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رد ارتباط رزمایش اضطراری روسیه با تنش های باکو-ایروان
»رزمایش قفقاز 2020« است و هیچ ارتباطی  رزمایش نیروهای مسلح روسیه به منظور آمادگی برایـ 
با افزایش تنش های اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ندارد.»الکساندر فومین« معاون وزیر 
دفاع روسیه درباره رزمایش اضطراری ارتش روسیه که به صورت ناگهانی فرمان برگزاری آن صادر شده 
»رزمایش قفقاز 2020« است و هیچ  تاکید کرد که رزمایش نیروهای مسلح روسیه به منظور آمادگی برایـ 
ارتباطی با افزایش تنش های اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ندارد.، معاون وزیر دفاع روسیه 
هرگونه ارتباط بین این فعالیت های آموزشی و درگیری های اخیر میان باکو و ایروان را قویا رد کرد. فومین 

افزود: این رزمایش ها طبق برنامه انجام شده و بخش اصلی آمادگی برای رزمایش قفقاز 2020 است.

هشدارهای سفیر چین به انگلیس
چین به گزارش ها درباره اینکه انگلیس استقرار یکی از ناوهای هواپیمابر جدیدش، ناو»اچ.ام.اس 
کوئین الیزابت« در شرق دور را در پاسخ به مواضع پکن در این منطقه در نظر دارد، واکنشی خشمگینانه 
نشان داد.روابط میان انگلیس و چین در ماه های گذشته از بابت مسائلی شامل هنگ کنگ، شرکت 
هوآوی و همچنین عملکرد چین در قبال شیوع کروناویروس تیره شده است. لیو شیائومینگ، سفیر 
چین در لندن در گفت وگو با نشریه تایمز هشدار داد، اینکه انگلیس اقدام به استقرار یک ناو خود در 
شرق دور کند »یک اقدام بسیار خطرناک«است.وی خاطرنشان کرد: پکن چنین اقدامی را به عنوان 

تصمیم انگلیس برای باند تشکیل دادن با آمریکا علیه چین تفسیر می کند.

پارلمان مصر منتظر چراغ سبز »سیسی«
یک منبع برجســته در پارلمان مصر اعالم کرد که پارلمان در انتظار چراغ ســبزی از ســوی رییس 
جمهوری است تا تصمیم مداخله مستقیم ارتش مصر در لیبی را به رای بگذارد.این منبع در مصاحبه 
با العربی الجدید گفت، این تصمیم پارلمان بر اساس ماده ۱۵2 قانون اساسی است که تاکید دارد 
رییس جمهور جنگ را اعالم نمی کند و نیروهای مسلح را برای ماموریت جنگی به خارج از مرزهای 
کشور نمی فرســتد، مگر بعد از آنکه نظر شورای دفاع ملی و موافقت دو ســوم پارلمان را بگیرد.این 
منبع تصریح کرد، بعید نیست که سیسی درخواســت مداخله نظامی در لیبی را به پارلمان در هفته 
جاری ارائه دهد، با نظر به اینکه پارلمان روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه تشکیل جلسه می دهد.

وی گفت که پارلمان اطالع دقیقی درمورد ارسال یا عدم ارسال این درخواست یا زمان دقیق ارسال 
درخواست ندارد، اما کامال آماده است که با اکثریت قاطع این درخواست را تصویب کند.این درحالی 
است که منابع سیاســی و پارلمانی این گام را چیزی فرای تشــدید یک جنگ رسانه ای به حساب 

نمی آورند که به طرف های لیبیایی و منطقه ای القاء می کند امکان مداخله وجود دارد.

بحران اقتصادی اسرائیل؛ تهدیدی برای آینده دولت ائتالفی
دولت رژیم صهیونیستی در پی بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا با یک خشم مردمی روزافزون 
مواجه است، مســئله ای که احتماال عمر ائتالف دولتی میان نخست وزیر و وزیر جنگ این رژیم را 
کوتاه کند.رسانه های عبری زبان طی چند روز گذشــته بر تظاهرات در شهرهای مختلف اسرائیل و 
مقابل منزل بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تمرکز کرده اند.شبکه »کان« در این 
باره گزارش داد، تظاهرات در قدس، تل آویو، هرتزلیا، الجلیل، اللطرون و مناطق دیگر اراضی اشغالی 
آغاز شده و معترضان خواستار برکناری نتانیاهو هستند؛ موضوعی که آینده»دولت فوق العاده« را 
تهدید می کند.میراو ارلوزوروف،  کارشناس سیاسی سایت عبری زبان »مارکر« نیز در این باره تاکید 
کرد، پس از ۱۱ سال متوالی ماندن در منصب نخست وزیری و پس از آنکه اسرائیل به دلیل از دست 
دادن کنترل بحران کرونا، به مایه تمسخر در سراسر جهان تبدیل شده، زمان آن برکناری فرا رسیده 

است؛ نتانیاهو قطعا بدترین نخست وزیر اسرائیل بوده است.

»ظریف« با هدف تقویت و گسترش مناسبات، توسعه روابط اقتصادی و تقویت پیوندهای سیاسی بار دیگر به عراق سفر کرد؛

ایران ، عراق و فصل مشترک تعامالت سیاسی

در حالی که رسانه های منطقه ای خبر از  علیرضا کریمیان
سفر نخســت وزیر  جدید عراق به ایران 
می دادند، سفر از پیش اعالم نشده ظریف به عراق رسانه ها را غافلگیر 
کرد. ظریف شامگاه شنبه برای چهارمین بار راهی بغداد شد تا این بار 
با مصطفی الکاظمی که از وی به عنــوان میانجی جدید میان ایران  و 
برخی از کشورهای منطقه ای یاد می شود، برای اولین بار دیدار و گفت 
و گو کند.  در آســتانه این ســفر ســخنگوی وزارت خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در این باره گفت که این ســفر در راستای تقویت روابط 

ایران و عراق انجام می شود.
 »سید عباس موسوی« اظهار کرد که در سفر وزیر امور خارجه کشورمان 
چالش های مشــترک و امکان اســتفاده از فرصت های پیش رو و 
ممکن در راســتای منافع مشترک مورد بررســی قرار خواهد گرفت. 
دیدارها و ســفرهای دیپلماتیک مســئوالن ایرانــی و عراقی همواره 
مورد توجه تحلیلگران و کارشناســان سیاســی قرار داشــته است به 
خصوص آنکه این کشــور چند سالی است در ســایه اختالفات میان 
کشــورهای غربی و عربی بر ســر ایران همواره محل مناقشه و رفت 
و آمدهــای دیپلماتیک بوده اســت این بار هم برخــی ادعا می کنند 

ظریف به عراق ســفر کرده تا در آســتانه دیدار الکاظمی با مسئوالن 
 عربستانی مواضع ایران را به صورت شــفاف برای انتقال به عربستان 

بیان کند.
 از ســوی دیگر موضوعات اقتصادی هم بدون شــک در این دیدارها 
مطرح شــده اســت؛ پول های ایران در بانک های عراقی و صادرات 
گاز و ســایر فرآورده های ایرانی به این کشــور که در ماه های اخیر با 
اما و اگر ها و برخی از محدودیت ها از ســوی عراقی ها روبه رو بوده 
حتما بخشــی از رایزنی های ظریف با مســئوالن دولتــی عراق بوده 
است. تروریســم و آینده تحوالت نیروهای طرفدار ایران به خصوص 
حشــد الشــعبی هم محور مهم دیگر مذاکرات اســت؛ موضوعی که 
ظریــف در کنفرانس خبری در عــراق هم به صورت مســتقیم به آن 
اشاره و تاکید کرد واجب است همواره نســبت به تهدیدهای امنیتی 
 گروه های تروریســتی و از جمله داعــش آگاهــی و آمادگی کامل 

داشته باشیم.
 وزیر امور خارجه کشــورمان ابراز خرســندی کرد که روابط دو کشــور 
براساس احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور 
داخلی یکدیگر با جدیت پیگیری می شود. دو کشور در کنار همدیگر در 

مقابله با داعش ایستاده اند و جوانان دو ملت با رشادت آن را شکست 
داده اند. در مقابل همتای عراقی ظریف، فواد حسین بر حفظ تمامیت 
ارضی کشــورش و ایجاد توازن میان همه طرف هــای حاضر در عراق 
تاکید کرد. فواد حسین با تاکید بر منافع مشــترک منطقه ای وعدم 
دخالت کشــورها در امور همدیگر ادامه داد که عــراق خواهان روابط 

متوازن با همه همسایگان است.
وزیر امور خارجه عراق در خصوص مســائل بیــن المللی، بر ضرورت 
دور نگه داشــتن منطقه از تنش ها تاکید کرد. روابط عراق و ایران اگر 
چه طی دهه های اخیر پیچیده و پر فراز و نشــیب بوده؛ اما همواره در 
مسیری رو به جلو در حرکت بوده است اتفاقی که در میان همسایگان 
ایران به ندرت اتفاق افتاده و حاال در آســتانه فشارهای بیشتر آمریکا 
بر ایران مقامات وزارت امور خارجه تالش دارند با توسل به خط مشی 
معتدل دولت جدید عراق بتوانند بخشی از بار فشارها بر اقتصاد ایران 
را از طریق مبادله با عراق کاهش دهند. از سوی دیگر مقامات عراقی 
می توانند دریچه ارتباطی ایران با سایر کشور های عربی به خصوص 
 عربستان باشــند تا به این طریق بخشــی از مناقشــات منطقه ای 

حل  و فصل شود.

همکاری فزاینده چین با ایران در عرصه های مختلف 
نمادی از تغییــر راهبرد پکــن در برابر واشــنگتن 
است و اشتیاق این کشــور را برای مقاومت در برابر 
سیاســت های یکجانبــه آمریکا نشــان می دهد.

روزنامه »ساوت چاینا مورنینگ پست« هنگ کنگ 
چین نوشــت که همکاری فزاینده چین با ایران در 
عرصه های مختلف نمــادی از تغییر راهبرد پکن در 
برابر واشــنگتن است و اشــتیاق این کشور را برای 
مقاومت در برابر سیاســت های یکجانبــه آمریکا 
نشــان می دهد.»ســاوت چاینا« در گزارش خود 
آورده اســت که فرقی نمی کند در آینده چه کســی 
سکان کاخ سفید را در اختیار بگیرد هرچه می گذرد 
اشــتیاق بیشــتری از ســوی چین برای مقابله با 

آمریکا دیده می شــود.این روزنامه به شکل گیری 
جبهه های مختلف مقاومت در برابر آمریکا اشــاره 
کرده و نوشته است این که چه کسی در آمریکا روی 
کار بیاید، شــاید دیگر تفاوت زیادی نداشته باشد 
زیرا جهان کامال متحول شده اســت و کشورهایی 
 هســتند کــه تمایل بــه مقابله بــا آمریکا نشــان

 می دهند.
این گزارش به سیاســت های چیــن می پردازد که 
شــکل بســیار رادیکال تری در برابر آمریکا گرفته و 
این که پکن صراحتا رودرروی آمریکا ایستاده است 
از سوی دیگر افزایش همکاری هایش با تهران نیز 
نشــان می دهد که چه تحوالتی در راه است.ساوت 
چاینا، افزایــش همکاری چین با ایــران را یکی از 

جسورانه ترین تالش ها از ســوی پکن در راستای 
تحوالت ژئوپولیتیک ارزیابی کرده و نوشــته است: 
امروز دیگر کشورها اعتمادشــان را به واشنگتن از 
دست داده اند.این گزارش تاکید کرده است ایران و 
بسیاری از کشورهای دیگر هرگز به امضای آمریکا 
پای یک پیمان و توافق نامه اعتمــاد نخواهند کرد 
امروز همه می خواهند از وابســتگی خود به آمریکا 
بکاهند و اگر بتوانند وابســتگی کمتری به تجارت 

آمریکا و دالر آمریکا داشته باشند. 

روزنامه چینی: 

همکاری چین با ایران نمادی از تغییر راهبرد پکن در مقابل آمریکاست

در نامه نمایندگان به رییس قوه قضاییه مطرح شد:

 قانون اعاده اموال نامشروع مسئوالن اجرا شود
نماینده مردم تبریز از نامه نمایندگان به رییس قوه قضاییه برای اجرای هر چه سریع تر قانون اعاده اموال نامشروع مسئوالن خبر داد.احمد علیرضا بیگی نماینده 
مردم تبریز گفت: نمایندگان با امضای نامه خطاب به رییس قوه قضاییه، خواستار اجرای هر چه سریع تر قانون اعاده اموال نامشروع مسئوالن شدند.  در بخشی از 
این نامه آمده است آنچه در این فضای سخت و طاقت فرسا ملت را امیدوار و تحمل آنها را فزونی می بخشد تسریع و تشدید برخورد با مفسدان اقتصادی، اعاده اموال 
نامشروع آنها به کیسه ملت و پاالیش مسئوالن و کارکنان فاسد از درون نظام اسالمی است. قانون مربوط به اصل 49 قانون اساسی که به قانون اعاده اموال نامشروع 
مشهور شده است تنها قانونی است که حضرتعالی با کمک دادستان های مراکز استان ها و قضات شریف می توانید ثروت های نامشروع و رانتی توسط مسئوالن و 
مدیران و صاحب منصبان در قوای سه گانه و دستگاه های حکومتی و بستگان و مرتبطین آنها که پس از پیروزی انقالب اسالمی تحصیل شده است را با سازوکاری 
کامال روشن به مردم مستضعف برگردانید. این قانون تنها قانونی اســت که حضرتعالی می توانید با اجرای آن در این فضای اقتصادی صدها هزار میلیارد تومان 

ثروت نامشروع و رانتی را از کیسه زالوصفتان قارونی بیرون و آن را به حساب مردم محروم واریز سازید و مرهمی بر زخم های عمیق شده از بی عدالتی بنشانید.

چهره روز

وز عکس ر

 جنجال بر سر یک نقاشی
 برای تبلیغ ماسک در کیش 
در روزهایــی که شــایعه واگــذاری جزیره 
کیش به چینی ها که البته تکذیب هم شده 
حاشیه ساز شــده است، ســازمان منطقه 
آزاد کیش از تصویری برای تبلیغ ماســک 
ضدکرونا استفاده کرده که اگرچه یک نقاشی 
ایرانی اســت، اما به دلیل شباهت به چهره  
چینی ها، در شبکه های اجتماعی در جزیره 

کیش مورد توجه مردم قرار گرفته است.

تذکر »قالیباف« به دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت
 نماینده مردم محالت در مجلس ضمن انتقاد از اختالف آمار مبتالیان به کرونای وزارت بهداشــت 
و رییــس جمهور خواســتار معرفی هر چه زودتــر وزیر صمت بــرای مدیریت بازار شــد.علیرضا 
ســلیمی نماینــده محالت ادامــه داد: 
انتظار می رود رییس جمهــور، وزیری 
بــرای وزارت صمــت معرفی کنــد، در 
این آشــوب بازار وزارت با سرپرســت 
اداره می شــود، آیا شــرایط کشور عالی 
اســت کــه همچنــان وزارت صمت با 
سرپرســت اداره شــود، اگر قرار است 
آقای مــدرس خیابانی به عنــوان وزیر 
معرفی شود هر چه زودتر مجلس اعالم 
کند و اگر نظر دیگــری دارند آن را اطالع 
دهند.محمدباقر قالیباف در پاســخ به اخطــار نماینده مردم محالت خطاب بــه معاون پارلمانی 
ریاســت جمهوری گفت: درســت اســت که در چهارچوب قانون همچنان می توان وزارت صمت 
را با سرپرســت اداره کــرد ؛ اما از آنجایی که بیشــترین حوزه اقتصادی کشــور به ایــن وزارتخانه 
 برمی گــردد، انتظــار مــی رود هر چــه زودتــر بــرای وزارت صنعت، معــدن و تجــارت وزیری 

معرفی شود.

»کدخدایی« از شورای نگهبان می رود؟
روزنامه شــرق در گزارشــی که در باره کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات منتشــر کرده از قول 
جعفرقادری، نماینده مجلس نوشــته است: فرهاد رهبر، حسن ســبحانی، عباسعلی کدخدایی، 
محمدحسن صادقی و امین حسین رحیمی از گزینه های ریاست دیوان محاسبات کشور هستند. 
بعضی از نمایندگان مجلس مانند محمدقســیم عثمانی و محمدعلی عبدا... زاده نیز برای ریاست 
دیوان محاسبات اعالم آمادگی کرده اند.آن طور که از فحوای صحبت مجلسی ها می توان حدس زد، 
رقابت میان کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان و آذر و همچنین پاک نهاد جدی است. اکنون باید 
منتظر ماند و دید تا هفته آینده نمایندگان مجلس به چه کســی برای نشستن بر کرسی نهاد مهم 

نظارتی دیوان محاسبات رای می دهند.

وزارت کشور تنها مرجع صدور مجوز حوزه امر به معروف است
دبیر شورای ملی تشکل های مردم نهاد کشور گفت: تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای تشکل های 
حوزه امر به معروف و نهی از منکر ، وزارت کشور است و مجوزهای صادر شده توسط معاونت اجتماعی 
و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای سازمان های مردم نهاد مربوطه فاقد وجاهت 
قانونی است. »زهرا عابدینی« درخصوص اقدام ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای صدور مجوز 
فعالیت برای سازمان های مردم نهاد اظهار داشت: مراجع متولی صدور مجوز برای فعالیت های گروهی 
در قالب سازمان مردم نهاد در قوانین و مقرات جاری کشور تعیین شده اند و صدور مجوز توسط هر 
دستگاه دیگری به غیر از مراجع قانونی تعیین شده، فاقد وجاهت حقوقی است و مجوزهای صادر 
شده نیز غیرقانونی و فاقد قابلیت بهره برداری برای تشکل است.دبیر شورای ملی تشکل های مردم نهاد 
کشور در تشریح مراجع قانونی متولی صدور مجوز افزود: در حال حاضر به جز وزارت کشور که متولی 
 اصلی صدور پروانه فعالیت برای ســازمان های مردم نهاد در تمام موضوعات و سطوح ملی استانی

 و بین المللی اســت، نیروی انتظامی درباره تشــکل های خیریه و ســازمان بهزیستی درخصوص 
تشکل های موضوع بند ۱۳ ماده 2۶ قانون بخشی از مقررات مالی دولت، صالحیت صدور مجوز برای 

سازمان های مردم نهاد را داراست.

کافه سیاست

فعال سیاسی:

نمایندگان تصور می کنند 
مجلس محل جنگ است

یک فعال سیاســی با اشاره به اراده مجلس 
یازدهم برای استیضاح روحانی یادآور شد: 
این دولت بــا تمام بی همتــی هایش یک 
سال دیگر می رود، حاال با این وصف کشور 
را درگیر اســتیضاح دولت کردن، نشان داد 
که مجلس تشــخیص سیاسی و اجتماعی 
ندارد و امــور محول به خــود را نمی داند. در 
مجموع چنین مجلسی توان کمک به انقالب 

اسالمی را ندارد.
محمــد غرضــی گفــت: ایــن مجلــس 
 پشــتوانه اجتماعی ندارد چــون رایی هایی 
نمایندگانش که کسب کردند، خیلی ضعیف 
اســت. این نامزد یازدهمین دوره انتخابات 
 ریاســت جمهــوری در ســال 92 افــزود: 
مجلس امــروز حــرف هایی مــی زند که 
از محتــوای تند و تیــزی برخوردار اســت. 
نمایندگان تصــور می کننــد مجلس محل 
جنــگ اســت، در حالی کــه مجلس محل 
رســیدگی به امور کشــور اســت. حاال هم 
کــه از مقام معظــم رهبری اخطــار گرفتند 
تا دولت را بی ســواد نخواننــد، گرفتن این 
اخطار برای مجلس بســیار سنگین بود.این 
فعال سیاســی افزود: معتقدم کســانی که 
می خواهند نامزد انتخابات مجلس شــوند 
باید مدرکی ارائه دهند که بر قانون اساســی 
مسلط هستند و از حدود اختیارات و وظایف 
مجلس اطالع دارند. متاسفانه کسی توجه 
 به این مســئله نمی کند. نتیجه اش هم این

 می شود که بعضی در مجلس تعداد اصول 
قانون اساسی را نمی دانند.

برخی ادعا می کنند ظریف به عراق سفر کرده تا در 
آستانه دیدار الکاظمی با مسئوالن عربستانی، مواضع 
 ایران را به صورت شفاف برای انتقال به عربستان 

بیان کند

بین الملل
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 ۶ هزار هکتار از اراضی اصفهان زیرکشت گرمک،
 طالبی و خربزه

کارشناس سبزی و صیفی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: سال زراعی جاری ۶ هزار 
هکتار از اراضی کشاورزی استان با اســتفاده از روش های نوین آبیاری زیر کشت گرمک، طالبی و 
خربزه رفت.فردین ابراهیمی افزود: پیش بینی می شود امســال نزدیک به ۱۱۸ هزار تن محصول 
گرمک و طالبی در اســتان اصفهان تولید و روانه بازار مصرف شود.کارشــناس ســبزی و صیفی 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: در ســال جاری ۲۸۰۰ هکتار از اراضی استان نیز به 
کاشــت خربزه اختصاص یافت که محصول آن از نیمه ماه مرداد در بازار عرضه می شود.ابراهیمی 
با بیان اینکه میزان مصرف آب برای کاشــت گرمک، طالبی و خربزه با استفاده از روش های نوین 
آبیاری کاهش یافته اســت، اظهار کرد: این محصــوالت از ماه بهمن تا نیمه خــرداد به دو روش 
 مالچ پالستیکی و آبیاری تیپ در شهرســتان های اصفهان، نطنز، اردستان، شاهین شهر و برخوار 

کاشته می شوند.

10 هکتار از بستر زاینده رود در شرق اصفهان آزادسازی شد
معاون حفاظت و بهــره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهــان گفت: ۱۰ هکتار از اراضی بســتر 
زاینده رود در شــرق اصفهان از ابتدای ماه تیر تاکنون آزادسازی شد.حســن ساسانی اظهار کرد: 
از ابتدای ماه تیر آزادســازی هایی در قالب احکام قطعی صادره از محاکم دادگستری و همچنین 
تبصره چهار ماده ۲ قانون توزیع عادالنه آب در حاشــیه رودخانه زاینده رود انجام شــد.وی افزود: 
با پیگیری های انجام شــده برای ۱۰ مورد اعیانی اعم از ســاخت و ســاز غیرمجاز، محوطه سازی 
و احداث باغ در بســتر رودخانه زاینده رود حــد فاصل چم طاق تا ابتدای شــهر اصفهان در ۲۰ روز 
گذشــته اقدام به عمل آمد و ۱۰ هکتار از اراضی بســتر رودخانه زاینــده رود در منطقه رفع تصرف 
شــد.معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: از ابتدای تیرماه تاکنون 
گشــت های حفاظت رودخانه موفق به توقیف بیش از هفت مورد ادوات برداشــت آب و پســاب 
 حدفاصــل بین چم طاق تا تــاالب بین المللی گاوخونی شــدند و آنها را به انبار ســد رودشــتین

 انتقال دادند.

مبارزه با قاچاق، مسیر تحقق جهش تولید را هموار می سازد
رییس کمیته فرهنگی کمیســیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارز ه بــا قاچاق کاال و ارز 
شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: تحقق جهش تولید نیازمند سیاست های متمرکز و یکپارچه 
است.فرامرز رادمنش اظهار کرد: الزم است از ورود کاال در مبادی ورودی جلوگیری کرده و از سوی 
دیگر با ارتقای کیفی محصوالت داخلی زمینه استفاده خود خواسته مردم از تولیدات داخل را فراهم 
ساخت.وی افزود: هرچه توانمندی و ظرفیت ها به سوی اشتغال زایی و رونق تولید سوق پیدا کند، 
از آمار قاچاق کاال کاسته خواهد شد و همچنین توجه به معیشت مناطق محروم راهکار کاهش این 
نوع قاچاق محسوب می شود.رادمنش با بیان اینکه در سال گذشــته نگاه عمیق تر و وسیع تری 
نسبت به برنامه ها داشته ایم، گفت: قالب برنامه ها در حوزه تبلیغات و اطالع رسانی بوده است مانند 
هنرهای نمایشی که در راســتای نهادینه و عمومی کردن مبارزه با قاچاق اجرا کردیم.وی ادامه داد: 
با توجه به اینکه این شهرســتان ظرفیت های باالیی در هنرهای نمایشی دارد طی سال گذشته در 
مجموع ۶۰ نمایش اجرای خیابانی و ۲۴ اجرای نمایش صحنه ای با موضوع استفاده از کاالی ایرانی 
برای تمامی گروه های سنی اجرا شده است.وی افزود: نمایشگاه های مختلف کاالهای ایرانی و 
دستاوردهای هنری در حوزه های گوناگون برگزار شد تا بتوانیم از هنرمندان بومی شهرستان حمایت 
کنیم.رادمنش تصریح کرد: برای حمایت و کمک به اقتصاد خانواده ها باید از خودمان شروع کنیم 
قطعا نیاز اســت همه باور داشته باشیم که با شعار نمی شــود کار کرد، زیرا باید احساس این کار به 

خوبی درک شود.

نماینده خمینی شهر در مورد وجود فساد در نیروگاه شهید منتظری اصفهان هشدار داد؛

فاجعه خصوصی سازی

توئیت نماینده خمینی شــهر در مجلس  مرضیه محب رسول
شورای اســالمی مبنی بر وجود فساد در 
نحوه واگذاری نیروگاه شهید منتطری بار دیگر توجهات را به کیفیت و 
چگونگی خصوصی سازی های پر حاشــیه در بدنه اقتصادی دولتی 
جلب کرد. حجت اســالم نقد علی در صفحه توئیتر خود نوشت:» این 
روزها که خبر اول، مدیریت مصرف برق است، از نیروگاه ۱۶۰۰ مگاواتی 

شهید محمد منتظری اصفهان خبرهای خوبی به گوش نمی رسد. 
دســتگاه های امنیتی، قضایی و نظارتی در مــورد نحوه واگذاری این 
نیروگاه ورود کنند، در این باره بیشتر خواهم نوشت«. این نماینده در 
هفته های اخیر چند بار دیگر نیز در مورد وجود فساد و رانت در نیروگاه 
اصفهان و یکی از اصلی ترین تامین کنندگان برق منطقه مرکزی کشور 

هشدار داده بود.
نیروگاه شهید منتظری اصفهان ســاالنه بيش از ده ميليارد کيلووات 
ساعت برق توليد می کند. ظرفيت اين نيروگاه ۱۶۰۰ مگاوات است  که 
قادر است 3/3 درصد برق مصرفی سراسر کشور را توليد و وارد شبکه 
کند. این مقدار از تولید اهمیت این تاسیسات را در سیستم نیروگاهی 
کشــور نشــان می دهد؛ تولیداتی که حاال به دلیل ضعف مدیریتی و 
خصوصی ســازی غیر متعارف می رود تا بخشی از سرمایه های ملی 

را در گرداب فساد بیندازد. 
این مسئله البته اتفاق جدیدی نیست، شبیه برخی از رانت خواری ها 
و کم کاری ها در جریان خصوصی ســازی بخش هایی از وزارت نیرو 
به خصوص واگذاری نیروگاه ها که از اولین ســال های دهه هشــتاد 
وجود داشته است. خصوصی سازی در صنعت برق با هدف توسعه و 
بهینه سازی تولید برق در کشــور کلید خورد؛ اما این پروسه سرانجام 
چندان خوشی نداشــت. سیاست تجدید ســاختار در صنعت برق و 
واگذاری مالکیت نیروگاه های برق به بخــش خصوصی، همزمان با 
ابالغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در اوایل دهه ۸۰، با هدف 
کاهش ســرمایه گذاری بخش دولتی در احــداث نیروگاه های برق، 
افزایش بهره وری اقتصادی و شفافیت، کاهش هزینه ها، فراهم کردن 
شرایط منطقی تر برای برنامه ریزی توســعه  شبکه و تاسیسات برق، 
کاهش تصدی گری دولت، ایجاد فضای رقابتی و مشتری مداری به 
اجرا درآمد. در ابتدا تصور می شد که با شروع فرآیند خصوصی سازی 
در صنعت برق پس از مدتــی نیروگاه های دولتی به بخش خصوصی 
واگذار می شــوند؛ اما در عمل نیروگاه ها عمدتا بــه نهاد های عمومی 
غیردولتی )که از نظر شــیوه مدیریت تفاوت چندانی با بخش دولتی 

ندارند( واگذار شد.

عالوه بر این در چند مورد نیروگاه های دولتــی تحت مدیریت وزارت 
نیرو به ســایر بخش های دولت که هیچ تجربــه ای در این خصوص 

نداشتند، واگذار شد!
 حرف و حدیث ها پیرامون نیروگاه شــهید منتظری اصفهان و مالک 
آن که فردی به نام فالحتیان اســت، زیاد اســت. نام فالحتیان بارها 
طی دادگاه رســیدگی به پرونده یکی از ابربدهکاران بانکی به نام علی 
دیواندره ای مطرح و وی به عنوان بخشــی از ایــن پرونده و متهم به 
بدهکار به نظام بانکی معرفی شــد. در جریان این دادگاه نمایندگان 
بانکی مدعی شده بودند که فالحتیان بر اساس توافق بایستی نیروگاه 
را بابت وثیقه به بانک واگذار می کرده اما تا کنــون این اتفاق نیفتاده 
است. در  جلسه مذکور حتی شــبهات و مســائل حل نشده در مورد 
چگونگی واگذاری نیروگاه بزرگ تامین برق اصفهان به فالحتیان هم 
مطرح شد؛ مسائلی که نشــان داد یکی از بزرگ ترین تامین کنندگان 
برق اصفهان در رأس مدیریتی با فساد و مشکالت جدی روبه  رو بوده 
آن هم در شرایطی که تامین و تولید برق به عنوان یکی از حیاتی ترین 
 ارکان اقتصــاد و زندگــی مــردم در اســتان با چالش هــای جدی

مواجه  است.

مسئول پایش پل های تاریخی استان اصفهان، با ابراز 
نگرانی از خطر فرونشست برای آثار تاریخی اصفهان 
گفت: الزم اســت مطالعات جامع تری برای بررسی 
فرونشست در اصفهان انجام و تصمیم عاجلی برای 
آن گرفته شــود تا پیش از بروز هر فاجعه ای جلوی 
وارد شدن آسیب جدی به پل های تاریخی اصفهان را 
بگیریم.علی محمد فصیحی نائینی اظهار کرد: هفته 
گذشته در مجاورت پل خواجو یک مورد شکستگی 
لوله فاضالب داشتیم. وقتی ما با پدیده ای مواجهیم 

که هر لحظه به شکلی خود را در بخشی از شهر نشان 
می دهد، این حاکی از خطر جدی فرونشست است.

وی ادامه داد: زاینده رود به عنوان یک رود همیشــه 
جاری در بستر، تعادل سیستمی به محیط پیرامون 
خود می داده و وقتی این آب مدام قطع و وصل شود 
و این مســئله کنار تغییرات اقلیمــی و پایین رفتن 
ســطح آب های زیرزمینی قرار بگیرد، قطعا تبعات 
ناخوشــایندی خواهد داشــت.فصیحی تاکید کرد: 
به عنوان مســئول پایش پل های تاریخی اســتان 
اصفهان نســبت به خطر فرونشســت برای پل های 
تاریخی اصفهان ابراز نگرانی و اعالم می کنم که باید 
مطالعات جامع تری در این زمینه انجام شود.مسئول 
پایش پل های تاریخی استان اصفهان افزود: صرف 
استخراج چند منحنی میزان برای بررسی میزان خطر 

فرونشست کافی نیست و باید در یک کمیته مشترک  
این مسئله بررســی و هر چه زودتر تصمیم عاجلی 
برای آن گرفته شود تا شاهد وارد شدن آسیب جدی 
به سازه های تاریخی نباشیم.وی، استحکام بخشی 
ســازه ای پل ها را منوط به اخذ نظــر متخصصان و 
بررسی راهکارهای آنان دانست و گفت: فرونشست 
مثل موریانه در ســکوت پیش می رود و الزم است 
که ما به این پدیده خطرناک نگاه جدی تری داشته 
باشیم.فصیحی در پاسخ به این سوال که فرونشست 
در محدوده پل های تاریخی خود را به چه شکل نشان 
خواهد داد، اظهــار کرد: معموال نشســت در بناهای 
تاریخی با عالئمی همراه اســت که در بحث آســیب 
نگاری به آن اشاره شده و عمدتا نیز به شکل ترک های 

۴۵ درجه ای خود را نشان می دهد.

موریانه »فرونشست« شاید به جان پل های اصفهان بیفتد! خبر روز

 یکی از بزرگ ترین تامین کنندگان برق اصفهان در رأس 
مدیریتی با فساد و مشکالت جدی روبه  رو بوده آن هم در 
شرایطی که تامین و تولید برق به عنوان یکی از حیاتی ترین 
 ارکان اقتصاد و زندگی مردم در استان با چالش های جدی

مواجه  است

دالرهای کویتی سر از بورلی هیلز درآوردند!
دادســتانی آمریکا از آغاز رســیدگی به یک پرونده اختالس بزرگ خبر داد.دادستان های فدرال 
آمریکا اعالم کردند که یک مقام کویتی در وزارت دفاع این کشور از طریق اختالس، یک ملک مجلل 
بــه ارزش تقریبی ۱۰ میلیــون دالر را در 
منطقه بورلی هیلز خریداری کرده است. 
این عمارت مجلل که ۱۵۷ آکر مساحت 
دارد یکی از لوکس تریــن عمارت های 
منطقه محســوب می شــود و به خاطر 
منظره خاص خود معروف است. به گفته 
دادســتان های آمریکایــی، یک مقام 
اســبق کویتی در وزارت دفاع که نامش 
فاش نشده اســت، حدود ۱۰۰ میلیون 
دالر وجــه از کویت اختالس کــرده و به 
آمریکا انتقال داده است تا این وجوه را صرف خرید امالک در مناطق مختلف ایالت کالیفرنیا کند. 
دفتر دادستان شهر لس آنجلس حاضر به ارائه جزییات بیشتری از این پرونده نشده است. منطقه 
بورلی هیلز واقع در شمال غربی کالنشهر لس آنجلس- دومین شهر بزرگ آمریکا با حدود 3۴ هزار  
نفر جمعیت، یکی از اعیانی ترین مناطق در آمریکا محسوب می شود و بسیاری از سلبریتی های 

آمریکایی در آنجا زندگی می کنند. 

کرونا یک دهم اقتصاد ایتالیا را می بلعد!
بانک مرکزی ایتالیا از رشد منفی ۹.۵ درصدی اقتصاد این کشور در سال جاری خبر دادبانک مرکزی 
ایتالیا با صدور بیانیه ای اعالم کرد پیش بینی خود از رشد اقتصادی امسال این کشور را به منفی ۹.۵ 
درصد تقلیل داده که این رقم ۰.3 درصد کمتر از برآورد قبلی این نهاد است. با این حال انتظار می رود 
ایتالیا به مانند بسیاری از کشورهای دیگر در ســال آینده عملکرد بهتری داشته باشد و ۴.۸ درصد 
رشد کند. ایتالیا یکی از پنج کانون اصلی درگیر با کرونا در جهان محسوب می شود هرچند که به لطف 
اعمال قرنطینه های گسترده و الزام شهروندان به استفاده از ماسک و رعایت نکات بهداشتی، نرخ 
مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ در روزهای اخیر تک رقمی شده است. به گفته بانک مرکزی ایتالیا، 
با وجود کاهش چشمگیر آمار فوتی های کرونایی، اقتصاد این کشــور به زمانی طوالنی برای احیا 

نیاز دارد و کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها مساله ای نیست که در کوتاه مدت قابل حل باشد.

صادرات نفت عربستان به کمترین رقم 9 سال اخیر سقوط کرد
آغاز توافق کاهش تولید نفت اوپک پالس ســبب شــد صادرات نفت خام عربســتان در ماه می 
)اردیبهشــت-خرداد( ســال ۲۰۲۰ میالدی به کمترین ســطح در ۹ سال اخیر برســد.داده های 
منتشرشــده توســط موسســه جودی نشــان داد صادرات نفت خام عربســتان در مــاه می به 
پایین ترین ســطح در ۹ ســال گذشــته ســقوط کرد.ارســال محموله ها در این ماه به ۶ میلیون 
و ۲۰ هزار بشــکه در روز رســید که کمترین ســطح صادرات از اکتبر ۲۰۱۰ اســت. ایــن در حالی 
اســت که مقدار صادرات این کشــور تنهــا یک مــاه پیــش از آن، ۱۰ میلیون و ۲3۷ هزار بشــکه 
در روز بود.افت صادرات عربســتان در حالــی رخ داد که ســطح تولید نفت خام ریــاض در این 
ماه بــه روزانه ۸ میلیــون و ۴۸۶ هزار بشــکه در روز - کمترین میزان از دســامبر ۲۰۱۰ – رســید. 
باالترین مقدار تولید عربســتان ســعودی روزانه ۱۲ میلیون و ۷۰ هزار بشــکه و در ماه آوریل بود. 
ســعودی ها یک ماه پیش از آن موفق بــه افزایش ذخیره ســازی نفت خام از ســطح حداقلی 
 ۱۴3 میلیون و ۵۰۲ هزار بشکه در ۱۶ ســال اخیر و رســاندن آن به ۱۴۷ میلیون و ۵۶۱ هزار بشکه 

شده بودند.

کافه اقتصاد

اخبار

 برداشت گیالس
 از باغات اصفهان

گیــالس یکــی از میوه هــای محبــوب 
تابستانی اســت که از باغ های شهرستان 
مبارکه برداشت می شــود؛ امسال با وجود 
بارندگی های نسبتا خوبی که شده محصول 
با کیفیتی برداشت می شود.حدود ۶۰ هکتار 
از باغ های روســتای فخرآبــاد مبارکه زیر 
کشت گیالس قرار دارد که ساالنه بیش از 
هزار تن گیالس از این باغ ها برداشت و به 
شهرهای استان اصفهان و استان های دیگر 

صادر می شود.

وز عکس ر

عکس: فارس

نماینده اصفهان:

 دولت برنامه ای برای 
 کنترل بازار ارز به

 مجلس نداده است
نماینده اصفهان در مجلس گفت: دولت 
تاکنــون برنامــه ای را بــرای مدیریــت 
بازار ارز بــه مجلس نداده تا مــا بتوانیم 
وظیفه نظارتی خود را داشــته باشــیم.

مهدی طغیانــی اظهار داشــت: یکی از 
مسائلی که امروز برای مردم ما آزاردهنده 
است موضوع افزایش مســتمر نرخ ارز 
در بازار اســت که متاســفانه تالش های 
کمیســیون اقتصادی،  بانــک مرکزی و 
 وزارت اقتصاد تا کنــون بدون نتیجه بوده 

است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح 
کرد: اگر دولت در ۵ ســال قبل ارز کشور 
را با قیمــت ۴۲۰۰ تومان هــدر نمی داد و 
۱۸ میلیارد دالر کشــور را نابود نمی کرد و 
در ســال های ۹۶ و ۹۷ با ارزپاشی منابع 
کشور را نابود نمی کرد مشکالت فعلی را 
نداشتیم.طغیانی گفت: اگر وزارت جهاد 
کشاورزی به مســئولیت خود در اقتصاد 
مقاومتی عمــل نمی کرد امروز شــاهد 
تحمل مشــکالت در تامیــن محصوالت 
کشــاورزی نبودیم.وی ادامه داد: دولت 
برنامه ای بــرای کنترل بــازار ارز ندارد و 
به مجلــس نداده اســت تا مــا بتوانیم 
وظیفه نظارتی خود را داشــته باشــیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در پایان 
گفت:  وضعیــت ارز نگران کننده اســت 
 و مجلس بایــد یک صدا ایــن برنامه را

 مطالبه کند.

شهرداری خورزوق به استناد مصوبه شماره ۹۸/۴۰۲/ش/۵ مورخ ۹۸/۰۷/۱۸ شورای محترم اسالمی شهر خورزوق در نظر دارد نسبت به واگذاری 
دو دستگاه کانکس به صورت اجاره در محل پارک صنایع دستی و پارک شــهرداری خورزوق به مدت یکسال شمسی را از طریق مزایده عمومی با 

قیمت پایه کارشناســی اجاره ماهیانه هر یک از دستگاه کانکس مبلغ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال به مدت یکســال به بهره بردار واجد شرایط واگذار نماید. لذا 

متقاضیان شــرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اســناد مزایده و تحویل حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۹ به امور 

مالی شهرداری مراجعه نمایید.

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۵ روز پنج شنبه ۹۹/۵/۰۹

آگهی مزایده 

محمدرضا احتشام زاده - شهردار خورزوقم الف:912090

نوبت دوم



دوشنبه 30 تیر  1399 / 28 ذی القعده 1441/ 20 جوالی 2020/ شماره 3024

رییس پلیس فتای چهارمحال و بختیاری هشدار داد:

رشدقارچگونهشرکتهایبازاریابیشبکهای

رییس پلیـس فتـای چهارمحـال و بختیـاری اظهار کـرد: بـا توجه به 
شـیوع بیمـاری کرونـا در کشـور و ترغیـب شـهروندان به اسـتفاده از 
فضای مجـازی جهت انجـام امـور زندگی، شـاهدیم که شـرکت های 
بازاریابـی شـبکه ای به صـورت قارچ گونـه درحـال رشـد هسـتند. 
سـرهنگ مرتضـی عسـگری بـا بیـان اینکه ایـن شـرکت ها بـا دادن 
وعـده کسـب درآمدهـای زیـاد بـه شـهروندان، افـراد را جـذب خود 
می کننـد، تصریـح کـرد: در اینجـا الزم اسـت اعـام شـود، کسـب و 
کارهایی معتبر هسـتند کـه در چرخه فعالیت شـان کاال و خدمات را از 
مبـدأ دریافت و به اسـتفاده کننده نهایـی تحویل می دهند.  عسـگری 
اضافـه کـرد: متاسـفانه اخیرا بـا شـرکت هایی مواجـه هسـتیم که به 
جـای ارائـه خدمـات درحـال شبکه سـازی و الـزام افـراد بـه جـذب 

اطرافیـان هسـتند  کـه سـنخیتی بـا بازاریابی شـبکه ای نـدارد. 
رییـس پلیـس فتـای چهارمحـال و بختیـاری یـادآور شـد: بـه همه 
شـهروندان توصیه می شـود کـه قبـل از ورود بـه چنین شـرکت هایی 
ابتـدا اسـتعام های الزم را از اداره کل صنعت ، معدن و تجارت اسـتان 
درخصـوص داشـتن مجـوز داشـته باشـند و سـپس درخصـوص 
هماهنگـی مجـوز صادرشـده بـا فعالیـت ایـن شـرکت تحقیـق کنند. 
وی بـا بیان اینکـه برخـی از این شـرکت ها مجـوز بازاریابی شـبکه ای 

را دریافـت کرده انـد؛ امـا در کنـار آن فعالیت هـای دیگـری را انجـام 
نـد بـه نظـام اقتصـادی کشـور لطمـه وارد  می دهنـد کـه می توا
گـر شـهروندان بـا چنیـن مـواردی مواجـه شـدند  کنـد، افـزود: ا
 ایـن مـوارد را می تواننـد از طریـق سـایت پلیـس فتـا بـه نشـانی
 www.cyberpolice.ir بـا همـکاران در میـان بگذارند تـا اقدامات 

الزم در ایـن زمینه انجام شـود. 
عسـگری بـا اشـاره بـه انجـام برخـی از کاهبرداری هـا از طریـق 
کشـاندن افراد پـای خودپرداز اشـاره و خاطرنشـان کرد: تـا زمانی که 
شـهروندان سـواد رسـانه ای خود را بـاال نبرند همچنـان با ایـن نوع از 

کاهبرداری هـا مواجـه خواهنـد بـود.
 رییـس پلیـس فتـای چهارمحـال و بختیـاری تاکیـد کـرد: وقتـی 
مـا در مسـابقه ای شـرکت نکـرده باشـیم لزومـی نـدارد کـه برنـده 
شـویم، مجرمـان سـایبری هرگـز بیـکار نخواهنـد نشسـت و از 
ز افـراد اسـتفاده می کننـد و سوءاسـتفاده  بی اطاعـی برخـی ا
خواهنـد کـرد. وی اضافـه کـرد: امیدواریـم روزی برسـد کـه مـا بـه 
این بـاور رسـیده باشـیم کـه بـرای واریـز وجه بـه حسـاب مـا نیازی 
 بـه حضـور در پـای خودپـرداز نیسـت و از همیـن رو راه را بـر مجرمان

 سایبری ببندیم.

مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری 
امسال افتتاح می شود

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقــدس چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: 
پیش بینی می شــود فاز اول مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس اســتان همزمان با ایام، اردبیل، 
البرز ، خراسان رضوی، قم، لرستان و آبادان توســط رییس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانس در 
ســال جاری افتتاح شــود.منوچهر ذوالفقاری افزود: مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس اســتان 
که 65 درصد پیشرفت ساخت دارد، مکانی اســت برای ارائه دقیق زوایای گوناگون جنگ، نقش 
قدرت های خارجی، علل شروع و پایان آن، حماســه آفرینی های مردم ما در طول سالیان جنگ 
تحمیلی و... که از مهم تریــن ضرورت ها و وظایف در حال حاضر اســت و از کارکردهای دیگر این 
مجتمع فرهنگی پرکردن اوقات فراغت اقشــار جامعه و به ویژه نســل جوان در یک راهکار علمی 
است. در این مجموعه سعی شده با نگاهی تاریخی به شکل گیری جنگ و نقش استان در سالیان 
حماسه و ایثار در قالب های مختلف پرداخته شود و همچنین قیاس هشت سال جنگ تحمیلی با 
 جنگ های دو قرن اخیر و نقش استکبار جهانی در حمایت از رژیم بعث عراق از موارد قابل ارائه در این

 پروژه است.

چهارمحال و بختیاری، پیشتاز در اجرای آبیاری قطره ای
بنابر آمار رسمی وزارت جهادكشاورزی بیش از 1.5 میلیون هكتار زمین كشاورزی از آغاز اجرای طرح 
آبیاری تحت فشار در كشور تا پایان اردیبهشت ماه امسال به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده 
است كه با تجهیز این میزان حدود 440 متر مكعب آب در هر هكتار صرفه جویی می شود.بنابراین 
گزارش، هم اینك هشت میلیون و 700 هزار هكتار از زمین های كشاورزی كشور باید به روش های 
آبیاری نوین تجهیز شوند.به گفته كارشناسان كشاورزی، خشكسالی های اخیر به خصوص در این 
استان، كاهش بارش ها، افت سطح آب و ســفره های زیرزمینی، صرفه جویی و استفاده بهینه از 
آب و ضرورت اصاح روش های آبیاری را در بخش كشــاورزی دوچندان كرده است.كارشناسان 
معتقدند، برای تولید یك كیلوگرم محصول در ایران بیش از ســه هزار لیتر و در كشــورهای درحال 
توسعه هزار و 300 لیتر آب مصرف می شود.به گفته كارشناسان كشاورزی، استفاده از روش های 
آبیاری نوین عاوه بر كاهش مصرف آب، موجب باال رفتن بــازده و كیفیت تولید محصول خواهد 
شد.مدیر آب و خاك سازمان جهاد كشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت : 45 درصد اراضی آبی 
این استان شامل 51 هزار هكتار به سیســتم آبیاری نوین تجهیز شده است.سید طاهر نوربخش 
اظهار كرد: امسال نیز یكهزار هكتار از اراضی كشاورزی استان به روش آبیاری نوین تجهیز می شود 
و پرونده 9 هزار هكتار دیگر از اراضی كشاورزی استان درحال پیگیری است.وی گفت: برای اجرای 
 این طرح 85 درصد منابع توســط دولت به شــكل باعوض و 15 درصد دیگر از ســوی كشاورزان

 تامین می شود.

تولید کلزا در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت
رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تولید کلزا در چهارمحال و بختیاری 
در ســال زراعی جاری افزایش یافت، اظهار کرد: بیش از 550 تن کلزا در این استان برداشته شده 
است. ذبیح ا... غریب گفت: سطح زیر کشت اراضی کشاورزی در این استان در سال جاری افزایش 
یافته اســت.وی با بیان اینکه 6۲0 هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت کلزا اختصاص یافت، 
عنوان کرد: کلزا تولیدی در این استان از کیفیت بسیار باالیی برخوردار است.رییس جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: چهارمحال وبختیاری شرایط آب و هوایی مناسبی برای توسعه 
اراضی کلزا در سطح استان دارد.وی بیان کرد: کلزای تولیدی در این استان توسط مراکز مشخص در 

شهرستان ها در حال خرید تضمینی است.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
4/231 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

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

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

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

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

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

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

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

م الف 902448 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه 

اخطار اجرایی
 4/232 محکوم علیه محمد علی حســینی فرزند غالمرضا مجهــول المکان و محکوم له 
 حبیب اله اشتری دولت آباد فرزند عزیز خ عطار 5 شرقی پ11 به موجب رای شماره 506 تاریخ

 20/ 9 / 98 حوزه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه 
محکوم است عنوان مالک رسمی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند یک 
دستگاه خودرو پراید با مشخصات مندرج در دادنامه به نام محکوم له و همچنین محکوم علیه 
به عنوان طرف معامله به محکوم له تسبیب به پرداخت مبلغ 500 / 972 ریال بابت هزینه 
دادرسی و الصاق تمبر به اوراق پیوست دادخواست به انضمام هزینه نشر آگهی در حق محکوم 
له  ماده 34 قانون اجرای احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .  م الف: 916330 سعید مهدی پور قاضی 

شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 
اخطار اجرایی

4/233 محکوم علیه فرزین مرادی فرزند محمد مجهول المکان و محکوم له محمد مهدی 
صبور فرزند حسین نشانی اصفهان ملک شهر کوچه پزشکان بن بست سپهر ساختمان ملینا 
واحد 1 به موجب رای شماره 732 تاریخ 21 / 12 / 98 حوزه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال سند یک دستگاه خودروی پیکان با مشخصات مندرج در دادنامه به نام محکوم له 
همزمان با پرداخت مبلغ 000 / 000 /5 ریال توسط محکوم له به محکوم علیه بابت مابقی 
ثمن و همچنین محکوم علیه از باب تسبیب به پرداخت مبلغ 000 / 110 /1 ریال بابت هزینه 
دادرسی و الصاق تمبر به اوراق پیوست دادخواست به انضمام هزینه نشر آگهی در حق محکوم 
له می باشد هزینه نیم عشر دولتی برعهده محکوم علیه می باشد ماده 34 قانون اجرای احکام 
همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید   .  م الف: 916336 سعید مهدی پور  قاضی شعبه چهارم حقوقی 

شورای حل اختالف شاهین شهر 
حصر وراثت

4/234 آقاي /خانم زینب صحابي به شماره شناسنامه 2372 با استناد شهادتنامه و گواهي 
فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستي بشماره 99 / 398 تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان اقبال کیاني کري فرزند یداله بشناسنامه شماره 8676  در تاریخ 
9 / 12 / 1389 درگذشــته و ورثه وي در هنگام درگذشت عبارتند از 1 - زینب صحابي  نام 
پدر علي شماره شناسنامه 2372 نسبت با متوفي مادر 2 - فاطمه کیاني کري فرزند یداله به 
شمارشناسنامه 338 نسبت با متوفي خواهراینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد 

گردید . م الف: 917261 شاه نظري. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر 
ابالغ اجراییه

4/235 شماره پرونده: 139804002129000683/1 شــماره بایگانی پرونده: 9800937 
شــماره آگهی ابالغیه: 139903802129000009 بدین وســیله به 1- زهرا رضائی ، نام 
پدر: حیدر، تاریخ تولد: 1371/03/02 ، شــماره ملی: 6200024820 ، شــماره شناسنامه: 
6200024820 به نشانی: ورنامخواســت خیابان جنب ورزشگاه شهید شاهمرادی ، ک.پ 
8475163486، 2- بابک عباسی قلعه قاسمی، نام پدر: حسن، تاریخ تولد: 1365/11/15، 
 شــماره ملی: 1171331819، شــماره شناســنامه: 136 به نشانی زرین شــهر خیابان 
مدیسه ای ، ک .پ  84579-84716 ، 3- حسین رضائی چرمهینی، نام پدر: محمود، تاریخ 
تولد: 1343/08/02، شماره ملی: 6209765696، شماره شناسنامه: 104 به نشانی چرمهین 
بلوار آبشار کوچه آذریا ابالغ می شود که بانک قوامین زرین شهر به استناد قرارداد بانکی شماره 

10162-631 مورخ 1396/10/28 جهت وصول مبلغ 571/238/320 ریال )پانصد و هفتاد 
و یک میلیون و دویست و سی و هشت هزار و سیصد و بیست ریال( تا تاریخ 1398/09/10 به 
انضمام روزانه 270/196ریال تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9800937 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش های 
مورخ 1398/10/12 محل اقامت خانم زهرا رضائی، مورخ 1398/10/15 محل اقامت بابک 
عباسی قلعه قاسمی و مورخ 1398/10/14 محل اقامت حسین رضائی چرمهینی شناسایی 
نگردید، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 916474 محمدرضا ابراهیمی مسئول واحد 

اجرای اسناد رسمی لنجان
تحدید حدود اختصاصي

4/236 شــماره نامه : 139985602025004231-1399/04/23 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 139860302025016605 مورخه 1398/11/06 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب کارگاه تحت پالک 
شــماره 31/10290 مفروز و مجزی شده از شــماره اصلی مذ کور  واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان در مالکیت آقای منصور سهرابی فرزند عوضعلی مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد 
سابقه تحدید حدود می باشد و با قید این نکته که ذیل رای فوق الذکر اعالم شده، صدور سند 
مالکیت مشروط به قید کاربری گسترده طرحهای ویژه می باشد. لذا به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضای  مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه  مورخه 
99/05/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و  بموجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم 
و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید و در غیر این صورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف: 914914  اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

تحدید حدود اختصاصي
4/237 شــماره نامه : 139985602024003484-1399/04/23 چــون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب ساختمان پالک ثبتی 4483/4589  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتي به نام آقای سید محسن طیبا طیبا فرزند سید محمد در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضي ثبت به  عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیراز ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1399/5/27 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین 
اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد  و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 
 به مرجع ذیصــالح قضایي گواهي تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. 

م الف: 914004 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/238 شماره نامه: 139985602024003424- 1399/04/22 نظر به اینکه سند مالکیت  
سه دانگ مشاع ازششدانگ آپارتمان پالک ثبتی شــماره 52 فرعی از 3220 اصلی واقع در 
 بخش 5 اصفهان  دفتر امالک 999 صفحه 11 به شــماره چاپی سند کاداستری 642489 
ب 91 بنام خانم نیلوفر رفیعی طی سند انتقال قطعی 5508 مورخ 1393/4/22 دفترخانه 350 
اصفهان ثبت و صدور سند مالکیت دارد و طی سند رهنی به شماره 1840 مورخ 1393/9/13 
دفترخانه 430 اصفهان نزد شــرکت ملی نفت ایران صندوق های بازنشستگی پس انداز و 
رفاه کارکنان صنعت نفت در رهن قرار دارد ســپس طی درخواســت کتبی به شماره وارده 

139921702024013477 مورخ 1399/4/10 بانضمام دو  برگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شماره 61889 مورخ 1399/4/10 و شماره یکتا 139902155706000097 
و رمز تصدیق 833820  به گواهی دفترخانه 99 اصفهان رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت ایشان به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی سند مالکیت 
ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 919180 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ رای

4/239 شماره پرونده : 97 / 642 ش 2 ح  شماره دادنامه 242- 21 / 7 / 98  تاریخ رسیدگی : 
14/ 7 / 98 درخصوص دعوی خانم مژگان جنتی فرزند علی اصغر با وکالت خانم سحر عاطف 
به نشانی شاهین شهر خیابان انوری فرعی 1 غربی پالک 25 بطرفیت خوانده آقای مسعود 
رعئتیان فرزند شاپور به نشانی شاهین شهر شهرک میالد خ استقالل فرعی 1 غربی مجتمع 
پارامیس طبقه 3 واحد 6 به خواسته مطالبه معوقه از تاریخ 21 / 1 / 95 و آینده با احتساب مطلق 
خسارت دادرسی تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل  گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و اجرای 
تشریفات قانونی در وقت مقررر حوزه به تصدی امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید .با توجه به محتویات پرونده از جمله رونوشت سند نکاحیه دفتر رسمی 
ثبت ازدواج شماره 1094 حوزه ثبتی شاهین شهر به شماره ترتیب 206 و وجود علقه زوجیت 
بین طرفین و با امعان نظر به اینکه در تاریخ 26 / 12 / 97 وکیل خواهان در جلسه رسیدگی 
حضور داشته و اذعا داشته که تاکنون زوجه نفقه ای دریافت ننموده است و ضمن مجهول 
االمکان اعالم نمودن خوانده در تاریخ 7 / 2 / 98 و ضمن درج آگهی خوانده در جلسه حاضر 
نشــده و الیحهای نیز ارائه ننموده اســت و با عنایت به اینکه نظریه کارشناسی مصون از 
اعتراض مانده است شورا دعوی مطروحه را وارد و مســتندا به مواد 1102 ، 1106، 1107 ، 
 1111، 1206 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ
 000 / 900 / 105 ریال نفقه معوقه زوجــه از تاریخ 22 / 1 / 95 لغایت 31 / 2 / 98 و با حفظ 
شرایط فعلی ماهیانه مبلغ 000 / 000 / 6 ریال بطور مستمر بابت اصل خواسته که در ابتدای 
هرسال شمسی براساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی اضافه می گردد و با احتساب 
مبلغ 000 / 340 ریال هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال هزینه کارشناسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 000 / 000 / 2ریال در حق خواهان می نماید  اجرای احکام 
مدنی مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را بر اساس میزان محکومیت خوانده از محکوم 
به کسر و به حســاب مربوطه واریز نماید .هزینه دادرسی حساب گردد . رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف همین 
مدت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  عمومی شاهین شهر می باشد. م الف: 917251 

محمودباقری قاضی  شعبه اول حقوقی شواری حل اختالف  شاهین شهر 
درخواست افراز

4/240 در اجرای در خواست افراز خواهان آقای مصطفی پور عباسی علیه : آقای محمد صادق 
شاکری فرند علی و خانم فاطمه صغری حسنی فرزند محمد مربوط به پالک ثبتی 3004/1 
بخش 1 حوزه ثبتی گلپایگان که در مورخ 1399/3/22 مورد معاینه و تهیه نقشه قرار گرفت 
و نظر به عدم تصرفات خواهان نســبت به ملک مورد نظر، رای رئیس واحد ثبتی مستند به 
ماده 3 ایین نامه به غیر قابل افراز بودن ملک صادر گردیده است. لذا مراتب به استناد ماده 2 
قانون افراز و فروش امالک مشاع جهت ابالغ به آقای محمد صادق شاکری فرزند علی و خانم 
فاطمه صغری حسنی فرزند محمد اعالم تا در صورت اعتراض ظرف مدت ده روز از ابالغ به 
مراجع قضایی مراجعه نمایید. م الف: 911625  محمد سلمانی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک استان اصفهان )گلپایگان(

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد:

 تمدید محدودیت های کرونا در  
8 شهرستان چهارمحال و بختیاری

محدودیت های اعمال شده از ســوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا در چهارمحال و بختیاری به جز در شهرســتان های 
لــردگان و خانمیرزا بــه مدت یــک هفته دیگــر تمدید 
شد.رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در این خصوص 
گفت: از مردم درخواست می شود از برگزاری و شرکت در 
هرگونه تجمع، دورهمی، جشــن عروسی، مراسم ترحیم 
خودداری و در صورت لــزوم برای بیــرون رفتن از منزل 
مدت زمان حضورشــان در خــارج از منــزل را به حداقل 
کاهش داده و زمان و مکان های شــلوغ را بــرای بیرون 
رفتن انتخاب نکنند.مجید شــیرانی خاطرنشــان کرد: با 
توجه به اینکه ویروس کرونا ناشــناخته و علم پزشکی در 
خصوص آن اندک و اطاعات پیرامــون آن کافی و قطعی 
نیست، رعایت پروتکل های بهداشــتی همچنان بهترین 
شــیوه مقابله با بیماری نوپدید کروناست.وی تاکید کرد: 
یکی از ســاده ترین، عملی ترین و موثرتریــن راه مقابله با 
کرونا استفاده همگانی از ماسک است و نوع آن در درجه 
دوم اهمیت قرار دارد.شیرانی اضافه کرد: با توجه به هشدار 
مکرر مسئوالن و کارشناسان بهداشتی برای پرهیز از هرگونه 
تجمع و گردهمایی، مردم به عنوان ناظــران اولیه و اصلی 
وظیفه نظارت و مراقبت بر اجرای پروتکل های بهداشــتی 
را برعهده دارند و می توانند گزارش برگزاری تجمعات را از 
طریق سامانه 190 و یا شماره گیری 4030 اطاع رسانی تا 
کارشناسان بهداشتی نسبت به آموزش مسائل بهداشتی 
و پیشــگیرانه به این افراد اقدام کنند.وی تصریح کرد: بر 
اساس تحلیل های اپیدمیولوژی تعداد موارد ابتا و مرگ و 
میر ناشی از کرونا در حال نزدیک شدن به یکدیگر و نمودار 
آن به شکل موازی شدن است و این امر احتمال افزایش 
موارد مرگ و میــر را افزایش می دهد.رییس دانشــگاه 
علوم پزشــکی اظهار داشت: بر اســاس ارزیابی تیم های 
نظارتی، اســتفاده از ماسک در ادارات اســتان باالی 85 
درصد و توسط صنوف 40 درصد و کمترین موارد استفاده 
از ماســک در بین نوجوانان و جوانان گزارش شده است.

وی یاد آور شد: مراکز گردشگری استان همچنان تعطیل 
و رعایت پروتکل های بهداشتی و اســتفاده از ماسک در 
دستور کار همه ادارات و دستگاه های اجرایی استان قرار 

گرفته است.



دوشنبه 30 تیر  1399 / 28 ذی القعده 1441/ 20 جوالی 2020/ شماره 3024
معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری اصفهان:

 ستاد کرونا، طرح برگزاری عزاداری ماه محرم در استان 
را تدوین می کند

معاون توســعه و مدیریت منابع اســتانداری اصفهان گفت: کمیته معنوی ستاد استانی مدیریت 
بیماری کرونا با کمــک هیئت های مذهبی در حال تدوین طرحی برای عزاداری محرم در شــرایط 
کرونایی است.ایوب درویشی اظهار کرد: مجموعه مدیریت استان در خصوص رعایت پروتکل ها و 
نظارت بر روند اجرایی آن تاکید ویژه ای دارد.وی یادآور شد: مطب پزشکان و مساجد و مراکز مذهبی 
از جمله مراکزی هستند که از آنها انتظار بیشتری برای رعایت پروتکل های بهداشتی وجود دارد.وی 
تصریح کرد: بی شک اگر این دستورالعمل ها رعایت شود، شاهد کاهش بیماری در جامعه خواهیم 
بود.درویشی با اشــاره به ضرورت رعایت موازین اخالقی در دوران کرونا، گفت: خود اظهاری، خود 
قرنطینگی و پنهان کاری نکردن، ننگ ندانستن ابتال به کرونا و مراجعه به پزشک در زمان بیماری از 

مهم ترین موازین اخالقی ویژه دوران کروناست.

 کالس های فوق برنامه تابستانه مدارس هیئت امنایی
 لغو شد

رییس اداره ارزیابی و عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش اصفهان، گفت: در سال 
تحصیلی جدید تشکیل حضوری و یا مجازی کالس های فوق برنامه دانش آموزان مدارس هیئت 
امنایی با توجه به تصمیم ســتاد ملی کرونا و شیوع این اپیدمی اســت.علیرضا محمودی تصریح 
کرد: در زمان ثبت نام دانش آموزان در مدارس هیئت امنایی شــهریه ای از والدین اخذ نمی شود. 
بعد از اینکه ثبت نام دانش آموز صورت گرفت و بازگشایی مدارس انجام و سال تحصیلی آغاز شد،  
با تشکیل و مصوبه انجمن و هیئت امنای مدرســه هزینه های برگزاری کالس های فوق برنامه به 
خانواده ها ابالغ می شود.به گفته محمودی، هر سال تشکیل کالس های فوق برنامه بعد از بازگشایی 
مدارس به وســیله انجمن اولیا و مربیان در شورای آن انجام می شــود و امسال با توجه به شیوع 
ویروس کرونا هر تصمیمی که برای تشکیل کالس های اصلی این مدارس گرفته شود،شامل فوق 
برنامه ها هم خواهد شد.رییس اداره ارزیابی و عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهان، گفت: اگر قرار شد کالس فوق برنامه ای به شکل حضوری و یا غیر حضوری برگزار 
شود، این شهریه ها اخذ شده و برگزاری این کالس ها داوطلبانه است و اجباری برای حضور همه 

دانش آموزان نیست.

افزایش نیاز به پالسمای کوویدی در اصفهان
با افزایش آمار ابتال به کرونا ، نیاز به پالســمای کوویدی در اصفهان افزایش یافت.مدیرکل انتقال 
خون استان با بیان اینکه روزانه ۶ واحد پالسما کوویدی در مرکز انتقال خون اهدا می شود که تمام 
آن به مصرف می  رســد،  گفت: با افزایش آمار ابتال به کرونا، نیاز روزانه مراکز درمانی استان بسیار 
بیشتر از تعداد دریافتی پالسما در مرکز انتقال خون است.مجید زینلی با اشاره به اینکه اهداکنندگان 
پالسما کوویدی کم و افرادی که می توانند پالسما کوویدی اهدا کنند نیز محدود است، گفت: در مرکز 
انتقال خون خواجوی اصفهان پالســمای درمانی از بیماران بهبود یافته کمتر از ۶۰ سال که بیماری 
زمینه ای نداشته باشند، دریافت می شود.وی با بیان اینکه مراجعه افراد برای اهدای پالسما بسیار 
کند است، گفت: بیماران بهبود یافته کرونا  ۲۸ روز بعد از بهبودی کامل می توانند ماهی یک بار برای 
اهدای پالســما به مرکز انتقال خون اصفهان مراجعه کنند.زینلی اشــاره به اینکه محدودیت های 
رفت وآمد به علت شیوع کرونا موجب کاهش اهداکنندگان خون شده افزود: در حال حاضر ذخایر 
خونی و فرآورده های خونی استان در حد نرمال و طبیعی است، اما نیاز به خون و فرآورده های خونی 

همیشگی است و به تمام گروه های خونی نیاز داریم .

اختالف قدیمی میان علوم پزشکی و آموزش و پرورش بر سر مدرسه تیز هوشان همچنان ادامه دارد؛

سندی که هنوز محل اختالف است

هنوز یک سال از مصوبه مجلس برای حذف »تنوع مدارس« و نگرانی ها 
درباره حذف یا ادغام مدارس ســمپاد نگذشــته که بحث دیگری درباره 
موقعیت فعلی شــعبه اصلی این مدارس در نصف جهان به صدا درآمده 
است. ســال 13۶۶ بود که حجت االســالم جواد اژه ای، با هدف تشکیل 
سیستمی برای کشف و پرورش دانش آموزان نخبه، سمپاد را  پایه گذاری 
کرد.  ساخت و ساز این مدارس در سال های پس از دفاع مقدس در کنار 
شهرها و موقعیت های مناسب شهری، در متراژهای مطلوب و بدون ایجاد 
مزاحمت برای  همســایگان و سکونت گاه های شــهری شروع شد. این 
روزها، فقط کافی است ســری به صفحات مجازی اینستاگرام  و توئیتر 
زده باشید. ترند این روزهای این صفحات، برای دانش آموختگان اژه ای، 
تنها یک چیز است؛ نگرانی بابت سرنوشت مدرسه ای که به نخبه پروری 
شهره اســت.۲۸ ســال پیش در زمانی که هنوز موضوعات علمی، فنی و 
علوم پزشکی همه در دانشگاه اصفهان  بود با رایزنی سازمان استعدادهای 
درخشان و دانشگاه اصفهان قطعه زمینی در محدوده شمال غربی دانشگاه 
برای ساخت مدرسه،  در زمان دکتر رزمجو رییس دانشگاه اصفهان، واگذار 
شد.چند سال که گذشت، درخواستی بین ســازمانی برای باز پس گیری 
زمین ها، مطرح شــد.با توجه به اختالف دو مجموعه وقت و رسیدگی به 
اختالف های دانشگاه تحت نظر دو وزارتخانه علوم و بهداشت به حکمیت 
دکتر حسن حبیبی معاون ریاست جمهوری، در کل کشور واگذار و با نظر 

این مقام مسئول منجر به ختم موضوع شد.ســال 139۲ بود که بار دیگر 
موضوع بین دســتگاهی مطرح و رای دادگاه بر وارد نبودن بحث مالکیت 
صادر شد تا موضوع بار دیگر خاتمه پیدا کند؛ اما دوباره بحث در اختیار قرار 
دادن این مدرســه به علوم پزشــکی و جابه جایی آن مطرح شده است.

رییس اداره حقوقــی و امالک آموزش و پرورش اصفهــان در این زمینه 
اظهار داشت: بحث این است که واگذاری سال 13۶۶ انجام شده و ریاست 
وقت علوم پزشکی هم امضا کرده اســت. بعد از آن آموزش و پرورش با 
اعتبارات سازمان نوسازی و بهسازی دو مدرســه احداث کرد.محمدرضا 
شیخی، گفت: سال 139۰، مستند سازی شده و سپس سند تک برگ به 
نام آموزش و پرورش البته به نمایندگی از دولت صادر شده و حاال آموزش 
و پرورش هم کار خود را در آن مکان انجام می دهد.وی ادامه داد: در سال 
13۸9 و 139۰ در کمیسیون حل اختالفات دستگاه های اجرایی، دانشگاه 
علوم پزشکی مساله ای را مطرح کرد با این مضمون که این اراضی چون از 
اراضی دانشــگاه بوده و با عنایت به اینکه دانشگاه هم نیاز به توسعه دارد، 
خواستار برگرداندن این زمین ها شد. در این سال ها چندین مرتبه در نهاد 
حقوقی ریاست جمهوری این مسئله مطرح شــد و تصمیمی هم گرفته 
نشد و به نتیجه نرســید.رییس اداره حقوقی و امالک آموزش و پرورش 
اصفهان، تصریح کرد: اسناد و مدارک همه موجود است و تا جایی که من 
اطالع دارم قرار نیست، اتفاق خاصی برای مدرسه بیفتد.شیخی در پاسخ 

به این سوال که اگر اسناد به نام آموزش و پرورش هست چرا علوم پزشکی 
دوباره اقدام کرده است، گفت: این سوالی است که دانشگاه علوم پزشکی 

باید پاسخگوی آن باشد.
به ندرت می توان جایــی را پیدا کرد که اینگونــه در دل فارغ التحصیل جا 
پیدا کرده باشد. حتی این مسئله در فارغ التحصیالنی که در خارج کشور 
هستند نیز به وضوح به چشــم می خورد  و این علقه را به مکان تحصیل 
دارند.احساس تعلق به مدرسه در تک تک فارغ التحصیالن دیروز و داشتن 
دغدغه در دانش آموزان امروز، موج می زند. احساس تعلق در آن دانش آموز 
قدیمی که حاال برای ادامه و پیشرفت در راهی که بنایش در مکتب شهید 
اژه ای نهاده شد به آن سوی مرزها سفر کرده است تا اویی که اکنون به نهاد 

آموزشی پا گذاشته است.
مدیر امور حقوقی و امالک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم در رابطه با 
رخدادهای اخیر اظهار داشت: این مسئله، مربوط به سال های گذشته است 
که هر دو نهاد در حال جســت وجوی راه حل و پایان دادن به این اختالف 
هستند.آرش زاهد، در پاســخ به این که این موضوع چندبار از سوی علوم 
پزشکی طی سال های مختلف مطرح شــده، چرا با توجه به سند رسمی 
آموزش و پرورش، علوم پزشکی، مجدد دست به این اقدام زده است، گفت: 
چه سند آموزش و پرورش باشد و چه ســند دانشگاه، هر دو به نام دولت 
جمهوری اسالمی است. یعنی بر ملکی که گفته می شود، زمین آموزش و 
پرورش است یا زمین دانشگاه؛ یک وحدت رویه ای وجود دارد، اینها همه 
اراضی دولت است.وی ادامه می دهد: در حال حاضر موضوع، تشخیص و 
تعیین اولویت هاست. اینکه اگر بشود در جایی بهتر از این مکان،  فضایی 
بزرگ تر و مناسب تر و با تکنولوژی امروز، نه تکنولوژی 3۰ سال پیش، یک 
مدرسه شهید اژه ای خیلی خوب ســاخت و در اختیار آموزش و پرورش 
قرار داد و در مقابل این امکان برای دانشگاه علوم پزشکی فراهم بشود که 
بتواند فضای فیزیکی خود را در آن عرصه توسعه دهد، یک تصمیم درست و 
معقول است.زاهد، در این باره که فارغ التحصیالن دبیرستان اژه ای معتقدند 
خروجی این مدرسه با سایر مدارس متفاوت است پس باید تصمیم بهتری 
برای آن گرفته شود، گفت: مگر این خشت و گل و منطقه جغرافیایی است 
که دانش آموز المپیادی بیرون می دهد؟یک ساختار فیزیکی قرار است در 
آینده از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل شود و در  شرایط اقتصادی فعلی و 
با توجه به بحث بودجه، اعتبارات، این حرف ، بیشتر شکل فانتزی و تا تحقق 
فاصله زیادی دارد اما این یک ایده معقول و قابل دفاع است که دانشگاه 
اصفهان یک دانشگاه و نگین است؛ اما می توانیم در هر گوشه شهر مدرسه 
داشته باشیم و باید داشته باشیم که پراکندگی جغرافیایی داشته باشد و 

دسترسی مردم به آن، آسان باشد. 

 برگزاری اولین دادرسی الکترونیک در مجتمع قضایی 
شهید بهشتی اصفهان

معاون دادســتان عمومــی و انقــالب مرکز اســتان و رییس مجتمع قضایی شــهید بهشــتی 
اصفهان گفت: اولین جلســه دادرســی الکترونیک از طریق برقراری ارتباط مستقیم با زندان در 
شــعبه 1۷ بازپرســی برگزار شد.وحید 
دادگســتر اظهار داشــت: با اســتقرار 
و نصــب تجهیــزات الزم در مجتمــع 
قضایی شــهید بهشــتی، اولین جلسه 
دادرســی الکترونیک از طریق برقراری 
ارتباط مســتقیم با زندان در شعبه 1۷ 
بازپرسی برگزار شــد.معاون دادستان 
عمومی و انقالب مرکز استان و رییس 
مجتمع قضایی شهید بهشتی اصفهان 
افزود: با توجه به تدابیر اتخاذ شــده و 
برنامه ریزی های منسجم انجام شده جهت بهره مندی محاکم حقوقی و کیفری و دادسرای ویژه 
مبارزه با ســرقت جهت بهره مندی از ظرفیت دادرســی الکترونیک، عالوه بر تسریع در رسیدگی، 
شاهد کاهش جرائم و تخلفات ناشــی از اعزام زندانیان، کاهش هزینه ها، رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی و... خواهیم بود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اعالم کرد:

 جریمه نقدی 12 میلیارد ریالی محتکران اقتصادی
 در اصفهان

مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: دو محتکر اقتصادی در اصفهان به بیش از 1۲ 
میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شدند.

غالمرضا صالحی ادامه داد: پرونده کشف لوازم یدکی خودرو به شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق 
تعزیرات حکومتی شهرســتان نایین ارجاع شد.وی  افزود: پس از بررســی این پرونده و احراز 
تخلف، عالوه برصدور حکم ضبط کاال های کشف شده به نفع دولت، دومتهم پرونده به اتهام حمل 
و همکاری در قاچاق کاال به پرداخت بیش از 1۲ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت 

محکوم شدند.

رییس پليس فتای استان:

vpn تلگرام، شگرد کالهبردار 16 ساله از آب درآمد
رییس پلیس فتای استان از شناســایی و دستگیری نوجوان 1۶ ســاله ای که با راه اندازی کانال 
تلگرامی فروش VPN و معرفی درگاه فیشینگ از متقاضیان کالهبرداری می کرد، خبر داد.سرهنگ 
سید مصطفی مرتضوی گفت: پس از شکایت تعدادی از شــهروندان مبنی بر برداشت غیر مجاز از 
حساب توسط فردی ناشناس در تلگرام که با تبلیغ و فروش VPN از آنها کالهبرداری کرده است، 
رسیدگی به موضوع در دســتور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.این مســئول انتظامی بیان 
 ،VPN کرد: با بررسی های انجام شده توسط كارشناسان مشخص شد متهم به بهانه دریافت وجه
خریداران را به درگاه جعلی پرداخت موسوم به فیشینگ هدایت و اقدام به سرقت اطالعات کارت 
بانکی آنها کرده است.وی افزود: متهم که نوجوانی 1۶ ساله بود با راه اندازی کانال تلگرامی اقدام به 
کالهبرداری از افراد کرده بود،در منزل خود شناسایی، دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شد.

با مسئولان جامعه

خبر روزاخبار

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

2۵0 ساختمان 
پرمخاطره در اصفهان 

شناسایی شد
مدیــرکل مدیریــت بحران اســتانداری 
اصفهان با اشــاره به تشکیل کارگروه ویژه 
شناســایی ســازه های پرخطر و آسیب 
پذیر در برابــر حریق و حــوادث، از وجود 
۲۵۰ مرکز و مجتمع پرمخاطره در اصفهان 
خبر داد.منصور شیشه فروش با اشاره به 
تشکیل کارگروه ویژه شناسایی سازه های 
پرخطر و آســیب پذیر در برابــر حریق و 
حوادث، اظهــار کرد: این کارگــروه در دو 
سال گذشــته ۲۵۰ مرکز و مجتمع آسیب 
پذیر را در اصفهان شناســایی کرده است 
که از این شمار یکصد ســاختمان نسبت 
به اعمال استانداردهای الزم و رفع نواقص 
اقدام کرده انــد و به مالــکان بقیه مراکز 
و ســاختمان های آســیب پذیر فرصت 
دو ماهــه برای اســتاندارد ســازی داده 
شــد.وی با بیان اینکه صنــوف و مالکان 
این مراکــز و ســاختمان ها در صورت بی 
توجهی بــه اخطارها به مراجــع قضایی 
معرفی خواهند شــد، گفت: کارگروه ویژه 
شناســایی ســازه های پرخطر و آسیب 
پذیر در برابر حریق و حوادث در 1۰۷ شهر 
استان اصفهان فعالیت می کند و اولویت 
آن بررســی ســاختمان های پرمخاطره 
ســطح اســتان با کاربــری آموزشــی، 
فرهنگی، مذهبی، بیمارستان ها، هتل ها، 
مجتمع های مســکونی فرســوده است.

مدیــرکل مدیریــت بحران اســتانداری 
اصفهان افزود: این کارگروه که متشکل از 
نمایندگان شرکت های گاز و برق، سازمان 
نظام مهندسی، شهرداری و آتش نشانی 
است مباحث فنی ســاختمان ها از جمله 
مقاومت سازه، سیستم حریق اضطراری، 
اســتاندارد ایمنی بــرق و گاز را بررســی 
می کند و در صورت ایمن نبودن به صنوف 
و مالکان فرصت اصــالح و رفع نقص در 

زمان بندی مشخص داده می شود.

آگهی فراخوان عمومی - انتخاب سرمایه گذار

سید محسن هاشمی- شهردار مبارکه م الف: 914819

شهرداری مبارکه با استناد مجوز مورخ 1399/۰3/1۰ هیات عالی سرمایه گذاری 
و به استناد مصوبه شــماره 99/۵1۷ مورخ 1399/۰4/1۰ شورای محترم اسالمی 
شهر مبارکه در نظر دارد پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری 
ارتباطات شبکه فیبر نوری را به صورت B.O.L.T به سرمایه گذار واجد شرایط طبق 

مشخصات خصوصی اعالم شده در شرایط فراخوان واگذار نماید. 
لذا متقاضیان می توانند اســناد و مدارک پروژه را همه روزه از تاریخ درج آگهی در 
روزنامه تا تاریخ 1399/۰۵/۰۸ از واحد امور قراردادهای شهرداری مبارکه واقع در 

مبارکه میدان انقالب- شهرداری مبارکه دریافت نمایند.
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری: از تاریخ درج 

نوبت دوم آگهی در روزنامه تا روز شنبه مورخ 1399/۰۵/11 تا پایان وقت اداری

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائی پیشنهادات: رأس ساعت 14/3۰ بعد از 
ظهر روز یکشنبه مورخ 1399/۰۵/1۲ در محل شهرداری

- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است.

- الزم به ذکر می باشــد، درصد اجاره بهای پرداختی به شــهرداری، درصد سهم 
شهرداری از هر جریمه بابت دوربین ها، مبلغ سرمایه گذاری جهت تجهیزات پسیو 
ثابت و به شرح ذیل بوده و مبلغ سرمایه گذاری جهت تجهیزات اکتیو، مبلغ سرمایه 
گذاری جهت توسعه پروژه و طول دوره مشا رکت به پیشنهاد سرمایه گذار می باشد 
و مالک تعیین برنده طول دوره مشــارکت بود و لذا کســانی که بهترین پیشنهاد 
جهت طول دوره مشارکت را ارائه نمایند بعنوان برنده فراخوان معرفی خواهند شد.

پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباطات نام پروژه
شبکه فیبر نوری و دوربین های پالک خوان، ثبت تخلف و نظارتی

سطح شهر مبارکهآدرس محل پروژه

۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )ریال(مبلغ سرمایه گذاری جهت تجهیزات پسیو

۵/۵ درصد از در آمد ناخالصدرصد اجاره بهای پرداختی به شهرداری بابت اهداف تجاری طرح فیبر نوری

۵۰ درصد از هر جریمهدرصد سهم شهرداری بابت اهداف تجاری دوربین های پالک خوان، نظارتی و ثبت تخلف

B.O.L.Tنوع مشارکت

مبلغ سپرده شرکت در فراخوان: سیزده میلیارد ریال )13/000/000/000 ریال( می باشد.

ابالغ اخطاریه
4/241 شماره نامه: 139904902003009013 شماره پرونده: 139804002003001248/1 
شماره بایگانی پرونده: 9801756/1 آگهی ابالغ اخطاریه محاسبه مهریه به نرخ روز- پرونده 
9801756 بدینوسیله به آقای علیرضا بهرامی الوی بدهکار پرونده کالسه فوق ساکن اصفهان 
شهرک زاینده رود فاز 2 کدپستی که طبق گزارش مامور پست، محل اقامت شما به شرح متن 
 سند شناخته نشــده و امکان ابالغ واقعی اجراییه آدرس اعالمی به شما میسر نگردیده است: 
در موضــوع پرونده اجرایی به کالســه فوق لــه خانم نیره ســادات فخــر زارع و علیه آقای 
علیرضا بهرامی الوی بدینوســیله اخطار می گردد طبق درخواســت بســتانکار و برابر آئین 
نامه اجرائــی قانون الحاق یــک تبصره به مــاده 1082 قانــون مدنی طبق ســند نکاحیه 
شــماره 5881 مورخ 88/02/09 تنظیمــی در دفترخانــه ازدواج شــماره 9 اصفهان قیمت 
یک عدد ســکه تمام بهار آزادی به مبلــغ 77/830/000 ریــال ارزیابی گردیده اســت که 
 مراتب بدین وســیله به شــما ابالغ می گردد لذا چنانچه به ارزیابی فوق معترض می باشــید 
 از تاریخ نشــر آگهــی ابــالغ لغایت پنــج روز اعتراض خــود را بــه همراه عین  ســکه به
 این اداره ارائه نمایید. م الف: 919264 زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ مزایده 
4/242 شماره نامه: 139904902003009006 شماره پرونده: 139804002003001248/1  
شــماره بایگانی پرونده: 9801756/1 آگهی ابالغ مزایده شماره 139903902003000037 
بدین وسیله به آقای علیرضا بهرامی الوی بدهکار پرونده کالسه فوق ساکن اصفهان شهرک 
زاینده رود فاز 2 کدپستی که طبق گزارش مامور پســت، محل اقامت شما به شرح متن سند 
 شناخته نشــده و امکان ابالغ واقعی اجراییه آدرس اعالمی به شما میسر نگردیده است ابالغ 
 می شود:  ششدانگ خودروی سواری سیستم پژو مدل 1379 تیپ 1600 آر.دی به شماره انتظامی
  13-516 ط 51 به رنگ طوسی روشــن به شــماره موتور 22327916969 و شماره شاسی

 IN 79717697 ظرفیت 4 نفر تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 نوع ســوخت بنزین تعداد سیلندر 
4 که در پارکینگ غدیر اصفهان متوقف می باشد و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در 
بازدید از خودرو، خودرو درب و گلگیر جلو چپ تصادف کرده و نیاز به تعمیر دارد گلگیر عقب چپ 

ضربه خورده- شیشه جلو شکســته آیینه بغل چپ شکسته- الستیک خودرو حدود 40 درصد 
قابل استفاده می باشد و طبق اعالم بســتانکار مورد وثیقه فاقد بیمه می باشد متعلق به آقای 
علیرضا بهرامی الوی فرزند اکبر که بموجب مهریه مندرج در سند نکاحیه 5881 مورخ 88/02/9 
دفترخانه ازدواج شماره 9 اصفهان در قبال قسمتی از طلب خانم نیره سادات فخر زارع و حقوق 
دولتی متعلقه به موجب نامه شماره 84312/57675189  مورخ 98/05/02 پلیس راهنمائی و 
رانندگی بازداشت گردید. از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 99/05/07 در اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در خیابان تاالر میدان 7 تیر به مزایده  گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
100/000/000 ریال )یکصد میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود.  الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به  خودرو در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری هزینه 
پارکینگ و غیره  تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمناً این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان مورخ 99/04/23 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد 
موکول می گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب 
تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واریز )دریافت از حسابداری 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان( بابت  پرونده کالسه فوق و به همراه  تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و 
 فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد. م الف:919322 

 زینب امینی مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان



سرمربی تیم ملی والیبال بانوان:

فدراسیون باید سهمیه بندی بازیکنان ملی را کمتر کند
سرمربی تیم والیبال دختران نوجوان درباره انتخابش به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان و ملغی شدن این حکم در یک ماه گذشته، اظهار داشت: بهمن ماه 
سال گذشته بود که به من گفتند داورزنی قرار است با من صحبتی داشته باشد. وقتی با او جلسه برگزار کردم مرا به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان انتخاب کرد. من 
از لطف و اعتماد رییس فدراسیون تشکر می کنم.فاطمه خمسه افزود: قرار بود اردوها از هفته اول اسفند آغاز شود؛ اما به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد. یک ماه 
پیش آقای تقوی با من تماس گرفت و گفت به دلیل لغو مسابقات آسیایی حکم من هم به عنوان سرمربی ملغی می شود. قطعا این تصمیم از سوی رییس فدراسیون 
بوده اما دلیل آن را نمی دانم چون مسابقات نوجوانان و جوانان تا جایی که می دانم لغو نشده و به زمان دیگری موکول شده است.وی همچنین درباره برنامه هایی 
که فدراسیون گذاشته از جمله تعیین جایزه برای تیم های اول تا سوم لیگ بانوان، گفت: این اتفاق کار جدیدی است. نمی گویم مبلغ باالست اما می تواند برای انگیزه 
تیم ها خوب باشد. در خصوص سهمیه بندی هم قبال این کار انجام شده بود؛ اما به نظرم باید تعداد را کمتر می کردند. با این تعدادی که مشخص کرده اند این بازیکنان 

در 2-3 تیم پخش می شوند. فکر می کنم همه بازیکنان نیاز به بازی دارند و تا زمانی که بازی نکنند نمی توانند به تیم ملی هم کمک کنند.
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سوال از سپاهان:

 این تیم قرار بود قهرمان شود؟
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حالی به تراکتور باخت که بازی رفت را با دو گل از این تیم برده بود، 
اما تبریزی ها در خانه توانستند انتقام آن شکست را بگیرند و خود را به پله دوم جدول رده بندی 
برسانند. بعد از این نتیجه، شاهد انتقادات نسبتا تند روزنامه های اصفهان و کانال های هواداری 
سپاهان از امیر قلعه نویی و شاگردانش بودیم که در مواردی با کنایه به تیم نوشتند، سپاهان چند 
هفته است که اصال نمی برد و حتی شکســت می خورد.شاگردان قلعه نویی در بازی های قبل هم 
امتیازات مهمی را مقابل تیم های پایین جدول نظیر ســایپا و پارس  جنوبی از دست داده بودند و 
با این حســاب نه تنها باید قید قهرمانی را بزنند بلکه باید به نایب قهرمانی و کسب سهمیه آسیا 
راضی باشند مگر این که در دیدار های آینده شکل کار عوض شــود و سپاهان دوباره روی دور برد 
بیفتد. این در شرایطی است که بسیاری معتقد بودند سپاهان قهرمان این فصل رقابت های لیگ 
برتر می شود.این طور به نظر می رسد که پس از عدم حضور سپاهان مقابل پرسپولیس و شکست 
انضباطی در آن پرونده، قلعه نویی شرایط چندان جالبی در اصفهان ندارد و حاال هم این ناکامی ها 
برای کسب سهمیه آسیا، فشار بیشتری روی این مربی وارد کرده است. از سوی دیگر، همچنان 
شایعات زیادی در مورد جدایی قلعه نویی در پایان فصل از این تیم به گوش می رسد، اما هیچ منبع 

رسمی چنین خبری را تایید نمی کند.

ایرانی ها، تاثیرگذارترین بازیکنان لیگ پرتغال
ســایت »گل پوینت« پرتغال به آنالیز بازیکنان تاثیرگذار در گلزنی تیم هایشــان در فصل 2۰۱۹-
2۰2۰ پرداخت که نکته جالب در این آنالیز صدرنشــینی دو مهاجم ایرانی شاغل در این لیگ بود.

مهرداد محمدی، مهاجم آوس که تیمش به دســته پایین تر ســقوط کرده، صدرنشین این آمار 
تاثیرگذاری در گل های زده تیمش بود. اگرچه آوس گل های بســیار کمــی در این فصل به ثمر 
رســانده، ولی محمدی با مشــارکت در ۶۴ درصد تمام گل های تیمش صدرنشــین شد.مهدی 
طارمی، مهاجم ریوآوه که فصلی رویایی را به همراه تیمش پشــت ســرمی گذارد با مشارکت در 
 ۶2 درصد گل های تیمش در این فصــل در رده دوم تاثیرگذارترین بازیکنــان فصل لیگ پرتغال

 قرار گرفت.

مس کرمان دوباره لیگ برتری می شود؟
هفته سی ام لیگ دســته اول در حالی شنبه شــب به پایان رســید که در یکی از حساس ترین 
بازی ها، شــاگردان مجتبی حســینی به مصاف اســتقالل خوزستان رفتند و توانســتند ۱۰ نفره 
حریف خوزســتانی خود را شکســت دهند تا هــم به بازی های بدون شکســت رقیــب پایان 
بخشــند و هم روند شکســت ناپذیری خود را همچنان حفظ کنند تا بخت صعــود به لیگ برتر 
را به دســت آورند. آن ها که در آغاز نیم فصل دوم، شــانس خــود را برای صعود بــه لیگ برتر 
کم رنــگ می دیدند، ۱۱ هفته متوالی اســت که رنگ باخــت را به خود ندیده اند و چشــم انتظار 
لغزش دیگر مدعیــان بودند تا در جدول جایگاه خود را بهبود بخشــند؛ لغزشــی که ســرانجام 
طی دو هفته اخیر از ســوی شــاگردان خطیبی با ثبت دو شکســت رخ داد و باعث شد تا اکنون 
مسی ها با  ســه امتیاز اختالف در جایگاه دوم جدول رده بندی حضور داشــته باشند.چهار هفته 
به پایان فصل باقی مانده اســت و در یک دوئل شــش امتیازی باید مس کرمــان و آلومینیوم 
اراک به مصاف یکدیگر برونــد؛ دیداری که خود می تواند سرنوشــت مســافر جدید لیگ برتر 
را مشخص کند. صدرنشــینی مقتدرانه مس رفسنجان باعث شده اســت تا تقریبا صعود آن ها 
به لیگ برتر مسجل شــده باشــد و برای ســهمیه دوم، تیم هایی چون مس کرمان، آلومینیوم 
 اراک، خوشــه طالیی ســاوه و نود ارومیه مدعی هستند که بخت و شــانس مس کرمان از همه 

بیشتر است.

وقتی سرخ پوشان پایتخت اسیر حاشیه نشدند؛

ثبت رکورد هزارتایی پرسپولیسی ها در لیگ برتر

شاگردان یحیی گل محمدی با یک گل از   سمیه مصور
سد تیم آماده فوالد خوزستان گذشتند تا 
با کســب پنجمین پیروزی متوالــی در این دوره از رقابــت ها فاصله 
چندانی با کســب عنوان قهرمانی نداشته باشند، عنوانی که البته روی 
کاغذ برای آن ها مسلم شده اســت. هفته بیست و پنجم رقابت های 
لیگ برتر فوتبال کشور در شرایطی عصر شنبه با برگزاری دیدار تیم های 
پرسپولیس تهران و فوالد خوزســتان به پایان رسید که سرخ پوشان 
پایتخت با شکست شــاگردان نکونام با اختالف ۱5 امتیازی بر صدر 

جدول تکیه زدند.
 پرسپولیسی ها در حالی موفق به کسب ســه امتیاز این دیدار شدند 
که امتیاز آنهــا در مجموع فصول لیــگ برتر به ۱۰۰۰ امتیاز رســید. به 
عبارتی آنها تاکنون میانگیــن 52.۶ امتیاز در هر فصل را ثبت کرده اند 
که رقم قابل توجهی به حساب می آید. البته ســرخ ها در پنج فصل 
اخیر میانگین بیش از ۶۰ امتیاز در هرفصل را توانسته اند کسب کنند و 
همین عملکرد باعث شد تا خیلی زود به هزارمین امتیاز خود در لیگ 
برتر خلیج فارس دست یابند. سرخ پوشــان پایتخت در این فصل از 
رقابت های لیگ برتر نیز هم چون ســه فصل گذشــته به نتایج قابل 

قبولی دســت یافته اند، نتایجی که بدون شک یحیی گل محمدی در 
آن نقش قابل توجهی داشته است. شاگردان یحیی در شرایطی موفق 
به برتری مقابل تیم فوالد شدند که این ســومین برد متوالی قرمزها 
با نتیجه یک بر صفر بود تا آمار فوق العاده پرســپولیس با یحیی نیز 
ادامه یابد. تا امروز تنها تیم لیگ برتری که توانســته از پرســپولیس 
یحیی امتیاز بگیرد »استقالل« بوده و پرسپولیس مدل گل محمدی 
سایر حریفانش را برده تا یحیی از روزی که ســرمربی این تیم شده 
 از 27 امتیاز ممکن موفق به کسب 25 امتیاز شــده باشد. با این آمار 
فوق العاده در لیگ کمترین پاداش برای سرمربی موفق پرسپولیس 
البته قهرمانی اســت تا سرخ پوشــان پایتخت به چهارمین قهرمانی 
متوالی خود در این دوره از مسابقات دست یابند. یحیی در بازی های 
این فصل حتی وقتی مهره های کلیدی اش را از دســت داد، انسجام 
تیمی اش را حفظ کرد. پرسپولیس بدون مهدی ترابی، بدون علیرضا 
بیرانوند، بدون وحید امیری، بدون ســیدجالل حسینی، بدون کمال 
کامیابی نیا، بدون محمد انصاری، بدون محمد نادری، بدون شــجاع 
خلیل زاده و ... باز هــم بازی هایش را با پیروزی  تمــام می کرد. آنها 
بدون مدیرعامل هم این کار را می کردند. بعید است بتوان استمرار در 

موفقیت را به شانس و حمایت تقلیل داد.
خالصه کردن موفقیــت این تیم در طعنه هایی ماننــد حمایت وزیر و 
برگردان وزیر و شوت وزیر و ســوت وزیر و ... ساده سازی ماجراست 
و البته زمینه ساز موفقیت متوالی پرســپولیس. تا وقتی که حریفان 
به جای تمرکز روی زمین و تالش بــرای متوقف کردن قرمزها، درگیر 
حاشــیه ها و کشــف روابطی از این دست هســتند، برای آنها فرش 

قهرمانی پهن می کنند.
در فصل گذشــته تراکتور در برهه هایی به مراتب از پرسپولیس فوتبال 
بهتری بازی می کرد، در این فصل استقالل حتی با یک بازی کمتر، ۶ 
گل بیشتر به ثمر رسانده، ســپاهان هم تا قبل از خودزنی با خودداری 
از رویارویی با پرســپولیس در دیدار خانگی، شانس قهرمانی داشت 
اما ورود خود آنها به حاشیه ها بیشــترین کمک را به پرسپولیس کرد 
تا ســرخ ها  با خیال راحت در فکر برگزاری دیدارهای باقی مانده این 
دوره از رقابت ها و البته جشــن قهرمانی باشند. پرسپولیِس مدل گل 
محمدی در رقابت های باشگاهی آســیا نیز می تواند موفق باشد اگر 
بازیکنان این تیم همان عملکردی که در رقابت های لیگ برتر را از خود 

ارائه داده اند در آن رقابت ها نیز به نمایش بگذارند.

نوشاد عالمیان، تنها بازیکن تنیس روی میز ایران 
اســت که در کنار مدال های رنگارنگ از مسابقات 
بیــن المللی مختلف، ســابقه حضــور در دو دوره 
بازی های المپیک )المپیک 2۰۱2 لندن و 2۰۱۶ ریو( 
را هم دارد.وی برای کســب سهمیه سومین حضور  
متوالی در بازی های المپیک آماده می شــد که به 
خاطر کرونا و مانند دیگر ورزشکاران خانه نشین شد 
و مجبور به پیگیری انفرادی تمریناتش؛ ادامه این 
شرایط اما انگیزه وی را تا حد زیادی کم کرده است 
به خصوص که آسیب نداشتن مزایایی مانند شغل 
و حقوق هم در این دوران بیشتر از همیشه برای او 
نمود پیدا کرده است.این در حالی است که نوشاد 
عالمیان، تاریخی ترین مدال تنیس روی میز ایران 
را در اختیار دارد. این مــدال در جریان بازی های 

آســیایی 2۰۱۸ اندونزی بعد از 52 سال به دست 
آمد. عالمیان با صعود به مرحله نیمه نهایی، تنیس 
روی میز ایران را بعد از نیم قرن در بخش انفرادی 
صاحب مدال آســیایی )برنز( کرد با این حال وی 
از شــرایط این روزهایش خیلی راضی نیست و به 
خصوص از بی توجهی مســئوالن گالیه مند است.

عالمیان با تاکید بر اینکه کرونا تمام برنامه هایش 
را در بخش باشــگاهی و ملی مختل کرد، گفت: در 
این شرایط متحمل آسیب مالی زیادی شدم چون 
دریافتی هایم قطع شد درحالی که نه شغلی دارم نه 
منبع درآمد ثابتی به عنوان حقوق. این چپ دست 
تنیس روی میز ایــران تاکید کــرد: منبع درآمد و 
دریافتی هایم از مسابقات باشگاهی بود که به خاطر 
کرونا لغو شدند. البته مسئوالن تیم اعالم کرده اند 

که طبق قــرارداد پرداختی به ما خواهند داشــت؛ 
اما مشخص نیســت که انجام شــود. عالمیان با 
بیان اینکه از 5 - ۴ ماه پیش این شــرایط را دارد، 
خاطرنشان کرد:  در واقع از جیب هزینه می کنم و 
می خورم، کســی هم به فکرمان نیست که وقتی 
شــغل و درآمد نداریم، چه می کنیم. االن هم این 
صحبت ها را مطرح می کنم، اصال نمی دانم فایده 
دارد یا نه؛ من بارها درخواست استخدامم را مطرح 

کرده ام،اما اصال به نتیجه نرسیده است.

صدای نوشاد هم درآمد؛

عالمیان: چند ماه است از جیب می خورم

خبر روز

ایگواین باید مثل »زالتان« باشد و کمتر گریه کند!
ستاره کروات میالن یکی از بهترین بازیکنان این تیم در فصل جاری رقابت های سری آ بوده و در ۱5 
مسابقه اخیر روسونری، ۱۰ گل برای این تیم به ثمر رسانده است. او حاال در مصاحبه ای به مسابقه 
جالب بین دو تیم میالن و یوونتوس که اخیرا برگزار شد و در ابتدا میالنی ها با دو گل از حریف خود 

عقب افتاده اما نهایتا با نتیجه ۴-2 به پیروزی دست یافتند، اشاره کرده است.
آنته ربیــچ در مصاحبه ای با گاتزتا دلو اســپورت گفــت: »در واقع دو ربیچ وجــود دارد. در زندگی 
خصوصی من بســیار ســاکت و آرام هســتم چرا که دوســت ندارم خیلی دربــاره من صحبت 
شــود. در زمین مســابقه اما یک آنته دیگر وجود دارد که برای همه توپ ها مــی جنگد.در دیدار 
مقابــل یوونتوس من در بخشــی از بــازی چیزی بــه ایگواین گفتــم. هرگز طرفــدار بازیکنانی 
مثل او نیســتم؛ بازیکنانی که بســیار تنومند هســتند اما هر وقت به شــکلی کامــال آرام لمس 
می شــوند، به مدت ســه دقیقه روی زمین می افتد. این اتفاق در مورد فدریکو برناردســکی نیز 
رخ می دهــد؛ کاری که او در دیدار مقابل اســپال نیز انجــام داد.زالتان ابراهیموویــچ نیز در طول 
یک بازی ضربات بســیار زیــادی را متحمل می شــود؛ اما بالفاصلــه بلند می شــود و به کارش 
 ادامه می دهــد. دیگران نیز مثــل ایبرا باشــند و نباید اینگونــه همچون ایگواین و برناردســکی

 گریه کنند.«

واکنش »سانچو« به شایعات جدایی از دورتموند
جیدون سانچو از زمان جدایی از منچسترسیتی و پیوستن به دورتموند نمایش های فوق العاده ای 
را در ترکیب تیم آلمانی ارائه داده و اوج کار او نیز به فصل جاری رقابت های بوندس لیگا برمی گردد؛ 
جایی که او در 32 بازی برای زنبور ها آمار خیره کننده ۱7 گل و ۱۶ پاس گل را به ثبت رساند.همین 
عملکرد فوق العاده ستاره انگلیسی باعث شده که تیم های زیادی خواهان جذب این بازیکن باشند 
که از دو باشگاه منچســتر یونایتد و لیورپول به عنوان مهم ترین آنها یاد می شود. از طرفی چلسی 
نیز یکی دیگر از مشتریان سانچو به حساب می آید؛ اما با این حال گفته می شود که این تیم لندنی 
با وجود خرید تیمو ورنر و حکیم زیاش و همچنین جذب احتمالی کای هاورتز، تمایل چندانی به 
خرید این بازیکن ندارد.جیدون سانچو حاال در جدیدترین مصاحبه خود به این شایعات واکنش 
نشان داده است. او در این باره گفت: »من نمی دانم چه چیزی بگویم. صحبت درباره آینده بسیار 
دشوار است. شــما هرگز نمی دانید که چه اتفاقی رخ خواهد داد پس باید صبر کنیم و ببینیم که 
چه می شود.« ســانچو در ادامه صحبت های جالبی را درباره رونالدینیو انجام داد و گفت: » من 
قبال ویدئوهای مربوط به او را تماشا می کردم. رونالدینیو یک اتفاق ویژه و بزرگ برای من بود. او 
 کارهایی انجام می داد که هیچ کس دیگری قادر به انجام آن نبود؛ به همین خاطر من او را خیلی 

دوست داشتم.«

»ژاوی« به یک شرط سرمربی بارسلونا می شود
ایــن روزها احتمــال برکناری کیکه ســتین، ســرمربی بارســلونا به دلیــل ناکامــی در اللیگا و 
تقدیم قهرمانی به رئال مادرید در رســانه ها مطرح می شــود.در همین راســتا فلوران تورچوت، 
خبرنگار معروف فرانســوی در مصاحبه با نشــریه »اکیپ فرانســه«درباره آینده ســتین، گفت: 
این طبیعی اســت که بارتامئو با ســتین جلســه برگزار کند چون همــه به دنبال این هســتند تا 
نتایج بهتر شــود. این جلســه برای بهبود وضعیت بارســلونا در آینده اســت.وی درباره احتمالی 
جانشینی ژاوی به جای ســتین، گفت: ژاوی در تابســتان هدایت بارســلونا را برعهده نمی گیرد. 
او تا تابســتان ســال آینده منتظر می ماند تــا ویکتور فونت بــه عنوان رییس بارســلونا انتخاب 
شــود. قرار اســت انتخابات جدید ریاســت باشــگاه بارســلونا در ســال 2۰2۱ برگزار شــود. در 
 صــورت انتخاب فونت به جــای بارتامئو، بدون شــک ژاوی به عنوان ســرمربی جدید بارســلونا

 انتخاب می شود.

فوتبال جهان

 روح ا... باقری و
 پایان نیمکت نشینی 

با وجود مصدومیت محمد عباس زاده، روح 
ا... باقری که بازی در استقالل را تجربه کرده 
هنوز به مهره ثابتی در تیم نســاجی تبدیل 
نشده است. نســاجی به طور حتم فرصت 
خوبی برای روح ا... باقری اســت که دوباره 
خودی نشــان دهد و در لیگ برتر خود را به 
عنوان یک گلزن شــاخص مطرح کند. او در 
هفته هــای اخیر ودر بازی بــا صنعت نفت 
و نفت مسجد ســلیمان بیشــتر در دقایق 
پایانی در ترکیب نســاجی قرار گرفت. البته 
همین دقایق هم کافی بود که روح ا... با باز 
کردن دروازه حریفان خود را اثبات و دوباره 
به مهاجم ثابتی تبدیل شود. روزهای خوب 
برای روح ا... باقری در صورتی ساخته می 
شــود که این بازیکن خاطــرات حضور در 
اســتقالل و حتی شــهر خودرو را فراموش 
کند؛ روزهایی که شاید به زعم خودش بهای 
الزم به وی داده نمی شد. در این صورت این 
مهاجم با تجربه یک بازی دیگر با نســاجی 
خودرا نشــان خواهد داد و دوباره روزهای 
خوبی خواهد ســاخت. نساجی بازی های 
حساســی را پیش رو دارد. بــازی در برابر 
تیم هایی چون اســتقالل – پرسپولیس – 
سپاهان – شهر خودرو – فوالد و ذوب آهن؛ 
این بــازی ها فرصت خوبی بــرای روح ا...

باقری است که دوباره نشــان دهد مهاجم 
توانمندی است.

 بــازی در برابر تیم های اســتقالل در هفته 
پیش رو و بازی با شــهر خــودرو در هفته 
پایانــی به طور حتــم به انــدازه کافی برای 
این مهاجم انگیــزه ایجاد خواهــد کرد که 
چهارچوب دروازه را نشانه رود. در روزهایی 
که نساجی به شــرایط ایده آل خود نزدیک 
شده و محمد عباس زاده را در ترکیب ندارد؛ 
به طور حتــم وقت روی نیمکت نشســتن 
نیست. نســاجی برای ادامه سیر صعودی 
نیاز به حضــور روح ا... باقری آماده و ســر 
حــال درون زمیــن دارد تا با نشــانه گیری 
 چهارچــوب دروازه حریفــان، رتبــه تــک
 رقمی اش را در جدول رده بندی حفظ کند.

 تا امروز تنها تیم لیگ برتری که توانسته از پرسپولیس 
یحیی امتیاز بگیرد »استقالل« بوده و پرسپولیس 
مدل گل محمدی سایر حریفانش را برده تا یحیی از 
روزی که سرمربی این تیم شده از 27 امتیاز ممکن 

موفق به کسب 25 امتیاز شده باشد

مستطیل سبز

وز عکس ر

پیشکسوت بسکتبال اصفهان 
بر اثر بیماری کرونا درگذشت 
محمد پاکروان، بازیکن و مربی سابق بسکتبال 
اصفهان که با بیماری کرونا دســت و پنجه نرم 
می کرد،  شنبه شــب بر اثر این بیماری جان به 
جان آفرین تســلیم کرد.پاکروان ســا ل ها در 
ســمت مدیر روابط عمومــی اداره کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان فعالیت می کرد و پیش 
از ابتال به کرونا، مسئولیت حوزه دفتر مدیریت و 

تشریفات این اداره کل را بر عهده داشت .
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معاون شهردار اصفهان:

 محدودیت های کرونایی، اجرای هیچ پروژه ای را
 متوقف نکرده است

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان گفت: تمامی پروژه های فنی و عمرانی با رعایت پروتکل های 
بهداشتی فعال و در حال اجراست.ایرج مظفر اظهار کرد: رعایت دستورالعمل های بهداشتی طبق مصوبات 
ستاد مقابله با شیوع کرونا به همه پیمانکاران ابالغ شده و دستگاه های ناظر بر اجرای پروژه ها و مدیران 
نیز مسئول نظارت بر رعایت دستورالعمل ها هستند.وی با اشاره به تشکیل جلسات راهبردی کارگاهی 
با حضور مشاوران، مدیران و پیمانکاران به صورت مســتمر، تصریح کرد: در جلسات راهبردی کارگاهی 
مشکالت اجرای پروژه ها بررسی و راهکارهای الزم ارائه و گره ها گشوده می شود.معاون عمران شهری 
شهردار اصفهان با اشاره به پروژه های شــاخص اصفهان نظیر مرکز همایش های بین المللی اصفهان، 
مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح شهید سردار سلیمانی و پل آفتاب، گفت: همت مدیریت شهری بر 
پیشبرد قوی و بدون وقفه اجرای پروژه ها بوده و کمبود بودجه همچنین محدودیت های شرایط مقابله با 
شیوع کرونا، مانع از اتمام به موقع پروژه ها نخواهد بود.وی، از اشتغال بیش از پنج هزار نفر در پروژه های 
عمرانی شهر خبر داد و اظهار کرد: در پی اجرای پروژه های کوچک و بزرگ عمرانی در شهر، زمینه اشتغال 
تعداد زیادی از افراد فراهم شده به طوری که در پروژه مرکز همایش ها به طور متوسط روزانه ۴۵۰ تا ۵۰۰ 
نفر مشغول کار هستند.مظفر خاطرنشان کرد: در پروژه مجموعه پل های شهید سردار سلیمانی حدود ۴۰۰ 
نفر، در تقاطع آفتاب ۲۵۰ نفر، در سالن گلستان شهدا ۲۵ نفر و در هر ایستگاه قطار شهری حداقل ۴۰ تا 

۴۵ نفر به طور مستقیم مشغول کار و تالش هستند.

  به لطف فرهنگ باالی اصفهانی ها در استفاده  از ماسک
 و رعایت پروتکل های بهداشتی؛

نجات اصفهان از وضعیت قرمز
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در صد و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهراصفهان با 
اشاره به قسمتی از بیانات رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
رابطه با ارتباط دولت و مجلس، اظهار داشت: امروز همه وظیفه داریم به گونه ای صحبت و عمل کنیم که 
امید به آینده در مردم تقویت شود، در طول چهل و یک سالی که از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد تمامی 
دولت ها در زمان خود و در فرصتی که در اختیار داشتند تالش داشته اند امور مردم را به گونه ای مدیریت 
کنند که کشور با حداقل مشکالت اداره شود. علیرضا نصراصفهانی با تاکید بر اینکه سعی دولت ها بر این 
بوده است که توسعه و پیشرفت جامعه اسالمی را در ابعاد مختلف رقم زده و خاطرات خوبی را از خود به 
یاد بگذارند، گفت: قطعا در هر دوره مدیریت در هر کدام از ارکان و سطوح یکی از خواسته ها و آرزوهای 
افراد این است که در زمانی که مسئول هستند به بهترین نحو ممکن به مردم خدمت رسانی کنند و کسی 
نمی خواهد در دوران مسئولیت و مدیریتش کاستی و نارسایی وجود داشته باشد و به خاطر آن ها مورد 
سوال واقع شود. نصراصفهانی در ادامه خاطرنشان کرد: باید ۴۱ سال فعالیت را با هم در یک صفحه ببینیم 
و این را بپذیریم که همه در طول این زمان در کامیابی ها و ناکامی های احتمالی مشــارکت داشته ایم، 
بنابراین هیچ کس نباید مشکالت را به گردن دیگری بیندازد و کسی هم نباید در این شرایط فرار رو به جلو 
داشته باشد، چراکه همه چه در زمانی که درآمد نفتی کشور ۸۰۰ میلیارد دالر بود و چه امروز که با مشکالت 
متعدد اقتصادی روبه رو هستیم و باید کشور را بدون اتکا به نفت و در شرایط سخت تحریم مدیریت کنیم، 
تالش کرده اند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: همه 
برای استمرار و ادامه باید بکوشیم که به بهترین نحو ممکن مسائل را به پیش ببریم، اینکه زمانی را برتر و 
زمانی را بخواهیم با سیاه نمایی در منظر مردم بد جلوه دهیم از انصاف به دور است.رییس شورای اسالمی 
شــهر اصفهان در ادامه از مردم جهت رعایت توصیه ها و پروتکل های بهداشتی تشکر و بیان کرد: مردم 
اجازه ندادند اصفهان به سمت وضعیت قرمز کشانده شود، بر اساس اطالعات موجود ۷۵ درصد مردم 

اصفهان از ماسک استفاده می کنند.

وقتی شایعات دست از سر حمام شیخ بهایی بر نمی دارند؛

حاشیه های ناتمام یک بنای تاریخی

      نرگس طلوعی چند وقتی اســت که حمام شیخ بهایی 
دوباره بر ســر زبان ها افتاده و شایعاتی 
مبنی بر تخریب و فــروش آن در فضای مجازی به گوش می رســد، 
شــایعاتی که این بار حکایت از تخریب این حمــام تاریخی به منظور 
ســاختن هتل دارد ولی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 

گردشگری استان اصفهان آنها را تکذیب می کند.
فریدون اللهیاری با بیان اینکه حمام شیخ بهایی جزو آثار ثبت شده در 
فهرست میراث ملی ایران است و چنین آثاری را نمی توان تخریب کرد، 
می گوید: هیچ انسان عاقلی خبر تخریب حمام شیخ بهایی را باور نمی 

کند، تخریب و فروش این حمام تاریخی کذب است.
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان، حمام شیخ بهایی در مالکیت میراث فرهنگی قرار دارد و آنچه 
در مالکیت میراث باشد قابل فروش نیست؛ اما بهره برداری های بلند 
مدت از بنا امکان پذیر بوده که از طریق صندوق احیای بناهای تاریخی 

و یا از طریق ماده ۲۷ انجام می شود.
اللهیاری در این باره می گوید: بهره برداری با مدت زمان مشــخص و 

تحت نظارت میراث فرهنگی انجام می شود و هرگونه مداخله در آثار 
تاریخی ممنوعیت دارد.هر  اقدام و مرمتی کــه صورت می گیرد الزم 

است توسط کارشناسان میراث فرهنگی انجام شود.
وی با توضیح اینکه حمام شیخ بهایی را ســال گذشته مرمت کردیم، 
عنوان می کند: وضعیت پایداری و استحکام این اثر ملی در وضعیت 
خوبی قرار دارد؛ اما داخل بنــا از نظر ظاهری و تزئینات نیازمند مرمت 

است.
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان، مرمت داخلی حمام شیخ بهایی در دستور کار اداره کل میراث 
فرهنگی اصفهان اســت؛ اما تعریف کاربری به عنوان حمام یا موزه و 
… جای بحث دارد که پس از مشــخص شدن کاربری، مرمت داخلی 

انجام می شود.
 اللهیــاری ادامه می دهــد: این حمام بــا توجه به اینکه ۴۰۰ ســال 
فعال بوده  به شــدت آســیب دیده اســت، نیروهای مــا تمام الیه 
هایی که طی این ۴۰۰ ســال در ســقف، دیوارها و کــف حمام ایجاد 
شــده را بر می دارند تا به الیه اصلی صفوی برســند تــا وقتی به الیه 

اصلی در دوران صفوی رســیدند مرمت های اصلــی را انجام دهند. 
به گفته مدیــر کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهان در مرحله دوم مرمت اقداماتی مثل مرمت ســتون 
ها، ســقف، آبراهه ها، کاشــی ها و استحکام بخشــی قسمت هایی 
که نیاز به اســتحکام دارد انجام می شــود که اگر اعتبــارات و ردیف 
 مالی سال ۹۹ ابالغ شــود کمتر از شــش ماه مرمت این اثر به پایان

 می رسد.
حمام شیخ بهایی، ظاهری همچون ســایر حمام های عمومی ایران 
دارد؛ اما نکته ای که آن را متفاوت ساخته، گرم شدن آن به وسیله یک 
شعله است. این بنا که به حمام اسرار آمیز اصفهان هم شهرت دارد در 
دوران سلطنت شاه عباس اول صفوی ساخته شده است. روایت های 
گوناگونی درباره چگونگی گرم شــدن آب این حمام که توســط شیخ 
بهایی از علمای معروف عصر صفوی احداث شده وجود دارد، روایت 
هایی که هنوز هیچ کدام به طور قطعی مورد تایید قرار نگرفته اســت. 
حمام شیخ بهایی در سال ۱3۷۷ با شماره ثبت ۲۰63 در فهرست آثار 

ملی ایران به ثبت رسید.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
در خصوص نحــوه مدیریت پســماندهای حاصل از 
استفاده از ماسک و دستکش یک بارمصرف، اظهار کرد: 
با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و احتمال باالی 
انتقال بیماری کووید-۱۹، ماسک و دستکش یک بار 
مصرف به اقالم مصرفی پرکاربردی تبدیل شــده که 
حجم زیادی از پسماندها را تولید و روانه محیط زیست 
می کنند و شهروندان نیز در مواجهه با آن، برخوردهای 
گوناگون و بعضا غیربهداشــتی با این نوع پسماندها 
دارند.رحیم محمدی در مورد ماهیت و مدیریت این نوع 
از پسماندها توضیح داد: با توجه به این که این نوع اقالم 
می توانند در تماس مستقیم با محیط های آلوده قرار 

بگیرند و آلوده به این ویروس و دیگر عوامل بیماری 
زا شوند،بنابراین صحیح نیســت که همراه با پسماند 
خشک به ایستگاه بازیافت یا خودروهای جمع آوری 
تحویل داده شوند زیرا می تواند برای سالمت شهروند 
و عوامل جمع آوری خطرآفرین باشند و یا چهره محیط 
زیست شهری را نازیبا و مخدوش کنند.وی در خصوص 
نحوه مدیریت پسماند ماسک و دستکش های یک بار 
مصرف ادامه داد: از این رو شهروندان الزم است پس 
از استفاده از ماسک و دستکش یک بار مصرف آن ها 
را درون کیسه جداگانه و همراه با پسماند تر قرار داده 
و رأس ســاعت ۲3 در شــب های مقرر جلوی درب 
منزل قرار دهند تا از طریق عوامل جمع آوری پسماند 
تر جمع آوری و با روش های مناسب در لندفیل های 
استاندارد دفن شــوند و آلودگی های ناشی از آن در 

محیط زیســت انتشــار نیابد. محمدی تاکید کرد: با 
توجه به اطالع رسانی ها و آگاهی بخشی های صورت 
گرفته در مورد این ویروس و همچنین خطراتی که در 
کمین محیط زیست است، شهروندان باید از رهاسازی 
این پسماندها در محیط های شــهری پرهیز کنند و 
پسماندهای خود را به نحوی مدیریت کنند که منجر به 
انتشار آلودگی نشوند. وی تاکید کرد: فراموش نکنیم 
ایام شیوع کرونا، متفاوت از دیگر زمان هاست و خطر 
انتقال بیماری برای همه شهروندان اعم از کارگر، خانه 
دار، کارمند و ... به یک میزان وجود دارد و تنها شــرط 
حفظ سالمت و مقابله با بیماری رعایت موارد بهداشتی 
است و مدیریت صحیح پسماندهای مربوط به لوازم 
حفاظت فردی یکی از این موارد بهداشــتی محسوب 

می شود. 

تاکید مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

شهروندان ماسک و دستکش مصرف شده را تنها با 
پسماند تر تحویل دهند

مرمت داخلی حمام شیخ بهایی در دستور کار اداره 
کل میراث فرهنگی اصفهان است؛ اما تعریف کاربری 
به عنوان حمام یا موزه و … جای بحث دارد که پس از 

مشخص شدن کاربری، مرمت داخلی انجام می شود

نوازش؛ نیاز حیاتی سالمند موفق
باغ تجربه وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان در وبینار تخصصی 
با عنوان »فصل جدید زندگی« به موضوع ســالمند موفق و فعال پرداخت.کارشناسان این وبینار 
به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که عشق به عنوان شاخص کیفیت زندگی در دوران سالمندی 
چه معنایی دارد، نبود آن چه مضراتی دارد و ســالمند موفق و فعال کیســت؟هدا زمانیان، مدرس 
روان شناسی و مشاور تحلیل رفتار متقابل در این وبینار تخصصی، با بیان اینکه انسان از لحظه ای که 
به دنیا می آید به دنبال عشق است، اظهار داشت: بیشتر در اشعار، فیلم ها و داستان ها درباره عشق 
شــنیده ایم و به این مقوله کمتر به صورت علمی پرداخته شده اســت. وی، تبادل نوازش در جهت 
تنظیم هیجان را تعریف عشق در نظریه تحلیل رفتار متقابل دانست؛ به زبان ساده تر من احساس 
تو را خوب می کنم و اجازه می دهم تو هم احساس من را خوب کنی.زمانیان، درباره معنای نوازش و 
تبادل آن گفت: هر نوع درک حضور دیگری، دریافت توجه و همین که افراد بدانند مورد توجه بوده و 
نادیده گرفته نشده اند و حس خوبی از طرف مقابل دریافت کنند به معنای دریافت نوازش است.در 
ادامه میثم شجاعی، مشاور روان شناسی و مدرس تحلیل رفتار متقابل تاکید کرد: سالمندی موفق 
و فعال است که عشق داشته باشــد و بتواند نوازش تبادل کند.زمانیان در این باره بیان کرد: نوازش 
برای تمام انسان ها به  خصوص سالمندان نیازی حیاتی است و مانند دیگر نیازهای اولیه انسان، 
نبود آن حیات ما را به خطر می اندازد. انســان از لحظه ورود به دنیا به دنبــال تامین نیاز به نوازش 
است و اهمیت و ضرورت آن در دوران سالمندی چندبرابر می شود چون زمانی که افراد از سن 6۵ 
سال فراتر می روند، سبک زندگی شان تغییر می کند، در حالی که تا پیش از آن فرد سر کار می رفته 
و نیازهای دیگران را برآورده می کرده است که با افزایش سن این توان کاهش پیدا کرده و به همان 
میزان احســاس مفید بودن و هیجانات مثبت به دلیل احساس ناکارآمدی کم می شود. بنابراین 
می توانیم با نوازش هیجانات منفی را کم کرده و هیجانات سالمندان را تنظیم کنیم.وی نوازش کالمی 
و غیرکالمی، مثبت و منفی و شرطی و غیرشرطی را انواع نوازش دانست و ادامه داد: تعریفی که از 
طرف مقابل خود می کنیم نوازش کالمی است و نوازش فیزیکی جزو نوازش غیرکالمی دسته بندی 
می شود. در نوازش مثبت به طرف مقابل احســاس خوب و خوشایند و در نوازش منفی احساس 
بد می دهیم. همچنین در نوازش شرطی ویژگی یا کار طرف مقابل شرط دریافت نوازش از سوی ما 
بوده ؛اما در نوازش غیرشــرطی هیچ دلیلی برای نوازش نداریم و وجود فرد را سوای ویژگی های او 
نوازش می کنیم.شجاعی نیز تاکید کرد: هر انسانی به مجموعه ای از نوازش ها نیاز دارد و برای مثال 
نوجوانان زیاد به دریافت نوازش فیزیکی عالقه ای ندارند، در حالــی که کودکان نوازش فیزیکی را 
بسیار دوست دارند. پس برای اینکه بفهمیم یک سالمند به چه نوع نوازشی نیاز دارد باید به واکنش 
او در هنگام دریافت نوازش توجه کنیم.این مشاور روان شناسی تصریح کرد: زمانی که از روی کالم 
یا زبان بدن طرف مقابل متوجه شدیم نوازشی را دوست ندارد نباید بر اینکه آن نوازش را از ما بپذیرد 

پافشاری کنیم. این مهم است که اطرافیان یک سالمند بدانند چه چیزی حال او را خوب می کند.
زمانیان در این خصوص اضافه کرد: درست است که در یک نگاه کلی نیازهای سالمندان مشخص 
است؛ اما به عنوان فرزند باید از نیازهای اختصاصی پدر و مادر سالمند خود آگاهی پیدا کنیم. برای 
مثال سالمندان خیلی دوست دارند در کارهای خود از آنها مانند یک مشاور مشورت بگیریم و راهکار 
بخواهیم و این کار به آنها احســاس مفید و ارزشــمند بودن می دهد. همچنین همراهی کردن در 
مراجعه به پزشک، کمک کردن در کارهای منزل و اینکه به سالمندان بفهمانیم بودن و نیازهای آنها 
برای ما بسیار مهم است، جزو نیازهای سالمندان است.شجاعی نیز در پاسخ به اینکه چطور احترام 
به سالمندان را به کوچک ترها آموزش دهیم بیان کرد: باید به کودک از همان دوران کودکی احترام 
بگذاریم تا زمانی که بزرگ تر شد به ســالمندان احترام بگذارد چون کودک الگو می گیرد و فردی که 
احترام بگیرد احترام هم می گذارد.وی با بیان اینکه سالمندی موفق و فعال است که بتواند حس 
خوب بدهد و بگیرد، ادامه داد: پژوهش ها نشان می دهد انسان هایی که روابط اجتماعی غنی دارند 
از سالمت جســمی، روحی و روانی برخوردارند و نخستین عامل ســالمندی موفق و فعال، روابط 

اجتماعی غنی یا همان تبادل نوازش است.

با مسئولان

خبر ویژهگزارش

برگزاری بیش از یک  هزار 
 ساعت جلسه مجازی

 در بحران کرونا
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شــهرداری اصفهان گفت: به همت ســازمان 
فاوا از ابتــدای بحران کرونا تاکنــون، بیش از 
هزار ساعت جلســه مجازی و غیرحضوری به 
صورت آنالین در شهرداری اصفهان برگزار شده 
است.ســید حمیدرضا ابطحی اظهــار کرد: از 
این جلســات که در حوزه های مختلف شورای 
اسالمی شــهر، معاونت ها، مناطق، ادارات کل 
و سازمان های شــهرداری اصفهان به صورت 
مجازی و غیرحضوری تشکیل شده، بیش از 
۵۰۰ نفر از مدیران ارشد، مسئوالن و کارشناسان 

شهرداری به عنوان کاربران سامانه بهره بردند.
وی با اشــاره به راه اندازی ســامانه برگزاری 
جلسات آنالین و ویدئو کنفرانس شهرداری در 
سال گذشته، افزود: این سامانه در سال گذشته 
و پیش از شیوع ویروس کرونا در سازمان فاوا 
راه اندازی شده بود که پس از تصمیمات ابالغی 
ستادهای ملی و استانی مدیریت بحران کرونا 
در خصوص لغو جلسات حضوری مورد استفاده 
قرار گرفت. مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری اصفهان با اشاره به مزایای 
برگزاری این جلســات همچون صرفه جویی 
در زمان و هزینه مخاطبان و شــرکت کنندگان، 
تصریح کرد: با وجود اینکه این سامانه در گذشته 
نیز در این سازمان وجود داشــت، اما به دلیل 
توجه بیشــتر به برگزاری جلســات حضوری 
کمتر مورد اســتفاده قرار می گرفت.ابطحی با 
اشــاره به راه اندازی میز خدمت شهرداری به 
نشــانی my.isfahan.ir و رونمایــی از درگاه 
الکترونیکی و پرتال جدید شهرداری اصفهان 
به نشانی isfahan.ir گفت: از جمله اقداماتی 
که در این ایام با قوت بیشــتری دنبال شد، 
راه اندازی میز خدمت شهرداری بود چرا که 
در گذشــته مردم، خدمات مورد نیاز خود در 
قسمت های مختلف شهرداری را از درگاه های 
متفاوتی دریافت می کردنــد که با راه اندازی 
این سامانه، تمامی خدمات الکترونیکی به 

صورت یکپارچه ارائه شده است.

کتاب »الک پشت هوگر« نوشته مرضیه گالبگیر با تصویرگری و طراحی مجتبی یبعصیانی، نام داستانی است که به قصد آشنایی کودکان با داستان های »خانه قدیمی 
هوگر« نوشته  شده است. مرضیه گالبگیر با اشاره به اینکه »الک پشت هوگر« توسط انتشارات »خورشید خانم« در بخش کودک و نوجوان نشر »نوشته« چاپ و به 
بازار نشر عرضه شده است، درباره کتاب جدید خود گفت: این کتاب درواقع به قصد آشنایی و احساس نزدیکی کودکان با خانه های قدیمی و سنتی شهر اصفهان نوشته 
شده است؛ زیرا احساس می کردیم که کودکان با قصه بهتر می توانند با بافت قدیمی شهر ارتباط برقرار کنند. وی ادامه داد: »هوگر« نام الک پشت ساکن حوض وسط 
حیاط این خانه قدیمی است. بازی ها و دوستی های این الک پشت مهربان و ساده سعی دارد کودک امروزی را با فضای ناآشنای یک خانه قدیمی مأنوس کند. 
گالبگیر درباره دیگر کتاب ها و داستان های این مجموعه هم عنوان کرد: کتاب های دیگر این مجموعه داستان شامل یک مجموعه چهارجلدی با عنوان »روزی که به 
دنیای شما آمدم«، »روزی که یک ساله شدم«، »روزی که خودم را پیدا کردم« و »روزی که یک راز بزرگ را کشف کردم« است که در سال ۱3۸۹ چاپ و منتشر شد.

کودکان با قصه بهتر می توانند با بافت قدیمی شهر  آشنا شوند

موضوع باستناد مصوبه شماره ۹۹/3۸۴ مورخ ۹۹/۲/۲۲ شورای محترم اسالمی 

شهر نجف آباد در خصوص واگذاری بهره برداری از دو باب مغازه واقع در بلوار آیت 

ا... طالقانی جنب ترمینال اتوبوسرانی سابق نجف آباد

مدت مزایده: یک سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد
دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد

محل اجاره: دو باب مغازه جمعًا به مســاحت حدودًا ۲۱۰ متر مربع در بلوار آیت اله 

طالقانی جنب ترمینال اتوبوسرانی سابق نجف آباد

شرایط شــرکت در مزایده: شــرکت برای عموم آزاد می باشــد که بایستی دارای 

شناسنامه و کارت ملی باشند )رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامی است(.

سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت 
می شود برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز 

پنجشنبه ۹۹/۵/۹ به ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 

نجف آباد مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 

۹۹/۵/۱3 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.

اسناد مزایده: برای دریافت اسناد مزایده )قیمت پایه کارشناسی، میزان سپرده و 
...( مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به حســاب سیبای بانک ملی به شماره 

۰۱۱۲6۴33۴6۰۰۵ سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد 

اقدام نمایند.

هر گاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده  آنها 

به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

 تذکــر 1: هزینه هــای برگــزاری مزایده بــه عهــده برنده یــا برنــدگان مزایده
 خواهد بود.

تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

آگهی مزایده )نوبت دوم(

رضا رضایی- مدیر عاملم الف:911604

چاپ  دوم
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مدیر آبفای برآن و کراج در اصفهان گفت: برای اولین بار در کشور پروژه قرائت 
از راه دور از طریق کنتورهای هوشــمند آب، در روستای چم اصفهان عملیاتی 
شد.صالح ســلمانی اجرای پروژه نصب کنتورهای هوشــمند را در افزایش 
بهره وری بسیار موثر دانست و اعالم کرد: هم اکنون قرائت کنتور 83 مشترک 
آب در روســتای برآن از طریق کنتورهای هوشمند انجام می گیرد که این امر 
به صورت آنالین و بدون دخالت نیروی انســانی، با دقت و ســرعت  باالیی 

صورت می پذیرد.
وی به مزیت های اجرای نصب کنتورهای هوشــمند آب پرداخت و تصریح 
کرد: حذف هزینه اعــزام کنتور خوان، عدم حضور اکیــپ های قطع و وصل، 
عدم بروز خطاهای انسانی در خواندن نمراتور کنتور و در نهایت قرائت آنالین 
کنتور برخی از مزیت های اجرای این پروژه است.مدیرآبفای برآن و کراج به 
دیگر قابلیت های اجرای این پروژه اشــاره کرد و بیان داشت: نمایش میزان 
مصرف روزانه و تجمعی، هشدار در صورت آب گرفتگی کنتور، هشدار درصورت 
دستکاری و یا خرابکاری کنتور و هشــدار درمورد خطاهای سخت افزاری از 
دیگر قابلیت های کنتورهای هوشمند آب است. سلمانی ادامه داد: کنتورهای 

هوشمند آب به صورت آنالین اطالعات مشترکین شامل مشخصات مالک، 
شماره اشتراک و کد اشــتراک را به نمایش می گذارد.وی به چگونگی قرائت 
کنتور از راه دور پرداخت و اظهار داشت: اطالعات مکانیکی شمارش به اطالعات 
الکترونیکی تبدیل و به وسیله بورد رادیویی که روی کنتور نصب شده از طریق 
سیم کارت موجود در کنتور برای گیرنده ارســال می شود.مدیرآبفای برآن و 
کراج با بیان اینکه دبی آب عبوری از کنتور و نوسانات دبی توسط کنتور هوشمند 
دقیق آنالیز   می شود، خاطرنشان ساخت: کنتورهای هوشمند با تحلیل داده 
ها، نمودار مصرفی مشــترک را در طول 24 ساعت ترسیم می کند که این امر 
موجب دســتیابی به اطالعات دقیق از میزان مصرف آب مشترک در ساعات 
مختلف شبانه روز می شود و تحلیل نمودار مصرف آب مشترک، تاثیر بسزایی 
در شناسایی و کشــف انشــعابات غیر مجاز دارد.وی با بیان اینکه در ورودی 
روستای چم، کنتور تجمعی هوشمند نصب شده است تصریح کرد: با نصب 
این کنتور،  دبی لحظه ای کنتور ورودی روســتا و نیــز دبی لحظه ای مصرف 
مشترکین محاسبه می شود و بدین ترتیب در ورودی روستا  به صورت آنالین 

و با دقت زیاد می توان میزان هدر رفت آب را محاسبه کرد.

ســخنگوی شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان گفت: مصــرف بهینه 
انرژی برق طــی دو هفته آینده با توجــه به پیش بینی هواشناســی مبنی 
بر گرم تر شدن هوا و برای پیشــگیری از خاموشــی های احتمالی در این 
کالن شــهر ضروری اســت.محمدعلی اکبری افــزود: دو هفتــه آینده و 
مرداد امســال با توجه به پیش بینی هواشناســی مبنی بــر افزایش یک 
تا 2 درجــه ای دمای هوا نســبت به شــرایط طبیعی، روزهای ســختی در 
پیش  خواهیم داشــت و الزم اســت که مردم نهایت همکاری را در مصرف 
بهینه برق داشــته باشند تا تابســتان امســال را بدون خاموشی و مشکل 
ســپری کنیم.وی با بیان اینکه در ایــن هفته به دلیل گرمای شــدید هوا، 
مصرف انرژی برق در شهرســتان اصفهان به مرز هشــدار رســید، تصریح 
کرد: مرز هشــدار مصرف بــرق در اصفهــان یکهزار و 182 مگا وات اســت 
که روز سه شــنبه بیســت و چهارم تیر در مقطع کوتاهی میزان مصرف برق 
 اصفهان به بیش از این حد رســید اما ســریع، مدیریت شــد و خاموشی

 نداشتیم.
مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
با همکاری خوبی که مردم اصفهان داشــتند در تابســتان امســال تا کنون 
خاموشی نداشتیم، اظهار داشت: امید است طی دو  هفته در پیش رو نیز با 
همکاری بیشتر مردم و صنایع، اداره ها و واحدهای تجاری و اداری در اجرای 

تفاهم نامه ها و تعهدها، پیک تابستان امسال را بدون دغدغه سپری کنیم.
علی اکبری از مردم خواست تا طی دو هفته آینده در ساعت های اوج مصرف 
برق یعنی 12 تا 17، در صورت استفاده از کولرهای آبی آن را در دور ُکند قرار 
دهند و در صورت اســتفاده از کولرهای گازی ، دمــای آن را روی 24 درجه 
تنظیم کنند و در این ساعت از وســایل برقی پر مصرف و غیر ضروری مانند 

ماشین لباسشویی، ظرفشویی، مایکروویو و جاروبرقی استفاده نکنند.
وی، به طرح های مشــترک با صنایع بــرای مصرف بهینه برق نیز اشــاره و 
اضافه کرد: مقرر شده اســت که صنایع تعمیرات اساسی خود را در ماه های 
تیر و مرداد انجام دهند، روزهای کاری و تعطیل خود را متناســب با میزان 
مصرف برق، تغییر دهند و میزان مصرف برق را در ســاعت ها و روزهای اوج 
مصرف برق کاهش دهند که برای همه این موارد پاداش هایی در نظر گرفته 

شده است.
علی اکبری با بیــان اینکه صنایــع و اداره هایی که دیزل ژنراتــور دارند نیز 
در صورت اســتفاده از این دســتگاه بــرای تامین برق، پــاداش دریافت 
می کنند و برق تولیدی آنها خریداری می شــود، خاطرنشــان کرد: اداره ها 
نیز ملزم هســتند که بعــد از ســاعت 14 و 30 دقیقه میــزان مصرف برق 
را تا 80 درصــد کاهش دهند.ســخنگوی شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان با تاکید بر اینکه 81 درصد مشــترکان خانگی برق این شهرســتان 
داخل الگــوی مصرف، برق مصــرف می کنند، افزود: 1۹ درصــد آنها خارج 
از الگو، بــرق مصــرف می کنند و بد مصــرف هستند.شهرســتان اصفهان 
 یــک میلیــون و 200 هــزار مشــترک دارد که حــدود ۹00 هزار مشــترک،

 خانگی هستند.
منصور شیشــه فروش، مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان 
نیز بــه پیش بینی هواشناســی دربــاره گرم تر شــدن هوا در مــرداد ماه 
امسال اشــاره کرد و گفت: دمای هوا در مرداد امسال نســبت به میانگین 
نرمال، یکی تــا 2 درجه بیشــتر خواهد بود بــه همین دلیل جلســه های 
 آمادگی با شــرکت هایی مانند برق و آب بــرای صرفه جویی مصرف انرژی

 برگزار شد.

مسئوالن شرکت گازاستان اصفهان و سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت 
ارائه خدمات بهتر به توافقات جدیدی دست یافتند.در نشست هم اندیشی 
مسئوالن شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی ســاختمان که در شرکت گاز 
برگزار شد در خصوص مســائل فی مابین، توسعه تعامالت و همکاری های 
دو مجموعه بحث و تبادل نظر شد.مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، 
ضمن ابراز خرســندی از برگزاری این سلسله نشســت ها،گفت: مطابق با 
دســتورالعمل مجموعه مقررات و شــرایط اســتفاده از گاز طبیعی شرکت 
 ملی گاز ایران، از ابتدای شهریور ماه ســال جاری نظارت بر اجرای سیستم

 لوله کشی داخلی تمامی مشترکین عمده صنعتی، کشاورزی و دام و طیور 
و ... به سازمان نظام مهندسی واگذار خواهد شد. 

مهندس علوی، با اشــاره به اهمیت موضوع نظارت بر اجرای سیستم لوله 
کشی داخلی تمامی مشترکین تصریح کرد: الزم است تا در این حوزه ناظرین 
گاز واجد شرایط، توسط ســازمان نظام مهندسی معرفی شوند تا دوره های 
آموزشــی مورد نیاز، به صورت مرحله ای برای آنها برگزار شود.وی، با اعالم 
آمادگی مجموعه شــرکت گازاستان اصفهان برای گســترش هرچه بیشتر 
همکاری های مشــترک در راســتای خدمت به مردم، افزود: الزم است به 
منظور بازآموزی و به روز کردن اطالعات ناظریــن گاز و نیز معرفی ناظرین 
برتر، هر ساله نشست مشــترکی با هماهنگی و توافق دو مجموعه، تشکیل 

شود.
همچنین رییس سازمان نظام مهندسی و ســاختمان استان اصفهان، نیز 
با تشکر از زحمات ارزشمند مدیر عامل و ســایر مسئوالن شرکت گاز استان 
اصفهان، با اشــاره به اهمیت توجه به حفظ جان و ایمنی شهروندان، گفت: 
خوشبختانه در این خصوص اقدامات خوبی در حوزه نظارت گاز و هماهنگی 

فی مابین انجام گرفته اســت.مهندس عســگری، افزود: ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان اصفهان، همواره به دنبال ارتقای کیفیت خدمات 
فنی مرتبط با ســاختمان بوده و همین امر باعث ایجاد تحول در ســاخت و 
سازها از جمله سیستم های لوله کشی گاز شده است که حتی در روستاهای 
دورافتاده استان نیز شاهد اینگونه توسعه خدمات فنی و مهندسی هستیم.

شایان ذکر است، در این نشست هم اندیشــی مقرر شد؛ شابلون های تهیه 
شــده جهت نصب کنتور به صورت اســتاندارد و با نظارت مستقیم سازمان 
نظام مهندسی و توسط مجریان لوله کشــی گاز مورد بهره برداری قرار گیرد 
وکنتور و رگالتور مشترکین توسط مجریان و با نظارت سازمان نظام مهندسی 
 با رعایت ارتفاع استاندارد نصب شــود و در صورت مشاهده ارتفاع نامناسب

 می بایســت موضوع  جهت اصالح سیســتم لوله کشی به ســازمان نظام 
مهندسی ارجاع شود و از نصب کنتور خودداری به عمل آید.

همچنین مقرر شد، مطابق اســتاندارد های تعریف شده و رعایت الزامات 
مسائل فنی و ایمنی توســط سازمان نظام مهندســی، امکان گازرسانی به 

گلخانه هایی که اسکلت چوبی دارند نیز فراهم شود.
شایان ذکر اســت، در خصوص تفکیک کنتور، مصوب شد؛ ادارات و مناطق 
گازرسانی سطح استان، مشترک متقاضی را به سازمان نظام مهندسی ارجاع 
دهند و مسائل فنی و حقوقی نظیر اخذ رضایت سایر مالکین ساختمان و....

صرفا توسط سازمان نظام مهندســی تصمیم گیری شود.همچنین، با توجه 
به الزامات ایمنی و فنی در خصوص نصب علمک ها مقرر شــد؛  تخصیص 
30 کنتور جداگانه در مجتمع های مســکونی 30 واحدی امکان پذیر باشد و 
 psi 2 برای مجتمع های باالتر از این تعداد علمک باکنتور ورگالتور با فشــار

نصب شود.

در سه ماهه نخست سال جاری، میزان تولید ورق گرم کشور به رقم یک میلیون 
و 813 هزار و 170 تن رسید که از این رقم سهم فوالد مبارکه به بیش از ۹5 
درصد افزایش یافته است.در سه ماهه نخست سال جاری میزان تولید ورق 
گرم فوالد مبارکه یک میلیون و 355 هزار تن بوده و در فوالد سبا نیز تولید 
این محصول با ۹.1 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 371 هزار 
تن افزایش یافته است.بنابر اعالم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( میزان تولید ورق سرد در دوره سه ماهه نخست 
سال ۹۹ به 3۹7 هزار و 8۹4 تن رسید. همچنین ورق عریض تولیدی فوالد 
اکسین در فصل بهار امسال برابر با 230 هزار و 787 تن ثبت شد که صرفا 
توسط این واحد تولید می شود. آمار عملکرد فوالدسازان در سال گذشته 
حاکی از تولید ۹ میلیون و ۹60 هزار تن مقاطع تخت فوالدی )ورق گرم، سرد 
و پوشش دار( است که در مقایسه با عملکرد سال ۹7 رشد 5 درصدی داشته 

است. فوالدسازان در سال ۹7 در بخش مقاطع تخت فوالدی ۹ میلیون و 45۹ 
هزار تن تولید داشتند.آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، کل تولید ورق گرم 
در سال ۹8 را 8 میلیون و 232 هزار تن ثبت کرده که رشد 4 درصدی نسبت 
به رقم 7 میلیون و ۹43 هزار تن عملکرد سال ۹7 داشته است. ضمن این که 
آمار تولید ورق سرد نیز در سال ۹8 به رقم 2 میلیون و 628 هزار تن رسید و 
در مقایسه با عملکرد سال ۹7 با رقم 2 میلیون و 538 هزار تن، افزایش 4 
درصدی دارد.صادرات مقاطع تخت فوالدی در سال گذشته 805 هزار تن بود و 
نسبت به رقم 877 هزار تن عملکرد سال ۹7 کاهش 8 درصدی داشت. میزان 
ورق گرم صادراتی در سال ۹8 برابر با 536 هزار تن بود که افت 1۹ درصدی در 
مقایسه با صادرات سال ۹7 با رقم 662 هزار تن ثبت کرد. همچنین مجموع 
ورق سرد صادراتی نیز پارسال 120 هزار تن بود و نسبت به رقم 43 هزار تنی در 

سال ۹7 ، رشد 17۹ درصدی داشت.

تعمیرات اساسی ایستگاه 3 ریخته گری ذوب آهن اصفهان به مدت 12 روز 
با موفقیت انجام شد. معاون تجهیزات مکانیکی بخش فوالدسازی ذوب 
آهن با اعالم این خبر، گفت: ایستگاه شماره سه ریخته گری از سال 13۹5 به 
تجهیزات تولید شمش ریل مجهز شد و تنها ایستگاه تولید فوالد ریل در کشور 
است.  اصغر امینی، افزود: پس از 24 سال، تمامی تجهیزات داخل سرد 
کننده مستهلک شده بود  به نحوی که حفظ آب مدار این ریخته گری میسر 
نبود،بنابراین بخش فوالدسازی تصمیم گرفت تعمیرات اساسی این ایستگاه 
انجام شود.معاون تجهیزات مکانیکی بخش فوالدسازی با بیان این که در 
این تعمیرات 100 تن تجهیزات و اسکلت فلزی تعویض و نوسازی شد، گفت:

 صد در صد تجهیزات داخل سرد کننده و مکانیزم های ایستگاه سرویس و یا 
تعویض شد.وی با اشاره به این مطلب که در این تعمیرات، حوضچه سیکل 
کثیف، الیروبی و کلیه والو های آب و هوا و درناژ قالب ها نیز سرویس شد، 
اظهار داشت: 31 دستگاه موتور مکانیزم ها جهت سرویس به تعمیرگاه 
 PLC لکتریکی منتقل و کلیه کابل های معیوب تعویض و کارت های ا
هواگیری و عیب مدار فرمان موتورها TRT و دیسشارژ در برنامه PLC نیز 

رفع عیب شد.
امینی، نصب یک عدد تابلوی جدید جهت نصب برد دبی سنج ها را از دیگر 
لیت های این تعمیرات عنوان کرد و گفت: این تعمیرات به مدت 12  فعا

شبانه روز از مورخ 31 خردادماه بدون هیچگونه حادثه انسانی و تجهیزاتی 
با حدود 36000 نفرساعت انجام شد.محمود شفیعی، معاون برنامه ریزی و 
تعمیر تجهیزات مکانیک مدیریت نت مکانیک نیز گفت: در این تعمیرات 2 
مجموعه 6 تایی اکران های قوسی باال و پایین سرد کننده، تعویض شد.وی 
با بیان این که دو مجموعه کانال مربوط به مکنده های شماره 1 و 2 در این 
مدیریت طراحی، ساخته و تعویض شد، افزود: به دلیل ضرورت تامین ذوب 
ایستگاه های ریخته گری 5، 7 و 8 توسط جرثقیل های سقفی کارگاه و در 
نتیجه تداخل با اجرای فعالیت های سردکننده، در مراحل مختلف اجرای کار 
به ناچار وقفه هایی وجود داشت که با برنامه ریزی های الزم این توقف ها به 

حداقل مقدار ممکن کاهش یافت.
حامد محمدی، سرپرست برنامه ریزی و پایش تعمیرات نیز با بیان این 
که با توجه به محدودیت فضای کار و ضرورت اتمام پروژه در زمان مقرر 
می بایست کلیه فعالیت ها به رغم تداخل کاری شدید به صورت همزمان 
 انجام می شد که با برنامه ریزی دقیق این مهم تحقق یافت، افزود:
 لوله های آب مدار باز و بسته و هوای اکران ها و موبیل سکتور داخل سرد 
لبته برای کاهش هزینه  کننده به طور کامل با لوله استیل تعویض شد ا
 تعدادی از لوله های استیل قبلی که امکان استفاده مجدد داشتند، تمیزکاری

 و مونتاژ شدند.

 اجرای پایلوت کشوری نصب کنتورهای هوشمند آب  
در روستای چم اصفهان

سخنگوی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

مصرف بهینه برق به خاطر افزایش گرما در اصفهان الزامی است
 توافقات جدید شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی 

ساختمان اصفهان

معاون تجهیزات مکانیکی بخش فوالدسازی ذوب آهن خبر داد:تولید 95 درصد ورق گرم کشور در فوالد مبارکه
 انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی ایستگاه شماره  3 ریخته گری 

ذوب آهن ظرف مدت 12 روز

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