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ترکیه بار دیگر تهدید شد!
در پی تنش های به وجود آمده بین یونان و ترکیه بر سر تحرکات آنکارا در شرق دریای مدیترانه، آتن بار 
دیگر تهدید کرده هرگونه عملیات اکتشاف گاز در آب های سرزمینی خود را به شدت پاسخ می دهد.این 
تهدید یونان در حالی مطرح شده که بعد از هشدارهای آتن، نیروی دریایی ترکیه از آب های نزدیک قبرس 
در شرق دریای مدیترانه عقب نشینی کرد.تنش ها در دریای مدیترانه از سال گذشته و به دلیل تالش های 
ترکیه، یونان و قبرس جهت عملیات اکتشاف و حفاری گاز در منطقه شدت یافته و این مسئله به پدیدار 
شدن تنش های قدیمی منجر شده است.وزیر امور خارجه یونان نیز اخیرا با انتقاد از تحرکات تازه ترکیه 

گفت،  رفتار غیرقانونی ترکیه در شرق دریای مدیترانه انسجام ناتو و روابط آنکارا با ناتو را تهدید می کند.

 آمریکا به دنبال استقرار  واحدهای ویژه »ضد کشتی« 
در  ژاپن است

آمریکا در ادامه پروژه چین هراســی خود در حال مذاکره با مقامات توکیو برای استقرار واحدهای ویژه 
نیروی دریایی ایاالت متحده در سواحل ژاپن برای جلوگیری از دسترسی چینی ها به اقیانوس آرام است.

آنها با هدف جلوگیری از دسترسی آســان نظامی چین به اقیانوس آرام، مذاکرات خود با ژاپن را درباره 
استقرار واحدهای سیار نیروی دریایی در اوکیناوا به همراه تسلیحات ضد کشتی و سامانه موشکی آغاز 
کرده اند. ژنرال »دیوید برگر« فرمانده نیروی دریایی آمریکا با تایید این مطلب گفت: شــما باید آماده 
بوده و از هر گونه پیشروی چین در آینده جلوگیری کنید. این موضوع در حالی مطرح می شود که در هفته 
های اخیر تنش های میان چین و آمریکا به اوج خود رسیده و »مایک پمپئو« وزیر خارجه ایاالت متحده، 
سخنان تحریک آمیزی را درباره دریای چین جنوبی ایراد کرده است. عالوه بر آن روابط دیپلماتیک دو 
کشور نیز در پی دســتور آمریکا برای تعطیل شدن کنسولگری چین در شــهر هیوستون تگزاس، نیز به 

سردی گراییده است.

در تقابل با چین و روسیه؛

قانون جاسوسی انگلیس بازنگری می شود
نخست وزیر انگلیس با ادعای دفع تهدیدهای چین و روسیه، قصد بازنگری و اصالح قانون جاسوسی و 
خیانت این کشور را دارد.اقدام جانسون شامل بازبینی قوانین رصد عوامل خارجی و همچنین بازنویسی 
قانون ماموران مخفی می شود تا آنها را مناسب استفاده در عصر دیجیتال کند.این بازنگری به منزله زیر 
و رو کردن قانون جاسوسی و خیانت تصویب شده در سال ۱۶۹۵ میالدی است و آنگونه که ادعا می شود 
در راستای مقابله با تهدیدهای چین و روسیه اعمال خواهد شد.»بن والس« وزیر دفاع انگلیس هم با 
انتشار مطلبی، مدعی تالش برای دفع تهدیدهای چین و روسیه در عرصه فضایی شد.در حال حاضر، لندن 
با ادعاهایی چون دخالت روسیه در روند انتخاباتی انگلیس، تالش مسکو برای دزدی اطالعات مربوط به 
ساخت واکسن کرونا و همچنین، انتقاد از قانون چینی امنیت هنگ کنگ و کنار گذاشتن هوآوی از پروژه 

اینترنت همراه نسل پنجم، رابطه با چین و روسیه را دستخوش تنش کرده است.

انتقال پیام اسرائیل به حزب ا... لبنان از طریق سازمان ملل
منابع آگاه اعالم کردند، سازمان ملل پیامی اســرائیلی را درباره شهادت علی کامل محسن به حزب ا...

لبنان رسانده است. این منابع تاکید کردند، اســرائیل بعد از این که مطلع شده حزب ا... تصمیم خود را 
برای اقدامی انتقام جویانه گرفته، تدابیری را در مرز های شمالی اتخاذ کرده است. این منابع به خبرنگار 
المیادین گفتند، فحوای پیام اسرائیل این است که تل آویو، علی محسن را نمی شناخت و قصد کشتن او را 
نداشته است.خبرنگار المیادین به نقل از این منابع تاکید کرد، هیچ پیام اسرائیلی از طریق میانجی گران 
بین المللی نظیر روسیه و ... به حزب ا... منتقل نشده، بلکه پیام اسرائیل درباره کشته شدن علی کامل 

محسن از طریق سازمان ملل به اطالع اسرائیل رسیده است.

کدام کشور برنده بزرگ»جهان پساکرونا«خواهد بود؟
بیایید کشــوری را تصور کنید که یک قدرت بــزرگ اقتصادی در غرب 
اســت، جایی که ویروس کرونا دیر در آن شــیوع پیدا کرد، اما دولت 
به جای انکار آن و تاخیر در مقابله، به ســرعت نســبت به آن واکنش 
نشــان داد. دولت این کشــور آماده بود تا با آزمایش و ردیابی افراد 
آلوده به ســرعت منحنی ابتال را مســطح کرده و میزان مرگ و میر را 
نسبت به میانگین دیگر کشــور های صنعتی غرب پایین تر نگه دارد. 
مهار ویروس کرونا اگرچه باعث رکود و تعطیلی مقطعی اقتصاد کشور 
شد، اما شرایط به سرعت با بیکاری حدودا ۶ درصدی به حالت عادی 
بازگشت. واکنش رهبر این کشور به قدری عالی بود که با وجود اینکه 
وی به فردی خســته کننده و قابل پیش بینی تبدیل شده، اما میزان 
محبوبیت اش بعد از این بحران از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافت.

آنچه شرح داده شد تصویر آلمان تحت صدراعظمی آنگال مرکل است. 
محبوبیت فزاینده او امروز جناح های سیاســی راست افراطی و چپ 

افراطی را به حاشیه رانده است. 
دولــت خانم مــرکل با همــه کشــور ها همکاری کــرده تــا بیماری 
کروناویروس را کنترل کند، از سوی دیگر وی با اعضای اتحادیه اروپا 
نیز به منظور ایجاد صندوقی جهت کمک به کشــور های آســیب دیده 
از بحران کرونا به توافق رســیده اســت.نقاط قوت امروز آلمان نشان 
می دهد که این اقتصاد بزرگ و قدرتمند احتماال در جهان پس از همه 
گیری کرونا رشد دوباره ای را تجربه کند. ویروس کرونا اکنون در حال 
تســریع بحران ملی اقتصاد هایی اســت که پیش تــر از بحران مالی 
جهانی سال ۲۰۰۸ آســیب دیده بودند. این روز ها تنها اقتصاد و کسب 
و کار های اینترنتی از رونق مطلوبی برخوردار هســتند؛اما ســوال این 
جاست که کدام کشور ها در این چشم انداز اقتصادی تغییر شکل یافته 
در دوران پساکرونا شکوفا می شوند؟ در حال حاضر آمریکا و چین  به 
رغم تکنولوژی و توان فنی بدهی های زیادی داشته و دولت های آن ها 
به دلیل ســوء مدیریت در برخورد با این بیماری به شدت مورد انتقاد 
قرار گرفته اند. در این بین شرایط ویتنام امیدوارکننده به نظر می رسد. 
کشور دیگر روسیه است، اقتصاد این کشــور نیز جذابیت های خاص 
خود را دارد. والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه سال ها در تالش 
است تا کشــور خود را از فشــار مالی خارجی خارج و جایگاه خود در 
دنیای رو به پیشرفت و جهانی سازی را دوباره بیابد.اما احتماال برنده 
بزرگ این رقابت آلمان خواهد بود. واکنش برلین به بیماری همه گیر 
کرونا نقاط قوت قبلی این کشور را برجسته تر از قبل کرده است: دولتی 
کارآمد، بدهی پایین، صنعت قدرتمند و صــادرات پررونق که حتی با 
سقوط تجارت جهانی باز از اقتصاد کشور محافظت می کند. این شرایط 
آلمان ظرفیت فزآینده ای برای این کشور به منظور ایجاد شرکت های 
فنی داخلی در دنیای تحت ســلطه آمریکایی ها و غول های اینترنتی 

چینی ایجاد می کند.در حالی که ســایر کشور ها نگران این هستند که 
موج بیکاری های اخیر ممکن است جنبه دائمی به خود بگیرد، بیشتر 
کارگران آلمانی امروز در لیست حقوق و دستمزد قرار دارند، سیستم 
دولتی که قرن هاســت به شــرکت ها کمک می کند تا در بحران های 

موقتی روی به تعدیل نیرو نیاورند.
 آلمان طی سالیان اخیر توانست جنبه های مطلوب خدمات اجتماعی 
را افزایش دهد.همه گیری کروناویــروس قدرت آنگال مرکل را احیا و 
وی را به یکی از بهترین رهبران تاریخ کشــور تبدیل کرده است. از آنجا 
که آلمان بــا مازاد بودجه دولتــی وارد بحران همه گیری کرونا شــد، 
همزمان برلین می تواند با پرداخت مســتقیم بــه خانواده ها، کاهش 
مالیات، ارائه وام های تجاری و ســایر کمک هــای اقتصادی در برابر 
این بحران ایســتادگی کند. حجم این کمک ها به میزان ۵۵ درصد از 
تولید ناخالص داخلی یا تقریبا چهار برابر بیشتر از اقتصاد خود آلمان 
اســت.با این حال، آلمان از تعهد خود به تعریف بودجه های متوازن 
دست نمی کشــد. از آنجا که بخش عمده ای از این هزینه ها به لطف 
پس انداز حاصل شده، انتظار نسبی این است که بدهی عمومی آلمان 
افزایش یابد، اما این بدهی فقط به نسبت ۸۲ درصد از تولید ناخالص 
داخلی بار بدهی بســیار کمتری نســبت به آمریکا و سایر کشور های 

بســیار توســعه یافته بر عهده برلین می گذارد.آمــار از این می گویند 
که اکنون آلمان در زمان کندتر شــدن روند تجارت جهانی به صادرات 
صنعتی به دیگر کشــورها، به ویژه چین وابسته اســت. آلمان که از 
این آســیب پذیری خود آگاه اســت، در تالش بوده تا صادرکنندگان 
پیشرو خود یعنی شــرکت های بزرگ اتومبیل ســازی را مدرن کند. 
آلمان اخیرا خودروسازان کشــور را تحت فشــار قرار داده تا به جای 
ســاخت خودرو های بنزینی سودآور به سمت ســاخت اتومبیل های 

برقی حرکت کنند.
 اکنون برخی شــهر ها مثل اشتوتگارت اســتفاده از موتور های دیزلی 
قدیمی را در محدوده شــهر ممنــوع کرده اند.آلمان یــک جامعه پیر 
و در عین حــال محافظه کار اســت و منتقــدان معتقدنــد که روند 
تغییرات کند گذشــته یک اشــتباه بوده اســت. در اوایل دهه ۲۰۰۰، 
هنگامی که آلمان به عنوان کشــور بیمار اروپا شــناخته می شد، این 
کشــور اصالحاتی در بــازار کار اتخاذ کــرد که وضعیــت آن به عنوان 
پایدارتریــن اقتصاد این قــاره احیا شــد. هرچه همه گیــری کرونا 
ســرعت دیجیتالی شــدن و جهانــی ســازی را کنــد و بدهی های 
 جهانــی را بــاال می بــرد، آلمــان ایســتادگی بیشــتری از خودش

 نشان می دهد.

سفارت جمهوری اســالمی ایران در کابل با رد ادعای 
یک مقام آمریکایی تاکید کرد ایران از استقرار صلح و 
ثبات در افغانستان و ضرورت پایه گذاری صلح بر مبنای 
نتایج گفت وگوهای بین االفغانی به مالکیت و رهبری 
افغان ها، حمایت می کند.سفارت ایران در کابل با صدور 
اطالعیه ای با رد اظهارات نادرست مقام آمریکایی در 
خصوص مواضع ایران پیرامون روند صلح افغانستان 
تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران از مذاکرات صلحی 
حمایت می کند که برپایه مالکیت و رهبری افغان ها 
انجام گیرد.در این بیانیه آمده است که در پی اظهارات 
اشتباه یک مقام آمریکایی پیرامون دیدگاه ها و عملکرد 
جمهوری اســالمی ایران در روند صلح افغانســتان، 
سفارت ایران در کابل با تاکید مجدد بر حمایت ایران از 
استقرار صلح و ثبات در افغانستان و تکرار مواضع ثابت 

جمهوری اســالمی ایران مبنی بر ضرورت پایه گذاری 
صلح بر مبنای نتایج گفت وگوهای بین االفغانی که با 
مالکیت و رهبری افغان ها انجــام گیرد، به مقام های 
آمریکایی توصیــه می کند قبل از هرگونــه اظهارنظر 
درباره دیدگاه های مسئولین ایران در خصوص مسائل 
منطقه و افغانستان، ابتدا این مواضع را با دقت مطالعه 
کنند. »زلمی خلیلزاد« نماینــده آمریکا در امور صلح 
افغانســتان در اظهاراتی مدعی شــده بود که ایران از 
تالش ها برای برقراری صلح در افغانســتان حمایت 
کافی نمی کند.به گزارش فارس، جمهوری اســالمی 
ایران همواره بر برقراری صلح و ثبات در افغانســتان 
تاکید داشته و این روند را تنها با رهبری و مالکیت دولت 
افغانستان مشروع و قانونی می داند. موضوعی که بارها 
در دیدار مقامات جمهوری اســالمی ایران با مقامات 

افغانستان مطرح شده اســت.این در حالی است که 
مقامات و رهبران احزاب سیاســی افغانستان بارها 
آمریکا را به اخــالل در روند صلح متهم کرده و عملکرد 
این کشور و نماینده آن یعنی زلمی خلیلزاد را در جهت 
مخالف منافع ملی افغانستان دانستند.در تازه ترین 
اظهارات، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان گفت: 
مردم افغانســتان حق دارند درباره تالش های صلح 
خلیلزاد شک کنند و در مورد آن بپرسند چراکه او برای 

منافع آمریکا کار می کند. 

سفارت ایران در کابل اظهارات »خلیلزاد« را رد کرد

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه پایه ریزی قرارداد با چین درسفر ریس جمهور این کشور به ایران انجام شده بود و  برخی از عواملی که به غرب گرایش دارند 
مانع جدی در این رابطه بودند، گفت: به همین دلیل مجموعه حاکمیت تصمیم گرفت که این بحث را جدی تر دنبال کند و به همین دلیل ســال گذشــته آقای 
الریجانی به عنوان رییس قوه مقننه در  سفری که به چین داشتند در مورد همکاری های همه جانبه در شکل قراردادی بلندمدت بحث و گفت وگوهایی با چینی 
ها انجام دادند. اتفاقا ترکیب آن سفر بی ســابقه بود وچند وزیر از جمله وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون های برنامه و بودجه و انرژی مجلس دراین سفر آقای 
الریجانی را همراهی می کردند.محمدجواد جمالی ادامه داد: اینکه موضوع  این قرارداد به طور رسمی به مجلس و کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده بود و نظری 
خواسته باشند، مطرح نبود چون هنوز تفاهمات قطعی و امضای آخر انجام نشــده بود. اینگونه نبود که  نمایندگان مجلس  دهم کامال در جریان جزئیات قضیه 
باشند. مطلع بودیم که در این راستا اقداماتی قراراست انجام شود درواقع می دانستیم که قرار است دو طرف در تمامی زمینه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، 
تجاری وآموزشی و برخی از مسائل در حوزه سایتک وتکنولوژی واستفاده از پول ملی همکاری ها گسترده داشته باشند که این همکاری ها می توانست تحریم ها 
را خنثی کند. بااین نوع همکاری هم ما اطمینان داشتیم که در دراز مدت خریدار نفت داریم و هم چینی ها به عنوان کشوری که در حال پیشرفت هستند مطمئن  

بودند که فروشنده ای برای درازمدت دارند.

خبر روزجزئیات جدید درباره گفت وگوها برای همکاری بلندمدت با چین

وز عکس ر

شورش ها در 
آمریکا ادامه دارد

تظاهــرات مســلحانه جنبش 
شــهر  در  ضدنژادپرســتی 
»لوییزویل« آمریکا ادامه دارد. 
معترضان مســلح خواســتار 
اجرای عدالت برای قتل ۴ ماه 
پیش یک زن ســیاه پوســت 
در داخل آپارتمانش از ســوی 

پلیس هستند.

 وزارت کشور، مسئول تدوین سند امور فرهنگی
 امنیت عمومی کشور شد

دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی از مشخص شدن دســتگاه های اصلی تدوین ۴ سند مسجد، 
وقف، مهدویت و امور فرهنگی امنیت عمومی در جلســه ستاد ستاد هماهنگی مهندسی فرهنگی 
کشور خبر داد.سعید رضا عاملی، در تشریح مصوبات این جلسه با بیان اینکه در  دستور اول جلسه 
اسناد ملی چهار حوزه فرهنگ تعیین تکلیف شد، اظهار داشــت: در کشور بیش از ۷۰ هزار مسجد 
داریم که ظرفیت بزرگی برای ابعاد معنوی و اجتماعی کشــور محسوب می شود و  نیازمند توجه و  
سیاست گذاری است. لذا در این  امور مساجد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و سازمان تبلیغات 
اسالمی متولی تدوین سند ملی»گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامان بخشی و راهبری آن«  با 
همکاری ۱۱ دستگاه دیگر که در حوزه مسجد مسئولیت دارند، شد.وی اضافه کرد: بحث احساس 
امنیت و تقویت حوزه های اعتماد عمومی موضوع خیلی مهمی اســت که در میان شــاخص های 
عمومی مهم ترین شاخص احساس امنیت اســت و عواملی که به هر دلیلی مخدوش کننده این 

حوزه است، باید بر طرف شود.

گاردین: 

پمپئو، ترامپ را برای صدور فرمان ترور ژنرال سلیمانی قانع کرد
روزنامه گاردین در گزارش یکشــنبه خود ضمن رد مواضع وزیر خارجه آمریکا، نوشت: »پمپئو بود که 
ترامپ را به صدور فرمان قتل ژنرال قاسم سلیمانی متقاعد کرد«.»سایمون تیسدال« معاون سردبیر 
گاردین و ستون نویس این روزنامه با هشــدار درباره مواضع خطرناک »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
آمریکا خبر داد: این پمپئو بود که رییس جمهور این کشــور را به صدور فرمان ترور سردار شهید قاسم 
سلیمانی مجاب کرد.در گزارش گاردین آمده است: »پمپئو، ترور ماه ژانویه قاسم سلیمانی ژنرال ایرانی 
را اینطور توجیه کرد که او یک تهدید»قریب الوقوع« برای منافع ایاالت متحده بود«.سایمون تیسدال در 
این یادداشت نوشت: »اگنس کاالمارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل طی ماه جاری این قتل را غیرقانونی 
خواند و اعالم کرد که شواهدی مبنی بر حمایت از ایده )پمپئو درباره وجود تهدید قریب الوقوع سردار 
سلیمانی برای آمریکا( وجود نداشت«.تیسدال، معاون سردبیر و ستون نویس گاردین افزود: »طبق 
گزارش ها، پمپئو که یک شخصیت تندروی ایران ستیز است، ماه ها خواستار  هدف قرار گرفتن )سردار 

سلیمانی( شده بود و در نهایت او بود که ترامپ را به صدور فرمان این قتل متقاعد کرد«.

 افشای نقش یکی از کشورهای عرب منطقه
 در رهگیری هواپیمای مسافربری ایران

پنجشنبه  شب )دوم مردادماه( دو فروند جنگنده اف ــ ۱۵ آمریکایی، اقدام به رهگیری هواپیمای 
مســافربری ماهان کردند که به  دلیل انجام مانور »کاهش ارتفاع شــدید« از سوی خلبان ایرانی، 
گروهی از مسافران پرواز دچار آسیب های روحی و جســمی شدند.اطالعات رسیده به »نورنیوز« 
حاکی از آن است با توجه به بعد مسافت و مسیر های پروازی به  احتمال قوی دو جنگنده اف ــ ۱۵ 
مزاحم از پایگاه هوایی آمریــکا در اردن به نام »االزرق« بــه پرواز درآمده و ایــن عملیات را اجرا 
کرده اند.»االزرق« یکی از پایگاه های محل استقرار هواپیما های جنگنده اف ــ ۱۵ آمریکا در منطقه 
است.این همان پایگاهی است که به  احتمال بسیار پهپاد ها و هواپیما های آمریکایی اجراکننده طرح 
ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی المهندس نیز از آنجا برخاستند.دولت 
اردن سال گذشته و پس از مطرح شــدن موضوع پرواز هواپیما های اجراکننده طرح ترور شهدای 
مقاومت از پایگاه االزرق، این رخداد را تکذیب کرد و حاضر به پذیرش مسئولیت آن نشد؛ اما تواتر 
بهره گیری ارتش تروریست آمریکا از خاک این کشــور برای ایجاد ناامنی در منطقه و تهدید منافع 

سایر کشورها، موضوعی نیست که امکان کتمان و تکذیب آن باشد.

کافه سیاست

نماینده مجلس: 

 پرونده رییس جمهور را
 به دادگاه می فرستیم

طـراح اصلـی سـوال از رییـس جمهـور بـا 
بیان اینکـه طرح سـوال از رییـس جمهور 
مـی توانـد بـرای کشـور و مـردم مفیـد 
باشـد، گفـت: بـا طـرح سـوال از رییـس 
جمهـور، مـی توانیـم پرونـده تخلـف وی 
از قانـون را بـه قـوه قضاییـه ارسـال کنیم.

حجت االسـالم و المسـلمین سـید ناصر 
موسـوی الرگانـی، نماینـده فالورجـان در 
مجلـس شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکه 
رییـس جمهـور در مراحـل اجـرای قانـون 
و همچنیـن عـدم اجـرای دقیق قانـون از 
جمله الیحه بودجه سـاالنه تخلفاتی دارد، 
گفـت: مـا نماینـدگان خواهـان رسـیدگی 
بـه ایـن تخلفـات از سـوی قـوه قضاییـه 
هسـتیم و در همیـن راسـتا مـی خواهیم 
بـا طـرح سـوال از وی در صحـن مجلس، 
پرونـده تخلـف وی را بـه قـوه قضاییـه 

ارسـال کنیـم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه یکـی از مهم ترین 
نتایـج طـرح سـوال از رییـس جمهـور 
می توانـد ارجاع تخلف وی به قـوه قضاییه 
باشـد، افزود: اگر پرونـده تخلفات رییس 
جمهور بـه قـوه قضاییه ارسـال شـود، قوه 
قضاییه می تواند آن را بررسـی و در صورت 
احراز تخلف بـا وی برخورد قانونی داشـته 
باشـد.عضو هیئـت رییسـه مجلـس بـا 
بیان اینکـه طرح سـوال از رییـس جمهور 
تحویـل رییـس مجلـس شـده، تصریـح 
کـرد: در حـال حاضـر مـا منتظـر تعییـن 
وقـت از سـوی مجلـس جهـت حضـور 
رییس جمهور در صحن مجلس هسـتیم.

حجـت االسـالم موسـوی الرگانـی افزود: 
طـرح سـوال از رییـس جمهـور فوایـدی 
برای مـردم و کشـور دارد و برخـالف تصور 
عـده ای، نمایشـی نیسـت و مـی توانـد 
خروجی مهمـی داشـته باشـد.وی تاکید 
کـرد: نماینـدگان طـراح سـوال از رییـس 
جمهور هـم منافـع ملـی را در نظـر دارند و 

هـم منافـع مـردم را.

بین الملل
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 افزایش 5 برابری قیمت زمین های کشاورزی 
در اصفهان

معاون حفظ اراضی و یکپارچگی جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه طی چند سال اخیر استان 
اصفهان و شهرستان های آن با بحران آب روبه رو بوده اند و این یک زنگ خطر است، اظهار داشت: 
سال اولی که قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی ارائه شد، شهرداران موضع گیری و شکایت کردند، 
اما در حال حاضر این قانون به شکلی است که خود کشاورزان می گویند به داد زمین های کشاورزی 
برسید، دالل ها زمین های کشاورزی را از بین بردند و زمین ها از دست رفت.مهدی مجیری با بیان 
اینکه کشاورزی پیش نیاز تحقق شعار جهش تولید است، گفت: زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا 
می کند، قیمت نهاده های دامی هم باال می رود پس وابستگی  ما در حال افزایش است، هر هکتار 
زمینی که تغییر کاربری پیدا می کند، 7 تا 8 تن محصوالت استراتژی از دسترس خارج می شود و 
در کشت گندم و جو با مشکل روبه رو می شــویم، بحران خاک جدی است و قابل برگشت نیست.

وی با بیان اینکه گشت مشترک در حفظ زمین های کشاورزی بسیار موثر بوده است، بیان کرد: باید 
با متخلفان برخورد صورت گیرد و ویالسازی و مجموعه ســازی ها در زمین های کشاورزی تخریب 
شود.طی دو ماه اخیر قیمت زمین کشاورزی در اســتان اصفهان 5 برابر شده است که باید جلوی 

دالل ها ایستاد.

رییس اتحادیه گوشت سفید اصفهان:
کم شدن قدرت خرید، کمبود بازار را نشان نمی دهد

رییس اتحادیه گوشت ســفید اصفهان گفت: قدرت خرید مردم کم شده و باعث شده خرید مردم 
با میزان گوشت مرغی که در بازار است، برابر باشد؛ اما اگر تقاضا مثل قبل بود با کمبود رو به رو می 
شــدیم.محمد علی فروغی اظهار کرد: قیمت هر کیلو مرغ 18 هزار و 750 تومان در بازار عرضه می 
شــود و در عرضه کم و بیش محدودیت هایی وجود دارد.رییس اتحادیه گوشــت سفید اصفهان 
تصریح کرد: قدرت خرید مردم کم شده و باعث شده خرید مردم با میزان گوشت مرغی که در بازار 
است، برابر باشــد.وی افزود: امیدوارم شرایط بازار بهتر شود، مســئوالن نیز دغدغه بهای نهاده ها 
 و همچنین واردات به هنــگام این نهاده ها را دارند، چرا که  اگر دیر وارد شــود اوضــاع بدتر از این 

خواهد شد.

سرمایه گذاری فنی و حرفه ای بر مهارت های  کسب و کار آنالين
مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: ساالنه حدود 120 هزار مهارت آموز در یک هزار و 500 
رشته در استان اصفهان در حال آموزش هستند.آرش اخوان طبسی با توضیح اینکه از اواسط اسفند 
ماه که کرونا جدی و شــیوع پیدا کرد عزم جدی را به کار گرفتیم تا در فضای مجازی فعال باشیم، 
بیان کرد: از مربیان سطح استان در خواست کردیم تا آموزش های خود را از طریق فضای مجازی 
دنبال کنند و  25 اسفند ماه یک سامانه آموزشی آنالین طراحی کردیم.وی اضافه کرد: آموزش ها 
و فعالیت ها از ابتدای فروردین ماه در ســامانه یادگیری الکترونیکی اداره فنی و حرفه ای استان 

آغاز شد، نهضتی به صورت آموزش آنالین و در بستر فضای مجازی کلید خورده است؛ اما ایده آل
 ما نیست.

مدیرکل فنی و حرفــه ای اصفهان خاطر نشــان کــرد: به دلیــل روش های ســنتی آموزش در 
ســال های گذشــته، تغییــر روش و آوردن آن در فضای مجازی مقــداری زمان احتیــاج دارد،  
100 درصــد مربیان اســتان در آموزش های مجــازی فعال هســتند.وی گفت: حــدود 30 تا 50 
درصد از آموزش ها در بســتر فضــای مجازی انجام می شــود و برخی از رشــته هــا را به دلیل 
 انجام فعالیت های عملی و در دســترس نبودن شــبیه ساز، مجبور هســتیم به صورت حضوری 

آموزش دهیم.

نماینده شهرستان مبارکه خواستار  ورود مستقیم قوه قضائیه برای حل مشکالت پلی اکریل شده است؛

کالف سردرگم پلی اکریل

کارخانه ای که روزگاری یکی از مراکز بزرگ  مرضیه محب رسول
لیـاف پلی اسـتر، فـرش،  تولیـد نـخ و ا
پوشـاک، پتو و فاسـتونی، نوار و...در داخل ایران بود و حتـی می رفت تا 
به یکی از قطـب های بزرگ صـادر کننده ایـن محصـوالت در خاورمیانه 
تبدیـل شـود، ایـن روزها بـه حدی بـا مشـکالت اقتصـادی و نارسـایی 
هـای مدیریتـی دسـت و پنجه نـرم مـی کند کـه مسـئوالن اسـتانی با 
وجـود  کمک ها و اجـرای برخـی از برنامه ها بـرای رسـاندن این بخش 
تولیـدی به ثبـات، دسـت کمک به سـوی قـوه قضاییـه دراز کـرده اند تا 
شـاید گره ای از  کالف سـردرگم پلی اکریل باز  شـود. سـقوط اقتصادی 
پلی اکریل با خصوصی سـازی این کارخانه شـدت گرفـت و حاال بیش 
از یک دهه اسـت که پلی اکریل اصفهان با مشـکالت تامین مـواد اولیه 
و سـوء مدیریت روبه رو اسـت. هر چند پس از تعطیلی و ورشکسـتگی  
این مجموعـه در سـال 95 کارگـران و مدیران تولیـد تالش کردنـد تا بار 
دیگـر ایـن مجموعه را سـرپا کننـد تـا شـاید بتواننـد معوقـات حقوق و 
مزایایـی که بیـش از9مـاه پرداخت نشـده بـود را تامیـن کنند؛ امـا تنها 
چنـد مـاه پـس از افتتاح دوبـاره مشـکالت بـار دیگر شـدت گرفـت و با 

وجود نوسـانات دالر و وابسـتگی ایـن کارخانه بـه واردات مـواد اولیه به 
نظر نمی رسـد بـه زودی بتـوان راه حل درسـتی برای سـرپا شـدن این 
بخش پیدا کرد! در چند سـال گذشـته بارها طـرح هایی بـرای کمک به 
حل مشـکالت پلی اکریل تصویـب و تدیون شـد؛ اما هیچ کـدام به ثمر 
نرسـید. دولت در سـال 95 وعـده داد تا کمـک 20 میلیـار د تومنـی را به 
ایـن مجموعه اختصـاص دهد؛ اما بـه رغم تمـام پیگیری هـا این وعده 
به سـرانجام نرسـید. پس از راه اندازی مجدد هم  در سـفر سید ابراهیم 
رییسـی به اصفهان و بازدید وی از پلی اکریل، رییس بازرسی کل کشور 
به کارگران این مجموعه وعده داد مشـکالت کارخانه بررسـی و به زودی 
قـوه قضائیه بـرای رفـع موانع تولیـد در  ایـن نهـاد ورود خواهد کـرد؛ اما 
پس از گذشـت چند مـاه از ایـن وعده هنـوز خبـری از ارائـه راهکارهای 
عملی از سـوی قوه قضائیه نیسـت. حاال نماینده مردم مبارکـه در بیانیه 
ای مدعی شـده که در اصل مشـکل عمـده کارخانه مدیریتـی و حقوقی 
اسـت و  تنها نهاد مرجع و ذی صالح بـرای حل این مشـکل قوه قضائیه 
اسـت. پروین صالحی گفته اسـت، وجود افـراد و گروه هـای متعدد که 
هرکـدام خـود را از لحـاظ قانونـی صاحـب حـق می داننـد باعـث شـده 

مشکالت این شرکت بیشتر شـامل مسـائل مدیریتی و حقوقی باشد.
صالحی، مدعی اسـت: پس از بررسـی های همه جانبه تنهـا راه حل این 
قضیه، ورود مسـتقیم قوه قضائیه و حضور نماینده تام االختیار ریاسـت 
این قـوه برای بررسـی تخصصی مسـائل حقوقی این شـرکت  اسـت و 
هم اکنـون اقدامـات اولیـه بـرای ایـن امر صـورت گرفتـه  و امید اسـت 
به زودی شـاهد درمان زخم کهنه این شرکت و بازگشـت به روزهای اوج 
آن باشـیم.پلی اکریـل را می تـوان نتیجه مسـتقیم  فاجعـه خصوصی 
سـازی ناموفق دانسـت؛ مشـکالت ایـن کارخانـه که زمانـی قرار بـود با 
واگذاری به بخـش خصوصی رونق بیشـتری بگیرد حاال باز هم چشـم 
انتظـار تدبیـر بخـش دولتـی اسـت بـدون اینکـه نهـاد یـا مجموعه ای 
پاسـخگوی اقـدام دولـت و نابـودی ایـن مجموعـه اقتصـادی باشـد. 
روایتی تکراری که طی سـال هـای اخیر برای بسـیاری از مجموعه های 
بـزرگ تولیـدی در کشـور اتفـاق افتـاده و تنهـا نتیجـه آن لیسـتی از 
کارخانه های ورشکسـته اسـت که روی دسـت دولتی مانده که خود نیز 
در اداره زیـر مجموعـه هـای اقتصـادی با مشـکل و ضعف مواجه شـده 

است.

رییس اتحادیه گوشت گوســفندی پیرامون اینکه با 
توجه به کمبود دامــی که وجود دارد قیمت گوشــت 
قرمز افزایش یافته است، اظهار داشت: در حال حاضر 
قیمت هر کیلوگرم گوســفند زنده در بــازار تهران 45 
هزار تومان است که اگر وارد بازار عراق شود به 90 هزار 
تومان می رســد. وقتی اختالف 50 هــزار تومانی در 
دو بازار وجود داشته باشــد طبیعتا دامدار با پذیرش 
ریسک آن، اقدام به فروش دام در بازار عراق می کند.

علی اصغر ملکی بیان کرد: به طــور قطع قاچاق دامی 

که در شــرایط کنونی در مرزهای غربی کشــور انجام 
می شود روی کمبود عرضه و گرانی گوشت قرمز تاثیر 
می گذارد از این رو باید جلوی قاچاق دام گرفته شــود 
و الزم است  مراجع قانونی موضوع مدنظر را قاطعانه 
پیگیری کننــد. چراکه این کمبود در فصلی اســت که 
دام به اندازه کافی در کشــور وجــود دارد؛ اما به دلیل 
قاچاقی که صورت می  گیرد در حــال حاضر با کمبود 
مواجه هستیم.وی تصریح کرد: »قاچاق دام زنده« و 
»دپوی دام با هدف عرضه در بازار عید قربان« دو عامل 
موثر در افزایش قیمت گوشت در بازار هستند. چنانچه 
عرضه و تقاضا در بازار همخوانی نداشته باشد افزایش 
قیمت در بازار خود را نشــان می دهد.رییس اتحادیه 

گوشت گوسفندی با بیان اینکه صادرات و واردات دام 
و گوشــت نداریم، گفت: اگر صادرات دام زنده داشته 
باشیم قیمت ها به اوج می رســد و واردات باید با ارز 
نیمایی انجام شود که مقرون به صرفه نیست. از طرفی 
گوشتی که وارد شــود نیز کیفیت ندارد بنابراین بهتر 
است داشته های خودمان را حفظ کنیم.وی گفت: یکی 
از گالیه های چوبداران این است که میادین دام که در 
سطح شهرستان تشکیل می شد به واسطه شیوع کرونا 
و مسائل بهداشتی تعطیل شده و همین امر سبب شده 
خرده فروشــان نتوانند دام خود را در میادین عرضه 
کنند و عمده فروشــان هم در منازل خود معامله دام 

را انجام می دهند.

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی:

قاچاق دام بر قیمت گوشت موثر است

خبر روز

 در چند سال گذشته بارها طرح هایی برای کمک به حل 
مشکالت پلی اکریل تصویب و تدیون شد؛ اما هیچ کدام به 
ثمر نرسید. دولت در سال 95 وعده داد تا کمک 20 میلیار 
د تومنی را به این مجموعه اختصاص دهد؛ اما به رغم تمام 

پیگیری ها این وعده به سرانجام نرسید

 جمع بندی طرح »ارائه سهام عدالت به جاماندگان«
 طی2 هفته آینده

نماینده مردم اصفهان گفت: طرح ارائه سهام عدالت به جاماندگان ظرف 2 هفته آینده در کمیسیون 
اقتصادی مجلس جمع بندی می شود. مهدی طغیانی، با اشاره به موضوع جاماندگان سهام عدالت 
اظهار کرد: از زمانی که مجلــس یازدهم کار خود را آغاز کرد، یکی از درخواســت های جبهه مردمی 
تعیین تکلیف ســهام عدالت بود.وی بيان كرد: 8/1 میلیون نفر دعوت نامه سهام عدالت در سال 
85 را دارند، اما این ســهام را دریافت نکردند، آنها هم حقی داشتند و ما آن را پیگیری کردیم.عضو 
كميسيون اقتصادی مجلس گفت: 5/1 میلیون نفر هم تحت پوشش نهادهای حمایتی بودند که 
باید در اولویت قرار بگیرند و به نوعی جامانده هســتند؛ این طرح در كميســيون تصویب شده اما 
 باید به صحن برود.طغيانی تاكيد كرد: فکر می كنــم که طی دو هفته آینده این طرح به جمع بندی

 نهایی برسد.

صدور کارت سوخت تمام متقاضیان تا چند روز آینده
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: کارت سوخت تمام متقاضیانی که تا کنون 
تقاضای خود را ثبت کرده اند تا چند روز آینده صادر می شــود.فاطمه کاهی در خصوص تاخیر به 
وجود آمده در صدور کارت های ســوخت، اظهار کرد: این تاخیر مربــوط به خودروهای عمومی و 
گازوئیل سوز نمی شود و تنها مربوط به خودروهای شخصی است.وی با بیان اینکه شیوع ویروس 
کرونا عامل ایجاد این تاخیر بوده است، گفت: به زودی کارت های سوخت به دست متقاضیان می 
رسد.سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: در ابتدا صدور کارت سوخت تنها 
40 روز طول می کشید؛ اما اکنون این فرآیند طوالنی تر شده، تمام تالش ما این است که در سریع 
ترین زمان این نیاز را پاسخ دهیم.وی با بیان اینکه دو برابر خودروهای موجود کارت سوخت صادر 
شده است، افزود: افرادی که کارت سوخت ندارند می توانند با مراجعه به پلیس +10 تقاضای خود 
را ثبت کنند و از طریق ســایت www.epolice.ir از نحوه صدور کارت خود مطلع شوند.کاهی با 
بیان اینکه آمار دقیقی از خودروهایی که تاکنون اقدام به دریافت کارت سوخت نکرده اند نیست، 
گفت: به نظر می رسد که تعداد این خودروها کمتر از 10 درصد باشد؛ اما هر چه تقاضا وجود داشته 

باشد پاسخ خواهیم داد.

راه اندازی بورس مسکن تا 4 ماه آینده
عضو شــورای عالی بورس گفت: براســاس مذاکــرات صورت گرفته در جلســه شــورای عالی 
بورس کــه به تازگــی برگزار شــد، قرار بــر این اســت که بورس مســکن چهــار تا ۶ مــاه آینده 
راه اندازی شود.حســین ســالح ورزی، عضو شــورای عالــی بــورس در توئیتر خــود از تصویب 
تشــکیل بورس امالک، مســتغالت و امتیازات ایران در جلســه شــورای عالی بــورس خبر داد 
که در ایــن زمینه »بهمن عبدالهی«روز گذشــته به راه اندازی بورس مســکن اشــاره کرد و گفت: 
جزییات راه اندازی این بورس در حال بررســی و اصالح اســت؛ اما کلیت آن بدین صورت اســت 
که به دلیل شرایط موجود در بازار مســکن کشــور به خصوص در چند ماه اخیر و مشکالت حاکم 
در حوزه مســکن به دلیل پایین بودن عرضه نســبت به تقاضا و قیمت هــای غافلگیر کننده برای 
خرید و فروش و اجــاره و رهــن، مصوبه ای تصویب شــد تا از ظرفیت های کشــور در راســتای 
توســعه و رونق بازار مســکن اســتفاده شــود که این ظرفیت ها در بخش های مختلف مردمی، 
خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیر دولتی وجود دارد.وی اظهار داشــت: قرار اســت در بازار 
سرمایه بورســی به عنوان بورس امالک و مستغالت با مشــارکت سازنده، ســرمایه گذار و افراد 
 عالقه مند ایجاد شــود تا ضمن شــفافیت قیمت هــا، زمینه بهبــود ســرمایه گذاری در این بازار 

فراهم آید.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه وضعیت صنعت و تجارت کشور به دلیل شرایط تحمیلی کرونا در کنار تحریم های یکجانبه سخت شده است، برگزاری 
نشست هایی به منظور تبادل نظر و به روز کردن اطالعات را در تسهیل کردن این شرایط حائز اهمیت دانست.مسعود گلشیرازی، افزود: به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، آمار صادراتی اصفهان به چین در سه ماهه اول سال 2020 با افت نزدیک به 50 درصدی مواجه شده است. وی، همچنین از افت 1۶ درصدی واردات از چین 
خبر داد و بر ضرورت توجه ویژه به نحوه ورود و حفظ سهم ایران در بازار چین و همچنین لحاظ کردن منافع تجار ایرانی برای واردات از این کشور در توافق نامه در 
حال تبادل بین طرفین تاکید کرد.گلشیرازی، مهم ترین اقالم صادراتی از اصفهان به چین را در حالی صنایع دستی عنوان کرد که این محصول در دوران کرونا به 
دلیل متوقف شدن گردشگری، بیشترین آسیب را متحمل شده است.رییس اتاق اصفهان، خواستار چاره اندیشی برای کاهش آثار این آسیب شد و با اشاره به 
کاهش 20 درصدی GDP اصفهان در دوران کرونا، انجام سلسله اقداماتی از جمله توجه به بازارهای فزون تر و رشد تقاضا را در مدیریت بحران کنونی موثر دانست.

گلشیرازی در ادامه راه اندازی میز چندین کشــور هدف صادراتی از جمله چین در اتاق اصفهان با هدف تسهیلگری تجارت با این کشورها را از برنامه های در حال 
پیگیری کمیسیون تجارت اتاق اصفهان عنوان کرد و گفت با این اقدام خدمت موثری به جامعه کسب وکار استان صورت می گیرد.

کاهش 50 درصدی آمار صادراتی اصفهان به چین به دلیل شیوع کرونا

تمبر »اصفهان 
پایلوت پایتخت 
مهارت محوری« 

رونمایی شد
رونمایی از تمبر »اصفهان پایتخت 
پایلوت مهارت محوری کشــور« با 
حضور مدیران کل فنی وحرفه ای و 
پست استان و اعضای شورای شهر 

در صحن علنی شورا انجام شد.

وز عکس ر

 تولید ماسک سه الیه
 در اصفهان کمتر از نصف 

ظرفیت واقعی است
معاون بازرگانی ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان گفت: تامین مواد اولیه 
موردنیاز بــرای تولید انواع ماســک های 
سه الیه و جراحی در این استان ضروری 
اســت زیرا اکنون میزان تولید آن کمتر از 
نصف ظرفیــت واقعی است.اســماعیل 
نادری اظهارداشــت: واحدهای تولیدی 
ماسک های ســه الیه جراحی و بی بافت 
در استان اصفهان با مشــکل کمبود ماده 
اولیه به ویژه »ملت بلون« مواجه هستند 
و در حال پیگیری برای رفــع آن در هفته 

جاری هستیم.
وی با بیان اینکه پیش از شــیوع بیماری 
کرونا، میزان تولید ماســک های سه الیه 
جراحی و بی بافت در استان روزانه حدود 
1۶0 هزار ماسک بود، اظهارداشت: پس از 
شیوع ویروس کرونا و با فعال شدن برخی 
از واحدهای تولیدی جدیــد و همچنین 
افزایش ظرفیت تولیــد واحدهای فعال 
قبلی، میزان ظرفیت واقعی تولید ماسک 
در اســتان به روزانه 2 میلیون رسید.وی 
با اشــاره به اینکه میزان نیــاز واحدهای 
تولیدی ماسک در استان اصفهان به مواد 
اولیه، بررســی و به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و کارخانه هــای تولید کننده این 
مواد اعالم شــد، اظهار امیــدواری کرد که 
بــا پیگیری هــا و تصمیم گیری های این 
هفته هرچه زودتر این مــواد اولیه تامین 
شود.معاون بازرگانی ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان با تاکید بر اینکه 
قیمت ماسک ســه الیه نباید از یک هزار 
و 500 تومان برای مصرف کننده بیشــتر 
باشد، افزود: ما روی قیمت ها نیز نظارت 
داریم؛ اما از مــردم می خواهیم تا هرگونه 
گران فروشــی یــا پایین بــودن کیفیت 
ماســک های تولیدی را به شــماره های 
124 )مدیریت بازرســی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت( یا 190 )وزارت بهداشت( 

گزارش کنند.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری:

توسعه صادرات، زمینه ساز رونق بخش تولید است

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار چهارمحــال و بختیاری در 
شــورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت با اشاره به اینکه توسعه 
صادرات زمینه ســاز رونق بخش تولید در چهارمحال و بختیاری است، 
اظهار کرد: توســعه صادرات غیر نفتی از مهم ترین اهداف مســئوالن 
در استان چهارمحال و بختیاری اســت.ا...کرم نصیری ادامه داد: ۶۰ 
میلیون دالر صادرات در اســتان چهارمحال و بختیاری در سال جاری 
هدف گذاری شده است.وی گفت: شناسایی بازارهای بین المللی برای 
فروش محصوالت تولیدی این استان ضروری است.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: سفیر اتریش 
به زودی به چهارمحال و بختیاری سفر می کند و این فرصت ارزشمندی 

برای معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری استان است.

 سند راهبردی چین و ایران
 فرصت ارزشمندی برای توسعه کشور است

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای 
اسالمی نیز در این نشست عنوان کرد: سرمایه گذاری خارجی طی ۴۰ 
سال گذشته در استان اندک بوده و این مهم باید مورد توجه بیشتر قرار 
گیرد.احمد راستینه بیان کرد: جذب سرمایه گذاران خارجی زمینه توسعه 

و پیشرفت کشور خواهد بود.نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و 
سامان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: سند راهبردی چین و ایران 
فرصت ارزشمندی برای توسعه کشور است و عبور از تحریم هاست.وی 
بیان کرد: دولت کلیات این سند را تدوین کرده و در حال ارائه به مجلس 
است.باید از تمام توانمندهای استان در مسیر توسعه و پیشرفت بهره  
برد.نماینده مردم شهرســتان های شــهرکرد، بن و سامان در مجلس 
شورای اســالمی عنوان کرد: فرصت های سرمایه گذاری در چهارمحال 
و بختیاری بی شمار هســتند و باید با ســرمایه گذاری زمینه رشد این 

ظرفیت ها را فراهم کرد.

صادرات در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت
مدیر کل گمــرک چهارمحال و بختیاری نیز در این نشســت بیان کرد: 
صــادرات در چهارمحال و بختیــاری ۴۳ درصد کاهش یافته اســت.
 اســماعیل ا... دادی ادامه داد: شــیوع کرونا و بســته شدن مرزهای
 بین المللی از جمله مرزهای عراق موجب کاهش صادرات این استان 
شده اســت.وی عنوان کرد: در ســال جاری ۱۷ میلیون دالر کاال از این 
استان صادر شده که هفت میلیون دالر کاال در تیرماه از استان چهارمحال 

و بختیاری صادر شد.

 تولید 2500 تن محصول سبزی و صیفی 
در چهارمحال و بختیاری

مدیر امور باغبانی سازمان جهادكشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینكه ۴۳ واحد گلخانه كشت 
ســبزی و صیفی كاری در این استان فعال است، گفت:ســاالنه افزون بر 2هزار و 5۰۰ تن محصول 

سبزی و صیفی در استان تولید و روانه بازار می شود.
ابراهیم شیرانی، محصوالت صیفی این استان را شامل خیار، گوجه و توت فرنگی اعالم كرد و اظهار 
داشت :بخش عمده از محصوالت یادشده به اســتان های همجوار ارسال شده است.وی، وسعت 
گلخانه های استان را 22 هكتار عنوان كرد و گفت: سال گذشته نخستین گلخانه صیفی و تولید گل با 

همكاری شركت های دانش بنیان در این استان طراحی، احداث و تجهیز شد.
 مدیر امور باغبانی ســازمان جهادكشــاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: ایــن گلخانه مجهز به 
 نرم افزار و سنســور كنترل كیفیت هوا، توانایی ســنجش دمــا و رطوبت اســت و قابلیت انتقال

  اطالعــات به صورت آنالیــن به ســرور مركــزی را دارد.وی، آگاه ســازی بهره بــردار از تغییرات 
 ســریع آب و هــوا در طــول شــبانه روز و جلوگیری از خســارات بــه محصوالت گلخانــه ای در
  كمترین زمــان ممكن را از دیگر مزایای گلخانه هوشــمند دانست.شــیرانی تاكید كــرد: با توجه

 به تشدید پدیده خشكسالی و كاهش منابع آبی استان طی چند سال گذشته، بهره برداران بخش 
كشاورزی با تغییر الگوی كشت و راه اندازی گلخانه ها به سمت توســعه گل شاخه بریده و تولید 

سبزی و صیفی سوق داده شده اند.

 طرح چهار خطه سازی محور ارتباطی فرخ شهر 
به بروجن فعال شد

مدیر کل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری گفت: طرح چهار خطه سازی محور ارتباطی فرخ 
شهر به بروجن فعال و هم اکنون در حال اجراست.حسینعلی مقصودی با اشاره به اینکه پروژه چهار 
خطه سازی فرخ شهر به بروجن در حال اجراست، افزود: بخش قابل توجهی از این پروژه محقق 
و این پروژه فعال شده اســت.مقصودی اضافه کرد: این محور ارتباطی از پلیس راه فرخ شهر تا ۱2 
کیلومتری شهر بروجن چهار خطه سازی شده است.وی با بیان اینکه این طرح یکی از طرح های 
مهم اقتصاد مقاومتی این استان به شمار می رود،  گفت: هم اکنون مستثنیات موجود در مسیر این 

محور خریداری و این پروژه فعال شده است.
مقصودی افزود: هم اکنون پیمانکار به سرعت در حال اجرای پروژه است و پیش بینی می شود که 

پروژه چهار خطه سازی این محور ارتباطی امسال به بهره برداری برسد.

توسعه رشته های صنایع دستی موثر در کاهش نرخ بیکاری
معاون صنایع دســتی و هنر های ســنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
چهارمحال و بختیاری   گفت: دولت شرایط خوبی را برای ارائه تسهیالت بانکی کم بهره به روستاییان 

فراهم کرده است.
مهرداد رییسی افزود: توجه به ظرفیت های روستایی در حوزه های مختلف به خصوص بخش های 
مرتبط با گردشــگری و صنایع دستی و هنر های ســنتی می تواند مشــکالت موجود در شهر ها را 
کاهش دهد.رییسی اضافه کرد: با توجه به قابلیت باالی رشته های صنایع دستی و هنر های سنتی 
و حمایت های موجود از آن، زمینه اشــتغال زایی، کاهش نرخ بیکاری، رونق اقتصادی، جلوگیری 
از مهاجرت های بی رویه و تســریع در روند توسعه روســتا ها فراهم شده اســت.وی  ادامه داد: 
دهیاران شهرستان شــهرکرد نسبت به معرفی رشته های صنایع دســتی و هنر های سنتی، فراهم 
 کردن زمینه های آموزش، بازاریابی فروش تولیدات و راه اندازی و تقویت بوم گردی ها در روستا ها 

اقدام کنند.

بام ایراناخبار

مزایده
5/40 شــماره مزایده: 139904302129000008 آگهی مزایده مــال غیر منقول )مورد 
وثیقه( پرونده اجرائی کالسه 139804002004000238 به موجب پرونده اجرائی شماره 
بایگانی 9800868 )لنجان( شش دانگ پالک ثبتی شماره دو هزار و هشتصد و نود و هفت 
فرعی ازهفتصد و چهل و یک اصلی واقع در فوالدشهر، بخش نه ثبت اصفهان به نشانی: 
فوالدشهر- محله ب 7- خ عرفان شمالی 3- جنب بازارچه مجتمع اقاقیا- طبقه 2- واحد 17 
به مساحت 70/15 متر مربع به نام کبری براتی سده فرزند نوراله با شماره دفتر الکترونیکی 
139720302007001834 ثبت گردیــده، محدود به حدود شــمااًل: بطول 12/42 متر 
دیواریست اشتراکی با آپارتمان پالک 2895 فرعی- شرقًا: بطولهای 0/10 متر دیواریست 
اشتراکی با آپارتمان پالک مذکور و 5/15 متر درب و دیواریست به راهرو و آسانسور مشاعی 
پالک 2919 فرعی و 0/35 متر دیواریست اشتراکی با آپارتمان  پالک 2899 فرعی- جنوباً: 
بطول 12/42 متر دیواریست اشتراکی با آپارتمان پالک 2899 فرعی- غربًا: بطول 5/65 
متر پنجره ها و دیواریست به فضای پیاده روی 2 متری و پارکینگ و مشخصات منضمات 
ملک: انباری به مساحت 3/07 به حدود اربعه: شمااًل: بطول 1/65 متر دیواریست با انباری 
پالک 2860 فرعی شــرقًا: بطول 1/86 متر درب و دیواریست به پارکینگ مشاعی پالک 
2920 فرعی جنوباً: بطول 1/65 متر دیواریست اشتراکی با انباری پالک 2862  فرعی غرباً: 
بطول 1/86 متر دیواریست به تحتانی پیاده روی 2 متری و پارکینگ حقوق ارتفاقی ملک 
طبق قانون تملک آپارتمانها می باشد. طبق سند رهنی شماره 9382 مورخ 1397/05/22 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 350 شهر اصفهان استان اصفهان که بنفع بانک مهر اقتصاد 
به مبلغ 970/000/000 ریال در رهن قرار گرفته و طبق نظر و گزارش کارشــناس رسمی 
به مبلغ 1/192/550/000 ریال )یک میلیارد و یکصــد و نود و دو میلیون و پانصد و پنجاه 
هزار ریال( ارزیابی قطعی شــده و پالک فوق به صورت آپارتمانی به مساحت 70/15 متر 
مربع از یک مجموعه مجتمع آپارتمانی که در هر طبقه 6 واحد آپارتمانی وجود دارد و قدمت 
ساختمان حدود 15 سال می باشد و دارای آشــپزخانه اپن با کابینت فلزی و سطوح داخلی 
 دیوارها دارای گچ  کشته بدون رنگ و روغن می باشــد و دارای انشعابات آب و برق و گاز 
می باشــد. ضمنا بنابر اعالم وکیل مرتهن پالک فوق فاقد بیمه می باشــد. پالک فوق از 
ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1399/05/25 )بیســت و پنجم ماه مرداد سال یکهزار و 
سیصد و نود و نه( در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان واقع در زرین شهر – خیابان 
کارگر از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 1/192/550/000 ریال )یک 
میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال( شــروع و به باالترین قیمت 
پیشــنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر اســت 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 است و نیز در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم 
عشــر و حق مزایده نقداً وصول می گردد، ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. شرکت در 
مزایده الزما حضوری )خریدار یا نماینده قانونــی وی( و منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه مزایده به حساب سپرده ثبت تا قبل از حضور در جلسه مزایده و ارائه تقاضای کتبی و 
کارت شناسائی معتبر می باشد. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورت استنکاف از 
واریز ما به التفاوت ظرف مهلت مقرر، مبلغ مذکور )ده درصد مبلغ پایه( قابل استرداد نبوده 
 و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
می گردد. م الف: 922141 محمدرضا ابراهیمی مسئول واحداجرای اسناد رسمی لنجان

حصر وراثت
5/41  آقای حجت اله منافی مورکانی شماره شناسنامه 6209914985 شرح دادخواست 
کالسه  216/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رمضان منافی مورکانی شماره شناسنامه 14 در تاریخ 1399/4/13 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- رضوان 
صالحی مورکانی فرزنــد خدامراد، ش.ش 6209845770 همســر متوفی 2- حجت اله 

منافی مورکانی فرزند رمضــان، ش.ش 6209914985 فرزند متوفــی 3-  علی منافی 
مورکانی فرزند رمضان، ش.ش 6209921231 فرزند متوفــی 4- مریم منافی مورکانی 
فرزند رمضان، ش.ش 6209691617 فرزند متوفی 5- ســپیده منافــی مورکانی فرزند 
رمضان، ش.ش 6209927432 فرزند متوفی 6- شــهپر منافی مورکانی فرزند رمضان، 
ش.ش 6209906001 فرزند متوفی 7- فرانک منافــی مورکانی فرزند رمضان، ش.ش 
6209567381 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 923518  شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
ابالغ رای

5/42 شــماره پرونده: 791/98 شماره دادنامه: 177 مرجع رســیدگی: شعبه اول حقوقی 
شــورای حل اختالف لنجان، خواهان: ســیف اله محمد بلند فرزند محمد علی به نشانی 
فوالدشهر مسکن ای 3 ســاختمان رازی ط دوم واحد 7، خوانده: مرتضی سلطانی فرزند 
خدا رحم به نشــانی دهدشت یاسوج طال فروشی سلطانی، خواســته: پرداخت وجه چک، 
گردشکار: شــورا با بررســی  جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتی 
اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست آقای سیف اله محمد بلند فرزند محمد علی به طرفیت آقای 
مرتضی سلطانی فرزند خدا رحم به خواســته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت 
مبلغ 3/000/000 ریال به  استناد چک شماره 8101/983655-12 عهده بانک ملت شعبه 
دهدشت با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه شــورا با عنایت به محتویات 
پرونده و تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال 
علیه و با توجه به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در اشــتغال ذمه و مدیونیت خوانده 
 دارد و با توجه به اینکه خوانده دفــاع و ایرادی که موثر در ماهیت دعوی باشــد به عمل 
نیاورده اند و با توجه به وصف تجریدی چک، خواسته خواهان را ثابت تشخیص، لذا مستندا 
به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده واحده استفســاریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
اصالح موادی از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 137/500 ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )83/6/15( لغایت زمان وصول محکوم به وفق 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و سپس ظرف 
 بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان لنجان می باشد. 

م الف: 923939 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان لنجان
ابالغ رای

5/43 شــماره پرونده: 684/98 مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
لنجان، خواهان: سیف اله محمد بلند به نشانی فوالدشهر مسکن ای 3 ساختمان رازی ط 
دوم واحد 7، خوانده: علی بیدکانی فرزند سرخاب به نشانی سده لنجان خ امام دهخدا پ 38، 
خواسته: پرداخت وجه چک، گردشکار: شورا با بررسی  جمیع اوراق و محتویات پرونده و با 
توجه به نظریه مشورتی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست آقای سیف اله محمد بلند به طرفیت 
آقای علی بیدکانی فرزند سرخاب به خواسته مطالبه وجه 1 فقره چک بال محل به شماره 
041897-9129-12 بانک ملی شــعبه انقالب زرین شهر به مبلغ 50/000/000 ریال با 
احتساب مطلق  خسارات دادرسی به شرح تقدیمی شورا با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی 
و مســتندات ابرازی خواهان منجمله رونوشت مصدق چک شــماره فوق الذکر و گواهی 
عدم پرداخت شــماره 139752 صادره از بانک محال علیه و بقاء اصول مستندات ابرازی 
در ید خواهان اینکه خوانده در جلسه شــورا حضور نیافته و دفاع و ایرادی نسبت به دعوی 
خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده است،  نتیجتًا شورا دعوی خواهان را ثابت 
تشخیص و مســتندا  به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده  2 قانون صدور 
چک مصوب 1376/3/10 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
وجه چک فوق ا لذکر  بابت اصل خواســته و مبلغ 625/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 

پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سررسید آن در تاریخ 94/8/5 لغایت زمان 
اجرای حکم بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
)که زمان اجرای حکم توسط دایره اجرا محاسبه می گردد(  در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
 و ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی شهرستان لنجان می باشد. 

م الف: 923938 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان لنجان
ابالغ رای

5/44 شماره پرونده : 98 / 221 ش5 ح   شــماره دادنامه 125 - 16 / 4 / 99 درخصوص 
دادخواست خانم زینب دانش فرزند ناد علی شاهین شــهر خ نظامی نبش فرعی 3 شرقی 
مجتمع یک پهلوان واحد 2 به طرفیت آقای مسعود خواجه فرزند غالمرضا بنشانی مجهول 
المکان  به خواسته مطالبه وجه با احتساب تاخیر تادیه و هزینه دادرسی گردشکار : با توجه به 
دادخواست تقدیمی خواهان به طرفیت خوانده و پس از انجام مراحل قانونی و بررسی اوراق 
و محتویات پرونده شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف ضمن اعالم ختم رسیدگی به 
شرح  ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . بدین شرح که فی مابین خواهان و خوانده مدیر 
گروه فرهنگی تاالر ملی طی شراکت نامه شماره 97297 مورخ 2 7 / 10 / 97 در خصوص 
فعالیت فرهنگی قراردادی منعقد و مبلغ 000 / 000 / 200 ریال توسط خواهان طرف دوم 
قرارداد جهت شراکت در اختیار خوانده قرارگرفته است . لیکن به دلیلی لغو برنامه مندرج در 
قرارداد درخواست برگشت وجه شراکت در خود را نموده است . خواهان در جریان رسیدگی 
اعالم نمود که خوانده مبلغ یکصد میلیون ریال از وجه مطالبه را به وی عودت نموده است 
لذا خواســته را به مبلغ 000 / 000 / 100 ریال کاهش می دهد . خوانده با وجود ابالغ نشر 
آگهی در جلسه مقرر حاضر نگردیده با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی اظهارات خواهان 
در جلسه رسیدگی و مصدق قرارداد مشارکت با استصحاب بقای دین با استناد ماده 1310 
قانون مدنی  و مواد 198 و 519 و 522 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت  مبلغ 000 /000 / 100 ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 000 / 295/ 1 ریال بابت 
هزینه دادرسی و ابطال تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  22 / 4 / 98 
لغایت زمان پرداخت وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که حین 
اجرای حکم محاسبه خواهد شــد و درخصوص مبلغ 000 / 000 / 100 ریال نظر به اقرار 
خواهان به دریافت آن به اســتناد ماده 197 قانون آیین دادرسی حکم به بی حقی خواهان 
صادر می گردد . اعالم  می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
 محترم تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگســتری شاهین شهر می باشد. 
م الف: 923610 مجتبی رضوانی  قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف شاهین شهر 

حصر وراثت
5/45  آقای هدایت حیدری به شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه  246/99 
ش 2 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
معصومه عرب بافرانی به شناسنامه شــماره 8 در تاریخ 1399/03/10 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- متقاضی: هدایت 
حیدری سرشک )پسر( 2- امیر حیدری سرشک )پسر( 3- عباس حیدری سرشک )پسر( 
4- خسرو حیدری سرشک )پســر( 5- منوچهر حیدری سرشک )پسر( 6- مهری حیدری 
سرشک )دختر(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 924545  

محمدرضا سودخانی رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نایین
فقدان سند مالکیت

5/46 شماره نامه: 139985602024003312- 1399/04/19 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 5000/432  واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 14182 در 
صفحه 213 دفتر امالک جلد 120 به نام عباس نقش زن خواجوئی تحت شــماره چاپی  
دفترچه ای 329824  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس مع الواسطه به موجب سند 
انتقال شماره 127370 مورخ 1390/08/17 دفترخانه شماره 10 اصفهان یک دانگ مشاع 
آن به اصغر مونسیان اصفهانی انتقال یافته )پنج دانگ مشاع به غیر انتقال گردیده( سپس 

به موجب نامه شماره 910355 اجرائی ح /20 مورخ 1391/10/17 شعبه دوم اجرای احکام 
حقوقی اصفهان بازداشت می باشد. سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
139921702024012642 مورخ 1399/04/07 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شــماره 9767 مورخ 1399/04/03 و رمز تصدیق 430263 و شناسه 
یکتا 139902155628000105 به گواهی دفترخانه 378 اصفهان رسیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 924487 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/47 شماره نامه: 139985602024003368- 1399/04/21 نظر به اینکه سند مالکیت  
دو دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 5000/432  واقع در بخش 5 اصفهان 
ذیل ثبت 209477 در صفحه 186 دفتر امالک جلد 1143 به موجب ســند انتقال شماره 
103277 مورخ 1383/02/17 دفترخانه شماره 10 اصفهان  به نام اصغر مونسیان اصفهانی 
تحت شــماره چاپی  دفترچه ای 102779  ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس به 
موجب نامه شماره 910355 اجرائی ح /20 مورخ 1391/10/17 شعبه دوم اجرای احکام 
حقوقی اصفهان بازداشت می باشد. سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
139921702024012642 مورخ 1399/04/21 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شماره 110316 مورخ 1399/04/17 و رمز تصدیق 162753 و شناسه 
یکتا 139902155624000144 به گواهی دفترخانه 44 اصفهان رسیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 924488 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
اصالحی ابالغ اخطاریه محاسبه مهریه به نرخ روز

شــماره پرونده: 139804002003003908/1 شــماره بایگانی پرونــده: 9805492/1 
شــماره آگهــی ابالغیــه: 139903802003000158 پیــرو آگهی ابالغیه شــماره 
139903802003000098-1399/03/27 نشر شــده مورخ 1399/04/11 در روزنامه 
عصر اصفهان بدین وسیله به وراث مرحوم علی رضا کریمی آقایان حسین کریمی خوندابی، 
نام پدر: محمد علی و پویا کریمی فرزند علی رضا با والیت حسین کریمی خوندابی و خانم 
قمر میرزائی  خوندابی فرزند نعمت اله همگی ساکن اصفهان خ پروین حکیم شفائی کوچه 
شکیب کوچه ناهید پ 8 که طبق گزارشات مامورین ابالغ اداره پست مربوطه ابالغ واقعی 
میسر نگردیده اعالم می گردد آخرین شاخص در سطر پانزدهم عدد )1398( به عدد )1393( 
و در سطر شانزدهم از مبلغ 744484950 ریال به مبلغ 75080300 ریال و قیمت یک جلد 
کالم اله مجید به مبلغ 1000000 ریال، قیمت طاقه شال ترمه به مبلغ 30000000 ریال 
و قیمت آئینه و شمعدان به مبلغ 15000000 ریال توســط اهل خبره ارزیابی و لذا مهریه 
درخواستی در سطر بیســتم از مبلغ 20484718650 ریال به مبلغ 19861314000 ریال 
اصالح می گردد. لذا مراتب بدین وســیله به شــما ابالغ می گردد. ایــن آگهی فقط یک 
 نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشــر می گردد. م الف: 924127 

زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

سرپرست سازمان فضای سبز شهری 
شهرداری شهرکرد:

 فضای سبز شهرکرد در آستانه
 خشک شدن قرار دارد

سرپرست سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری شــهرکرد با اشــاره به خشکســالی های 
اخیر گفت: خشــکیدگی ۴۰ درصد فضای ســبز مرکز 
چهارمحال و بختیاری تا یک ســال دیگر دور از انتظار 
نیست و این بخش در آستانه خشک شدن قرار دارد.

سید رضا هاشمی در نشســت علنی شورای اسالمی 
شــهرکرد تاکید کرد: هم اکنون ســه حلقه چاه آب در 
شهرکرد خشک شده و یک حلقه چاه دیگر در آستانه 
خشکیدگی قرار دارد که فضای سبز را با مشکل جدی 
مواجه کرده اســت.وی با اشاره به اســتفاده برخی از 
اســتان ها از آبیاری غرقابی برای کشت های توده ای 
افزود: هم اینک شــهرداری شــهرکرد برای نگهداری 
فضای ســبز موجود با مشــکل جدی روبه رو اســت.

رییس شورای اسالمی شهرکرد نیز با اشاره به تعطیلی 
فعالیت کیوسک های مستقر در پارک های شهر به  علت 
شیوع ویروس کرونا گفت: با تشخیص سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شــهرداری، قرارداد مستاجران این 
کیوسک ها با هدف جلوگیری از فشار مالی بر آنان فسخ 
می شود.حیدر علی پور تصریح کرد: با توجه به مصوبات 
ستاد مقابله با ویروس کرونا، پارک های شهر همزمان 
با سراسر کشور تعطیل شد و مستاجران کیوسک های 
مستقر در پارک ها دچار خسارت شدند که توان پرداخت 
اجاره بها را ندارند.وی یادآور شد: به   همین منظور این 
افراد می توانند قرارداد خود را فســخ و با شرایط جدید 
نسبت به اجاره کیوســک در پارک ها اقدام کنند.طیبه 
شــریفی، نایب رییس شورای اسالمی شــهرکرد نیز 
گفت: تنها شــرط فســخ قرارداد این افــراد، موافقت 
سازمان سیما، منظر و فضای ســبز شهرداری است و 
کیوســک هایی که در این مدت تعطیل نبوده اند باید 
براساس قرارداد نسبت به پرداخت اجاره بها اقدام کنند.

یکی از اعضای شورای اسالمی شهرکرد نیز با انتقاد از 
طوالنی شــدن روند اجرایی برخی طرح های عمرانی 
شــهرداری گفت: تکمیل پروژه مقابل امام زادگان دو 
خاتون )س( تاکنون یک سال و نیم به طول انجامیده 

است.
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اختصاص 400 تخت ICUدر کالن شهر اصفهان
۴۰۰ تخت ICU فقط در کالن شــهر اصفهان به بیماران کرونایی اختصاص یافت.رییس دانشــگاه 
علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه کمبود و نگرانی هایی درباره تخت های ICU و پذیرش نشدن 
بیماران در این استان وجود ندارد،  گفت: وضعیت تخت های بیمارستانی در استان اصفهان براساس 
تعداد بیماران مبتال به کرونا در شهرستان های مختلف برنامه ریزی شده است.طاهره چنگیز با بیان 
اینکه در زمان حاضر بیمارستان های غرضی، امین و خورشید در شــهر اصفهان بیماران کرونایی را 
پوشش می دهند،  گفت: البته دیگر بیمارستان ها هم در صورت مراجعه بیماران مکلف به پذیرش 
و بســتری هســتند و تعداد زیادی از تخت های معمولی و ICU مرکز الزهرا )س( هم به بیماران 
کرونایی اختصاص داده شده است.وی با اشاره به اینکه بیمارســتان ها باید به صورت نوبتی وارد 
ماموریت کرونا شوند تا  کادر درمان دچار فرسودگی نشوند، گفت: قرار است برحسب تعداد بیماران 
به تدریج بیمارســتان ها وارد این ماموریت شوند و تا زمانی که بیمارســتانی پر نشده، بیمارستان 

دیگری وارد گردونه نشود.

رییس بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان: 

بیشتر نخبگان جذب استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان می شوند

رییس بنیاد ملی نخبگان اســتان اصفهان گفت: براســاس آمار بنیاد ملی نخبگان طی سه سال 
گذشــته حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر از افراد توانمند علمی دوباره به کشور بازگشته اند که البته بیشتر در 
استارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان جذب می شوند.منصور شــریعتی با اشاره به حمایت  از 
استعدادهای درخشان و جلوگیری از مهاجرت آنها اظهار داشت: در ابتدا تاکید بر این نکته ضروری 
است که ادامه تحصیل نخبگان در دانشگاه های سایر کشورها به عنوان چرخش مغزها مطرح است 

نه مهاجرت.
وی افزود: بر اســاس آمار بنیاد ملی نخبگان، کشــوری مانند ایران با دارا بودن ۴ میلیون دانشجو 
تنها ۵۰ هزار نفر آنها در خارج از کشــور تحصیــل می کنند که در واقع ۱.۱ درصد از کل دانشــجویان 
ایران را شــامل می شــود، این در حالی اســت که میانگین این آمار در دنیا 3 درصد اســت و در 
کشور های عربی گاهی به 3۰ درصد نیز می رسد.رییس بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان تصریح 
کرد: کال، پدیــده مهاجرت افــراد توانمند را نفی نمی کنیم؛ اما براســاس آمار بنیــاد ملی نخبگان 
در سه ســال گذشــته حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر از افراد توانمند علمی با تســهیالت ارائه شده، دوباره 
 به کشور بازگشــته اند، البته بیشتر این مســتعدان در استارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان

 جذب می شوند.

203 اخطار زیست محیطی در اصفهان صادر شد
۲۰3 اخطاریه زیست  محیطی در یک ماه گذشته توسط کارشناسان و محیط بانان اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان برای متخلفان صادر شد. فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اصفهان گفت: در این مدت هشت متخلف شــکار و صید در مناطق تحت نظارت 
محیط زیست این استان شناسایی و دستگیر شدند.مرتضی جمشیدیان اظهارداشت: از متخلفان 
یاد شــده 3۲ ادوات و وسایل شکار شامل یک قبضه اســلحه مجاز ،۱۶ عدد فشنگ جنگی، یک 
دستگاه سمند،۱۰ تیر فشــنگ برنو، ۲ عدد دام زنده گیری پرنده و سه عدد قفس پرنده کشف و 
ضبط شد.وی افزود: همچنین در یک ماه گذشته به ۲ مورد شکار غیرمجاز پرندگان، 3مورد شکار 
غیر مجاز پستانداران ، شش مورد زنده گیری پرندگان و ۲۴۵ مورد آلودگی های زیست محیطی 
برخورد قانونی شد.وی، تعداد شروع به شکار متخلفان شکار و صید شناسایی شده را  یک فقره 
ذکر و اضافه کرد: در این مدت الشه سه رأس بزوحشــی، ۶ قطعه سهره طالیی و ۲ قطعه باقرقره 

کشف و ضبط شد.

تصمیم گیری درباره نحوه بازگشایی مدارس استان اصفهان بر عهده ستاد مبارزه با  کرونا  گذاشته شده است؛

شروع مدارس، درگیر اما و اگرها

در حالی که کمتر از ده هفته تا بازگشــایی  پریسا سعادت
مدارس باقی مانده است، سازمان آموزش 
و پرورش اصفهان هنوز برنامه مشخصی برای چگونگی وضعیت برگزاری 
کالس های درس ارائه نداده اســت. این مسئله به خصوص با افزایش 
میزان بیماران کرونایی طی هفته های اخیر بیشــتر در ابهام قرار گرفته 
است. هرچند وزیر آموزش و پرورش اعالم کرده که در هر صورت و با هر 
وضعیتی مدارس در ۱۵ شهریور ماه بازگشایی خواهد شد و از سه سناریوی 
تدوینی برای اعمال دروس در مدارس هم خبر داده؛ اما مدیر کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان اعالم کرد که تصمیم گیری درباره نحوه بازگشایی 

مدارس استان اصفهان با ستاد مبارزه  کروناست. 
عالوه بر این محمد وحیدی، نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی پیرامون بازگشایی مدارس اظهار کرد: بازگشایی 
مدارس قطعا با نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا و با در نظر گرفتن وضعیت 
استان ها انجام می شــود و در صورتی که وضعیت استانی سفید باشد، 
مدارس در آنجــا به صورت عــادی و با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
بازگشایی می شود؛ در صورتی که اســتانی در وضعیت زرد یا هشدار قرار 
گرفته باشد نیز مدارس به صورت نیمه حضوری و حداقل سه روز در هفته 
تشکیل می شود؛ اما در صورتی که اســتانی در وضعیت قرمز قرار داشته 

باشد، کالس های درس در آنجا به صورت مجازی برگزار می شود.نایب 
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسالمی ادامه 
داد: قرار است وزارت ارتباطات شــبکه داخلی مدارس را  راه اندازی کند 
تا در صورت تشدید وضعیت شیوع بیماری کرونا، ارتباط دبیران و دانش 
آموزان حفظ شــود. در اصفهان اما هنوز وضعیت به گونه ای نیســت که 
بتوان برنامه روشــن و دقیقی برای مدارس تدوین و اعالم کرد .همین 
 موضوع  نگرانی های والدین و دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید را 
در پی داشــته اســت به خصوص آنکه بســیاری از مــدارس به ویژه 
غیر انتفاعی ها از زیر ســاخت هــای الزم و فضای کافی بــرای رعایت 
 پروتکل های بهداشتی برخوردار نیستند و سالمتی دانش آموزان به نوعی

 تهدید می  شود.
 به نظر نمی رسد اگر وضعیت شــیوع در اصفهان به همین گونه و شدت 
پیش برود امکان برگزاری حضوری کالس ها وجود داشــته باشد، در 
همین رابطه مدیرکل اداره آموزش و پرورش اســتان اصفهان اعالم کرد 
در ارتباط با کالس های سال آینده هنوز دستورالعمل از وزارتخانه ارسال 
نشده؛ اما به احتمال قوی در اصفهان شــرایط به گونه ای خواهد بود که 
کالس ها به صورت حضوری و مجازی یعنی هر دو حالت انجام پذیرد و 
دانش آموزان در دو گروه روزهای زوج و فرد در مدرسه حضور یابند.وی با 

بیان اینکه متناسب با وضعیت های سه گانه سفید، زرد و قرمز رویکردها، 
فرآیندها، پروتکل ها و و نقش های دست اندکاران در بازگشایی مدارس 
تعریف شده است، تصریح کرد: البته متناسب بودن تصمیمات با شرایط 
و موقعیت های مناطق و نیز مدارس باید مدنظر قرار گیرد تا بهبود نتایج 
یادگیری، دسترسی عادالنه، ســالمتی و بهداشت فردی و محیطی را به 
ارمغان آورد.مدیرکل اداره آموزش و پرورش اســتان اصفهان در ارتباط 
با شرایط برگزاری کالس ها در وضعیت سفید بیان کرد: درصورت وجود 
وضعیت سفید بهره گیری از رویکرد آموزش ترکیبی حضوری و مجازی با 
محوریت آموزش حضوری و با نظر شورای مدرسه عملیاتی خواهد شد و 
برگزاری جشن شکوفه ها و غنچه ها در شرایط سفید یک روز قبل از زمان 

بازگشایی مدارس تعیین می شود. 
دانــش آمــوزان در حالــی به اســتقبال ســال تحصیلــی جدید می 
روند کــه نگرانی های والدین و هزینه ها امســال بیشــتر از همیشــه 
افزایش داشته اســت. هر چند سال گذشــته وزارت آموزش و پرورش 
ســاده ترین راه را برای مقابلــه با کرونــا برگزید و مــدارس را تعطیل 
کرد؛ اما بدون شــک این راه حل اگر بخواهد امســال هم اجرایی شود 
 نتیجــه ای جز  باال رفتــن آمار تــرک تحصیل، آموزش هــای ناقص و

 نارسایی های تربیتی نخواهد داشت.

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان با بیان این که 
تاکنون  3۰ درصد طرح نسخه الکترونیکی در استان 
اجرایی شده است، گفت: تا پایان شهریور کلیه مراکز 
درمانی و پزشکی تحت پوشــش این سامانه قرار 
خواهند گرفت.حســین بانک اظهار کــرد: با اجرای 
آزمون وسع از بین بیمه شــدگان استان اصفهان که 
تاکنون به صورت کامال رایگان تحت پوشــش بیمه 
ســالمت بودند، ۵۲ درصد جزو دهک های پایین-

درآمدی یک و دو و ســه تشخیص داده شدند که از 
این پس نیز خدمات بیمه ســالمت را مانند قبل به 

صورت رایگان دریافت خواهنــد کرد.وی همچنین 
افزود: آزمون وســع 33 درصد از بیمه شدگان بیمه 
سالمت استان اصفهان را جزو دهک چهار تشخیص 
داد که باید با پرداخت نیمی از هزینه سرانه بیمه که 
حدود 3۰۰ هزار تومان اســت، از خدمات این بیمه 
اســتفاده کنند و مابقی ۱۵ درصد نیز دهک های با 
درآمد باال تشــخیص داده شدند که ســرانه بیمه را 
 باید به صورت کامــل یعنی حــدود ۶۰۰ هزار تومان

 بپردازند.
وی در پاسخ به این ســوال که درآمد سازمان بیمه 
ســالمت از اجرای این طرح کجا هزینه خواهد شد، 
گفت: تاکنون درآمــد چندانی از ایــن طریق عاید 
سازمان نشده اســت و این ســازمان بیش از سه 
هزار میلیارد تومان کســری بودجه دارد که اگر هم 

عایدی از این طریق به دســت آید طبیعتا باید برای 
جبران این کسری مورد اســتفاده قرار گیرد.بانک، 
در رابطه با الکترونیکی شدن امور این بیمه و صرفه 
جویی حاصل از آن نیز تصریح کرد: با فراهم شــدن 
زیرســاخت ها هم اکنون کلیه بیمارستان ها تبادل 
اسناد بستری خود را به صورت الکترونیک با ادارات 
بیمه ســالمت انجــام می دهند.مدیــر عامل بیمه 
سالمت استان اصفهان همچنین ادامه داد: با اجرای 
طرح نسخه الکترونیکی در این سازمان تاکنون 3۰ 
درصد از مراکز پزشکی و درمانی و داروخانه های طرف 
قرارداد با بیمه ســالمت تحت  پوشش این سامانه 
درآمده اند و کلیه پزشکان تا پایان مرداد ماه و کلیه 
داروخانه ها تا پایان شهریور ماه باید به سامانه نسخه 

الکترونیکی بیمه سالمت متصل شوند.

اجرای 30 درصدی طرح نسخه الکترونیکی بیمه سالمت در 
استان اصفهان

در ارتباط با کالس های سال آینده هنوز دستورالعمل از 
وزارتخانه ارسال نشده ؛ اما به احتمال قوی در اصفهان 
شرایط به گونه ای خواهد بود که کالس ها به صورت 

حضوری و مجازی یعنی هر دو حالت انجام پذیرد

ورود اولین گروه 
از حجاج امسال 

به مکه
مراسم حج امسال از تاریخ ۲۹ 
جوالی )هشتم مرداد( با رعایت 
ســختگیرانه آئین نامه هــای 
بهداشتی برپا خواهد شد و تنها 
هزار نفر قادر خواهند بود در این 
مراسم مذهبی شرکت کنند، این 
افراد پــس از پایان حج باید به 

قرنطینه بروند.

 رهایی پنج زندانی محکوم به قصاص از چوبه دار
 از زندان مرکزی

مدیر زندان مرکزی اصفهان گفت: بــا تالش گروه مددکاری، پنج زندانــی محکوم به قصاص 
در زندان مرکــزی اصفهان از طنــاب دار رهایــی یافتند.بیژنــی ادامه داد: تــالش وپیگیری 
مددکاران سختکوش مجموعه زندان 
مرکزی اصفهان با هــدف رهایی این 
تعداد محکوم به قصــاص ازچوبه دار 
به ثمر نشســت. وی افزود: سه نفر از 
این مددجویان ۱۲ ســال و مددجوی 
دیگر هم با حدود ۹ ســال تحمل کیفر 
در زنــدان مرکــزی اصفهــان به جرم 
قتل عمد به ســر می بردند که با تالش 
وپیگیری مدیریت و گــروه مددکاری 
زندان مرکزی اصفهان، زمینه رضایت 

شکات و اولیای دم فراهم شد و این پنج مددجوی زندانی به آغوش خانواده بازگشتند.

انهدام باند جاعالن اسکناس در خمینی شهر
باند چهار نفره جاعالن اســکناس های تقلبی در خمینی شــهر دستگیر شــدند.فرمانده انتظامی 
شهرســتان خمینی شــهر گفت: در پی اطالع از چــاپ و توزیع گســترده چک پول هــای تقلبی 
بــه ارزش ۲۵۰ میلیون ریال در ایــن شهرســتان و توزیع آن در بین کســبه گروه ویــژه مبارزه با 
جعل و کالهبــرداری ایــن فرماندهی به بررســی موضــوع پرداختند.ســرهنگ غالمرضا براتی 
افزود: ماموران پلیس آگاهی پــس از تحقیقات و اقدامات خاص پلیســی موفق شــدند چهار 
جاعل را شناســایی و دســتگیر کنند.وی گفت: در بازرســی از مخفیگاه متهمان ۵۰۰ قطعه تراول 
۵۰۰ هزارریالی تقلبی، دســتگاه تجهیــزات چاپ اســکناس و یک هزار قطعــه کاغذ مخصوص 
اسکناس ومهر بانک تجارت کشف شد.فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شهر افزود: اعضای 
 این باند چهار نفره پس از تشــکیل پرونــده و برای اقدامــات قانونی به مراجــع قضائی تحویل 

داده شدند.

 توقیف محموله میلیاردی قاچاق توسط
 پلیس سمیرم

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم از توقیف دو دستگاه خودروی حامل کاالهای خارجی قاچاق 
به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال خبر داد.سرهنگ دوم سهراب قرقانی از توقیف دو دستگاه 
خودروی حامل کاالهای خارجی قاچاق به ارزش یک میلیــارد و ۴۰۰ میلیون ریال خبر داد و اظهار 
داشت: ماموران گشت انتظامی این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه وانت 
نیسان و اتوبوس مسافربری مشکوک و آنها را متوقف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم 
افزود: در بازرســی از خودروها تعداد ۶ دستگاه لوازم خانگی، ۶۰ دســتگاه دوربین مداربسته و ۱۰ 
دستگاه ضبط تصاویر فاقد مدارک گمرکی که به صورت قاچاق تهیه شده بود، کشف شد.سرهنگ 
قرقانی بیان داشت: ارزش محموله های کشف شده توسط کارشناسان یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
ریال اعالم شده است.این مقام انتظامی از دستگیری دو نفر در این ارتباط و تحویل متهم به مراجع 
ذی صالح خبر داد و خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق کاال و افرادی که نظم اقتصادی جامعه را بر هم 
بزنند، در سال جهش تولید به شکل ویژه در دستور کار نیروی انتظامی است و پلیس اجازه فعالیت 

به قاچاقچیان کاال و ارز را نخواهد داد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: مهر

خبر روزاخبار

 مدیرکل سازمان انتقال خون
 استان اصفهان:

اهدای پالسما موجب 
 تقویت  سیستم ایمنی

 بدن می شود
مدیــرکل انتقال خــون اصفهــان گفت: 
برخالف برخی شــایعات اهدای پالســما 
موجــب تقویــت سیســتم ایمنــی بدن 
می شود و ما نیازمند اطالع رسانی صحیح 
در ایــن ارتباط در راســتای نجــات جان 
بیماران بدحال کرونایی هســتیم.مجتبی 
زینلی با اشاره به شــرایط حاکم بر اهدای 
پالسما اظهار داشت: الزم است ۲۸ روز از 
ترخیص بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان 
گذشته باشد؛ شــرایط اهدا کننده پالسما 
با مراجعه به مرکز انتقال خواجو، توســط 
پزشــک متخصص بررســی می شــود و 
چنانچه شــرایط اهدا کننده پالسما فراهم 
باشد، ۶ واحد پالســما از اهداکننده گرفته 
خواهد شــد.وی افزود: چنانچــه در روند 
معاینه، مشــاوره و انجام آزمایش توسط 
پزشــک متخصص، فردی شرایط اهدای 
پالسما را نداشته باشــد از فرد درخواست 
کننده پالسماگیری نخواهد شد.مدیرکل 
انتقال خون اصفهان بــا بیان اینکه در ایام 
شیوع کرونا نیاز بیشتری به اهدای پالسما 
احساس می شــود، تصریح کرد: با اطالع 
رســانی و همکاری رســانه ها و فراخوان 
در بیمارســتان ها و همچنیــن تماس با 
افراد بهبود یافته از کرونا، این شــهروندان 
را در جهــت نجــات جان همنوعــان خود 
ترغیب می کنیــم.وی ادامه داد: همچنین 
از مدیریت شــهری درخواســت داریم تا 
بخشی از تبلیغات شهری را به پیام تشویق 
به اهدای پالسما برای نجات جان بیماران 
بدحال اختصــاص دهد. زینلــی، اهدای 
پالسما را امری خداپسندانه و خیرخواهانه 
دانست و گفت: فردی که نسبت به اهدای 
پالســما اقــدام می کند عالوه بــر تقویت 
سیستم ایمنی خود در راستای نجات فرد 
دیگری برمی آید و همین موضوع، او را از 

نظر روانی نیز ایمن می کند.

استاندار اصفهان تاکید کرد دریافت شهریه مدارس در استان اصفهان ضابطه مند شود و متناسب با ارائه خدمات آموزشی باشد.استاندار در نشست شورای آموزش 
و پرورش با انتقاد از نحوه دریافت شــهریه از والدین در مدارس دولتی و یا غیر انتفاعی گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصادی الزامی است تالش شود نحوه 
پرداخت شهریه واحد های آموزشی به گونه ای باشــد تا نگرانی اولیای دانش آموزان را به دنبال نداشته باشد.عباس رضایی دریافت شهریه های نجومی برخی 
واحد های آموزشی از اولیای دانش آموزان را برخالف قانون دانســت و تاکید کرد دریافت شهریه مدارس ضابطه مند شود تا بار مالی اضافی بر دوش خانواده ها 
نداشته باشد.وی با اشاره به متوقف شدن ادامه تحصیل دانش آموزان پیش دبستانی گفت:با اینکه قرار بود شهریه کالس های فوق برنامه به والدین استرداد 
شود، اما برخی واحد های آموزشی امتناع می کنند.عباس رضایی بر نظارت و مدیریت در نحوه پرداخت شــهریه ها تاکید کرد و افزود: بسیاری از اولیای دانش 
آموزان در این زمینه نگران و سرگردان شده اند.استاندار اصفهان گفت: در شــرایط شیوع کرونا الزم است تمهیدات زندگی با کرونا در آموزش و پرورش نهادینه و 
تالش شود برخالف شرایط عادی نیمی از دانش آموزان روزانه در کالس درس حاضر شوند.وی، نهادینه کردن آموزش در فضای مجازی را حائز اهمیت خواند و 

گفت: در شرایط شیوع کرونا نگرانی و استرس خانواده ها برای تحصیل حضوری دانش آموزان در مدرسه امری منطقی است.

استاندار تاکید کرد:
دریافت شهریه مدارس متناسب با ارائه خدمات آموزشی باشد



پیشکسوت والیبال:

۱۴ تیمی شدن کیفیت رقابت های لیگ برتر را کاهش خواهد داد
طبق اعالم رسمی دبیرکل فدراسیون والیبال، رقابت های لیگ برتر با حضور چهارده تیم برگزار خواهد شد. مسابقات اواسط شهریور ماه شروع به کار خواهد کرد.عباس 
برقی درباره ۱۴ تیمی شدن رقابت های لیگ برتر والیبال گفت: فدراسیون ابتدا خبر از ۱۲ تیمی بودن رقابت های لیگ برتر داده بود؛ اما سپس اعالم کردند مسابقات با حضور 
۱۴ تیم برگزار خواهد شد. این کارشناس والیبال ادامه داد: می توانیم تیم های حاضر در لیگ دسته یک را قوی تر کنیم به شرطی که به  قوانین احترام بگذاریم. البته نظر 
رییس فدراسیون مهم است و ظاهرا هم  تصمیم ۱۴ تیمی شدن مسابقات غیر قابل برگشت است.وی تاکید کرد: هرچه کیفیت لیگ را افزایش دهیم به تیم ملی کمک 
خواهیم کرد. برای حضور ۱۴ تیم در مسابقات به ۲۸ پاسور نیاز داریم که این تعداد در والیبال مان وجود ندارد. سال های گذشته که شرایط اقتصادی بهتر بود در پست پاسور 
و سایر پست ها از بازیکنان خارجی استفاده می کردیم؛ اما در حال حاضر شرایط اقتصادی این اجازه را نمی دهد و  کیفیت رقابت ها پایین خواهد آمد.برقی در پایان گفت: 

امیدوارم در ادامه شاهد پیشرفت والیبال در سطح آسیا و جهان باشیم.
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بیرانوند و مصدومان در لیست پاداش قهرمانی پرسپولیس
چهارمین قهرمانی متوالی پرســپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران در حالی رقم خورد که تنی چند 
از بازیکنان این تیم به دلیل مصدومیت نتوانســتند در سه هفته گذشــته برای پرسپولیس بازی 
کنند.همچنین بازیکنانی نظیر محمد انصاری و محســن ربیع خواه نیز با آسیب دیدگی طوالنی 
مدت روبه رو شدند تا در جشن پوکر قهرمانی این تیم حاضر نباشند.علیرضا بیرانوند، دروازه بان 
تیم ملی نیز به دلیل قرارداد سه ساله خود با باشگاه آنتورپ و تغییراتی که شیوع بیماری کرونا در 
برنامه رقابت های لیگ برتر ایران و ژوپیلرلیگ بلژیک ایجاد کرد مجبور به ترک زودتر از موعد جمع 
 شاگردان یحیی گل محمدی شد.با این حال هیئت مدیره باشــگاه پرسپولیس پس از پیشنهاد 
گل محمدی و افشــین پیروانی مبنی بر پرداخت پاداش قهرمانی به تمــام بازیکنان مندرج در 
لیست این تیم در نیم فصل دوم، موافقت خود را با آن اعالم کرد و مصوب کرد تا پاداش قهرمانی 

طبق فرمولی که مربوط به تعداد حضور آنها در بازی های فصل شد، اختصاص پیدا کند.

»اسکوچیچ« بازی های لیگ را از دست نمی دهد
دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی از زمانی که به ایران آماده سعی کرده بازی های لیگ برتر را از 
نزدیک تماشا کند. وی روزهای اول کارش را خیلی با انگیزه آغاز کرد. در اولین فرصت به تماشای 
بازی پرسپولیس و پیکان نشست و سپس بازی استقالل و ســایپا را زیر نظر گرفت. اسکوچیچ 
سعی کرد در این مدت بازی های مهم را زیرنظر بگیرد و با دیدن آنها، بازیکنان ملی پوش را آنالیز 
کند. او در این مدت به شهرهای مختلف سفر کرد و حتی به تبریز و اصفهان رفت تا بازی تراکتور 

و سپاهان را از نزدیک تماشا کند.

افتخاری که انگار باید خوابش را ببینیم
علی دایی، مهاجم اسبق تیم ملی و آقای گل جهان در سال ۱999 موفق شد عنوان بهترین بازیکن 
سال آســیا را از آن خودش کند. در این ســال فوتبال ایران برای دومین مرتبه در تاریخ توانست 
عنوان مرد ســال را از آن خود کند. پس از خداداد عزیزی که در ســال ۱996 بهترین بازیکن قاره 
کهن شــد، علی دایی، ملی پوش ایرانی که در بوندس لیگا و تیم آلمانی »هرتابرلین« لژیونر بود،  
به این افتخار رسید. افتخاری که در ســال های اخیر هیچگاه به بازیکنان ایرانی نرسید. با اینکه 
طی سال های اخیر، علی کریمی، جواد نکونام و علیرضا بیرانوند به مرحله نهایی انتخاب بهترین 

بازیکن سال آسیا رسیدند؛ اما این جایزه به نماینده ایران نرسید.

 پایان قرارداد ۸ بازیکن مهم آبی پوشان!
 معاون سابق باشگاه استقالل که از وضعیت مدیریتی فوتبال کشــور بی خبر نیست، اعتقاد دارد 
هیچ مدیری به اســتقالل نیامده تا تعمدا این تیم را به دردسر بیندازد!  بهرام امیری مشکل را در 
فقدان تخصص این مدیران می داند و تاکید می کند استقالل در حال حاضر باید تمرکز خود را روی 
تســویه بدهی هایش بگذارد تا پنجره نقل و انتقاالت این تیم باز شود و بعد از آن به دنبال تمدید 
قرارداد بازیکنان فعلی این تیم باشد. قرارداد حداقل هشت بازیکن استقالل در پایان فصل جاری 
تمام می شــود که چهار نفر از آن ها بازیکنان کلیدی تیم هستند و این یعنی این که مدیران جدید 
باشگاه به دردسر بزرگی افتاده اند. عجیب است که مدیران گذشته باشگاه دل شان نمی خواهد همه 
چیز را به هم بریزند اما وقتی می روند، کوهی از مشــکالت بر جا می ماند! آیا بازیکنی که در فصل 
جاری هنوز ۴۰ درصد از قراردادش را نگرفته، با استقالل برای فصل بعد تمدید می کند؟این سوالی 
است که باید از مدیران جدید یا قدیم استقالل پرسیده شــود! نظر بهرام امیری در مورد عملکرد 
خودش در زمانی که در باشگاه استقالل حضور داشــت، این است: »من یک ریال به بدهی های 

باشگاه اضافه نکردم.«

راه دشوار طالیی پوشان برای حفظ جایگاه شان در جدول رده بندی؛

»سپاهان« پا پس نمی کشد

در پایان هفته بیست و ششم رقابت های   سمیه مصور
لیگ برتر فوتبــال کشــور، قهرمانی تیم 
پرسپولیس در این دوره از رقابت ها مسجل شد؛ اما رقابت هفت تیم 
برای کسب سهمیه آسیایی در باالی جدول و جدال چند تیم در پایین 
جدول بــرای رهایی از ســقوط همچنان چراغ هیجان و حساســیت 
دیدارهای باقی مانده از نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر را روشن 
نگه داشته است.آخرین هفته برگزار شده فصل جاری مسابقات لیگ 
برتر با تساوی های زیادی همراه بود و همین تساوی ها باعث شد گره 

کور رقابت همچنان در باال و پایین جدول باقی بماند.
 در باالی جدول و در جمع مدعیان ســهمیه فقط ســپاهان و فوالد بر 
حریفان خود غلبه کردند و در پایین جدول هم گل گهر تنها  تیم پیروز 
هفته بود که با این پیروزی خودش را از بین دو تیم آخر بیرون کشید 
و جای خود را به تیم پیکان داد. در میــان هفت تیمی که در این هفته 
های پایانی رقابت ســختی بر سر کسب سهمیه آســیایی با یکدیگر 
خواهند داشت شانس تیم های تراکتور سازی تبریز و فوالد خوزستان 
از ســایر تیم ها بیشتر است.  تراکتورســازی بازی های دشوار خود را 

پشت سر گذاشته و حاال به بازی های آســان تری رسیده است. تیم 
ســاکت الهامی امیدوار اســت در این هفته های باقــی مانده بتواند 
امتیازات الزم را جمع کرده و جواز حضور در آســیا را بگیرد. شاگردان 
الهامی در حال حاضر سوم هســتند و این یعنی با حفظ این جایگاه 
ســهمیه آســیایی را به دســت خواهند آورد. تراکتوری ها اکنون ۴۵ 
امتیازی هستند و در بازی آینده شــان باید به دیدار پیکانی بروند که 

برای بقا در لیگ برتر می جنگد.
در نقطه مقابل تراکتوری ها، 3تیم ســپاهان، اســتقالل و شهرخودرو 
تازه به دوئل های مستقیم رسیده اند و هر 3تیم در ۴هفته باقی مانده 
باید رودرروی یکدیگر قرار بگیرند. اســتقالل - سپاهان در هفته۲7، 
شهرخودرو - استقالل در هفته۲۸ و سپاهان - شهرخودرو در هفته۲9 
بازی های سختی هســتند که ممکن اســت این 3تیم را در رقابت با 
دو مدعی دیگر عقــب بیندازد. به خصوص که فوالد هــم مثل تراکتور 
بازی های ســختش را انجام داده و بازی های آســان تری در پیش 
دارد. فوالد دو بازی عقب افتاده هم در پیش دارد که با احتمال کسب 
۴امتیاز از این دو بازی االن هم باالتر از همه در رتبه دوم قرار می گیرد. 

بنابراین با وجود اینکه فعال ســپاهان تیم دوم اســت، باید شــانس 
تراکتور و فوالد را برای نایب قهرمانی بیشتر از رقبا دانست؛ اما با وجود 
تمام این گمانه زنی ها شــاگردان امیر قلعه نویی امیدوارند این دوره 

از رقابت های لیگ برتر را نیز با مقام نایب قهرمانی به پایان برسانند.
طالیی پوشــان این روزها کمــی شــرایط متفاوت تری نســبت به 
دیگر تیم هــا دارند. آنها تا همیــن چند هفته پیش بــرای قهرمانی با 
پرســپولیس رقابت می کردند؛ اما ناگهان ورق برگشــت و تیمی که 
حریفانش در رویا رویی با این تیم کار آسانی نداشتند، در هشت بازی 
گذشته خود تنها دو برد به دست آورده تا رفته رفته از کورس قهرمانی 
جا بماند و کار به جایی برسد که برای کسب ســهمیه آسیایی، تالش 
کند تا جایگاه خود را در باالی جدول از دست ندهد. آن ها اکنون با ۴۵ 
امتیاز در رده دوم قرار دارند و با برد دیدار قبل خود مقابل صنعت نفت 
آبادان کمی به آرامش گذشته خود بازگشــته اند. کار برای شاگردان 
قلعه نویی سخت است ؛اما احتمال کسب سهمیه و نایب قهرمانی هم 
برای سپاهانی ها باالســت و باید دید در نهایت سپاهان رده دوم را به 

خود اختصاص خواهد داد یا تیمی دیگر.

رییس فدراسیون بســکتبال با بیان اینکه شورای 
برنامه ریزی فدراسیون بسکتبال روز چهارشنبه به 
منظور تصمیم گیری نهایی در مورد زمان بندی موارد 
مختلف پیرامــون فصل جدید لیگ برتر تشــکیل 
جلسه می دهد، تاکید کرد که در این نشست زمان 
آغاز مسابقات مصوب می شود؛ اما در مورد تعداد 
تیم های شــرکت کننده نتیجه گیری مشــخصی 
نخواهیم داشت.رامین طباطبایی با یادآوری اینکه 
پیش از این شــهریورماه به عنوان زمان آغاز لیگ 
برتر تعیین شده بود، خاطرنشان کرد: به خاطر موج 
دوم کرونا، امکان آغاز مســابقات در این ماه وجود 
ندارد. برخی از استان ها در وضعیت قرمز یا هشدار 
قرار دارند به طوری که امــکان برگزاری تمرین در 
این استان ها اصال میسر نیست. بر همین اساس 
برخی از تیم های متقاضی حضور در لیگ برتر هنوز 

موفق به شروع تمرینات شان نشده اند. به همین 
دلیل تصمیم به تعویق زمان آغاز مسابقات گرفتیم.

رییس فدراسیون بسکتبال با تاکید بر اینکه قرار بر 
این اســت تا فصل جدید لیگ برتر از اواخر مهرماه 
آغاز شود، خاطرنشان کرد: در نشستی که چهارشنبه 
خواهیم داشــت در مورد زمان دقیق آغاز رقابت ها 
به جمع بندی می رسیم. تاریخی که در این نشست 
تعیین شود، قطعی بوده و تغییر نمی کند.طباطبایی 
ادامه داد: در این نشســت همچنین در مورد زمان 
بندی دیگر موارد مربوط به لیگ برتر تصمیم گیری 
خواهد شد. فدراسیون بسکتبال به 7 - 6 تیمی که 
از دسته اول متقاضی حضور در لیگ برتر شده اند، 
زمانی داده تا شــرایط و اســتاندارهای الزم را مهیا 
کنند. در این نشست در مورد آخرین زمان مصوب 
برای این تیم ها تصمیم گیری می شود تا بعد از آن 

نمایندگان فدراسیون برای بازدید و ارزیابی شرایط 
بتوانند اقدام الزم را داشــته باشــند.به گفته وی، 
تصمیم گیری در مورد زمان تسویه حساب تیم های 
بدهکار و متقاضی حضور در لیگ برتر دیگر موردی 
است که در نشست روز چهارشنبه مطرح می شود 
تا در مورد آن جمع بندی الزم حاصل شــود.رییس 
فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: نماینده ورزشکاران، 
باشگاه ها، اســتان ها، کمیته ها و دپارتمان های 
درگیر با لیگ برتر و کارشناس خبره همراه با رییس 
و سرپرست دبیری فدراسیون از جمله افراد حاضر 

در نشست شورای برون مرزی خواهند بود.

رییس فدراسیون بسکتبال:

تکلیف لیگ بسکتبال به زودی مشخص می شود

چهره  روز

سفر مدیران آرسنال به پرتغال برای یک خرید مهم
آرســنالی ها می خواهند خط حمله تیــم خود را برای فصل بعــد تقویت کنند. آنهــا از مدتی قبل 
عملکرد »جوئلســون فرناندس« پدیده ۱7 ساله اســپورتینگ را زیر نظر گرفته اند و اکنون به این 
باور رســیده اند که این بازیکن می تواند راه بزرگانی همچون کریستیانو رونالدو، ریکاردو کوارشما و 
نانی را در پیش بگیرد.طبق نوشته دیلی میل، یک گروه از مدیران باشگاه لندنی در روزهای آینده به 
پرتغال ســفر می کنند.هدف آنها مذاکره از نزدیک با همتایان اسپورتینگی برای کسب توافق جهت 
خرید »فرناندس« اســت.این بازیکن که در تیم پرتغالی عملکرد خوبی داشته، در قراردادش بند 
آزادسازی ۴۵ میلیون پوندی گنجانده است.سران آرسنال امیدوارند با رایزنی بتوانند با رقم معقولی 

این بازیکن را از آن خود کنند.

پیام تبریک بایرن مونیخ به پدیده فصل بوندس لیگا
عقد قرارداد بایرنی ها با »آلفونســو دیویس« مدافع چپ ســابق تیم ونکــوور وایتکپس کانادا با 
مونیخی ها ۲ ساله شد.مدافع ۱9 ساله که در یک فصل اخیر به همراه تیم باواریایی، خوش درخشید 
و حتی در پایان فصل عنوان پدیده مسابقات فصل پایان یافته را کسب کرد، در ازای ۱3.۵ میلیون دالر 
به تیم قهرمان بوندس لیگا ملحق شد.باشگاه بایرن از طریق سایت خود در سالروز عقد قرارداد با وی 
پیامی را در فضای مجازی منتشرکرد و روزهای بسیار خوب به همراه تیم مونیخی را برای بازیکن 

جوان آرزو کرد. دیویس در 3۴ بازی 3 گل زد و ۴ پاس گل داد.

جزئیات پیشنهاد میالن به بارسلونا
میالن در حال مذاکره است تا امرســون را به خدمت بگیرد؛ اما در حال حاضر اختالف مالی دو تیم 
خیلی زیاد است. واسطه های ایتالیایی با نمایندگان میالن مالقاتی داشته اند ولی به نظر می رسد 
که در حال حاضر روسونری ها از نظر مالی خیلی تا خواسته های بارسا فاصله دارند. البته مذاکرات 
برای جذب این دفاع راست در روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد. بارسلونا برای فروش امرسون 
مبلغی بین 3۰ تا 3۲ میلیون یورو می خواهد در حالی که میالن حاضر نیست که بیش از ۲۰ تا ۲۲ 
میلیون یورو بپردازد. البته مشکل بارسا این است که بتیس همچنان بخشی از حق انتقال امرسون 
را در اختیار دارد و می تواند در مورد فروش این بازیکن اعمال نظر کند. در حقیقت در زمانی که بارسا 
در سال ۲۰۱9 خرید امرســون را نهایی کرد، ۱۲ میلیون یورو هزینه کرد و قراردادی پنج ساله بست 
در حالی که بتیس نیز ۱۲ میلیون یورو پرداخت و دو سال این بازیکن را به صورت قرضی به خدمت 
گرفت. در حقیقت در حال حاضر بتیس هنوز نیمی از حق انتقال امرسون را در اختیار دارد.البته در 
قرارداد امرسون بندی وجود دارد که بارســلونا می تواند با پرداخت غرامت شش میلیون یورویی، 
بتیس را راضی کند تا قید حق و حقوق خود را بزند.امرســون در پست دفاع راست بازی می کند که 
احتمال بازگشتش به ترکیب بارســلونا در فصل آینده هم وجود دارد تا به رقیب یا جانشین سمدو 

تبدیل شود.

درخواست مسی: 

»بیلسا« به جای ستین مربی بارسا شود
روزنامه انگلیسی سان در گزارشی مدعی شد لیونل مســی ، کاپیتان و ابرستاره باشگاه بارسلونا از 
مدیریت خواسته که مارچلو بیلســا، مربی آرژانتینی لیدز که اخیرا با این تیم به لیگ برتر انگلیس 
صعود کرده را به خدمت گرفته و به جای کیکه ستین، سرمربی فعلی بارسا منصوب کند.این در حالی 
است که بیلسا با وجود رساندن لیدز به لیگ برتر تا این لحظه از تمدید قراردادش با این تیم خودداری 
کرده و قرارداد قبلی او در این هفته منقضی می شود. همین مسئله باعث شده شایعاتی درباره اینکه 

ممکن است در صورت دریافت پیشنهادی از یک تیم بزرگ،بیلسا لیدز را ترک کند افزایش یابد.

فوتبال جهان

طارمی؛ سوپراستار 
نارنجی پوش

در یکی از مسابقات هفته سی و چهارم و پایانی 
فصل ۲۰-۲۰۱9 لیگ برتر پرتغال، تیم ریو آوه که 
مثل همیشه مهدی طارمی را به عنوان مهاجم 
نوک در ترکیب داشت، از ساعت ۲۲:3۰ شنبه 
شــب مقابل تیم رده یازدهمی بواویستا قرار 
گرفت.ستاره ایرانی ریو آوه که شماره ۱7 را در 
این فصل بر تن داشته، در دقیقه ۱7 بازی مقابل 
بواویستا روی حمله سریع تیمش از جناح چپ 
زمین و یک توپ ریباند شده، با فرصت طلبی 
و صاحب توپ شــدن در موقعیت تک به تک 
توانســت گل اول بازی را با ضربه ای دقیق به 
ثمر برساند.نیمه اول با برتری یک بر صفر ریو 
آوه  پایان یافت؛ اما مهدی طارمی که دو شوت 
در چهارچوب و یک شوت خارج از چهارچوب 
داشت، باالخره در لحظات پایانی تالش هایش 
را به ثمر نشاند و توانســت به خواسته خود که 
رســیدن به صدر جدول بهترین گلزنان لیگ 
برتر پرتغال است، دســت پیدا کند.در دقیقه 
۸۴ اشــتباه عجیب در خط دفاعی بواویســتا 
و ناهماهنگی مدافعــان و دروازه بان این تیم 
بهترین فرصت را برای مهدی طارمی فراهم کرد 
تا او با دریبل گلر حریف، به راحتی توپ را از خط 
دروازه عبور دهد و تیمش را به گل دوم برساند.

در نهایت ریو آوه بــا نمایش خیره کننده و دبل 
ایرانی نارنجی پوش خود موفق شد  با نتیجه ۲ 
بر صفر مقابل بواویستا به برتری دست یابد تا 
با توجه به توقف فامالیسائو در دیدار همزمان 
برابر ماریتیمو، یاران طارمی ۵۵ امتیازی شوند 
و با یک امتیاز بیشتر نسبت به فامالیسائو، به 
رده پنجم جدول لیگ برتر پرتغال صعود کنند 
تا سهمیه پلی آف لیگ اروپا را  به دست آورند.

مهدی طارمی با دو گلی که مقابل بواویستا به 
ثمر رساند، با آمار اســتثنایی ۱۸ گل زده فصل 
۲۰-۲۰۱9 لیگ برتر پرتغــال را خاتمه داد تا با 
وجود یک بازی کمتر نسبت به سه گلزن برتر 
دیگر این رقابت ها، فعال به همراه پیزی از تیم 
بنفیکا در صدر جدول بهترین گلزنان قرار بگیرد.

مهدی طارمی در ۱۱ هفته پایانی فصل لیگ برتر 
پرتغال بی نظیر کار کرد و  ۱۱ گل به ثمر رساند تا 
حاال در صدر جدول گلزنان بایستد؛ جایی که با 

آن ناآشنا نیست.

27، شهرخودرو -   استقالل - سپاهان در هفته
استقالل در هفته28 و سپاهان - شهرخودرو در 
هفته29 بازی های سختی هستند که ممکن است این 

3تیم را در رقابت با دو مدعی دیگر عقب بیندازد

مستطیل سبز

وز عکس ر

محمد موسوی یکی از چهار 
گزینه دفاعی برتر جهان

حساب توئیتر فدراسیون جهانی والیبال طی 
یک نظرسنجی از مخاطبان خود خواسته دو 
مدافع برتر خود را از میان مدافعان نامدار فعلى 
جهان انتخاب کنند.در این نظرسنجی نام چهار 
مدافع به چشم می خورد. سید محمد موسوی 
از ایران، مکســول هولت از آمریکا، دیمیتری 
موزرسکی از روسیه و لوکاس ساتکمپ برزیلی 
گزینه هایى هســتند که از ســوى فدراسیون 

جهانى به راى گذاشته شدند.



دوشنبه 6 مرداد  1399 / 6 ذی الحجه 1441/ 27 جوالی 2020/ شماره 3030

 هشدار به شهروندان برای خرید و فروش 
امالک قولنامه ای

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشــاره به وضعیت امالک قولنامه ای اظهار کرد: 
در دفترچه ضوابط شهرســازی که در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ســال ۹۰ به شــهرداری اصفهان ابالغ 
شــد، بر پایه موضوع پالک های واقع در محدوده قانونی و حریم شــهر بر اساس مالکیت سند 
شش دانگ این ضوابط و مقررات وضع شد.سید احمد حســینی نیا افزود: در بخشی از ضوابط 
شهرسازی به ضوابط امالک قولنامه ای و مشاعی اشاره شده، اما شهروندان باید آگاه باشند که در 
خصوص امالک قولنامه ای گاهی حد نصاب تفکیک ۲۰۰ مترمربع در شــهر اصفهان رعایت نشده 
و کمتر از این مساحت است، زیرا در امالک قولنامه ای امکان شناسایی ملک وجود ندارد.معاون 
شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان ادامه داد: معامالت امالک قولنامه ای بر اساس بنچاق 
)سند منگوله داری است که مشخصات ملک در آن درج می شــود( و تفاهم نامه امضا شده بین 
طرفین انجام می شــود و امکان این که در آینده تبعاتی اعم از تعدد مالکیت بر اســاس فروش 
قولنامه ای برای خریداران به همراه داشته باشــد، وجود دارد از این رو انتظار می رود شهروندان 
برای خرید و فروش امالک قولنامه ای در محدوده و حریم شهر با مراجعه به کارشناسان رسمی 
دادگستری نسبت به کنترل سرشاخه سند اقدام کنند و پس از حصول اطمینان از همخوانی پالک 
با ضوابط شهرسازی و رعایت ضوابط مربوط، معامله را انجام دهند.وی تاکید کرد: شهرداری ها بر 
اساس قانون و دفترچه ضوابط شهرسازی تنها برای امالکی که دارای اسناد رسمی و یا منطبق با 
ضوابط و مقررات دفترچه طرح تفصیلی باشد، اقدامات الزم جهت ساخت و ساز را انجام خواهند 
داد.حسینی نیا اظهار کرد: شــهروندان باید بدانند که برای امالک تفکیکی کمتر از حد نصاب هم 

امکان صدور پروانه وجود ندارد.

نظافت مکانیزه شهر بر اساس برنامه اصفهان 1400
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری اصفهان در سال های اخیر با 
تالش و همت دو هزار و ۴۰۰ نفر نیرو در بخش های نظافت و رفت و روب، فضای خوب و رضایت 
بخشی ایجاد کرده به طوری که به گفته مدیران شهری، می توان ادعا کرد نسبت به سایر شهرهای 
کشور در امور خدمات پیشرو هستیم، هر چند تا ایده آل شدن فعالیت ها راه های زیادی در پیش 
است.غالمرضا ســاکتی ادامه داد: روزانه یک هزار و ۲۰۰ تن ضایعات ساختمانی در شهر اصفهان 
جمع آوری می شود و شــهرداری برای حفظ پاکیزگی شــهر و جابه جایی این نخاله ها امکانات 
ویژه ای در نظر گرفته اســت، گفت: از جمله این موارد اســتفاده از مخزن های پسماند خشک و 
تر به صورت مکانیزه در نقاط مختلف شــهر برای ذخیره سازی موقت این پسماندهاست.رییس 
اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: اصفهان از لحاظ پاکیزگی و سالمت شهری در 
کشور بی  همتاست به نحوی که بسیاری از شهرهای کشــور از الگوهای مورد استفاده در اصفهان 
برای نظافت و حفظ پاکیزگی شــهر بهره می برند.وی همکاری های مردمــی را مهم ترین عامل 
تاثیرگذار در تمیزی شهر دانست و تصریح کرد: از چند سال اخیر با فرهنگ سازی های انجام شده 
در مدارس و سطوح مختلف جامعه شــاهد هســتیم که زباله های کمتری در سطح شهر ریخته 
می شود. ســاکتی افزود: به هر میزان شــهروندان در رعایت نظافت و تمیزی شهر کوشا باشند، 
به همان میزان هزینه تحمیلی بر شــهر بــرای نظافت کاهش یافته و می تــوان با کاهش هزینه 
نظافت شهر، بودجه و اعتبار آن را برای عمران و آبادانی بیشتر شهر استفاده کرد.وی با بیان اینکه 
روزانه ۴۵ میلیون مترمربع از معابر شهر اصفهان نظافت می شــود، گفت: در حال حاضر بخشی 
از نظافت شــهر به صورت مکانیزه و توسط ماشــین آالت جاروب کوچک، متوسط و بزرگ انجام 
می شود که بر اســاس برنامه اصفهان ۱۴۰۰ این میزان با اصالح زیرساخت ها به درصد استاندارد 
 می رســد، البته در برخی معابر شــهری به دلیل بافت ســنتی امکان نظافت به صورت مکانیزه

 وجود ندارد.  

با فراهم شدن زیر ساخت های الزم اجرایی شد؛

امکان پرداخت الکترونیکی کرایه در تاکسی های اصفهان

با توجه به افزایش شیوع کرونا برنامه های »هر یکشنبه، یک افتتاح« 
با شیوه ای متفاوت و به صورت غیر حضوری برگزار می شود، از این رو 
شهروندان از طریق فضای مجازی شاهد اجرایی شدن یک طرح ویژه 
در حوزه تاکسیرانی بودند.طی هفته های گذشته خبر از ایجاد زیرساخت 
امکان پرداخت الکترونیکی در تاکســی های سطح شهر اعالم شد، در 
حال حاضر بارکد خوان QR روی حدود یک هزار تاکسی شهر اصفهان 
نصب و در ۷۰۰ تاکسی فعال شده و برای سایر تاکسی های شهر نیز به 
مرور فعال می شــود.این اقدام گامی برای آماده سازی شهر به منظور 
اســتفاده بهینه شــهروندان و تامین زیرساخت های شــهر هوشمند 
اســت.با اجرای این طرح مسافران تاکســی در اصفهان می توانند در 
صورت استفاده از تاکسی های متصل به ســامانه اصکیف )کیف پول 
الکترونیکی شــهروندان اصفهانی( کرایه خود را بــدون دغدغه بابت 
داشــتن پول نقد یا وجود پول خرد برای دریافت مابقــی کرایه و نیز 
بدون نگرانی از سرایت بیماری های واگیردار، تنها با اسکن کردن بارکد 
دوبعدی )QR( نصب  شده در داخل تاکســی پرداخت کنند.رانندگان 
تاکسی نیز در همان لحظه در برنامه اصکیف خود، پیغام »پرداخت با 
موفقیت انجام شــد« را دریافت کرده و قادر خواهند بود با مراجعه به 
منوی گزارشات نســبت به دریافتی های خود مطلع شوند.شهروندان 
می توانند از طریق ارسال عدد سه به شماره ۳۰۰۰۱۷۳۰۳۰ و یا از طریق 
مارکت های معتبر )کافه بازار و گوگل پلی( نســبت به دریافت و نصب 

اپلکیشین »اصکیف« اقدام کنند.

حرکت شورای پنجم به سمت توسعه و هوشمندی شهر
امیراحمد زنــد آور، رییس کمیســیون حمل ونقل و فنــاوری اطالعات 
شورای اسالمی شهر اصفهان در آیین آغاز رسمی ارائه خدمات الکترونیک 
سازمان تاکسیرانی برای پرداخت هوشــمند تاکسی از طریق کد  QR و 
اپلیکیشن اصکیف با پوشش یک هزار دستگاه تاکسی در سطح شهر که 
به صورت زنده از طریق اینســتاگرام و برنامه رادیویی صدای شهر برگزار 
شد، اظهار کرد: در راستای رفاه، آرامش و آسایش هرچه بیشتر شهروندان، 
ســازمان تاکســیرانی برنامه های ویژه ای در نظر گرفت که با همکاری و 
حمایت شورای شهر به مرحله اجرا رسید.وی با بیان اینکه در حال حاضر 
ناوگان تاکسیرانی اصفهان به رتبه های ارزنده ای در حوزه های فرهنگی و 
اجتماعی دست یافته است، تصریح کرد: بر اساس اظهار نظر شهروندان 
در این دوره مدیریت شــهری، خدمات بهتری به مردم ارائه شده است.

رییس کمیســیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شــورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: رونمایی از ســامانه پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی در 
شهر اصفهان »اصکیف«؛ حرکت به سمت توسعه، توانمندی و هوشمندی 
شهر اســت تا با تحقق این مهم به اهداف کالن نزدیک شویم.وی افزود: 
می توان اطالع رسانی خوبی برای افزایش اســتفاده از سامانه پرداخت 
الکترونیکی کرایه از طریق اصکیف به شهروندان انجام داد.زندآور با بیان 
اینکه با پیش بینی نرم افزارهای مختلف و راهکارهای متنوع می توان در 
راستای جلب رضایتمندی هرچه بیشتر مردم گام برداشت، گفت: کیفیت 
مالک کار خواهد بود و هدف اصلی تامین رفاه شهروندان است از این رو 

برای خدمات رسانی بهتر، این سامانه از طریق نرم افزار اصکیف رونمایی 
شد.وی با اشاره به برنامه های توسعه ای سیستم حمل و نقل عمومی شهر 
اصفهان اظهار کرد: در نخستین برنامه ریزی شورای پنجم، موضوع شهر 
هوشمند مورد توجه قرار گرفت تا تمام ســازمان های مرتبط با شهرداری 
در این زمینه فعالیت کنند که در ســازمان تاکســیرانی فعالیت ها در این 
راستا به خوبی دنبال و محقق شده است.رییس کمیسیون حمل ونقل و 
فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه باید روش ها 
و تکنولوژی های جدید جهت آســان تر شدن شــرایط زندگی برای مردم 
تعریف شود، تاکید کرد: مثلث شهروندان، وســایل نقلیه و جاده ها را به 
سمت هوشمند سازی پیش بردیم به طوری که به لحاظ هوشمند سازی 

چهارراه های شهر اصفهان در کشور جایگاه برتر را به دست آورد.

تجهیز ناوگان تاکسیرانی به سامانه اصکیف تا سه ماه آینده
هادی منوچهری، مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی 
شهرداری اصفهان در ادامه اظهار کرد: سال ۸۹ در ناوگان تاکسیرانی پروژه 
سامانه هوشمند تاکســی اجرایی شــد، طرحی که در زمان خود اهمیت 
زیادی داشت و مورد ارزیابی فنی قرار گرفته بود، اما بنا به دالیل مختلفی 
نتیجه مطلوب را نداشت.وی افزود: سامانه هوشمند تاکسی هزینه هایی را 
به رانندگان تاکسی تحمیل کرد، اما به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفت 
از این رو پس از آغاز به کار این دوره مدیریت شهری، یکی از دغدغه ها رفع 
این موضوع و هدفمند کردن آن با اســتفاده از راهکار دقیق و اجرایی بود.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شهرداری اصفهان 
با اشــاره به پروژه اصکیف یا پرداخت آنالین کرایه تاکســی تصریح کرد: 
مهم ترین هدف استفاده از بارکد خوان در تاکسی های شهر افزایش ضریب 
ایمنی و امنیت، جلوگیری از برخورد فیزیکی برای تبادل اسکناس به ویژه 
در شرایط کرونایی امروز همچنین افزایش بهره وری و چابک سازی سازمان 
است.وی ادامه داد: در مجموع ۹ هزار و ۵۰۰ تاکسی از جمله تاکسی های 
اینترنتی، ســرویس مدارس و آژانس ها شــامل اجــرای طرح اصکیف 
می شوند، اما اولویت با تاکسی های زرد رنگ است.منوچهری با بیان اینکه 
مصوبات الزم برای اجرای طرح اصکیف از کمیسیون حمل و نقل شورای 
اسالمی شهر دریافت شده است، خاطرنشان کرد: با استفاده از اصکیف، 
شهروندان کرایه تاکسی را به صورت آنالین و بر اساس بارکد انجام می دهند 
و سازمان تاکسیرانی نیز قادر به مدیریت تراکنش ها و آمار سفرهای روزانه 
خواهد بود.وی با بیان اینکه در حال حاضر بارکد خوان QR روی حدود یک 
هزار تاکسی شهر نصب و در ۷۰۰ تاکسی فعال شده است، تصریح کرد: این 

امکان به مرور برای سایر تاکسی های شهر نیز فراهم خواهد شد.

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: 
مجوز حفــاری در دو نوع صادر می شــود، نوع اول 
به صورت تک انشعابی اســت که معموال مالکان 
ساختمان ها از شــهرداری درخواست کرده و پس 
از ســیر مراحل اداری، تعهدات مربوطــه را ارائه و 
مجوز الزم را دریافت می کننــد و نوع دیگر مربوط 
به مجوزهــای طولی و حفاری های شــرکت های 
خدماتی اســت کــه درخواســت آن توســط این 
شرکت ها به شــهرداری ارجاع می شــود، پس از 
آن کمیسیون حفاری تشــکیل شده و درباره نحوه 
اجرای حفاری ها، زمان اتمام و ترمیم محل حفاری 
شــده تصمیم گیری می شــود.ایرج مظفر تاکید 
کرد: تمام شــرکت های خدمات رســانی از جمله 

آب، برق، گاز و تلفــن برای تمامــی حفاری های 
خود باید به شــهرداری مراجعــه و مجوز حفاری 
دریافــت کنند.معــاون عمران شــهری شــهردار 
اصفهان افــزود: در صورتی که مســیر مــورد نظر 
برای حفاری زیر ۱۰۰ متر باشــد جلسه کمیسیون 
حفاری در منطقه مربوطه تشــکیل می شــود، اما 
برای مســیرهای باالی ۱۰۰ متر، موضوع از طریق 
منطقه مربوطه به معاونت عمران شــهری ارجاع 
می شود تا در جلسه کمیسیون حفاری درخواست 
بررســی شــده و نوع آســفالت و معبر مورد نظر 
شرکت های خدمات رســانی مشخص و بر اساس 
آن برنامه زمان بندی انجام عملیات از شرکت های 
خدمات رســانی دریافت می شود، سپس عوارض 
مجوز حفاری بر اســاس هزینه خسارت وارده بر 
آسفالت معابر برای شــرکت خدمات رسان جهت 
واریز محاســبه و صــادر خواهد شــد.وی با بیان 
اینکه محاســبه عوارض حفاری ها در شهرداری به 
صورت الکترونیکی از طریق ســامانه اصفهان نما 
انجام می شــود، اظهار کرد: ترمیم مســیر حفاری 

شــده پس از انجام عملیات مورد نظر شرکت های 
خدمات رسانی باید در مدت زمان مشخصی انجام 
شــود. مظفر گفت: در سیســتم پایش حفاری ها 
که در مناطق ۱۵ گانه شهر برقرار است، محاسبات 
مربوط به صدور مجوزهای حفاری بر اساس مصوبه 
شورای شهر انجام می شود.وی با بیان اینکه زمان 
صدور مجوز حفاری ها در شــهرداری بــرای افراد 
حقیقی و شرکت های خدمات رسانی کاهش یافته 
است، افزود: در حال حاضر بین یک هفته تا ۱۰ روز 
مجوزهای حفاری برای متقاضیان صادر می شود.

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان تصریح 
کرد: در حــال حاضر ترمیم ترانشــه ها بــر عهده 
متقاضی است و کیفیت خوبی ندارد که شهرداری 
در حال انجام مذاکرات با شرکت های تاسیساتی 
اســت تا بتواند بــا دریافــت هزینه هــای ترمیم 
مستقیما نســبت به ترمیم ترانشــه ها اقدام کند 
که این کار برای مناطق پنج و۱۲ و با شــرکت های 
 خدمات رسانی آب و گاز به صورت پایلوت در دست

 اقدام است.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

صدور مجوز حفاری در کمتر از 10 روز
نمایندگی ولی فقیه در  لشکر 14 امام حسین)ع(:

 اگرسبک زندگی ما مانند سبک زندگی ائمه اطهار شود 
همه ناسازگاری ها حل و فصل خواهد شد

اگرسبک زندگی ما مانند سبک زندگی ائمه اطهار شود، همه ناسازگاری ها حل و فصل خواهد شد 
به مناسبت پیوند دو زوج آسمانی حضرت علی علیه الســالم وحضرت زهرا سالم ا...علیها، گردهمایی 
فرهنگ نهادی با موضوع سبک زندگی با ســخنرانی نمایندگی ولی فقیه در لشکر ۱۴ امام حسین )ع( 
در حســینیه ثارا... لشکر۱۴امام حسین علیه الســالم برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی وتبلیغات 
لشکر۱۴امام حسین علیه السالم، در این گرد همایی حجت االسالم رییسیان ضمن تبریک به مناسبت 
پیوند دو زوج آسمانی حضرت علی علیه السالم وحضرت زهرا سالم ا...علیها به سیره زندگی و مراسم 
ازدواج این دو نور مقدس از خواستگاری تا ازدواج پرداخت واین مراسم را بامراسم های غلط امروز جامعه 
از خواستگاری ها تا گرفتن مهریه ها وجشن عقد وعروسی مقایســه کرد که زندگی امروزی متاسفانه 
براساس اسالم شکل نمی گیرد.وی درادامه به آموزش ها ومشاوره های قبل از ازدواج پرداخت وادامه 
داد:اگر مشاوره و آموزشی هم هست براساس زندگی ائمه به خصوص نحوه برخورد همسران با یکدیگر 
باید صورت پذیرد واگر آموزش درست شود خیلی ازمعضالت حل می شود.مسئول نمایندگی لشکر ۱۴ 
امام حسین)ع( با توجه به سبک زندگی افزود: اگرسبک زندگی امروز ما مثل سبک زندگی ائمه اطهار 
شود همه ناسازگاری ها،معضالت،اختالفات وخیلی از بحث های دامنه دار امروز حل وفصل خواهد شد 
،یعنی هر روز موقع رفتن به خانه تمام مسائل بیرون از خانه را دم درب ورودی منزل باید خالی کنیم وبا 
رویی گشاده ومهربان وارد خانه شویم طوری که در خانه پدری واقعی برای فرزندان وشوهری پر از محبت 

برای همسر باشیم. 

به همت روابط عمومی وتبلیغات لشکر ۱۴ امام حسین )علیه السالم( برگزار شد؛

طرح اوقات فراغت نیروهای وظیفه در  لشکر 14 امام حسین)ع( 
به منظور غنی سازی اوقات فراغت کارکنان وظیفه، طرح ویژه اوقات فراغت در لشکر ۱۴ امام حسین)علیه 
السالم(برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و تبلیغات لشکر ۱۴ امام حسین)ع(، طرح غنی سازی اوقات 
فراغت کارکنان وظیفه لشکر ۱۴ امام حسین)ع( تاکنون در چند مرحله در ستاد لشکر ۱۴ ویگان های تابعه 
برگزار شده است.مسئول روابط عمومی وتبلیغات لشکر ۱۴ امام حسین )علیه السالم( گفت: این برنامه 
ها با حمایت فراوان فرمانده محترم لشکر ونمایندگی ولی فقیه در این یگان برپا شده اند. وی افزود: از 
ابتدای سال تاکنون چندین مسابقه کتاب خوانی، احکام،ختم نهج البالغه،مسابقات قرآنی وکالس حفظ 

قرآن وجلسات انس با مسئولین در سطح لشکر ویژه کارکنان وظیفه برگزار شده است.

پیدا و پنهان »خط بنایی«
کارگاه دو روزه »خط بنایی« به همت موزه گرمابه علیقلی آقا وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد. به گفته اهالی فن، خوشنویسی در بین هنرهای اسالمی از 
ارزش ویژه ای برخوردار است و به همین دلیل جایگاه خاصی در آثار گوناگون، به ویژه در تزیین بناهای 
مذهبی و مساجد دارد.خط بنایی یکی از انواع خوشنویسی اسالمی و نوعی خط کوفی زاویه دار است 
که از ترسیم اشکال هندسی مانند مربع، مســتطیل، لوزی و خطوط موازی و متقاطع حاصل شده 
و در خانه های شطرنجی طراحی می شــود.خط بنایی، نقطه و انحنا ندارد و به دلیل نداشتن انحنا 
برش آن آسان تر از خطوط دیگر است و به راحتی با آجر و کاشی ساخته می شود. خط بنایی در کنار 
خطوط مختلفی مانند ثلث، کوفی تزیینی، نســخ و سایر خطوط برای تزیین بناهای مختلف به کار 
رفته و نمونه های آن به وفور در بناهای تاریخی و مذهبی ایران به چشم می خورد.این خط در دوران 
معاصر نیز در تزیین نماهای داخلی و بیرونی ساختمان ها مانند ســردر منازل، مغازه ها و بناهای 

مذهبی به کار برده شده که نماهای حرم امام رضا )ع( نمونه ای از این آثار در دوران معاصر است.

با مسئولان

خبر خوان

 امحای 2۸1 مورد 
دیوارنویسی در اصفهان

خبر ویژه

مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شــهرداری اصفهــان از امحــای ۲۸۱ مورد 
دیوارنویسی در مناطق ۱۵ گانه شهر خبر داد و 
گفت: نوشتن جمالت تهدیدآمیز روی دیوارها 
پیگرد قانونی دارد.حسن محمدحسینی اظهار 
کرد: عده ای از شهروندان دیوار نویسی هایی 
با محتوای »پــارک= پنچری« یا نوشــتن 
جمالت تهدیدآمیز برای قرار ندادن پسماندها 
داشته اند که این اقدام سیمای شهر را نازیبا 
کرده است.وی افزود: امحای دیوارنویسی ها 
با محتوای پســماند در محله های مختلف 
شــهر در دســتور کار نیروهــای مدیریــت 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری قرار گرفته 
اســت.مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات 
شــهری شــهرداری اصفهان با بیان این که 
در مرحله نخســت شناســایی و در مرحله 
بعد امحای دیوارنویســی ها در شــهر انجام 
می شــود، تصریح کرد: بر اســاس ماده ۹۲ 
قانون شهرداری، نوشــتن هر نوع مطلب یا 
الصاق هر نوشته ای روی دیوارهای شهر که 
مخالف مقررات شــهر باشــد، ممنوع است 
مگر در محل هایی که شــهرداری برای نصب 
و الصاق اعالنات معین می کند البته در این 
محل ها نیز فقط باید به نصب و الصاق آگهی 
اکتفا کرد و نوشــتن روی آن ممنوع است.

وی با اشــاره به مجازات نوشــتن جمالت 
تهدیدآمیز روی دیوارها، ادامه داد: طبق ماده 
۶۶۹ قانون مجازات اسالمی »هر گاه کسی 
دیگری را به هر نحــو تهدید مالی کند، اعم از 
اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک 
فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شالق 
تا ۷۴ ضربه یــا زندان از دو ماه تا دو ســال 
محکوم خواهد شد.« محمدحسینی گفت: 
ماده ۲۴ قانون مدنی نیز تاکید کرده اســت: 
»هیچ کس نمی توانــد کوچه و خیابان هایی 
که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک 
قرار دهد؛ بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک 
ممنوع یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه 
و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و 
می توان از متخلفان در دادسرا شکایت کرد.«

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان-امورپیمانها

اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان

م الف:925117

لکترونیکــی  ۱-محــل دریافــت اســناد مناقصــه : ســامانه تــدارکات ا
   )https://etend.setadiran.ir( دولت 

زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶  
می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱۳ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ 

زمان بازگشایی پیشنهادها:ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ در محل سالن 
جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان  می باشد.

 ۲- محل تحویل اســناد مناقصه : ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی
) https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اسناد،دبیرخانه اداره 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

۳- پیمانکاران واجد شرایط : کلیه اشــخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط و تایید 
صالحیت شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور.

۴-صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی 
و اجرائی کشــور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد.در غیر این صورت 

پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
۵- سپرده شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز  وجوه 
سپرده به شمارهIR   ۲۶۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۴۲۱۰۷۶۷۰۲۴۲ نزد بانک مرکزی ایران به نام اداره 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
۶- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه به شماره 

۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
۷   - هزینه آگهی بر عهده ی برنده مناقصه می باشد.

چاپ اول

محل تحویل نهالموضوع مناقصهردیف
مدت انجام 

کار)ماه(
مبنای 
برآورد

مبلغ 
برآورد)ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حداقل رتبه مورد نیاز

۱

تامین ۲۰۰هزار اصله نهال گلدانی و ریشه ای مثمر 

و غیر مثمر  جهت احداث بادشکن زنده ) شماره 

نیاز در سامانه ستاد: ۲۰۹۹۰۰۳۴۵۷۰۰۰۰۱۲(

شهرستان  نجف 

آباد  -نهالستان 

شهید جبل عاملیان

۲
برآورد 

کارشناسی
۹.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰۴۸۲.۵۰۰.۰۰۰

۵ کشاورزی برای اشخاص 

حقوقی و ۱  کشاورزی 

برای اشخاص حقیقی  

نوبت اول
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

شركت ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین تولیدكننده فوالد در ایران 
در راستای خط مشی زیست محیطی و تعهد مدیریت عالی شركت مبنی 
بر حفظ و صیانت از محیط زیســت با صرف هزینه های بســیار هنگفت 
اقدام به تعریف و اجرای پروژه های زیست محیطی در قالب طرح های 
بازسازی، بهسازی و نوســازی در بخش های هوا، آب، پساب، پسماند 
و انرژی کرده اســت که این خود بیانگر اعتقاد راسخ مسئوالن شرکت به 
مقوله حفاظت از محیط زیست است. نتیجه اجرای برنامه های مذکور 
ارتقای شاخص های زیست محیطی شــرکت در کلیه بخش های هوا، 
آب، پساب ، پسماند و انرژی است. نمونه های بارز این اقدامات شامل 

موارد زیر می شود:
1-  اجرا و راه اندازی بیش از 36 پروژه زیست محیطی با هزینه ای بالغ بر 
1700 میلیارد ریال و 5 /56 میلیون یورو و تعداد قابل توجهی پروژه دیگر 

تا انتهای سال 96
2- ایجاد و نگهداری بیش از 16500 هكتار فضای ســبز )حدود 84 برابر 

استانداردهای فضای سبز مربوط به صنایع(
3 - بهره برداری از تعداد قابل توجهی سیســتم های  تصفیه هوا شامل 
22 الكتروفیلتر، 75 فیلتر كیسه ای، 36 اسكروبر، 10 سیكلون )خشك، 

مرطوب(  و ... در خطوط مختلف تولید
4 - بهره برداری از واحدهای تصفیه آب و فاضالب و شبكه های فاضالب 

مجزا در سرتاسر كارخانه شامل انسانی، بیولوژیكی، صنعتی و همچنین 
ایجاد تعداد 14 عدد اســتخرهای ذخیره )كامل ایزوله( جهت نگهداری 
پســاب های تولیدی  كه در حال حاضر  با انجام پروژه های مختلف در 
حوزه مدیریت آب و پساب و كاهش قابل توجه  میزان پساب تولیدی  از 
تعداد 10 استخر مربوط به پساب های صنعتی، تعداد قابل توجهی از آن ها 
خشك هستند. با انجام پروژه احداث تصفیه خانه تكمیلی صنعتی این 
شركت و بازچرخانی پســاب حاصل، حوضچه های یادشده نیز خشك 
خواهند شــد. بر پایه نتایج حاصل از اندازه گیری هــای انجام گرفته بر 
پساب های تولیدی این شركت كلیه پارامترهای فیزیكی، شیمیایی آن 

در محدوده  مجاز زیست محیطی قرار دارد.
5-مجموعه پروژه های مقابله با بحــران آب )به تعداد 8 پروژه باهزینه 
ســنگین مالی( به منظور تامین آب برای تولید پایــدار کارخانه از محل 
 پســاب های شــهرهای اطراف )زرین شــهر، فوالدشــهر، ایمانشهر و 
نجف آباد( ازجمله تکمیل شــبکه جمع آوری فاضــالب و تصفیه خانه 
فاضالب شهرستان های یاد شده، ایجاد ایســتگاه های پمپاژ و خطوط 
انتقال پســاب  و احداث تصفیه خانه تکمیلی پساب صنعتی كارخانه به 
ظرفیت 850  مترمکعب در ساعت به منظور اســتفاده مجدد در فرآیند 

تولید و کاهش قابل توجه  برداشت آب خام از رودخانه
6-صرفه جویی 50 درصدی مصرف آب کارخانه طی 15 سال گذشته

با توجه به فصل برداشت آلبالو در شهر زازران )شهر  یحیی مرادیان
مرواریدهای سرخ( و کیفیت و میزان کمیت این 
محصول ارزشــمند ، شهردار شــهر زازران و مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان 
فالورجان ، وضعیت برداشــت آلبالو و تنگناهای موجــود را بیان کردند. زازران 
شهرآلبالوها )شــهر مرواریدهای سرخ( در 6 کیلومتری شــهر فالورجان و در 
جنوب غربی اصفهان واقع شده اســت.  این شهر از جهت موقعیت جغرافیایی 
یکی از نزدیک ترین شهرها به مرکز استان اصفهان و فاصله  آن تقریبا نزدیک به 
20 کیلومتر و از حریم شهر اصفهان به زازران 10 کیلومتراست .شهردار شهر زازران 
)شهر مرواریدهای سرخ( گفت : امسال با وجود شرایط سخت و دشوار در کشور 
به خاطر بیماری کووید 19)کرونا( نتوانستیم جشنواره آلبالوها را برگزار کنیم از 
این رو در ســال آینده با نگاهی نو و بنیادین و رویکردی کامال متفاوت با جذب 
گردشــگران ایرانی و خارجی و اســتقبال همشــهریان از تمامی نقاط استان 
اصفهان برای چیدن و خرید ارزان و مطلوب آلبالو از این منطقه، به اســتقبال 
جشنواره آلبالوها خواهیم رفت . ثبت جشــنواره آلبالوها در شهر مرواریدهای 
سرخ به عنوان دستاوردی از شهر زازران به عنوان میراث ناملموس در سازمان 

میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان و استان اصفهان در حال انجام است.
وی، وجود بیمــاری کرونا را درعدم برگزاری جشــنواره آلبالو موثر دانســت و 
افزود:با توجه به اهمیت تولید آلبالو در شــهر زازران و در راســتای برندسازی، 
رونق کسب و کار و سال جهش تولید در این زمینه تیرماه سال گذشته )1398( 
به همت شورا و شهرداری شهر زازران دومین جشنواره  »مرواریدهای سرخ« 
و محصوالت و صنایع دســتی محلی با اســتقبال کم نظیر مردم ، کشاورزان و 
مســئولین برگزار شد و امســال نیزدر زمان فصل برداشــت آلبالو ، با توجه به 
شرایطی که هم اکنون با آن مواجه هســتیم و بیماری کووید19)کرونا( شرایط 
سخت و طاقت فرسایی را برای کشــور به ارمغان آورده، ما نیز به خاطر رعایت 
پروتکل های ســتاد مبارزه با کرونا و پرهیز از تجمع برای حفظ مسائل ایمنی و 
بهداشتی شهروندان ، هم اکنون در فصل برداشــت آلبالو نتوانستیم جشنواره 
آلبالوها را به شکل سال گذشته برگزار کنیم . یدا... مومن زاده، تنها قطب تولید 
آلبالو در استان اصفهان را شهر زازران دانســت و گفت :   اکثر شهروندان شهر 
زازران به کشاورزی و باغداری اشتغال دارند که در این بین با داشتن مساحت 
قابل توجهی از باغ های آلبالو که هم از لحاط کیفی و میزان برداشــت سالیانه 
1700 تن در ســال و هم از لحاظ کیفیت و طعم منحصر بفرد قابل رقابت و قابل 
توجه است، آن را به عنوان تنها قطب تولید آلبالو در استان تبدیل کرده است.وی  
با بیان اینکه یکی از بزرگ ترین مشکالت کشاورزان ، دالالن و واسطه ها هستند، 
خاطرنشــان کرد : یکی از بزرگ ترین اهداف برگزاری جشــنواره مرواریدهای 

سرخ در شهر زازران ، حذف واســطه ها و دالالنی است  که در خرید محصول با 
قیمت بسیار پایین از کشاورزان نقش ایفا می کنند ، به همین خاطر دلسردی 
زیادی در دل کشــاورزان به وجود آورده اند و از دوسال گذشته تا کنون کارهای 
بسیار زیادی جهت حذف واسطه ها و دالالن انجام گرفته و برای سال آینده نیز 
با کمک جهاد کشاورزی شهرستان فالورجان در حال تهیه برنامه ای منسجم و 
کارآمد ، جهت »حدف کامل واسطه ها و دالالن «  هستیم .شهردار شهر زازران 
ضمن قدردانی و دعوت ویژه از شهروندان استان اصفهان ، اذعان کرد: باتوجه 
به مسافت کم و اندک شهر زازران تا مرکز اســتان ،از تمامی شهروندان دعوت 
می شود از باغات زیبا و سرســبز شــهر زازران دیدن فرمایند و همچنین طبق 
صحبتی که با باغداران شــهر زازران به عمل آمده ، می توانند محصول مد نظر 
خود را از باغات با دستان خود بچینند تا هم از لذت مادی و هم با دیدن حاصل 
دسترنج و تالش شبانه روزی کشاورزان و باغداران نمونه شهر زازران ، از لذت 
معنوی آن نیز بهرمند شوند. وی در ادامه یادآور شــد : آن دسته ازعزیزانی که 
مسافت زیادی را جهت آمدن به شهر مرواریدهای سرخ »شهر آلبالو ها« طی 
کرده اند می توانند  با خیال آســوده و به صورت سهل و آسان ،از فروشگاه ها و 
بنگاه های کوچک میوه که در فصل برداشت این محصول ناب  در اقصی نقاط  
شهر تعبیه و تشکیل شده اســت  ، محصول مد نظر خود را با بهترین کیفیت و 

قیمت ارزان و مطلوب  تهیه و با آسودگی خاطر به شهرخود بازگردند .

مهندس مومن زاده یکی از مهم ترین اولویت های جشــنواره آلبالو در شــهر 
زازران را اســتفاده از ظرفیت ویژه بوم گردی و گردشــگری عنوان کرد و گفت:   
شــهر زازران دارای قدمتی 400 ســاله اســت که طبق یافتن کتیبه ها و نسخ 
منسوخ شــده و یافتن قبرســتان ارامنه با بیش از چهارصد سال قدمت ، این 
شهر را در زمره شــهرهای تاریخی شهرســتان فالورجان و استان اصفهان قرار 
داده است و با گذشــت بیش از 400 سال از زمان تشــکیل تاکنون هنوز برخی 
از منازل مســکونی، بافت قدیمی خــود را حفظ کرده و با رســیدگی و مرمت 
هرســاله، از دیرباز تا کنون کامال سالم مانده اســت. از این رو شهرداری شهر 
زازران ضمن صحبت بــا مالکان جهت تبدیــل به یک جاذبه گردشــگری  از 
دوســال گذشــته خود را ملزم به ثبت در میراث فرهنگی و گردشگری استان 
کرده و با رویکــردی تازه و نگاهــی نو و بنیادیــن در کنار برگزاری جشــنواره 
آلبالو ، از این ظرفیت ویژه  و مهم ، جهت بازدید گردشــگران ایرانی و خارجی 
بهره برده است. شــهردار شــهر زازران اهمیت اشــتغال زایی و رفع مشکالت 
موجود در ایــن زمینه را مــورد تاکید قــرارداد و گفت: جذب ســرمایه، ایجاد 
ســردخانه برای خرید تضمینی و صــادرات آلبالو و رونــق صنعت بوم گردی 
 و گردشــگری در شــهر زازران از اقدامــات ســال آینــده جشــنواره آلبالوها 

) مرواریدهای سرخ ( است.

 

ضرورت مکانیزه کردن باغات و مزارع کشاورزی   
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان فالورجان گفت : شهرستان فالورجان یکی از 
شهرستان های حوزه زاینده رود اســت که به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص 
و مهم  در استان اصفهان، زمین های کشاورزی بسیار حاصلخیز و برخورداری 
از منابع آبی کافی، سابقه  دیرینه ای در زمینه های کشاورزی و باغداری دارد و 
با داشتن کشاورزان با تجربه که نه تنها در ســطح اراضی کشاورزی شهرستان، 
بلکه در سایر اســتان ها و حتی در کشورهایی مانند ارمنســتان و آذربایجان به 
کشاورزی اشتغال دارند،شهرستان فالورجان به قطب کشاورزی استان اصفهان 
تبدیل شده و زمینه اشتغال 80 درصد از مردم این شهرستان را نیز فراهم کرده 
اســت.علی فرزانی ، یکی از مهم ترین محصوالت باغی شهرستان  را، »آلبالو« 
دانست و گفت:  شهرستان فالورجان دارای سطحی بیش از 1500 هکتارباغات 
کشــاورزی با میانگین تولید ســالیانه  145 هزار تن از انواع محصوالت باغی 
اســت که یکی از مهم ترین این محصوالت ، آلبالو است. وی  افزود: در سطح 
شهرستان به صورت گســترده باغات آلبالو وجود دارد که بیش از 180 هکتار از 
سطح اراضی باغات کشاورزی ما ، متعلق به این محصول ناب و کم نظیر است 
که متوسط برداشت سالیانه آن حدود 12 تن درهکتار و تولید بیش از 2 هزار تن 
در سال است. فرزانی، مکانیزه نبودن باغات کشاورزی را در افزایش هزینه های 
کشاورز و باغدار موثر دانست و خاطرنشــان کرد : با توجه به افزایش دستمزد 
چیدن محصوالت باغی به صورت ســالیانه و قیمت پایین محصوالت، باید به 
سمت »مکانیزه کردن« باغات و مزارع کشــاورزی پیش برویم تا هزینه کلیه 
مراحل کاشت، داشــت و برداشــت محصوالتی مانند آلبالو را با مکانیزه کردن 
کاهش دهیم و کشاورزان ما با سود دهی به نسبت باالتری به اقتصاد و پویایی 
خانواده خود کمک کنند. مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان فالورجان ، طراحی 
روش مناسب جهت فروش محصوالت کشاورزی مانند تهیه نرم افزاری، برای 
حذف واسطه ها و دالالن و فروش مستقیم محصوالت از دست خود  کشاورزان 
را ، یکی از ایده ها و برنامه های سازمان جهاد کشاورزی برای سال آینده دانست 
و گفت:  با همکاری مسئوالن مربوطه می توانیم سازوکاری اتخاذ کنیم تا دست 
واسطه ها و دالالنی که از دسترنج یک ســاله کشاورزان سوء استفاده کرده و با 
قیمت ناچیز خریداری و نهایتا در شهرســتان ها و استان های همجوار با قیمت 
گزاف به فروش می رسانند، قطع شــود و با توجه به آسیب ها و تمامی مسائل 
اقتصادی که برای کشــاورزان در این ســال ها به وجود آمده، جهاد کشاورزی 
استان جهت خرید سهل و آسان محصوالت همشــهریان در حال تهیه برنامه 

جامع و منسجم برای این امر مهم است .

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در 
بازدید از تاسیسات آبرسانی اصفهان بزرگ گفت: اولین مرکز مدیریت بحران 
صنعت آبفای کشور به منظور خدمت رسانی به مردم و امدادرسانی مطلوب به 
آسیب دیدگان از حوادث غیر مترقبه در اقصی نقاط کشور، در استان اصفهان 

تشکیل شد.
حمید رضا کشفی بیان کرد: طی 10 سال گذشته ارائه خدمات شرکت آبفای 
استان اصفهان به بهترین شکل در اختیار مردم قرار گرفته و این امر یکی از 
عوامل موثر در انتخاب اصفهان به عنوان اولین مرکز مدیریت بحران صنعت 
آبفای کشور بوده است. مرکز مدیریت بحران صنعت آبفای کشور مجهز به 
بهترین تجهیزات است و در حال حاضر بزرگ ترین دیزل ژنراتور سیار کشور 
را داراست. همچنین مقرر شده است بهترین تجهیزات روز دنیا از محل 

کمک های بین المللی که حدود  3 میلیون یورو است، تامین شود.
 وی افزود: در حال حاضر 99 درصد جمعیت شهری کشور تحت پوشش آب 
شرب و بهداشت سالم و بهداشتی هستند در حالی که این شاخص در دنیا 

به 85 درصد می رسد.
معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
فرآیند یکپارچه سازی آبفای شهری و روستایی در استان اصفهان را بسیار 
مطلوب برشمرد و عنوان کرد: این فرآیند در اصفهان از لحاظ علمی، فنی و 
ساختاری به بهترین شکل ممکن اجرا شده است و در این زمینه استان 
لگوی مناسبی برای دیگر شرکت ها در  اصفهان می تواند مانند همیشه ا

کشور باشد.
کشفی، با بیان اینکه افزایش هزینه و نیز شیوع ویروس کرونا خدمات رسانی 
پایدار به مشترکین را با چالش هایی مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: 
در چند ماه اخیر با توجه به مشکالت اقتصادی که در کشور رخ داد، شاهد  
افزایش هزینه ها بودیم که این امر توسعه خدمات آبفا را با چالش هایی 
مواجه کرد. این در حالیست که با شیوع ویروس کرونا مردم خواستار تامین 

خدمات پایدار به منظور غلبه بر این ویروس هستند.
وی، تامین پایدار خدمات به مردم را ضروری برشمرد و خاطرنشان ساخت: 
روز به روز سطح انتظار مردم از حاکمیت به منظور رفع نیازهایشان بیشتر 
می شود، بنابراین باید مسئولین امر در صنعت آبفا نهایت تالش خود را در 

راستای تامین پایدار خدمات به مردم در دستور کار قرار دهند. 
معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
با بیان اینکه شرکت آبفای اصفهان طی دهه اخیر با توجه به اجرای طرح های 
توسعه ای که  منجر به ارتقا و گسترش خدمات به مردم  شد، به مشروعیت 
خاصی در این صنعت دست یافته، تصریح کرد: شرکت آبفای اصفهان باید با 
تالش شبانه روزی و ایجاد طرح های خالقانه در ارائه خدمات پایدار به مردم، 

در حفظ جایگاه مطلوب خود در صنعت آبفای کشور کوشا باشد. 
در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اجرای 
خط 1400 میلی متری از شیرخانه نجف آباد به مرکز کنترل و توزیع آب اصفهان 
گفت: در سال جاری در کمتر از 47 روز، هفت کیلومتر از این پروژه که به طول 
12.5 کیلومتر است، اجرایی شد و قطعا با تامین اعتبارات الزم در کمترین 

زمان ممکن مابقی این طرح عملیاتی می شود.
هاشم امینی با اشاره به فرآیند یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و 
روستایی در استان اصفهان تصریح کرد: با یکپارچه سازی از بسیاری از موازی 
کاری ها در راستای خدمات رسانی به مردم جلوگیری به عمل می آید و در 
سال جاری  طرح تامین پایدار آب شرب  118 روستا که در مجاورت شهرها 

قرار داشتند، عملیاتی شد.
رییس هیئت مدیره شرکت آبفای استان اصفهان گفت:طی سال های اخیر 
این شرکت نه تنها برای مهار چالش کم آبی پروژه های مختلفی را اجرا کرده 
بلکه به منظور جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه، بازسازی شبکه فرسوده 
فاضالب شهر اصفهان را  عملیاتی کرده و برای تداوم اجرای این پروژه، به 

مساعدت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور نیاز است.

  ذوب آهن اصفهان در اوج دوران فعالیت های زیست محیطی

گزارشی از زازران ، شهر مرواریدهای سرخ؛

رویکرد سال آینده جشنواره آلبالوها، حمایت از صنعت بوم گردی و گردشگری است

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور خبر داد:

راه اندازی مرکز مدیریت بحران صنعت آبفای کشور در 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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