطقه کشش درگیری بیشتری را ندارد و هرگونه آتش 

افروزی به نفع طرفین نخواهد بود

بین الملل

عکس: میزان
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ادارات اصفهان با تمام ظرفیت خود خدمت رسانی می کنند
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت:شــهر اصفهان در وضعیت قرمــز قرار ندارد بر 
همین اســاس، تمامی کارمندان باید در ادارات محل کار خود حضور یابنــد و هنوز قانون حضور دو 

ســوم کارمندان برای اصفهان تصویب 
نشــده اســت.منصور شیشــه فروش 
اظهار داشــت: محدودیت های شهری 
و اســتانی از طریــق دانشــگاه علــوم 
پزشکی و ستاد ملی و اســتانی مبارزه 
با کرونا و با توجه به شــرایط موجود در 
هر شــهر اعالم می شــود. خوشبختانه 
شهر اصفهان در وضعیت قرمز قرار ندارد 
و محدودیت هــای کمتری نســبت به 
پایتخت دارد.وی ادامــه داد: بر همین 

اســاس، تمامی کارمندان باید در ادارات محل کار خود حضور یابند و هنوز قانون حضور دو ســوم 
کارمندان برای اصفهان تصویب نشده است.شیشــه فروش با بیان اینکه خدمت رسانی در ادارات 
تنها به افراد ماســک دار امکان پذیر است، گفت: در راستای رعایت دســتورالعمل های بهداشتی، 
دستور داده شــده در هر اداره، بانک و شــهرداری ها میز سالمت قرار داده شــود. همچنین تمام 
اصناف به خصوص مراکز ورزشــی و مشــاغلی که با تعداد زیــادی از افراد ســر و کار دارند، تحت 
 نظارت تیم های بهداشتی هســتند و در صورت گزارش تخلف، امکان پلمب واحد صنفی متخلف

 وجود دارد.

 مدیریت غیرحضوری مشترکین مخابرات
 از طریق پنل کاربری 2020

کارشناس مسئول بازاریابی شرکت مخابرات منطقه اصفهان گفت: مشترکین و متقاضیان سرویس 
ADSL مخابرات منطقه اصفهان می توانند با مراجعه به سایت adsl.tci.ir به صورت غیرحضوری 
پنل سرویس خود را مدیریت کنند.احمد تمیزی در خصوص نحوه استفاده از خدمات غیرحضوری 
مخابرات اظهار کرد: با توجه به اســتفاده روزافزون از ســامانه های غیرحضوری، مخابرات منطقه 
اصفهان نیز اقدام به راه اندازی سامانه adsl.tci.ir کرده که مشــترکین و متقاضیان می توانند با 
داشتن نام کاربری و کد عبور به این سامانه دسترسی داشته و پنل خود را مدیریت کنند.وی افزود: 
نام کاربری به صورت شماره تلفن مشترکین با کد شهرستان بدون صفر است.این کارشناس مسئول 
مخابرات گفت: پسورد ورود به سایت کاربری نیز برای مشترکین به صورت پیامک ارسال شده و اگر 
مشترکی آن را فراموش کرده باشد با کلیک روی قسمت فراموشی رمز، سیستم پیامک مجددی 
برای وی ارســال می کند که حاوی رمز عبور خواهد بود و بدین صورت مشترک می تواند وارد پنل 

پشتیبانی خود شده و مشکل را سریعا حل کند.

از سرگیری پروازهای دوحه-اصفهان –دوحه
مدیر کل فرودگاه های اســتان اصفهان از برقــراری مجدد پرواز دوحه-اصفهــان –دوحه پس از 
وقفه چند ماهه خبر داد.حســن امجدی از برقراری پرواز های خارجی فرودگاه بین المللی شهید 
بهشــتی اصفهان  پس از وقفه چند ماهه خبر داد و گفــت: هواپیمایی قطر ایرویــز که پرواز های 
خود را از پنجم اسفند ماه سال گذشته به دلیل شــیوع بیماری کرونا در فرودگاه اصفهان لغو کرده 
 بود، با برقراری پرواز در مســیر دوحه-اصفهان –دوحــه مجددا فعالیت خــود را در این فرودگاه

 آغاز کرد.

با وجود طرح های اجرا شده توسط دولت، هنوز نیمی از ظرفیت جایگاه های CNG اصفهان خالی مانده است؛

راه دشوار گازسوز شدن

اســتفاده از گاز طبیعی پس از ســهمیه بندی بنزین در سال ۹۸، مورد 
اقبال مردم و سیاست های تشویقی برای استفاده از سوخت CNG به 
جای بنزین مورد توجه دولت قرار گرفت، این در حالی اســت که پس 
 CNG از گذشــت حدود ۸ ماه هنوز هم نیمی از ظرفیــت جایگاه های
استان اصفهان خالی است.افزایش مصرف بنزین یکی از چالش های 
امروز جامعه است، موضوعی که نگرانی ها را درباره کاهش ذخایر نفتی، 
افزایش آلودگی هــوا و کاهش فرصت های صــادرات بنزین افزایش 
می دهد.آمار نشان می دهد ســرانه مصرف بنزین در ایران ۸۰ میلیون 
نفری، ۱.۱۲ لیتر اســت در حالی که در چین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
نفری، تنها ۰.۲۲ لیتر، در روســیه و برزیل ۲۱۰ میلیون نفری، به ترتیب 
۰.۹۱ و ۰.۴۲ لیتر اســت که لزوم اصالح مصرف بنزین را بیش از پیش 
یادآور می شــود.از جمله راهکارهای کاهش مصرف بنزین استفاده از 
ســوخت های جایگزین همانند گاز طبیعی یا CNG اســت که پس از 
سهمیه بندی مجدد بنزین در سال ۹۸، مورد اقبال مردم و سیاست های 
تشویقی در خصوص آن مورد توجه دولت قرار گرفت.اما دشواری های 
دوگانه سوز کردن خودروها مورد انتقاد متقاضیان این طرح قرار گرفت، 
در یک مورد یکی از کاربران با ثبت کمپینی در سامانه فارس من، به این 
مشکل انتقاد کرده و نوشــت: »بعد از گرانی بنزین بسیاری از مردم به 
سراغ سوخت های جایگزین مانند CNG رفتند؛ اما به یکباره با کمبود 

مخزن های گازســوز مواجه شــدند به نحوی که مراکز گازسوز مخزنی 
برای نصب نداشــتند«.علی محمودیان، رییس اتحادیه سوخت های 
جایگزین و خدمات وابسته اواخر سال گذشــته اظهار داشت: فرآیند 
تولید مخزن گاز از زمان ســفارش گذاری تا تولیــد محصول نهایی، به 
طور متوسط بین ۳ تا ۴ ماه طول می کشــد؛ بنابراین متقاضیان برای 
دوگانه ســوز کردن خودروهای شان صبور باشند.مســئله دیگر در این 
رابطه، گازســوز شــدن خودروهای عمومی بود که از طرف مسئوالن به 
عنوان اولویت خوانده شده بود، کاربر دیگری نیز به این موضوع اعتراض 
خود را اعالم کرده و در کمپین دیگری نوشــت »با توجه به اعالم مدیر 
طرح CNG شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مبنی بر گازسوز 
کردن دولتی خودروهــای عمومــی از اوایل بهمن مــاه ۱۳۹۸، طبق 
پیگیری های انجام شــده این قضیه موکول به شهریور و مهر ماه سال 
۱۳۹۹ شده است. به دلیل افزایش قیمت بنزین، هزینه گازسوز کردن 
خودرو بسیار باال رفته و متقاضیان این امر تقاضا دارند که به این موضوع 
رسیدگی شود«.در همین راستا، حسین صادقیان، مدیر شرکت پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اصفهان از گازسوز کردن رایگان خودروهای 
تاکسی عمومی و وانت بار که تمایل به تغییر سوخت خود دارند، خبر داد.
 وی درباره این طرح اظهار داشت: متقاضیان می توانند از طریق سایت

 gcr.niopdc.ir )ســامانه اطالعــات جامــع خودروهــای دوگانــه 

ســوز کشــور( ثبت نام کنند و اولویت برای گازســوز کردن خودروها با 
کسانی است که زودتر ثبت نام خود را انجام داده باشند.صادقیان تاکید 
کرد: در حال حاضر ۱۶۲ جایگاه سوخت CNG در داخل استان اصفهان 
خدمات رسانی می کنند که تنها از ۵۰ الی ۶۰ درصد ظرفیت آن ها استفاده 
می شود؛ بنابراین زیرســاخت های الزم برای اضافه شدن خودروهای 
گازســوز جدید وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی از این بابت نیست.

بهمن علی پور، مدیر روابط عمومی شــرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اصفهان نیز در خصوص مزایای عملیاتی شدن این برنامه بیان 
کرد: اجرای این طرح عــالوه بر اینکه هزینه گازســوز کردن را از دوش 
صاحبان تاکسی های عمومی و وانت بارها بر می دارد، هزینه های حمل و 
نقل و کرایه بار را از طریق جایگزین شدن سوخت ارزا CNG کاهش داده 
و در نتیجه قیمت تمام شده کاال و خدمات را پایین می آورد.علی پور در 
ارتباط با اهداف بلندمدت این طرح عنوان کرد: اگرچه در سه ماهه اول 
امسال کاهش ۲۶ درصدی مصرف بنزین را داشتیم اما برای رسیدن به 
نقطه مطلوب، گازسوز کردن خودروهای بنزینی حائز اهمیت است؛ عالوه 
بر اینکه گاز طبیعی نســبت به بنزین آلودگی هوای کمتری را به همراه 
خواهد داشت.تاکنون هیچ محدودیت زمانی یا ظرفیتی برای ثبت نام 
در این طرح در نظر گرفته نشده و هدف دولت گازسوز کردن رایگان تمام 

خودروهای مشمول این طرح است.

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بیــن المللی 
اســتان اصفهان از افتتاح این نمایشــگاه در آینده 
نزدیک خبــر داد.علــی یارمحمدیــان گفت:محل 
دائمی برپایی نمایشــگاه های بین المللی اســتان 
اصفهان نمایشــگاهی است که ســاخت آن از سال 
۱۳۹۴ شروع شده و کلنگ آن به دســت وزیر امور 
خارجه به زمین زده شــد.این پروژه تا اواسط سال 
۹۶ با ۱۸ درصد پیشــرفت فیزیکی فعالیت داشت 

که این ۱۸ درصد هم در مرداد و شــهریور ســال ۹۶ 
به علت بدهی های خیلی زیــاد به پیمانکار در بحث 
ســاخت پروژه متوقف شــده بــود.وی افزود:آبان 
ماه ســال ۹۶ مدیریت جدید نمایشــگاه اصفهان 
مستقر شد و ساخت پروژه نمایشگاهی را در اولویت 
فعالیتی خود گذاشــت تا به نتیجه برســاند.از آبان 
ماه ۹۶ با پرداخت بدهی ها مجددا ســاخت پروژه 
پیگیری شــد و بســتن قرارداد های کاری منسجم 
منجر به ادامه فعالیت پروژه شــد که در حال حاضر 
 با ۹۵ درصد پیشرفت نهایتا تا چهار ماه آینده شاهد 
بهره بــرداری از این پروژه خواهیــم بود.مدیرعامل 
شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان 
با اشــاره بــه اینکــه نمایشــگاه جدید بــا رعایت 
کامل اســتاندارد های بین المللی ســاخته شــده 

گفت:مســاحت سالن اصلی نمایشــگاه حدود ۱۷ 
هزار متر مربع اســت که این متراژ ســه برابر فضای 
فعلی نمایشــگاه را در بر می گیرد و قابلیت برگزاری 
ســه نمایشــگاه همزمان را دارد که با رعایت کامل 
استاندارد های بین المللی به صورت کامل می تواند 
پاســخگوی نیاز های مخاطبــان در همه حوزه های 
تخصصی باشــد.علی یارمحمدیــان ادامه داد:این 
نمایشگاه که در منطقه شرق اصفهان قرار دارد فاصله 
اش با محل فعلی ۷ دقیقه است که از نظر دسترسی 
نزدیک ترین و بهترین مکان نســبت به محل فعلی 
نمایشگاه ساخته شــده و از لحاظ زیرساخت های 
نمایشگاهی کامال تجهیز شــده و به محض اینکه به 
بهره برداری برسد نمایشگاه اصفهان به یکی از بهترین 

نمایشگاه های کشور تبدیل می شود.

پیشرفت 9۵ درصدی پروژه نمایشگاه اصفهان

خبر روز

فرآیند تولید مخزن گاز از زمان سفارش گذاری تا تولید 
محصول نهایی، به طور متوسط بین ۳ تا ۴ ماه طول 
می کشد؛ بنابراین متقاضیان برای دوگانه سوز کردن 

خودروهای شان صبور باشند

ملکه آسمان ها به پایان خود نزدیک می شود
شــرکت بریتیش ایرویز انگلیس اعالم کرد:  به خاطر شــرایط پیش آمده ناشــی از شیوع کرونا 
نــاوگان بوئینگ هــای ۷۴۷ خــود را پیش از موعــد بازنشســته خواهد کرد. شــرکت بریتیش 
ایرویز انگلیس که از قضــا بزرگ ترین 
دارنده ناوگان بوئینگ های ۷۴۷ جهان 
اســت، اعالم کــرد: به خاطــر کاهش 
شــدید تقاضــا بــرای مســافرت های 
هوایی ناشــی از شــیوع ویروس کرونا 
قصد دارد زودتر از موعــد هواپیماهای 
۷۴۷ خــود را بازنشســته کند.بیش از 
نیم قرن اســت که بوئینگ های ۷۴۷ با 
لقب ملک آسمان ها شناخته شده ترین 
پرنده هایی هســتند که با بدنه منحصر 
به فرد خود مســافران را در جهــان جابه جا می کنند؛ اما به نظر می رســد حاال دیگــر روزهای آنها 
به شــماره افتاده و به زودی بــه خاطره ها خواهند پیوســت.بریتیش ایرویز قصد داشــت طرح 
بازنشست کردن این هواپیماها را در ســال ۲۰۲۴ اجرایی کند؛ اما با توجه به کاهش شدید  مسافر 
و این پیش بینی که احتماال سال ها طول خواهد کشید که شــاهد افزایش دوباره تعداد مسافران 
 هوایی باشــیم، این شــرکت اعالم کرده بعید است دیگر شــاهد اســتفاده دوباره از هواپیماهای

 ۷۴۷ باشیم.

پیش بینی فولکس واگن برای افزایش فروش خودروهای 
لوکس در چین

یک مقام ارشد اجرایی شــرکت فولکس واگن اعالم کرد که این خودروســاز آلمانی با وجود رکود 
در بازار جهانی، پیش بینی می کند که امســال فروش خودروهای لوکس در چین شــاهد رشــد 
مالیمی باشد.اســتفان وولنشــتاین، رییس نمایندگی فولکس واگن در چین، این پیش بینی را 
در جمع خبرنگاران در پکن اعالم کرد.شــرکت فولکس واگن با شــرکای خود در چین، بزرگترین 
 بازار خودروی جهــان ، از جمله ســایک موتور، گروه فاو و َجک ســرمایه گذاری مشــترک به راه 

انداخته است.

 آمریکا دوباره پروژه خط لوله گاز روسیه را تهدید 
به تحریم کرد

وزیر امور خارجه آمریکا گفت وزارت کشــور آمریکا تحریم های جدیدی علیه پروژه نورد اســتریم 
۲ و خط دوم پروژه ترک اســتریم ۲ اعمال می کند. به نقل از اویل پرایس، آمریکا شــرکت هایی 
را که به روســیه در تکمیل پروژه های خطــوط لوله گاز طبیعی نورد اســتریم ۲ و ترک اســتریم 
۲ کمک  می کنند، تهدید کرد عواقب ســختی در انتظارشــان اســت. دولت آمریکا تالش می کند 
مانع ســاخت خط لوله گاز طبیعی روســیه به اروپا شــود. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
در یک گفت وگوی مطبوعاتی گفت وزارت کشــور آمریــکا تحریم های جدیدی علیــه پروژه نورد 
اســتریم ۲ و خط دوم پروژه ترک اســتریم ۲ اعمال می کند.وی گفت:» هرگونه ســرمایه گذاری 
یا فعالیت های مربوط به ایــن دو خط لوله صادرات انرژی از روســیه در خطر تحریم های آمریکا 
قرار دارد«. آمریــکا عقیده دارد شــرکت بزرگ گزپروم روســیه بــا تکمیل پروژه نورد اســتریم 
 ۲، خط لوله دیگری بــرای انتقال گاز بــه بازارهای اروپا خواهد داشــت و به امنیــت انرژی اروپا 

آسیب می رساند.

کافه اقتصاد

نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان مطرح کرد:اخبار

با کمبود میوه در بازار مواجه نیستیم
نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با اشاره به اینکه سه دلیل عامل گرانی میوه در بازار است، گفت: با وجودی که اکنون تا حدودی حجم ورودی 
میوه به میدان میوه و تره بار کم است، اما به دلیل قدرت خرید پایین مردم، اکنون با کمبود میوه در بازار مواجه نیستیم.محمدصادق ریاحی با اشاره به دالیل گرانی 
میوه در بازار، اظهار کرد: اگرچه میوه به فراوانی در بازار موجود است، اما به سه دلیل مهم میوه در بازار گران شده است.وی با بیان اینکه به دلیل افزایش نرخ ارز، 
صادرات میوه بیشتر شده است، گفت: افزایش هزینه های جانبی میوه همچون خرید سبد، کارگر، حمل و نقل و ... و از سوی دیگر تامین برخی محصوالت باغی 
از شهرهای دیگر سبب گرانی میوه شده است، اگر چندی پیش از ۱۰ شهر تامین می شد، اما امروز از دو یا سه شهر تامین می شود.نایب رییس اتحادیه میادین 
میوه و تره بار اصفهان با بیان اینکه با وجود این مشکالت قیمت میوه در اصفهان کنترل می شود، تاکید کرد: ۵ نماینده از اتحادیه، بازرسی اصناف، بازرسی صنعت 
و معدن، سازمان میادین و کشــاورزان در کمیته قیمت گذاری میدان میوه و تره بار حضور دارند و قیمت میوه مشخص می شود.ریاحی با بیان اینکه اگر قدرت 
خرید مردم امروز مناسب بود، در شرایط فعلی حتی با کمبود میوه مواجه می شدیم، تاکید کرد: با وجودی که اکنون تا حدودی حجم ورودی میوه به میدان میوه 

و تره بار کم است، اما به دلیل قدرت خرید پایین مردم، اکنون با کمبود میوه در بازار مواجه نیستیم.

بندر صیادی 
بحرکان هندیجان

هندیجان یکی از کلیدی ترین 
شهرســتان هــای اســتان 
خوزســتان با ۹۵ کیلومتر مرز 
آبی مشــترک با خلیج فارس 
است. هندیجان دارای بیش از 
یک هزار قایق صیادی، ۱۶ لنج 
صیادی و دو بنــدر صیادی به 

نام سجافی و بحرکان است.

وز عکس ر

عکس: ایسنا

سایه خام فروشی بر سر 
صنعت سنگ اصفهان

نایب رییس اتحادیه صنعت سنگ استان 
اصفهــان از افزایــش ۶۰ درصــدی قیمت 
مواد اولیه صنعت ســنگ اســتان اصفهان 
در مقایسه با سال گذشــته خبرداد.محمد 
بابایــی اظهارداشــت:اصلی ترین علــت 
زنگ زدگی چرخ تولید بسیاری از واحد های 
صنعت ســنگ اســتان اصفهان افزایش 
۶۰ درصدی قیمــت مواد اولیه به نســبت 
سال گذشــته اســت.وی افزود: از طرفی 
افزایش و عدم جلوگیری از خام فروشــی 
سنگ باعث شــده تا در زمینه درآمد زایی 
این صنعت هم دچار مشــکالت بســیاری 
شویم.رییس اتحادیه صنعت سنگ استان 
اصفهان گفت:  از آنجایی که استان اصفهان 
تولید کننده انواع ســنگ های گــران بها از 
جمله گرانیت، تراورتــن، چینی و مرمریت 
است قاعدتا جلوگیری از خام فروشی این 
ســنگ ها می تواند عالوه بر رونق بخشی از 
اقتصادجامعه به عنــوان دومین صنعت پر 
درآمد کشور محسوب شــود.بابایی ادامه 
داد:از طرفی صنعت سنگ استان اصفهان 
به عنوان دومین صنعت اشتغال زا در کشور 
اســت به طوری که در حال حاضر در ۲ هزار 
واحد تولید سنگ استان میانگین هر واحد 
تولیدی ۲۵ نفر مشــغول فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: در حال حاضــر این میزان 
درآمــد ارزی حاصل از صادرات ســنگ در 
استان اصفهان ساالنه ۱۰۰ میلیون دالر است 
و کشــور های ترکیه، هند، روســیه و عراق 
بیشترین خریداران سنگ استان اصفهان 
هســتند.رییس اتحادیه صنعت ســنگ 
استان اصفهان یادآور شد: استان اصفهان با 
تولید ۵ میلیون تن سنگ خام در سال، ۳۵۰ 
معدن ســنگ تزئینی دارد که هزاران نفر به 
طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت 
مشغول کار هستند.بابایی گفت: شهرستان 
نطنز با داشتن بیش از یک میلیارد ذخایر و 
تولید ۵۰۰ تن سنگ گرانیت در سال به عنوان 
نخستین شهرستان دارای سنگ گرانیت در 

کشور شناخته می شود.
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جاده »لردگان- بروجن« همچنان قربانی می گیرد؛ 

اجرای الک پشتی پروژه چهار خطه سازی
محور ارتباطی »شهرکرد - بروجن - لردگان« مهم ترین محور ارتباطی در 
استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که شهرهای بزرگ استان 
را به یکدیگر متصل می کند.محــور ارتباطی »بروجن - لردگان« حادثه 
خیز ترین محور ارتباطی استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که 
که طی سال های اخیر بیشترین تصادفات جرحی و فوتی در این محور 
ارتباطی گزارش شده است. حوادث تلخ بسیاری در این محور ارتباطی 
گزارش شده اســت که یکی از این حوادث فوت پنج معلم بود. آخرین 
تصادف این محــور ارتباطی مربوط به تصادف یک خودروی ســمند با 
اتوبوس در ماه جاری بود که تمام  پنج سرنشین خودروی سمند فوت 
کردند و ۲۲ سرنشین اتوبوس نیز مصدوم شدند.اگرچه در تصادفات این 
محور ارتباطی همیشه یکی از خودرو ها عامل تصادف معرفی می شود؛ 
اما به نظر می رسد طوالنی شدن پروژه چهار خطه سازی و بی توجهی به 
سرعت بخشی تکمیل این پروژه به صورت غیر مستقیم نقش مهمی در 
افزایش تصادفات این محور ارتباطی دارد.این محور پر تردد است و برخی 
روزها بیش از ۳۰ هزار خودرو از این محور ارتباطی عبور می کند، ضروری 
است که اعتبارات برای تکمیل این پروژه به ســرعت اختصاص یابد تا 
تمام این محور ارتباطی چهار خطه ســازی شود.تردد کامیون ها در کنار 
تردد بی شمار خودروهای سنگین، رانندگی در این مسیر را بسیار مشکل 
کرده است و جاده در برخی قسمت ها گنجایش تردد این تعداد خودرو 
را ندارد. یکی از رانندگان تاکسی های خطی این مسیر با اشاره به اینکه 
جاده بروجن - لردگان بسیار پر تردد است، بیان کرد: بسیاری از کامیون 
ها و خودروهای سنگین برای حرکت از اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
به سمت خوزســتان و بالعکس این محور ارتباطی را انتخاب می کنند.

حســینی بیان کرد: تردد کامیون ها در کنار تردد بی شــمار خودروهای 
سنگین، رانندگی را در این مسیر بسیار مشکل کرده است و جاده در برخی 
قسمت ها گنجایش تردد این تعداد خودرو را ندارد.وی تصریح کرد: در 
قسمت های گردنه ای این جاده  به علت تردد زیاد کامیون ها آسفالت 
جاده دچار آسیب شده است و دست انداز و برآمدگی هایی ایجاد شده 
که اصالح بخش های این محور ضروری است.وی بیان کرد: تصادفات 
بســیاری در این محور ارتباطی رخ مــی دهد و بیشــترین تصادفات 
بیمارستان های بروجن و لردگان اختصاص به این محور ارتباطی دارد.

وی تاکید کرد: تکمیل پروژه چهار خطه سازی این پروژه نقش مهمی در 
کاهش حوادث جاده ای این محور ارتباطی دارد.

 تکمیل پروژه چهار خطه سازی محور
 بروجن - لردگان در دستور کار است

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه محور 
ارتباطی بروجن - لردگان پر حادثه تریــن محور ارتباطی چهارمحال و 
بختیاری اســت، اظهار داشــت: طرح چهارخطه »شهرکرد- بروجن- 
لردگان« از پروژه های مهم اقتصاد مقاومتی اســتان به شمار می رود.

حســینعلی مقصودی افزود: اجــرای این طرح معطــل پنج کیلومتر 
معارض در قطعه سفیددشت به فرادنبه بود که این مشکل هفته گذشته 
برطرف شد و زمین های محور از ســوی مالکان خریداری شده است و 
این قطعه در هفته دولت به بهره برداری می رسد.وی تصریح کرد: هشت 
کیلومتر نیز در محور سه راهی امام قیس تا گردنه کره بس لردگان باقی 
مانده که تا پایان ســال تکمیل می شــود به طوری که در این محور دو 
تونل و یک پل بزرگ تعریف شده اســت که تونل اول به طول ۷۰۰ متر 
حفاری شده و پیمانکار در حال کار اســت و برای تونل دوم نیز به طول 
یک هزار و ۷۰۰ متر به تازگی پیمانکار مشخص شده است.مقصودی با 
بیان اینکه محور ارتباطی شهرکرد- بروجن- لردگان مهم ترین مسیر 
ارتباطی استان و بخشــی از شــریان ارتباطی فالت مرکزی به جنوب 
کشــور اســت، افزود: در برخی روزها بیش از ۳۰ هزار وسیله نقلیه که 
بیشتر ماشین های سنگین است، از مســیر عبور می کند.مدیرکل راه 
و شهرســازی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بهره برداری از این طرح 

ارتباطی مهم، نه تنها در کاهش تصادفات در یکــی از حادثه خیزترین 
محورهای ارتباطی استان بسیار موثر واقع می شود بلکه در کوتاه تر شدن 
مسیر و توسعه اقتصادی استان نقش مهمی ایفا می کند.وی ادامه داد: 
طرح چهار خطه »شهرکرد- بروجن- لردگان«  تا پایان سال تکمیل و 

به بهره برداری می رسد.

تکمیل پروژه چهار خطه سازی »شهرکرد- بروجن - لردگان« 
از مهم ترین اولویت های دولت در این استان است

استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این زمینه گفت: تکمیل پروژه چهار 
خطه سازی »شهرکرد- بروجن - لردگان« از مهم ترین اولویت های 
دولت در این استان است.اقبال عباسی بیان کرد: عملیات اجرایی این 
محور مواصالتی پس از تملک اراضی در یک قطعه از ســر گرفته شده 
و پروژه چهار خطه سازی آغاز شــده است.وی گفت: آزاد راه لردگان به 
سمت ایذه پس از تامین اعتبار، در ادامه این مسیر اجرایی و عملیاتی 
می شــود.محور ارتباطی »بروجن - لردگان« نیازمند توجه بیشــتر 
مسئوالن برای سرعت بخشــی به تکمیل این پروژه است و اختصاص 
اعتبارات و سرعت بخشی به تکمیل این پروژه زمینه ساز کاهش حوادث 

تلخ در این محور ارتباطی خواهد بود.

 خوراک آبزیان، نخستین قدرت صنایع تبدیلی 
چهارمحال و بختیاری

مدیر صنایع تبدیلی ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در چهارمحال 
و بختیاری بیش از ۲۵۰ واحد صنایع تبدیلی مســتقر هســتند، اظهار کرد: بیــش از ۷۰ درصد از 
این تعداد فعال بوده  و از این میزان واحد فعال، ۵۰ درصد با ظرفیت نســبی و ۴۷ درصد فعالیت 
کمتری داشــته و تعدادی از این واحدهای فعال به دلیل گرانی، کمبود مــواد اولیه و دیگر عوامل 
تعطیل شــده اند.طهمورث فتاحی، نخســتین قدرت صنایــع تبدیلی چهارمحــال و بختیاری را 
خوراک آبزیان مطرح و تصریح کرد: این اســتان عــالوه بر تامین خوراک مــزارع پرورش ماهی 
اســتان،محصوالت خود را  به ۲۶ استان کشــور ارســال کرده و عالوه بر این به خارج از کشور نیز 
صادرات داشــته ایم.مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری خوراک 
دام و طیور، خشــکبار و میوه های خشک، سبزیجات، بسته بندی عسل و شــیر خشک را از دیگر 
بخش های صنایع تبدیلی و تکمیلی اســتان عنوان کرد.فتاحی، به ایجاد ســردخانه های دومداره 
در استان اشــاره کرد و در این خصوص توضیح داد: خوشــبختانه چهارمحال و بختیاری به قطب 
ســردخانه کشــور تبدیل شــده و در این زمینه می توان گفت به خودکفایی رســیده ایم و به دیگر 
اســتان ها نیز خدمات ارائه می دهیم.وی، نگهداری از مرکبات، ســیب زمینی و پیاز را در شــرایط 
 عادی از مزایای ســردخانه ها برشــمرد و گفت: در دمای زیر صفر نیز از این ســردخانه ها می توان

 استفاده کرد.

تعیین تکلیف 47  قطعه زمین صنعتی راکد در شهرک  
صنعتی چهارمحال و بختیاری 

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 
جلســه  هیئت حل اختالف و داوری برای تعیین تکلیف زمین های صنعتی راکد در شــهرک ها و 
نواحی صنعتی این استان برگزار شــد که با توجه به هزینه های دولت برای آماده سازی زمین های 
شــهرک ها و نواحی صنعتی در صورت عدم اخذ پروانه  بهره برداری از ســوی سرمایه گذار بر مبنای 
برنامه  زمان بندی، موضوع تعیین تکلیف زمین ها در دســتور کار قرار گرفت.حمیدرضا فالح افزود: 
با حضور طرفین قرار دادها ۴۷ پرونده زمین های صنعتی راکد با مســاحتی بیش از ۵.8 هکتار در 
شهرک های صنعتی شهرکرد، بروجن، لردگان، هفشجان، بلداجی، فرادنبه، فرخشهر، سامان)۲( و 
نواحی صنعتی گندمان و شوراب بررسی و به صدور رای منتهی شد.مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: آرای صادره شامل ۲۷ رای فسخ قطعی، 19 رای استمهال 
و یک رای انصراف است که با توجه به جایگاه قانونی هیئت حل اختالف و داوری الزم االجراست.

فالح گفت: چهارمحال و بختیاری دارای ۲9 شهرک و ناحیه  صنعتی مصوب است که در ۲1 مورد، کلیه  
شرایط زیرساختی برای واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولیدی، 

خدماتی و صنفی فراهم شده است.

فاز دوم پتروشیمی لردگان در مدار تولید
فاز دوم پتروشیمی لردگان در چهارمحال و بختیاری در مدار تولید قرار گرفت.مدیرعامل پتروشیمی 
لردگان گفت: با راه اندازی این فاز سالیانه ۶۷۰ هزار تن آمونیاک تولید می شود که مواد اولیه برای 
تولید اوره خواهد بود. محمودی افزود: باراه اندازی فاز سوم روزانه ۳ هزارو ۲۵۰ تن اوره روانه بازار 
خواهد شد.به گفته وی، این پتروشیمی ۲۷ میلیون نفر ساعت بدون حادثه منجر به فوت در ساخت 
و ساز و بهره برداری به دست آورده است.مدیرعامل پتروشیمی لردگان افزود: پتروشیمی لردگان 
به عنوان بزرگ ترین پتروشیمی اوره آمونیاک غرب کشور درنیمه اول امسال به بهره برداری کامل 

خواهد رسید.

بام ایرانخبر خوان

تحديد حدود اختصاصي
4/221 شماره نامه : 139985602025004400-1399/04/26 چون تحديد حدود ششدانگ 
يکباب ساختمان پالک شماره 1480 فرعی مجزی شده از 32 اصلی  واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام خانم احترام الســادات هاشمی فرزند سید محمد حسن 
شماره شناسنامه 25344 و کدملی 2370251786 صادره از اصفهان در جريان ثبت است و 
رای شماره 139860302025016128 مورخ 98/11/01  از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 
امالک منطقه غرب اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينکه تحديد 
حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اينک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 13 قانون 
تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 99/05/21 
روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب اين آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورتمجلس تحديد 
حدود تا سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غیر اين صورت متقاضی 
ثبت و يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين منطقه تسلیم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعايت مقررات ادامه خواهد داد. م الف: 917967  اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

تحديد حدود اختصاصي
4/222 شماره نامه : 139985602025004256-1399/04/24 چون تحديد حدود ششدانگ 
يکباب خانه پالک شماره 3873 فرعی از 25 اصلی مجزی شده از پالک 556 فرعی واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام فاطمه نصر آزادانی فرزند ابراهیم، ش.ش 
77 و شماره ملی 1141890135 در جريان ثبت است و رای شماره 139860302025015719 
مورخ 98/10/25  از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان نسبت به 
ملک مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينکه تحديد حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی 
نبوده است اينک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 13 قانون ت.ت مصوب 1390 و بر طبق 
تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 99/05/19 روز يک شنبه ساعت 9 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب اين آگهی به کلیه مالکین و مجاورين اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد 
شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم 
اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی 
خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غیر اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را اخذ و به اين منطقه تسلیم 
نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه خواهد 

داد. م الف: 914902  اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
ابالغ رای

4/223 شــماره: 246-99/4/15 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
 لنجان، خواهان: فاضل کرمی ورنامخواســتی فرزند اکبر به نشانی ورنامخواست خ شريعتی 
بن بست شب بو پ 129، خوانده: شرکت با مسئولیت محدود يگانه نگین عرش پارسیان به 
نشانی تهران پامنار خ صوفیانی پ 27 ط همکف واحد 2، خواسته: پرداخت وجه چک، گردشکار: 
شورا با بررسی جمیع اوراق و محتويات پرونده و با توجه به نظريه مشورتی اعضاء ختم رسیدگی 
را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
آقای فاضل کرمی ورنامخواستی فرزند اکبر به طرفیت شرکت با مسئولیت محدود يگانه نگین 
عرش پارسیان به خواسته صدور  حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 37/000/000 
ريال به استناد چک شــماره 9710/722449-12-97/12/20 عهده بانک ملی با احتساب 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تاديه شورا با عنايت به محتويات پرونده و تصوير مصدق چک 
مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و با توجه به اينکه وجود چک 
در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه و مديونیت خوانده دارد و خوانده در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته و اليحه ای از جانب ايشان واصل نگرديده است، خواسته خواهان را ثابت تشخیص، لذا 

مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده واحده استفساريه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
اصالح موادی از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 37/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/218/500 ريال بابت خسارت دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تاديه از تاريخ سررسید چک )97/12/20( لغايت زمان وصول محکوم به وفق 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شــعبه از شورا و سپس 
 ظرف مدت بیست روز قابل تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان لنجان 
می باشد. م الف: 915850  احسان شــريف علیايی قاضی شعبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف لنجان
ابالغ رای

4/224 شماره: 98/606-1399/03/31 شعبه رسیدگی کننده: شعبه اول شورای حل اختالف 
نطنز، خواهان: محمد تقی ذوالفقاری فرزند رحمان به نشانی نطنز شهرک صنعتی شجاع آباد 
شرکت سنگ ساز رنان، خوانده: امیر رضا عباسی فرزند عزت اله به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: شــورا با عنايت به اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای شورا: در 
خصوص دادخواست آقای محمد تقی ذوالفقاری فرزند اله رحمان به طرفیت آقای امیر رضا 
عباسی فرزند عزت اله به خواسته مطالبه مبلغ بیست و پنج میلیون ريال وجه يک فقره چک 
به شماره 162587 عهده حســاب جاری بانک تجارت به انضمام مطالبه خسارات قانونی با 
عنايت به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وی به شرح صورت جلسه دادرسی و مفاد چک و 
گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و با توجه به اينکه دفاعیات موثری از سوی 
خوانده که برائت ذمه خويش را به اثبات برساند ارائه نگرديده و با امعان نظر در اينکه وجود سند 
تجاری در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد بنابراين دعوی مطروحه را مقرون به 
صحت می داند به استناد تبصره الحاقی ماده 2 ق صدور چک و مواد 310 و 313 ق تجارت 
و مواد 198 و 515 و 519 و 522 ق آيین دادرســی دادگاه های عمومی در انقالب امور مدنی 
خوانده را به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ريال به عنوان اصل خواسته با احتساب خسارت 
تاخیر تاديه از تاريخ سررسید چک )98/06/10( لغايت اجرای حکم و پرداخت مبلغ 467/500 
ريال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نمايد رای صادره غیابی  و ظرف 
20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهی 
در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشــد. م الف: 917978 شعبه اول شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز
حصر وراثت

4/225 آقا/خانم مهدی کوه سالی برزکی به شناسنامه شماره  8  به شرح دادخواست به کالسه 
654/99 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان   
اسماعیل کوه سالی برزکی  به شماره شناسنامه  42 در تاريخ   90/2/9  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ام لیال مصالئی برزکی 
فرزند حسین به ش ش 13 همسر متوفی، 2- مجید کوساحلی برزکی فرزند اسماعیل به ش 
ش 3179 ، 3- محمد کوه سالی برزکی فرزند اسماعیل به ش ش 428 ، 4- مهدی کوه سالی 
برزکی فرزند اسماعیل به ش ش 8 ، 5- زهرا کوه سالی برزکی فرزند اسماعیل به ش ش 3637 
، 6- فاطمه کوه سالی برزکی فرزند اسماعیل به ش ش 3429 ، 7- سمیه کوه سالی برزکی 
فرزند اسماعیل به ش ش 87 ، 8- حلیمه خاتون کوساحلی برزکی فرزند اسماعیل به ش ش 
74 ، 9- راضیه کوه سالی برزکی فرزند اسماعیل به  ش ش 1250174457 فرزندان متوفی 
والغیر . اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت و يک مرتبه آگهی 
می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 
ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف: 916267 قاضی 

شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/226 آقا/خانم مژده پسنديده به شناسنامه شــماره  0017399882  به شرح دادخواست 
به کالسه 816/99 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان  مرجانه معروف به شــماره شناســنامه 42 در تاريخ  99/2/2 اقامتگاه دائمی 
 خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- مژده پسنديده به 
ش ش 0017399882 فرزند متوفی. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 

يک نوبت و يک مرتبه آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 916266 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/229 آگهی ابالغ وقت دادرســی و ضمائم به 1- مژگان رضائی همامی 2- پیمان رضائی 
 همامی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت شما به اين شورا تقديم نموده و به کالسه

 99 / 139 ش 8 ح ثبت و وقت رســیدگی به تاريخ 12 / 6 / 99 ســاعت 15/ 5عصر تعیین 
گرديده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده رديف اول و دوم به اســتناد ماده 73 
ق . آ. د . م از نامبرده دعوت می شــود ، قبل از وقت رســیدگی جهت دريافت نســخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به اين شــورا مراجعه نمايد درغیر اينصورت طبق مقررات حکم غیابی 
 صادر خواهد شــد . م الف: 916369 مدير دفتر شــعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف 

شاهین شهر 
ابالغ دادرسی و دادخواست ضمائم 

4/230 آقای امید ســپهوند خواهان محمدعارفیان جزی دادخواستی به خواسته مطالبه در 
شورای حل اختالف شهر گز  به طرفیت شما به اين شورا تقديم نموده و به کالسه 99 / 119 
ثبت و وقت رسیدگی به تاريخ 5 / 6 / 99 ساعت 30 / 2 بعدالظهر تعیین گرديده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت می شود ، قبل از 
وقت رسیدگی جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به اين شورا مراجعه نمايد درغیر 
اينصورت طبق مقررات حکم غیابی صادر خواهد شد . م الف: 916358  دفتر شورای حل 

اختالف شهر گز 
آگهی مفاد دادنامه

4/227 ، 1 -کالسه پرونده 2517 / 1 / 98 2 – خواهان : مجید صدری میر دامادی 3 – خوانده 
شرکت کارپردازان سپاهان 4 – خواسته دعوی : اصالح عنوان شغل شرح دادنامه در خصوص 
دادخواست آقای مجید صدری میر دامادی به طرفیت شرکت کارپردازان سپاهان به خواسته 
تغییر عنوان شغل در لیست های بیمه ارســالی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی و اصالح 
آن اعضاء هیات به اتفاق آرا ضمن احراز رابطه کارگری کارفرمايی فی مابین مطابق با سابقه 
پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مستند به مواد 2 و 3 ق . ک و بال توجه به اظهارات 
خواهان و اسناد و مدارک موجود در پرونده منجمله گزارش بازرس کار مثبوت به شماره 5556 
مورخ 20 / 3 / 99 کارفمای خوانده موصوف را مکلف می نمايد به اســتناد بند الف ماده 10 و 
ماده 148 ق . ک لیست های حق بیمه خواهان را که به سازمان تامین اجتماعی اراسل گرديده 
است اصالح و با عنوان شغل تکنسین دو نگهداری و تعمیرات دستگاه های ثابت مجددا نزد 
ســازمان تامین اجتماعی وفق قوانین و مقررات آن سازمان مسترد نمايد . اين رای به استناد 
ماده 159 قانون کار ظرف پانزده روز قابل تجديد نظر خواهی در هیات حل اختالف می باشد 

و در صورت عدم اعتراض هز يک از طرفین و قطعی و الزم االجرا شــدن رای رای مزبور به 
استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداری ظرف سه ماه 
از تاريخ ابالغ برای اشخاص داخل کشور و ظرف شــش ماه از تاريخ ابالغ برای افراد مقیم 
 خارج از کشــور قابل فرجام خواهی در ديوان عدالت اداری خواهد بود . م الف: 916495  

کريم علینقی رئیس اداره کار شاهین شهر  . 
آگهی مفاد دادنامه

4/228، 1 –کالســه پرونــده 2515 / 1 /  98  ،2 – خواهان : مجید صــدری میر دامادی 
3 – خوانده شرکت بیتا پاک سپاهان 4 – خواسته دعوی : اصالح عنوان شغل شرح دادنامه در 
خصوص دادخواست آقای مجید صدری میر دامادی به طرفیت شرکت کارپردازان سپاهان 
به خواسته تغییر عنوان شغل در لیست های بیمه ارسالی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی و 
اصالح آن اعضاء هیات به اتفاق آرا ضمن احراز رابطه کارگری کارفرمايی فی مابین مطابق 
با سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مستند به مواد 2 و 3 ق . ک و بال توجه 
به اظهارات خواهان و اســناد و مدارک موجود در پرونده منجمله گزارش بازرس کار مثبوت 
به شماره 5550 مورخ 20 / 3 / 99 کارفمای خوانده موصوف را مکلف می نمايد به استناد بند 
الف ماده 10 و ماده 148 ق . ک لیست های حق بیمه خواهان را که به سازمان تامین اجتماعی 
اراسل گرديده است اصالح و با عنوان شغل تکنسین دو نگهداری و تعمیرات دستگاه های ثابت 
مجددا نزد سازمان تامین اجتماعی وفق قوانین و مقررات آن سازمان مسترد نمايد . اين رای به 
استناد ماده 159 قانون کار ظرف پانزده روز قابل تجديد نظر خواهی در هیات حل اختالف می 
باشد و در صورت عدم اعتراض هز يک از طرفین و قطعی و الزم االجرا شدن رای رای مزبور 
به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشــکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداری ظرف سه 
ماه از تاريخ ابالغ برای اشخاص داخل کشور و ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ برای افراد مقیم 
 خارج از کشــور قابل فرجام خواهی در ديوان عدالت اداری خواهد بود . م الف: 917253 

کريم علینقی رئیس اداره کار شاهین شهر  . 

آگهی تغییرات شــرکت فن آوران آتش پردازه اســپانه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47091 

و شناسه ملی 10260651420 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای سعید سلطانی به شــماره ملی 1285887190 بعنوان 
رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل و خانم هاجر بهادر به شــماره ملی 
1280411775 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و خانم سمینه سلطانی 
به شماره ملی 1286135958 بعنوان عضوهیات مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجری 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )914528(

آگهی تغییرات شرکت فن آوران آتش پردازه اسپانه شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 47091 و شناسه ملی 10260651420 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت به شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، 
محله آل محمد ، خیابان آل محمد ، خیابان ابوریحان شرقی ، پالک 28 ، ساختمان 
آل محمد ، طبقه دوم ، واحد 6کدپســتی 8193754742 انتقال یافت و ماده فوق 
اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )914530(

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/03/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : * احمد اختری زواره با شــماره ملی 1189396173 به سمت 
رئیس هیئت مدیره ، ناهید عامری شــهرابی با شماره ملی 189138050 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، محمد رضا اختری زواره با شماره ملی 
1189583348 به سمت مدیر عامل و علی رضا اختری زواره با شماره ملی 
1189554208 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند * کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته 
برات قراردادها و عقود با امضای مدیر عامــل و رئیس هیئت مدیره متفقا 
همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره 

)916219(
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مدیر بیمارستان امین اصفهان:

 هزینه تست کرونا برای داوطلبان در بیمارستان امین
 2۵0 هزار تومان است

مدیر بیمارستان امین اصفهان گفت: افراد داوطلب برای تســت کرونا ۲۵۰ هزار تومان پرداخت 
می کنند کــه این تعرفه برای بیماران ســرپایی اســت و خود مراجع هســتند.محمد شــماس 
اصفهانی در دیدار با کریســتف هملمن، نماینده سازمان بهداشــت جهانی که از این بیمارستان 
بازدید کرد، بیان داشت: بیمارســتان امین تنها مرکز ریفرال کروناســت که بیماران مبتال در همه 
گروه های ســنی را پذیرش می کند و از اســفند سال گذشــته این اقدام آغاز شــده است.وی، 
تعداد تخت های بستری بیمارســتان امین را ۲۵۰ تخت اعالم کرد و گفت: در بازه ای از زمان ۷۰ 
تخت این بیمارســتان برای مراقبت های ویژه بیماران مبتال به کرونا اســتفاده شــد.وی با بیان 
اینکه در ابتدای شیوع بحران کرونا ۴۵ تخت ای سی یو داشــتیم؛ اما با توجه به تشدید بیماری 
متناســب با این موضوع افزایش تخت با هماهنگی ســازمان های بیمه گر بــه میزان ۳۵ تخت 
انجام شــد، گفت: اشــغال این تخت ها در بازه ای از زمان به ۹۰ درصد هم رســید.وی ادامه داد: 
 بیمه ها از دو ماه گذشته تست کرونا را تحت پوشــش قرار داده اند و ۹۰ درصد هزینه این تست را

 پرداخت می کنند.

معاون سازمان بهزیستی استان:
10 درصد جمعیت استان اصفهان سالمند هستند

معاون سازمان بهزیستی اســتان اصفهان گفت: اکنون 1۰ درصد جمعیت اســتان را سالمندان 
تشکیل می دهند و جمعیت سالمندان هر ســال در حال افزایش است.مجتبی ناجی در رابطه با 
ســالمندان گفت: 1۰ درصد جمعیت استان را سالمندان تشــکیل می دهند و جمعیت سالمندان 
هر سال در حال افزایش است که نیازهای سالمندان باید بیشــتر مورد توجه قرار گیرد. سالمند 
نباید منزوی شــود و  باید در جمع خانواده حضور داشته باشــد. وی ادامه داد: با وجود بیماری 
کرونا که تهدیدی برای سالمندان به شمار می رفت، خوشبختانه در مراکز شبانه روزی بهزیستی 
با حمایــت خیرین و موسســات خیریه مواد بهداشــتی و ضدعفونــی کننده تهیــه و در اختیار  
آنها گذاشــته شــد و تنها دو نفر فوتی بیماری کرونا داشــتیم که ناشــی از بیماری زمینه ای بود. 
 سالمندان باید در کنار خانواده باشند مگر در شرایط خاص که در این حالت  مردم باید به مالقات 

آن ها بروند.

 آمار کرونایی های اصفهان از ابتدا تا کنون از زبان معاون بهداشتی
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

2۵ هزار نفر
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: از ابتدای شــیوع کرونا در کشور ۸۰ هزار 
تست کرونا در آزمایشگاه مرکز بهداشت اصفهان انجام شد که در نتیجه ۲۵ هزار تست مثبت اعالم 
شد.کمال حیدری اظهار کرد: هر چند تحریم ها برای تامین کیت و مواد بهداشتی ما را تحت فشار قرار 
داده؛ اما عملکرد خوبی داشتیم.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: از ابتدای 
این طرح تاکنون ۸۰ هزار تست کرونا انجام شده اســت و تاکنون پاسخ ۲۵ هزار تست مثبت بوده 
است.وی با بیان اینکه استفاده از خدمات آزمایشگاه های بیرونی برای تست کرونا در دستور کار بوده 
است، ادامه داد: 1۰ آزمایشگاه اعالم آمادگی کردند که از این تعداد ۶ آزمایشگاه تایید شدند.حیدری 
گفت: در مجموع طی یک ماه اخیر هشت هزار تست کرونا در آزمایشگاه های بخش خصوصی انجام 
شده است.وی با بیان اینکه همه اطالعات تست کرونا در آزمایشگاه های خصوصی در اختیار مرکز 
بهداشت قرار می گیرد، گفت: این اطالعات با اطالعات آزمایشگاه علوم پزشکی تجمیع و به وزارت 

بهداشت اعالم می شود.

با شروع فصل نام نویسی در مدارس دوباره بحث دریافت هزینه های اجباری از اولیای دانش آموزان داغ شده است؛

پوِل زور!

پس از ۵ ماه سوت و کوری، مدرسه ها این روزها پر رفت و آمد هستند. 
هیاهوی دانش آموزانی که همراه پدر و مادرها برای نام نویسی سال 
تحصیلی پیش رو رفت و آمد می کنند در حیاط و راهروهای مدارس 
می پیچد. برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی نیز جلوی در هر کالس 
و دفتر مدرسه یک میز گذاشته شــده تا والدین در گروه های دو سه 
نفری وارد دفتر شوند و مدارک شــان را تحویل دهند.  پس از گذر از 
هفت خان تعیین محدوده و انتخاب مدرسه مناسب برای یک سال 
تحصیلی مبهــم، نوبت به آخریــن و مهم ترین خان ثبــت نام یعنی 
پرداخت هزینه می رســد که گرچه سال هاســت مدیران آموزش و 
پرورش آن را اختیاری و غیراجباری می داننــد؛ اما به اندازه مدارک 
شناسایی دانش آموزان، الزامی است و بدون پرداخت آن، نام نویسی 
کامل نمی شــود.در این مرحله والدین بســته به نوع منطقه و محله 
مدرســه دولتی، باید مبلغی بین ۴۰۰ هزار تا یکــی دو میلیون تومان 
به حســاب مدرســه واریز کنند. این مبلغ بدون هیچ نام و عنوانی از 
والدین دریافت می شــود، نه با ترکیب کمک به مدرســه خوانده می 
شــود تا والدین بتوانند از این کمک اختیاری انصراف دهند و نه آیین 
نامه های آموزش و پرورش اجازه کاربرد کلمه هزینه ثبت نام را برای 
این اقدام  می دهد.محمــد اعتدادی، مدیرکل آمــوزش و پرورش 

استان اصفهان که در آخرین نشست خبری خود بر ممنوعیت دریافت 
وجه از خانواده ها برای نام نویسی فرزندان شــان تاکید کرد، گفت: 
همواره ثبت نام مدرســه یکــی از موضوعات مهم حقوق شــهروندی 
والدین به شــمار می آید و خانواده ها درصدد انتخاب مدرســه خوب 
برای فرزندان شان هســتند، امســال با توجه به مشکالت اقتصادی 
حاکم بر جامعه درصدد هستیم برای ثبت نام سال تحصیلی ۹۹-۹۸ 
بیشترین رضایت اولیای دانش آموزان را به دست آوریم، بنابراین به 
مدیران مدارس دولتی تاکید کردیم بــه هیچ عنوان هنگام ثبت نام از 

اولیا وجهی دریافت نکنند. 
دبیر ستاد ثبت نام و رییس ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان ، با اشــاره به آغاز ثبت نام دانش آموزان اســتان برای ســال 
تحصیلی آینده از یکم تیرماه، افزود: به دلیل شــیوع کرونا، امســال 
ثبت نام به صورت غیرحضوری انجام می شود یعنی خانواده ها برای 
ثبت نام به سامانه»Erp.ir/sabt۹۹«  مراجعه و با تکمیل مشخصات 
دانش آموز به همراه گزینه محدوده سکونت و کدپستی اقدام به ثبت 
نام فرزندان خود می کنند و تنها یک بار و آن هم در حد تحویل مدارک 
دانش آموز نیاز به مراجعه حضوری به مدرسه اعالم شده است.علیرضا 
محمودی در پاســخ به انتقادات والدین از عادی شدن روال دریافت 

وجه اجباری هنــگام ثبت نام نیز گفت: پرداخت پــول برای کمک به 
مدرسه کامال داوطلبانه است، اگر غیر از این باشد، مدیر تخلف کرده و 
والدین می توانند به ما گزارش بدهند که کدام مدرسه بوده تا برخورد 
کنیم، امــا این که اولیا به مدرســه کمک کنند و به صــورت داوطلبانه 
مشارکت داشته باشند، منع قانونی ندارد. وی با اشاره به نظارت ستاد 
ثبت نام بر عملکرد مدارس، افزود: زمان ثبت نام قرار نیســت وجهی 
دریافت شــود، مبلغی که به نام کمک به مدرسه دریافت می شود، در 
طول ســال تحصیل با مصوبه انجمن و اعالم بــه خانواده ها و آن هم 
داوطلبانه انجام می شــود، یعنی در هر صورت بحث داوطلبانه بودن 

کمک همیشه به قوت خود باقی است.
محمودی، نظارت مستقیم بر عملکرد ۷ هزار مدرسه در استان اصفهان 
را ناممکن دانســت و گفت: به تک تک این مدارس نمی توانیم ســر 
بزنیم به همین دلیل، ناظر اصلی ما، خود اولیا هستند، شما و هر فرد 
دیگری که از دریافت وجه در مدارس گله مند است می تواند شکایت 
خود را به آموزش و پرورش اعالم کند تا بالفاصله این موضوع را بررسی 
و در صورت مشاهده تخلف با آن برخورد قانونی می کنیم. دبیر ستاد 
ثبت نام و رییس ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش اصفهان در 
پاسخ به این پرسش که آیا امسال به خاطر کرونا و تعطیلی مدارس، 
هزینه های جاری این واحدهای آموزشی کمتر می شود؟ توضیح داد: 
نمی توان اینطور بیان کرد چون اگر قرار باشد در بستر فضای مجازی، 
آموزش انجام شود قطعا باید هزینه های آن را مدارس پرداخت کنند، 
معلمان هم تا اندازه ای می توانند از اینترنت شــخصی استفاده کنند 
بیش از این نمی توانیم هزینه خرید بســته های اینترنتی شخصی را 
به معلم تحمیل کنیم، همچنین امســال طرحی در شورای آموزش و 
پرورش تصویب شــد که مدارس را ملزم می کند برای این که سالمت 
دانش آموزان در مدرسه به مخاطره نیفتد شیرهای آبخوری مدارس 
را به شــیرهای پدالی تغییر دهند که دانش آموزان برای آب خوردن و 

شست وشوی دست به شیرها دست نزنند.
وی، درباره میزان شــکایت های مردمی درباره این تخلف نیز گفت: 
گزارش هایی از تخلف مدیران داشته ایم که وجهی دریافت کرده اند یا 
به اجبار از اولیا خواسته اند،در این مورد بالفاصله بازرسان را به مدارس 
فرستاده ایم. اکنون هم بارزسان به مدارس سر می زنند، حساب ها را 
بررسی و درباره دریافتی ها تذکر می دهند. گاهی پیش آمده که مدیر 
را به هیئت رســیدگی به تخلفات فرســتاده ایم با این حال اگر مردم 
در این زمینه گله و شــکایتی دارند با آموزش و پرورش حتما تماس 

بگیرند تا رسیدگی شود.

مدیر روابط عمومی بیمه ســالمت شــمال استان 
اصفهان-کاشــان گفت:به منظور کاهش مراجعه 
بیمه شدگان به دفاتر پیشخوان تمامی دفترچه های 
بیمه سالمت به صورت الکترونیکی تمدید می شود.

جواد تدبیری، با تاکید بر شرایط فعلی شیوع کرونا و 
پیشگیری هر چه بیشتر از این بیماری مهلک با عدم 
حضور افراد در جامعــه و انجام فرآیند الکترونیکی 
امــور اداری اظهار داشــت: همچنین بــا عنایت به 
حرکت ســازمان بیمه ســالمت به ســمت حذف 

تدریجی کاربرد دفترچه بیمه و بــه منظور کاهش 
مراجعه بیمه شــدگان به دفاتر پیشخوان، تمامی 
دفاتر بیمه این سازمان اعم از کارکنان دولت، سایر 
اقشار، بیمه سالمت همگانی، ایرانیان، روستاییان و 
شهر های زیر ۲۰ هزار نفر در صورت اتمام تاریخ اعتبار 
و دارابودن نسخه ســفید، با توجه به تمدید اعتبار 
در سیســتم و از طریق اعتبارســنجی کد دستوری 
#1۶۶۶* می توانند بــدون نیاز به تمدید دفترچه از 

خدمات درمانی مراکز طرف قرارداد استفاده کنند.
وی تصریح کــرد: مراکز درمانی جهــت آگاهی از 
اعتبار دفاتر بیمه ســالمت عالوه بر کد دســتوری 
#1۶۶۶* با استفاده از پنل نســخه الکترونیک به 
آدرس hdk/ eservices.ihio.gov.ir می توانند 

از وضعیت اعتبــار دفاتر بیمه مطلع شــوند.مدیر 
روابط عمومی بیمه سالمت شمال استان اصفهان 
-کاشــان، در ادامه، از تحت پوشش خدمات این 
بیمه در سه ماه نخست ســال جاری برای ۲ هزار و 
۶۰۰ نفر از اتباع خارجی ســاکن در شهرستان های 
کاشان و آران و بیدگل خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۵۰۷ 
نفر آن ها از گروه های آسیب پذیر بودند.تدبیری، با 
تاکید بر اینکه افراد غیر آســیب پذیر نیز با پرداخت 
سرانه مصوب ســال ۹۹ می توانند از خدمات بیمه 
سالمت استفاده کنند، گفت: ســرانه هر نفر به طور 
ماهیانه یک میلیون و ۲۳ هزار و ۵۰۰ ریال است که 
توسط فرد معرفی شــده به صورت یکجا پرداخت 

می شود.

 تمدید اعتبار دفاتر بیمه خدمات درمانی سالمت 
به صورت الکترونیکی

جانشین فرماندهی انتظامی استان خبر داد:

اجرای طرح »سلمان محمدی« در اصفهان
جانشین فرماندهی انتظامی اســتان گفت: طرح فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی سلمان محمدی 
در 1۲ ایستگاه در سطح شهر اصفهان در حال اجراست. سرهنگ حســین زاده با بیان اینکه هدف 
از اجــرای این طرح، آگاهی بخشــی و 
ارشاد است و نه دســتگیری و برخورد، 
ادامه داد: اصلی ترین مولفه در این طرح 
گفت وگو با جوانان است و قصد برخورد 
و دســتگیری هیچ جوانــی را نداریم.

حسین زاده با اشاره به اینکه پلیس روی 
جوانان بــرای برقراری نظــم، امنیت و 
آرامش اســتان حســاب ویژه باز کرده 
اظهار کرد: در حال حاضــر این طرح در 
1۲ ایستگاه در خیابان تاریخی چهارباغ، 
پارک شهید رجایی و میدان حضرت امام )ره( در حال اجراست و درصدد هستیم با گفت وگو بتوانیم 
زمینه های ارتکاب جرم در جوانان را حذف کنیم.وی افزود: طبق پژوهش های صورت گرفته در ۷۲ 
درصد از قتل های استان و ۴۲ درصد از قربانیان جرائم جنسی، نسبت به مسائل اخالقی و اعتقادی 
و عفاف و حجاب کم توجه بوده اند.جانشین فرماندهی انتظامی استان افزود: در گام نخست طرح، 
1۲ ایستگاه پاسخگویی به شبهات جوانان در این سه مکان که بر اساس نرم افزار جی آی اس و تعیین 

جغرافیای جرم انتخاب شدند، ایجاد شده که در آینده نیز این ایستگاه ها افزایش خواهد یافت.

کشف 303 کيلو تریاک در یک عملیات مشترک پلیسی 
رییس پليس مبارزه بامواد مخدراستان از کشف ۳۰۳ کیلو تریاک در عملیات مشترک با ماموران 
انتظامی هرمزگان و کرمان خبر داد. سرهنگ غالمحسین صفری اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر اصفهان در پی کسب خبری مبنی بر اینکه سوداگران مرگ در حال انتقال محموله ای 
افیونی در محورهای مواصالتی اســتان هرمزگان و کرمان هستند بالفاصله با پلیس مبارزه با مواد 
مخدر آن استان ها هماهنگ و موضوع را اعالم کردند.وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان های»منوجان« و »رودان« نیز بالفاصله وارد عمل شدند و دو  سواری پژو ۴۰۵ را در این 
رابطه شناسایی و متوقف کردند.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه سوداگران مرگ با استفاده از 
موقعیت جغرافیایی منطقه متواری شدند، بیان داشت: در بازرسی از این خودروها ۳۰۳ کیلوگرم 

تریاک کشف شد.

دستگیر ی آرایشگری که تصاویر مشتری خود را انتشار داده بود 
سرپرســت انتظامی شهرستان کاشــان  گفت :آرایشــگری که تصاویر یکی از مشــتریان خود را 
به منظور تبلیغ شــغل خود در فضای مجازی انتشــار داده بود، دستگیر شــد. سرهنگ غالمرضا 
باهنر اظهار داشــت: در پی شکايت يکی از شهروندان شهر كاشــان مبنی بر اينکه خانمی به عنوان 
آرايشــگر زنانه جهت تبليغ شــغل خود اقدام به انتشــار تصاوير و فيلم هــای خصوصی او کرده، 
بررســی موضوع به صورت ویژه در دســتور كار ماموران پليس فتای ايــن فرماندهی قرار گرفت.

وی افــزود: ماموران پليــس فتا ضمن هماهنگــی قضایی ، متهمــه را كه خانمی ۳۶ ســاله بود 
 شناسایی و دستگیر کردند.این مقام انتظامی بیان داشت: متهمه هنگامی که با مستندات پلیس

 روبه رو شد به بزه انتســابی اعتراف و انگیزه خود را جذب مشتری عنوان کرد.سرهنگ باهنر ادامه 
 داد: در این خصوص پرونده تشــکیل و متهمه بــرای اقدامات قانونی به مراجــع قضایی تحویل 

داده شد.

با مسئولان جامعه

ناجا

جایگاه بین المللی 
دانشگاه های اصفهان در 
مرجعیت علمی ارتقا یافت

خبر روز

جایــگاه تعدادی از دانشــگاه های اصفهان 
در رتبه بندی بین المللــی »الیدن« در زمینه 
مرجعیت علمی ارتقا یافت و در بین یکهزار 
و 1۷۶ دانشگاه برتر جهان در رتبه های ۸۸1 
تا ۳۸۸ قرار گرفتند.نظــام رتبه بندی الیدن 
به تازگی نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر 
دنیا در ســال ۲۰۲۰ میالدی را منتشــر کرد 
که در ایــن رتبه بندی ۳۶ دانشــگاه از ایران 
در جمع یکهزار و 1۷۶ دانشــگاه برتر جهان 
قرار گرفتند؛ از بین دانشــگاه های اســتان 
اصفهان، چهار دانشــگاه صنعتی اصفهان، 
اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و کاشان در 
این رتبه بندی حضور دارند.»الیدن« یکی از 
نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که 
هر سال دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس 
شــاخص های علم ســنجی مورد ارزیابی و 
رتبه بندی قــرار می دهد.پایگاه اســتنادی 
علوم جهان اسالم اعالم کرد: دانشگاه های 
دنیا در ۲۰ شاخص در قالب چهار معیار کلی 
»مرجعیت علمی«، »دیپلماســی علمی«، 
»دسترســی آزاد به انتشــارات« و »تنوع 
جنســیتی« در الیدن رتبه بندی شدند.رتبه 
دانشــگاه صنعتی اصفهان در این معیار از 
۳۹۰ به ۳۸۸، دانشــگاه اصفهان از ۷۶۵ به 
۷۵۷ و دانشــگاه کاشــان از ۷۹۳ به ۷۹۲ 
رسید و رتبه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در این زمینه ۸۸1 اســت.رتبه دانشگاه های 
صنعتی اصفهان، اصفهان، کاشــان و علوم 
پزشکی اصفهان در بین سایر دانشگاه های 
ایرانی حاضر در رتبه بندی الیــدن در معیار 
مرجعیت علمی به ترتیــب ۷، 1۷، ۲۰ و ۲1 
اســت.در معیار مرجعیت علمی، دانشگاه 
تهران، رتبه نخست کشور را دارد و از رتبه 1۵۶ 
در دنیا در سال ۲۰1۹ به رتبه 1۴۰ در سال ۲۰۲۰ 
رسیده است. جایگاه دانشگاه های صنعتی 
اصفهان، اصفهان، علوم پزشــکی اصفهان و 
کاشان در بین ۳۶ دانشگاه ایرانی حاضر در 
رتبه بندی الیدن در معیار دیپلماسی علمی به 

ترتیب ۶، 1۹، ۲۰ و ۲۳ است.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت: در حال حاضر تنها محدودیت های اعمال شده در شهر اصفهان، ممنوعیت برگزاری مراسم جشن و عزا به صورت 
خصوصی است و با دستور دادستان با متخلفان برخورد می شود.سید مهدی میرجهانیان اظهار داشت: محدودیت های هر شهر و استانی به صورت رسمی توسط ستادهای 
استانی مبارزه با کرونا اعالم می شود و سایر نهادها این محدودیت ها را بررسی و اجرا می کنند.وی با بیان این که در صورت وخیم شدن شرایط، ناچار به تعطیلی مشاغل پر 
خطر هستیم، گفت: خوشبختانه شهر اصفهان در وضعیت قرمز قرار ندارد و تاالرها، رستوران ها، باشگاه های ورزشی و استخرها با نظارت جدی تیم های بهداشتی می توانند 
به کار خود ادامه دهند. در صورت مشاهده تخلف در این مشاغل و دیگر اصناف، با جدیت اقدام به پلمب خواهیم کرد.مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان 
افزود: در حال حاضر تنها محدودیت وضع شده در شهر اصفهان، ممنوعیت برگزاری مجالس ختم در مساجد، عقد و عروسی و میهمانی های پرجمعیت در باغ ها و منازل 
شخصی است که نیازی به دریافت مجوز ندارند، اما دادستانی اصفهان با توجه به شــرایط موجود این اختیار را به تیم های نظارتی ما داده است که در صورت مشاهده 
برگزاری چنین مراسم هایی با متخلفین برخورد شده و برگزاری این دست از مراسم ها، اقدام علیه بهداشت عمومی تلقی شود. خوشبختانه ستاد مبارزه با کرونا و اداره 

کل ارشاد اصفهان آموزش های الزم را جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام داده اند و از این پس مشاهده تخلف، دارای جرائم قانونی است.

دادستان اصفهان مجوز برخورد با برگزارکنندگان مهمانی های پرجمعیت را صادر کرد

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول جلسه ۲۸۷ مورخ 1۳۹۹/۰۴/1۴ شورای اسالمی شهر بهره برداری از کارواش واقع در ترمینال شرق را از طریق 
مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت سه سال بصورت اجاره واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت 1۰ روز جهت دریافت اسناد مزایده به شــهرداری مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴1۰1۰ داخلی ۲۴1 مسئول امور 
قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 1۴/۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۷ دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی
  تاریخ گشایش اسناد: ساعت 1۵ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۸ در محل شهرداری شهرضا )حضور متقاضیان بالمانع می باشد(

   به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  پیشنهاد دهندگان باید حداقل ۵ درصد مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حســاب سپرده ۳1۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ بانک ملی در پاکت الف الک و 

مهر شده تحویل نمایند.
  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.

  شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده )مرحله اول- نوبت دوم(
اجاره بهره برداری از کارواش واقع در ترمینال شرق

حبیب قاسمی- شهردار شهرضام الف:919451



فوتسالیست ایرانی در رابطه با لیگ کشور آذربایجان اظهار داشت: جمهوری آذربایجان برای تقویت تیم ملی خود نیز از چند بازیکن ایرانی استفاده می کند تا در 
مسابقات ملی عملکرد بهتری داشته باشد، تمام این بازیکنان با تالش و کوشش به چنین جایگاهی رسیده اند، اما متاسفانه عده ای از جوانان به واسطه دالل ها 
و با پرداخت مبالغی برای حضور در یک تیم به آذربایجان آمده اند که کاله سرشان رفته است. وحید انصاری افزود: در آذربایجان دو لیگ وجود دارد که در یکی 
بازیکنان لژیونر اجازه فعالیت دارند و در لیگ دیگر فعالیت لژیونر ممنوع است. در یکی از دو لیگ آذربایجان که بازیکنان لژیونر در آن حضور دارند برخی از ایرانی ها 
میلیون ها تومان هزینه کردند تا به میدان بروند. این کار اشتباهی است، چون این بازیکنان هیچ جایی دیده نمی شوند و پیشرفتی هم برایشان وجود ندارد. برخی 
از بازیکنان زندگی خود را برای بازی کردن در این لیگ های سطح پایین از دست داده اند و سر آن ها کاله رفته است، این لیگ ها سطح بسیار پایینی دارند و با لیگ 

برتر آذربایجان بسیار تفاوت دارد و قابل قیاس نیست.

هشدار یک لژیونر ایرانی در رابطه با آذربایجان
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پیام کی روش؛ 
پرونده ایران بسته شد

سرمربی اسبق تیم ملی با انتشــار متنی در صفحه اینســتاگرام خود از توافق مالی با فدراسیون 
فوتبال ایران خبر داد. کارلوس کی روش در اینستاگرامش نوشت: اختالف حقوقی و مالی که من 
با فدراسیون فوتبال ایران داشتم نهایتا به انتها رســید. این تنها به دلیل تصمیم واضح و قدرتمند 
فیفا در برابر رفتار ناعادالنه و غیر محترمانه رییس سابق فدراسیون آقای تاج پس از هشت سال 
خدمات من برای تیم ملی، بود.نهایی شدن این توافق پیامد های روابط حرفه ای و دوستانه من 
با آقای نبی و آقای خراطی، اعضای محترم و دلســوز فدراسیون فوتبال و افرادی که به راستی به 
دنبال اهداف تیم ملی هســتند، بود.می خواهم یک بار دیگر از حمایت هواداران تیم ملی تشکر 
قلبی بکنم. همین طور به بازیکنان و تمامی اعضــای کادرم ادای احترام کنم. حضور و خدمت به 
 تیم ملی باعث افتخار و غرور من بود.برای تک تک شــما آرزوی موفقیت های بزرگ و شــادی

 بی نهایت دارم.

اتفاق ویژه؛ 3 مهاجم 9 گله استقالل
جمعه شب استقالل توانست سه امتیاز حساس و کلیدی را از آبادان دشت کند تا حاال آبی های 
پایتخت بیشتر از قبل به کسب ســهمیه  لیگ قهرمانان نزدیک شــوند. در این دیدار استقالل با 
گل های شیخ دیاباته و امیرارسالن مطهری توانست از سد صنعت نفت بگذرد و با کسب ۴۱ امتیاز 
و یک بازی عقب افتاده، در جایگاه پنجم قرار بگیرد. حاال استقاللی ها در صورت پیروزی در دیدار 
معوقه مقابل پارس جنوبی، می توانند در جایگاه دوم قرار گیرند. البته فوالدی ها دو بازی کمتر 
نسبت به استقالل انجام داده اند و ممکن است رده استقالل در صورت برتری مقابل جمی ها نیز 

دستخوش تغییر شود.نکته جالب دیدار استقالل و نفت، ۹ گله شدن دو مهاجم استقالل بود.
 دیاباته و مطهــری که پیــش از ایــن ۸ گل را در لیگ برتــر به ثمر رســانده بودند، بــا گل های 
جمعه شــب، جمع گل های خود را بهبود بخشــیدند تا دیاباته و مطهری در کنــار مهدی قائدی 
۹ گله شــوند. مطهری کــه در نیم فصل به جمع آبی پوشــان اضافه شــد، ۵ گل از ایــن ۹ گل را 
با پیراهــن ذوب آهن به ثمر رســانده اســت. او  پس از حضور در اســتقالل، مقابــل تیم های 
نفت مســجد ســلیمان، پرســپولیس )۲گل( و صنعت نفت آبــادان چهار گل بــا پیراهن آبی 
پوشــان به ثمر رســانده اســت.حاال و در جدول گلزنــان لیگ برتر، هر ســه مهاجم اســتقالل 
شــامل مهدی قائدی، شیخ دیاباته و امیرارســالن مطهری ۹ گله شــده اند و هواداران استقالل 
 منتظرند تا ببینند کدام یک از این 3 بازیکــن، اولین بازیکن ۱۰ گله اســتقالل در این لیگ لقب 

خواهد گرفت.

سردار آزمون و هم تیمی اش مجازات می شوند
عضو کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال روســیه اعالم کرد مهاجم ایرانی زنیــت به دلیل اقدام 
غیراخالقی اش مجازات می شود.به نقل از سایت »sportsdaily« روسیه، انزور کاوازاشویلی، 
عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روسیه معتقد است سردار آزمون و آرتم جیوبا دو مهاجم 
زنیت به خاطر حرکت غیراخالقی شــان بعد از بازی با کراســنودار باید مجازات شوند.این عضو 
کمیته انضباطی فدراسیون روســیه، گفت: مجازات بر حســب درجه خطا بازیکن درنظر گرفته 
می شــود. این اقدام این دو بازیکن خجالت آور بود، هــر دوی آن ها اعمال بــدی انجام دادند 
که در نهایت مدمدوف، رییس زنیــت درباره این حرکت مهاجمانش مصاحبه اشــتباهی انجام 
داد.آزمون و جیوبا دو هفته پیش بعد از پیروزی مقابل کراســنودار و مســجل شدن قهرمانی در 
 رختکن تیم اقدامی غیراخالقی و ناپســند انجام دادند که واکنش های بســیاری را در روســیه

 و کشورمان به همراه داشت.

شکستی که امید قهرمانی را از طالیی پوشان گرفت؛

سهمیه آسیایی در خطر نابودی

تیم سپاهان در شــرایطی حساس ترین   سمیه مصور
دیدار هفته بیســت و پنجم رقابت های 
لیگ برتر را به حریف تبریزی اش واگذار کرد که نه تنها امید قهرمانی 
این تیم در این دوره از رقابت ها کامال از بین رفت که کســب ســهمیه 
آسیایی شان نیز در خطر نابودی قرار گرفت.طالیی پوشان نصف جهان 
که  با کسب دو تســاوی متوالی پا به این میدان گذاشته بودند در این 
دیدار نیز از کســب ســه امتیاز این دیدار بازماندند تا رده دوم جدول 
رده بندی را به تراکتوری ها واگذار کنند. ســپاهانی ها  با این شکست 
۴۲ امتیــازی باقی مانده  و با اســتفاده از تفاضل گل بهتر نســبت به 

شهرخودرو در رده سوم جدول قرار گرفتند.
حال و روز سپاهان خیلی وقت است که خوب نیست، تیم قلعه نویی 
در ۸ بازی اخیر خــود تنها یک برد به دســت آورده و ۴ مســاوی، ۲ 
شکســت، ۵ گل زده و ۸ گل خورده حاصل کار زردپوشان اصفهانی در 
هفته های اخیر است.نکته تلخ تر برای دوستداران سپاهان این است 
که زردپوشان اصفهانی در ۴ هفته اخیر تنها 3 امتیاز به دست آورده اند 
و ادامه این روند می تواند منجر به از دست رفتن شانس کسب سهمیه 

آسیایی شده و هواداران این تیم را به شدت نگران کرده است.

یکــی از عوامل مهمــی که باعث شــد ســپاهان کــه در اوایل فصل 
صدرنشــین نوزدهمین دوره لیگ برتر بود به چنین وضعیت بغرنجی 
دچار شود، امتیازات فراوانی بود که شاگردان امیر قلعه نویی در خارج 
از خانه از دست دادند. جالب است که سپاهان در ۱۰ بازی اخیر خارج 
از خانه اش تنها ۸ امتیاز به دست آورده و دو شکست و هشت تساوی 

در کارنامه نماینده اصفهان ثبت شده است. 
ســپاهان آخرین بار در هفته هفتم لیگ برتر در خانه گل گهر سیرجان 
۲ بر صفر برنده شــد و پــس از آن برابر پارس جنوبی جم، نســاجی 
مازندران، شهر خودرو، ماشین سازی، نفت مسجدسلیمان، ذوب آهن، 
ســایپا و پارس جنوبی جم تن به تســاوی داده و مقابل صنعت نفت 
آبادان و تراکتور مغلوب شده اســت. ۲۲ امتیازی که از دست رفته تا 
سپاهان دیگر مدعی قهرمانی نباشــد و تنها امیدوار به کسب سهمیه 
لیگ قهرمانان آســیا باشــد. آمار امیر قلعه نویی در کسوت سرمربی 
ســپاهان به خصوص در این فصل قابل قبول نیست. او فصل گذشته 
تا هفته پایانی شانس داشــت تا با تیمش قهرمان شود و با اختالف 
امتیازی اندک نایب قهرمان شد اما در دومین فصل حضور متوالی اش 
روی نیمکت زردپوشــان نتایجی ضعیف تر گرفته تا جایی که تیمش 

با ۴۲ امتیاز در رتبه ســوم قرار دارد  و اگر تیم های اســتقالل و فوالد 
خوزستان در دیدارهای معوقه برنده از زمین خارج شوند، سپاهان تا 
رده پنجم جدول نزول خواهد کرد و آن وقت کسب سهمیه آسیایی هم 

از طریق لیگ برتر غیرممکن می شود.
 به نظر می رسد که دوران افول قلعه نویی فرار رسیده است. سرمربی 
طالیی پوشان که عنوان بهترین ســرمربی لیگ برتر را یدک می کشد 
چند سالی است که از کسب عنوان قهرمانی در مسابقات لیگ جامانده 
است. عصر امیر با کســب قهرمانی در اســتقالل آغاز شد و او ترجیح 
داد به تیم قدرتمند دیگری برود. ســپاهان جایی بــود که ژنرال می 
توانست موفقیت در استقالل را ادامه دهد.دو فصل حضور در این تیم، 
دو قهرمانی دیگر در لیگ برتر را به ارمغان آورد تا امیر با چهار قهرمانی 
در لیگ برتر رکورددار شود. فصل ۹۱-۹۲ اما شــاید کمتر کسی تصور 
می کرد که آخرین قهرمانی یک تیم با قلعه نویی باشــد. او استقالل 
را قهرمان لیگ برتر کرد و در فصل بعدش با حضور در جایگاه ششــم 
از اســتقالل رفت! ژنرال  فصول بعد در تراکتور، ذوب آهن و سپاهان 
 نتوانست به مقام قهرمانی برســد تا عمال این اتفاق برای او وارد فصل

 هفتم شود.

شورای تخصصی فرهنگی هیئت ورزش های رزمی 
شهرستان خمینی شهر با حضور امام جمعه خمینی 
شهر در بیست و ششــم تیر ماه در دفتر امام جمعه 
برگزار شــد.این نشســت همزمان با هفته عفاف و 
حجاب و به منظور تقدیر از بانوان محجبه و فعال در 
حوزه امر به معروف و نهــی از منکر در هیئت ورزش 
های رزمی برگزار شــد.حضرت آیت ا... موســوی، 
امام جمعه خمینی شــهر ضمن اشــاره به ورزش 
پهلوانی گفت: تربیت نسل ورزشکار مومن و متدین 
یکی از اصول ورزش است.ورزش باستانی از جمله 
ورزش هایی اســت که عالوه بر ورزش تبلیغ دین و 
مباحث اخالقی را در بر دارد و تقویت کمیته فرهنگی 
در هیئت های ورزشی کار بسیار پسندیده ای است که 
خود الگویی منحصر به فرد محسوب می شود.وی، 
حرکت در ورزش را در دو جهت دانست، ابتدا ورزش 

حرفه ای و دوم ورزش همگانی، در ورزش همگانی 
نیاز است ورزش به فرهنگ تبدیل شود تا در وجودمان 
ریشــه بدواند.آیت ا...موســوی حمایت و تقدیر از 
ورزشکاران حرفه ای را الزمه فعالیت مسئوالن ورزشی 
از جمله شورای فرهنگ عمومی شهرستان دانست. 
امام جمعه خمینی شهر با اشاره به موضوع عفاف و 
حجاب گفت: شما بانوان نمونه هستید زیرا با حفظ 
حجاب در میدان های ورزشی حضور دارید و با حفظ 
حجاب اجازه سوء استفاده به دشمنان  نمی دهید. 
امام جمعه خمینی شــهر حجاب را برای بانوان تاج 
بندگی دانست و افزود: یکی از ارزش های بسیار مهم 
همانگونه که در قرآن کریم ذکر شــده حفظ حجاب 
است. به خصوص در سوره های نسا و نور آیاتی مبنی 
بر عفاف و حجاب بیان شــده است و عفت در کالم، 
مال و... در قرآن بیان شده اســت زیرا همه جوامع 

ما باید عفیف باشد بنابراین شما خواهران عالوه بر 
حفظ حجاب خودتان را حفظ کرده اید و این کار شما 
قابل تحسین است.ذاکری، مسئول کمیته فرهنگی 
هیئت ورزش های رزمی نیز ضمن اشاره به توانایی 
های فرهنگی هنری در شهرستان خمینی شهر گفت: 
بدون شک ورزش و تربیت بدنی در جوامع امروزی 
دارای کارکردهای اجتماعی و فرهنگی فراوانی است و 
باید در حوزه پژوهش های اجتماعی و فرهنگی توجه 
ویژه ای به آن مبذول شود و این نکته نباید فراموش 
شــود که فعالیت های فرهنگی نیازمند برنامه های 

راهبردی،اجرایی و کاربردی است.

با حضور امام جمعه خمینی شهر صورت گرفت؛

برگزاری شورای تخصصی فرهنگی هیئت ورزش های رزمی 
شهرستان خمینی شهر

سوال روز

»امباپه« راهی رئال مادرید می شود؟
کیلیان امباپه، مهاجم جوان پاری ســن ژرمن مدت هاســت که مورد توجه رئال مادرید قرار گرفته 
اســت. امباپه در نظرســنجی هواداران رئال به عنوان بهتریــن گزینه برای جایگزینی کریســتیانو 
رونالدو انتخاب شــده اســت.فلورنتینو 
پرس، رییس باشــگاه رئال در گفت و گو 
با سایت فرانســوی»le۱۰sport« درباره 
جذب امباپه در تابســتان گفت: وضعیت 
مالی بســیار بد اســت و به همین خاطر 
در تابســتان خریدهای بزرگ نخواهیم 
داشــت.او ادامه داد: این منطقی نیست 
که از بازیکنــان بخواهیم که حقوق خود را 
کاهش دهند و بعد بازیکنان گران قیمت را 
جذب کنیم. هر وقت شرایط بهتر شود رئال 
مادرید با بهترین مهاجمان جهان قرارداد امضا خواهد کرد.قرارداد امباپه با پاری سن ژرمن تا تابستان 
۲۰۲۲ ادامه دارد. باشگاه پاریسی سخت به دنبال تمدید قرارداد این بازیکن جوان است که البته او هنوز 

موافقت نکرده است و به نظر می رسد که دوست دارد راهی رئال شود.

پیرلو؛ گزینه آماده  باش یوونتوسی ها در صورت اخراج »ساری«
با افزایش فشارها روی مائوریتزیو ساری ســرمربی یوونتوس، رسانه های ایتالیایی اکنون مدعی 
شده اند که سران باشگاه هافبک سابق این تیم آندره آ پیرلو را به عنوان یکی از گزینه های جانشینی 
ساری مدنظر دارند.یوونتوس با اینتر رده دومی فاصله ای 6 امتیازی دارد اما سرمربی سابق ناپولی 
آنطور که باید و شاید نتوانسته نظر هواداران را جلب کند. چیزی که باعث شد خیلی ها به توانایی های 
او شک کنند، ناکامی تیمش در جام حذفی ایتالیا و سوپرجام ایتالیا بوده است، ضمن اینکه تیمش 
در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا باید باخت یک بر صفر دور رفت مقابل لیون را جبران کند 
تا به مرحله بعد برسد.با توجه به این شرایط شبکه اسپورت مدیاست و سایت توتومرکاتووب مدعی 
شده  اند که جایگاه ساری در تورین ممکن است با نتیجه ای که دوشنبه این هفته در بازی بانوی پیر 
مقابل التزیو رقم می خورد، تعیین شود. باخت یوونتوس در این بازی در صورتی که با برد اینتر مقابل 
رم همراه شود، می تواند بار دیگر کورس قهرمانی سری A را فشرده کند چون فاصله دو تیم را به 3 
امتیاز کاهش خواهد داد.پیرلو در حال حاضر قرار است جانشین فابیو پکیا، سرمربی تیم ذخیره های 
باشگاه یوونتوس شود و دوران مربیگری خود را در این تیم آغاز خواهد کرد؛ اما او یکی از گزینه های 

آماده  باش باشگاه یوونتوس برای هدایت تیم در فصول آینده است.

»پوگبا« چند قدم تا تمدید قرارداد با منچستر فاصله دارد
ستاره فرانسوی تیم فوتبال منچستریونایتد در آستانه تمدید قرارداد با شیاطین سرخ قرار گرفته است.»پل 
پوگبا« بازهم پیراهن سرخ تیم الدترافوردی را به تن خواهد کرد و همچنان یک منچستری خواهد ماند.

هافبک تکنیکی که در ماه های گذشته شایعه خروجش از تیم پرافتخار لیگ برتر به گوش رسید، طبق نوشته 
روزنامه سان، آینده اش را همچنان در منچســتر می بیند.وی ظاهرا در گفت و گو با مدیریت باشگاه، به 
توافقات مهمی دست یافته و آنگونه که نشریه انگلیسی گزارش کرده، تا امضای قراردادی جدید با منچستر، 
فاصله اندکی دارد. قرارداد کنونی وی تا تابستان ۲۰۲۱ ادامه دارد؛ ستاره ای که با تیم ملی فرانسه قهرمان 
جام جهانی ۲۰۱۸ شد، در فصل جاری ۱6 مسابقه برای تیمش بازی کرده که یک گل زده و ۴ پاس گل داده 
است.او بعد از سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ که برای منچستریونایتد به میدان رفت، از سال ۲۰۱6 تاکنون دومین 

دوره حضورش را نزد تیم انگلیسی تا به امروز تجربه کرده است.

فوتبال جهان

تخلف سرمربی گل گهر  یا 
شیوه جدید مربی گری؟

تســت کرونای ۱۲ عضو تیم فوتبال گل گهر 
ســیرجان که شامل هشــت بازیکن و چهار 
عضو کادر این تیم می شد، مثبت بود که گفته 
می شود مجید جاللی سرمربی این تیم هم 
جزو مبتالیان به این ویروس بوده اســت. 
با این حــال گل گهری ها نامــی از مبتالیان 
به کرونــا را نیاورده اند. فدراســیون فوتبال 
که ســتاد مبارزه با کرونا را به تازگی تشکیل 
داده، در جلســه ای که به تازگــی برگزار کرد، 
پروتکلی شامل پنج بند را به باشگاه ها ابالغ 
کرد که ضمــن تاکید بر لغو دیــدار تیمی در 
صورت ابتالی بیــش از ۲۵ درصد از اعضای 
آن تیم به کرونا، اعالم کرده است که ۸۰ درصد 
مبتالیان باید جزو بازیکنان باشند. از همین 
رو دیدار گل گهر مقابل شــاهین شــهرداری 
بوشهر لغو نشد و دو تیم روز جمعه  به مصاف 
هم رفتند.این دیدار در شرایطی برگزار شد که 
مجید جاللی از روی سکوها به تماشای بازی 
نشسته بود که همین مســئله شک و تردید 
درباره ابتالی او به کرونا را بیشتر کرد. با این 
وجود گل گهر در شرایطی که سرمربی خود را 
هم روی نیمکت نداشت، ۴-۲ شاهین را در 
ورزشــگاه امام علی )ع( سیرجان شکست 
داد، اما نکتــه مهم آن حضــور جاللی روی 
سکوها بود. سرمربی گل گهر در صورتی که به 
کرونا مبتال شده باشد، طبق پروتکل بهداشتی 
فدراسیون فوتبال نمی توانست در ورزشگاه 
حضور داشته باشد. شاید هم حضور جاللی 
روی سکوها، شــیوه جدیدی برای هدایت 
تیمش بوده اســت و به همین دلیل تصمیم 
گرفت شاگردانش را از روی سکوها راهنمایی 
کند.با وجود عدم اعالم رسمی ابتالی جاللی 
به کرونا، اما حضور نداشــتن او روی نیمکت 
شائبه را در این خصوص بیشتر کرده است. 
در این صورت، اگر جاللــی به ویروس کرونا 
مبتال شده باشد، با توجه به ماده پنج پروتکل 
بهداشتی فدراسیون فوتبال که شامل برخورد 
بــا متخلفان می شــود، به دلیــل حضور در 
ورزشگاه سر مربی گل گهر  متخلف محسوب 

می شود. 

دوران افول قلعه نویی فرار رسیده است. سرمربی 
طالیی پوشان که عنوان بهترین سرمربی لیگ برتر 
را یدک می کشد چند سالی است که از کسب عنوان 

قهرمانی در مسابقات لیگ جامانده است

مستطیل سبز

وز عکس ر

مالقات مهدوی کیا و 
مربی ایرانی - آلمانی

فوتبالی هــای ایرانــی مقیــم آلمان 
هرازگاهــی دورهم جمع می شــوند و 
بــا یکدیگر مالقــات می کنند.آخرین 
مالقات فوتبالی مربوط می شــود به 
مهدی مهدوی کیا، ســتاره پیشــین 
تیم ملی، پرســپولیس و هامبورگ و 
الکس نوری مربی پیشین وردربرمن 
و هرتابرلین. این دو در شهر هامبورگ 

با یکدیگر دیدار کردند.
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شهردار اصفهان خبرداد:

اجرای پیرایش شهری در 15 خیابان شهر اصفهان    
شهردار اصفهان در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با اشاره به اینکه همه شهروندان 
در جریان بیماری کرونا هستند و استفاده از ماسک باید همچنان ادامه داشته باشد، اظهار کرد: 

بســیاری از مردم این موضوع را رعایت 
می کنند؛ اما مجددا تالش کردیم پیام 
های آموزنده اســتفاده از ماسک را در 
ســطح شــهر بیش از قبل فعال کنیم.
قدرت ا... نوروزی با اشــاره به حرکت 
به ســوی پروژه های عمرانی جدید در 
کنار پروژه هــای فعلی و پــروژه های 
مناطق ادامــه داد: تراموا یکــی از این 
پروژه هاســت که تمام تــالش خود را 
برای آغاز آن به کار گرفتیم و هر یکشنبه 

صبح در این زمینه جلسه داریم تا بعد از انجام امور اداری آن در تهران این طرح را آغاز کنیم، این 
کار یک حرکت جدید در کشور اســت و برای اولین بار قرار اســت در اصفهان رقم بخورد.شهردار 
اصفهان تصریح کرد: پیرایش شهری هم موضوع دیگری اســت که در هر منطقه در یک خیابان 
اجرا می شــود تا در فرصت های بعدی همه خیابان های شهری پیرایش شوند؛ از همشهریان به 
ویژه مغازه دارانی که در این خیابان ها حضور دارند درخواســت می کنم، نهایت همکاری را داشته 

باشند تا شهرمان از نازیبایی و ناهماهنگی ها به دور باشد.   

مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان اعالم کرد:

توسعه فعالیت های فرهنگی در منطقه 2
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان گفت: توســعه فعالیت های فرهنگی از رسالت های شهرداری 
اســت و امســال در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی اقدامات زیادی انجام داده اســت.کاووس 
حقانی اظهار کرد: در ســال گذشــته یکی از متمرکزترین مناطق در اجرای امور فرهنگی، ورزشی و 
اجتماعی، منطقه دو شــهرداری بوده است.وی با اشــاره به برنامه ریزی منطقه دو برای ادامه این 
روند، تصریح کرد: خوشبختانه در ســه ماه فصل بهار برنامه های فرهنگی در این منطقه نه تنها لغو 
نشده بلکه نسبت به گذشــته و حتی در ایام تعطیالت نوروز امسال فعال تر بوده است.مدیر منطقه 
دو شــهرداری اصفهان افزود: یکی از رویکردهای این برنامه ها آموزش مردم در خصوص مقابله 
با ویروس کرونا و کنترل شــیوع آن بوده است.وی ادامه داد: از ســویی دیگر بسته های بهداشتی 
و بسته های فرهنگی شــامل بازی های فکری و بروشورهای آموزشــی خانوادگی جهت پر کردن 
اوقات فراغــت خانواده ها با توجه به پویش»در خانه بمانیم« توزیع شــده اســت.حقانی با بیان 
اینکه وجود بیماری کرونا و تاکید بر پویش»در خانه بمانیم« جنــس برنامه ها را از حالت میدانی 
به سمت اجرای برنامه ها در فضای مجازی ســوق داد، ادامه داد: در این خصوص اولین مسابقه 
دابسمش با عنوان »خانواده ما با حاله« اجرا شد و با اســتقبال بی نظیر خانواده ها رو به رو شد و 
اجرای دیگر مسابقات مجازی نیز که از ایام نوروز آغاز شده تا امروز ادامه داشته است.وی تصریح 
کرد: از سوی دیگر با توجه به اســترس های ناشی از شــیوع کرونا و تبعات آن، این منطقه در نظر 
دارد برنامه هایی با رویکرد ایجاد شــور و نشــاط اجتماعی و در کنار آن آموزش مباحث مربوط به 
کنترل آســیب های اجتماعی و مهارت های زندگی با محوریت خانواده به خصوص در تابســتان 
جهت تقویت روحیه و نشاط شــهروندان برگزار کند که قطعا اجرای این برنامه ها به صورت عادالنه 
 در محــالت منطقه برنامه ریزی خواهد شــد و امید اســت نقطه عطفی در رشــد و تقویت آگاهی 

خانواده ها باشد.

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان:  

65 میلیارد تومان در سال 99 صرف عمران منطقه 13 می شود 

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان گفت: تمرکز اجرای طرح های عمرانی 
در منطقه 13 برای سال جاری در محله های دستگرد و قائمیه است و برای 
طرح های عمرانی سال 99 این منطقه، 65 میلیارد و 800 میلیون تومان 
بودجه لحاظ شده اســت.   به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، محمد شرفا با اشاره به اینکه امسال در منطقه 13 تمرکز اجرای 
پروژه های عمرانی در دو محله دستگرد و قائمیه خواهد بود، اظهار کرد: 
طرح های در نظر گرفته شده برای این دو محله شامل پروژه های ترافیکی 
و توسعه فضای سبز به منظور بهره مندی شــهروندان از پارک و بوستان 
های محلی است.وی با اشاره به اینکه بودجه سال 99 منطقه 13 حدود 
125 میلیارد تومان است که نسبت به ســال قبل 33 درصد رشد داشته 
است، گفت: 65 میلیارد و 800 میلیون تومان از این بودجه صرف پروژه های 
عمرانی منطقه خواهد شد و مابقی بودجه جاری است.  مدیر منطقه 13 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: طرح احداث کندرو پل زندان مرکزی به 
بزرگراه شهید اقارب پرست امسال در حال نهایی شدن است و مناقصات 
آن انجام شده اســت. وی با اشــاره به اینکه تعریض پل زندان مرکزی 
اصفهان با اعتبار هفت میلیارد و 200 میلیون تومان نیز امســال اجرایی 
می شود، گفت: اجرای این طرح سبب کاهش ترافیک روی پل زندان و 
ترافیکی که به سوی بزرگراه ذوب آهن سرازیر می شود، خواهد شد.  شرفا 
از آغاز عملیات اجرایی ضلع شرقی کندرو بزرگراه شهید حبیب اللهی خبر 

داد و افزود: برای این طرح نیز یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 

فاز دوم خیابان آزادگان احداث می شود 
وی بیان کرد: فاز دوم خیابان آزادگان در ســال جاری آزادســازی و احداث 
می شود. به همین منظور هفت میلیارد تومان برای آزادسازی اراضی و یک 
میلیارد و 600 میلیون تومان هم برای احداث لحاظ شده است.مدیر منطقه 
13 شهرداری اصفهان با بیان اینکه آزادسازی این خیابان به دلیل خانه هایی 
که در مسیر طرح وجود دارد زمان بر شده است، افزود: طول فاز دوم خیابان 
آزادگان 450 متر اســت و ترافیک محله های قائمیه و دســتگرد را کاهش 
می دهد و ارتباط قائمیه و بلوار کشاورز را برقرار می کند. همچنین با احداث 
این خیابان میدان 9 دی خلوت تر خواهد شد.  وی از اجرای طرح گردشگری 
پارک کوهستانی قائمیه در سال 99 خبر داد و گفت: اعتبار لحاظ شده برای 
این طرح هم دو میلیارد و 200 میلیون تومان است و هرچند هنوز طرح این 
پروژه از سوی مشاور نهایی نشــده؛ اما به احتمال زیاد این پارک به مکانی 
برای فروش محصوالت کشاورزی تبدیل خواهد شد. شرفا افزود: احداث 
تصفیه خانه محله قائمیه از دیگر پروژه های سال جاری برای اهالی منطقه 
13 خواهد بود که آبرسانی به فضای سبز را افزایش خواهد داد. این تصفیه 
خانه ظرفیت تصفیه 40 لیتر در ثانیه فاضالب را دارد.وی به احداث مجموعه 
فرهنگی قائمیه با اعتبار 800 میلیون تومان اشاره و اظهار کرد: دو میلیارد تومان 

هم برای تملک این پروژه اعتبار صرف می شود تا با احداث آن امکاناتی مانند 
کتابخانه، کالس های آموزشی و ... برای اهالی منطقه فراهم شود. 

مشکل پارک خودرو در اطراف بیمارستان 
میالد و شهرک ولیعصر حل می شود 

مدیر منطقه 13 شــهرداری اصفهان تصریح کرد: یکی از مشکالت ما در 
منطقه 13 کمبود پارک ها و بوســتان های محلی است به همین سبب 
هم امسال یک پارک هفت هزار متری در محله قائمیه احداث می شود. 
وی ادامه داد: در همیــن زمینه یک پارک هم در محله دســتگرد به نام 
»پارک بزرگ دستگرد«، احداث می شــود که اعتبار یک میلیارد تومانی 
برای آزادســازی اراضی مورد نیاز در بودجه امســال منطقه لحاظ شده 
است. شرفا، در مورد یکی از درخواست های مردمی در خصوص احداث 
پارکینگ در اطراف بیمارستان میالد و شهرک ولیعصر نیز افزود: در زمان 
ساخت بیمارستان میالد قرار بود زمینی در اختیار شهرداری قرار داده شود 
تا با احداث پارکینگ، مشکل پارک خودروی مراجعان هم برطرف شود 
اما این اقدام از سوی بیمارستان به دلیل طرح توسعه اجرایی نشد.وی 
افزود: شهرداری تصمیم گرفت برای رفع این چالش به صورت مشارکتی 
احداث پارکینگی را در این محدوده اجرایی کند که برای این منظور 27 هزار 
مترمربع زمین در نظر گرفته شده است. توافقات اولیه برای احداث این 
پارکینگ با بخش خصوصی انجام شده تا ساخت آن امسال آغاز شود. 

5 طرح عمرانی – خدماتی در منطقه 13 بهره برداری و آغاز می شود  
مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در ادامه اجرای طرح »هر 
یکشنبه یک افتتاح«، این هفته در منطقه 13 ورزشگاه شهدای دستگرد با 
اعتبار 86 میلیارد و 500 میلیون ریال افتتاح می شود، اظهار کرد: مساحت 
این طرح دو هزار و 247 مترمربع اســت که شــامل 900 مترمربع سالن 
ورزشی، 300 مترمربع ســاختمان اداری و یک هزار و 47 مترمربع شامل 
فضای سبز و پارکینگ اســت.وی ادامه داد: همچنین بوستان آزادی در 
شهرک امیریه به متراژ شش هزار و 200 مترمربع با اعتبار دو میلیارد و 600 
میلیون ریال و بوستان محله کازرونی در شهرک ولیعصر با متراژ یک هزار و 
800 مترمربع با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال نیز در اختیار شهروندان 
قرار می گیرد. شرفا تصریح کرد: عملیات اجرایی بوستان قائمیه به متراژ 
هفت هزار مترمربع با اعتبار چهار میلیارد ریال و بوستان در محله دستگرد 
به متراژ سه هزار مترمربع با اعتبار 20 میلیارد ریال نیز آغاز  خواهد شد.وی 
افزود: در مجموع برای بهره بــرداری و آغاز عملیات عمرانی این طرح ها با 

هزینه ای بالغ بر 637 میلیارد ریال اعتبار صرف می شود. 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با اشاره به برگزاری شورای سازمان پارک ها 
و فضای سبز اظهار کرد: این شــورا با حضور اعضای 
شورای شهر، اعضای هیئت مدیره و متخصصان حوزه 
فضای سبز همچنین شهردار اصفهان به عنوان رییس 
شورا برگزار شــد. فروغ مرتضایی نژاد افزود: از مهم 
ترین موضوعات مطرح شــده در این شورا مواردی 
همچون اختصاص 20 درصد از حیاط ســاختمان ها 
به فضای ســبز ریشــه دار، الزام ضوابط و مقررات 
شهرسازی در طرح بازنگری طرح تفصیلی بر ساخت 

و ساز در مجاورت مادی های شهر اصفهان، ضابطه مند 
کردن اجرای بام ســبز، احــداث پارک های محلی 
با توجه به کمبود این نوع پارک ها در محالت شــهر 
اصفهان، اقدامات نوروز 99 در فضای سبز )ساماندهی 
فضای سبز جداره اتوبان ها، المان ها و گل کاری های 
ویژه نوروز(، طراحی و رونمایی از وب سایت جدید 
سازمان، سیستم هوشــمند و مکان مند نظارت بر 
نگهداری فضای سبز )نظارت همراه(، سامانه باغچه، 
توســعه ضلع شــرقی باغ گل ها و ایجاد گذر ویژه در 
این محل و تولید درختان و درختچه های مقاوم در 
زمین منطقه خورزوق بوده است.مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به 
الزام اجرای ضوابط و مقررات شهرســازی در طرح 
بازنگری طرح تفصیلی روی ســاخت و ساز در کنار 
مادی های شهر اصفهان، تصریح کرد: رعایت ضوابط 

ساخت و ســاز بر مادی ها در اجرای ماده 34 قانون 
سازمان نظام مهندسی ســال 74 الزامی است.وی 
افزود: بر اســاس این ماده قانونی هرگونه ساخت 
و ســاز در مجاورت مادی های شــهر اصفهان باید با 
رعایت حداقل دو متر عقب نشینی بر مادی به صورت 
فضای باز بدون حق ســاخت و ســاز در زیرزمین، 
همکف و طبقات باشــد.مرتضایی نژاد ادامه داد: بر 
این اساس فرم های مربوطه باید ابالغ شود تا توسط 
مسئوالن فضای سبز مناطق کنترل شود.وی گفت: 
معاون برنامه ریزی شهردار اصفهان در جلسه شورای 
سازمان پارک ها و فضای سبز تاکید داشت که ضوابط 
ساخت و ساز در مجاورت مادی ها باید توسط معاون 
شهرسازی و معماری ابالغ شــده و توسط ماموران 
کنترل ســاختمان نظارت و با تخلفــات احتمالی 

برخورد جدی شود .

قانون ساخت و ساز در مجاورت مادی های اصفهان چیست؟

 برگزاری گردهمایی فرهنگی کارکنان وظیفه لشکر 14 
امام حسین)علیه السالم( 

به منظور باال بردن سطح بصیرتی وفرهنگ دینی کارکنان وظیفه، گردهمایی فرهنگی نیروهای وظیفه 
لشکر مقدس 14 امام حسین)علیه السالم( برگزار شد.مسئول روابط عمومی وتبلیغات لشکر 14 
امام حسین )ع( در این مراسم ضمن تشریح برنامه های فرهنگی این رده برای نیروهای وظیفه 
از آنان خواست در این برنامه ها حضور فعال داشته باشند.سرگرد پاسدار سعید کیانی از نیروهای 
وظیفه خواســت از طرح های ویژه کارکنان وظیفه در طول خدمت اســتفاده کنند واز مزایای آن به 
خصوص طرح حفظ قرآن استفاده شایسته ببرند.وی همچنین از شرکت کنندگان در این گردهمایی 
خواست در مسابقات فرهنگی به ویژه مسابقات کتاب خوانی حضور فعال تری داشته باشند وضمن 
باال بردن سطح علمی خود از تشویقات این مســابقات بهره ببرند.الزم به ذکر است حجت االسالم 

مرادزاده در ابتدای این گردهمایی احادیثی از ائمه اطهار در خصوص معنویت افزایی بیان  کردند.

برپایی کارگاه آموزشی »خط بنایی«
موزه گرمابه علیقلی آقا دوم و ســوم مردادماه میزبان برپایی کارگاه فشــرده آموزشی »خط بنایی« با 
حضور اکبر زمانی است.رضا منجمی، مدیر موزه گرمابه علیقلی آقا با اعالم این مطلب گفت: خط بنایی 
و خطوط اســالمی، بخشــی از فرهنگ معماری قدیم ما بوده که در تزیینات از آن استفاده می شده و 
امروزه به فراموشی ســپرده شده اســت.وی ادامه داد: اکنون خوانش این تکنیک و هنر در مکان های 
مختلف طرفدار پیدا کرده اســت  و به همین منظور کارگاه فشــرده آموزشــی »خــط بنایی« با حضور 
اســتاد اکبر زمانی از ســوی موزه گرمابه علیقلی آقا وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان برگزار می شــود.منجمی افزود: این کارگاه به مدت دو روز برنامه ریزی شده که دوم 
مرداد از ســاعت 14 تا 18 همراه با آشــنایی شــرکت کننده ها با این خط و تمرین در محل موزه گرمابه 
واقع در خیابان مسجد ســید، خیابان بیدآبادی برگزار می شود و ســوم مرداد نیز در کنار تمرین بازدید 
از دو مکان تاریخی را از  ســاعت 8:30 تا 12 خواهیم داشــت.مدیر موزه گرمابه علیقلی آقا تصریح کرد: 
 عالقه مندان برای شــرکت در این کارگاه تا روز ســه شــنبه 31 تیرماه فرصت دارند با مراجعه به نشانی

 evnd.co/crQqh ثبت نام کنند.

تماس بیش از ۶ هزار شهروند اصفهانی با اداره 137
بر اساس اعالم اداره ارتباطات مردمی 137، شهروندان اصفهانی در هفته ای که گذشت، هفت هزار و 233 
تماس با مرکز 137 برقرار کردند تا درخواســت ها و پیشــنهادات خود را با کارشناسان این اداره در میان 
بگذارند.از مجموع تماس های واصل شده سه هزار و 899 مورد مربوط به معاونت خدمات شهری معادل 
53.9 درصد، 311 تماس معاونت عمران معادل 4.2 درصد و 100 مورد نیز ترافیکی شــامل 1.3 درصد از 
مجموع کل پیام هاست؛ سایر پیام ها نیز به سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری ارجاع شد.این 
گزارش حاکی است 917 مورد از تماس های شهروندان مربوط به موارد مرتبط با ساخت و ساز غیرمجاز، 
ترکیدگی و باز ماندن والو فضای سبز و موارد مرتبط با رفع خطر و رفع آلودگی توسط کارشناسان این اداره 
به مســئوالن اجرایی مناطق، ارجاع و نتیجه عملکرد آنها از طریق تماس با شــهروندان پیگیری شد که 
بازتاب آن رضایت مندی 90 درصدی تماس گیرندگان اداره 137 بوده است.در بخش بازخورد نیز به منظور 
پیگیری پیام های ارجاع شده به مناطق و اقدامات صورت گرفته، شش هزار و 402 تماس با شهروندان 
برقرار شده است.کارشناسان اداره ارتباطات مردمی 137 شهرداری اصفهان طی هفته گذشته دو هزار و 
589 مورد مشاوره یا اطالعات مربوط به اطالع رسانی محدودیت های ترافیکی، مناطق 15 گانه شهرداری 
و شماره تلفن های مناطق مورد نیاز شهروندان را به شهروندان ارائه کردند. شهروندان اصفهانی می توانند 
همه روزه به صورت 24 ساعته با سامانه 137 شهرداری اصفهان تماس گرفته و مسائل و مشکالت خود 

را در بخش های مختلف مطرح کنند.

با مسئولان

خبر روزخبر خوان

اختصاص 75 میلیارد تومان 
جهت اجرای پروژه های 
محرک توسعه در اصفهان

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
گفت: بودجه حوزه شهرسازی از رقم 119 میلیارد 
تومان در سال گذشته با رشــد 71 درصدی به 
203 میلیارد تومان در ســال جــاری افزایش 
یافته است.سید احمد حسینی نیا با اشاره به 
پروژه های شهرسازی و ردیف بودجه های آن در 
سال گذشته اظهار کرد: برای اجرای پروژه های 
مناسب سازی چهار میلیارد تومان اعتبار در نظر 
گرفته شده بود که این رقم امسال با 21 درصد 
افزایش به پنج میلیارد تومان رســیده است.
وی تصریح کرد: در بودجه سال گذشته جهت 
بازگشایی گلوگاه ها 34 میلیارد تومان اعتبار در 
نظر گرفته شده بود که در سال جاری این رقم 
به 27 میلیارد تومان کاهش یافته است.معاون 
شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان ادامه 
داد: امســال برای اجــرای پروژه های محرک 
توسعه 75 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته 
شده است.وی از افزایش 12 درصدی اعتبارات 
دفاتر تسهیل گری خبر داد و افزود: سال گذشته 
برای راه اندازی دفاتر تسهیل گری 1.3 میلیارد 
تومان اعتبار تخصیص یافته بــود که این رقم 
در ســال جاری به 1.5 میلیارد تومان افزایش 
یافت.حســینی نیا با بیان اینکه سال 98 برای 
اجرای پروژه های پیرایش شهری 15 میلیارد 
تومان بودجــه در نظر گرفته شــده بود، گفت: 
این رقم به 35 میلیارد تومان در ســال جاری 
افزایش یافته و شاهد 67 درصد رشد تخصیص 
اعتبار در این بخش هســتیم.وی خاطرنشان 
کرد: پروژه های پیرایش شهری مناطق پانزده 
گانه شهر 15 میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
و برای پیرایش چهاربــاغ 10 میلیارد تومان در 
ردیف احیای چهارباغ دیده شده است.معاون 
شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به 
افزایش بودجه شهر دوستدار کودک، اظهار کرد: 
بودجه 1.5 میلیارد تومانی سال گذشته بخش 
عمرانی و برنامه های ترویجی دوستدار کودک 
با 67 درصد افزایش به سه میلیارد تومان در 

سال  جاری رسیده است.

مسئول بسیج جامعه زنان ناحیه مقاومت بســیج امام علی)ع( گفت: بیش از 30 برنامه فرهنگی عفاف و حجاب در شرق اصفهان برگزار شد. لیال امینی با 
اشاره به اینکه، حجاب بهترین زینت زنان جامعه است، اظهار کرد: همه باید به تبعیت از مادر معصومین حضرت زهرا)س( ملزم به رعایت حجاب باشیم زیرا 
خداوند حجاب را وسیله ای برای حفظ حرمت و ارزش واالی زن در جامعه دانسته است.مسئول بسیج جامعه زنان ناحیه مقاومت بسیج امام علی)ع( افزود: 
حجاب یک سپر حفاظتی در مقابل نگاه های هرزه و شیطانی قلمداد می شود که زن در لفافه آن می تواند به بهترین شکل به ایفای نقش همسری و مادری 
خویش بپردازد.وی با اشاره به برنامه های فرهنگی هنری در رابطه با هفته عفاف و حجاب در شــرق اصفهان، به بیش از 30 عنوان برنامه اشاره کرد و گفت: 
راه اندازی گروه های دخترانه به شکل مستمر و تشکیالتی با هدف تربیت نسل تراز انقالب و الگوی سوم و همچنین ایجاد حلقه های آنالین صالحین برای 
دختران از برنامه های اجرایی در ابتدای هفته عفاف و حجاب در شرق شهرستان اصفهان بود.امینی با بیان اینکه شرایط هشدار کرونا در اصفهان، همایش 
عفاف و حجاب را به گونه ای دیگر رقم زد، خاطرنشان کرد: همایش خیابان آنالین حجاب با حضور بیش از 100 فعال مجازی در شبکه های اجتماعی برگزار شد 
که ویژه برنامه با اعالم رمز یا زهرا)س( و سخنرانی ویژه در حلقه طیبه روستای روران به صورت باشکوه و با انتشار بیش از صدها عنوان محتوا به اجرا درآمد.

برگزاری بیش از 30 برنامه فرهنگی عفاف و حجاب در شرق اصفهان

بوستان سایه
بوســتان ســایه در منطقه 6 
اصفهان و در ورودی مجموعه 
شهید کشوری قرار دارد. آیین 
افتتاح ایــن بوســتان هفته 
گذشته در برنامه هر یکشنبه 

یک افتتاح برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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شهرســتان رودبار و استان گیالن، روســتاها و جاذبه های 
دیدنی بســیاری دارند که در میان آنها می توان به روستای 
اســطلخ  جان اشــاره کرد. این  روســتا عالوه بــر طبیعت 

بی نظیرش، قدمتی چند صدساله دارد. 
روستای اسطلخ جان از توابع بخش رحمت آباد شهرستان 
رودبار و در 10 کیلومتری شــهر رســتم آباد و 22 کیلومتری 
شهرستان رودبار قرار دارد. این روستا از شمال به روستای 
شهران و اتوبان قزوین - رشت، از غرب به کوه های درفک و 
ارتفاعات جنگلی، از جنوب به روستا های لیسن، فتحکوه، 
دیورش و شیرکوه و از سمت شــرق به روستای خرشک و 
شهر تونکابن منتهی می شود. اسطلخ جان دارای دو بخش 
مختلف جلگه ای و کوهپایه ای اســت؛ قسمت کوهپایه ای 
روستا مساحت بیشــتری دارد و ارتفاع آن از سطح دریا در 
حدود 320 متر است. بخش جلگه ای آب و هوایی معتدل 
و مرطوب تر دارد  که فضای این قسمت نیز به نسبت بخش 

کوهپایه ای سبز تر است.
تاریخچه روستای اسطلخ جان: روستای اسطلخ جان دارای 
تاریخچه ای چندصد ساله اســت، این موضوع را از سنگ 
قبرهای گورستان روستا می توان حدس زد. این روستا در 
گذشته به سلچان مشــهور بوده، اما به مرور زمان و با توجه 

به استخرهای فراوانی که در روســتا وجود دارد، نام روستا 
در گویش محلی به اسطلخ جان تغییر کرد. البته هنوز هم 
برخی نام روســتا را ســلچان می گویند و همچنین روستا 
 به ماه نشین نیز مشــهور است. ســنگ قبرها در گورستان

 روســتا و کتبیه هــای موجود نشــان می دهد کــه مردم 
 روســتای اســطلخ جان در گذشــته نیز به زبان وگالشی 

صحبت می کردند.
جاذبه های گردشگری: طبیعــت بی نظیر اسطلخ جان یکی 
از جاذبه های روستاســت که می تواند روزها شما را با خود 
همراه کند. همانطور که گفته شد این روستا در گذشته دارای 
اســتخرهای فراوانی بوده، اما امروزه از این استخرها تنها 
هفت استخر طبیعی باقی مانده که به مکانی مناسب برای 
گذران وقت گردشــگران تبدیل شده اســت.به جز طبیعت 
زیبای روستا می توان به خانه های روستای اسطلخ  جان به 
عنوان جاذبه دیگر اشــاره کرد. معماری خانه های روستای 
اســطلخ جان در دو شــکل قدیم و جدید است. خانه های 
قدیمی روستا از چوب، گل، سنگ و پوشال ساخته شده؛ اما 
برای ساخت خانه های جدید از آجر، سیمان، تیرآهن و دیگر 
مصالح مدرن استفاده شده است.خانه های قدیمی سقف 
شیروانی چوبی دارند که در فضای داخلی آن از اتاق های تو 

در تو استفاده شــده و به کمک ایوان به هم وصل می شوند. 
خانه ها در روستای اسطلخ جان حیاط های بزرگی دارند که 
این حیاط ها با کمک پرچین های چوبی یا دیوارهای بلوکی 
)در خانه های جدیــد( از یکدیگر جدا شــده اند. خانه های 
قدیمی با منظره روستا بســیار هم خوانی دارند و اقامت در 
این خانه می تواند تجربه ای شــیرین به حســاب بیاید.در 
میان جنگل های روستا، امامزاده ای به نام امامزاده محتشم 
وجود دارد. عــالوه بر معماری بنای امامــزاده، موقعیت بنا 
نیز بسیار دیدنی است. همچنین رودخانه پر آب سفیدرود 
نیز از جنوب روســتا می گذرد که دیدن رودخانه و همچنین 
شــالیزارهای کنار رودخانــه می توانــد از جاذبه های بکر و 

بی نظیر به حساب بیاید.
صنایع دستی روستای اســطلخ جان: به طور کلی اقتصاد 
روستای اســطلخ جان بر پایه کشاورزی و دامداری استوار 
است. مهم ترین فعالیت زراعی در روستا کاشت برنج است 
که در کنار رودخانه پر آب سفیدرود انجام می شود. همچنین 
در این روســتا مردم اغلب دام دارند )مرغ، خروس، گاو، 
گوســفند و اردک( و محصوالت لبنی خــود را تا حدودی 
توسط خودشان تولید می کنند و بخشی از تولید مازاد را نیز 

در بازارهای محلی به فروش می رسانند.

آشپزی

شیرینی لندو 
مخصوص شهر زابل

مواد الزم: خرما 500 گرم،گندم 600 گرم،کنجد به میزان الزم
طرز تهیه:گندم ها را به مدت دو ساعت در آب بخیسانید. در این مدت الزم است 

گاهی آب آن را عوض کنید تا گندم ها بو نگیرند. سپس آب ظرف گندم را خالی کرده و 
گندم ها را روی یک پارچه تمیز )و یا سبد آبکش( بریزید تا آب شان به طور کامل گرفته شود؛ 
اما مرطوب بمانند.در این مرحله از تهیه خرما لندو باید هسته های خرما را جدا کنید. سپس 

خرما را در ظرف مورد نظرتان بریزید و به کمک گوشت کوب آن ها را بکوبید تا کامال له شوند. توجه 
داشته باشید که خرماها باید نپخته و خام باشند.ماهیتابه ای را روی حرارت متوسط بگذارید تا 

گرم شود. سپس گندم ها را در ماهیتابه بریزید و به طور مرتب هم بزنید. این کار را تا وقتی که گندم 
ها تغییر رنگ دهند و شروع به پریدن کنند، ادامه دهید.گندم های داغ و برشته را بالفاصله روی 

خرماها که هسته شان را جدا کرده اید، بریزید و با هم مخلوط کنید. سپس کنجد ها را مانند 
گندم در ماهیتابه ریخته و برشته کنید.پس از برشته کردن، کنجد را به مخلوط خرما و گندم 

اضافه کرده و با هم به خوبی مخلوط کنید. به کمک یک وسیله سنگین روی خرما 
لندو یک بار سنگین ایجاد کنید. این بار سنگین باید حدودا نصف روز، یعنی 

12 الی 13 ساعت، روی شیرینی بماند.پس از این مدت، بار را از روی 
شیرینی لندو بردارید و آن را به شکل دلخواه )معموال توپی 

شکل( درآورید و سپس نوش جان کنید.

یادگارهایی چند صد ساله که در میان درختان خوابیده اند!

 ساخت یک مستند پرتره علمی
 با بازی جلیل فرجاد

فرمانده ناجا از احداث »شهرک سینمایی 
پلیس« خبر داد

مجموعه دو قسمتی )45 دقیقه ای( »صفر و بی نهایت« درباره زندگی 
مرحوم حسینعلی البرز ، از مشاهیر علمی - آموزشی کشور در حال 
تولید است. جلیل فرجاد  بازیگر نقش مرحوم حسینعلی البرز ، در 
کنار فرهاد معماری  از همکاران دانشگاه هنر، علی صابری و بنیامین 
صفاپور در این مجموعه به ایفای نقش می پردازد و کارگردانی مجموعه را 
مهدی ضحاکی و سجاد فرامرزی به طور مشترک برعهده دارند.

فرمانده ناجا از احداث »شهرک سینمایی پلیس«برای تسهیل در تولید 
فیلم های پلیسی خبر داد. سردار حسین اشتری در بازدید از موسسه 
فرهنگی هنری ناجی هنر گفت: بنده اعتقاد دارم بایســتی شهرک 
سینمایی پلیس احداث شود تا فیلم سازان بتوانند با استفاده از تجهیزات 
و امکانات نیروی انتظامی و بستری که برای شان فراهم می شود بهتر از 
پیش به تولید آثار فاخر هنری در این عرصه بپردازند.

رییس بیمارستان شهید مطهری فوالدشــهر گفت: این بیمارستان با تولید 
محتوای علمی و انتقال آن در ســطح کارخانه ذوب آهــن اصفهان موفق به 
تولید و نشــر دو جلد کتاب در رابطه با کرونا شــد.علیرضا آجودانی در مورد 
وضعیت برخورد بیمارستان شهید مطهری در مقابله با ویروس کرونا، اظهار 
کرد: این بیمارستان با بهره گیری از کادر متخصص، برنامه ریزی و آمادگی در 
مقابله با کرونا، به خوبی توانسته از پس این بیماری برآید و تنها بیمارستان 
خصوصی بود که از ابتدا تمام قــد در مقابل کرونا ایســتاد.وی افزود: این 
مجموعه و ذوب آهن اصفهان در حوزه مســئولیت های اجتماعی و مقابله 
با کرونا و اقدامات اثربخشــی که انجام داد چندی پیــش حائز جایزه ویژه 

»مسئولیت های اجتماعی« شد.
رییس بیمارســتان شــهید مطهری فوالدشــهر درباره وضعیت صنعت به 
خصوص صنایع بزرگ در مقابله با کرونا، اظهار کرد: بیمارستان شهید مطهری 
فوالدشهر یکی از برترین بیمارســتان های خصوصی در این حوزه و یکی از 
برترین بازوهای قدرتمند شــرکت ذوب آهن اصفهان و جزو معدود مراکز 
وابسته به صنعت اســت و دیدگاه تخصصی طب و حفاظت از منابع نیروی 
انسانی را در ساختار شرکت ذوب آهن جاری می کند.وی تاکید کرد: پیش از 
شیوع کرونا در کشور، تشکیل کمیته بحران، برنامه ریزی ها و آموزش های 

مقابله با این بیماری را در دستورکار قرار دادیم که این سناریو را هنگام آغاز 
بیماری کوویــد 1۹ در چین، در ذوب آهن اجرا کردیــم و به عنوان یک طرح 
مقوله ایمنی در نمایشــگاه اصفهان حاضر شدیم.آجودانی تاکید کرد: تولید 
محتوای علمــی و انتقال آن در ســطح کارخانه، ارائــه آموزش های الزم به 
پرســنل و فراهم کردن آمادگی ذهنی منجر به تولید و نشر دو جلد کتاب در 

رابطه با کرونا شد.
وی با بیان اینکه بیمارســتان شــهید مطهری به عنوان یکی از شاخه های 
شرکت ذوب آهن در حال فعالیت اســت، گفت: این بیمارستان حدود 800 
پرسنل دارد که در ابتدای شــیوع کرونا دو بخش بیمارستان برای تمهیدات 
مقابله با بیماران کرونایی آماده و برنامه آموزشی و تجهیزات ایمنی تهیه شد.

رییس بیمارســتان شــهید مطهری فوالدشــهر با تاکید براینکه تمهیدات 
الزم بــرای جلوگیری از انتشــار این ویروس در بیمارســتان انجام شــد، 
خاطرنشــان کرد: در یکی از بخش های بیمارســتان تمام راه های مربوط 
به بســتری بیماران مبتال بــه کرونــا دارای اگزوزفن بود و با فشــار منفی 
هــوا را به بیــرون تصفیه مــی کــرد، همچنین بــا تجهیز سیســتم تهویه 
 مناســب در بیمارســتان به خوبی توانســتیم از پس کنتــرل این ویروس

 برآییم.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری در جلسه راهکارهای مصرف بهینه 
آب که با حضور نمایندگان دســتگاه های اجرایــی، انتظامی، نظامی و 
فرهنگی برگزارشد، اعالم کرد: درحال حاضر استان اصفهان اولین استان 
در کشور است که در همه شهرهای آن شــبکه آبیاری فضای سبز از آب 
شرب جدا شد.منصور شیشه فروش با بیان اینکه شهرداران و دهیاران به 
منظور مصرف بهینه آب باید در توســعه فضای سبز ازگونه گیاهان مقاوم 
به خشکی استفاده کنند، خاطرنشان ســاخت: آبیاری فضای سبز باید 

به صورت قطره ای انجام شود تا از هدر رفت آب جلوگیری به عمل آید.
وی با تاکید بر لزوم تدوین پروتکل عملیاتی مصرف بهینه آب از ســوی 
شــرکت آبفای اســتان اصفهان افزود: شــرکت آبفا باید در کوتاه ترین 
زمان ممکن پروتکل عملیاتی مصرف بهینــه آب در رابطه با بخش های 
مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، اصناف، نیروهای نظامی و انتظامی، 
 بخش خانگی و شــهرداری تدوین و بــه مدیریت بحران اســتانداری

 اعالم کند.
شیشه فروش با اشــاره به تاســیس خانه فرهنگ آب و برق در استان 
اصفهان اظهار داشــت: با توجه به راه اندازی خانه فرهنگ آب و برق در 
اســتان اصفهان انتظار می رود این دو شــرکت با تعامــل و همکاری با 
یکدیگر راهکارهــای جدید پیرامون مصرف بهینــه  انرژی ارائه دهند.در 
ادامه این نشست، معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان 
اصفهان با تاکید بر اســتفاده دســتگاه های اجرایی، نظامی، انتظامی و 
فرهنگی بر تجهیزات کاهنده مصرف آب عنوان کرد: دستگاه های مختلف 
اســتان اگر اقدام به نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب کنند قطعا تاثیر 
بسزایی در مصرف بهینه آب در سطح استان دارد.ناصر اکبری استفاده از 

سایبان کولر در ادارات ونهادها را بسیار موثر در مصرف بهینه آب دانست 
و  خاطرنشان ساخت: بررسی ها حاکی از آن است که استفاده از سایبان 
کولر موجب صرفه جویی 50 لیتر آب در شبانه روز می شودو استفاده از 
تجهیزات کاهنده مصرف آب را تا 30 درصد کاهش می دهد.وی با اشاره 
به ایجاد زیرســاخت های الزم جهت توزیع عادالنه کمی و کیفی آب در 
سطح استان اعالم کرد: طی10 سال اخیر با ایجاد 88 ایستگاه اصلی تله 
متری، نصب شیرهای فشار شکن و راه اندازی سامانه هوشمند پایش 
فشار شبکه زیرســاخت های الزم در رابطه با توزیع عادالنه کمی و کیفی 

آب در سطح استان ایجاد شده است.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان با افزایش 
بی سابقه دما در خرداد ماه ســال جاری گفت: به رغم افزایش متوسط 
2/7 درجه دما نســبت به خرداد ماه سال گذشته، آب شرب مردم بدون 

قطعی و به صورت پایدار تامین شد.
وی اعالم کرد: با افزایش دما به بیش از 33 درجه، مصرف آب در استان 
افزایش می یابد به طوری که در زمان پیک مصرف نیاز آبی استان 15/5 
مترمکعب در ثانیه است، اما توان تامین آب شرب حدود 13 متر مکعب 
در ثانیه خواهد بود.معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان 
اصفهان گفت: بــا اقدامات فرهنگی و فنی ســعی در جبران کمبود 2/5 
مترمکعب آب شرب در اســتان شده اســت .اکبری اعالم کرد: الگوی 
مصرف آب در اســتان اصفهان از 20 مترمکعب در مــاه به 14 مترمکعب 
رسیده است و خوشبختانه بسیاری از مشترکین مطابق الگو آب مصرف 
می کنند. این در حالی اســت که متوســط مصرف هر خانوار در استان 

اصفهان حدود 11 مترمکعب در ماه است.
برای ساخت تجهیزات توربین های سولزر در شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه اصفهان شرکت های دانش بنیان اصفهان همکاری می کنند.

تکنسین ارشد ابزار دقیق و کنترل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
ـ منطقه اصفهان با بیان اینکه ترموکوپل بیرینگ توربین سولزر یکی از 
مهم ترین قسمت های حرارت سنجی در توربین است، گفت: با توجه به صرف 
وقت برای تعمیر، نگهداری و به کارگیری نیروی انسانی زیاد و دسترسی 
نداشتن به قطعات یدکی شرکت سازنده، قرار شد این قطعه با همکاری 

شرکت دانش بنیان ساخته شود.
منصور گرجی افزود: در گام اول پس از هشت ماه تحقیقات و مطالعات 
میدانی کارشناسان شرکت دانش بنیان و کارشناسان این واحد، نمونه ای 
از ترموکوپل بیرینگ توربین سولزر ساخته شد.تکنسین ارشد ابزار دقیق و 
کنترل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان گفت: 
در نهایت با رفع عیوب و تقویت نقاط قابل بهبود دستگاه، نمونه مورد نظر 
با موفقیت در زمان اورهال توربین سولزر مرکز انتقال نفت شماره 5 روی 
بیرینگ 3 نصب شد.وی افزود: در گام دوم همکاری با این شرکت دانش 
بنیان طرح ساخت دستگاه فلیم دتکتور )شعله یاب توربین سولزر( را در 
دستور کار قرار دادیم که در حال حاضر مراحل بازدید از مراکز انتقال نفت، 
ازطرف هر دو شرکت انجام شده است.گرجی گفت: دستگاه جدیدی با 
ساختاری متفاوت نسبت به دستگاه قدیمی که هزینه باالیی برای تعمیرات 
و نفرساعت نگهداری آن دربرداشت، طراحی و ساخته می شود.این تکنسین 

ارشد ابزاردقیق و کنترل گفت: شعله یاب های طرح های قدیمی از فتوسل 
برای پایش شعله کمباستور استفاده می کنند و شعله یاب های طرح جدید 
از اشعه UV بهره می برند  که دارای عمری باالتر و قابلیت های بهتری نسبت 
به مدل قبل است و با نصب این مدل استارت های ناموفق و توقف های 
ناخواسته توربین به حداقل می رسد.گرجی افزود: در این همکاری مشترک 
بین شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان و شرکت دانش 
بنیان،این دستگاه ها برای توربین های سولزر مستقر در مراکز انتقال نفت 

مورد آزمایش قرار می گیرند.

رییس بیمارستان شهید مطهری فوالدشهر خبر داد:

انتشاردوجلدکتابدرارتباطباکرونابرایکارکنانذوبآهن
مدیر کل مدیریت بحران استانداری در جلسه راهکارهای مصرف بهینه آب:

در۱۰۷شهراستاناصفهان،شبکهآبیاریفضایسبزاز
آبشربجداشد

ورودشرکتهایدانشبنیاناصفهانبهساختتجهیزاتتوربینهایسولزر

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