
اصفهان در جایگاه پنجم بیشترین ازدواج های صورت گرفته در کشور قرار دارد؛

بخت باز اصفهانی ها!
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 اولویت 
سازمان 

محیط زیست 
تامین آب 

استان هاست

آگهی مزایده

حامد اخگر- شهردار  م الف:914509

شهرداری کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شماره 99/5/3258 مورخ 1399/04/07 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه پالک 
زمین به متراژ 156/67- 170/41 متر مربع واقع در شهر کلیشاد و ســودرجان- خیابان شهید مطهری- کوی امامزاده اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد الشرایط 

دعوت می گردد مطابق اطالعات ذیل به شهرداری مراجعه نمایند.
  

۱399/۰4/24 الی ۱399/۰5/2۰مهلت بازدید و اخذ اسناد

1399/04/24 الی 1399/05/21مهلت تحویل اسناد

1399/05/22بازگشایی اسناد

- محل دریافت اسناد مزایده واحد دبیرخانه شهرداری می باشد.
- محل تحویل اسناد مزایده واحد دبیرخانه حراست شهرداری می باشد.

- شرکت کنندگان باید سپرده ای معادل 5 درصد معادل قیمت پایه کارشناسی شده را به حساب سپرده شهرداری واریز و یا نسبت به صدور ضمانت نامه بانکی در 
وجه شهرداری تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده اقدام نمایند.

- برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- هزینه چاپ روزنامه و کارشناسی قیمت کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد.

نوبت دوم

جدال های شش امتیازی 
تیم های اصفهانی   کرونا و حکایت ماسک های  گران قیمت

 کشمکش میان داروخانه ها و سازمان صمت بر سر قیمت ماسک های توزیعی همچنان ادامه دارد؛ 

شرکت آب و فاضالب فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی
استان اصفهان

1- شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی ، به شرح 
جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/5/1  می باشد.

3- اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکتهای الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام 

/ پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مرجعموضوعردیف

1

خرید لوله پلی اتیلن آب شرب 
در اقطار 20، 25 ، 63 ، 75 ، 90 ، 

110، 125 ، 160و 250 میلیمتر جهت 
مناطق مختلف  استان اصفهان

99-2-632099001434000010

تاریخروزساعتعنوان

99/5/8چهارشنبه 15:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

99/5/20دوشنبه15:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

99/5/21سه شنبه 08:00زمان بازگشایی پاکتها

نوبت اول
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برنامه ریزی ترکیه برای افزایش نیروهای نظامی در لیبی
یک رسانه ترکیه ای در گزارشی از برنامه ریزی آنکارا برای افزایش نیرو و تجهیزات نظامی در لیبی 
در صورت دخالت نظامی مصر خبر داد.آنکارا برای تعامل با تصمیم اخیر پارلمان مصر مبنی بر اعزام 
نیروی نظامی به لیبی طرحی را تهیه کرده که وجهه نظامی و دیپلماتیک دارد.این منابع با اعالم اینکه 
ترکیه از نزدیک تبعات تصمیم اخیر پارلمان مصر درخصوص لیبی را زیر نظر دارد، گفت: آنکارا آمادگی 
دارد به هر نوع حمله ای که از ســوی هر طرفی علیه نظامیان ترکیه در لیبی صورت بگیرد، واکنش 
نشــان دهد.منابع آگاه دولت ترکیه اعالم کردند: اگر مصر به لیبی نیروی نظامی اعزام کند ترکیه، 
نیروها و تجهیزات نظامی خود را در لیبی افزایش خواهد داد.»ابراهیم کالین« سخنگوی ریاست 
جمهوری ترکیه اخیرا اعالم کرده بود: آنکارا تمایلی به تشدید تنش ها و مقابله با مصر در لیبی ندارد. 

وی در عین حال بر حمایت ترکیه از دولت وفاق ملی در لیبی تاکید کرده بود.

پیروزی »حزب بعث« در انتخابات پارلمانی سوریه
حزب حاکم سوریه و متحدانش با کسب ۱۷۷ کرســی در پارلمان این کشور، پیروز نهایی انتخابات 
پارلمانی سوریه شدند.نتایج اعالم شده از سوی کمیسیون انتخابات سوریه نشان می دهد که حزب 
حاکم بعث و متحدانش توانستند در انتخابات پارلمانی سوریه اکثریت کرسی ها را به خود اختصاص 
دهند.حزب متبوع »بشار اسد« رییس جمهور قانونی سوریه و متحدانش در انتخابات روز یکشنبه 
)نوزدهم ژوئیه/۲۹ تیرماه( ۱۷۷ کرسی از مجموع ۲۵۰ کرسی را به خود اختصاص دادند؛ انتخاباتی 
که برای سومین بار ظرف ۹ سال گذشته و از زمان آغاز جنگ ویرانگر در این کشور برگزار شده است.این 
دوره از انتخابات پارلمانی سوریه در حالی برگزار شد که این کشور به رغم تصرف مجدد سرزمین های 
اشغال شده در دوران جنگ داخلی با سخت ترین چالش های اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.

فتح و حماس به سمت اتحاد حرکت می کنند
عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعالم کرد که اتحاد ملی و مشروعیت مقاومت فلسطین، مهم ترین 
چیزی است که ملت فلسطین آن را در اختیار دارند و جنبش های فتح و حماس به سمت اتحاد حرکت 
می کنند.»حسام بدران« عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعالم کرد که مراسمی که قرار است میان 
جنبش های فتح و حماس در غزه برگزار شود پایه گذار مرحله اتحاد میان ۲ جنبش خواهد بود.وی در 
ادامه با اشاره به مراسمی که قرار است با حضور مسئوالن جنبش های فتح و حماس برگزار شود،افزود: 
اتحاد ملی و مشروعیت مقاومت فلســطین مهم ترین چیزی است که فلسطینی ها آن را در اختیار 
دارند.بدران بیان کرد: مرحله ای که ملت فلسطین در آن به سر می برند این حقیقت را آشکار کرد که 
پروژه الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی به معنی پایان یافتن مرحله سیاسی است 
که در سایه حمایت اشغالگران و دولت آمریکا، ۳ دهه به طول انجامید.وی گفت: فعال سازی مقاومت 

مردمی به دستیابی به توافقات داخلی و سطح آزادی ها در کرانه باختری بستگی دارد.

مجلس نمایندگان آمریکا الیحه بودجه نظامی را تصویب کرد
دموکرات های مجلس نمایندگان نسخه ای از الیحه بودجه نظامی آمریکا را تایید کردند که احتماال با 
وتوی ترامپ مواجه خواهد شد.مجلس نمایندگان آمریکا که کنترل آن به دست دموکرات هاست؛ 
نسخه دلخواه خود از الیحه بودجه نظامی این کشور به ارزش ۷۴۰ میلیارد دالر را به تصویب رساند.

این در حالی است که دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا، با اعتراض به بند مربوط به حذف مظاهر 
دوره برده داری از پایگاه های نظامی، تهدید به وتوی این الیحه کرده است.الیحه بودجه نظامی مورد 
تایید مجلس نمایندگان به نسبت ۲۹۵ رای موافق به ۱۲۵ رای مخالف، تصویب شد و اکنون نوبت 
آن است که برای رایزنی های بیشتر برای حصول نسخه نهایی، در اختیار مجلس سنا قر ار بگیرد که 

تحت کنترل جمهور یخواهان است.

تالش ظریف برای نگه داشتن روسیه در مدار همکاری با ایران؛

لبخندهایی که تکرار شد

لبخندهای دیپلماتیک، دیدارهای طوالنی  علیرضا کریمیان
و گفت وگوهای صمیمی مشــخصه ثابت 
 دیدارهای دیپلماتیک مقامات ایران و روســیه اســت کــه این بار هم

 درسی امین سفر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به روسیه تکرار شد. 
این  بار اما همه رسانه ها به شدت گفت وگوها و دیدارها را رصد کردند تا 
ببینند آیا ایران حامل پیغامی خاص و یا سیگنالی مثبت برای آشتی با 
غرب هست یا همچنان تالش دارد تا روسیه را در مدار توافق با خود برای 
مقابله با آمریکا و اروپا نگه دارد؟ نتیجه گفت وگوها و رایزنی های ظریف 
در سرزمین روس ها البته حدس دوم را بیشتر تقویت می کند. ایرانی 
ها معتقدند رویکرد روســیه باعث می شود که نقش روسیه و چین در 
حفظ برجام برجسته باشــد و همه دنیا به این نقش اعتراف کنند.این 
مسئله از آن رو آشکار تر می شود که  الوروف پس از دیدار با ظریف اعالم 

کرد مسکو دلیلی برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نمی بیند. 
وزیر خارجه روســیه افزود: توافقنامه ســال ۲۰۰۱ بین روسیه و ایران، 
با توجه به تغییــرات جدی جهانی و چالش های جدید به روزرســانی 

خواهد شد.

»سرگئی الوروف« تاکید کرد که فدراسیون روسیه هیچ دلیل حقوقی، 
سیاســی یا اخالقی برای اعمال تحریم های نامحدود تسلیحاتی علیه 
جمهوری اسالمی ایران نمی بیند.وزیر خارجه روسیه یادآور شد: »شورای 
امنیت سازمان ملل تحریم تسلیحاتی به معنای کامل کلمه علیه ایران 
اعمال نکرده است. این شورا رژیم خاصی برای مجوز صادرات سالح به 
ایران در نظر گرفته بود که شرایطی کامال موقت داشت و اعتبار این رژیم 
در ماه اکتبر سال جاری به پایان خواهد رسید.  در چنین شرایطی، هر 
نوع تالش برای استفاده از این شرایط به منظور تمدید این رژیم، مبنای 
قرار داد بی پایه و اساس حقوقی، سیاسی خواهد بود و مبنای  اخالقی 

نخواهد داشت«. 
عالوه بر تاکید بر همراهی روسیه با ایران در مقابله با آمریکا در شورای 
امنیت تمدید قرار داد بیست ساله با روسیه در محورهای اقتصادی از 
جمله بخش های دیگر این سفر بود، مسئله ای که ظریف به آن اشاره 
کرد. وزیر خارجه در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه مارس سال آینده 
بیســتمین ســال توافقات ایران و روسیه اســت و آیا ایران برنامه ای 
برای تمدیــد این توافــق دارد، گفت: »تمدیــد قرارداد در دســتورکار 

 ماست و اگر دوســتان روسی آماده باشــند قرارداد بلندمدت دیگری 
 داشــته باشــیم، قابل بررســی اســت؛ ولی حتمــا تمدید قــرارداد 

در دستورکار ماست«. 
رییس دســتگاه دیپلماســی جمهوری اســالمی ایران درباره پیامی 
که از روحانی بــرای پوتین هم می بــرد، توضیحی نــداد و گفت: اگر 
قرار بود در تلویزیون عنوان شــود که در تهران گفته می شد. هر چند در 
این سفر جزییات بیشــتری از پیام روحانی منتشــر نشد؛ اما با توجه 
به شــرایط ایران و منطقه ،گســترش همــکاری هــا و راهکارهای دو 
جانبه برای کاستن از فشــارهای تحریم آمریکا اصلی ترین تقاضایی 
اســت که ایران از روس ها دارد. از سوی دیگر کشــورمان تالش دارد 
تا نظر قاطع روســیه برای حمایت از ایران در برابــر قطعنامه آمریکا را 
داشته باشد اگر چه روســیه صراحتا اعالم کرده که از قطعنامه آمریکا 
حمایت نمی کند؛ اما به نظر می رســد هنوز تضمیــن های الزم و مورد 
اطمینانی به ایران در این رابطه نداده است به همین دلیل سفر ظریف 
 به این کشــور را می توان آخرین تالش ها برای ماندن روسیه در جبهه 

ایران دانست.

رییس سابق ستاد افغانستان وزارت خارجه تاکید 
کرد: ایران دلیــل و انگیزه ای ندارد کــه بخواهد از 
طالبان حمایت کند و این ها تبلیغات از سوی آمریکا 
و رسانه های غربی است که می خواهند به روابط دو 
کشور ایران و افغانستان خدشه وارد کنند.محسن 
پاک آیین درباره شایعاتی که گفته می شود ایران از 
طالبان حمایت می کند و همچنین طالبان در ایران 
دفتر دارد؟ گفت: این که گفته می شــود طالبان در 
ایران دفتر دارد کامال تکذیب می شــود، زیرا دفتر 
طالبان در قطر دایر شده و در ایران دفتری ندارند و 
این که گفته می شود ایران به این گروه کمک می کند 
این موضوع هم از ســوی مســئولین تکذیب شده 
اســت.وی تصریح کرد: دلیل و انگیزه ای ندارد که 

دولت ایران و افغانستان که ارتباط نزدیکی با یکدیگر 
دارند و به دنبال امضای سند راهبردی همکاری ها 
هستند،  این گونه طالبان را حمایت کند و در مقابل 
دولت قرار دهد.رییس سابق ستاد افغانستان وزارت 
خارجه همچنین بیان کرد: در حال حاضر با توجه به 
این که بحث مذاکرات بین االفغانی مطرح شده به 
طور طبیعی نقش طالبان به عنوان یک گروه درون 
افغانستان برجسته شده و در این مسیر آمریکا هم 
نقش جدی دارد..پاک آیین در ادامه اظهار کرد: در 
حال حاضر چهره طالبان یک چهره سیاسی است و 
کشورهایی که به دنبال استقرار صلح در افغانستان 
هستند، سعی می کنند از طریق هماهنگی با دولت 
افغانستان وارد مذاکره شوند و این گروه را تشویق 

کنند در توســعه افغانســتان نقش داشــته باشد 
و به عنــوان یک گروه افغــان بتوانــد در مذاکرات 
شــرکت کند.این کارشناس مســائل بین الملل در 
پایان خاطرنشــان کرد: از طرف ایران هم چند بار با 
مسئولین طالبان مذاکره شده و یا آنها به ایران سفر 
کردند که همه این ها با هدف استقرار صلح و تشویق 
طالبان به مذاکره طی هماهنگی با دولت افغانستان 

بوده و هیچ اقدام پنهانی انجام نشده است.

هدف ایران از چند دور ه مذاکره با طالبان

روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطالعیه ای در واکنش به خبر خبرگزاری رسمی کره جنوبی، یونهاپ، در مورد احضار سفیر جمهوری اسالمی ایران در سئول 
این اقدام را خبری غیرحرفه ای و بی اساس عنوان کرد.روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشــار اطالعیه ای در واکنش به خبر خبرگزاری رسمی کره جنوبی- 
یونهاپ- در مورد احضار سفیر جمهوری اسالمی ایران در سئول اعالم کرد: متاسفانه خبرگزاری یونهاپ در اقدامی غیر حرفه ای، خبری بی اساس را منتشر کرده 
است.در ادامه این اطالعیه آمده است: سفیر جمهوری اسالمی ایران در کره جنوبی به وزارت خارجه محل احضار نشده، بلکه دعوت شده است.وزارت خارجه با 
بیان اینکه محور عمده بحث طرف کره ای در این گفت وگو برداشت از خبر یکی از رسانه های ایرانی درباره اظهارات سخنگوی محترم وزارت امور خارجه بوده،   توضیح 
داد: سفیر  جمهوری اسالمی ایران نیز در این ارتباط توضیح الزم درباره انتشار مواضع وزارت امور خارجه از طریق پایگاه اطالع رسانی این وزارتخانه و یا خبرگزاری 
رسمی جمهوری اسالمی به عنوان منبع قابل استناد به طرف مقابل اعالم کرده است.روابط عمومی وزارت امور خارجه همچنین این نکته را خاطرنشان ساخت که 
رسانه ها در ایران در انتشار مطالب آزاد بوده و مسئولیت آنچه می نویسند به  عهده خودشان است؛  از این رو نظر یک رسانه، ارتباطی با موضع رسمی دولت یا وزارت 
امور خارجه ایران ندارد.پیش از این خبرگزاری »یونهاپ« کره جنوبی اعالم کرده بود، کوه یونگ سوک مسئول آفریقا و خاورمیانه وزارت خارجه کره جنوبی، سعید 

بادامچی شبستری سفیر ایران را احضار و مراتب اعتراض خود را اعالم کرده است.

چهره روزوزارت امور خارجه، خبر خبرگزاری کره جنوبی را بی اساس دانست

وز عکس ر

دیدار نخست وزیر 
عراق با قالیباف

مصطفی الکاظمی، نخســت 
وزیر عراق در تهــران با محمد 
باقر قالیباف، رییس مجلس 

شورای اسالمی دیدار کرد.

»بذر پاش« رییس دیوان محاسبات شد
نمایندگان مجلس، علی کامیار را به عنوان دادســتان دیوان محاســبات انتخــاب کردند.انتخاب 
دادستان دیوان محاسبات در دستور کار جلسه علنی چهارشــنبه مجلس قرار گرفت و نمایندگان 
علی کامیار را به عنوان دادستان دیوان محاسبات انتخاب کردند.غالمرضا اسدالهی دیگر کاندیدای 
دادستانی دیوان محاســبات بود.نمایندگان پیش از آن مهرداد بذر پاش را به عنوان رییس دیوان 

محاسبات انتخاب کرده بودند.

 ۶7 الیحه معوق مجلس دهم به کمیسیون های 
تخصصی ارجاع شد

عضو هیئت رییســه مجلس شــورای اســالمی با اعالم اینکه ۶۷ الیحه معــوق مجلس دهم به 
کمیسیون های تخصصی ارجاع می شود، از اعالم وصول پنج طرح به شکل عادی خبر داد.دهنوی 
همچنین از اعالم وصول ۵ طرح عادی خبر داد و گفت: طرح تشــکیل سازمان مدیریت شهری و 
روســتایی، طرح اصالح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشــوری، طرح الحاق موادی به قانون 
نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، طرح استفســاریه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و 
طرح نظام انتخاباتی تناسبی در انتخابات اعضای شوراهای شــهر و روستا به صورت عادی اعالم 

وصول شد.

تکذیب میانجی گری بغداد بین ایران و آمریکا
»عامر الفایز« عضو کمیســیون روابط خارجــه مجلس نمایندگان)پارلمان( عراق گفت که ســفر 
»مصطفی الکاظمی« نخست وزیر این کشور به تهران، ریاض و واشنگتن هیچ ارتباطی به یکدیگر 
ندارد بلکه در هر سفری پرونده های خاص با آن کشورها بررسی می شود.الفایز در مصاحبه با وبگاه 
»المعلومه« هر گونه میانجی گــری عراق بین ایران و آمریکا را بعید دانســت.او گفت که بر خالف 
ادعای برخی ها، به تعویق افتادن ســفر الکاظمی بــه ریاض هیچ ارتباطی به ســفرش به تهران و 

واشنگتن ندارد.
این عضو کمیســیون امــور خارجــه پارلمان عــراق تصریح کــرد کــه پرونده هایی کــه تهران و 
بغداد بررســی می کنند با پرونده های مورد بررســی در ســفر به عربســتان و آمریــکا متفاوت 
اســت و با هر کشــوری پرونده خاصــی را بررســی می کنیم.وی افــزود که اگــر میانجی گری 
 الکاظمــی بین تهــران و ریــاض وجود داشــت بــه صــورت علنــی یــا تلویحــی آن را اعالم 

می کردیم.

 شهادت چند ایرانی در حمالت جنگنده های 
صهیونیستی تکذیب شد

یک فعال رسانه ای آگاه به تحوالت ســوریه ادعای رســانه های غربی و برخی از رژیم های عربی 
منطقه مبنی بر شــهادت چند ایرانی در حمله اخیر جنگنده های صهیونیســتی به دمشق را کامال 
دروغ و خبرسازی دانســت.»صادق الحســینی« فعال رســانه ای در این باره گفت: تا این لحظه 
هیچ گزارشــی حاکی از زخمی یا شــهید  شــدن هیچ ایرانی یا لبنانی در حمــالت جنگنده های 
صهیونیست نداشتیم و همان طور که رسانه های ســوری اعالم کردند در این حمله ۷ سرباز سوری 
زخمی شدند.وی با اعالم اینکه هواپیماهای رژیم صهیونیســتی از جوالن اشغالی به حریم هوای 
سوریه تجاوز کردند، گفت بیشتر این موشک ها در آسمان دمشق ساقط شدند ولی دو مورد از این 
 حمالت به یکی از ســاختمان های دفاع ملی و ارتش ســوریه اصابت کرده و خسارت های مادی

 به بار آورده است.

کافه سیاست

روایت »باهنر« از 
توهمات نمایندگان 

مجلس یازدهم
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری 
گفت: تصور بعضی از نماینده ها این است 
که دولت کم کار اســت و بایــد دولت را 
اصالح کرد، بعضی ها می گفتند از رییس 
جمهور ســوال کنیم، بعضی ها می گفتند 
که سوال فایده ندارد و ما باید عدم کفایت 
سیاســی رییس جمهور را مطرح کنیم، 
اینها یکسری توهمات است.محمدرضا 
باهنر با انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان 
مجلس یازدهم گفت که شــاید در همه 
جریانات سیاســی این وضعیت وجود 
دارد که بعضی از دوســتان از یک نردبان 
باال مــی روند و بعد که به قله می رســند 
دیگر کاری با نردبان و آن تشــکیالتی که 
آنها را حمایت کرده است، ندارند و بعضا 
اعالم برائت هم می کنند.وی افزود: اگر 
االن هم فکر کنید که مجلس تحویل یک 
جریان اصولگرایی شــده و این جریان 
اصولگرایی یــک پدرخوانده یا یک مرکز 
سیاســی یا یک اتاق فکر بیرون داشته 
باشد و اینها با هم کار می کنند، متاسفانه 
از این خبرها نیســت. اینکــه من بگویم 
کسانی که به مجلس رفته اند، االن منتظر 
هستند ببینند شــورای مرکزی و ائتالف 
اصولگرایــی چه می گویــد و حرف آن را 
گوش کنند، اصال اینگونه نیست؛ آنها رفته 
اند و کار خودشان را می کنند.باهنر با بیان 
اینکه اکثر نماینــدگان دوران حکمرانی 
خــوب را هیــچ کجــا نگذرانده انــد و با 
ذهنیات غیر علمی و غیر واقعی خودش 
نماینده شده اند، گفت: همین حاال ببینید 
که در مجلس چــه غوغایی پیش آمده، 
چون مشــکالت مملکت پیچیده است و 
عوامل زیــادی دارد، نماینده ها هم یک 
طرح روشن و مشخصی برای برون رفت 
از این وضعیــت ندارند و فکــر می کنند 
مهم ترین وظیفه شــان دعــوا کردن با 

دولت است. 

»سرگئی الوروف« تاکید کرد که فدراسیون روسیه 
هیچ دلیل حقوقی، سیاسی یا اخالقی برای اعمال 
جمهوری  علیه  تسلیحاتی  نامحدود  ی  تحریم ها

اسالمی ایران نمی بیند

بین الملل
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 فعالیت میادین فروش دام زنده کالن شهر اصفهان
 در هاله ای از ابهام

فعالیت میادین فروش دام زنده کالن شــهر اصفهان برای عید قربان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
حسین امیری در خصوص تعطیل شدن و یا فعالیت میادین فروش دام زنده در کالن شهر اصفهان 
برای عید قربان امسال اظهار کرد: قرار است جلسه ای با دامپزشکی استان برگزار کنیم که وضعیت 
آن مشخص می شود.معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: وضعیت فعالیت و یا تعطیل 
بودن میادین فروش دام زنده در اصفهان به زودی طی جلسه ای، مشخص می شود.وی افزود: 
سال های گذشته مانند امسال درگیر کرونا نبودیم و تجربه این موضوع را نداریم و تاکنون وضعیت 

میادین مشخص نیست.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان مطرح کرد:

مهارت آموزی همراه با تولید در استان
حدود ۳۰ کارگاه فعال آموزش فنی و حرفه ای در اســتان عالوه بر مهارت آموزی، صنایع متنوع هم 
تولید می کنند.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: ساالنه حدود ۱۲۰ هزار نفر دوره 
در هزار و ۲۵۰ آموزشگاه آزاد در بخش خصوصی و ۵۴ مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی در استان 
آموزش می بینند و پس از دریافت گواهینامه وارد عرصه کار می شــوند.آرش اخوان طبسی افزود: 
مهارت آموزان در استان حدود ۵۰۰ رشته استاندارد مانند فناوری های نوین، نساجی، برق، جوشکاری 
و تراشکاری، در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای استان آموزش می بینند.  هفته ملی مهارت آغاز شده 

تا ۶ مرداد ادامه دارد. 

افزایش سرعت اجرای طرح های توسعه ریلی در کشور
تولید و عرضه ریل ملی ، افزایش سرعت اجرای طرح های توسعه ریلی در کشور راه به همراه داشته است.

معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل کشور در بازدید از خط 
تولید ریل ملی در کارخانه ذوب آهن گفت: شرکت ساخت و توســعه زیربنا های حمل نقل ریل کشور، 
ساالنه بیش از ۵۰ هزارتن ریل گذاری در کشور انجام می دهد که ریل مورد نیاز خود را از کارخانه ذوب آهن 
تامین می کند.عباس خطیبی با بیان اینکه امسال این شرکت بیش از ۴۷۰ کیلومتر در شبکه حمل نقل 
ریلی کشور ریل گذاری دارد،  گفت: چهار طرح خواف – هرات، یزد – اقلید، بستان آباد تبریز و ریل گذاری 
رشت به کاسپین از مهم ترین طرح های توسعه حمل نقلی کشوردر ســال جاری است.وی، از کاهش 
چشمگیر واردات ریل به کشور خبر داد و گفت: با تولید ریل ملی با کیفیت در کارخانه ذوب آهن از خروج 

ساالنه میلیون ها دالر ارز از کشور  جلوگیری شد.

رییس اتحادیه نانوایان استان:
قیمت نان افزایش نخواهد داشت

رییس اتحادیه نانوایان استان اصفهان از منتفی شدن افزایش قیمت نان در بازار استان اصفهان 
خبرداد.محمد پهلوان زاده اظهارداشت: با توجه به افزایش تورم اقتصادی و از طرفی باالرفتن نرخ 
آرد ســهمیه ای در بازار قرار بر این بود که قیمت نان در بازار افزایش یابد که در رابطه با جلساتی که 
با حضور مسئولین استان برگزار شد، مقرر شد تا در راستای کاهش فشار هار اقتصادی بر دوش 
مردم آن هم در اوضاع گسترش شیوع ویروس کرونا در جامعه طرح افزایش قیمت نان در بازار 
استان منتفی شود.وی افزود: در حال حاضر هیچ گونه افزایش قیمتی در واحد صنفی نان استان 
اصفهان نداریم.پهلوان زاده یادآور شد:یکی از دالیل افزایش قیمت سهمیه آرد نانوایی های استان 
اصفهان کاهش ۲۰ درصدی میزان گندم در نظر گرفته شــده واحد های صنفی این حوزه در سال 

جدید است.

کشمکش میان داروخانه ها و سازمان صمت بر سر قیمت ماسک های توزیعی همچنان ادامه دارد؛

کرونا و حکایت ماسک های  گران قیمت

ماسک یکی از پر طرفدارترین کاالهای این  مرضیه محب رسول
روزهای بازار است. مناقشه بر سر قیمت 
ماسک در حالی میان داروخانه ها و سازمان صنعت و معدن باال گرفته 
که در کمتر داروخانه ای ماسک های بهداشتی و پزشکی پیدا می شود 
و این سوپر مارکت ها و مغازه های متفرقه هستند که به عرضه ماسک 
های یک بار مصرف اقدام کرده اند. در این میان داروسازان و داروخانه 
دارها  از تعیین سقف قیمتی ماسک ناراضی هستند و می گویند چنین 
قیمتی برای ماسک درست و مطابق بر واقعیت های بازار نیست. طبق 
اعــالم وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(  محل عرضه ماســک 
واحدهای کارگاهی با نرخ ۱۵۰۰ تومان سوپرمارکت ها، خواربارفروشی ها 
ایستگاه های مترو و اتوبوس است، اما اولویت اول توزیع ماسک های 
صنعتی، عرضه روزانه دو میلیون ماسک به وزارت بهداشت برای توزیع 
در مراکز درمانی است و مابقی به قیمت ۱۳۰۰ تومان ابتدا در داروخانه ها 
و بعد در فروشــگاه های زنجیره ای و فروشــگاه های اینترنتی توزیع 
می شــود.با این حال گزارش هــای میدانی از بازار نشــان می دهد که 
حداقل قیمت ماسک در داروخانه ها معموال ۲۰۰۰ تومان است و حتی 
۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومــان هــم فروخته می شــود. البته نــرخ مصوب در 
ایستگاه های مترو عموما رعایت می شود و ماسک به نرخ ۱۵۰۰ تومان 

در اختیار شــهروندان قرار می گیــرد. در فروشــگاه های زنجیره ای و 
ســوپرمارکت ها هم معموال ماســک عرضه نمی شــود. در این میان 
داروخانه ها می گویند از ابتدای شیوع کرونا در کشور تا امروز، حتی یک 
عدد ماسک به قیمت مصوب از کانال دولتی در داروخانه ها عرضه نشده 
و صحبت های مطرح شــده دربــاره گران فروشــی در داروخانه ها را 
اتهاماتی می خوانند که درست نیست، چراکه داروخانه ماسک را گران 
تر می خرد و با ســود ۱۰ تا ۱۵ درصد مجاز، ماســک را عرضه می کند. 
همچنین به گفته دبیر انجمن داروســازان تهران، در حال حاضر برخی 
توزیع کنندگان به دلیل آشوب بازار فاکتور رسمی صادر نمی کنند و اقالم 
را بدون فاکتور به داروخانه ها می فروشند. البته داروخانه ها به هیچ 
وجه حق ندارند که حتی به بهانه خدمت رسانی به بیمار، بدون فاکتور 
رسمی ماســک را خریداری و عرضه کنند، زیرا در این صورت مشمول 
تعزیر قرار می گیرند. این کشمکش در حالی بدون نتیجه باقی مانده 
که در شــهرهایی مانند اصفهان که استفاده از ماســک در مکان های 
عمومی اجباری است عمال عالوه بر قیمت های مختلف مردم با کمبود 
ماسک هم روبه رو هستند. یکی از فروشندگان لوازم بهداشتی در شهر 
اصفهان درباره گرانی و کمیابی مجدد ماســک در بازار گفت: برخی از 
شرکت هایی که هنوز ماسک و محصوالت ضدعفونی دارند برای فروش 

محصوالت شان شرط می گذارند که اگر محصول دیگری می خواهند 
حاضر به عرضه ماسک و ژل ضدعفونی خواهند بود.در همین راستا یکی 
از تولیدکنندگان ماسک در اصفهان با بیان اینکه در تولید ماسک سه الیه 
از پارچه های اســپان باند و ملت بلون اســتفاده می شــود که اکنون با 
افزایش قیمت و کمیابی آن در بازار مواجه هســتیم، گفت: همزمان با 
شیوع دوره نخست کرونا پارچه  اســپان باند با کیلویی ۳۶ هزار تومان 
عرضه می شد که در اردیبهشت ماه پس از حذف محدودیت ها و عادی 
شدن روال زندگی بهای آن به ۱۲ هزار تومان رسید که همزمان با شیوع 
موج دوم کرونا نه تنها این نوع پارچه  کمیاب شده بلکه با کمتر از ۵۰ هزار 
تومان هم نمی توانیم آن را تهیه کنیم. پیش از این هم معاون استاندار 
از کمبود پارچه های ملت بلون و معطلی کارگاه های تولید ماســک در 
اصفهان برای رســیدن مواد اولیه تولید خبر داده بود و وعده داد که به 
زودی این کمبود رفع شود ؛اما ظاهرا هنوز این مشکل پابرجاست. نکته 
قابل توجه این است که اگر چه در زمان شــیوع کرونا و پیک اول این 
بیماری کمبود ماسک مشهود بود ؛اما حاال این مشکل برطرف شده ولی 
قیمت ها در بازار با توجه به افزایش مصرف این کاال باالســت و هنوز 
وزارت صمت نتوانســته تعادلی میان عرضه، تقاضا و قیمت ها ایجاد 

کند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهــان از برپایی دهمین نمایشــگاه بین المللی 
برق، الکترونیــک و اتوماســیون صنعتی به مدت 
چهار روز در این اســتان خبر داد.علی یارمحمدیان 
با اشاره به اینکه این نمایشگاه به صورت دوساالنه 
برگزار می شــود و دوره قبلی آن در سال 9۷ برگزار 
شــده بود، گفــت: دهمیــن دوره نمایشــگاه برق 
اصفهان طی روزهــای دوم تا پنجــم مردادماه 99 

با حضور 9۴ شرکت از شــش استان کشور در محل 
برگزاری نمایشــگاه های بین المللی اســتان واقع 
در پل شهرســتان برپا می شــود.وی با بیان اینکه 
شرکت های معتبری از استان های اصفهان، تهران، 
قم، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و قزوین در 
دهمین نمایشــگاه بین المللی برق اصفهان حضور 
خواهند داشت، افزود: این شرکت ها در حوزه های 
روشــنایی، تابلو برق، کلید و پریز، اتوماســیون و 
ســیم و کابل فعالیت دارنــد و توانمندی های خود 
را در نمایشــگاه اصفهــان به نمایــش می گذارند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان مساحت این نمایشــگاه را 8۵۰۰ مترمربع 

عنوان کرد و اظهارداشت: بارمان اتوماسیون، جهان 
الکتریک، آلوم کابل، شیوا امواج، یکتا افروز، سیم 
و کابل کاشان، ســیم و کابل دامغان و سیم و کابل 
ایوان خراســان از جمله برندهای مطرحی هستند 
که در نمایشــگاه برق و الکترونیک اصفهان حضور 
می یابند.وی با تاکید بر اینکه پروتکل های بهداشتی 
برای برگزاری این نمایشگاه به صورت کامل رعایت 
می شــود، تصریح کرد: شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی استان اصفهان با همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی و ستاد پیشگیری از کرونا شرایطی فراهم 
آورده که شــرکت ها و بازدیدکنندگان بدون دغدغه 

ویروس کرونا از نمایشگاه بازدید کنند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خبر داد:

برگزاری دهمین نمایشگاه برق اصفهان با حضور 94 شرکت

خبر روز

به گفته دبیر انجمن داروسازان تهران، در حال حاضر 
برخی توزیع کنندگان به دلیل آشوب بازار فاکتور رسمی 
 صادر نمی کنند و اقالم را بدون فاکتور به داروخانه ها 

می فروشند

رکورد پولدارتر شدن در یک روز شکسته شد
ثروتمندترین فرد جهان در یک روز ۱۳ میلیارد دالر به ثروتش افزود.بنیان گذار و مدیرعامل شرکت 
آمازون بار دیگر به رکورد تازه ای در دنیای میلیاردرها دست یافت. در پایان معامالت روزانه بورس 
نیویورک ارزش سهام گروه آمازون ۲.8۳ 
درصد جهش داشت و به ۳۱۷۰.۱۵ دالر در 
هر سهم رسید. این افزایش محسوس 
باعث شــد تا تنها در طول یک روز ثروت 
جف بزوس ۱۳ میلیارد دالر افزایش پیدا 
کند و وی بــا ۱89.۳ میلیارد دالر فاصله 
خود را با دیگر میلیاردرهای جهان بیش 
از پیــش اضافه کند. بزوس ۵۶ ســاله 
حتی با وجود مجبور شــدن به واگذاری 
بخشی از سهام شرکت آمازون به همسر 
سابقش، بزرگ ترین سهامدار شرکت آمازون با ۱۲ درصد کل ســهام باقی مانده است. او عالوه بر 
آمازون مالک شرکت فضایی بلو اورجین است که ارزش ســهام آن در بازار حدود ۶.۲ میلیارد دالر 
برآورد می شــود. در حال حاضر آمازون یکی از پنج شرکتی در جهان اســت که باالی یک تریلیون 

دالر ارزش دارند.

قیمت نقره رکورد زد
با تقاضای سرمایه گذاران برای خرید فلزات ارزشمند به عنوان دارایی امن، قیمت نقره همسو با طال 
رشد و روز سه شنبه به باالترین رکورد در بیش از شش سال اخیر صعود کرد.نقره مانند طال در شرایط 
بحرانی بازار یک دارایی امن به شــمار می رود اما این فلز مصارف صنعتی در محصوالتی نظیر پنل 
های خورشیدی و دستگاه های الکترونیکی دارد. این به معنای آن است که نقره هر دو گروه سرمایه 
گذارانی که نگران افزایش شیوع ویروس کرونا هستند و کسانی که به شاخص های اقتصادی مثبت 
جلب شده و به احیای اقتصاد چین، تدابیر محرک مالی سران اتحادیه اروپا و تولید واکسن کووید ۱9 
خوش بین هستند را به خود جذب کرده است.هر اونس نقره برای تحویل در سپتامبر در معامالت 
روز سه شنبه بازار آمریکا با یک دالر و ۳۷ ســنت معادل ۶.8 درصد افزایش، در ۲۱ دالر و ۵۵ سنت 
بسته شد که طبق آمار بازار داوجونز، باالترین قیمت از مارس سال ۲۰۱۴ بود. رشد بهای نقره در ماه 
میالدی جاری از رشد قیمت طال جلوتر زده و ذخایر صندوق های ETF که تحت پشتوانه نقره قرار 

دارند، برای دوازهمین هفته متوالی افزایش داشته است.

مدیرعامل تسال،  پنجمین ثروتمند جهان شد
افزایش ارزش سهام شرکت خودروسازی تسالی آمریکا باعث شده مدیرعامل این کشور پنجمین 
ثروتمند جهان شود.الون ماســک، مدیرعامل دو شرکت خودروسازی تســال و اسپیس ایکس، 
طی روزهای گذشــته و بنا به اعالم موسســه فوربس به پنجمین فرد ثروتمند جهان تبدیل شده 
است.ثروت کنونی ماســک ۷۴ میلیارد دالر برآورد می شــود ودلیل اصلی آن افزایش قابل توجه 
ارزش ســهام شرکت خودروســازی تسالست.قیمت سهام تســال از اواســط ماه مارس تاکنون 
تقریبا سه برابر شده است.ماسک ۴9 ساله در ماه مارس ســی و یکمین پولدار جهان بود و در آن 
زمان ارزش دارایی اش ۲۵ میلیارد دالر برآورد می شــد؛ اما طی هفته های گذشــته حتی از استیو 
بالمر و وارن بافت پیشــی گرفت.هم اکنون جف بــزوس، بنیانگذار آمازون بــا ۱89 میلیارد دالر، 
برنارد آرنــو بنیانگذار LVMH بــا ۱۱۳.8 میلیارد دالر، بیــل گیتس، مدیرعامل مایکروســافت با 
 ۱۱۳.۴ میلیارد دالر، و مارک زوکر برگ، بنیانگــذار فیس بوک با 9۰.۳ میلیارد دالر پولدارترین افراد

 جهان هستند.

کافه اقتصاد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:اخبار

افت آبخوان های اصفهان موجب فرونشست شده است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان، کسری مخزن آب استان اصفهان را سالیانه ۴۰8 میلیون متر مکعب اعالم کرد و گفت: برداشت های اضافی از مخازن 
آب مشکالت پیچیده ای را در استان رقم زده که عالوه بر افت آبخوان باعث فرونشست شده است.مسعود میرمحمدصادقی،  کسری مخزن آب استان اصفهان 
را سالیانه ۴۰8 میلیون متر مکعب اعالم کرد و گفت: در اســتان اصفهان ۳۵ محدوده مطالعاتی وجود دارد که ۲۷ منطقه آن ممنوعه است.وی با تاکید بر این که 
حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب ساالنه از چاه های مجاز و غیر مجاز در اصفهان برداشت می شود، خاطرنشان کرد: در استان حدود ۶۰ هزار حلقه چاه 
وجود دارد که از این تعداد حدود  ۴۰ هزار مجاز، ۱۰ هزار متر غیرمجاز و ۱۰ هزار فعال غیرمجاز اســت.وی با بیان اینکه برداشــت از چاه های غیرمجاز حدود ۳۵۰ 
میلیون مترمکعب است، تصریح کرد: برداشت های اضافی از مخازن آب مشکالت پیچیده ای را در استان رقم زده که عالوه بر افت آبخوان باعث فرونشست شده 
است.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر اینکه بیشترین فرونشست در دشت مهیار شمالی ۵۰ سانتی متر است، افزود: به ترتیب دشت دامنه 
اصفهان با ۴۰ سانتی متر، برخوار ۳۵ سانتی متر و گلپایگان ۲8 سانتی متر فرو نشســت در رتبه های بعدی قرار می گیرند.وی با اشاره به اینکه فرونشست به 
دشت های اصفهان محدود نمی شود، تصریح کرد: در منطقه شهری اصفهان که آثار باستانی و تاریخی وجود دارند، فرونشست زمین سه سانتیمتر بوده است. 

خطر تعطیلی کارخانه 
واگن سازی به خاطر 
واردات واگن مترو!

این روزها که مــردم برای یک متر 
جای اضافی در مترو روی سر و کول 
هم می روند و شیوع ویروس کرونا 
نیاز به واگن های بیشتر در خطوط 
مترو را بیشــتر کــرده، خرید ۶۳۰ 
واگن از چین کارخانــه های تولید 
واگن در ایران را در آستانه تعطیلی 

قرار داده است.

وز عکس ر

عکس: آنا

رییس خانه صمت ایران:

راه نجات اقتصاد کشور برگشت 
ارز صادراتی به بازار است 

رییس خانه صنعت، معــدن و تجارت ایران 
گفت: تنهــا راه نجــات اقتصــاد و ادامه راه 
کشور بازگشــت ارز حاصل از صادرات به بازار 
است.ســیدعبدالوهاب ســهل آبادی اظهار 
داشت:مسائل ارزی یکی از مشکالت امروز 
کشــور ما محســوب می شــود و با توجه به 
کاهش فــروش نفت، مشــکالت متعددی 
برای اداره مملکت و دولت ایجاد شده است.

به گفته وی، بانک مرکزی در روزهای گذشته 
مقدار قابــل توجهــی ارز وارد چرخه اقتصاد 
کشــور کرده که همین امر مقــداری موجب 

کاهش قیمت دالر شده است. 
 وی با بیــان اینکه تولیدات کشــور ما امروز 
قابلیت هــای صادراتــی فراوانی پیــدا کرده 
اســت، ادامه داد:روزی مردم  جنس ایرانی 
را نمی خریدنــد امــا امــروز کاالی ایرانی به 
دیگر کشــورها و حتی اروپا صادر می شــود.

رییس خانه صنعت، معــدن و تجارت ایران 
افزود: جمهوری اسالمی امروز در زمینه تولید 
محصوالت فوالد توانایی های بســیار خوبی 
پیدا کرده اســت.وی اضافه کرد: امروز برای 
تولید لوازم خانگی، پتروشــیمی ها، مصالح 
ساختمانی، کاشی و ســرامیک و شیرآالت 
در ایــن مقطع زمانــی برای تولیــد کنندگان 
موفقیت هایی به دســت آمده است.  سهل 
آبادی خاطرنشــان کرد: مــواد اولیه و اقالم 
مورد نیاز تولید کنندگان با استفاده از ارز حاصل 
از صادرات وارد کشــور می شــود؛ اما شیوه و 
سازو کار درستی برای این کار وجود ندارد که 
صادرکنندگان اطالعی از اقالم مورد نیاز تولید 
کنندگان داشته باشند.وی تصریح کرد: همه 
زندگی تولید کنندگان در کشور است و بدون 
شک ارز حاصل از صادرات شان را به جز خرید 
مواد اولیه، مســدود نمی کنند و هرچقدر که 
چرخ اقتصاد کشور بهتر بچرخد، آنها موفق تر 
خواهنــد بود.رییس خانه صنعــت، معدن و 
تجارت ایران بیان کرد: بسیاری از کارخانه های 
کوچک و متوسط کشور درپی نوسان نرخ ارز 

با مشکل جدی مواجه هستند.



پنجشنبه 2 مرداد  1399 / 2 ذی الحجه 1441/ 23 جوالی 2020/ شماره 3027

مسئول بسیج سازندگی استان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

ادامه تولید ماسک در 15کارگاه جهادی بسیج 

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه قمربنی هاشم علیه السالم در 
حاشیه بازدید از کارگاه تولید ماســک جهادگران بسیجی در شهرکرد،  
گفت: در حال حاضر 900گروه جهادی بسیج در سراسر استان چهارمحال 
و بختیاری فعال است.سرهنگ پاسدار هوشنگ فوالدی افزود: از بدو 
شــیوع ویروس منحوس کرونا، طبق دستور ســردار فرمانده محترم 
سپاه قمربنی هاشم علیه الســالم، کارگاه های تولید ماسک با حضور 
جهادگران بسیجی شروع فعالیت کرد و همچنان از بین 900 گروه جهادی 
بسیج استان چهارمحال و بختیاری، هم اکنون 15 گروه در تولید ماسک 
مشــارکت دارند.وی ادامه داد: ما حــدودا 15 کارگاه تولیدی خیاطی 
داشتیم که تبدیل به تولید ماسک شــدند و به مرور زمان با توجه به نیاز 
جامعه به ماسک بیشتر، 35کارگاه دیگر اضافه شد و در اوایل کار بین 3 
تا 4هزار عدد ماسک در روز تولید داشتیم، که ماسک های تولیدی بعد 
از اشعه دهی و ضدعفونی به صورت رایگان در اختیار جامعه هدف قرار 
می گرفت.فوالدی خاطرنشان کرد: 200 جهادگر بسیجی در گروه های 
فعال کنونی مشغول به تولید ماسک هستند و با توجه به اینکه وضعیت 
استان ما قرمز اعالم شده، اگر نیاز باشد گروه ها را بیشتر خواهیم کرد تا 
تولیدات افزایش یابد.وی با بیان اینکه 200هزار ماســک از موقع شیوع 
کرونا در کارگاه های تولید ماســک جهادی بســیج تولید شده، افزود: 

بیشتر ماسک های تولید ما قابل شست وشو هستند .فوالدی با اشاره به 
مراحل تولید ماسک در کارگاه جهادی بسیج، اظهار کرد: عالوه بر کارگاه 
های خودمان، که در حال فعالیت هستند، تعدادی مشارکت نیز داریم 
که خیاط ها در کارگاه های دیگر مشغول کار هستند.این مقام مسئول 
تصریح کرد: هدف اصلی سپاه و ســازمان بسیج سازندگی قطعا کمک 
به محرومین استان و سراسر کشور است و 80درصد ماسک های تولید 
شــده به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد.مســئول سازمان 
بسیج سازندگی سپاه قمربنی هاشم علیه السالم گفت: هدف بعدی ما 
در بحث کمک مومنانه است که بسته های معیشتی در اختیار خانواده 
های نیازمند قرار می دهیم و امروزه با توجه به نیازی که وجوددارد تالش 
می کنیم کمکی به محرومین داشته باشیم.فوالدی با بیان اینکه حدود 
300 هزار بسته معیشتی به ارزش  بیش از 270میلیارد ریال در طول دوره 
شیوع کرونا بین محرومین توزیع کرده ایم، افزود: در مرحله دوم و سوم 
به زودی کمک های بسیار شایان توجهی در سطح استان صورت خواهد 
گرفت.وی در پایان ضمن تقدیر و تشــکر از خیرین که در خرید پارچه و 
ملزومات تولید ماســک و تهیه بسته های معیشتی مشارکت داشتند، 
خواستار ادامه این کمک های مومنانه برای یاری رسانی به نیازمندان تا 

رفع کامل پیامدهای شیوع ویروس منحوس کرونا شد.

 فعالیت 2۵0 واحد صنایع تبدیلی و فرآوری
 در چهارمحال و بختیاری

مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 70 درصد واحد های صنایع تبدیلی و 
فرآوری بخش کشاورزی در استان فعال هستند.طهمورث فتاحی اظهار داشت: 30 درصد واحد های 
فعال به علت گرانی مواد اولیه تعطیل شــده اند.وی افزود: هم اکنــون 250 واحد صنایع تبدیلی و 
فرآوری در چهارمحال و بختیاری در بخش کشاورزی فعالیت می کنند.فتاحی اضافه کرد: توسعه 
واحدهای تبدیلی و فرآوری در چهارمحال و بختیاری از مهم ترین اهداف مسئوالن است که نقش 

مهمی در کاهش ضایعات میوه در استان دارد. 

کمک ۵ میلیارد ریالی به آسیب دیدگان کرونای بهزیستی
سرپرست اداره کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون پنج میلیارد 
ریال برای حمایت از افراد آسیب دیده از کرونا بین شهرستان های 9 گانه توزیع شده است.معصومه 
محمدی افزود: خیرین می توانند به صورت مستقیم به بخش مشارکت های مردمی بهزیستی واقع 
در خیابان شریعتی جنب کلینیک امام علی )ع( مراجعه کنند و کمک های نقدی و غیرنقدی خود را 
به دست نیازمندان برسانند.محمدی اظهار داشت: اعطای تسهیالت 50 میلیون ریالی با اقساط دو 
درصد برای ۶0 نفر از افراد تحت پوشش با اولویت سرپرستان خانوار از جمله حمایت هایی است که 

با شیوع ویروس کرونا از مددجویان بهزیستی شده است.

 برگزاری 2۵0  برنامه همزمان با هفته ازدواج
 در چهارمحال و بختیاری 

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشــاره آغاز هفته ملی ازدواج همزمان با سالروز 
پیوند آسمانی ازدواج امام علی)ع( و حضرت فاطمه)س( گفت: همزمان با هفته ازدواج افزون بر 250 
برنامه فرهنگی در این استان برگزار خواهد شد.حمید کریمی با اشاره به اجرای برنامه های هفته ملی 
ازدواج با شعار »ازدواج جوانان با همراهی خیران« در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کارگاه های 
آموزشــی در فضای مجازی، اهدای کمک جهیزیه بــه زوجین، برگــزاری کمیته های تخصصی با 
محوریت ازدواج، تشکیل ستادهای ساماندهی امور جوانان در شهرستان ها با رویکرد ازدواج و تعالی 
خانواده از مهم ترین برنامه های هفته ازدواج در این استان است.وی، با اشاره به شیوع ویروس کرونا 
و ضرورت تالش برای قطع زنجیره انتقال آن افزود:در این هفته تالش می شود تا برنامه ها از طریق 
فضای مجازی برگزار شود و بهره گیری از ظرفیت خیران به  منظور کمک به ازدواج جوانان از مهم ترین 
برنامه های هفته ملی ازدواج است.کریمی یادآور شد: حدود 34 درصد جمعیت استان برابر 321 هزار 
و 98۶ نفر را جوانان تشکیل می دهند و این استان از لحاظ جمعیت جوانان رتبه سیزدهم کشور را دارد.

تعویض رایگان کارت بلیت های سوخته اتوبوس در شهرکرد
رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد از تعویض رایگان کارت بلیت های 
سوخته توسط ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهرستان شــهرکرد خبر داد.مهرداد 
میرزائیان در خصوص سوختن کارت بلیت های اتوبوس شهری و بالستفاده شدن آن ها، اظهار کرد: 
تنها کارت بلیت هایی که موارد خراشیدگی، ســوختگی با آتش و شکستگی نداشته باشند، توسط 
سازمان  مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر  به صورت رایگان تعویض خواهند شد.رییس سازمان 
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد دریافت مبلغی بیش از تعرفه سال 99 را توسط 
رانندگان تاکسی از شهروندان اقدامی خودســرانه و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: با افزایش 20 
درصدی کرایه ناوگان تاکسیرانی چنانچه رانندگان تاکسی مبلغی بیش از نرخ اعالم شده سال 99 

از مسافران دریافت کنند، با آن ها به صورت جدی برخورد خواهد شد.

بام ایرانخبر خوان

آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام 
ملی مسکن در شهرکرد

معاون بازآفرینی و مســکن شــهری اداره کل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه طرح اقدام ملی مسکن از 
آذرماه سال 98 توســط دولت کلید خورد، اظهار کرد: در مرحله 
اول اجرای این طرح در چهارمحال و بختیاری تعداد 1133 واحد 
به چهارمحال و بختیاری ابالغ شد که 1000 نفر ثبت نام کردند، در 
مرحله دوم نیز در اسفندماه سال گذشــته و اردیبهشت ماه نیز 
9۶00 نفر در این طرح در 19 شــهر استان ثبت نام کردند.ابراهیم 
علیرضایی ادامه داد: 1450 قطعه زمین برای ســاخت خانه در 
طرح اقدام ملی مسکن تحویل بنیادمســکن به عنوان کارگزار 
شد، عملیات اجرایی ســاخت این واحدها در شهر شهرکرد در 
منطقه 34 منظریه به زودی آغاز می شــود.وی خاطرنشــان 
کرد: در مرحله اول ثبت نام متقاضیان در شهرســتان شهرکرد 
530 نفر پس از بررسی شــرایط پاالیش شدند که از این تعداد 
410 نفر برای افتتاح سپرده 40 میلیون  تومانی به بانک معرفی 
شــدند، در شــهرهای بروجن و اردل نیز بنیاد مسکن به دنبال 
اخذ پروانه و تهیه نقشه است، همچنین عملیات ساخت و ساز 
در شــهرکرد، بروجن، فرخشهر و لردگان توســط بنیاد مسکن 
انجام می شود.علیرضایی اضافه کرد: در مابقی شهرهای مورد 
هدف طرح اقدام ملی مسکن بر اساس تراکم، ساخت و ساز 
به صورت گروه های 2 تا 3 نفره واگذار می شود، در اقدام اقدام 
ملی حدود 75 میلیون تسهیالت با سود 18 درصد و دوره تنفس 
2 ســاله به متقاضیان پرداخت و مابقی هزینه های ساخت و 
ساز از افراد طی اقساط دریافت می شــود.معاون بازآفرینی و 
مسکن شهری اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
در خصوص تسهیالت پرداختی برای احیای بافت های فرسوده، 
گفت: برای متقاضیان احداث مســکن در بافت های فرسوده 
به صورت شخصی مجموعا 80 میلیون تومان برای هر واحد از 
محل اوراق مشارکت و تسهیالت بانکی در مرکز شهرها پرداخت 
می شود.وی افزود: در سایر شهرها این مبلغ حدود ۶0 میلیون 
تومان برای هر واحد است، همچنین سقف تسهیالت پرداختی 
برای انبوه ســازان مسکن و ســازندگان حرفه ای دارای پروانه 
انبوه سازی و توسعه گری در مرکز استان 170 میلیون و در سایر 
شهرها حدود 140 میلیون تومان برای هر واحد است.علیرضایی 
در پایان خاطرنشان کرد: اگر انبوه ســازان در مراحل ساخت و 
ساز از تکنولوژی های به روز اســتفاده کنند تسهیالت پرداختی 
در مرکز استان به 220 و در سایر شهرها به 180 میلیون افزایش 

پیدا می کند.

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139903902004000115 آگهــی:  شــماره   5 /19
139704002004000263 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالســه: 9701944 ششدانگ 
یک قطعه آپارتمان پالک هشت هزار و یکصد و سی و نه فرعی از چهارده هزار و چهارصد و 
پنجاه و هشت اصلی مجزی شده از 1805/700 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
115/1 متر مربع قطعه سیزدهم تفکیکی بانضمام پارکینگ قطعه 15 بمساحت 12/5 متر 
مربع به آدرس: اصفهان- خیابان جابر انصاری- خیابان پنج آذر 12 متری)پارک رســتم 
شیرازی(- کوچه قیام- مجتمع پارک طبقه پنجم واحد شمالی کدپستی 8138999874 
که سند مالکیت آن در صفحه 156 دفتر 394 امالک به شــماره ثبتی 68624 و با شماره 
چاپی 287171 الف/90 ثبت و صادر شــده اســت ملکی امیر آصالح فرزند محمد علی با 
حدود: شــمااًل: اول بطول 6/35 متر دیوار به فضای پالک 144 فرعی دوم در قسمت سه 
قسمت اول شرقی و ســوم غربی بطولهای 1/4 متر و 1/9 متر و 1/4 متر پنجره و دیوار به 
نورگیر مشاعی سوم به طول 5/75 متر دیوار بفضای پالک 144 فرعی شرقًا: بطول 9/3 
متر دیوار بدیوار پالک 1806 فرعی جنوبًا: اول بطول یک متر دیوار اشــتراکی با آپارتمان 
8140 فرعی دوم در دو قســمت اول غربی بطولهای 1/20 متر و 2 متر پنجره و دیوار به 
نورگیر مشاعی سوم در دو قسمت دوم شرقی بطولهای 3/46 متر و 1/8 متر دیوار اشتراکی 
با آپارتمان پالک مرقوم چهارم بطول 1/12 متر درب و دیوار براه پله  و آسانســور مشاعی 
پالک 8123 فرعی پنجم در چهار قسمت که اول غربی و سوم شرقی بطولهای 2/95 متر 
و 3/15 متر و 2/95 متر و 0/60 متر دیوار اشــتراکی با آپارتمان 8141 فرعی ششم بطول 
2/75 متر پنجره و دیوار به نورگیر مشاعی غرباً: بطول 9/90 متر دیوار به دیوار پالک 1804 
فرعی. چهار کانال کولر به ابعاد 0/45 * 0/45 متر محاط در این آپارتمان است. دوم حدود 
پارکینگ شــمااًل: بطول 5 متر خط مفروض با پارکینگ 8167 فرعی شــرقًا: بطول 2/5 
متر خط مفروض به حیاط مشــاعی پالک 8125 فرعی جنوبًا: بطول 5 متر خط مفروض 
به حیاط مشــاعی پالک مرقوم غربًا: بطول 2/5 متر دیوار بدیوار پالک 1804 فرعی که 
طبق نظر کارشناس رسمی مورد وثیقه عبارت است از یک دســتگاه آپارتمان با کاربری 
مسکونی به مســاحت 115/1 متر مربع واقع در طبقه پنجم شمالی واحد مزبور در مجتمع 
 مسکونی پانزده واحدی هر طبقه ســه واحد که با عرصه ملک زمین طلق 560 متر مربع 
می باشد قدمت بنا حدود15 سال اسکلت ساختمان بتنی با سقف تیرچه بلوک نمای بیرونی 
و حیاط آجر نما کف حیاط و پارکینگ موزاییک دارای آسانسور واحد آپارتمانی با مشخصات 
دو خوابه پنجره رو به نورگیر پوشــش کف کفپوش ســطوح دیوارهای داخلی رنگ درب 
های داخلی چوبی سطوح سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه کاشی و سرامیک کابینت 
آشپزخانه ام دی اف سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی و دارای انشعاب آب و برق 
و گاز می باشدو دارای پارکینگ در همکف که در حیاط مشاعی بصورت غیر مسقف واقع 
می باشد و فاقد انباری در سند می باشد و طبق سند رهنی شماره 1392/09/23-165308  
تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 15 اصفهان در رهن بانک سرمایه واقع می باشد 
و طبق اعالم بانک بستانکار ملک مزبور تا تاریخ 1399/07/19 بیمه می باشد از ساعت 9 
الی 12 روز چهارشــنبه مورخ 1399/05/15 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
 خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول ابتدای  خیابان الهور سمت چپ به مزایده گذارده 
می شود. مزایده از مبلغ پایه ده میلیارد و ســیصد و پنجاه میلیون ریال معادل یک میلیارد 
و سی و پنج میلیون تومان شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد 
ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چــاپ اصفهان مورخ 1399/05/02 
درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلســه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از 
این اداره و طی فیش سپرده در وجه اداره اجرای اسناد رســمی بابت پرونده کالسه فوق 
پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی و کارت شناسایی معتبر 

الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید مابه التفاوت تا میزان مبلــغ نهایی فروش را ظرف 
پنج روز پرداخت نماید در غیر این صورت مبلغ علی الحســاب دریافتی )ده درصد( به نفع 
 دولت ضبط می گردد.  م الف:922334 زهرا یعقوبی سرپرســت اداره اجرای اســناد 

رسمی اصفهان
حصر وراثت

5/20  آقای مجید زارع دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه  9900055 
-251/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اصغر زارع اسفیدانی به شناسنامه 3 در تاریخ 98/5/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مجید زارع فرزند اصغر، ش.ش 
4 نسبت با متوفی فرزند  2- حمیدرضا زارع، ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 3- ثریا زارع 
اسفیدانی، ش.ش 179 نسبت با متوفی فرزند 4- عباسعلی زارع اسفیدانی، ش.ش 6 نسبت 
با متوفی فرزند 5- زیبا زارع اسفیدانی، ش.ش 5 نســبت با متوفی فرزند 6- محمد علی 
زارع اسفیدانی، ش.ش 2 نسبت با متوفی فرزند 7- مهری زارع اسفیدانی، ش.ش 8 نسبت 
با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 922172 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز
ابالغ رای

5/21 شماره پرونده: 655/98 شماره دادنامه: 192-99/2/30 مرجع رسیدگی: شعبه سوم 
حقوقی شورای حل اختالف لنجان، خواهان: اکبر فراشــی ابوالفضل به نشانی اصفهان 
سپاهان شــهر بلوار قدیر تعاون 3 مجتمع واحد 741، خواندگان: آقایان 1- اکبر صادقی 
2- عرفان کریمی 3- احسان کاظم خانی ورگچ ، خواسته: انتقال سند خودرو، گردشکار:  
شــورا با بررســی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتی اعضا ختم 
رســیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست آقای اکبر فراشــی ابوالفضل فرزند یداله به طرفیت آقایان 1- اکبر 
صادقی 2- عرفان کریمی 3- احســان کاظم خانی ورگچ تقاضای الــزام خواندگان به 
انتقال سند قطعی یک دستگاه اتومبیل ســواری پراید مدل 1386 به شماره 43-466 هـ 
96 به ارزش 160/000/000 ریال با احتساب مطلق خســارت های قانونی به شرح متن 
دادخواســت تقدیمی با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اســتعالم ازمدیریت 
راهور که بیانگر مالکیت خوانده ردیف خوانده احســان کاظم ورگچ نســبت به اتومبیل 
فوق الذکر می باشــد لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مســتندا به مواد 219 و 
220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده احســان کاظم ورگچ، به حضور در یکی از 
دفاتر رسمی اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو پراید مدل 1386 به شماره 466-43 
هـ 96 به نام خواهان و پرداخت مبلــغ 2/000/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی شهرستان لنجان می باشــد. در خصوص خواندگان: 
1- اکبر صادقی 2- عرفان کریمی با توجه به اینکه خواهان دلیل و مدرکی دال بر مالکیت 
ایشان به شــورا ارائه نداده لذا شــورا دعوی خواهان در این خصوص را محرز ندانسته و 
 به اســتناد ماده 84 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در 
محاکم حقوقی شهرستان لنجان می باشد. م الف: 921974 شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان لنجان
حصر وراثت

5/22  آقای عباس شهریاری به شناسنامه شماره 37 به شرح دادخواست به کالسه  243/99 
ش 2 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نرجس شهریاری  به شناسنامه شماره 19 در تاریخ 1399/02/23 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- متقاضی: عباس 
شهریاری )پسر( 2- ماشاله شهریاری )پسر( 3- محمد شهریاری )پسر( 4- رضا شهریاری 
)پسر( 5- غالمعلی شهریاری )پسر( 6- حسینعلی شهریاری )پسر( 7- فاطمه شهریاری 
)دختر(. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید 

تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 923866  شعبه 

دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نایین
ابالغ رای

5/23 کالسه پرونده : 604/98 ش2ح ، شماره دادنامه :   101-99/3/26 ، مرجع رسیدگی: 
شعبه  دوم  شــورای حل اختالف برخوار ، خواهان :  غالمرضا چراغچی  نشانی: اصفهان 
خیابان خواجه عمید مجتمع مسکونی گلستان پالک 88  ، خوانده : 1-مجید رنجکش   به 
نشانی:محسن آباد برخوار خیابان امام رضا کوچه ایمان2    2- داودعلی خان محمدی  به 
آدرس مجهول المکان  ،خواسته : مطالبه خسارت ، گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء ، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای غالمرضا چراغچی بــه طرفیت 1-مجیدرنجکش 2-داود علی 
خان  محمدی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تصادف وافت قیمت خودرو و هزینه های 
کارشناسی و دادرسی با عنایت به دادخواست ارائه شده و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی 
و همچنین عنایت به نظر به کارشناسی ارائه شده مبنی بر بی احتیاطی از جانب راننده سواری 
پراید لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و مســتندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی خوانده ردیف اول مجید رنجکش را به پرداخت مبلــغ 122/000/000 ریال بابت 
خسارت وارده به خودروی خواهان و همچنین مبلغ 1/700/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و مبلغ 4/000/000 ریال بابت هزینه های کارشناسی در حق خواهان محکوم می نماید 
و همچنین در خصوص خوانده ردیف دوم مستندا به بند 4 ماده 84 به دلیل عدم توجه دعوا 
نسبت به ایشان و دعوا رد می گردد .دعوا نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست 
 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه شهرستان برخوار می باشد. م الف :  922322 

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم حوزه قضایی برخوار
ابالغ رای

5/24 کالسه پرونده : 98/525 ش2ح شماره دادنامه : 150 -99/4/21  ، مرجع رسیدگی 
: شعبه  دوم  شورای حل اختالف برخوار، خواهان :  علی قربانی نشانی: سین برخوار بلوار 
امام خیابان طالقانی ابتدای خیابان ســعدی پالک 1 ، خوانده : 1-مجید قاسمی 2-علی 
معینی 3-حسین افشاری موال اره  به آدرس :هر ســه مجهول المکان ، خواسته : الزام به 
فک پالک خودرو ، گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء ، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :  رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای 
علی قربانی به طرفیت 1-مجید قاسمی 2-علی معینی 3-حسین افشاری مال اره  خواسته 
تقاضای صدور حکم مبنی بر فک پالک خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی 862 ص 33 
ایران 73 به انضمام هزینه دادرسی با عنایت به دادخواست ارائه شده و قولنامه خرید خودرو و 
از خوانده ردیف اول و نظر به استعالم به عمل آمده از پلیس راهور و با عنایت به عدم حضور 
خواندگان در جلسه رســیدگی و عدم ارائه الیحه و دفاعیه لذا مستندا به ماده 220 قانون 
مدنی و ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف سوم حسین 
افشاری مال اره به دلیل اینکه پالک و سند به نام ایشان می باشد به فک پالک خودرو وانت 
پیکان به شــماره انتظامی 862 ص33 ایران 73 و پرداخت مبلغ 1/900/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و 
مستدا به بند 4 ماده 84 به دلیل عدم توجه دعوا نسبت به نامبرگان  رد دعوا صادر می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه دولت آباد می باشد. م الف :  922363 قاضی شورای حل 

اختالف شعبه دوم حوزه قضایی برخوار
فقدان سند مالکیت

5/25 نظر به اینکه روح اله دشت پیما فرزند سیف اله با تسلیم دو برگ شهادت شهود مدعی 
مفقود شدن ســند مالکیت خود به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 357 فرعی از 
320 اصلی بخش 16 ثبت اصفهان دفتر امالک الکترونیکی 139620302018003067 
شماره چاپی 663885  نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته که در اثر جابجایی 
مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نموده طبق ماده 120 آیین 

نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که چنانچه شخص یا اشخاصی از حقیقی یا حقوقی 
مدعی انجام معامله )غیر آنچه در این آگهی ذکر شده (نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. م الف:921428 ابراهیم غفاری صدای ثبت 

اسناد و امالک برخوار
حصر وراثت

5/26 آقا/خانم زهره کهکشانی  به شناسنامه شماره  581  به شرح دادخواست به کالسه    
704/99   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان   
محمد کهکشانی  به شماره شناسنامه   3615  در تاریخ  93/4/27  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- فاطمه فرزانه فرزند محمد 
به ش ش 654 همسر متوفی ، 2- عباس کهکشانی فرزند محمد به ش ش 573 ، 3- زهرا 
کهکشانی فرزند محمد به ش ش 580 ، 4- زهره کهکشانی فرزند محمد به ش ش 581 
فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

م الف: 923126 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/27 آقا/خانم زهره کهکشانی   به شناسنامه شماره  581  به شرح دادخواست به کالسه 
705/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
فاطمه فرزانه به شماره شناســنامه  654  در تاریخ1398/4/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عباس کهکشانی فرزند محمد 
به ش ش 573 فرزند متوفی، 2- زهرا کهکشانی فرزند محمد به ش ش 580 فرزند متوفی، 
3- زهره کهکشانی فرزند محمد به ش ش 581 همگی فرزندان متوفی والغیر . اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف: 923127 قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان 
فقدان سند مالکیت

5/28 شماره نامه:  139985602024002793- 1399/04/08  نظر به اینکه سند مالکیت 
سه حبه و سه هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ قطعه زمین پالک ثبتی شماره 893 
فرعی از 4796 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان دفتر امالک 1280 صفحه 569 به شماره 
چاپی سند دفترچه ای 0238509 بنام خانم زبیده نوری لنجانی نوکابادی فرزند احمد سابقه 
ثبت و صدور سند مالکیت داشته و به موجب گواهی حصر وراثت 4942 مورخ 1385/11/30 
شعبه اول حصر وراثت شــورای حل اختالف اصفهان فوت نموده است و ورثه حی الفوت 
وی عبارتند از دو فرزند پسر بنام های بهروز اصالنی و بهزاد اصالنی و سه فرزند دختر به 
نامهای زهرا اصالنی و اشرف اصالنی برده شــاهی و سکینه اصالنی و الغیر سپس طی 
درخواست کتبی به شماره وارده 1399/009975  مورخ 1399/3/22 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 67388 مورخ 1398/11/13 و شماره 
یکتا 1398021557820001126 و رمز تصدیق 159322  گواهی دفترخانه 55 اصفهان 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت ایشــان به علت سرقت جابجایی مفقود گردیده 
و درخواست صدور سند المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیــل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود
 می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 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 سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 923561 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان



پنجشنبه 2 مرداد  1399 / 2 ذی الحجه 1441/ 23 جوالی 2020/ شماره 3027
از ابتدای امسال؛

کالن شهر اصفهان 10۶ روز هوای قابل قبول را تجربه کرد
کالن شــهر اصفهان از ابتدای ســال جاری تا پایان ماه تیر، دو روز هوای پاک، ۱۰۶ روز هوای قابل 
قبول )سالم(، ۱۵ روز هوای ناسالم برای گروه های حســاس و یک روز هوای ناسالم برای عموم 

را تجربه کرد.کیفیت هوای کالن شــهر 
اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت 
هفت صبح روز گذشته با میانگین ۸۲ در 
وضعیت سالم ثبت شد.شاخص کیفی 
هوا در نخستین ســاعات روز چهارشنبه 
نیز با میانگین ۹۶ در وضعیت سالم قرار 
دارد.شاخص کیفی هوا در ایستگاه های 
پایش دائم میــدان احمدآباد روی عدد 
۱۵۳، خیابان استانداری روی عدد ۷۷، 
بزرگراه خرازی روی عــدد ۸۹، خیابان 

پروین روی عــدد ۱۱۹ و خیابان رودکــی روی عدد ۴۳ گزارش می شــود.همچنین کیفیت هوا در 
کاشان با میانگین ۶۷، نجف آباد با میانگین ۶۳، شاهین شهر با میانگین ۹۰، مبارکه با میانگین ۶۵ 
و سجزی با میانگین ۵۳ در وضعیت سالم است؛ وضعیت کیفی هوا در سایر ایستگاه های پایش 

شهرستان ها در دسترس نیست.

بهره مندی مددجویان اصفهانی از تخفیف ویژه خرید زمین
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان گفت: مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
اصفهان در روستاها و شــهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر، تخفیف ویژه خرید زمین دریافت 
خواهند کرد.کریم زارع با اشــاره به برگزاری جلسه مشترک با غالمحســین خانی، مدیرکل بنیاد 
مسکن استان اصفهان اظهار داشــت: این جلســه برای فراهم کردن مقدمات اجرای تفاهم نامه 
ساخت هزار و ۱۵۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان که در سفر رییس سازمان برنامه 
و بودجه و رییس کمیته امداد امضا شــده بود، برگزار شــد.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان اصفهان موضوع این تفاهم نامه را ساخت هزار و ۱۵۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته 
امداد در روستاها و شــهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر اعالم کرد و گفت: در صورت فراهم بودن 
شرایط، بنیاد مسکن به مددجویان برای خرید زمین در مناطقی که بنیاد دارای زمین است، ۲۰ درصد 

تخفیف اختصاص خواهد داد.

ممنوعیت فعالیت قلیان سراهای استان اصفهان
اســتاندار اصفهان گفت:براســاس گزارش دانشــگاه علوم پزشــکی یکی از مکان های شــیوع 
ابتال به کرونا قلیان ســراها هســتند که فعالیت شــان در اســتان ممنوع شــد و در صورت ادامه 
فعالیت با آنهــا برخورد می شــود.عباس رضایی افــزود: همچنین شــرکت دانش آمــوزان در 
 کالس های تابســتانه برخــی از مــدارس غیر انتفاعــی این اســتان ممنوع اســت، زیرا کالس

فوق العاده تابستانه براســاس ضوابط ســتاد مقابله با کرونا باید تعطیل باشند.استاندار اصفهان 
تصریح کرد: همچنین آموزشــگاه های آزاد موظف به رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغی توسط 
دانشگاه علوم پزشــکی هســتند و اگر رعایت نکنند براســاس قانون و توســط مقامات قضایی 
بســته خواهند شــد.رضایی با بیان اینکه متولیان امر بهداشــت و درمان باید در این شرایط برای 
مردم الگو باشــند، اظهارداشــت: شــلوغی و ازدحام بیش از حد برخی مطب ها بایــد مورد توجه 
 قرار گیرد، البته از برخی پزشــکان تشــکر می کنم که نوبت دهــی اینترنتی به بیمــاران را مدنظر 

قرار می دهند.

اصفهان در جایگاه پنجم بیشترین ازدواج های صورت گرفته در کشور قرار دارد؛

بخت باز اصفهانی ها!

آمار ازدواج و طالق طی یک دهه اخیر در  پریسا سعادت
کشــور نگران کننده اســت و هم کاهش 
ازدواج و هــم افزایش طــالق هر دو نگرانــی های زیــادی را در پی 
داشته اند. در این بین بسیاری از مسئوالن از روند ازدواج در کشور ابراز 
نارضایتی یا حتی نگرانی کرده اند. برخی شــهروندان نیز تحلیل های 
خود را به متولدین دهه های مختلف ربط داده و بدون بررســی آمار و 
ارقام با اســتناد به وضعیت ازدواج افراد در همسایگی یا اقوام شان، 

احکام کلی در مورد ازدواج و وضعیت آن در کشور صادر می کنند.
حاال بر اســاس آمار اگر چه ترمز طالق در کشور کشیده شده؛ اما رشد 
عدد و رقم های ازدواج هم چندان امیدوار کننده نیست. بر این اساس 
استان های تهران، خراسان رضوی، خوزســتان، آذربایجان شرقی و 
اصفهان در سال ۹۸ بیشترین آمار ثبت ازدواج را داشتند.در سال ۹۸، 
۵۳۰ هزار و ۳۳۵ ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۸۳۱ طالق ثبت شــده اســت، 
بیشترین آمار ازدواج به ترتیب در استان های تهران )۶۸ هزار و ۵۹۲(، 
خراســان رضوی )۴۷ هزار و ۳۷۹(، خوزســتان )۳۷ هزار و ۵۹۴(، 
آذربایجان شرقی )۲۸ هزار و ۴۱۹( و اصفهان )۲۶ هزار و ۱۷۳( بوده 
است و بیشــترین آمار طالق به ترتیب در استان های تهران )۳۱ هزار 

و ۷۳۳(، فارس )۱۰ هزار و ۹۳(، اصفهان )۱۰ هزار و ۲۴(، آذربایجان 
شــرقی )۹ هزار و ۱۱۹( و مازنــدران )۸ هزار و ۷۱۸( بوده اســت.با 
مقایسه آمارهای ازدواج ۵ ســال اخیر در کنار یکدیگر می توان به این 
نتیجه رسید که متاسفانه آمار ازدواج ســاالنه رو به کاهش است؛ اما 
نکته جالب این است که در ۵ سال گذشته آمار طالق تقریبا ثابت و با 
تغییرات حداقلی همراه بوده اســت. آنچه بررسی این آمار نشان می 
دهد ریزش ده هزار موردی تعداد ازدواج ها در استان اصفهان از سال 
۹۶ تا کنون است. بر اساس آماری که سازمان ثبت احوال اصفهان در 
سال ۹۶ ارائه کرده در سال ۹۶ ،۳۲ هزار و ۱۴۵ مورد ازدواج در اصفهان 
صورت گرفته است این عدد در سال ۹۸ به ده هزار مورد و تقریبا نصف 
رسیده اســت. پدیده کاهش ازدواج البته تنها مختص به کالن شهرها 
نیست و پدیده ای عمومی در کل کشور محسوب می شود. بر اساس 
اعالم رییــس اداره ســالمت و جمعیت،خانواده و مــدارس وزارت 
بهداشت در کل کشور طی بازه زمانی هشت ساله از سال ۸۹ تا سال ۹۶ 

ازدواج ۳۰ درصد کم شده است.
 ســید حامد برکاتی می افزاید: بررســی ها در ســال ۹۵و ۹۴ نشان 
مــی دهــد میانگین ســن مناســب ازدواج دختــران ۲۴ ســال و 

پسران۲۷/۵سال بوده  که متاسفانه شــاهد افزایش این عدد و عدم 
تمایل جوانان به این موضوع در سال های گذشته هستیم. این مسئول 
کشــوری ادامه می دهد:  نه تنها آمار ازدواج در کشور افت پیدا کرده 
که در کنار آن تولدها در سال های اخیر نیز به شدت کم شده که نشان 
می دهد خانواده هــا به دالیل مختلف که یکــی از آن می تواند تورم و 
گرانی باشد، تمایلی به فرزند آوری ندارند که در آینده باعث می شود 

کشور دچار پیری شود. 
آن روی دیگر این آمار منتشــر شــده میزان طالق ها در کشور است؛ 
 هر چند آمــار طــالق ماننــد ازدواج در اغلب نقاط کشــور بــه دلیل

 حساسیت هایی که وجود دارد شفاف بیان نمی شود ولی همین اعداد 
و ارقام نصفه و نیمه اعالم شده هم نشان از رشد و یا حداقل کم نشدن 
میزان جدایی ها در کشور دارد. در حالی که مسئوالن تالش دارند تا به 
هر نحو ممکن از جمله ســهمیه بندی طالق ها و طوالنی شدن مراحل 
صدور حکم طالق و... رشــد میزان عدد و رقم طالق ها را متوقف کنند؛ 
اما در حقیقت رشد پرونده های درخواست طالق و جدایی در دادگاه ها 
حکایت دیگری دارد حقیقتی که شاید در آمار مخفی بماند؛ اما در بطن 

جامعه معضل آشکاری است که نمی توان آن را منکر و یا پنهان کرد.

دبیر مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: نظر معاون 
محیط زیست ریاست جمهوری بر این بود که اولویت، 
تامین آب استان هاســت و ما هم تاکیــد کردیم که 
اولویت ما نیز همین مسئله است، ولی معتقد هستیم 
که باید نگاه کارشناسانه ای وجود داشته باشد.در این 
جلسه که با حضور برخی از نمایندگان استان اصفهان 
از جمله حجت االســالم سیدناصر موســوی الرگانی، 
رحمت ا... فیروزی پوربــادی، مهدی طغیانی، پروین 

صالحی، حســین محمدصالحی دارانی، سیدجواد 
ساداتی نژاد، حجت االسالم محمدتقی نقدعلی و الهام 
آزاد برگزار شد، بر اتخاذ تصمیم گیری های کارشناسانه 
سازمان محیط زیســت در موضوع پروژه انتقال آب 
بهشــت آباد به اصفهان برای مصارف شــرب تاکید 
شــد.الهام آزاد، نماینده مردم نائین و خور و بیابانک 
و دبیر مجمع نمایندگان اســتان اصفهــان، پیرامون 
مباحث مطرح شده در این جلســه اظهار داشت: در 
این جلسه درخواســت کردیم که نگاه ها و رویکردها 
کارشناسانه باشد و تصمیمات به گونه ای نباشد که با 
توجه به ظرفیت هایی که کشور ما دارد، برخی استان ها 
که از آن ظرفیت ها برخوردار نیســتند، محروم بمانند.

وی خاطرنشان کرد: نظر معاون محیط زیست ریاست 
جمهوری بر این بود که اولویت، تامین آب استان هاست 
و ما هم تاکید کردیم که اولویت ما نیز همین مســئله 
است، ولی معتقد هستیم که باید نگاه کارشناسانه ای 
وجود داشته باشد.آزاد تصریح کرد: قرار بر این شد که 
یک سری پیگیری های کارشناسانه صورت گیرد و اگر 
در زمینه استان های چهارمحال بختیاری و خوزستان، 
نظر کارشناسان کمبود آب این استان ها بود، تصمیمات 
الزم اتخاذ شود.دبیر مجمع نمایندگان استان اصفهان 
در پایان بیان داشــت: هماهنگی هــای الزم صورت 
می گیرد تا نشستی نیز با متولیان استان چهارمحال و 

بختیاری داشته باشیم.

جزئیات جلسه نمایندگان استان اصفهان با کالنتری:

 اولویت سازمان محیط زیست، تامین آب استان هاست

نه تنها آمار ازدواج در کشور افت پیدا کرده که در کنار آن 
تولدها در سال های اخیر نیز به شدت کم شده که نشان 
 می دهد خانواده ها به دالیل مختلف که یکی از آن 
می تواند تورم و گرانی باشد، تمایلی به فرزند آوری ندارند

 اورژانس هوایی دختر بچه 
سه ساله را نجات داد

رییس اورژانس استان اصفهان از امدادرسانی بالگرد 
هوایی به دختر بچه سه ساله خبر داد.غفور راستین بیان 
کرد: اورژانس هوایی برای امدادرسانی به مصدوم یک 
حادثه در ســمیرم به پرواز درآمد.مدیر مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان ادامه 
داد: در این حادثه یک قطعه سنگ روی سر یک دختر 
ســه ســاله می افتد و این اتفاق موجب مصدومیت 
کودک می شــود.وی افزود: دختر بچه ســه ساله در 
کمترین زمان ممکن با بالگرد اورژانس به بیمارستان 

الزهرا)س( اصفهان منتقل شد.

ساعت کار مراکز تعویض پالک افزایش یافت
رییس پلیس راهور استان اصفهان از افزایش ساعت کار مراکز تعویض پالک کالن شهر اصفهان از روز 
شنبه به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی و خدمات دهی بهتر به شهروندان خبر داد.سرهنگ 
محمدرضا محمدی با بیان اینکه روزانه به طور متوسط به ۸۰۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین و 
موتورسیکلت در مراکز تعویض پالک خدمات ارائه می شود، اظهار کرد: ساعت کاری مراکز تعویض 
پالک در کالن شــهر اصفهان به منظور رعایت پروتکل های بهداشــتی و ارائه خدمات بهتر افزایش 
می یابد.وی افزود: از روز شنبه، چهارم ماه مردادماه، ســاعت کاری و خدمات دهی مراکز تعویض 
پالک تا ســاعت ۱۷ بعد از ظهر تمدید می شود.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با بیان این که 
شهروندان برای رعایت پروتکل های بهداشتی از مراجعه با اعضای خانواده یا فرد همراه خودداری 
کنند، تاکید کرد: داشــتن خودکار، لوازم بهداشتی و ماســک ضروری است.وی گفت: شهروندان 
جهت دریافت خدمات تعویض پالک با مدیریت زمان می توانند از ســاعت هفت صبح تا ۱۷ عصر 
مراجعه کنند.سرهنگ محمدی همچنین درباره چگونگی تاسیس آموزشگاه رانندگی، اظهار کرد: 
پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان در نظر دارد نســبت به واگذاری مجوز تاسیس آموزشگاه های 
رانندگی موتورســیکلت، پایه دوم و ویژه در شهرستان های اصفهان، کاشــان، تیران وکرون و شهر 

کوهپایه اقدام کند.

فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:

کشف مواد مخدر از عطاری های غیرمجاز خمینی شهر
فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر گفت: در بازدید از ۲۰ عطاری غیرمجاز، ۱۶ نفر دستگیر 
و مقادیــری مواد مخدر کشــف شد.ســرهنگ غالمرضا براتی، اظهــار کرد: یکــی از دغدغه های 
مردم شهرســتان خمینی شــهر عطاری های غیرمجاز اســت که با پشتیبانی اســتان، طرحی با 
حضور ۲۸ گــروه عملیاتــی در این زمینه اجرا شــد.وی در مــورد این طرح گفت: پــس از بازدید 
از ۲۰ عطــاری ۴ هزار لیتر شــربت متــادون، ۲ هزار لیتر شــربت تریــاک و ۵ هــزار انواع قرص 
کشــف شــد. همچنین با اجرای این طرح ۱۶ نفــر دســتگیر و در خصوص پلمب ایــن واحدها 
اقدام خواهد شد.ســرهنگ براتی بــا بیان اینکه طی دو ماه گذشــته ۶ درصد جرائم شهرســتان 
خمینی شهر کاهش یافته است، گفت: طی دو ماه اخیر در کشــف مواد مخدر بیش از ۲۰۰ درصد، 
 کشــف تجهیزات ماهواره ۹۰ درصــد و پاک ســازی تفرجگاه هــا و پارک ها ۲۸ درصــد افزایش

 داشته ایم.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان خبر داد:

توقیف بیش از 110 کیلو مواد افیونی در اصفهان 
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی اســتان، از توقیف بیش از ۱۱۰ کیلو حشیش 
در عملیات ویژه ماموران یگان تکاوری این فرماندهی خبر داد. سرهنگ  غالمحسین صفری گفت: 
ماموران یگان تکاوری فرماندهی انتظامی استان اصفهان با همکاری ماموران یگان تکاوری فرماندهی 
انتظامی شهرستان نائین، حین گشت زنی هوشمندانه در یکی از محورهای خاکی اطراف شهرستان 
به یک دستگاه خودروی ســمند و یک دستگاه خودروی پراید مشــکوک و قصد متوقف کردن آنها 
را داشتند که رانندگان آنها با مشــاهده ماموران از صحنه متواری شدند.این مقام انتظامی بیان کرد: 
با فرار متهمان، ماموران به تعقیب آنها پرداخته و طی یک اقدام ســریع و ضربتــی هر دو خودرو را 
متوقف و در بازرســی از آن ها ۱۱۰ کیلو و ۳۹۵ گرم حشیش را کشــف کردند.رییس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به دســتگیری دو  نفر در این رابطه از تالش 
برای دستگیری ســایر همدســتان متهمان خبر داد و گفت: ماموران یگان تکاوری این فرماندهی 
 اشرافیت کامل بر تمام مناطق بیابانی و کویری دارند و اجازه عرض اندام به قاچاقچیان مواد افیونی 

را نمی دهند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز

خبر روزاخبار

خطای انسانی 5 هکتار از 
مراتع استان اصفهان را به 

آتش کشید
مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری 
اصفهان از حریق در ۵ هکتــار از مراتع این 
اســتان خبــر داد.منصور شیشــه فروش 
اظهار داشــت: حریــق در مراتــع نماگرد 
شهرســتان فریدن به وســعت ۴ هکتار و 
همچنین در مراتع قلعه عطای شهرســتان 
 خوانســار بــه وســعت یــک هکتــار به 

وقوع پیوست.
مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری 
اصفهــان با بیــان این که خطای انســانی 
و بی احتیاطــی عامل ایــن حریق ها بود، 
افزود: با تالش دو ساعته تیم های امدادی 
و آتش نشــانی، یــگان حفاظــت از منابع 
طبیعی و نیز تیم هــای محلی و دهیاری ها 
حریق اطفا شــد.وی با بیــان این که ۹۵ 
درصد علت حریق ها خطای انسانی است، 
گفت: الزم است که گردشــگران و افرادی 
کــه در مناطــق گردشــگری و مراتع تردد 
می کننــد، مــوارد ایمنی را رعایــت کنند و 
از خاموش شــدن آتش اطمینان داشــته 
باشند و اجسام براق و فلزی را در طبیعت 
رهــا نکنند.شیشــه فروش عنــوان کرد: 
گردشگران گاهی اشــیای براق و فلزی و 
بطری های آب را در مراتــع و جنگل ها رها 
می کنند و این  اشــیا مانند نوعی عدســی 
عمل کرده و سبب آتش ســوزی در مراتع 
می شــوند، گاهی نیز کشــاورزان ته مانده 
مزارع را آتش می زنند و مراقبت نمی کنند 
و باد، آتــش را تســری می دهد.مدیرکل 
مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان با 
بیان این کــه مرتع داران و دامــداران الزم 
است از خاموشــی آتش اطمینان حاصل 
کنند تا باد آتش را گسترش ندهد، افزود: 
در صورت مشاهده آتش ســوزی در مراتع 
و جنگل هــا با شــماره تلفن هــای ۱۵۰۴ 
مرکز کنتــرل و حفاظت منابــع طبیعی و 
۱۱۲ هالل احمــر اطالع رســانی کننــد تــا 
 هماهنگی های الزم برای مهار آتش سوزی

 انجام شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبرداد:

برگزاری غیرقانونی کالس های فوق برنامه در اصفهان
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه دغدغه فعلی ما وضعیت نامناسب بهداشتی در چایخانه ها و ورزشگاه هاست، گفت: همچنین در برخی از 
مدارس استان اصفهان گزارش هایی مبنی بر برگزاری کالس های فوق برنامه ارائه شده که با برخی از آنها برخورد صورت گرفته است.کمال حیدری در خصوص فعالیت 
مراکز ۱۶ ساعته در استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر ۵۷ مرکز در این زمینه فعال است که از این تعداد ۲۷ مرکز تست کرونا نیز می گیرند.وی با بیان اینکه مراکز ۱۶ 
ساعته اصفهان از ساعت ۷ تا ۲۲ فعالیت دارد، افزود: باید توجه داشت که این مراکز در خط اول درمان کرونا قرار دارند و افراد دارای عالئم مشکوک باید قبل از مراجعه به 
بیمارستان به این مراکز مراجعه کنند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: چهار مرکز غربالگری ۱۶ ساعته که تست دریافت می کنند در شهر اصفهان 
و مابقی در دیگر شهرستان های استان فعالیت دارد.وی با اشاره به حضور پزشکان متخصص و افراد آموزش دیده در مراکز ۱۶ ساعته استان اصفهان گفت: این افراد پس 
از معاینه بیماران در صورت نیاز وی را به بیمارستان ارجاع داده و یا قرنطینه خانگی را برای آنها تجویز می کنند.حیدری در خصوص روند نظارت بر اصناف استان اصفهان در 

خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی افزود: تنها آن دسته از اصنافی که مسئولیت اجتماعی را درک می کنند، پروتکل های اجتماعی را رعایت می کنند.



بازیکن تیم ملی فوتسال:

ازروسیهوچینپیشنهاددارم؛امادراصفهانمیمانم
 بازیکن تیم ملی فوتسال و تیم گیتی پسند اصفهان اظهار کرد:من برای سال سوم در اصفهان حضور داشتم و یک هفته قبل از کرونا مرحله نیمه نهایی برگزار شد 
و دو تیم فینالیست مشخص شدند.اولین مسابقه ورزشی رسمی طی مدت اخیر هم مسابقه فینال فوتسال بود که ما متاسفانه در دیدار رفت و برگشت به مس 
سونگون باختیم. سعید احمد عباسی افزود: اردوی تیم ملی از هفته گذشته آغاز شده و بیست نفر از بازیکنان جوان به تیم ملی دعوت شده اند و قرار است به زودی 
بازیکنان قدیمی هم به اردو اضافه شوند. در مورد لیگ هم گفته می شود که از شهریورماه استارت خواهد خورد و تیم ها از اوایل مرداد مشغول یارگیری خواهند 
شد.با وجود بسته بودن سالن ها تمریناتم را در ساحل ادامه می دهم و خدا را شکر وضعیت بدنی خوبی دارم. وی ادامه داد: سه سال است در فینال می بازیم؛ اما 
آقای جنتی با پشتکاری خوب همچنان به تیم داری می پردازند و من هم با وجود پیشنهادات داخلی و همچنین پیشنهاداتی از روسیه و چین که از لحاظ مالی 

هم خوب هستند، به احتمال 90 درصد برای فصل بعد در اصفهان می مانم.

چهارشنبه1مرداد1/1399ذیالحجه22/1441جوالی2020/شماره3026

احتماللغومحرومیتکاپیتانذوبیها
اتفاقات و حواشــی مربوط به تصمیمات داور مســابقه ذوب آهن - ماشــین ســازی پس از 
گذشــت چند روز همچنان ادامه دارد و در موردش صحبت می شود.باشــگاه ذوب آهن هم در 
این خصوص عالوه بر شکایتی که از داور مســابقه تنظیم کرده اعالم کرده بود که در صورت لزوم 
پرونده را به مراجــع بین المللی ارجاع خواهــد داد و تا پایان به دنبال احقاق حق تضییع شــده 
این باشگاه اســت.یکی از تصمیمات بحث برانگیز داور بازی، اخراج قاســم حدادی فر به دلیل 
اعتراض بود و شنیده می شود ممکن اســت در آســتانه بازی با فوالد این محرومیت لغو شود.

روز سه شــنبه نام قاســم حدادی فر در بین محرومان هفته بیست و ششــم که اعالم شد قرار 
 داشت ولی هنوز این احتمال وجود دارد که فدراســیون فوتبال و کمیته انضباطی این محرومیت

 را لغو کنند.

دوکاپیتانسابقپرسپولیسعلیهاستقالل
علیرضا حقیقی و حســین ماهینی، دو بازیکن پرسپولیســی نساجی هســتند. علیرضا درون 

دروازه نســاجی در 4 بازی اخیر تیم درخشــان ظاهر شــده و تنها یک بار دروازه اش در بازی با 

صنعت نفت روی ضربه ایستگاهی باز شــد. او امید زیادی دارد با درخشش در این بازی و بازی 

های باقی مانده نساجی که بازی های بزرگی هســتند از جمله دیدار با پرسپولیس یک بار دیگر 

شــانس حضور در اردوی تیم ملی را پیدا کند. واضح اســت او عالقه مند اســت یک بار دیگر از 

سوی باشگاه پرسپولیس هم دعوت به بازی شود. در شــرایطی که علیرضا بیرانوند گلر اول این 

تیم برای بازی به تیم آنتورپ بلژیک رفته است.حســین ماهینی؛ کاپیتان ســابق پرســپولیس 

که خیلی راحت و بدون حاشــیه از این تیم جدا شــد بعد از مصدومیت در بازی با صنعت نفت و 

غیبت در بازی با نفت مسجد ســلیمان بار دیگر آماده حضور در ترکیب نساجی می شود. عملکرد 

خوب در بازی با اســتقالل برای حســین ماهینی راضی کننده خواهد بود چرا که او می خواهد با 

خاطره ای خوش ســال های پایانی دوران بازیگری را ســپری کند و البته همچنان محبوب نزد 

پرسپولیسی ها باقی بماند.انگیزه این دو بازیکن در بازی با استقالل کمک حال نساجی خواهد 

بود. به خصوص علیرضا حقیقی که در پست مهم دروازه بانی به میدان می رود.البته نساجی در 

این بازی می توانست از دو بازیکن دیگر پرسپولیسی هم بهره ببرد؛ مهرداد کفشگری که چندی 

پیش با انتشار پیامی در استوری اش از نســاجی خداحافظی کرد و محمد عباس زاده؛ کاپیتان 

 نساجی بر خالف مهرداد کفشــگری در تیم نســاجی حضور دارد اما به دلیل مصدومیت قادر به 

بازی نیست.

بازگشتبهترینگلزنماشینسازیبهبنیاندیزل
احمدزنــده روح در نیم فصــل اول رقابت های لیگ نوزدهم با لباس ماشــین ســازی نمایش 
خوبی داشــت و با 7 گل زده یکی از بهترین های مسابقات به حساب می آمد. او اما در نیم فصل 
و به عنوان یک خرید خوب از ماشــین ســازی به گل گهرسیرجان پیوســت.زنده روح در حالی 
با لباس گل گهر در ورزشــگاه بنیان دیزل بــه میدان می رود که یک نیم فصــل موفق را با لباس 
این تجربه کرد. او البته بعد از حضورش در گل گهر بر خالف زمان حضورش درماشــین سازی تا 
پیش از بازی هفته گذشته نتوانســته گلزنی کند. این هافبک 28 ساله و کرمانی اما سرانجام در 
بازی حساس هفته بیســت و پنجم تیمش برابر شاهین بوشــهر در همان دقیقه 2 بازی از روی 
نقطه پنالتی دروازه حریف را باز کرد تا در آســتانه بازی با تیم ســابقش پایش به گلزنی باز شده 
باشــد.نکته قابل ذکر اینجاست که زنده روح بهترین گلزن تیم ماشــین سازی در نیم فصل اول 
 بود و کماکان هیچ بازیکنی در این تیم نتوانســته اســت به تعداد هفت گلی که او به ثمر رسانده 

بود، برسد.

هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر؛

جدال های شش امتیازی تیم های اصفهانی

هفته بیســت و ششم  سمیهمصور
رقابت های لیگ برتر در 
شــرایطی عصر امروز با برگزاری هفت دیدار آغاز می 
شــود که تیم های اصفهانی در این هفته کار سختی 
مقابل تیم های خوزستانی در پیش خواهند داشت، 
ســپاهان در نقش جهان از تیم صنعــت نفت آبادان 
پذیرایی می کند و ذوب آهــن در اهواز به مصاف تیم 

فوالد خوزستان می رود.

سپاهاناصفهان-صنعتنفتآبادان
طالیی پوشــان نصف جهان در حالــی در چهارچوب 
هفته بیست و ششــم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور میزبان تیم صنعت نفت آبادان هستند که دیگر 
امیدی برای کسب قهرمانی در این دوره از رقابت های 
لیگ برتر فوتبال ندارند. شاگردان امیرقلعه نویی که 
ایــن دوره از رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور را با 
هدف کسب عنوان قهرمانی آغاز کرده بودند این روزها 
شــرایط خوبی ندارند. آنها که با شکســت مقابل تیم 
تراکتورسازی در هفته گذشته راه رسیدن سرخ پوشان 
پایتخت به جام را هموار کردند برای کســب سهمیه 

آسیایی نیز دچار مشکل شــده اند. فاصله امتیازی 
اندک تیم های دوم تا هفتم جدول و رقابت سنگین 
آنها بر سر کسب سهمیه آسیایی بازی های باقی مانده 
این تیم ها را به اوج حساســیت رسانده است. دیدار 
سپاهان اصفهان با تیم صنعت نفت آبادان یکی از  این 
دیدارهای سخت و فینال گونه هفته های پایانی است، 
دیداری که نتیجه آن عالوه بر این دو تیم برای تیم های 
استقالل، فوالد، تراکتور و شهر خودرو نیز حائز اهمیت 
است.زردپوشان اصفهانی در این دیدار مقابل تیمی به 
میدان می روند که در فصل جاری نتایج خوبی را کسب 
کرده و نخستین شکست شــاگردان قلعه نویی را در 
لیگ رقم زده است. با این حال صنعت  نفت نیز شرایط 
مشابهی با سپاهان دارد و در آغاز مجدد لیگ نتوانسته 
نتایج درخشان قبلی را تکرار کند.شاگردان سراج در 4 
دیدار آخر خود تنها 4 امتیاز به دست آورده و یک برد، 
یک مساوی و 2 شکست حاصل کار آنها در هفته های 
قبلی است. ســپاهانی ها نیز در 4 بازی آخر خود تنها 
5 امتیاز به دست آورده اند و یک برد، 2 مساوی و یک 
شکست، حاصل کار شاگردان قلعه نویی در هفته های 
گذشته بوده است.تقابل سپاهان و صنعت  نفت تحت 

تاثیر نتیجه بازی تیم های شــهرخودرو و تراکتور قرار 
دارد. زردپوشان اصفهانی با وجود شکست تلخ هفته 
گذشته و سقوط به رده ســوم جدول، هنوز از شانس 
کسب سهمیه برخوردار بوده و در صورت پیروزی مقابل 
صنعت  نفت و از دست دادن امتیاز توسط تراکتوری ها، 
می توانند جایگاه شــان را پس گرفته و شــانس اول 

کسب سهمیه باشند.

فوالدخوزستان-ذوبآهناصفهان
 سبزپوشان اصفهانی در حالی امشب و از ساعت 21  
آماده دیدار با تیم فوالد خوزستان می شوند که هنوز 
حاشیه های دیدار هفته گذشــته آنها با تیم ماشین 
ســازی تبریز به پایان نرسیده اســت. ذوبی ها که با 
اشــتباهات مکرر داوری سه امتیاز شــیرین مقابل 
تیم ماشین ســازی را از دســت دادند، برای تثبیت 
جایگاه شان در جدول رده بندی نیاز مبرمی به کسب 
تمام امتیازات این دیدار دارند تا خود را خطر سقوط 
رهایی بخشــند. دیدار تیم هــای ذوب آهن و فوالد 
خوزستان را نیز باید یکی دیگر از دیدارهای حساس 
هفته بیســت و ششــم رقابت های لیگ دانســت. 

دیداری شــش امتیازی کــه نتیجه آن برای ســایر 
تیم های مدعی کسب سهمیه آسیایی نیز حائز اهمیت 
است.تقابل ذوب آهن و فوالد را می توان به نوعی فینال 
نیم فصل دوم به شمار آورد؛ پرسپولیس برای تثبیت 
قهرمانی تنها به دو امتیاز دیگر نیاز دارد و فوالد با توجه 
به دو  بازی عقب افتاده اش تنها تیمی اســت که در 
صورت پیروزی در تمام بازی های باقی  مانده و امتیاز 
از دست دادن ســرخ های پایتخت، از شانس اندکی 
برای قهرمانی برخوردار اســت و ذوب آهن در صورت 
پیروزی مقابل فــوالد عمال  قهرمانی پرســپولیس 
را تثبیــت می کند و عــالوه بر آن شــانس دیگر تیم 
همشهری اش سپاهان را برای کسب سهمیه افزایش 
خواهد داد.سبزپوشــان اصفهانی کار سختی در این 
دیدار در پیش خواهندداشت آنها باید به مصاف تیمی 
بروند که از سه بازی قبلی خود دو برد و یک شکست 
به دســت آورده و با 39 امتیاز در رده ششــم جدول 
جای دارد و با توجه به دو دیدار عقب مانده خود امید 
زیادی برای کسب سهمیه آســیایی نیز دارد و همین 
 موضوع جدال ذوب آهن با فوالد خوزستان را حساس 

خواهد کرد.

مجتبی عابدینی که با تیم ملی شمشیربازی اسلحه 
سابر ســهمیه حضور در المپیک توکیو را به دست 
آورده اســت در گفت و گو با خبرنگار مهر به تشریح 
شرایط تمرینی و اوضاع زندگی اش در این روزهای 
کرونایی پرداخت. ضمن اینکه گالیه هایی هم بابت 
مسائل مالی مطرح کرد.وی با بیان اینکه از چهار ماه 
پیش به روستای شورمســت رفته و در آنجا پیگیر 
تمریناتش اســت، گفت: در تهــران بهانه ای برای 
ماندن نداشتم، اردویی نیســت که ملزم به حضور 
در آن باشم، به غیر از تمرین و حضور در مسابقات 
هم شغلی ندارم که درگیرش باشم. به همین دلیل 
به روستای پدری ام آمدم تا در فضای سالم اینجا 
تمرینات شخصی ام داشته باشم.این ملی پوش 
شمشیربازی با تاکید بر اینکه از بسته های حمایتی 
که توسط کمیته ملی المپیک در اختیارش گذاشته 
بــرای پیگیری تمرینــات انفرادی اش اســتفاده 

می کند، تصریح کرد: چاره ای نیست جز اینکه با این 
شرایط کنار بیاییم و از تمرین غافل نشویم تا بعدها 
از حیث آمادگی متحمل آســیب و فشــار کمتری 
باشیم. البته که اوضاع ما )شمشــیربازی ایران( 
نسبت به خیلی از کشورها بهتر است چون حداقل 

سهمیه مان را گرفته ایم.
عابدینی در این زمینه ادامه داد: کشــورهایی مانند 
فرانسه و روسیه تا پیش از بحران کرونا نتوانستند 
تکیف ســهمیه المپیک خود را روشن کنند. خیلی 
از کشــورهای دیگر هم هنوز سهمیه ای نگرفته اند. 
شمشــیربازان این کشــورها این روزهــا عالوه بر 
تحمل معضالت کرونا، استرس المپیک و برگزاری 
مســابقات انتخابی آن برای کسب ســهمیه را هم 
دارند؛ اما خدا را  شــکر مــا حداقل بــه دور از این 

دغدغه هستیم.
شمشــیرباز المپیکی ایــران که تجربــه حضور در 

المپیک ریو هم را در کارنامــه دارد، به اعالم زمان 
بنــدی مســابقات شمشــیربازی در بازی هــای 
المپیک توکیو اشــاره کرد و گفــت: اینگونه به نظر 
می رسد که مســئوالن کمیته بین المللی المپیک 
و برگزارکنندگان المپیک مصمم بــه برگزاری این 
بازی ها هستند. تالش ژاپنی ها این است که بدون 
آســیب به کســی، میزبانی بازی ها را به سرانجام 
برســانند. ما هم منتظریم دوره ویــروس کرونا به 
پایان برسد و المپیک برگزار شــود؛ اما واقعا هیچ 

چیز قابل پیش بینی نیست.

کوچشمشیربازالمپیکیبهروستا

خبر روز

»پیولی«درآثمیالنماندگارشد
درحالی که مدتی اســت شــایعاتی درباره انتقال رالــف رانگنیک آلمانی بــه آث میالن به گوش 
می رسید و گفته می شــد در پایان فصل جاری دوران سرمربی گری اســتفانو پیولی در آث میالن 
به پایان می رســد، بر اساس اعالم رســانه ها اســتفانو پیولی به زودی قرارداد خود را با روسونری 
تمدید خواهد کرد تا به این شــایعات پایان داده شــود.بر اساس این شــایعات قرار بود رانگنیک 
در پایــان فصل جاری با میالن به توافق رســیده و به عنوان ســرمربی و مدیر ورزشــی در ســایه 
مشــغول به کار شــود؛ اما اینجنت راگنیک اعالم کرد این شــایعات حاال به پایان رسیده است. او 
در این باره گفت:»در حال حاضر شرایط برای همکاری مشــترک وجود ندارد«. او پیشرفت خوب 
میالن و نتایج خوبی که پیولی به دســت آورده را یکی از دالیل این موضوع عنوان کرد.کمی بعد از 
صحبت های ایجنت رانگنیک باشــگاه میالن هم اعالم کرد که با مربی فعلی اش اســتفانو پیولی 
به توافق ســیده و قرارداد جدید او به زودی امضا خواهد شــد. پیولی بر اســاس ایــن قرارداد تا 
ژوئن 2022 هدایت میالن را به عهده خواهد داشــت.پیولی در بیانیه ای اعالم کرد:» من از اعتماد 
باشــگاه آث میالن خوشــحال و مفتخرم. می خواهم از همه و از جمله از هواداران مان تشکر کنم. 
کسانی که جای خالی شان در استادیوم واقعا احساس می شــود ولی همیشه به ما نزدیک بوده 
و از ما حمایت کرده اند. همینطــور که بارها گفته ام آینده ما همین امروز اســت. مــا باید تمرکز و 
اراده قوی داشته باشــیم ، متحد باشــیم و مثل یک پیکر واحد بازی کنیم. ما در شروع یک مسیر 
 استثنایی هســتیم. اگر به همین شــکل به تالش ادامه دهیم رشــد می کنیم و قوی تر و قوی تر

 خواهیم شد«.

عبورستارهمنچسترسیتیازیکرکورد»رونالدو«
در جریان پیروزی 4-0 منچسترســیتی مقابل واتفورد، رحیم استرلینگ ســتاره سیتی دو گل به 
ثمر رســاند و با این گل ها تعداد کل گل های خود در لیگ برتر را به عدد 85 رساند. او به این ترتیب 
موفق شــد از رکورد کریســتیانو رونالدو در لیگ برتر که 84 گل زده بود، عبور کنــد. ثبت این رکورد 
برای اســترلینگ زمانی جالب می شــود که بدانیم او بیشــتر به عنوان یک وینگر مورد اســتفاده 
قرار می گیرد و نه مهاجم کالسیک.استرلینگ در فصل جاری 19 گله شــده و در کنار محمد صالح 
به صورت مشــترک در رتبه ســوم جدول بهترین گلزنان ایستاده اســت. پیر امریک اوبامیانگ 
از آرســنال با 20 گل در رتبه دوم قــرار دارد و جیمی واردی بــا 23 گل زده در رتبــه اول قرار دارد.دو 
گل استرلینگ که باعث شد او از  آمار کریســتیانو رونالدو در انگلیس پیشــی بگیرد از این جهت 
مورد توجه قرار گرفته که اســترلینگ هم درســت مثــل دوران حضور رونالــدو در یونایتد، عموما 
به عنوان وینگــر بازی می کند و نه مهاجم کالســیک. در تاریــخ لیگ برتر تا کنــون تنها 5 بازیکن 
غیرمهاجم توانســته اند رکورد گلزنی بهتری نســبت به استرلینگ ثبت کنند.اســترلینگ حاال در 
رده بندی کلی گلزنانی که در پســتی به غیر از مهاجم بازی کرده اند مشــترکا به همــراه ادن هازارد 
 در رتبه ششــم ایســتاده، هازارد هم در دوران حضورش در چلســی برای این تیم 85 گل به ثمر 

رسانده بود.

درخواستعجیب»آالبا«ازمدیرانبایرنمونیخ
باشــگاه بایرن مونیخ عالقه مند به ادامه همکاری با آالباســت و به همین دلیل ســعی دارد این 
بازیکن را به هر طریقی بــرای ماندن قانع کند. با این حال، آالبا معتقد اســت که اگر بخواهد بماند 
باید دستمزدی مشابه رابرت لواندوفسکی، مانوئل نویر و توماس مولر دریافت کند.با این شرایط، 
در صورتی که باشگاه بایرن مونیخ با درخواست دســتمزد 20 میلیون یورویی آالبا موافقت کند این 
بازیکن به گران قیمت ترین مدافع حال حاضر از نظر میزان دستمزد می رسد. اکنون پردرآمدترین 
 مدافع جهان ســرخیو رامــوس، کاپیتــان تیم رئال مادرید اســت که ســاالنه 12 میلیــون یورو 

حقوق می گیرد.

فوتبال جهان

نقشهراه»مظلومی«برای
صعودبهجامجهانی

پرویز مظلومی که کارنامه اش در تیم استقالل 
قابل دفاع است؛ در حالی به عنوان مربی تیم 
ملی جوانان انتخاب شده که کار در این فضا را 
خیلی تجربه نکرده است. با این حال سرمربی 
تیم ملی جوانان برای موفقیــت دراین تیم و 
صعود به جام جهانی برنامه های جالبی را در 
نظر گرفته که یکی از این برنامه های استفاده 
از دستیارانی است که قبال در تیم های پایه کار 
کرده اند. یکی از این دســتیاران محمد نوازی 
خواهد بود.صعود به جام جهانــی جوانان که 
سال 2021 در اندونزی برگزار می شود و نمایش 
خوب در این بازی ها به طور حتم می تواند یک 
شروع دوباره برای این مربی باتجربه در فضای 
مربیگری باشد و این پیام را به طور حتم برای 
باشگاه های لیگ برتری مخابره خواهد کرد که 
هنوز تمام نشده و می تواند همانند گذشته در 
هدایت تیم ها کارنامه نسبتا قابل دفاعی از خود 
به جا بگذارد؛ هر چند که مســیر صعود به جام 
جهانی در مرحله یک چهارم نهایی برای تیم ملی 
جوانان سخت می شود. صعود از گروه نخست 
بازی ها با حضور تیم های ازبکستان – کامبوج 
و اندونزی خیلی برای ایران سخت نیست. بچه 
های تیم ملی جوانان در تورنمنت کافا ازبکستان 
را شکست داده بودند و بر سکوی قهرمانی رفتند؛ 
اما در مرحله یک چهارم نهایی ایران برای صعود 
باید با یکی از تیم های عراق – کره جنوبی یا ژاپن 
بازی کند که هر سه حریف – حریفان سختی 
هستند.پرویز مظلومی که جزو مربیان باتجربه 
فوتبال کشور به حساب می آید مصمم است با 
دستیارانی که برای تیم ملی جوانان انتخاب می 
کند مسیر صعود به جام جهانی را درست طی 
کند. این تیم یکــی از فرصت های خوب برای 
او برای حضور دوباره در جمع مربیان شاغل در 
فوتبال کشور است. هر چند در این مسیر تدارک 
خوب فدراسیون فوتبال برای تیم ملی جوانان 
می تواند در موفقیت او نقش داشــته باشــد. 
واقعیت این است زمان زیادی به آغاز بازی ها 
باقی نمانده و بــه قول کارلــوس کی روش 
تدوین بهترین برنامــه در روزهای پیش رو 
زمان های از دست رفته را جبران نخواهد کرد. 

در حاشیه

م
سنی

س: ت
عک

وز عکس ر

تبریکقهرمانی
پرسپولیسبه
سبکبرانکو

برانکــو ایوانکوویچ، ســرمربی 
پرسپولیس به بازیکنان و هواداران 
تیمش پیشاپیش قهرمانی این 
تیــم در ایــن دوره از رقابت های 
لیگ برتر را که چهارمین قهرمانی 
 پیاپــی ســرخ پوشــان خواهد

 بود، تبریک گفت.



پنجشنبه 2 مرداد  1399 / 2 ذی الحجه 1441/ 23 جوالی 2020/ شماره 3027
رییس شورای اسالمی شهر تاکید کرد:

باور عمیق به استفاده از جوانان در تحقق اهداف شهر اصفهان
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان در یک گفت وگوی رادیویی با تاکید بر تاثیر و نحوه حضور 
جوانان و نخبگان در مراحل تصویب قانون شهری، اظهار کرد: امیدواریم که بتوانیم از حمایت جوانان 

در زمینه هــای مختلف اســتفاده کنیم 
زیرا این قشر برای هر شــهر و کشوری 
سرمایه های اجتماعی هســتند و باید 
از این ســرمایه ها به درســتی استفاده 
کرد.علیرضا نصراصفهانی ادامه داد: در 
شــهر اصفهان جوانانی بــا تحصیالت و 
توانمندی های باال داریم که به رشد شهر 
خود عالقه مند هســتند و این برای ما 
یک فرصت محســوب می شود که باید 
با برنامه ریزی های موثــر از آن بهره مند 

شویم.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه باید از ظرفیت جوانان برای پیشبرد اهداف 
شهری استفاده کرد، افزود: جوانان باید این مســیر را هموار کنند و مدیریت شهری نیز بر اساس 
باورهایی که دارد، از توانمندی جوانان در جایگاه مناسب استفاده کند تا این هدف فقط در حد شعار 
باقی نماند.وی تصریح کرد: اســتفاده از جوانان در مدیریت شهری باید به یک اعتقاد و باور عمیق 
تبدیل شود تا به طور موثر و کاربردی از توانایی های آن ها بهره بگیریم.نصر اصفهانی با توضیح اینکه 
به کارگیری جوانان در مسئولیت های مختلف که جنبه مدیریتی نیز داشته، جزو اقدامات عملی در 
جوانگرایی و نخبه گرایی است، تاکید کرد: تعداد قابل توجهی از جوانان در مسئولیت های مدیریتی 
متوسط به باالی شهری به کار گرفته شده اند؛ البته چون در شهرداری تراکم نیروی انسانی باالست، 
استخدام جوانان فرآیند سختی اســت.وی با تاکید بر اینکه تالش کرده ایم از جوانانی که در بدنه 
شهرداری هستند، استفاده کنیم و جایگاه شغلی آن ها را ارتقا دهیم، گفت: برای به کارگیری جوانان 
آزمون هایی مانند آزمون اســتخدامی آتش نشــانی نیز برگزار کرده ایم تا از بین شــرکت کنندگان 
بهترین ها انتخاب شوند، آزمون های برگزار شده از ســالمت کامل برخوردار بوده و هستند.رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به نیاز شهرداری برای تکمیل نیروهای حفاظتی و حراستی، 
گفت: برای اســتخدام نیرو در این زمینه نیز آزمونی دقیق، منطقــی و علمی بدون هیچ گونه دخل 
و تصرفی برگزار شد، قبال نیز در شــهرداری اصفهان آزمون هایی برگزار شده که به دنبال آن برخی از 
افراد استخدام شدند و برخی دیگر نیز با درج اطالعات کامل شان به تدریج و در صورت نیاز در حال 
به کارگیری هستند.وی با اشاره به وجود نیروهای مازاد در شــهرداری، افزود: با بازنشسته شدن 
برخی نیروها باز هم جایی برای استخدام نیروی جدید وجود ندارد زیرا باید حدود پنج هزار نیرو در 
شهرداری فعالیت کنند؛ اما نیروهای شهرداری اصفهان از این تعداد بیشتر و حدود هفت هزار نفر 
هستند که در پی حفظ و تعدیل نشدن آن ها در شرایط بحرانی فعلی هستیم.نصراصفهانی با بیان 
اینکه شورای شهر مصوباتی برای به کارگیری جوانان و نخبگان داشته است، ادامه داد: ممانعت از 
به کارگیری نیروهای بازنشسته از جمله مصوبات در راستای هموار کردن مسیر استفاده از جوانان 
بوده که البته در مواردی خاص از نیروهای بازنشسته به ضرورت استفاده کرده ایم با این حال تالش 
شورا بر این است که از نیروهای جوان متخصص و توانمند تا حد امکان استفاده شود.وی حمایت از 
استارتاپ ها را مصوبه ای دیگر در زمینه هموار کردن مسیر استفاده از توان جوانان دانست و اظهار کرد: 
جوانان نباید الزاما خود را در کار سازمان ها و ادارات محصور کنند بنابراین زمینه ای فراهم شده تا آن ها 
با حداقل مشکالت در مکانی مشخص در کنار هم جمع شــوند و توانمندی های خود را عرضه کنند 
و در امور دیگر نیز اگر جوانان توانایی هایی در صنعت ساخت وساز و دیگر صنایع دارند، می توانند با 
شرایطی که شهرداری فراهم کرده در مزایده ها و مناقصه ها شرکت کرده و برای کمک به رفع نیازهای 

شهری و شهرداری توانایی خود را عرضه دهند.

با مشارکت مدیریت شهری؛

مجموعه گردشگری و هنری باغ کارگاه خاتم احداث می شود

معاون صنایــع دســتی اداره کل میراث        نرگس طلوعی
فرهنگــی اســتان از احداث یــک مرکز 
گردشــگری و هنری با عنوان کارگاه خاتم اصفهان در محور شــرق در 
آینده ای نزدیک خبر داد؛ اقدامی که در راســتای حمایت از هنرمندان 
خاتم کاری و تمرکز زدایی از حضور گردشگران در مرکز شهر صورت می 

گیرد.
خاتم کاری یکی از گونه های زیبا و هنرمندانه صنایع دســتی اصفهان 
اســت، هنری بی بدیل و کم نظیر که ســابقه ای چند ســاله در شــهر 
گنبدهای فیروزه ای دارد. هنر خاتم کاری در واقع هنر آرایش ســطح 
اشیای چوبی به صورتی شبیه به موزائیک یا مثلث های کوچک است، 
این مثلث ها هرچه ظریف تر و طرح ها و اشکال هرچه منظم تر باشند 
خاتم مرغوب تر است.سابقه خاتم کاری در اصفهان به دوره سلجوقیان 
می رسد که از آنها آثاری باقی مانده است، از جمله درب شبستان مسجد 
جامع اصفهان.هنرخاتم کاری درزمان صفویه به اوج خود می رســد که 
آثاری هم از زمان صفویه باقی مانده مثل درب مدرسه سلطانی چهارباغ 
که در بازار هنر قرار داردو یکی از آثار مهم زمان صفویه است و دیگر مقبره 
شیخ صفی الدین در اردبیل که استادانی از اصفهان در آن کار کرده اند.در 

زمان قاجار این آثار روبه تحلیل رفته اند ولی باز هم آثاری از آن به جای 
مانده مانند درب مسجد سید اصفهان و در زمان پهلوی اول نیز استادانی 
از شیراز و اصفهان تمامی در و دیوار سالن خاتم کاخ مرمر را خاتم کرده 
اند.  کلیه اشــیای این اتاق مانند میز تحریر، جا لباسی و...  با طراحی 
منظم و زیبایی از استاد حسین کاشی تراش اصفهانی انجام  شده است 

و چند گروه دیگر نیز در کاخ مرمر مشغول به کار بوده اند. 

نصب نشان های شهری در زمینه معرفی هنر خاتم کاری در منطقه 15 
در راستای حمایت از هنرمندان خاتم کار ، نشست هم اندیشی  با حضور 
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی، 
جعفر جعفر صالحی، معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اســتان، اعضای شورای 
شهر و شهردار منطقه 15 اصفهان در محل فرهنگ سرای کوثر این منطقه 
برگزار شــد.جعفر جعفرصالحی، معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان رســیدگی به مشکالت تولید کنندگان و عرضه 
کنندگان این هنر اصیل با توجه به شیوع بیماری کرونا و بروز تنگناهای 
اقتصادی برای هنرمندان، تولید کنندگان و عرضه کنندگان صنایع دستی 

را از دالیل برگزاری این نشست عنوان کرده و می گوید: در این نشست 
مقرر شد تا شهرداری منطقه 15 اصفهان نشان های شهری را در زمینه 
معرفی این هنر اصیل در بخش های مختلف این منطقه )در شرق شهر 

اصفهان( نصب کند.
جعفرصالحی می افزاید: تشکیل تعاونی هنرمندان خاتم کاری اصفهان 
به منظور حمایت از تهیه مواد اولیه و ارائه یارانه به هنرمندان خاتم کار از 

دیگر مصوبه های این نشست بود.
وی با اشــاره به اســتقرار بســیاری از تولیدکنندگان خاتم کار اصفهان 
در محدوده منطقه 15 شــهرداری اصفهان، تاکید مــی کند: با توجه به 
استقرار بســیاری از کارگاه های تولید صنایع دستی اصفهان در مناطق 
محروم شــهر و لزوم حمایت از ایــن مجموعه ها به ویژه در شــرایط 
کنونی، مقرر شد تا در راســتای حمایت از این هنرمندان، تمرکز زدایی 
از حضور گردشــگران در مرکز شــهر، طرح احداث مرکز گردشگری و 
هنری با عنوان بــاغ کارگاه خاتــم اصفهان در محور شــرق اصفهان با 
مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
 و شــهرداری اصفهان و اتحادیه صنایع دســتی در ســال جهش تولید

 اجرا شود.

رییس ســتاد هماهنگی کانون هــای فرهنگی هنری 
مساجد کشوردر آیین افتتاحیه دومین رویداد ملی فهما 
که به صورت مجازی با حضور مدیران مســئول کانون 
های فرهنگی هنری مســاجد اســتان اصفهان برگزار 
شد، گفت: ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشــور از 2 سال گذشــته با راه اندازی زیست 
بوم مجازی بچه های مســجد برنامه ریزی های الزم 
برای فعالیت کانون ها بر بستر فضای مجازی را فراهم 
کرده است.حجت االســالم والمسلیمن »حبیب رضا 
ارزانی« به اهمیت فعالیت در فضای مجازی اشاره کرد 

و افزود: ثبت کانون در سامانه بچه های مسجد به منزله 
آغاز فعالیت کانون در فضای مجازی اســت و با شیوع 
ویروس کرونا اهمیت این موضوع بیشــتر برای همه 
مجموعه های فرهنگی مشــخص شد.وی به فعالیت 
های فرهنگی در مساجد بدون دریافت اعتبارات ریالی 
اشاره کرد و تصریح کرد: وظیفه ما بسترسازی برای کمک 
به مساجد است و در نظام اسالمی همه باید به مساجد 
کمک کنند چرا که مسجد یک مکان مقدس است که 
خدمات آن برای عموم جامعه قابل لمس است.حجت 
االسالم ارزانی به موفقیت 98درصدی نخستین رویداد 
ملی فهما اشاره کرد و گفت: در این رویداد ملی بزرگ، 
تمام کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور حضور 
داشتند.وی با بیان اینکه اهالی مسجد در صف مقدم 
جنگ نرم فعالیت می کنند، اظهار داشت: مدل فعالیتی 
کانون ها و مســاجد، فعالیت خالصانه در دل مسجد 

اســت اما ثبت برنامه ها در ســامانه بچه های مسجد 
به معنای اشــتراک گذاری برنامه ها با سایر کانون ها 
و مجموعه های فرهنگی کشــور است.حجت االسالم 
والمسلمین »محمدرضا نیستانی« در ادامه این آیین 
گفت: خوشبختانه سال گذشته و در اولین رویداد ملی 
فهما با اهتمام ویژه کانون های مساجد استان اصفهان 
توانستیم بیشترین تعداد کانون مشارکت کننده در این 
طرح ملی و بیشترین عضو فعال کانونی را داشته باشیم 
و از این حیث استان اصفهان در صدر است.مدیر ستاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مســاجد استان 
اصفهان به رویکردهای جدید دومین رویداد ملی فهما 
اشــاره کرد و اظهار داشت: شبستان فرهنگ، شبستان 
هنر و شبستان نوآور 3 عرصه مهم فعالیت های کانون 
های فرهنگی هنری مساجد در دومین رویداد ملی فهما 

هستند که 12 رواق را در دل خود جای داده اند.

 افتتاح دومین رویداد ملی )فهما( 

باغ کارگاه خاتم اصفهان در محور شرق اصفهان با 
و  میراث فرهنگی، گردشگری  ره کل  دا ا رکت  مشا
صنایع دستی استان و شهرداری اصفهان و اتحادیه 

صنایع دستی در سال جهش تولید اجرا می شود

ثبت اطالعات بوستان های شهر اصفهان
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد: شورای سازمان پارک ها و فضای 
سبز با حضور اعضای شورای شهر، اعضای هیئت مدیره و متخصصان حوزه فضای سبز همچنین شهردار 
اصفهان به عنوان رییس شورا برگزار شد.فروغ مرتضایی نژاد افزود: از مهم ترین موضوعات مطرح شده 
در این شورا ایجاد وب سایت جدید سازمان پارک ها و فضای سبز شهر اصفهان بود که اکنون رونمایی 
شده است.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: از جمله نکاتی که 
در طراحی وب سایت جدید سازمان در نظر گرفته شده، شناســایی گروه های ذی نفع و نیازهای آنها، 
تهیه محتوای صفحات و خدمات بر اساس این نیازها و تسهیل روش های تعامل با ذی نفعان است.

وی با بیان این که قســمت های متعددی در وب سایت ســازمان پارک ها وجود دارد، افزود: آمارنامه 
فضای سبز، »از گیاهان بیشتر بدانیم«، دستورالعمل ها و همه قوانین در ارتباط با فضای سبز، آموزش 
و تحقیقات، پروژه های شاخص فضای سبز شــهر اصفهان، اخبار فضای سبز شهر، معرفی مادی ها و 
شبکه انهار برای اولین بار، معرفی مراکز وابسته به سازمان مانند باغ گل ها، جروکان، محمودآباد و تمامی 
انتشارات موجود سازمان از جمله این مواردی است که روی وب سایت سازمان پارک ها بارگذاری شده 
است.مرتضایی نژاد ادامه داد: پارک ها و بوستان های شهر اصفهان در وب سایت سازمان معرفی شده  
و اطالعات مربوط به 1۰5 بوســتان همراه با امکانات آنها با لحاظ متراژ و مســاحت به طور کامل روی 
سایت بارگذاری شده است.وی، آموزش مجازی را یکی از خدمات وب سایت سازمان پارک ها عنوان 
کرد و گفت: در این بخش هدف ارائه آموزش های شهروندی، کارشناسی و کارگری به صورت آنالین و 
وبینار از طریق سایت سازمان پارک هاست و گروه های هدف، شهروندان، پیمانکاران، شهرداری های 
مناطق، شهرداری های شهرهای اطراف، تشکل های زیست محیطی غیر دولتی و سازمان های مرتبط 
با شهرداری اصفهان مانند پسماند و خدمات موتوری است.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان با بیان این که صورت وضعیت پیمانکاران فضای سبز در وب سایت سازمان پارک ها 
قرار می گیرد، تصریح کرد: مجوزها و درخواســت های جابجایی درختان از سوی شهروندان یا مالکان 
ساختمان ها و شــهرداری همچنین ثبت نام نهال رایگان، ثبت تخلفات فضای سبز و ثبت بازدیدهای 
گروهی از طریق این وب سایت انجام می شود.وی با تاکید بر اینکه از تمام ذی نفعان در رابطه با پارک ها 
و باغ گل ها از طریق وب سایت سازمان پارک ها نظرسنجی می شود، خاطرنشان کرد: تا مهرماه امسال 

مرحله دوم محتویات و اطالعات وب سایت این سازمان تکمیل خواهد شد.

امضای تفاهم نامه ای جهت رونق واحد سیار صداوسیما
براســاس تفاهم نامه ســه جانبه ای تجهیزات مورد نیاز واحد سیار صداوســیمای مرکز اصفهان 
تامین می شود.این تفاهم نامه سه جانبه بین ســازمان های صداوسیما و برنامه و بودجه استان و 
صداوسیمای مرکز اصفهان به امضا رسید.رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
گفت: براساس این تفاهم نامه توافق کردیم بخشــی از نیاز های اجتناب ناپذیر به ویژه واحد سیار 
صداوسیمای مرکز اصفهان را تامین اعتبار کنیم و در مقابل، سازمان صداوسیما نیز پذیرفت بخشی 
دیگر از اعتبار مورد نیاز را تامین کند.نعمت ا... اکبری با بیان اینکه صداوسیمای مرکز اصفهان به عنوان 
یک نهاد مهم فرهنگی در کشور متاسفانه به لحاظ زیرساختی و تجهیزات رسانه ای مظلوم و محروم 
واقع شده است، گفت: این قول را دادیم که تا پایان سال، این تامین اعتبار صورت بگیرد و وارد مرحله 
مناقصه خواهیم شد تا نیاز های صداوسیما مرکز اصفهان  که معین سازمان در پایتخت است، فراهم 
شــود.محمدباقر درویش امیری، مدیر کل برنامه ریزی و نظارت معاونت توسعه و فناوری رسانه 
هم در این مراسم گفت: تجهیز واحد ســیار مرکز اصفهان جزو ملزومات اساسی و زیرساخت های 
صداوســیمای مرکز اصفهان اســت و در اولین فرصت، اعتبارات مورد نیاز تامین می شود و تا پایان 
سال، این واحد را در اختیار مرکز اصفهان قرار خواهیم داد.وی افزود: با توجه به شیوع کرونا و ضرورت 
توسعه شبکه های آموزش و ســالمت، تقویت بنیه اعتبارات اســتان ها را برای پوشش شبکه های 

دیجیتال در دستور کار قرار داده ایم و گام های مناسبی هم در این زمینه برداشته شده است.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

مدیرعامل شرکت متروی منطقه 
اصفهان:

 هزینه ها با درآمدهای 
مترو همخوانی ندارد

مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان اظهار 
کرد: در حال حاضر روزانه حدود 3۰ هزار نفر از 
شهروندان با استفاده از مترو سفرهای درون 
شهری انجام می دهند و آمار مسافران به یک 
سوم کاهش یافته است.احمدرضا طحانیان 
با بیان اینکه کم شــدن تعداد مسافران مترو 
درآمد شرکت مترو را به شــدت کاهش داده 
است، افزود: شهرداری به هزینه بلیت به عنوان 
درآمد نگاه نمی کند، زیــرا مهم ترین هدف آن 
خدمت رسانی به شهروندان است.مدیرعامل 
شــرکت متروی منطقه اصفهان ادامه داد: در 
حال حاضر برای هر ســفر با مترو بین 1۰ تا 12 
هزار تومان هزینه می شــود؛ اما مسافران تنها 
یک هزار و 2۰۰ تومان آن را پرداخت می کنند.

وی با بیان اینکه هزینه کرد ثابت مترو نزدیک 
به 2۰ هزار میلیارد تومان در سال است، تصریح 
کرد: هزینه های جاری مترو ســاالنه بین 1۰۰ 
تا 2۰۰ میلیارد تومان بــوده، در حالی که درآمد 
حاصل از فروش بلیت حدود 25 میلیارد تومان 
در سال اســت.طحانیان تصریح کرد: در حال 
حاضر درآمد حاصل از فروش بلیت در سال زیر 
1۰ میلیارد تومان است و این آمار نشان می دهد 
که هزینه های مترو با درآمد آن همخوانی ندارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در متروی 
اصفهان برای پیشــگیری از ابتالی مسافران 
به ویروس کووید 19، گفت: با توجه به شرایط 
ناشی از شیوع کرونا مباحث مختلفی در مترو 
در حال پیگیری است که از جمله آنها می توان به 
لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
از مواد ضدعفونــی در زمان های مختلف برای 
ضدعفونی کردن ایستگاه ها و قطارها و فروش 
ماسک در تمام ایســتگاه های خط یک مترو 
اشاره کرد.طحانیان  اظهار کرد: در حال حاضر 
خط یک متــروی اصفهان همــه روزه به جز 
روزهای تعطیل از ساعت ۶:3۰ صبح تا 22 شب 
با ســر فاصله زمانی 15 دقیقه به شــهروندان 

سرویس دهی می کند.

شهردار منطقه ۶ اصفهان خبر داد:

اصالح و تعویض نورپردازی تونل همت با هزینه ای بالغ بر ۸ میلیارد تومان
شهردار منطقه ۶ اصفهان به پروژه های آماده بهره برداری منطقه ۶ اصفهان پرداخت و اظهار داشت: مجموعه تقاطع غیر همسطح شهید کشوری و ایستگاه تصفیه 
خانه پساب جنوب اصفهان با حجم 2۴۰ لیتر بر ثانیه در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع کلنگ زنی شد.محمدرضا برکت افزود: بهره برداری از بوستان سایه 
در مساحتی بالغ بر ۷۰ هزار مترمربع با اعتبار 15 میلیارد تومان می تواند در جلوگیری از فعالیت گردوغبار در اطراف کالن شهر اصفهان موثر باشد.شهردار منطقه 
۶ اصفهان به ساماندهی و تکمیل و تجهیز پارک ها هم اشاره ای داشت و گفت: ایمن سازی و اصالح چراغ های روشنایی 9 متری حاشیه رودخانه بخشی از 
اقدامات انجام شده است.وی با اشاره به اصالح و تعویض نورپردازی تونل همت با هزینه بالغ بر 8 میلیارد تومان تصریح کرد: احداث و راه اندازی آب نماهای 
پل فردوسی و نورپردازی گلستان شهدا و احداث منبع آب گلستان شهدا از اقدامات انجام شده است.برکت، به ساماندهی و خیابان سازی خیابان دنارت هم 
گریزی زد و گفت: پیاده روسازی و ساماندهی ضلع شمالی کوی امام و اصالح و مرمت مسیر اتوبوس تندرو در منطقه ۶ و اجرای زیرسازی پیاده روهای خیابان 
شیخ مفید، ارباب، شیخ صدوق شمالی و جنوبی، خیابان شهید قدوسی و پارک های سطح منطقه قسمتی از پروژه های عمرانی این منطقه به شمار می رود.

این جا همه 
ماسک می زنند

گلستان شهدای اصفهان یکی 
از مراکز فرهنگی مهم اصفهان 
محسوب می شود که همواره 
میزبان اقشــار مختلف بوده 
است. خادمان شهدا و مردم در 
این روزهای اوج گیری کرونا 
به صورتــی متفــاوت در این 
قطب فرهنگی اصفهان حاضر 

می شوند.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز
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در استان البرز و مهرشهر کرج ، کاخی مجلل و منحصربفرد 
با نام کاخ مروارید واقع شده که ساخت آن از سال 1345 تا 
1347 به طول انجامیده است. این کاخ در زمینی به وسعت 
111 هکتار  بین ســال های 47-1345 در مهرشــهر کرج، 
جهت استفاده شمس خواهر محمدرضا شاه پهلوی احداث 
شده اســت.زیربنای این کاخ مجلل 2500 متر  و شکل آن 
 مانند یک سفره ماهی بوده که یک صدف آن را احاطه کرده
  اســت.این بنــا از نظــر معمــاری بســیار منحصربفرد

 است و نمونه  دیگری از آن یافت نمی شود.این کاخ بزرگ 
و پرخرج توســط آقای وســلی پیترز آمریکایی و شرکت 
فرانک لوید رایت و با مبلغ بالغ بر یک میلیون دالر آمریکا، 

بنا شده است.
به دلیل ظاهر و معماری منحصربفرد کاخ مروارید که بعضا 
با نام کاخ شمس نیز از آن یاد می شود،این بنا در سال 1381 
به صورتی رسمی در لیست آثار ملی ایران قرار گرفته است.

با این حال نکته  تاسف بار این است که این کاخ در وضعیت 
جالبی قرار ندارد و از نظر مالکیت پستی بلندی های بسیاری 
را طی کرده است.در سال های اخیر وعده ها و اقداماتی برای 
بازســازی آن صورت گرفته ؛ اما سرانجامی نداشته است و 

هنوز هم کاخ مروارید اثری باستانی است که توجه زیادی از 
نظر گردشگری به آن نمی شود.این بنا دربردارنده فضاهای 
گوناگونی از جمله تاالر طالیی بار، دفتر مخصوص شمس، 
تاالر پذیرایی، سالن سینما،سالن بیلیارد، استخر، آب نما، 
محل نگهداری پرندگان کمیاب، اتاق های خواب و ...است.

یکی از مهم ترین بخش های این کاخ اتاق صدف است که 
دارای تزئینات مختلفی بوده،به خصوص نمای بیرونی آن 
که به صورت حلزونی شــکل ساخته شده است.در طراحی 
فضای بیرونی دریاچه کوچکی از ســه طرف کاخ را احاطه 

کرده و به زیبایی آن افزوده است.
  این کاخ یکــی از مجهزترین، مرفه ترین و اشــرافی ترین 
بناهای دوره  پهلوی محسوب می شود.در ساخت و ساز کاخ 
شــمس، هیچ یک از اصول معماری ایرانی رعایت نشده و 
سبک، نقشه و ســاختار آن کامال غربی است.معماری این 
اثر بخشــی از تاریخ معماری مدرن، با تاثیر از شیوه فرانک 
لوید رایــت از پرآوازه ترین معماران آمریکایی اســت که از 
ســوی یکی از شــاگردان ایرانی اش به نام عامری شکل 

گرفته است.
در میــان مصــادره و این دســت به دســت شــدن  ها، 

ارزشمندترین اموال کاخ شمس پهلوی گم شد و هنگامی 
هم که میراث فرهنگی آن را تحویل گرفت چیزی از اموال به 
جز چند مبل شکسته و بی ارزش باقی نمانده بود.بر اساس 
همین موضوع مهم، سال ۹3 مدیر کل وقت میراث فرهنگی 
استان البرز اعالم کرده بود که پیگیر اشیای داخل این کاخ 
از طریق عکس  ها و اســناد موجود در بنیاد مســتضعفان، 
بنیاد تعاون و مرکز اسناد هستیم تا بتوانیم از روی اسناد و 
عکس  ها، اشیای داخل کاخ را شناسایی کنیم. حال چندین 
سال از آن زمان گذشــته اما همچنان خبری از اموال کاخ 
شــمس پهلوی نیســت و مدیر کل میراث فرهنگی کنونی 
البرز هم می  گوید بعید اســت این اموال غارت شده دیگر 
پیدا شود.بسیاری از اموال کاخ شمس پهلوی قبل از اینکه 
به میراث فرهنگی تحویل داده شود، به غارت رفته بود.با این 
اوصاف بازگرداندن مجدد این اموال به کاخ، امری بعید به 
نظر رسیده و امکان پذیر نیســت. برای رسیدن به این کاخ 
زیبا باید به مهرشهر کرج در منطقه 12 شهرداری کرج بروید 
و در آن جا کاخ مروارید یا کاخ شمس را پیدا کنید.البته در 
حال حاضر به دالیل امنیتــی و محافظتی ورود به این کاخ 

ممنوع شده است.

آشپزی

رولت سبزی با ماهی
مواد الزم: ماهی شیر یک کیلوگرم،آبلیمو2 قاشق سوپ خوری،مخلوط 

زیره، تخم گشنیز و فلفل قرمز یک قاشق سوپ خوری،نمک یک 
قاشق سوپ خوری،روغن مایع 150 میلی لیتر،سبزی )تره، جعفری، 

گشنیز، شوید، پیازچه(500  گرم،تخم مرغ 5 عدد،فلفل سیاه یک دوم قاشق 
چای خوری،آرد یک قاشق سوپ خوری،دارچین یک چهارم قاشق چای خوری،زنجبیل 

رنده کرده یک قاشق چای خوری،پودر سیر یک دوم قاشق چای خوری،زردچوبه 
یک قاشق چای خوری،جوز هندی رنده کرده  یک هشتم قاشق چای خوری

طرز تهیه: ماهی را با مخلوط آبلیمو، ادویه و نمک مزه دار کنید. آن گاه روغن را در تابه  مناسبی 
بریزید و روی اجاق داغ و ماهی را در آن سرخ کنید. سپس تیغ های ماهی را بگیرید و ماهی را 
خرد کنید. حاال سبزی، تخم مرغ ها، نمک، فلفل، آرد، دارچین، زنجبیل، پودر سیر، زردچوبه 

و جوزهندی را در کاسه  مناسبی بریزید و مایه  فراهم کرده را در سینی چرب کرده دارای 
کاغذ روغنی، به اندازه  35×45 سانتی متر بریزید و به مدت تقریبی 15 دقیقه در 

فر گرم کرده با دمای 180 درجه  سانتیگراد، بپزید. آن گاه کوکو را روی کاغذ 
آلومینیومی برگردانید، ماهی را رویش بریزید و رول کنید. رولت را در 

کاغذ آلومینیومی بپیچید و به مدت تقریبی 20 دقیقه در فر 
گرم شده با دمای 200 درجه ی سانتیگراد بپزید.

کاخ شمس؛ معماری منحصربفردی به شکل صدف

 معرفی کتاب

خبر

»مهاجر سرزمین آفتاب«

یک ماهیگیر، تندیس قرون  وسطایی مریم مقدس و فرزندش را کشف کرد!

کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب«، آخرین اثر »حمید حسام« و به قول خودش بهترین آنهاست که به روایت خاطرات »کونیکو یامامورا« 
می پردازد. وی تنها مادر شهیدی است که اصالتی ژاپنی دارد و فرزند شهیدش جوانی 1۹ ساله بود که هم در دوران قبل 

از پیروزی انقالب اسالمی فعالیت های زیادی داشت و هم در زمان جنگ تحمیلی با وجود سن کم، راهی جبهه ها شد 
تا از اسالم و ایران دفاع کند که در عملیات والفجر یک، در منطقه فکه به شهادت رسید.در ادامه برشی از کتاب »مهاجر 
سرزمین آفتاب« که حاوی خاطرات زندگی »کونیکو یامامورا« مادر شهید محمد بابایی است را می خوانید:» باالخره، 

آن لحظات پر از تشویش و اضطراب فرا رسید. مرد ایرانی همراه همکار ژاپنی اش به خانه ما آمد. من هم خانه 
بودم، اما از هیبت و غیرت پدرم رفتم توی اتاق خودم. در را بستم و فال گوش ایستادم. مرد ایرانی به زبان 

ژاپنی سالم داد و همراه ژاپنی اش حرف های او را از انگلیسی به ژاپنی ترجمه کرد.پدر، مادر و برادرم فقط 
گوش می کردند. مرد ایرانی می گفت: »من دختر شما را دوست دارم و قول می دهم خوشبختش کنم 

و همیشه به او وفادار باشم.« پدر و مادرم حرفی نزدند. آقای بابایی ادامه داد: »کار من تجارت بین 
ایران و ژاپن است، اما بعد از ازدواج تا یک سال یا بیشتر در ژاپن می مانم تا بچه اول مان به دنیا بیاید 

و شما نوه تان را ببینید و بعد اگر دخترتان راضی بود، به ایران می رویم.«

یک ماهیگیر مجسمه مذهبی و تاریخی مریم مقدس و فرزندش را که حدود 700 سال سن دارد، پیدا کرده  است. از میان بسیاری از مناظر تاریخی، فرهنگی و مذهبی در 
اسپانیا که هرساله میلیون ها بازدیدکننده را به خود جذب می کنند، جذاب ترین مکان زیارتی در شمال کشور اسپانیا سانتیاگو د کمپوستالست. افرادی که در داخل و نزدیک 
سانتیاگو زندگی می کنند، شاهد پیاده روی در طول دهکده شان هستند. آب رودخانه این منطقه سه یا چهار ماه در  سال کاهش پیدا می کند و به همین سبب ماهیگیر 
فرناندوبرو در اوایل ماه ژوئن و یک روز که در کنار رودخانه در حال انجام دادن کارهایش بود، مجسمه مریم مقدس و فرزندش  را پیدا کرد. ماهیگیر تازه در کنار رودخانه 
کارش را شروع کرده بود که مجسمه را پیدا کرد و خیلی سریع متوجه شد که این  یک مجسمه معمولی نیست! هر چه بیشتر نگاه می کرد بیشتر متوجه می شد که این یک 
مجسمه خارق العاده است. او به مجسمه 700 ساله مریم مقدس که فرزندش را در آغوش گرفته و به کودک خود نگاه می کند برخورد کرده بود. روی هر یک از شانه های 
مریم مقدس یک فرشته نشسته و گویی فرشته ها به مریم مقدس و فرزندش نگاه می کنند.وی بالفاصله با اعضای انجمن میراث فرهنگی تماس گرفت.ارزیابی اولیه 

آن ها حاکی از این است که مجسمه مریم مقدس و فرزندش از گرانیت ساخته  شده و تقریبا مربوط به قرن 14 است. 

وز عکس ر

فرش قرمزی به 
وسعت یک دشت

گوجه فرنگی خشــک شده 
ترکیه به 60 کشــور اروپایی و 
آمریکایــی صادر می شــود. 
اروپایــی ها از گوجــه فرنگی 
خشک شــده برای صبحانه 
اســتفاده مــی کننــد و در 
 ایتالیــا در پیتزا و ســس ها

 استفاده می شود.

عکس: فرارو

فیلم »هفت و نیم« از ۸ مرداد اکران 
آنالین می شود

 حمیدرضا پگاه در سریال »خانه امن«
 به جنگ داعش می رود

فیلم سینمایی »هفت و نیم« به کارگردانی و نویسندگی نوید 
محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی از چهارشنبه 8 
داده  نمایش  نماوا  و  فیلیمو  های  سامانه  در  مردادماه 
می شود.»هفت و نیم« که محصول مشترک ایران و افغانستان 
است، ماجرای زندگی هفت دختر افغانی و ایرانی را در هفت اپیزود به 
صورت سکانس پالن روایت می کند. 

حمیدرضا پگاه پیرامون آخرین فعالیت های خــود در عرصه بازیگری 
گفت: در حال حاضر مشغول بازی در سریال تلویزیونی »خانه امن« به 
کارگردانی »احمد معظمی« هستم.وی، درباره نقش خود در این سریال 
اذعان کرد: در این اثر نقش »کمال« را ایفا می کنم، کمال یک مامور امنیتی 
است، روایت این سریال درباره فعالیت گروهک تروریستی داعش است 
و در این زمینه داستان کامال متفاوت و جذابی را دنبال می کند.

با وجود مشکل تامین مواد اولیه در ذوب  آهن اصفهان، با برنامه ریزی های انجام 
گرفته، محصوالت این مجموعه در سبدهای کامل و بامطلوبیت باال در بورس کاال 

به متقاضیان عرضه می شود.
معاون بازاریابی و فروش ذوب  آهن اصفهان با بیان اینکه محصوالت تولیدی 
ذوب آهن به دلیل روش تولید و مدیریت کیفیت و استانداردهای باال مورد توجه 
مشتریان، در بازارهای داخلی و صادراتی است، گفت: تیرآهن های تولیدی ذوب  
آهن، از سایر مقاطع تولیدی این شرکت مورد توجه بازار هستند که در سه ماه اول 
سال جاری بیش از 210 هزار تن از این محصول را در بازارهای داخلی و خارجی به 
فروش برساند. بهزاد کرمی ادامه داد: به دلیل کمبود مواد اولیه، تولید با دو کوره 
بلند در حال انجام است، اما اگر مواد اولیه مورد نیاز شرکت تامین شود، ذوب آهن 
می تواند با تمام ظرفیت و حداکثر بهره وری به کار خود ادامه دهد، اما با وجود 
مشکالت عدیده در تامین مواد اولیه، این شرکت توانسته است حدود 613 هزار 
تن چدن مذاب تولید کند و طی سه ماه نخست امسال، فروش ذوب آهن حدود 
5۹0 هزار تن بوده است. کرمی  با اشاره به خط تولید ریل در ذوب آهن اصفهان که 
یک خط تولید دو منظوره است و عالوه بر ریل، قادر به تولید انواع تیرآهن های 
سنگین ازجمله تیرآهن های بال پهن است، افزود: ذوب آهن اصفهان با ظرفیت 

400 هزار تنی تولید ریل، قادر است عالوه بر نیاز داخلی، صادرات این محصول را 
نیز انجام دهد.معاون بازاریابی و فروش ذوب  آهن اصفهان، تاکید کرد: با ظرفیت 
باالی تولید و استانداردهای کسب شده توسط ریل های تولیدی ذوب  آهن، دیگر 
هیچ گونه وارداتی از سوی شرکت های مصرف کننده این محصول، توجیه پذیر 
نیست و در حال حاضر شرکت ذوب آهن اصفهان این توانایی را دارد که تمام 
نیاز ریلی کشور را تامین کند. وی با بیان اینکه مشکل عمده ذوب آهن اصفهان، 
عدم تامین پایدار مواد اولیه است، تصریح کرد: در حال حاضر معادن با توجه به 
باال رفتن بهای ارز در بازار تمایل فراوانی به صادرات دارند و حتی وضع تعرفه 25 
درصدی، صادرات را برای آنها به صرفه کرده و این شرکت ها در حال خام فروشی 
منابع کشور هستند، در حالی که فوالد سازان بزرگ به دلیل کمبود مواداولیه مجبور 
به محدود کردن تولید خود شده اند. وی با بیان اینکه صادرات نیمی  از تولیدات 
شرکت در دستور کار قرار دارد، تاکید کرد: برای کنترل افسارگسیخته قیمت ها 
که ناشی از برخی اقدامات سوداگرانه است، اقداماتی انجام شده که امیدواریم 
به منظور تداوم این روند، جهت دسترسی مصرف کنندگان نهایی محصوالت که 
عمدتا از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند، حمایت و پشتیبانی الزم از 

مراجع مربوطه صورت پذیرد.

یکی از فاکتورهای مهم صنعت فوالد، تولید سرانه فوالد است و میزان تولید ذوب 
آهن در سال ۹7 به ازای هر نفر، 161 تن بوده است که این عدد در سال ۹8 به 
174 تن رسید و پیش بینی می شود در سال جاری با جهش تولید و با راه اندازی 
کوره شماره یک این مجموعه به عدد 1۹۹ تن به ازای هر نفر برسد که این حاصل 
دو اقدام ذوب آهن از جمله افزایش تولید و دیگری خروجی شرکت است.با 
این تعاریف شاهد هستیم ذوب آهن خیلی زود تر از آنچه تصور می شد راهبرد  
جهش تولید در این شرکت را محقق کرده است .این شرکت در سال گذشته به 
ثبت رکورد صادرات به میزان یک میلیون و 155 هزار تن محصول، دست یافت 
که این میزان صادرات معادل 50 درصد محصوالت اصلی شرکت است.شرکت 
ذوب آهن اصفهان تثبیت سودآوری را در سال گذشته داشت و برای امسال 880 

میلیارد تومان را هدف گذاری کرده است. 
بدین ترتیب زیان انباشته شرکت به صفر خواهد رسید و سال آینده به طور قطع 
تقسیم سود برای شرکت حاصل می شود.این شرکت در سال ۹8 نسبت به 
سال ۹7 شاهد رشد 57 درصدی هزینه های مواد اولیه بوده به طوری که رشد 
هزینه ها در حالی بود که رشد فروش شرکت 28 درصد رقم خورد و این یکی از 
دالیل نرسیدن به سود عملیاتی مناسب ذوب آهن همانند سال ۹7 بود. رشد 57 
درصدی قیمت زغال و همچنین نرخ افزایشی تورم و … موجب رشد هزینه های 
تولید در ذوب آهن شده است.در سال گذشته ذوب آهن در بحث فروش با 
محدودیت هایی در فروش محصوالت خود در بورس کاال مواجه شد، در این 

شرایط به سود قابل پیش بینی دست نیافت. برآورد سود از دست رفته شرکت 
800 میلیارد تومان بوده است.بزرگ ترین مشکل ذوب آهن کمبود مواد آهن دار 
در کشور است، اما با رویکرد جدید وزارت صمت روند خام فروشی رو به کاهش 
است و با تدابیر صورت گرفته قرار است پیش از صادرات ابتدا نظر تولیدکنندگان 
داخلی جلب شود. ترجیح معادن به تبدیل سنگ آهن به کنسانتره و گندله است 
که این موضوع یک چالش برای ذوب آهن محسوب می شود، امروز با کمبود 
سنگ آهن درشت دانه در کشور مواجه هستیم.از سوی دیگر برخی صنایع باال 
دستی همچون گل گهر و چادرملو به تولید فوالد روی آورده اند و در این شرایط 
آنها تامین مواد اولیه خود را در اولویت قرار داده اند. ذوب آهن همانند دیگر 
فوالدسازان از یارانه انرژی برخوردار نیست، مطابق آخرین برآورد ذوب آهن 
به ازای هر کیلو تولید محصول 1050 تومان از یارانه انرژی بی بهره است.شرکت 
ذوب آهن به دنبال خرید معادن زغال سنگ و سنگ آهن است و طبق گفته های 
تصمیم گیران در این شرکت اقداماتی نیز صورت گرفته است، همچنین تمدید 
مجوز هیئت وزیران در عرضه یک میلیون و 750 هزار تن سنگ آهن، ارائه برنامه 
تامین کامل مواد اولیه ذوب آهن و پیشنهاد آن به وزارت صمت از مهم ترین 
برنامه های این شرکت است. این شرکت در آستانه راه اندازی کوره بلند شماره یک 
است که با وجود کمبودهای بسیار راه اندازی آن به زودی اتفاق خواهد افتاد اما 
مهم ترین بحث تامین پایدار مواد اولیه آن است که با برنامه ریزی وزارت صمت، 

قابل حل و اجرایی می شود.

معاون بازاریابی و فروش ذوب  آهن اصفهان:

ذوب  آهن اصفهان بخشی از کمبودهای بازار را جبران می کند

بانگاهی به دستاوردهای چهارماهه مطرح می شود؛
 خرید معادن  و  راه اندازی کوره بلند؛  دو برنامه برای تحول بزرگ

 در ذوب آهن اصفهان

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