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چهارشنبه 8 مرداد  1399 / 8 ذی الحجه 1441/ 29 جوالی 2020/ شماره 3032

 درخواست از کنگره آمریکا برای غیرقانونی کردن 
اعزام نیروی فدرال 

شهرداران  6 شهر آمریکایی از کنگره خواسته اند اعزام نیرو های نظامی از جانب دولت فدرال به شهر های 
این کشور را غیر قانونی کند.به نوشته وبگاه »ای بی سی نیوز«، شهردار شهر های پورتلند، سیاتل، شیکاگو، 
کانزاس، آلبوکرک ، نیو مکزیکو و واشنگتن در نامه ای به مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نوشتند:  »به  
کار گیری بد و چشمگیر نیروی فدرال در شهر ها به دلیل اعتراضات به مقامات محلی هرگز نباید توسط این 
دولت صورت بگیرد«.مقامات محلی شهر پورتلند و ایالت اورگان نیز گفته اند کسی خواستار حضور ماموران 
پلیس فدرال در این شهر نیست.درخواست این 6 شهردار آمریکایی در حالی مطرح شد که برخی مقامات 
آمریکایی گفتند تا زمانی که حمالت علیه دادگاه فدرال شهر پورتلند متوقف نشود، ماموران نظامی در این 

شهر خواهند ماند و ممکن است به زودی ماموران بیشتری به آنان اضافه شوند.

»نجیب رزاق« مجرم شناخته شد
دادگاهی در مالزی نخست وزیر برکنار شده این کشور را در پرونده فساد مالی چند میلیارد یورویی و سوء 
استفاده از قدرت مجرم شناخت.روزنامه انگلیسی »گاردین« در این خصوص گزارش کرد، نجیب در اولین 
جلسه محاکمه مرتبط با فساد چند میلیارد دالری پرونده 1MDB در تمامی هفت اتهامی که به وی وارد 
آمده بود، مجرم شناخته شد.نجیب هرگونه اقدام اشتباه در ارتباط با یکی از بزرگ ترین کالهبرداری های 
مالی جهان را رد کرده است. آنطور که در دادگاه مالزی نیز مطرح شده است، میلیاردها دالر از یک صندوق 
دولتی که با هدف ارتقای توســعه مالزی راه اندازی شده بود، برداشت شــده است.فساد مالی مذکور، 
سیاست مالزی را به لرزه درآورد و موجب براندازی حزب رزاق موسوم به »سازمان ملی ماالیاهای متحد«  
)Umno ( بعد از 61 ســال در قدرت بودن، شد و همچنین موجب شد یکسری تحقیقات در کشورهای 

سراسر جهان انجام گیرد.

هند، 4۷ اپلیکیشن چینی دیگر را مسدود کرد
هند ماه گذشته ۵۹ اپلیکیشــن موبایلی، از جمله اپلیکیشن بســیار محبوب »تیک تاک« را مسدود و 
اعالم کرد به »حاکمیت داده « نیاز دارد. این کشور حاال نیز ۴۷ اپلیکیشن دیگر را مسدود کرده و در حال 
بررسی مسدودیت احتمالی ۲۵۷ اپلیکیشن دیگر هم هست.»پونیت آگاروال«، رییس بخش آی تی 
و شبکه های اجتماعی دهلی، ضمن تایید این اخبار، در توئیتر نوشت: »دولت هند ۴۷ اپلیکیشن دیگر 
چینی را نیز که کپی های گوناگون یا شبیه ۵۹ اپلیکیشن مسدود شده در ماه ژوئن بودند،  مسدود کرده 
است. این اپلیکیشن ها شــامل»تیک تاک لیت«، »هلو لیت«، »شــیرایت لیت«، »بیگو الیو لیت« و 
»وی اف وای لیت« هستند. بیش از ۲۵۰ اپلیکیشــن دیگر از جمله »پاب جی« نیز تحت نظر هستند.

ممنوعیت اولیه برنامه های چینی پس از شعله ور شدن تنش های ژئوپلیتیکی بین هند و چین، به دنبال 
درگیری در منطقه مورد مناقشه لداخ در شمال هند، به اجرا درآمد. 

رسوایی مالی پای »ترودو« را به پارلمان کانادا باز کرد
نخست وزیر کانادا قرار است روز پنجشنبه در کمیته پارلمانی این کشور حاضر شود و بابت تصمیم دولت 
در سپردن یک قرارداد مالی به خیریه »وی«)WE( و با وجود ارتباط نزدیک این خیریه با خانواده اش 
پاسخگو باشد.این رسوایی مالی پس از یکسری تحقیقات مطرح شد که در آنها مشخص شده بیل 
مورنو، وزیر دارایی کانادا روابط نزدیکی با این خیریه دارد و دولت برای برگزاری مراسمی به این خیریه 
قراردادی 6۷۰ میلیون دالری اعطا کرده است.این رسوایی باعث شد تا بسیاری از مردم کانادا خواستار 
استعفای نخست وزیر و وزیر دارایی شوند؛ اما این دو تا به امروز از استعفا اجتناب کرده اند.هم نخست 
وزیر و هم وزیر دارایی کانادا بابت این رسوایی عذرخواهی کرده اند؛ اما تاکید دارند که این تصمیم برای 

سپردن این قرارداد از سوی خدمات عمومی به آنها پیشنهاد شده بود.

آمریکایی ها همچنان به تالش های خود برای تصویب قطعنامه ضد ایرانی ادامه می دهند؛

پروژه ایران هراسی »هوک« در انگلیس و استونی

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در ادامه ســفر وزیر امور خارجه این 
کشور به اروپا و تالش های واشــنگتن برای جلب حمایت بین المللی 
از تمدید تحریم تســلیحاتی ایران، راهی انگلیس و استونی می شود. 
این سفر پس از دیدار پایان هفته وی با مقامات تونس، کویت و قطر، 
در خصوص تحریم های تسلیحاتی ایران صورت می گیرد که موعد آن 

در ماه اکتبر)مهر( به پایان خواهد رسید.
هوک در تونس مدعی شــد که اگر تحریم های تسلیحاتی علیه ایران 
تمدید نشــود درگیری ها در ســوریه و نقاط دیگر تشدید خواهد شد. 
نماینــده آمریکا ضمن متهم کــردن تهران به نقــض قطعنامه ۲۲۳1 
ادعا کرد، ما به منظور حفاظت از صلح در منطقــه برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران تالش می کنیم.ایاالت متحده پیش نویس این طرح 
را میان شماری از اعضای شــورای امنیت توزیع کرده اما تحلیلگران 
بر این باورند که دولت آمریکا تنها می توانــد امیدوار به جلب حمایت 

تروئیکای اروپایی برجام باشد.
واشنگتن تهدید کرده چنانچه اعضای شورای امنیت به ویژه روسیه و 
چین، با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران موافقت نکنند، به رغم خروج 
از برجام، از حق خود به عنوان یکی از امضــا کنندگان قطعنامه ۲۲۳1 
استفاده کرده و مکانیسم ماشه را که ضامن بازگشت همه تحریم های 

بین المللی علیه ایران است، فعال خواهد کرد.کشورهای اروپایی عضو 
برجام ماه گذشــته با صدور بیانیه ای تصریح کردند که به اجرای کامل 

قطعنامه ۲۲۳1 پایبند هستند.
 هرچند آن ها باب اشــتراک نظر با آمریکا دربــاره پایان تحریم های 
تسلیحاتی ایران را بازگذاشــته اند؛ اما بر لزوم حفظ برجام و پرهیز از 
اقدامی که این توافق را به مخاطره بیندازد، تاکید کردند.در این بیانیه 
که متعاقب دیدار وزرای خارجه سه کشــور انگلیس، فرانسه و آلمان 
در برلین منتشر شد، آمده است: ما نســبت به اجرای کامل قطعنامه 
۲۲۳1 که در سال ۲۰1۵ از برجام پشــتیبانی کرد متعهد می مانیم؛ اما 
بر این باور نیز هســتیم که لغو برنامه ریزی شده تحریم سازمان ملل 
در خصوص تســلیحات متعارف در اکتبر آینده بر اســاس قطعنامه 
۲۲۳1 می تواند پیامدهای قابل توجهی برای امنیت و ثبات منطقه ای 

داشته باشد.  
 »پیتر وستمکات« سفیر اســبق انگلیس در آمریکا گفت: به نظر من، 
جلوگیری از پایان مهلت تحریم های تســلیحاتی ]ایران[ وفق برجام 
اشتباه است. وی همچنین بعید دانســت که آمریکا بتواند »پس از 

خروج از توافق جوالی ۲۰1۵ تحریم های سازمان ملل را بازگرداند.«
کاخ ســفید درحالی نگــران پایان تحریم هــای تســلیحاتی ایران 

اســت که اوال آمریکا بزرگ ترین فروشنده ســالح در جهان شناخته 
شــده و دوما محبوبیت دونالد ترامپ در آســتانه برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری به شــدت رو به افول اســت. بر همین اســاس، 
بســیاری از کشــورهای اروپایی از جملــه انگلیس کــه اصلی ترین 
متحد سنتی آمریکا در اروپا به شــمار می روند چشم به پیروزی »جو 
بایدن« رقیب دموکرات دونالد ترامپ بســته و در پشت پرده از دولت 
کنونی فاصله می گیرند.یک عضو ارشــد دولت بوریس جانســون به 
 ساندی تایمز گفته اســت که اگر ترامپ انتخاب نشــود، اوضاع بهتر 

خواهد شد. 
به گفته وی، بسیاری از دولت ها در پشت پرده در این زمینه هم عقیده 
هستند. وی که خواست نامش فاش نشــود تصریح کرد که پیروزی 
بایدن به »عصر فاســد« ترامپ پایان داده و بســیاری از امور اصالح 
خواهد شــد.از این رو، بــه باور تحلیلگــران، حتی درخواســت اروپا 
برای طرح فعال کردن ســازوکار حــل اختالف در برجــام را می توان 
 از دریچــه اقدامی ظاهــری و صرفا بــرای جلب رضایــت آمریکا و

 وقت کشی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در آبان ماه 
 نگریست،  به این امید که نظرسنجی ها درباره شکست ترامپ درست 

از آب درآید.

معاون عملیات سپاه با تشریح اهداف و برنامه های 
رزمایش پیامبر اعظم)ص( گفــت:در این رزمایش 
دفاع ضد موشکی بالســتیک و کروز انجام شده و از 
برخی تجهیزات و ســالح های غافلگیر کننده مانند 
موشک های برد بلند بالستیک با قابلیت اصابت به 
اهداف شــناوری متجاوز در دور دست استفاده می 
شود.سردار نیلفروشان با بیان اینکه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در راستای حفظ و ارتقای آمادگی های 
رزمی، اقدام به برگزاری رزمایش بزرگ و مشــترک 
پیامبــر اعظــم )ص(1۴ کرد،گفت: فــاز عملیاتی و 
مرحله نهایــی این رزمایش که اقدامات ســتادی و 
مقدماتی آن از روزهای قبل آغاز شــده است، از روز 
سه شنبه در منطقه عمومی اســتان هرمزگان ،غرب 

تنگه هرمز و خلیج فارس تا عمق کشور آغاز شد.وی 
افزود: این رزمایش با مشــارکت نیــروی دریایی و 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
عرصه های زمین، هوا، دریا و فضــا مطابق با جدول 
فرانمای رزمایش و ســریال ها و تمرین های پیش 
بینی شده اجرا می شود.معاون عملیات سپاه ارتقای 
آمادگی های رزمی در تمامی سطوح، تمرین و حصول 
اطمینان از اجرای طرح های عملیاتی، افزایش سطح 
هماهنگی در اجرای عملیات مشترک و تمرین دفاع و 
آفند جنگ الکترونیک و پایداری ارتباطات چند الیه را 
از اهداف مهم رزمایش پیامبر اعظم)ص( 1۴ توصیف 
و تصریح کــرد: تامین خطوط مواصالتــی هوایی و 
دریایی و تداوم پشتیبانی های آمادی، تمرین ستادی 

سناریوهای مختلف و نیز طرح ریزی منعطف و سریع 
همراه با بازی جنگ دو طرفه از دیگر اهداف برگزاری 
این رزمایش بزرگ است.وی، عمق بخشی به دفاع 
با بهره گیری از توان عظیم نیروی مردمی و بســیج 
دریایی را از وجوه تمایز رزمایش بزرگ پیامبر اعظم 
)ص(1۴عنوان و اظهار کرد: در طرح های دفاعی سپاه 
روح تهاجم و آفندی با بسیج مردمی شکل می گیرد 
و پایان ناپذیری دفاع بــا حضور مردم در معرکه های 

جهاد معنا پیدا می کند.

معاون عملیات سپاه خبر داد:

تمرین دفاع ضد موشکی بالستیک و کروز در رزمایش سپاه
خبر روز

وز عکس ر

بقایای آمریکایی ها 
پاک سازی شد

تابلــوی کنســولگری ایاالت 
متحــده آمریــکا از مقابــل 
ساختمان کنسولگری تعطیل 
شده در شهر »چنگدو« چین 

برداشته شد.

 نامه رییس مجلس به رهبری برای عضویت رؤسای 
3  کمیسیون در ستاد مقابله با کرونا

رییس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اســالمی از نامه رییس مجلس به مقام 
معظــم رهبری برای عضویت رؤســای 
سه کمیســیون در ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا خبر داد.علیرضا منادی اظهار کرد: 
طبق آخرین اطالع ما مســئوالن ستاد 
ملی مبارزه با کرونا متفق القول مصر بر 
برگزاری کنکور سراسری در موعد تعیین 
شــده یعنی در اواخر مرداد ماه هستند. 
در پاسخ به سواالت ما مبنی بر چگونگی 
برگزاری این آزمون می گویند که کنکور 
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 
می شــود.وی افزود: با توجه به اینکه از مجلس تنها رییس مجلس عضو این ستاد است، ما نمی 
توانیم نکات خود را بگوییم. به همین دلیل آقای قالیباف مکاتبه ای داشتند تا از مقام معظم رهبری 
برای عضویت رؤسای کمیسیون های آموزش و بهداشت و احتماال رییس کمیسیون اجتماعی اذن 
بگیرند که هنوز پاسخ آن به ما  داده نشده است. شاید با عضویت در این ستاد حرف هایمان بیشتر 

شنیده شود.

به مدت یک سال؛

هیئت رییسه جدید شورای نگهبان انتخاب شدند
هیئت رییسه جدید شورای نگهبان در جلسه اخیر این شورا با رای گیری اعضای فقیه و حقوقدان، 
به مدت یک سال برگزیده شدند.بر این اســاس، آیت ا... احمد جنتی به عنوان دبیر در مقام خود 
ابقا و سیامک ره پیک و عباسعلی کدخدایی به ترتیب به عنوان قائم  مقام دبیر و سخنگوی شورای 

نگهبان انتخاب شدند.

 »میدل ایست آی« گزارش داد:

 پشت پرده سفر ظریف به بغداد 
و حضور مصطفی  الکاظمی در تهران

میدل ایســت آی مدعی شــد اگرچه عراق دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک است، اما دولت 
از ماه آوریل نتوانســته ماهانه حدود ۷ میلیــارد دالر برای حقوق بیش از شــش میلیون کارمند، 
بازنشستگان و ذی نفعان شبکه های رفاه اجتماعی تامین کند.به گفته مقامات عراق، کاظمی برای 
مقابله با بحران اقتصادی فعلی که بر اثر شــیوع کرونا ویروس و افت شدید قیمت نفت به وجود 
آمده ا، دست به دامن ایران و عربستان شده است اما  لغو سفر نخست وزیر به عربستان سعودی 
باعث سردرگمی زیادی در عراق شد. بیشتر نیروهای سیاسی عراق ادعا کردند که بیماری پادشاه 
یک بهانه است و ریاض نمی خواهد پذیرای پیامی باشد که کاظمی از طرف ایران حامل آن است.  
گرچه مشاوران کاظمی به صراحت اعالم نکرده اند که طرف ایرانی پیام هایی برای سعودی ها به 
عراقی ها داده اســت، اما آنان به صورت ضمنی گفتند که  عراق از ایفای نقش واسطه بین تهران و 

ریاض امتناع می کند.
 البته دیدار ظریف و کاظمی پشت درهای بسته انجام شد و جزئیاتش مشخص نیست؛اما به نظر 
می رسد که ایرانیان از کاظمی ضمانت می خواهند که دولت وی روابط کامل با ایران را قطع نکند و 

مرزهای عراق را به روی کاالهای ایرانی نبندد.

کافه سیاست

حماس دریافت رشوه 1۵ 
میلیارد دالری در ازای خلع 

سالح مقاومت را رد کرد
دفتــر  رییــس  هنیــه،  اســماعیل 
سیاســی جنبــش مقاومــت اســالمی 
فلســطین)حماس( فاش کرد که جنبش 
مزبور دریافت رشــوه 1۵ میلیــارد دالری 
در ازای خلع ســالح و توقــف مقاومت را 
نپذیرفت.هنیــه افــزود: حماس توســط 
طرف هــای واســطه، پیشــنهادی دال بر 
اجرای طرح های زیربنایی نوار غزه از جمله 
فــرودگاه و بندر دریافت کرد مشــروط به 
آنکه از مقاومت صرف نظر کند و تسلیحات 
خود از جمله موشــک ها را تحویل دهد و 
دســت از قدس بردارد و در شاخه نظامی 
پلیس فلسطین ادغام شود . همان گونه که 
ســازمان آزادی بخش فلسطین » ساف« 
در راستای اجرای شــرایط توافق نامه اسلو 

انجام داد.
 وی بــر مخالفت خود بــا این پیشــنهاد

مســموم  تاکید کــرده و توضیــح داد که 
حماس دو ماه پیــش در چهارچوب طرح 
»معامله قــرن « چنیــن پیشــنهادی را 
دریافت کرد.هنیــه افزود : حماس بر عدم 
چشم پوشی از فلسطین ، مقاومت، قدس 
، ســاکنان کرانه باختری و حق بازگشــت 
آوارگان به فلســطین و تشــکیل کشــور 
فلسطین به پایتختی بیت المقدس از دریا 
تا رود و ارزش های سیاسی تاکید دارد.وی 
با اشاره به »بحرانی بودن روابط حماس با 
عربستان« از اینکه برخی کشورهای عضو 
شــورای همکاری خلیج فارس سیاست 
خود را در مورد حماس طی دو یا سه سال 
گذشــته تغییر داده اند، ابراز تاسف کرده و 
گفت: این تغییر پیامدهای منفی با خود  در 
سطح رسانه های عمومی به همراه داشت 
تا آنجا که برخی از این رسانه ها از حماس و 
فلسطینیان به عنوان تروریست یاد کردند و 
6۰ تن از هواداران حماس بی هیچ اتهامی 

در عربستان بازداشت شدند.

نماینده آمریکا ضمن متهم کردن تهران به نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ ادعا کرد، ما به منظور حفاظت از صلح در منطقه 

برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تالش می کنیم

بین الملل

شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار به اســتناد مصوبه شــماره ۹۹/۲۵6 مورخ ۹۹/۰۲/۲۰ هیات مدیره در نظر دارد نسبت به خرید 

 یک دســتگاه کیســه بازکن جهت کارخانه بازیافت اقدام نماید . لذا از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی که در ایــن زمینه فعالیت

 می نمایند دعوت می شــود از تاریخ درج انتشــار آگهی به مدت ۷ روز جهت دریافت اســناد ، مشــخصات فنی دستگاه و ارسال 

 پیشنهاد قیمت مورد نظر به نشــانی گلپایگان – میدان بســیج – مجتمع پارســیان – طبقه ســوم – واحد ۷ مراجعه و یابا شماره

 تلفن ۵۷۴۲۰6۲1-۰۳1 تماس حاصل فرمایند .

آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه کیسه باز کن ) مرحله دوم (

محسن محسنی  -  مدیرعامل شرکت بازیافتم الف:926424
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: 

تخصیص 100 در صد ریالی جایگزین طرح قیر رایگان است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: تخصیص ۱۰۰ در صد ریالی جایگزین 
طرح قیر رایگان شــود چرا که این طرح مفاســد و مشــکالت زیادی را به دنبال داشــته و اغلب 
نهادهای نظارتی با آن مخالف هســتند.مهدی طغیانی در ارتباط با معایب طرح قیر رایگان اظهار 
داشت: اصلی ترین موضوعی که در این باره وجود دارد بحث های رسیدگی به راه های روستایی و 
محرومیت زدایی است؛ اما واقعیت این است که عمال این قیر رایگان ، حواله هایی است که برای 
تسویه طلب پیمانکاران و رفع و رجوع مطالبات  از دهیاری ها و شــهرداری های مناطق شهرهای 
کوچک و ... اســتفاده می شــود و میزان انحراف این کار از هدف بســیار زیاد اســت.وی افزود: 
خرید حواله، حواله فروشــی، قاچاق قیر، زد و بند بین پیمانکار و مسئوالن دولتی که در این مورد 
تعیین کننده هستند و مفاسد و مشکالت زیادی در این زمینه وجود دارد و اغلب نهادهای نظارتی 
مانند دیوان محاسبات، دیوان بازرسی و وزارت اطالعات به همین دلیل با این مورد مخالف هستند.

طغیانی با بیان اینکه راه جایگزین این طرح تخصیص صددرصد ریالی است، تصریح کرد: بحث 
ما این بود که این کار را با تخصیــص قیر و حواله های آن انجام ندهیم بلکــه بندی را با ۱۰۰ درصد 
تخصیص تعیین کرده و برنامه و بودجــه را مکلف کنیم که این مبلغ را کامل بدهد و آن به شــکل 

تخصیص ریالی برای راه های روستایی باشد که خودشان از بازار قیر تهیه و خرج کنند. 

نمایندهمردمخمینیشهر:
بی مهری به صنایع دستی اصفهان قابل توجیه نیست

نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس با بیان اینکه کمر تولید با واردات افســار گسیخته صنایع 
دستی چینی شکســته می شود،گفت: اتخاذ سیاســت های حمایتی دولت برای احیای صنایع 
دستی اصفهان الزامی اســت و این در حالی که بی مهری به صنایع دستی اصفهان قابل توجیه 
نیســت.محمد تقی نقدعلی درباره موقعیت کنونی بازار صنایع دســتی در استان اصفهان، اظهار 
کرد: ظرفیت صنایع دستی در اســتان اصفهان به حدی باالســت که می توان با سرمایه گذاری 
در تولید صنایع دســتی در اصفهان نه تنها شــاخص درآمدی را افزایش داد بلکه می توان برای 
بسیاری از افراد در اصفهان فرصت های اشــتغال پایدار ایجاد کرد.نماینده مردم خمینی شهر در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بی مهری به صنایع دستی اصفهان با توجه به ظرفیت های 
اقتصادی و هنری کــه دارد، توجیه منطقی نــدارد، تصریح کرد: واردات افسارگســیخته صنایع 
دســتی چینی،به طور مســتقیم تولید کننده را متضررکرده اســت.وی ادامه داد: صنایع دستی 
چینی به هیچ وجه قابل مقایسه با صنایع دســتی ایرانی از نظر کیفیت نیست زیرا صنایع دستی 
 ایرانی دارای ذوق هنری باالیی است؛ اما متاسفانه واردات صنایع دستی کمر تولید در این عرصه

 راشکسته است.

کشتار 480 تن مرغ در استان اصفهان
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت:روزانه بالغ بر ۴۸۰ تن مرغ در 
استان اصفهان کشتار می شود.حسین ایراندوست با اشاره به وضعیت مطلوب بازار مرغ در استان 
اصفهان اظهار داشــت: روزانه بالغ بر ۴۸۰ تن مرغ در استان اصفهان کشتار می شود.وی با اشاره به 
افزایش آمار جوجه ریزی نســبت به بهار تصریح کرد: بالغ بر دو میلیــون و ۵۰۰ هزار مرغ ۴۰ تا ۶۰ 
روزه آماده کشتار هستند؛ با تخصیص ارز نهاده های وارداتی ذرت و سویا و نهاده های استحصالی از 
کارخانه های روغن کشی نسبت به تامین نهاده طیور برآمدیم.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی اصفهان، افزایش قیمت مرغ را به برنامه ریزی در ستاد تنظیم بازار اصفهان مربوط 
دانست و افزود: قیمت جدید مرغ گرم آماده پخت با قیمت ۱۵ هزار تومان به اضافه پنج درصد کمتر 

یا بیشتر در نظر گرفته شده است.

براینخستینباردرکشورطرحتغییرالگویکشتدراصفهانطراحیشد؛

کشاورزی ساماندهی می شود

زمین هایمان در حال فرونشســت است،  پریسا سعادت
بیکاری کشاورزان به تراژدی غم انگیز چند 
ســال اخیر  تبدیل شــده، جنگ آب و گرفتن حقابه داســتان پر تکرار 
کشاورزان اصفهان شده و هر روز داستان تلخ و تازه ای از بخش کشاورزی 
اصفهان به گوش می رسد. نابه ســامانی ها و نبود برنامه در سال های 
گذشته بسیاری از کشاورزان را یا وادار به کوچ از استان و اجاره زمین در 
سایر نقاط کشور کرده یا به فروش و تغییر کاربری زمین های کشاورزی 
و خشک شدن بیشتر استان  منجر شده است . کارشناسان در تمام این 
سال ها و شــاید قبل از اینکه وضعیت به این حد از بحران برسد، تنها راه 
مدیریت بخش کشــاورزی و مقابله با آسیب های ناشی از کشت های 
بدون برنامه ریزی و ســنتی را تغییر و تدوین الگوی کشت متناسب با 
تغییرات اقلیمی استان اصفهان عنوان می کردند؛ ضرورتی که هم به نفع 
کشاورزان بود و هم آسیب های کمتری به زمین و منابع آبی استان وارد 
می کرد. پس از سال ها تعلل حاال اعالم شده که طرح تغییر الگوی کشت 
متناسب با وضعیت استان باالخره طراحی و منتظر تاییدات نهایی است. 
هر چند در ســال های اخیر هم تالش هایی برای تغییر الگوی کشت به 
خصوص در بخش هایی که برنج کاشته می شــد و یا آبی برای کشت 
غالت وجود نداشت، صورت گرفت که حاصل آن باال رفتن تولید پسته و 

زعفران در استان بود؛ اما همچنان بخش های زیادی از کشاورزی استان 
به حال خود رها شده و یا بخشی از کشاورزان زیر بار اجرا و پیشنهادات 
تغییر الگوی کشت که از سوی سازمان جهاد کشاورزی مطرح شده بود، 
نرفتند. حاال رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اعالم کرده 
است طرح تغییر الگوی کشت در اصفهان به عنوان نخستین استان کشور 
طراحی شده است.مهرداد مرادمند تشریح کرد: این طرح آماده شده و 
برای تصویب در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
قرار گرفته است تا به عنوان نقشــه راهی در اختیار فرمانداران و مدیران 
ذی ربط قرار گیرد.وی با اشــاره به لزوم حمایت همه جانبه برای اجرای 
طرح الگوی کشــت، بیان کرد: این طرح عالوه بر کاهش مصرف آب و 
بهره وری بیشتر، هواشناســی، اقلیم، خاک و بحث های اقتصادی در 
مناطق مختلف را در نظر گرفته اســت.رییس سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان افزود: رایزنی های زیادی با مسئوالن کشور، استان و 
نمایندگان مجلس در زمینه اجرای این طرح انجام شــده اســت تا با 
هماهنگی بیشتر، شاهد پیشرفت کشاورزی در سطح استان باشیم.وی 
با اشاره به رتبه نخست استان اصفهان با بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
تن محصوالت حــوزه دام، طیور و آبزیان گفت: محصوالت کشــاورزی 
تولیدی اســتان از نظر کیفیت و کمیت در رتبه نخست کشور قرار دارد و 

استان های زیادی را پوشــش می دهد که البته در صادرات هم جایگاه 
ویژه ای دارد.مرادمند اضافه کرد: زمین های کشاورزی نزدیک به ۵۶۸ 
هزار هکتار، برابر ۳.۵ درصد از مســاحت کل استان است که با توجه به 
محدودیت های منابع آبی در سال های گذشته، تنها نزدیک به ۳۰۰ هزار 
هکتار آن زیر کشت زراعی و باغی می رود. هر چند تدوین این طرح را می 
توان برای بخش کشاورزی استان امید بخش دانست؛ اما باید توجه کرد 
که تنها ارائه و پیشــنهاد این مدل از برنامه ها به بخش کشــاورزی اثر 
بخشی الزم را ندارد و باید ضمانت های اجرایی و دستوری الزم نیز برای 
بخش های نظارتی در شبکه تولید محصوالت کشاورزی نیز وجود داشته 
باشد ؛ چرا که اصوال تاثیرات کشاورزی دیگر تنها اثرات منطقه ای نداشته 
و به موضوعی فرامنطقه ای و کشوری بدل شده است و حتی در دیدگاهی 
وسیع تر برخی از انواع کشت در حال تبدیل به نوعی تهدید برای منابع آبی 
و خاکی کشور به شمار می روند. به همین دلیل لزوم اجرای یکپارچه این 
مدل از طرح ها احساس می شود. حال باید دید آیا سرنوشت این مدل 
از الگوی کشت به همان سرانجام طرح های دستوری بدون ضمانت اجرا 
مانند ممنوعیت کشــت برنج تبدیل خواهد شــد یا آنگونه که مسئوالن 
مدعی هستند این طرح راه چاره و عالج نقصان های بخش کشاورزی 

استان خواهد بود.

محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
بــرای دوازدهمیــن دوره پیاپی میزبــان گردهمایی 
معتبرترین شــرکت های فوالدی کشــور خواهد بود.

دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی متالورژی، فوالد، 
ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته طی روزهای 
اول تا چهــارم شــهریورماه برپا می شــود و فرصت 
ارزشمندی فراهم می کند تا صاحبان صنایع فوالدی، 
محصوالت و توانمندی های خود را به صورت گسترده 

ارائه کنند و در معرض بازدید عالقــه مندان و فعاالن 
این حوزه قرار دهند.شرکت های فعال در زمینه تولید 
فوالد، چدن و فلزات غیرآهنی، ریخته گری، عملیات 
حرارتی، آبکاری و پرداخت، متالــورژی پودر، فعاالن 
خدمات صنعت متالورژی، مواد اولیه و کمک ذوب ها، 
قالب ســازی و مدل ســازی، خدمات آزمایشگاهی، 
ماشــین آالت و تجهیزات صنعتی وابســته از جمله 
شــرکت هایی به شــمار می روند که در این نمایشگاه 
و گردهمایی بــزرگ حضور خواهند داشــت.معرفی 
توانمندی های صنایع متالورژی و ریخته گری ایران، 
افزایش حجم مبادالت بازرگانی با رویکرد صادراتی، 
تهیه و توزیع مــواد اولیه و روش هــای تولید، تکمیل 

و تحویل محصــوالت مرتبط با صنعــت متالورژی و 
ریخته گــری، ارتقای تولیدات و به روزرســانی دانش 
فنی و آشنایی با دستاوردهای نوین صنعت متالورژی 
و ریخته گــری، فراهم کــردن زمینه هــای الزم برای 
شــرکت های داخلی و خارجی و کارآفرینی و اشتغال 
پایدار و بومی سازی صنایع متالورژی و ریخته گری با 
هدف حمایت از صنایع داخلی از جمله اهداف برپایی 
دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی متالورژی، فوالد، 
ریخته گری، ماشــین آالت و صنایع وابسته اصفهان 
خواهــد بود.این نمایشــگاه در دوره  های گذشــته با 
استقبال بی نظیر شرکت های فعال در حوزه متالورژی، 

فوالد و ریخته گری روبه رو شده  است.

از یکم تا چهارم شهریورماه صورت می گیرد؛

گردهمایی بزرگان صنعت فوالد کشور در نمایشگاه اصفهان

خبر روز

اینطرحآمادهشدهوبرایتصویبدراختیارسازمان
مدیریتوبرنامهریزیاستاناصفهانقرارگرفتهاست
تابهعنواننقشهراهیدراختیارفرماندارانومدیران

ذیربطقرارگیرد

مدیربازرسی و نظارت اصناف مطرح کرد:

 تاثیر افزایش اجاره بها بر افزایش تخلفات واحدهای صنفی
 در اصفهان

مدیر بازرسی اصناف اصفهان به بررســی تاثیر افزایش اجاره بها بر افزایش تخلفات واحدهای صنفی 
پرداخت و گفت: با این شرایط اصناف ســرمایه خود را در بخش های دیگر مانند داللی وارد کنند.جواد 
محمدی فشارکی با اعالم اینکه هم اکنون خرید ملک برای قشر متوسط و کم درآمد جامعه به رویایی 
دست نیافتنی تبدیل شده است، تصریح کرد: برای اجاره نشینان نیز تنها راه باقی مانده، کم کردن سطح 
توقع شان از مســاحت مغازه و یا کوچ کردن به ســمت مناطق ضعیف تر و با قیمت پایین تر است و چه 
بسیار از مستأجران مغازه ها که به خاطر اجاره های ســنگین، ورشکست شده یا مجبور به تخلیه مغازه 
شده اند.وی ادامه داد: در حال حاضر قســمت عمده ای از درآمد کسبه )بین ۵۰ تا ۸۵ درصد از درآمد( 
صرف تامین اجاره مغازه می شود که فشار اقتصادی باالیی محسوب شده و باید تعدیل شود.محمدی 
فشارکی تاکید کرد: اوج گرفتن نرخ اجاره بها در شرایطی است که طی سال های اخیر به دلیل کاهش 
قدرت خرید مردم، رکود اقتصادی افزایش یافته و درآمد کســبه نیز به حداقل رسیده و با پدید آمدن 
بیماری کرونا، این شرایط وخیم تر نیز شده است؛ افزایش اجاره بها، تنها فضا را برای کار و فعالیت سالم، 
ناامن می کند و مغازه داران برای تامین اجاره و سود، به دور شدن از روند سالم کار ترغیب می شوند.مدیر 
بازرسی و نظارت اصناف اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان طی 
ماموریت های بازرسی متعددی که به منظور ریشه یابی و شناسایی علل تخلفات صنفی به عمل آورده 
است، گفت: این مسلم است که یکی از مهم ترین دالیل تخلفات صنفی، گرانی امالک تجاری و میزان 

فوق العاده باالی اجاره بهای آنهاست.

ایران چهارمین کشور پرتورم جهان شد
معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار اعالم کرد: قیمت ۴۷۵ کاال با توجه به نرخ تورم، با سرعت 
متوسط ۲۶درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می دهد.ایوب 
فرامرزی درباره آمار تورم ۲۶درصدی مرکز آمار و ارتباط آن با معیشت مردم به تبیین نحوه محاسبه تورم 
نقطه به نقطه پرداخت و گفت: در تمام دنیا برای محاسبه این نرخ، از یک فرمول استاندارد بین المللی 
استفاده می شود.معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ادامه داد: در زمان حاضر، قیمت ۴۷۵ کاال با 
توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این مقدار سرعت، ما را در لیست 
۴ کشور پرتورم جهان قرار می دهد و عدد بسیار بزرگی است. در این ماه به واسطه نوسانات مختلف، نرخ 
 تورم ماهانه به ۶.۴ درصد رسیده و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می تواند

 بسیار بزرگ شود.

ازسرگیری پروازهای خارجی به کجا رسید؟
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ازسرگیری پروازهای خارجی منوط به صدور مجوز از سوی 
کشورهای مختلف و تحت تاثیر پروتکل های بهداشتی دو طرفه از سوی ایران و کشورهای مورد نظر است.

رضا جعفرزاده در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه آغاز مجدد پروازهای خارجی چگونه بوده و تحت چه 
شرایطی ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: در حال حاضر پروازها به صورت یک سر خالی انجام می شود چرا که 
بسیاری از کشورها پروتکل های خاص خودشان را دارند، بنابراین رفع محدودیت ها و باز شدن مرزهای 
هوایی براساس پروتکل های هر کشور می تواند متفاوت باشد. بنابراین انجام پروازهای خارجی برنامه ای 
توسط شرکت های هواپیمایی تحت تاثیر اجرای این پروتکل ها از سوی کشورهای مختلف قرار می گیرد.

وی افزود: بعضا مطرح شده بود که برخی ایرالین های خارجی مجوز پروازهای خارجی را دریافت کردند و 
برای ایرالین های داخلی این مجوز صادر نشده است اما سازمان هواپیمایی هیچ منعی برای صدور مجوز 

پروازهای خارجی برای شرکت های هواپیمایی مختلف ندارد.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس اتحادیه شهرک پوشاک استان اصفهان  از اجرای بازرسی های الزم برای جمع آوری و اصالح پوشاک نامتعارف در فروشگاه های سراسر استان اصفهان خبرداد و 
اظهارداشت: از آنجایی که پوشاک نامتعارف خالف منشور اخالقی اتحادیه و شهرک پوشاک استان اصفهان محسوب می شود به همین خاطر برای دومین مرحله از سومین 
ماه سال جدید با ایجاد بازرسی های الزم اقدام به جمع آوری این نوع پوشاک و یا اصالح طرح آنها در فروشگاه های سراسر استان اصفهان کرده ایم. ابراهیم خطابخش 
در مورد عقب افتادن استان اصفهان از دیگر استان های کشور در اجرای برخورد با پوشاک نامتعارف افزود: اجرای طرح جلوگیری از ورود پوشاک نامتعارف به داخل بازار 
استان اصفهان پیش از شیوع ویروس کرونا در گام نخست اجرایی شد که در نهایت این اقدام پلمب و برخورد با ۲۰۰ فروشگاه فروش این نوع پوشاک را به دنبال داشت.

رییس اتحادیه شهرک پوشاک استان اصفهان گفت: طرح مقابله با پوشاک نامتعارف در استان اصفهان از سال گذشته تا کنون با قدرت بیشتری در حال اجراست و هم 
اکنون تمامی فروشگاه های استان دارای منشور اخالقی و عدم فروش این نوع پوشاک در واحد های صنفی خود هستند.وی اضافه کرد: بازرسان ما به صورت روزانه در 
حال نظارت بر فروشگاه های سراسر استان و مقابله با فروش پوشاک نامتعارف هستند؛ اما باید به این نکته مهم اشاره کرد که پوشاک نامتعارف خالف اصول فرهنگی 

و اجتماعی کشور جمهوری اسالمی است و تنها راه ریشه کن کردن این مشکل ایجاد فرهنگ سازی های الزم در درون خانواده هاست.

رییساتحادیهشهرکپوشاکاستاناصفهانمطرحکرد:
لزوم نظارت به تولید پوشاک نامتعارف 

رونق 
 هنرمیناکاری
 در زنجان 

تولید مینــا کاری که روزگاری 
در انحصــار اســتان اصفهان 
بود حاال با حمایــت ها و ارائه 
تســهیالت در زنجان و برخی 
از شهرهای آن مانند سلطانیه 

رونق گرفته است.

وز عکس ر

دبیرکمیسیونصنایعوتجارت
اتاقبازرگانیاصفهان:

بیشترین صادرات 
اصفهان به کشور عراق 

بوده است
دبیــر کمیســیون صنایع و تجــارت اتاق 
بازرگانــی اصفهــان گفــت: ۳۱ درصد از 
صــادرات آهــن و فــوالد و ۲۰ درصــد از 
محصوالت پتروشــیمی کشــور از استان 
اصفهان انجــام می شــود. آرش امامی 
افزود: سهم این استان از صادرات فرش 
و ســایر کفپوش ها هم ۸ درصد است که 
بیشــترین صادرات به کشــورهای عراق، 
چین، افغانســتان، امارات و پاکســتان 
صورت می گیــرد.وی با اشــاره به ارزش 
صادرات استان به سایر کشورها اضافه کرد: 
حجم صادرات سال گذشته این استان به 
عراق ۶۳۰ میلیون دالر، چین ۳۵۶ میلیون 
دالر، افغانستان ۲۸۶ میلیون دالر، امارات 
متحده عربی ۲۱۴ میلیون دالر و پاکستان 
است.دبیر کمیسیون صنایع و تجارت اتاق 
بازرگانی اصفهان افــزود: میزان صادرات 
سال گذشته استان نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل از نظر وزن ۴۵ درصد رشد پیدا 
کرده است.وی اضافه کرد: صادرات سال 
گذشته این اســتان به ۹۸ کشور جهان به 
۲ میلیارد و ۶۳۹ میلیون دالر رسید.امامی 
بیان کرد: یک هزار و ۲۵۵ قلم کاال از استان 
اصفهان به ۹۸ کشور جهان صادر می شود 
که مهم ترین این محصوالت شامل چدن، 
آهن و فوالد و مصنوعات فلزی اســت.به 
گفته وی، چدن، آهن و فوالد و  مصنوعات 
فلزی با یک میلیــارد و ۲۸۴ میلیون دالر 
بیش از نیمی از صادرات این اســتان را به 
خود اختصاص داده است.سال گذشته ۲ 
میلیارد و ۶۴۰ میلیون دالر کاال از اصفهان 
به کشورهای دیگر صادر شد و این استان 
از این نظر بین دیگر اســتان های کشور در 
رتبه پنجم قرار گرفت و بــا برنامه ریزی و 
هماهنگی بیشتر می توان به رتبه های باالتر 

نیز دست یافت.
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان:

چهارمحال و بختیاری به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است

  معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری گفت: به واسطه 
اقدامات انجام شده در زمینه مســکن، حمل و نقل، کشاورزی، راه و 
جاده ســازی و ... اســتان چهارمحال و بختیاری به یک کارگاه بزرگ 

تولید تبدیل شده است. 
جعفر مردانی در سیزدهمین نشست شــورای اطالع رسانی استان با 
گرامیداشت سالروز برپایی اولین نماز جمعه پس از پیروزی انقالب 
اسالمی و ســالروز عملیات افتخارآمیز مرصاد افزود: یکی از برکات 
انقالب اسالمی، برپایی نماز جمعه و ایجاد وحدت و یگانگی بین مردم 
بود.وی در ادامه با اشاره به اینکه اطالع رسانی شفاف و انعکاس اخبار 
سیاســی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و ... از وظایف این 
شوراست،  گفت: باید گزارش اقدامات دولت به سمع و نظر مردم برسد 
چراکه عناصر معاند نظام با انتشــار اخبار کذب و سیاه نمایی در صدد 

ناامیدی مردم از نظام و دولت هستند.
رییس شورای اطالع رسانی استان با اشاره به  تشدید تحریم ها علیه 
کشور، اظهار داشت: دشمنان نظام و انقالب در طول ۴۰ سال گذشته، 
از هیچ تالشی برای آسیب زدن به ایران اسالمی کوتاهی نکرده اند؛ اما 
با وجود تمامی این چالش ها، همچنان مســیر خود را با اقتدار ادامه 
می دهیم.وی در ادامه با اشــاره به در پیش بودن هفته دولت تصریح 

کرد: در سال پایانی دولت دوازدهم، باید اقدامات دستگاه ها در دولت 
کنونی جمع بندی و در طول هفته دولت از سوی دستگاه های اجرایی 
استان به گونه ای شایســته از طریق رســانه ها و مطبوعات به سمع و 
نظر مردم برسد .مردانی ادامه داد: سال پایانی دولت باید سال تعهد، 
پاسخگویی، مسئولیت پذیری و تالش مضاعف برای مسئولین باشد.

مردانی در ادامه به هجمه های شکل گرفته در خصوص سند همکاری 
ایران و چین نیز اشــاره کرد و افزود: افراد ضدانقــالب و منافقین با 
اطالع رسانی غلط در این خصوص درصدد ضربه زدن به نظام هستند 
غافل از اینکــه جوانان ایرانی با فداکاری و نثار جان شــیرین خود در 
هشــت ســال دفاع مقدس اجازه ندادند یک وجب از خاک ایران به 

یغما برود.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار چهارمحــال 
و بختیــاری تصریــح کــرد: در دوران شــیوع کرونــا سیاســت 
دولــت، ســالمت، معیشــت و امنیــت بــوده کــه بایــد توأمــان 
 انجــام شــود تــا پیشــگیری، درمــان و بازتوانــی بــه خوبــی

 صورت گیرد.
رییس شورای اطالع رسانی استان ادامه داد: سه هفته اخیر به دلیل 
سهل انگاری شهروندان، آمار ابتال و فوت در اثر ویروس کرونا افزایش 

یافته و  باید فرهنگ اســتفاده از ماســک بیش از پیش نهادینه و از 
مراجعه غیرضروری به خارج از منزل خودداری شود. همچنین همه 
دستگاه های اجرایی و ادارات مکلف به منع ارائه خدمات به افراد فاقد 

ماسک هستند.
در ادامه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر شورای اطالع رسانی 
اســتان ضمن تقدیر از کادر درمان اســتان از تمامی ادارات خواست 
که برنامه ها و جلســات خود را تا حد امکان به صورت مجازی برگزار 
کنند و در صورت عدم امکان پروتکل های بهداشتی را به صورت کامل 

رعایت کنند.
ابراهیم شــریفی در ادامه به اقدام ایــن اداره کل در خصوص تکریم 
کادر درمانی اشــاره کرد و گفت: در حاشیه جشنواره های ادبی »بر بال 
ابرها« و »جرعه ای از عرش« از دو تن از کارکنان بیمارستان هاجر به 

نمایندگی از کادر درمانی استان تقدیر شد.
ســیزدهمین جلســه شــوری اطالع رســانی اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری بــه ریاســت معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتانداری و  دبیــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
 اســتان پیــش از ظهــر روز یکشــنبه 5 مــرداد مــاه جــاری

 برگزار شد.

 اجرای طرح سرشاخه کاری در ۵20 هکتار از باغات
 چهارمحال و بختیاری

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: طرح سرشاخه کاری در 5۲۰ هکتار 
از باغات استان اجرا شد.ابراهیم شیرانی افزود: عملیات سرشاخه کاری درختان گردو، سیب و بادام با 
هدف اصالح، احیا و نوسازی باغات استان انجام شد.شیرانی اضافه کرد: در ۲۰۰ هکتار از باغات گردو، ۳۰۰ 
هکتار از باغات بادام و ۲۰ هکتار از باغات سیب استان طرح پیوند و سرشاخه کاری صورت گرفت.وی ادامه 
داد: اعتبارات تملک استانی در قالب کمک یارانه ای حدود ۱۷۰ میلیون تومان و قسمت عمده هزینه شده 
توسط خود بهره برداران انجام شده است.شیرانی با بیان اینکه سرشاخه کاری درختان باعث افزایش تولید 
محصول می شود،  گفت: استفاده از سرشاخه کاری، افزایش تولید، کیفیت و کمیت محصول، بازارپسندی 
و همچنین عملکرد باال را در باغات به دنبال دارد.وی افزود:  از پیوند زدن برای تعادل رقم های اصلی و گرده 

را در باغاتی که به صورت یکدست از یک رقم بادام کشت شده اند، استفاده می شود.

طرح ذبح قربانی برای کمک به نیازمندان توسط کانون های 
مساجد اجرا می شود

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: طرح ذبح 
قربانی برای کمک به نیازمندان توسط کانون های فرهنگی هنری مساجد استان چهارمحال و بختیاری با 
همکاری برنامه سمت خدا اجرا می شود.»محمدرضا مظاهری«  ادامه داد: این طرح با همکاری برنامه 
سمت خدا و خیرین برای چندمین بار است که از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اجرا شده است.وی بابیان 
اینکه مبلغ طرح ذبح قربانی ۲۰ میلیون ریال اســت، ابراز کرد: از این مبلغ ۱۰ میلیون ریال توسط برنامه 
سمت خدا تامین می شود و ۱۰ میلیون ریال هم باید از طرف کانون های درخواست کننده تامین شود.

مظاهری تصریح کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد استان چهارمحال و بختیاری در صورت تمایل 
می توانند با همکاری خیرین ۱۰ میلیون ریال را تامین و در این طرح شرکت کنند.

محکومیت 12 میلیارد ریالی قاچاقچیان پارچه در چهارمحال
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان چهار محال و بختیاری از صدور حکم 8 میلیارد ریالی متهمین پرونده 
کاالی قاچاق خبر داد. محمدرضا عمرون گفت: یک دستگاه خودرو حامل بار علوفه ذرت در محور لردگان 
به بروجن توســط ماموران انتظامی متوقف و پس از بازرسی، کاالهای قاچاق شــامل ۱۰9 طاقه پارچه 
خارجی که به صورت ماهرانه ای در زیر بار اصلی جاســاز شده بود، کشف و توقیف شد.مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان چهار محال و بختیاری افزود: پرونده برای رسیدگی به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی 
شهرستان لردگان ارسال و پس از رسیدگی، راننده به دلیل حمل عالمانه کاالی قاچاق به صورت جاساز به 
پرداخت مبلغ 8 میلیارد و ۷۲5 میلیون ریال جزای نقدی محکوم و همچنین مالک کاال به دلیل عدم ارائه 

اسناد مثبته گمرکی به ضبط کاال و پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و 9۲5 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

نخستین کاریابی الکترونیکی در  استان  آغاز به کار کرد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از راه اندازی و فعال شــدن نخســتین 
کاریابی الکترونیکی استان به آدرس www.karyabikarjoo.ir   در راستای ایجاد وحدت رویه 
سامانه های الکترونیکی و سهولت در کاریابی متقاضیان حبر داد.سید حفیظ ا...فاضلی افزود: مجوز 
این طرح با هدف جلوگیری از فعالیت غیرقانونی سامانه های کاریابی غیرمجاز در فضای مجازی، 
یکپارچه سازی و شفاف سازی فرصت های شــغلی کسب شده و سهولت در گزینش شغل منطبق 
بر مهارت و توانمندی های جویندگان کار صادر شده است.وی ادامه داد: این سامانه می تواند ارتباط 
میان کارفرما و کارجو را حرفه ای و شفاف کند و به عنوان تجربه ای نو و مفید در ایجاد اشتغال، عملکرد 

موفقیت آمیزی از خود برجا بگذارد.

اخبار

 سه هفته اخیر به دلیل سهل انگاری شهروندان، آمار 
ابتال و فوت در اثر ویروس کرونا افزایش یافته و  باید 
فرهنگ استفاده از ماسک بیش از پیش نهادینه و از 

مراجعه غیرضروری به خارج از منزل خودداری شود

بام ایران

مفاد آراء
5/61 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشــاعی یا قباله انتقال عادی مورد تأیید قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه اخبار اصفها ن و زاینده رود 
چاپ و منتشر می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از 
تاریخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود .و 
چنانچه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف می 

نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
))  امالک وابنیه واقع در بخش 8  و 9  ثبت اصفهان   ((

1- رأی شماره 139960302009000597  مورخ  1399/03/31 آقای بختیار وهابی مبارکه 
فرزند محمد  ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 22/57متر مربع مجزی شده از  پالک 1080 
فرعی از دو  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه از مالک 

رسمی وراث رسمی اسداهلل امینی آبروی 
2-  رأی شماره 139960302009000592  مورخ  1399/03/31 آقای هدایت اهلل موسویان 
مبارکه فرزند سید احمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 216/90 متر مربع مجزی شده 
از  پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه از 
مالک رسمی به موجب سند رسمی  6043 مورخ 1342/06/13 دفتر 86- اصفهان  از مالک 

رسمی رمضان خالوزاده 
3-  رأی شــماره 139960302009000580  مورخ  1399/03/31 آقای رمضان رحیمی 
آدرگانی فرزند قربانعلی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 53/45 متر مربع مجزی شده 
از  پالک 478- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه از 
مالک رسمی به موجب سند رسمی   33514مورخ 1348/03/27 دفتر 86- اصفهان  از مالک 

رسمی قربانعلی رحیمی آدرگانی
4- رأی شماره 139960302009000596  مورخ  1399/03/31 آقای رضا عطاری مبارکه 
فرزند مرتضی ششدانگ یک باب خانه به مساحت  159/05 متر مربع مجزی شده از  پالک 
11-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واســطه  از مالک 

رسمی سیف اهلل نهچیری
5-  رأی شــماره 139960302009000603  مورخ  1399/03/31 آقای محمد خسروی 
دهنوی فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181 متر مربع مجزی شده از  پالک 
1512- فرعی از یک  اصلی  واقع در بخش 8 ثبــت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با 
واسطه از مالک رسمی به موجب سند رسمی  5810مورخ 1328/05/27 دفتر 39- اصفهان  

از مالک رسمی محمد تقی فروغی دهنوی
6-  رأی شماره 139860302009004233 مورخ  1398/11/30 موقوفه اسداهلل ولد مرحوم 
کربال محمد  ششدانگ یک باب ساختمان موقوفه به مساحت 40/20 متر مربع مجزی شده 
از  پالک 378 فرعی از 19  اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با 
واسطه از مالک رسمی به موجب سند رسمی  24810مورخ  1351/01/20 دفتر 3- شهرضا  

از مالک رسمی باقر صفایی
7-  رأی شــماره 139960302009001057  مــورخ  1399/04/31 خانم مهری ایرانپور 
مبارکه فرزند نبی اهلل  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 245/55 متر مربع مجزی شده 
از  پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه از 
مالک رسمی به موجب سند رسمی  52128مورخ 1350/11/04 دفتر 29- اصفهان  از مالک 

رسمی حسین صریریان 
8-  رأی شــماره 139960302009001032  مورخ  1399/04/31 خانم نسیبه صالحی 
مبارکه فرزند صفرعلی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 385/66 متر مربع مجزی شده از  
پالک 1063 فرعی از دو  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با 
واسطه از مالک رسمی به موجب سند رسمی  11760مورخ 1363/05/21 دفتر 39 مبارکه   از 

مالک رسمی عباس احمدپور مبارکه 
9- رأی شماره 139960302009001031  مورخ  1399/04/31 آقای سید محمود هاشمی 
فرزند سید محمد ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 37/60 متر مربع مجزی شده از  پالک 
یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه از مالک محمد 

شیخ زاده هراتی 
10- رأی شماره 139960302009001058  مورخ  1399/04/31 آقای صادق عسگری 
فرزند رمضان ششدانگ یک باب خانه نیمه ســاز به مساحت  200 متر مربع مجزی شده از  
پالک  11- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واســطه از 
مالک رسمی به موجب سند رسمی  16241مورخ 1337/11/11 دفتر 62- اصفهان  از مالک 

رسمی بهادرخان نهچیری
11- رأی شماره 139960302009001059  مورخ  1399/04/31 آقای اسماعیل امینی 
شیخ آبادی فرزند رجبعلی چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
3669/75 متر مربع مجزی شــده از  پالک 16-  اصلی  واقع در بخــش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی بموجب قباله عادی با واســطه از مالک رسمی به موجب سند رسمی  25977 مورخ 
1351/03/17 دفتر سه شــهرضا و 19007 مورخ 1349/11/20 از مالک رسمی نعمت اهلل 

گودرزی و مرتضی دانش 
12- رأی شماره 139960302009001060  مورخ  1399/04/31 خانم سکینه مالکی شیخ 
آبادی فرزند نجفقلی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 3669/75 
متر مربع مجزی شده از  پالک 16-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی با واسطه از مالک رسمی به موجب سند رسمی  25977 مورخ 1351/03/17 دفتر سه 
شهرضا و 19007 مورخ 1349/11/20 از مالک رسمی نعمت اهلل گودرزی و مرتضی دانش 

13- رأی شــماره 139960302009001082مورخ  1399/05/01 موقوفه حســن خان 
بابا  ششدانگ یک قطعه زمین زراعی موقوفه به مساحت 1129/74 متر مربع مجزی شده 
از  پالک 29  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که توسط خان نایب محمد صادق وقف 

گردیده است . 
14- رأی شماره 139960302009001041مورخ  1399/04/31 موقوفه ششدانگ یک باب 
مسجد قهنویه به مساحت 724/29متر مربع مجزی شده از  پالک 11-  اصلی  واقع در بخش 
8ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه از مالک رسمی سیف اهلل خان نهچیری 
15- رای شماره 139960302009000609 مورخ 1399/04/01 آقای حجت اله ضیائی 
قهنویه فرزند اسماعیل ششدانگ یکباب انبار و مغازه های متصله به مساحت 3610 مترمربع 
مجزا شده ازپالک 8- اصلي واقع در بخش 8 ثبت اصفهان  و اسناد به شماره های :  9834 
مورخ 1335/05/17  و 13423 مورخ 1340/06/21 دفترخانه 30- اصفهان با واســطه از 
مالک رســمی بهادرخان نهچیری ، 2199 مورخ 1339/05/29  دفترخانه 4- شــهرضا با 
واسطه از مالک رســمی علیداد کاظمی ، 26424 و 26425 مورخ 1351/04/06 دفترخانه 
3- شهرضا با واسطه از مالک رسمی علی بابا ضیائی ، 26420 مورخ 1351/04/04 دفترخانه 
29- اصفهان و با واسطه از مالک رسمی عبدالحسین رحمانی ، 2964 مورخ 1321/09/27 و 
3863 مورخ 1323/06/09 و 4415 مورخ 1324/07/26 و 4157 مورخ 1324/01/30 تنظیم 
شده در دفترخانه 39- اصفهان با واسطه از مالک رسمی عبدالکریم صادقی ، 19011 مورخ 
1349/11/20 دفترخانه 3- شهرضا با واسطه از مالک رسمی حیدرعلی ضیائی ، 8641 مورخ 
1378/11/30 دفترخانه 45 – مبارکه با واسطه از مالک رسمی خیراله حقیقی و سند شماره 

1083 مورخ 1392/09/07 دفترخانه 436- مبارکه با واسطه از مالک رسمی یداله حقیقی
تاریح انتشار نوبت اول   : 99/05/08

تاریح انتشار نوبت دوم   : 99/05/23   
م الف: 925352 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه

حصر وراثت
5/57 آقا/خانم راضیه اســتادی لتحری به شناسنامه شماره  57  به شــرح دادخواست به 
کالسه   897/99  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان    علی استادی لتحری  به شماره شناســنامه  23 در تاریخ  99/4/12  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- زهرا زینلی 
فرزند حسین به ش ش 1420 همسر متوفی، 2- راضیه استادی لتحری فرزند علی به ش 
ش 57 ، 3- اشرف اســتادی لتحری فرزند علی به ش ش 84 ، 4- نرجس استادی لتحری 
فرزند علی به ش ش 3068 ، 5- آسیه استادی لتحری فرزند علی به ش ش 662 ، 6- رضا 
استادی لتحری فرزند علی به ش ش 2805 فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
 تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شــد. م الف: 924955 قاضی شعبه ششم شورای 

حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/58 آقا/خانم محمد اکبری به شناســنامه شــماره  4  به شــرح دادخواســت به کالسه  
9900873  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان حسن اکبرزاده قهی به شــماره شناســنامه  73  در تاریخ   1368/8/17  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محمدرضا 
اکبرزاده قه به ش ش 7 ، 2- محمد اکبری بــه ش ش 4 ، 3- کبری اکبرزاده قه به ش ش 
7 ، 4- مریم اکبرزاده قه به ش ش 1 همگی فرزندان متوفی، 5- باشــی عباسی ساری به 
ش ش 61 همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

م الف: 924953 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/59 آقا/خانم فاطمه ابراهیمی قمصری  به شناسنامه شــماره  1924 به شرح دادخواست 
به کالسه  999/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان محمد زراعتی جزئی به شماره شناســنامه  33 در تاریخ 93/12/11 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- امیر 
مهدی زراعتی جزئی به ش ش 1250804590 فرزند متوفی، 2- افسانه زراعتی جزئی به 
ش ش 1250468541 فرزند متوفی، 3- فاطمه ابراهیمی جزئی به ش ش 1924 همســر 
متوفی، 4- باقر زراعتی جزئی به ش ش 4 پدر متوفی، 5- فاطمه ابل حســن آبادی به ش 
ش 26 مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 924954 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
مزایده اموال منقول

5/60 پرونده کالسه اجرایی 980654 )نوبت اول( شعبه 20 اجرای احکام مدنی اصفهان در 
نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه پرونده اجرایی 980654 ج 20 له محمدرضا 
پارسازاد علیه آرش انالویی فرزند ابراهیم مبنی مطالبه مبلغ 1/851/439/459 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه های دادرسی و کارشناسی و اجرایی و مبلغ 92/571/972 ریال بابت حق 
االجرای دولتی در روز پنجشنبه 99/5/23 ساعت 8 در محل شعبه 20 اجرای احکام مدنی 
اصفهان واقع در اصفهان خ امام خمینی بین پارک قلمستان و چهار راه شریف نبش کوچه 
38 مجتمع مطهری طبقه دوم بابت فروش اموال توقیفی واقع در اصفهان پل تمدن مقابل 
جایگاه گاز و بنزین کوچه سوله ها ارائه شده توسط حافظ اموال آقای میثم فتح ا... پور شامل 
 اموال و وسایل رستورانی شامل: 1- یک دســتگاه فر پیتزا دو ردیفه MOJMELI استیل
 80 × 1 بارتفاع 1/10 مســتعمل به ارزش 110/000/000 ریال ، 2- یکدســتگاه یخچال 
تاپینگ سه درب خوابیده تمام اســتیل 75 × 1/9 مســتعما به ارزش 50/000/000 ریال، 
3- یکدستگاه یخچال تاپینگ دو درب 75 × 150 مستعمل به ارزش 45/000/000 ریال، 
4- یکعدد گریل 90 سانتی فرسوده استیل به ارزش 22/000/000 ریال، 5- یکعدد یخچال 
چهار درب مســتعمل به ارزش 48/000/000 ریال، 6- یکعدد میز اســتیل دو طبقه 1/5 
 متری مســتعمل به ارزش 8/000/000 ریال، 7- یکعدد میز زیر گریل استیل بدون چرخ

 60 × 90 مســتعمل بارزش 3/500/000 ریال ، 8- یکعدد دم کن برنج چهار شــعله بدنه 
گالوانیزه 90 × 90 مســتعمل به ارزش 12/000/000ریــال، 9- یکعدد فر پیتزا یک طبقه 
 گالوانیزه مستعمل به ارزش 8/000/000 ریال، 10- یکعدد سرخ کن میله چینی بدنه گالوانیزه
 60 ×30 مستعمل به ارزش 35/000/000 ریال، 11- یکعدد خمیر گیر 15 کیلویی 50 سانتی 
مستعمل با ارزش 7/500/000 ریال، 12- یکعدد کباب پز ذغالی 1/5 متری )منقل( پایه آهنی 
مستعمل به ارزش 6/000/000 ریال، 13- یکعدد میز کار 2 متری 2 طبقه استیل مستعمل به 
ارزش 6/000/000 ریال، 14- یکعدد دم کن چلوکش گالوانیزه مستعمل 90 ×  90 مستعمل 
بــه ارزش 12/000/000 ریال، 15- یکعدد اجاق گاز زمینی 50 × 50 مســتعمل به ارزش 
1/000/000 ریال، 16- یکعدد فریزر ایستاده 70 سانتی مارک بینا سرما 6 طبقه مستعمل به 
ارزش 35/000/000 ریال، 17- یکعدد سینک 1/5 متری استیل دو قلو مستعمل به ارزش 
10/000/000 ریال، 18- یکعدد آب چکان دیواری استیل مستعمل به ارزش 2/500/000 
ریال، 19- یکعدد ترولی 4 طبقه چرخدار مستعمل به ارزش 5/000/000 ریال، 20- یکعدد 

چرخ گوشت نمره 32 با پایه چرخدار )الکتروکار( مســتعمل به ارزش 20/000/000 ریال، 
21- یکعدد یخ ساز ایتالیایی 10 کیلویی رومیزی Itv مستعمل به ارزش 38/000/000 ریال، 
22- یکعدد سرخ کن رومیزی 30 × 30 مستعمل به ارزش 1/500/000 ریال، 23- دستگاه 
 LG ساندویچ ساز میکرز مســتعمل به ارزش 8/000/000 ریال، 24- یکدستگاه ماکروفر
مستعمل به ارزش 8/000/000 ریال، 25- یکدستگاه یخچال ایستاده 70 سانتی بینا سرما 
مســتعمل به ارزش 32/000/000 ریال، 26- دستگاه اسپرســو مدل ویزرا )بدون دسته( 
ناقص مستعمل به ارزش 150/000/000 ریال، 27- دستگاه تصفیه آب مستعمل به ارزش 
 8/500/000 ریال، 28- یکدســتگاه فریز صندوق )خوابیده( کشویی KLNO سفید رنگ
 70 × 1/10 مستعمل به ارزش 6/500/000 ریال، 29- سه عدد پرینتر حرارتی مستعمل جمعًا 
به ارزش 15/000/000 ریال، 30- دو عدد ترولی خوابیده مشکی رنگ پالستیکی سه طبقه 
مستعمل جمعاً به ارزش 10/000/000 ریال، 31- تعداد 15 عدد کاناپه راحتی تمام پارچه دو 
نفره مستعمل جمعا به ارزش 150/000/000 ریال، 32- تعداد 37 عدد مبل تک نفره راحتی 
تمام پارچه مستعمل جمعا به ارزش 200/000/000 ریال، 33- تعداد 17 عدد میز چوبی گرد 
وسط جلو مبلی مستعمل جمعاً به ارزش 25/000/000 ریال جمع اقالم مذکور در 33 ردیف 
فوق الذکر یک میلیارد و نود و نه میلیون ریال 1/099/000/000 ریال متعلق به محکوم علیه 
که توسط کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ 99/4/3 مورد کارشناسی واقع شده و نظریه 
 ایشــان مصون از اعتراض طرفین باقی مانده برگزار نماید لذا متقاضیان شرکت در مزایده
 می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده به نشانی فوق الذکر مراجعه و از وسایل بازدید نمایند و 
با تودیع مبلغ 10 درصد قیمت پایه بر اساس نظریه کارشناس و با در دست داشتن چک بانکی 
در وجه شعبه 20 اجرای احکام مدنی اصفهان و یا فیش واریزی بحساب دادگستری اصفهان 
و همچنین با همراه کارت شناسایی خود در روز و ساعت مقرر به این اجرا مراجعه و در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود و موظف است 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را تودیع نماید.درغیر این صورت 10 
درصد پرداختی به نفع دولت ضبط می گردد. م الف: 924512 دادورز شعبه 20 اجرای 

احکام مدنی اصفهان
حصر وراثت

5/55  خانم عذرا ریاحي ریزي داراي شناســنامه شــماره 103 شــرح دادخواست کالسه  
9900227  از این شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان رضا ریاحي ریزي به شناســنامه 3568 در تاریخ 83/02/20 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد ریاحي ریزي فرزند 
رضا، ش.ش 147، ت.ت 1333 صادره از لنجان )پسر متوفي( 2- عباس ریاحي ریزي فرزند 
رضا، ش.ش 93، ت.ت 1345 صادره از لنجان )پســر متوفي( 3- عذرا ریاحي ریزي فرزند 
رضا، ش.ش 103 ، ت.ت 1329 صادره از لنجان )دختر متوفي( 4- زیبا ریاحي ریزي فرزند 
رضا، ش.ش 307، ت.ت 1335 صادره از لنجان )دختر متوفي( 5- بتول ریاحي ریزي فرزند 
رضا، ش.ش 287 ، ت.ت 1323 صادره از لنجان )دختر متوفي( 6- خانم بهشتي ریزي فرزند 
اسداله، ش.ش 3804 ، ت.ت 1305 صادره از لنجان )همسر متوفي( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي 
دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 924160  شعبه پنجم حقوقي  

شوراي حل اختالف لنجان
حصر وراثت

5/56  خانم عذرا ریاحي ریزي داراي شناســنامه شــماره 103 شــرح دادخواست کالسه  
9900226  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خانم بهشتي ریزي به شناسنامه 3804 در تاریخ 92/06/12 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد ریاحي ریزي فرزند رضا، ش.ش 
147، ت.ت 1333 صادره از لنجان )پسر متوفي( 2- عباس ریاحي ریزي فرزند رضا، ش.ش 
93، ت.ت 1345 صادره از لنجان )پســر متوفي( 3- عذرا ریاحي ریزي فرزند رضا، ش.ش 
103 ، ت.ت 1329 صادره از لنجان )دختر متوفي( 4- زیبا ریاحي ریزي فرزند رضا، ش.ش 
307، ت.ت 1335 صادره از لنجان )دختر متوفي( 5- بتول ریاحي ریزي فرزند رضا، ش.ش 
287 ، ت.ت 1323 صادره از لنجان )دختر متوفي( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 924162  شعبه پنجم حقوقي  شوراي حل اختالف 

لنجان
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 آتش نشانان اصفهان در سال 98 چه تعداد حریق و حادثه
 را پوشش دادند؟

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، عملکرد نیروهای امداد و نجات 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در سال ۹۸ را تشریح کرد.فرهاد کاوه آهنگران 
در خصوص عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در سال ۹۸ اظهار کرد: 
در مجموع طی سال گذشته ۱۰ هزار و پنج عملیات شامل حریق و حادثه از سوی آتش نشانان اصفهان 
انجام شده است.وی با بیان این که پنج هزار و ۹۱۸ مورد از مجموع عملیات ها به حوادث تعلق دارد، 
افزود: چهار هزار و ۸۷ مورد از عملیات های آتش نشانی اصفهان حریق هایی بوده که منجر به عملیات 
شده است.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به استقرار دو 
هزار و ۹۶۸ دستگاه اطفائیه در شهر اصفهان اضافه کرد: در این سال چهار هزار و ۷۰۹ مورد گشت ایمنی 

از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی انجام شده است.

  11 هزار و 141 داوطلب آزمون دکتری در اصفهان
 با هم رقابت می کنند

رییس ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه اصفهان گفت: آزمون دکتری ۹۹ روز پنجشنبه، نهم مرداد ماه 
به طور همزمان با سراسر کشور در چهار حوزه امتحانی در استان اصفهان برگزار می شود.محمدرضا ایروانی 
با اعالم این مطلب، اظهار کرد: آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی )PhD( سال ۹۹ در هشت گروه 
آموزشی و ۳۴۵ کد رشته امتحانی روز پنجشنبه، نهم مرداد ماه با رقابت ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب در ۱۴۳ 
حوزه امتحانی در ۶۰ شهرستان کشور به طور همزمان برگزار می شود.ایروانی به رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در برگزاری این آزمون تاکید کرد و گفت: به منظور پیشگیری از تجمع 
در مقابل درب های ورودی، داوطلبان از ساعت ۶:۳۰ الی ۷:۳۰ صبح به حوزه های امتحانی مراجعه کنند.

سرویس انبار  و ارسال امانات دانشجویان راه اندازی شد
در راستای ارائه خدمات رســانی در دوران کرونایی و با هدف کاهش تردد و تسهیل امور دانشجویان 
خوابگاهی دانشگاه اصفهان، پست استان با همکاری دانشگاه اصفهان، سرویس جدید انبارداری و 
ارسال امانات دانشجویان رابا هدف کاهش تردد و تسهیل امور دانشجویان خوابگاهی دانشگاه اصفهان 
راه اندازی کرد. در این سرویس که برای اولین بار در کشور به دانشجویان ارائه می  شود، دانشجویان 
خوابگاهی دانشگاه اصفهان می توانند امانت خود را به مدت ســه ماه به بخش امانات دفتر پستی 
مستقر در مجموعه خوابگاه های دانشگاه تحویل دهند و یا از ســرویس ارسال امانات به کلیه نقاط 
کشور استفاده کنند.این سرویس جدید در حال حاضر به صورت تمام وقت در حال ارائه به دانشجویان 

دانشگاه اصفهان است.

ممنوعیت دریافت شهریه در مدارس دولتی استان
رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
برای ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی جدید دریافت کمک های مردمی و مشارکت مردمی از 
اولیای دانش آموزان در مدارس دولتی ممنوع است.علیرضا محمودی افزود: شرایط کرونا با شرایط 
عادی تفاوتی ندارد و در هر شرایطی مدارس حق دریافت مشارکت از خانواده دانش آموزان را ندارند.وی 
گفت: بازرسان اداره کل آموزش و پرورش در ۴۱ ناحیه و منطقه این استان آماده پاسخگویی به شکایت 
اولیای دانش آموزان در خصوص تخلفات مدارس هستند.رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی 
به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: اولیای دانش آموزان می توانند شکایت 

خود از مدارس را در سامانه https://www.medu.ir/ اعالم کنند.

 جدال بر سر برگزاری آزمون کنکور و یا لغو آن ادامه دارد؛ 

 دو راهی کنکور  و کرونا!

موضوع برگزار شدن یا نشدن کنکور در همه  پریسا سعادت
مقاطع از لیســانس تا دکتــری حاال به 
محلی برای کشــمکش موافقان و مخالفان تبدیل شده است. هر دو 
گروه استدالالت و دالیل خود را مطرح و بر آن پافشاری می کنند و در 
این میان از تهمت زنی به طرف مقابل هم ابایی ندارند. دولت و وزارت 
علوم سرســختانه بر برگزاری این آزمون اصرار دارند. به گفته مشاور 
معاون آموزشی وزارت بهداشت، مخالفان برگزاری کنکور بهتر است به 
جای تالش برای تعویق، به دنبال راهکارهایی جهت برگزاری بهتر این 

آزمون باشند. 
وی همچنین گفت: با توجه به اینکه تصویر روشنی از ادامه روند شیوع 
کرونا در کشور وجود ندارد، بنابراین ما نمی توانیم هیچ کدام از آزمون 
های ســال ۹۹ را به تعویق بیندازیم. حســین قنبری ضمن بیان این 
مطلب و در واکنش به مخالفت برخی برای برگزاری آزمون های سال 
۹۹ از جمله کنکور تاکید کرد: متاسفانه تالش ها و اقداماتی که عده ای 
برای تعویق یا حذف کنکور سال ۹۹ و همچنین آزمون های دیگر انجام 
می دهند، به مراتب فشار و استرس زیادی را به خانواده ها و داوطلبان 
وارد می کند و تبعات این نوع فشــارهای روانی برای داوطلبان آزمون 
های مختلف به خصوص آزمون سراسری بیشتر از تبعات نگرانی های 

ناشی از ابتال به کرونا خواهد بود.
 در مقابل این اســتدالالت اما مخالفان از منافع گروه های مافیایی و 
بی توجهی دولت به خطرات احتمالی صحبت می کنند. این دسته می 
گویندچرا کنکور دکتری در شرایطی که تنها ۲ نفر جان خود را در اثر ابتال 
به کرونا از دست داده بودند، برگزار نشد و امروز که تقریبا هر ۱۰ دقیقه 
دو نفر از هموطنان مان بر اثر کرونا جان خود را از دست می دهند، قرار 

است، برگزار شود! 
مخالفــان همچنیــن مدعی هســتند اگــر منطــق انتقــال کنکور 
از اســفند به مرداد ماه خطر ابتال بــه کرونا بوده اســت، چگونه این 
خطر نادیده گرفته شــده اســت و کنکور دکتری در شــرایط بحرانی 
مردادمــاه قرار اســت برگــزار شــود؟ در مــورد برگــزاری کنکور در 
مقطع لیســانس هم برخی پــای مافیای کنکور را وســط کشــیده 
 انــد . احمــد نــادری، نماینده تهــران و عضــو کمیســیون آموزش

 مجلس با تاکید بــر مخاطره آمیز بــودن برگزاری کنکور در شــرایط 
کرونایی، اظهار کرد: مافیای کنکور به دلیل منافع کالنی که در برگزاری 
این آزمون ها دارد در حال فشــار وارد کردن به مجلس، وزارت علوم و 

سازمان سنجش برای برگزاری کنکور است.
 وی در این زمینه با رییــس جمهور نیز نامه نگاری کرده و جلســاتی 

با مســئوالن وزارت آموزش برای قانع کردن آنها بــه تعویق کنکور ۹۹ 
داشته است. نماینده تهران در مجلس می گوید اگر یک انسان مبتال 
به کرونا شــود و فوت کند آیا با تمام هزینه های ســازمان ســنجش 
برابری می کند؟ من در گفت وگوی دیگری در خصوص مافیای کنکور 
و فشاری که به این مسئله وارد می  شــود صحبت کردم. این مافیا به 
همکاران من، وزارت علوم و سازمان سنجش فشار می آورد که کنکور 

برگزار شود.
 هر چند بر اساس اعالم سازمان ســنجش کنکور دکتری قطعا برگزار 
می شــود ؛اما مخالفان امیدوارند کنکور کارشناسی لغو شود. در این 
میان دانش آموزان و پشت کنکوری هایی که در کنار استرس درس و 
چشم انداز مبهم این آزمون ماه هاســت تالش کرده اند، نظاره گر این 
جدال و کشمکش هستند و نمی دانند باید به قول مسئوالن دولتی به 
رعایت همه پروتکل های بهداشتی و امنیت سالمتی محیط امتحان 
اعتماد کنند یا به دلیل هشدارهای مخالفان و خطرات ناشی از کرونا 

قید امتحان را بزنند و در خانه بمانند.
 دو راهی سختی که این روزها سالمت روانی تعداد زیادی از جوانان و 
خانواده های آنها را تهدید می کند و هنوز هیچ راه روشنی بر سر راه آنها 

قرار داده نشده است.

حجت االســالم محمدرضا صالحیان، رییس شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه استان در دیدار  با سردار محمد 
رضا میرحیدری، فرمانده انتظامی اســتان اصفهان، با 
اشــاره به برپایی ۹۰ نماز جمعه در این اســتان، گفت: 
بیشترین نماز جمعه کشور در استان اصفهان برگزار می 
شــود و در این میان فرماندهان و کارکنان ناجا بهترین 
حضور  را در مصالی های نمــاز جمعه دارند که الزم می 
دانم به مناسبت پنجم مرداد سالگرد اقامه اولین نماز 

جمعه بعد از پیروزی انقالب که به عنوان روز نماز جمعه 
نام گذاری شــده از فرماندهان و کارکنان ناجا تقدیر و 
تشــکر کنم.وی با بیان اینکه نیروی انتظامی از جمله 
دستگاه هایی اســت که اهمیت خاص و ویژه ای برای 
نهاد نماز جمعه قائل بوده است، گفت: هماهنگی کاملی 
بین امامــان جمعه و فرماندهان انتظامی در سراســر 
استان وجود دارد و تعامل بین دو نهاد در سراسر کشور 
هم همین گونه اســت که می تواند این رویه و رویکرد 
الگویی خوبی برای سایر دستگاه ها باشد.رییس شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان، تحریم نیروی 
انتظامی از ســوی دولت آمریکا را نشان دهنده حرکت 
صحیح این نیرو در مسیر حفظ نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران عنوان کرد و اظهار داشت: مسلم است 

که این تحریم هــا و این گونه تهدید هــا خللی در اراده 
پوالدین ملت انقالبی ایران ایجاد نمی کند و در این بین 
ائمه جمعه اســتان اصفهان به طور قاطع از این نیروی 
خدوم و زحمت کش حمایت و پشــتیبانی می کنند.
حجت االســالم صالحیان، تقویت نیروی انتظامی که 
حافظ امنیت و آرامش کشور است را وظیفه همه مردم 
و مسئوالن عنوان کرد و گفت: مسلم است که اگر امنیت 
در جامعه نباشــد هیچ کاری پیش نمی رود بنابر این 
همواره باید قدردان حافظان امنیت باشیم.وی در ادامه، 
بر اهمیت و قداست نماز جمعه اشاره کرد و گفت: نماز در 
تمام ادیان آسمانی وجود داشته؛ اما خداوند نماز جمعه 
را در شب معراج فقط به رسول اکرم )ص( هدیه کرد و از 

امت وی خواست که حق آن را ادا کنند.

حمایت قاطع ائمه جمعه اصفهان از نیروی انتظامی

چرا کنکور دکتری در شرایطی که تنها ۲ نفر جان خود را در 
اثر ابتال به کرونا از دست داده بودند، برگزار نشد و امروز 
که تقریبا هر ۱۰ دقیقه دو نفر از هموطنان مان بر اثر کرونا 

جان خود را از دست می دهند، قرار است، برگزار شود

ارائه خدمات مرکز 
وکالی قوه قضاییه 

در اصفهان به 
فرهنگیان

تفاهم نامه همکاری در زمینه 
حمایت حقوقی از فرهنگیان 
بین مرکز وکالی قوه قضاییه 
اســتان اصفهــان و اداره کل 
آموزش و پرورش در جلســه 
شــورای آمــوزش پــرورش 

استان به امضا رسید.

خدمتی دیگر از اداره کل پست استان اصفهان؛

 تبادل تفاهم نامه همکاری در بخش تجارت الکترونیک 
با دانشگاه فنی و حرفه ای اصفهان

طی مراسمی تفاهم نامه توسعه همکاری های مشترک در بخش تجارت الکترونیک با حضور مدیر 
کل پست استان اصفهان و رییس دانشگاه فنی حرفه ای استان اصفهان امضا شد.به گزارش روابط 
عمومی اداره کل پست استان اصفهان ، همزمان با ۵ مرداد۹۹ با حضور حمید باقری مدیر کل پست 
استان اصفهان و دوازده امامی، رییس دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان، تفاهم نامه توسعه 
همکاری های فی مابین در بخش تجارت الکترونیک امضا و  مبادله شد.باقری در ابتدای این نشست 
به تشریح رویکرد نوین پست و تغییر سهم ترافیکی پست از پست نامه به امانات و بسته های پستی  
پرداخت واظهار داشــت:  همگام با سیاســت ها و برنامه های جهانی، پیاده سازی سکوی تجارت 
الکترونیک در پست در حال رونق است .وی بیان داشت: پست با زیرساخت ها و ظرفیت ها در عرصه 
لجستیک،حمل و نقل، توزیع،  بانک اطالعات کدپستی و سایر توانمندی ها، می تواند زنجیره ارزش 
خدمات خود را با همکاری بخش غیر دولتی و به خصوص شتاب دهنده ها کامل کند.در رویکرد جدید 
، پست با شناسایی نیازهای مردم اقدام به ایجاد سرویس های جدید می کند که یکی از مهم ترین 
این اقدامات توسعه سرویس تجارت الکترونیک در کشور با همکاری شتاب دهنده ها و مراکز رشد 
در استان است. وی افزود: اشتغال زایی برای دانشــجویان  با اجرای سکوی تجارت الکترونیک و 
پلتفرمی که ارائه می شود، هدف نهایی پست استان در این تفاهم نامه است .مدیر کل پست استان  
به نیاز جامعه در بخش مشاغل خانگی اشاره و بیان کرد: هدف گذاری این تفاهم نامه توسعه تجارت 
الکترونیک در حوزه مشاغل خانگی و خرده فروشی خواهد بود که امیدواریم هرچه سریع تر این تفاهم 
نامه به مرحله اجرا برسد.در این جلسه فضلی، مدیر کل دفتر بانوان  استانداری   نیز  با  ابراز خوشحالی 
در خصوص امضای این تفاهم نامه به تالش های مثبت پست استان اصفهان  در خصوص ایجاد کسب 
و کارهای اینترنتی نیز اشاره کرد و گفت:  این استان با بهره گیری از ظرفیت های طرح تحول دیجیتال 
در کارگروه اشتغال زنان ، توانسته در این زمینه قدم های خوبی بردارد.وی ابراز امیدواری کرد توسعه 
این همکاری ها منجر به ایجاد اشتغال و افزایش فروش در مشاغل خانگی ویژه  زنان شاغل  شود.

همچنین دکتر دوازده امامی، رییس دانشگاه فنی و حرفه ای اصفهان ضمن اشاره به رسالت دانشگاه 
های فنی و حرفه ای کشور در تربیت نیروی تکنسین و کارشناس ماهر اظهار داشت : پست شاهرگ 
حیاتی در ارتباط بین مراکز علمی و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که در فضای امروزی و با توجه 
به شرایط فعلی کشور در پیشگیری از ویروس کرونا این  خدمات در حوزه تجارت الکترونیک بسیار با 
اهمیت خواهد بود.در ادامه  گمرکی،  کارشناس پست استان در حوزه تجارت الکترونیک نیز گزارشی 

در خصوص روند اجرایی و پیش بینی شده برای این تفاهم نامه ارائه کرد.

رییس پلیس فتای استان اصفهان:

تهدید برداشت غیرمجاز از حساب افراد با وجود رمز پویا ادامه دارد
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: با فعال شدن رمز پویا برداشت غیرمجاز از حساب افراد 
به صفر نرسیده است و افراد باید مراقب ورود به درگاه های جعلی بانکی و یا سایت های غیرمجاز 
باشند.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی با اشاره به جرائم ارجاع داده شده به پلیس فتای اصفهان 
اظهار داشت: بیشترین جرائم فضای مجازی مربوط به جرایئم اقتصادی است که با فعال شدن رمز 
پویا با کاهش ۵۰ درصدی نسبت به گذشــته مواجه هستیم.وی افزود: البته با فعال شدن رمز پویا 
برداشت غیرمجاز از حساب افراد به صفر نرسیده و رایج ترین کالهبرداری با روش فیشینگ یا جعل 
صفحات اینترنتی تحت عنوان خرید نرم افزار، فیلترشــکن، ثبت نام های اینترنتی و امثال آن رخ 
می دهد.رییس پلیس فتای اصفهان با تاکید بر اینکه نیمی از جرائم اقتصادی از درگاه های جعلی 
فیشینگ انجام می شود، تصریح کرد: تهدید درگاه های جعلی حتی با رمز پویا ادامه دارد و الزم است 

که سایت جعلی از درگاه اصلی شناسایی شود.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر  روزاخبار

مسئول سازمان فعالیت های 
دانش آموزی اداره کل آموزش و 

پرورش استان:
خانواده ها برای تهیه لباس 

فرم مدرسه هیچ الزامی 
ندارند

مسئول سازمان فعالیت های دانش آموزی 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
از ممنوعیــت الــزام خانواده ها بــرای تهیه 
لباس فرم مدرسه در تمام مقاطع تحصیلی 
مدارس دولتی و غیر دولتی خبر داد.عباس 
ظهیری  با اشــاره به عدم لزوم اســتفاده از 
لباس فرم مدرســه در ســال جاری، اظهار 
داشت: بر اســاس تصمیم کارگروه استانی 
با توجه به شــرایط کرونا، اداره کل آموزش و 
پرورش به تمامی مدارس اســتان ابالغ کرد 
که امسال خانواده ها هیچ اجباری برای تهیه 
فرم جدید ندارند.وی افــزود: دانش آموزان 
در تمام مقاطع می توانند از فرم سال گذشته 
خود اســتفاده کنند و اگر امکان استفاده از 
آن وجود نــدارد، می توانند بــا لباس موجه 
شــخصی در صورت بازگشــایی مدارس یا 
آموزش آنالین ســر کالس حضور پیدا کنند.

رییــس امــور فعالیت هــای دانش آموزی 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
با بیان اینکه برای دانش آموزان جدید الورود 
نیز اســتفاده از فرم اجباری نیســت، گفت: 
دانش آموزان پایه اول، هفتم و دهم مدارس 
دولتی و غیر دولتی نیز از این قاعده مستثنی 
نیســتند و هیچ اجباری برای استفاده فرم 
ندارند.وی تصریح کرد: در صورتی که شورای 
مدرسه یا خود خانواده ها خواستار تهیه فرم 
برای دانش آموزان جدیدالورود باشند، باید 
به نحوی عمل شــود که هزینه اضافی برای 
خانواده ها نداشــته باشد.ظهیری ادامه داد: 
هیچ مدرسه ای تحت هیچ شرایطی نمی تواند 
اجباری بر اســتفاده فرم مدرسه در شرایط 
کنونی داشته باشــد و نباید هزینه اضافی را 
بر دوش خانواده ها با توجه به شرایط فعلی 
کرونا تحمیل کرد.در صورتی که مدرســه ای 
اســتفاده از فرم را اجباری کنــد، به صورت 

موردی به آن رسیدگی می شود.

مسئول بیماری های واگیردار مرکز بهداشت اصفهان:

بیش از نیمی از مبتالیان به هپاتیت از بیماری خود بی خبرند
مسئول بیماری های واگیردار مرکز بهداشت اصفهان، آمار مبتالیان به هپاتیت B و C در استان اصفهان را حدود ۵۰ هزار نفر برآورد کرد و گفت: به نظر می رسد بیش 
از نیمی از مبتالیان به هپاتیت از بیماری خود بی خبرند و زمانی متوجه می شوند که یا بیماری پیشرفت کرده یا به دلیل دیگری آزمایش خون می دهند.رضا فدایی 
افزود: از میان جمعیت ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری استان اصفهان، شاید روی هم رفته حدود ۵۰ هزار بیمار هپاتیت B و C داشته باشیم که البته به دلیل واکسیناسیون 
هپاتیت B  و همچنین به خاطر درمان هیپاتیت C که به تازگی کشف شده، این عدد نسبت به گذشته کاهش یافته است.وی اظهار کرد: امیدوارم  بتوانیم به روزی 
برسیم که در دهه ۱۴۰۰ این بیماری از جامعه حذف شود.شرط کاهش تعداد بیماران، پیدا کردن بیماران موجود و درمان موثر آنهاست چون به نظر می رسد بیش از 
نیمی از مبتالیان به هپاتیت از بیماری خود بی خبرند و زمانی متوجه می شوند که یا بیماری پیشرفت کرده یا به دلیل دیگری آزمایش می دهند و ناگهان با بیماری 
هپاتیت روبه رو می شوند.فدایی میزان شیوع بیماری هپاتیتB در جامعه را حدود ۱.۲ درصد اعالم کرد و توضیح داد: میزان شیوع هپاتیتC نیز به حدود سه دهم 
درصد می رسد، بین این دو نوع بیماری اختالفاتی وجود دارد از جمله این که هپاتیتB  واکسن دارد و راهکار اصلی پیشگیری از این بیماری واکسیناسیون کودکان 

است که از سال ۷۱ به بعد در کشور ما به طور سراسری در حال انجام است، اما هپاتیتC واکسنی ندارد که از آن پیشگیری کنیم.



دبیر هیئت تیراندازی استان اصفهان:

رییسهیئتهزینههارامتقبلمیشود!
دبیر هیئت تیراندازی استان اصفهان درباره برگزار نشدن اردوهای تیم ملی تیراندازی و دعوت نکردن از بازیکنان منتخب این رشته، اظهار کرد: تیم ملی در سال کنونی به 
دلیل شیوع بیماری کووید -۱۹ از بازیکنان دعوت نکرده است، سال گذشته پنج نفر از اصفهان درتیم ملی عضو بودند و حدود ۱۰ نفر دعوت شده به اردوی تیم ملی داشتیم.
علی زارعی با اشاره به دلیل برگزار نشدن مسابقات تیراندازی، ادامه داد: فدراسیون هیچ مسابقه ای برگزار نکرده و می توان گفت که برنامه ای برای آن به ما اعالم نشده است، 
اما در استان اصفهان روند تمرینات تیراندازی ادامه دارد و با رعایت نکات بهداشتی و پروتکل هایی که از طرف ستاد مقابله با کرونا اعالم شده، سالن های تیراندازی در حال 
فعالیت هستند.دبیر هیئت تیراندازی استان اصفهان، درباره رعایت کردن پروتکل های بهداشتی، تصریح کرد: طبق دستوراتی که از طرف وزارت ورزش به ما اعالم شده 
است، پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنیم، اما در سالن های تیر اندازی فضا بسته است، تغییراتی در سالن اصلی هیئت تیراندازی استان اصفهان انجام دادیم که راه 
اندازی هواکش از مهم ترین آنهاست. وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال تاکنون هیچ مبلغی دریافت نکرده ایم و حمایت های مالی را از قربانی، رییس هیئت تیراندازی 

دریافت کردیم و او از حساب شخصی خود حقوق و مزایای کادر را پرداخت می کند.
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»قلعهنویی«وپشتپردهیکشوکسنگینعصبی!
 فصلی که آرام آرام به اتمام آن نزدیک می شویم، برای امیرقلعه نویی فصل متفاوتی بوده است. او با 
امید زیاد و با یک پیروزی پر گل لیگ برتر این فصل را شروع کرد؛ اما پیش از پایان سال در اسفندماه 

و در پی چندین مصدومیت، سپاهان که به 
قطر رفته بود، سه هیچ مقابل السد زانو زد 
تا در بازی سرنوشت ساز لیگ که بالفاصله 
بعد از قطر و پیش از شیوع شدید کرونا، 
بدون حضور تماشاچی قرار بود در نقش 
جهان برگزار شــود، مقابل پرســپولیس 
به میــدان نیاید. البتــه قلعه نویی هرگز 
موضوع فرار از مسابقه را به گردن نگرفت 
و این مسئله را به حضور پرتعداد هواداران 
ســپاهان که به برگــزاری بــازی بدون 

تماشاگر اعتراض داشتند، ربط داد.این مســئله مدت ها خبر یک فوتبال ایران و یکی از مهم ترین و 
جنجالی ترین اتفاقات لیگ امسال و شاید همه ادوار لیگ بود که به نوعی تکلیف قهرمانی را نیز روشن 
کرد. پس از آن بود که قلعه نویی به طعنه و به خشم دوره تازه ای را در رابطه با هواداران سپاهان تجربه 
کرد؛ همان هایی که برای حضور او در جمع طالیی پوشان سر و دست می شکستند، پس از مسجل 
شدن قهرمانی پرسپولیس، مخالفت ها را علیه وی شروع کردند و این چیزی نیست که قلعه نویی به 
آن عادت داشته باشد. او حتی زمانی که در استقالل بوده، چندباری به صورت مستقیم از هواداران گله 
کرده است؛ اتفاقی که هیچ مربی ای در حال حاضر شجاعت انجامش را ندارد، اما قلعه نویی به واسطه 
برخی تحرکات روی سکوها، ابایی از انتقاد از برخی جریان های هواداری داخل تیم نداشت.او با این 
فشار و در شرایطی که شاید دوست نداشت، رقابت های لیگ برتر را دوباره آغاز شود، وارد مسابقات 
شد و دوگانگی پیش آمده کار را به جایی کشاند که سپاهان و قلعه نویی عجیب ترین نتایج چند وقت 
اخیرشان را بگیرند؛ آنها تساوی های متعدد و یک شکســت غیرمنتظره را پشت سرگذاشتند و در 
بازی آخر و در شرایطی که فشار رو به افزایش بود، با وجود اخراج سروش رفیعی در نیمه اول، از تک 
گل خود  محافظت کردند و برنده از دیدار نفت آبادان بیرون آمدند؛ دیداری که قلعه نویی در پایانش 
گفت، سخت ترین ســاعات دوران حرفه ایش را در همین بازی سپری کرده است.چهره قلعه نویی 
وقتی برنامه فوتبال برتر او را در پایان همین بازی نشان می داد، مشخص بود با وجود این پیروزی با 
ارزش، چندان هم از به دست آوردن این نتیجه خوشحال نیست و انگار مسائلی که او در خلوت نام 
آنها را بی معرفتی می گذارد، روی وی تاثیر گذاشته و باعث شده از فوتبال آن حظ و لذت الزم را نبرد. 
در حالی که تیم متفاوت ســپاهان در دیدار مقابل نفت با چهره های جدیدش فداکارانه بازی کرد و 
برد را برای سرمربی اش به ارمغان آورد.قلعه نویی اما در طول 45 دقیقه ای که تیمش ۱۰ نفره مقابل 
نفت به مقاومت مشغول بود، به چیزهای دیگری فکر می کرد. بعد از   4 سال کار در سپاهان و کسب 
دو قهرمانی، یک نایب قهرمانی و احتماال کسب یکی از مقام های دوم تا چهارم در رقابت های لیگ 
نوزدهم، رفتارها او را آنقدر آزار داده که منجر به شوک و حمله عصبی بامداد شنبه بشود؛ اتفاقی که باعث 
شد قلعه نویی را به آی سی یو ببرند و بعد از رسیدگی وی را به بخش منتقل کنند.سرمربی سپاهانی ها 
که در رابطه با مقصد آینده اش حرف های مختلفی زده می شــود، 56 ســاله است و هنوز فاصله ای 
دراز تا بازنشستگی دارد. اما اتمسفر فوتبال ایران سخت تر و بی رحم تر از گذشته ،قلب این سرمربی 
پرافتخار را آزار داده و شاید به قول افشین قطبی سوراخ کرده است. این هشداری برای همه مربیان 
شاغل در فوتبال ایران است؛ اینکه هیچ نتیجه ای، حتی 5 قهرمانی در لیگ برتر باعث نمی شود شما 
زندگی آسوده ای به عنوان یک سرمربی داشته باشــید و سال های سال از خزانه خود مصرف کنید؛ 
البته اگر این موضوع را با قلعه نویی در میان بگذارید، به شما خواهد گفت من یک استثنا هستم، و اال 
مربیان زیادی هستند که هرگز جامی به دست نیاورده اند، اما این فشار را هم هرگز تجربه نکرده اند. 

او می گوید چرا فقط قلعه نویی !؟

تنها نماینده فوتبال ساحلی اصفهان آماده حضور در لیگ برتر می شود؛

صنعت فرش حداد به دنبال شگفتی سازی

قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال  سمیهمصور
ساحلی روز دوشنبه در شرایطی برگزار شد 
که تیم صنعت فرش حداد به عنوان نماینده اصفهان در این رقابت ها 
حضور می یابد. تیم صنعت فرش حداد برای نخستین بار جواز شرکت 
در مسابقات لیگ برتر فوتبال ســاحلی کشور را به دست آورد.هدایت 
این تیم بر عهده علی نادری است؛ نادری سال گذشته مسئولیت فنی 
تیم فوتبال ساحلی صنعت فرش حداد را پذیرفت و توانست این تیم 

را به رقابت های لیگ برتر برساند.
سرمربی تیم فوتبال ساحلی صنعت فرش حداد در رابطه با وضعیت 
این تیم اظهار کرد: تقریبا چهل روز اســت که تمرینات سطح باالیی را 
شروع کردیم، اما وضعیت زمین خوب نیســت، کیفیت ماسه پایین 
است، رختکن و سرویس بهداشــتی نداریم که معضل بزرگی است. 
با وجود تمــام این کمبودها تمرین می کنیم و برای مســابقات آماده 

هستیم.
وی با بیان این که شــهرهایی کــه می خواهند برای مســابقات لیگ 
برتر فوتبال ســاحلی میزبانی بگیرند باید اعالم کننــد، تصریح کرد: 
استانداردهای ورزشگاه ها ارزیابی می شود و طبق آن میزبانی را به یک 
شهر می دهند که شــامل حال اصفهان نمی شود.سرمربی تیم فوتبال 

ساحلی صنعت فرش حداد اضافه کرد: مســئوالن شهرداری، هیئت 
فوتبال و اداره کل ورزش و جوانان اصفهان قول داده اند که ورزشگاه را 
تجهیز کنند، زمان داریم برای تکمیل زمین و گرفتن میزبانی ولی اگر 
درست نشــود میزبانی را از ما می گیرند و مجبوریم در شهرهای دیگر 

مسابقه دهیم.
نادری در خصوص وضع بازیکنان تیم، خاطر نشــان کرد: بعد از چهار 
سال که اصفهان در لیگ برتر فوتبال ساحلی حضور نداشت، توانستیم 
با یک تیم جوان به ســطح اول باز گردیم با این تفاوت که چند ســال 
از دیگر استان ها عقب هستیم.وی ادامه داد: زمانی که شروع کردیم 
قصد داشتیم بیشتر از جوانان شهرمان اســتفاده کنیم که این اتفاق 
افتاد و یک عــده جوان اصفهانــی را دور هم جمع کردیــم.وی ادامه 
داد: زمان الزم است تا به آمادگی الزم برســیم و امیدواریم با حمایت 
مسئوالن و مدیریت باشگاه حداد به چیزی که مدنظر داریم دست پیدا 

کنیم، برنامه ما قهرمانی بعد از سه سال در لیگ ایران است. 
نادری با اشاره به اینکه پتانســیل و بازیکن خوب فوتبال ساحلی در 
اصفهان وجود دارد، گفت: باید روی بازیکنان مستعد کار شود تا بعد از 
حدود سه سال یک بازیکن کامل شوند. فوتبال ساحلی تکنیک هایی 
دارد که بازیکن برای آموختن آنها نیاز به زمان دارد. بهترین فوتبالیست 

دنیا هم که وارد فوتبال ساحلی شود حداقل یک سال زمان می خواهد 
تا به شرایط ایده آل برسد.وی افزود: فوتبال ساحلی بحثی تخصصی 
اســت که خیلی از افراد متوجه آن نیســتند، باید بیایند و ببینند برای 

رسیدن بازیکن به شرایط آرمانی چقدر زمان الزم است.

نمایندهاصفهانحریفانخوددرمرحلهنخست
لیگبرترفوتبالساحلیراشناخت

بر  اســاس قرعه کشــی صورت گرفته در گروه نخست این مسابقات 
تیم های پارس جنوبی بوشــهر، شــاهین خزر رودســر، شــهرداری 
بندرعباس و منطقــه آزاد چابهار، در گروه دوم تیم های گلســاپوش 
یزد، شهریار ســاری، دریانوردان بوشــهر و فرش حداد اصفهان  و در 
گروه ســوم نیز تیم های ایفا اردکان، سپاهان شهرداری سمنان، موج 
سواران نوشــهر و ملوان گناوه حضور دارند. در این دوره از رقابت ها ۱2 
تیم شــرکت کننده در 3 گروه 4 تیمی با هم رقابت می کنند.تیم های 
اول و دوم هر گروه به صورت مســتقیم به همراه دو تیم برتر ســوم 
به مرحله بعدی صعــود می کنند. همچنین بدترین تیم ســوم از نظر 
 امتیازی به همراه 3 تیم چهارم گروه ها برای بقــا در لیگ برتر تالش

 خواهند کرد.

بازیکن تم ملی بسکتبال بانوان اظهار کرد: شرایطی 
که بعد از شــیوع کرونا به وجود آمده است، شرایط 
سخت و برای همه نیز یکسان است و ورزشکار و غیر 
ورزشکار هم نمی شناسد.معصومه اسماعیلی زاده 
تصریح کرد: در این مدت تا جایی که شرایط مهیا بود 
و سالمتی به خطر نمی افتاد، سعی کردم تمریناتم را 
ادامه دهم که البته بیشتر این تمرینات عمومی بود، 
چرا که تمرینات تخصصی در سالن امکان داشت؛ با 
تمریناتی که انجام دادم، سعی کردم استقامت بدنم 
پایین نیاید و عضالتم تحلیل نرود.وی با بیان اینکه 
بیشتر تمرینات را در منزل و در فضای باز انجام داده 
ام، گفت: تمرینات را انفرادی دنبا کــردم، اما به هر 
حال نمی توانم بگویم آمادگی کامل و عالی دارم، اما 
تا جایی که توانستم و شرایط مهیا بود سعی کردم با 

تمرینات محدود و ساده، آمادگی را تا حد خوبی نگه 
دارم و بدنم کمترین افت را داشته باشد.اسماعیلی 
زاده بیان کرد: در حال حاضر چیزی در مورد برگزاری 
لیگ مشخص نیســت و تا کنون من اصال نمی دانم 
بازی ها برگزار می شود و از باشگاه هم خبری نیست 
و اصال نمی دانم باشگاه نامی نو که دو سال اسپانسر 
بوده امسال نیز می خواهد اسپانسر باشد و یا خیر.

بهترین بازیکن بسکتبال کشــور در سال های ۹6 و 
۹7 ادامه داد: در اصفهان مهم ترین مشــکل رشته 
بسکتبال مشکل مالی است، چرا که ما همیشه هر 
کجا که می رویم مشــکل مالی زودتر از ما آنجاست 
و این در شرایط اقتصادی کنونی کار را بسیار سخت 
می کند.معصومه اسماعیلی زاده عنوان کرد: از همان 
بچگی که من بســکتبال را شــروع کردم یک خانه 

بسکتبال در اصفهان داشتیم، که فکر می کنم 25 تا 
3۰ سال از عمر آن می گذرد و  در حال حاضر این خانه 
بسکتبال شکل و شمایل نداشته و همچنین زمینش 
هم کیفیت مناســبی ندارد، که امیدوارم این سالن 
درست شــود و یا یک ســالن جدید برای بسکتبال 
احداث شــود، چرا که این سالن مناسب نیست و از 
طرفی سالن های کمی هم در اصفهان برای بسکتبال 
داریم؛ امیدورام روزی بتوانیم سالن درخور بسکتبال 

اصفهان  داشته باشیم.

بازیکن تیم ملی بسکتبال بانوان:

هرکجامیرویم،مشکالتمالیزودترازماآنجاست

خبر روز

تالشرییسبایرنبرایبرگزاریمراسمتوپطال
رییس اجرایی باشگاه بایرن مونیخ تاکید کرد که این باشگاه به دنبال متقاعد کردن فرانس فوتبال 
برای صرف نظر کردن از لغو مراسم توپ طالست. فرانس فوتبال که این مراسم را هر ساله برگزار می 
کند چند روز پیش اعالم کرد که باتوجه به تعطیلی زیاد فوتبال در سال 2۰2۰ به خاطر ویروس کرونا 
توپ طالی امسال اهدا نخواهد شد.کارل هاینس رومنیگه، رییس اجرایی بایرن مونیخ گفت: به 
استثنای لیگ فرانسه همه لیگ ها برگزار شدند و به همین خاطر انتظار داریم که مراسم توپ طال 
هم برگزار شود تا بهترین بازیکن انتخاب شود.او ادامه داد: لغو مراسم توپ طال روی لواندوفسکی 
تاثیر منفی می گذارد. او فصل درخشانی را پشت سر گذاشــت و توانست 34 گل در بوندسلیگا به 
ثمر برساند. شــاید او بهترین فصل دوران فوتبالی اش را تجربه کرده باشد. متاسفانه از شانس بد 
این بازیکن، فرانس فوتبال اعالم کرده که توپ طالی امسال را اهدا نمی کند. ما از این تصمیم غیر 
عادالنه خوشــحال و راضی نیســتیم.رییس اجرایی بایرن در ادامه گفت:من قول می دهم که با 
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا صحبت کنم تا او مســئوالن فرانس فوتبال را متقاعد به برگزاری این 

مراسم کند. 

راهحلجدیدمنچستریونایتدواینترمیالندرمورد»سانچس«
الکسیس ســانچس در همان هفته های ابتدایی انتقال به اینتر دچار مصدومیت شدیدی شده و 
بخش زیادی از فصل را از دست داد؛ اما این ستاره شــیلیایی در هفته های اخیر تبدیل به یکی از 
بهترین بازیکنان سری آ شده و نقش مهمی در به ثمر رسیدن گل های اینتر ایفا کرده است.قرارداد 
الکسیس سانچس با اینتر قرضی است و منچستریونایتد نیز تا به حال اجازه تمدید قرارداد او برای 
حضور در ادامه فصل و لیگ اروپا را صادر نکرده و به نظر عالقه ای به تقویت یکی از رقبای مستقیم 

خود در مسیر قهرمانی ندارد. 
اینتر به شــدت خواهان حفظ الکسیس ســانچس اســت و حقوق باالی این بازیکن نیز یونایتد 
را مردد به ادامه همکاری کرده، اما اســپورت مدیاســت مدعی شــد راه حلی جدید ممکن است 
باعث ماندن الکسیس سانچس در ســن سیرو شــود.اینتر قصد دارد یک فصل دیگر این ستاره 
شــیلیایی را حفظ کند، اما در تابســتان ســال 2۰2۱ باید او را به صورت دائم خریداری کند و مبلغ 
توافقی نیز احتماال ۱5 میلیون پوند خواهد بود. اینگونه دیگر یونایتد برای  پرداخت حقوق سانچس 
لزومی نخواهد دید؛ اما مبلغ فروش این بازیکن را در تابســتان بعدی دریافت خواهد کرد. به نظر 
 می رســد یونایتد این پیشــنهاد را قبول کند و احتماال به زودی توافق نهایــی بین طرفین حاصل

 خواهد شد.

بمبرئالبایکسالتاخیرمنفجرمیشود!
با وجود  مطرح شــدن نام های فراوان، رئال مادید در تابســتان امســال برنامــه ای برای خرید 
بازیکنان بزرگ ندارد و نشــریه اسپورت در گزارشــی مدعی شــد آنها قصد دارند بودجه فعلی را 
به خرید کیلیان امباپــه در تابســتان 2۰2۱ اختصاص دهند. فلورنتینو پرز در تابســتان امســال 
در مورد همه انتقال هــای احتمالی برنامه ریزی کــرده و خرید بزرگی در راه نیســت. هدف رئال 
مادرید این اســت که چند چهره جدید به ترکیب تیم اضافه شــود، اما اکثریت ترکیب یکســان 
و ماننــد فصل جاری خواهنــد بود. خامس رودریگز، دنی ســبایوس، ســرجیو رگیلــون، بورجا 
مایورال و گرت بیل به فروش می رســند و مهره هــای جدید نیز از پول فروش ایــن نام ها راهی 
رئال مادرید می شــوند.بدین ترتیب از بودجه باشگاه رقمی در تابســتان امسال خرج نمی شود 
و تمام این رقم پس انداز شــده و در ســال آتی به خرید کیلیان امباپه تخصیــص خواهد یافت.. 
بدین ترتیب به نظر می رســد بلندپروازی های فلورنتینو پرز ادامه خواهد داشــت و احتمال دارد 
 در سال 2۰2۱ شــاهد رقم خوردن گران قیمت ترین خرید تاریخ فوتبال، یک بار دیگر از سوی رئال 

مادرید باشیم.

فوتبال جهان

سمنان،مهدگردشگری
ورزشیکویرکشور

سرپرســت فدراســیون موتورســواری و 
اتومبیلرانی در ســفر به استان سمنان گفت: 
مالقات بســیار خوبی با جانعلــی، مدیر کل 
ورزش و جوانان و عســگری، رییس هیئت 
موتورســواری و اتومبیلرانی استان داشتم و 
به نظرم این استان ظرفیت های بزرگی برای 
توسعه این رشته دارد.مازیار ناظمی گفت:در 
مالقاتی که چنــدی قبل با آقای ســلطانی 
فر داشــتم با نظر ایشــان موضوع توســعه 
گردشگری ورزشی با استفاده از ظرفیت های 
فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی را دنبال 
می کنم.وی افزود:ســمنان مهد گردشگری 
ورزشی کویر اســت و به دنبال ظرفیت های 
بیشــتر برای توسعه رشــته موتورسواری و 
اتومبیلرانــی در حاشــیه نوار شــمالی کویر 
هستیم و معتقدم رالی های کویر فرصت های 
بزرگ ملی و بین المللی را برای فدراسیون و 
کشــور ایجاد می کند.سرپرست فدراسیون 
موتورســواری و اتومبیلرانــی گفــت : هم 
مدیریت ورزش و جوانان استان و هم رییس 
هیئت از مدیران جوان، خوشــنام و پرانگیزه 
ورزش کشور هستند و امیدوارم برنامه های 
آینده این فدراســیون در بخش گردشگری 
ورزشی در این اســتان نتایج خوبی داشته 
باشــد.ناظمی  ادامه داد:جاذبه های کویر در 
زمره زیرساخت های بوم گردی یا اکوتوریسم 
قرار دارد که در ایران به واســطه اقلیم گرم و 
خشک به خصوص در ســال های اخیر مورد 
توجه بیشــتری قرار گرفته اســت.جانعلی، 
مدیر کل ورزش و جوانان سمنان نیز قول داد 
مکانی در استادیوم سمنان به آکادمی هیئت 
موتورسواری و اتومبیلرانی استان اختصاص 
دهد.همچنیــن سرپرســت فدراســیون 
موتورسواری و اتومبیلرانی اظهار کرد: برای باال 
بردن مهارت ها در تهران و سایر شهرستان ها 
دوره هایــی به صورت حضوری برگزار شــده 
است.ناظمی بیان کرد: آموزش های آنالین 
نیز در دســتور کار قــرار گرفته و طــی 6 ماه 
گذشــته 3۰ دوره آنالین آموزشی در سطح 

کشور برگزار شده است.

مسئوالن شهرداری، هیئت فوتبال و اداره کل ورزش و 
جوانان اصفهان قول داده اند که ورزشگاه را تجهیز کنند، 
زمان داریم برای تکمیل زمین و گرفتن میزبانی ولی 

اگر درست نشود میزبانی را از ما می گیرند

در حاشیه

وز عکس ر

رییسفدراسیون
بسکتبالازباشگاه
ذوبآهنبازدیدکرد

 ســید رامیــن طباطبایــی، رییس 
فدراســیون بســکتبال با حضور در 
محل ستاد باشگاه فرهنگی ورزشی 
ذوب آهــن اصفهــان با تعــدادی 
 از مســئوالن ایــن باشــگاه دیدار 

و گفت وگو کرد. 



چهارشنبه 8 مرداد  1399 / 8 ذی الحجه 1441/ 29 جوالی 2020/ شماره 3032
معاون شهردار اصفهان خبر داد:

 بهره برداری از 9 کیلومتر مسیر حلقه حفاظتی شهر 
تا نیمه سال آینده

معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: اجرای کیلومتر چهار تا هفت حلقه حفاظتی شهر 
حدفاصل روستای بهاران تا تقاطع آفتاب شامل مســیر رینگ و دو پل آغاز شده است.ایرج مظفر   
افزود: آزادسازی سه کیلومتر مســیر حلقه حفاظتی شهر به عرض ۷۶ متر همچنین ایجاد رمپ ها 
و لوپ تقاطع قهجاورستان توسط منطقه ۱۵ شــهرداری در حال انجام است.معاون عمران شهری 
شهردار اصفهان با اشاره به وضعیت پروژه آفتاب، گفت: اواخر سال گذشته این پروژه تا مسیر بلوار 
فرزانگان و ۱.۵ کیلومتر رینگ در منطقه ۱۴ به اتمام رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت.وی ادامه 
داد: از حدود ۲۵ ســال پیش یک معضل ترافیکی بزرگ به واســطه تردد خودروهای سنگین در 
قسمت شمال شرق اصفهان در مناطق ۱۴ و ۱۰ شهرداری وجود داشــت و هر ۲۰ روز یک بار شاهد 
تصادف منجر به فوت در این محور بودیم که با اجرای پروژه آفتاب تا مسیر بلوار فرزانگان، خیابان 
بعثت، سه راه نقشینه و میدان جوان از تردد خودروهای ســنگین رهایی پیدا کرد و آمار تصادفات 
به طور چشــمگیری کاهش یافت.مظفر خاطرنشان کرد: سال گذشــته بودجه در نظر گرفته شده 
برای اجرای پروژه حلقه حفاظتی شهر ۱۲۰ میلیارد تومان بود که امسال به رقم ۲۷۰ میلیارد تومان 
افزایش یافته و به دو برابر سال گذشته رسیده است.وی اظهار کرد: ادامه مسیر حلقه حفاظتی شهر 
حدفاصل کارخانه قند تا اتوبان فرودگاه به طول ۷.۵ کیلومتر در دستور کار سال جاری شهرداری قرار 
دارد و عملیات اجرایی آن از سمت کارخانه قند و تقاطع آفتاب آغاز شده است.معاون عمران شهری 
شهردار اصفهان با بیان اینکه عملیات اجرایی ادامه مسیر پروژه از پل آفتاب تا ورودی محله بهاران 
به طول چهار کیلومتر آغاز شده و تا ۱۰ ماه آینده این بخش نیز به اتمام می رسد تا ادامه آن به پروژه 
مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح سردار شهید سلیمانی برسد.وی خاطرنشان کرد: ۹ کیلومتر 
طول مسیر پروژه بزرگ حلقه حفاظتی شهر تا پایان نیمه نخست سال آینده به بهره برداری می رسد.

مظفر با بیان این که پروژه حلقه حفاظتی یک پروژه شــاخص در مقیاس استانی است زیرا دور تا 
دور شهر اصفهان و پنج شهر اطراف را در بر می گیرد، افزود: طول مسیر پروژه حلقه حفاظتی شهر ۷۸ 
کیلومتر با عرض مناسب است به طوری که چهار الین مسیر رفت، چهار الین برگشت در تندرو و دو 

مسیر کندرو برای آن در نظر گرفته شده است.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان:

بار ترافیکی در منطقه 12 کاهش می یابد
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان از پیشرفت ۶۳ درصدی پروژه خیابان سازی آرمان در این منطقه 
خبر داد و گفت: این پروژه شــهریور ماه ســال جاری مورد بهره برداری قــرار می گیرد.علی باقری 
اظهار کرد: پروژه خیابان ســازی آرمان با اتصال خیابان مفتح به آزادگان باعث کاهش بار ترافیکی 
خیابان های امین، مفتح و ۱۷ شهریور خواهد شد.وی افزود: از دیگر مزایای احداث خیابان آرمان 
رشد ارزش ملک در منطقه ۱۲ و تسهیل دسترسی ساکنان این محله به دیگر خدمات سطح منطقه 

است.
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با بیان این که خیابان سازی آرمان خرداد ماه سال جاری با حضور 
مدیران شهری که کلنگ زنی شد، گفت: با توجه به دستور شهردار اصفهان مبنی بر اتمام این پروژه تا 
نیمه نخست سال جاری، عملیات اجرایی در دو شیفت کاری در حال انجام است و تا شهریور ماه به 
بهره برداری خواهد رسید.وی گفت: این خیابان به طول ۵۰۰ متر و عرض ۳۰ متر و دارای فضاسازی 
زیبا و به روز با مبلغی بالغ بر ۳۷۸ میلیارد ریال در حال اجراســت.باقری ادامه داد: در طراحی این 
خیابان فضای سبز زیبا و مسیرهای مناسب برای تردد عابران همچنین مبلمان شهری در نظر گرفته 
شده است.وی خاطرنشان کرد: این منطقه خدمات خود را در سطح منطقه به صورت یکسان عرضه 

می کند تا رشد حوزه اقتصادی و فرهنگی در آن به طور برابر باشد.

رییس شورای اسالمی استان:

واگذاری امور شهر به مردم، تنها راه برون رفت از مشکالت شهری است

رییس شورای اسالمی استان اصفهان گفت: از دولتمردان و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی درخواســت می کنیم از واگذاری امور شهر به 
مردم نهراسند، چراکه راهی غیر از این برای رهایی از معضالت شهری 

وجود ندارد.
عبدا...کیانی با بیان اینکه شــهرها عالی ترین سیستم های انسانی و 
اجتماعی هستند، اظهار کرد: شهرهای ایران در حوزه برنامه ریزی، اجرا 
و نظارت و همچنین در مدیریت شهری دچار چالش ها و مسائل بسیار 

جدی و حاد هستند.
وی افزود: در زمینه برنامه ریزی شــهری، طرح های توســعه شهری 
به شــدت درگیر ســاختار غیرمشــارکتی و دولت محور هســتند و از 
واقعیت های زمانه و تحوالت شهری کامال دور افتاده اند، به همین دلیل 
شاید ۳۰ درصد اهداف طرح های توسعه شهری از جمله طرح جامع، 

طرح تفصیلی و طرح های ساماندهی و بازسازی محقق نمی شود.
 رییس شورای اسالمی استان اصفهان ادامه داد: در تهیه این طرح ها 
مردم هیچ جایگاهی ندارند. متاسفانه نظام برنامه ریزی در ایران و به 
ویژه در خصوص مسائل شهری یک نظام کامال متمرکز دولتی و با نگاه 
بخشی نگر و فاقد نگاه آمایش سرزمینی و فاقد جامعیت است.کیانی 
افزود: امروز در زمینه تهیه طرح های توســعه شــهری، شورای عالی 

معماری و شهرســازی وزارت راه و شهرسازی و ... اجرا و نظارت بر این 
طرح ها را بر عهده دارند که متاسفانه هماهنگی و تعامل میان دستگاه 
های اجرایی وجود ندارد.وی با تاکید براینکه در واقع متولی اداره شهر 
باید واحد باشد، گفت: تکه پاره کردن شهرها و تقسیم آن بین سازمان 
های مختلف، بزرگ ترین آسیب را به شهر وارد می کند. با وجود تاکید 
برنامه های سوم و چهارم توسعه مبنی بر واگذاری وظایف به شهرداری 
ها متاسفانه این امر مغفول مانده اســت، درحالی که اگر می خواهیم 
شــهرها را مدیریت کنیم راهی جز مدیریت واحد شهری وجود ندارد.

رییس شورای اسالمی استان اصفهان تصریح کرد: در ایران که اقتصاد 
دولتی دارد، متاسفانه سهم کمک های دولتی به شهرداری ها کمتر از ۱۰ 
درصد است و در کشورهایی که با اقتصاد غیردولتی و آزاد اداره می شوند 
شهرداری ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمک های دولتی 
دریافت می کنند.کیانی با بیان اینکه امروز نباید منابع مالی شهرداری 
ها از فروش تراکم یا جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ تامین شود و این 
بزرگ ترین اشــتباه اســت، افزود: تامین منابع مالی از خالف سازی 
یعنی تشویق و کمک به توســعه تخلفات شهری. در واقع قانون، مردم 
و شهرداری ها را تشویق به خالف می کند که مخالف روح قانون است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری ها با مشکل پرداخت حقوق پرسنل خود 

مواجه هستند، گفت: از نظر حقوقی قانون شهرداری ها بسیار قدیمی 
است و به هیچ وجه با تحوالت سریع امروزی هماهنگ نیست. شاکله 
اصلی قانون شــهرداری ها مصوب سال ۱۳۳۴ اســت و هنوز دست 
نخورده باقی مانده اســت، درحالی که مدیریت امروزه شــهر باید یک 

مدیریت مشارکتی و خالق باشد.
رییس شورای اسالمی اســتان اصفهان گفت: شهرداری ها باید از یک 
سازمان خدمات رسان تبدیل به یک نهاد اجتماعی موثر و با نفوذ در شهر 
شوند، در عین حال که باید بتوانند توسعه جامعه مدنی را محقق کنند.

کیانی، از دولتمردان و نمایندگان مجلس شــورای اسالمی خواست از 
واگذاری امور شهر به مردم نهراسند و گفت: راهی غیر از این برای رهایی 
از معضالت شهری وجود ندارد. مسیر توســعه شهرها و کشورها تنها از 
این مســیر می گذرد، اما اگر امروز نتوانیم اعتماد کنیم و کار را به مردم 
واگذار نکنیم، فردا از زیان های آن در امان نخواهیم بود.وی با بیان اینکه 
اعتماد به مردم و اعتماد به شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداری 
ها، تامین مالی، اصالح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آن ها راه 
برون رفت از مشکالت شهری است، خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم 
شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با 

مقاومت روبه رو شود، اما تنها راه نجات بیمار است.

مدیر منطقــه هفت شــهرداری اصفهان بــا بیان 
اینکه مجموعه پروژه گلســتان شامل فضای سبز، 
مجموعه فرهنگی و ورزشی پیشرفت ۷۵ درصدی 
داشته اســت، گفت: این پروژه تا قبل از زمستان 
امســال مورد بهره برداری قرار می گیرد.علی اصغر 
شاطوری اظهار کرد: مجموعه پروژه گلستان شامل 
فضای سبز، مجموعه فرهنگی و ورزشی در زمینی 
به مســاحت ۱۷ هزار مترمربع در خیابان گلستان 
نزدیک چهارراه هســا در حال احداث اســت.وی 
افزود: این پروژه دارای ۱۸۰۰ متر فضای ورزشــی 
و ســالن های جنبی، ۲۴۰۰ مترمربع ســاختمان 
فرهنگی در ســه طبقه و مابقی آن به فضای سبز 
اختصاص یافته است.مدیر منطقه هفت شهرداری 
اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های انجام شده در 
این منطقــه، تصریح کرد: پیاده روســازی خیابان 
پوریای ولی و نوســازی پیاده رو غربــی خیابان 

مدرس قدیــم حدفاصل میدان شــهدا تا خیابان 
ادیب از جمله این پروژه ها به شــمار می آیند.وی 
با بیان اینکه »پارک آرزو« ابتدای خیابان شهدای 
فاطمیه در محل شــهر شادی های ســابق آماده 
افتتاح اســت و در یکی از برنامه های »هر یکشنبه 
یک افتتاح« مــورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، 
افزود: پارک آرزو با توجه به ســرانه پایین فضای 
سبز جنوب چمران در زمینی به وسعت ۹ هزار متر 
مربع و با دید تخصصی کودکان و نوجوانان احداث 
شده است.شاطوری ادامه داد: اسباب بازی های 
پارک آرزو علمی بوده و بخشــی از آنها بر اســاس 
قوانین فیزیک طراحی شــده اســت.وی افزود: 
در پارک آرزو نورپردازی، مبلمان شــهری، زمین 
اسکیت و بازی های چند منظوره در نظر گرفته شده 
و فضای ســبز آن منحصر به فرد اجرا شده است.
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
در مجاورت پارک آرزو، فرهنگ ســرای تخصصی 
کــودک و نوجــوان در زمینی با مســاحت بالغ بر 
۵۰۰ مترمربــع در حال احداث اســت، گفت: این 
پروژه تاکنون بیش از ۸۰ درصد پیشــرفت داشته 

و مراحل پایانی آن در حال انجام است.وی اظهار 
کرد: تملک، آزادســازی و احــداث خیابان زرین 
حدفاصل خیابان گلســتان تا خیابان سعدی نیز 
در دستور کار قرار گرفته و تاکنون بیش از ۹۰ درصد 
آزادسازی آن انجام شــده است.شاطوری با بیان 
اینکه در بودجه ســال جاری منطقــه هفت اعتبار 
مورد نیاز برای احــداث خیابان زرین در نظر گرفته 
شده است، خاطرنشان کرد: احداث خیابان زرین 
به بافت قدیمی و ریزدانه این نقطه از شــهر رونق 
می بخشد.وی ادامه داد: در حال حاضر حدود چهار 
پالک مســکونی و دو پالک زمین برای آزادسازی 
مسیر خیابان زرین باقی مانده که در مرحله توافق 
با مالکان هســتیم. مدیر منطقه هفت شهرداری 
اصفهان با بیان این که ادامه خیابان شهید احمدی 
حدفاصــل میدان حج تــا بزرگراه بعثــت از دیگر 
پروژه های این منطقه به شــمار می آید، گفت: در 
بودجه امسال اعتبار الزم برای آزادسازی این پروژه 
در نظر گرفته شده و انتظار داریم شهروندان برای 
تســریع در فرآیند آزادســازی، همکاری الزم را با 

شهرداری داشته باشند.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان خبر داد:

پارک آرزو آماده بهره برداری است

با وجود تاکید برنامه های سوم و چهارم توسعه مبنی 
بر واگذاری وظایف به شهرداری ها متاسفانه این امر 
مغفول مانده است، درحالی که اگر می خواهیم شهرها را 

مدیریت کنیم راهی جز مدیریت واحد شهری وجود ندارد

عمارت هنرمند، میزبان برنامه شاهنامه خوانی
عمارت هنرمند، میزبان برنامه شاهنامه خوانی بود و غالمرضا خوشحال پور، نقال پیشکسوت اصفهان 
که همگان او را با نام هنری بستور می شناسند، ساعتی مهمان ویژه  این برنامه شد. خوشحال پور، با بیان 
اینکه نقالی را از پدربزرگش آموخته، به شرح ۳۸ سال فعالیت  هنری خود پرداخت و نسبت به مهجور 
بودن شاهنامه در بین نسل جوان انتقاد کرد.وی گفت: صادق نبودن و از گذشته تعریف نکردن ما برای 
فرزندان مان باعث شده تا شاهنامه خوانی در بین نسل جوان، حضور کم رنگی داشته باشد و جوانان ما با 
تاریخ کهن ایران آشنایی نداشته باشند.این شاهنامه خوان خاطرنشان کرد: بها دادن به ادبیات کهن ایران 
از اهمیت باالیی برخودار است و ما باید پیشینه درخشان کشورمان را به نسل جدید منتقل کنیم تا آن ها نیز 
میل به حضور در چنین رویدادها و مجالسی را داشته باشند.خوشحال پور با تاکید بر اینکه شاهنامه خوانی 
می تواند در زندگی به هر فردی کمک کند، ادامه داد: شــاهنامه فردوســی به ما وطن پرستی، هموطن 
دوستی و دین داری را یاد می دهد و باعث می شود که ما ایرانیان یکدیگر را دوست بداریم و در سایه اتحاد 
با یکدیگر  آینده ای روشن داشته باشیم.وی افزود: اگر بتوانیم مردم ایران را با شاهنامه خوانی پرورش 
دهیم و آن ها را با آداب و رسوم کهن ایران آشنا کنیم، ایرانیان متوجه گذشته پر افتخارشان خواهند شد و 
به این فرهنگ افتخار خواهند کرد.این نقال، خواستار تداوم برگزاری برنامه های شاهنامه خوانی شد و به 
عمارت هنرمند پیشنهاد داد که به عنوان یک مرکز هنری وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان، روزهای دوشنبه اول هر ماه را به اجرای شاهنامه خوانی اختصاص بدهند بلکه بتوان از 

این طریق جوانان را با آداب و رسوم ایران کهن آشنا کرد.

احداث چهارمین خط»BRT« از غرب به شرق اصفهان
مدیر کل امور اجرایی ترافیک شهر اصفهان گفت: چهارمین خط BRT شهر اصفهان با ۱۱۰ میلیارد تومان 
 BRT اعتبار با فراهم کردن ناوگان مورد نیاز در حال احداث است.مسعود بنده خدا اظهار کرد: خط چهارم
شهر اصفهان به طول مسیر ۳۶ کیلومتر به صورت رفت و برگشت، امکان سرویس دهی به شهروندان از غرب 
به شرق اصفهان را فراهم می کند.وی با بیان اینکه چهارمین خط BRT شهر اصفهان پس از احداث، روزانه 
۶۰ هزار مسافر را جابه جا خواهد کرد، افزود: این خط با طی مسیر خیابان های هشت بهشت، فرشادی، 
آیت ا...خراسانی، باغ گلدسته، میدان امام حسین )ع(، خیابان های آیت ا... شمس آبادی، شیخ بهایی، 
جهاد و آتشگاه، حجم زیادی از سفرهای غربی و شــرقی اصفهان و بالعکس را سرویس دهی می کند.

بنده خدا  ادامه داد: تعداد ناوگان خط چهارم BTR افزون بر ۵۷ دستگاه اتوبوس اسکانیا خواهد بود که با 
۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار مهیا و آماده سرویس دهی خواهد شد.فاز اول خط چهارم BRT افزون بر شش 
کیلومتر به صورت رفت و برگشت از شرق اصفهان، محل میدان پردیس، خیابان های هشت بهشت شرقی و 
هشت بهشت غربی همچنین هشت ایستگاه منطبق بر معماری هویت بخش ایرانی در حال احداث است.

سفارش عرضه دام زنده به صورت تلفنی مهیا شد
مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشــاورزی شهرداری اصفهان گفت:به 
مناسبت عید سعید قربان، عرضه دام زنده به صورت ثبت سفارش تلفنی برای شهروندان مهیا شد. محمد 
مجیری با تاکید به این نکته که امسال شــرایط ویژه ای به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی حاکم 
است،گفت: به منظور رفاه حال شهروندان و تهیه دام زنده به مناسبت عید سعید قربان، سامانه تلفنی 
۳۵۵۳ آماده ثبت سفارشات و عرضه دام زنده به شهروندان است.وی افزود: شهروندان برای خرید و 
ذبح دام می توانند سفارش خود را به مرکز ذبح شرعی و بهداشتی معرفی شده واقع در اصفهان کیلومتر ۵ 
جاده نایین،کیلومتر ۱۰ جاده اختصاصی فساران مجتمع کشتارگاه صنعتی دام فساران شهرستان اصفهان 
هم به صورت حضوری و هم غیرحضوری انجام دهند.مجیری تصریح کرد: روند سفارش غیر حضوری با 
شماره تلفن سامانه ۳۵۵۳ است که پس از اتصال به اپراتور براساس نوع سفارش شهروندان، دام مورد 
نظر متناسب با هزینه  ثبت و پس از واریز وجه دام و هزینه کشتار،دام انتخاب،ذبح و به صورت بسته 

بندی تهیه و به آدرس سفارش دهنده ارسال می شود.

با مسئولان
س: ایسنا

عک

خبر ویژهخبر خوان

مدیر عامل سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان خبر داد:

استمرار تعطیلی مجالس 
ترحیم در  باغ رضوان

مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان گفت: تســهیل و تســریع در انجام 
امور شــهروندان و ارائه خدمــات مطلوب با 
اســتقرار میز خدمت در آرامستان باغ رضوان 
تحقــق یافت.احمدرضا مــرادی اظهار کرد: 
سازمان آرامســتان ها بر اســاس ماده ۵۵ 
قانون شــهرداری ها وظیفه غســل ، کفن و 
دفن اموات و ســاماندهی آرامســتان های 
سطح شهر را بر عهده دارد.وی افزود: اقدامات 
این ســازمان رویکردهای فرهنگی، مذهبی، 
اجتماعی داشته  و با باورها، اعتقادات و آداب 
و رسوم مردم تعامل دارد.مدیر عامل سازمان 
آرامســتان های شــهرداری اصفهان با بیان 
این که شعار این ســازمان برای مدیریت ها 
و واحدهای زیرمجموعــه »تعامل، تعادل و 
تبادل« بوده است، تصریح کرد: همواره سعی 
شده به تمام اعتقادات شهروندان در برگزاری 
آیین های آرامســتان احترام گذاشته و تمام 
مسائل شرعی و بهداشــتی رعایت شود.وی 
خاطرنشــان کرد: در آرامســتان باغ رضوان 
گواهی های فوت صادره، ساماندهی شده و با 
حضور نماینده پزشکی قانونی به صورت شبانه 
روزی برای صدور گواهی فوت افرادی که در 
منزل فوت کرده و به سازمان منتقل می شوند، 
اقدامات الزم انجام می شود.مرادی ادامه داد: 
یکی دیگر از اقدامات در کمیته فنی آرامستان 
باغ رضوان، یکسان سازی شکل و نمای سنگ 
قبور متوفیان و عملیاتی شــدن نصب کتیبه 
متناسب با استانداردهای موجود است.وی با 
اشاره به شرایط فعلی آرامستان باغ رضوان به 
دلیل شیوع کرونا، گفت: با توجه به شیوع کرونا 
و لزوم رعایت دستورالعمل های صادر شده از 
سوی ستاد کرونا، برگزاری مراسم های ترحیم 
در آرامستان های شهر لغو شده، اما زیارت اهل 
قبور و خاکســپاری اموات با حضور حداقلی 
وابستگان متوفی و رعایت فاصله اجتماعی 

انجام می شود.

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- امور پیمانها 

اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان

م الف:926369

لکترونیکــی دولــت  ۱- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: ســامانه تــدارکات ا

)https://etend.setadiran.ir( 

زمان انتشار مناقصه در ســامانه ستاد ساعت ۸ صبح روز چهارشــنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ 

می باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ 

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ در محل سالن 

جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

 ۲- محــل تحویل اســناد مناقصــه: ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت به نشــانی 

)https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اســناد، دبیرخانه اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

۳- پیمانکاران واجد شــرایط: کلیه اشخاص حقوقی واجد شــرایط و تایید صالحیت شده 

توسط نظام فنی و اجرائی کشور

۴- صالحیت کلیه اشــخاص حقوقی می بایســت در ســامانه اطالعات عوامل نظام فنی 

و اجرائی کشــور )http://sajar.mporg.ir(  به ثبت رسیده باشــد. 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 شــماره IR ۲۶۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۴۲۱۰۷۶۷۰۲۴۲ نزد بانک مرکزی ایران به نام اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

۶- تعیین دامنه مناســبت ترین قیمت های پیشــنهادی بر اساس بخشــنامه به شماره 

۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

۷- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصهردیف
محل انجام 

کار
مدت انجام 

کار )ماه(
مبلغ برآورد )ریال(مبنای برآورد

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حداقل رتبه 
مورد نظر

۱
عملیات توسعه جنگل با بذر به مساحت 
۱۶۰۰ هکتار در منطقه سه )شماره نیاز در 

سامانه ستاد: ۲۰۹۹۰۰۳۴۵۷۰۰۰۰۱۳(

شهرستان 
شاهین شهر 

و میمه
۴

فهرست بهای 
آبخیزداری و منابع 

طبیعی سال ۹۹
۱۸/۶۵۹/۸۷۰/۰۰۸۹۳۲/۹۹۴/۰۰۰

۵ کشاورزی برای 
اشخاص حقوقی

۲
عملیات توسعه جنگل با بذر به مساحت 
۱۴۰۰ هکتار در منطقه آبخوان )شماره نیاز 
در سامانه ستاد: ۲۰۹۹۰۰۳۴۵۷۰۰۰۰۱۴(

شهرستان 
کاشان

۴
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال ۹۹

۱۶/۳۳۸/۵۲۱/۱۶۰۸۱۶/۹۲۷/۰۰۰
۵ کشاورزی برای 
اشخاص حقوقی

نوبت اول

چاپ اول
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در استان زیبا و دیدنی ایالم که به عروس زاگرس شهرت 
دارد، تنگه ها و دره های شــفگت انگیز و تماشــایی زیادی 
دیده می شــود. این تنگه ها بهترین مکان بــرای برپایی 
تورهای هیجان انگیز و داشــتن ســفری ماجراجویانه در 
دل طبیعت بکر و سرسبز این منطقه از کشورمان هستند. 
تنگه کافرین در نزدیکی شــهر بدره قرار دارد و از مهم ترین 
و پربازدیدترین جاهای دیدنی ایالم نیز به شــمار می رود. 
این تنگه در 15 کیلومتری شمال شهر بدره، سه کیلومتری 
شــمال شهرســتان ولیعصر و در جاده ایالم به سمت دره 
شهر جای دارد.بدره یکی از شهرســتان های استان ایالم 
اســت که در 80 کیلومتری ایالم و 38 کیلومتری شــمال 
غربی دره شهر قرار دارد. در این شهر، تنگه های تماشایی و 
شگفت انگیزی وجود دارند که گردشگران و طبیعت دوستان 
زیادی را به ســوی خود جذب می کنند. تنگه رازیانه، تنگه 
الماس و تنگه برنجــان از جمله این مکان هــا و جاهای 

دیدنی بدره هستند.
در سه کیلومتری شــمال شــهرک ولیعصر به طرف تنگ 
کافری، سنگ شــکنی قرار دارد که مســیر تنگه از کنار آن 
عبور می کند و کامال خاکی و شــنی است. قبل از اینکه سد 
ســیمره در این منطقه و در نزدیکی تنگــه کافرین احداث 

شود، بدون قایق می توانســتید به این تنگه برسید و حتی 
به تنگه برنجان بروید؛ اما حاال باید برای رسیدن به کافری 
قایق سواری کنید و با عبور از رودخانه خودتان را به این محل 
برســانید.تنگه کافری یکی از زیبایی های زاگرس به شمار 
می رود که پشت سد سمیره یا هینی مینی و در منطقه ای 
کوهستانی و در میان کوه های کبیرکوه، دینارکوه و مانشت 

جای گرفته است. 
یکی از علت های شکل گیری این تنگه و سایر زیبایی های 
ایالم، وجود همین ارتفاعات است. رودخانه ای که در تنگ 
کافری جریان دارد از کوه های سربه فلک کشیده و استوار 
کبیرکوه سرچشمه می گیرد که پس از عبور از میان کافرین، 
خود را به رودخانه معروف سیمره می رساند. این رودخانه 
به همراه چشمه های آب، این دره را تشکیل می دهند. طول 
این تنگ رویایی دو کیلومتر است که در ارتفاع 700 متری 
از سطح دریا قرار دارد و با داشتن چشم اندازی خیره کننده 
به رودخانه و سد سیمره، یکی از پرطرفدارترین مکان های 
دیدنی بدره محسوب می شود.شاید جالب باشد بدانید که 
تنگه کافرین نیز در گذشــته مورد توجه بوده است چنانچه 
بر اساس پژوهش های باستان شناختی، این تنگه یکی از 
مهم ترین اســتقرارهای این منطقه بوده و در آن شواهدی 

از عصر نوســنگی تا دوره های آهن و حتی ساسانی نیز به 
دست آمده اســت. بقایای معماری شامل بنای ستون دار 
با ایــوان و رواق هایی همراه با طاق های قوســی شــکل، 
طاقچه ها، پایــه ســتون های بر جای مانــده و بقایایی از 
کف های گچی و گچ بری هایی نفیس و اشــیای فلزی از 
جمله یافته های حاصل کاوش های باستان شناســان در 

این تنگه است.
جای جای تنگه کافرین پر از اعجاز و شــگفتی اســت و تا 
چشــم کار می کند می توان زیبایی های طبیعت را دید. در 
یک کیلومتری ورود بــه این تنگه، برکه آبــی به نام زمزم 
جریان دارد و در انتهای آن بقایای سدی به نام بره هله دیده 
می شود. جنگل های افســانه ای بلوط که مأمن و پناهگاه 
حیواناتی چون ســنجاب ایرانی اســت، آبشــار کافرین، 
غارهــای متعدد مانند غار شــداد، از دیگر هــم جلوه های 
تماشایی این تنگه هســتند.در کنار طبیعت چشم نواز این 
مکان، تاریخ و گذشته نیز در این تنگه خودنمایی می کند و 
غنای فرهنگی و تاریخی تنگ کافری را به رخ بازدیدکننده 
می کشــد. بقایای معماری و آثار باستانی و زیارتگاه جابر، 
گوشــه ای دیگر از دیدنی هــای این تنگــه حیرت انگیز را 

تشکیل می دهند.

آشپزی

میگو پلوی بوشهری
 میگو پلوی بوشهری، یکی از انواع غذاهای خوشمزه و لذیذ

  مردم جنوب محسوب می شود. میگو در مقایسه با سایر غذاهای
  دریایی، کالری کمتری داشته و بسیار لذیذ و خوشمزه است. البته
 روش  های خاص و متنوعی برای پخت و طبخ این غذای عالی 

و مفید وجود دارد؛ اما به طور کلی برای حداکثر کردن بهره مندی از 
خواص میگو، بهتر است که آن را بخارپز و یا کباب کنید.

مواد الزم: میگو 400 گرم،برنج 4 پیمانه،سبزی گشنیز 70 گرم،سبزی شنبلیله 
40 گرم،حبه سیر 2 عدد،پیاز متوسط یک عدد،رب گوجه فرنگی دو قاشق سوپ 

خوری،زعفران،ادویه کاری و تخم گشنیز به میزان الزم،نمک و فلفل سیاه به میزان الزم
مراحل پخت: ابتدا پیاز را پوست و نگینی خرد کرده و در ماهیتابه سرخ کنید. سپس میگوهای 

پاک شده و سبزی های خرد شده گشنیز و شنبلیله را نیز به ماهی تابه اضافه کنید و کمی 
تفت دهید. ادویه های ذکر شده را نیز اضافه و بعد از 7 تا 10 دقیقه حرارت را خاموش 

کنید. برنج را به صورت آبکش آماده کنید و بعد از چرب کردن و گذاشتن ته دیگ 
مورد نظر، به طور مساوی از مخلوط برنج و میگو داخل قابلمه بریزید.

میگو را باید ال به الی برنج بریزید و بعد از تمام شدن مواد، 
قابلمه را به مدت 30 تا 45 دقیقه روی حرارت 

مالیم بگذارید تا دم بکشد.

تنگه شگفت انگیز در ایالم

پایان فیلمبرداری »چشمه الل« در چالوس کرونا، سریال » 8۷ متر« را ناتمام گذاشت
فیلمبرداری فیلم کوتاه »چشمه الل« به کارگردانی پرستو آزاد و تهیه کنندگی 
خشایار سپهری پس از چندین جلسه فیلمبرداری در تهران و اطراف 
چالوس به پایان رسید.در این فیلم لیدا خیل نژاد، یحیی نوری، خشایار 
سپهری و حسین احمدوند به ایفای نقش پرداخته اند.»چشمه الل« 
درامی وهم  آلود است که فیلمنامه آن توسط خشایار سپهری نوشته شده 
است. تدوین »چشمه الل« توسط مبین نامور آغاز شده و ادامه پس تولید 
با صداگذاری محمدعلی درگاهی به پایان خواهد رسید.

 با وجود  اینکه پیش از این اعالم شده بود شبکه یک سیما قصد دارد 
پس از سریال »دخترم نرگس« ســریال »87 متر« به کارگردانی 
کیانوش عیاری را روانه آنتــن کند، ابتالی دو تن از عوامل پشــت 
صحنه، این سریال را ناتمام گذاشت.بنا بر این گزارش، این سریال 
از 12 تیرماه تاکنون تعطیل شده و بناست به محض سالمتی عوامل و 
در فرصت مناسب تصویربرداری به پایان برسد و زمینه برای پس تولید 
این سریال فراهم شود.

مدیر برق منطقه 7 شرکت توزیع برق اصفهان گفت: در مسیر منتهی به امامزاده 
حسن کیجعلی علیه الســالم، با توجه به تردد زیاد در طول شبانه روز، نیاز به 
احداث شبکه روشنایی بیش از پیش ضرورت پیدا کرد که در این راستا حدود 
1500 متر شبکه روشنایی در جاده امامزاده احداث و حدود 2 کیلومتراز شبکه 

فشار متوسط این مسیر نیز، بازیابی و بهینه سازی شد.
محسن معتمدی فرد  تصریح کرد: با احداث بیش از 2200 متر کابل خودنگهدار 
فشار متوســط روی شــبکه هوایی دو مداره موجود؛ امکان برکناری خطوط 
تک مداره واقع در منتهی الیه دو ضلع شرقی و غربی امامزاده میسر شد و با 
برکناری این دو خط فرسوده فشار متوســط از دو طرف جاده، امکان برخورد 
وسایل نقلیه با پایه های موجود تا حد امکان کاهش یافت.مدیر برق منطقه 

7 شــرکت توزیع برق اصفهان در ادامه گفت: احداث شــبکه فشار متوسط، 
روشنایی و برکناری شبکه فرســوده تا حد زیادی با عملیات خط گرم صورت 
گرفته است.محسن معتمدی فرد بیان کرد: عملیات خط گرم، راهی مطمئن 
برای کاهش خســارات ناشی از خاموشــی های برنامه ریزی شده، رضایت 
اجتماعی، اقتصاد حاصل از کاهش خاموشی ها و خسارت آنها، کاهش تلفات 
انرژی، پیشگیری از حادثه به دلیل رفع معایب شبکه، داشتن برق مستمرو 
کارایی باال از نتایج مهم اجرای پروژه ها با خط گرم است.وی با اشاره به اینکه 
هزینه این پروژه بالغ بر  یک میلیارد و 200 میلیون تومان بوده اســت تاکید 
کرد: با اجرای این طرح ، خطر برق گرفتگی به صفر رسید و  تعداد 300 خانوار 

روستای مجاور از مزایای این طرح برخوردار شدند.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا 
شرایط ســختی را برای همه ایجاد کرده است، گفت: در حال حاضر توجه به 
سالمت کارکنان و مشــترکین مهم ترین اصل است و رعایت اصول سه گانه 
بهداشــتی اعم از، الزام به اســتفاده از ماســک، رعایت فاصله اجتماعی و 

شست و شوی مرتب دست ها، باید در همه ادارات مورد توجه قرار گیرد.
سید مصطفی علوی، در مراسم تودیع و معارفه،رییس بهره برداری گاز مرکز 
استان و رییس اداره گاز منطقه چهار گفت:تنها چیزی که از جایگاه مدیریتی 
فرد باقی می ماند، عملکرد و خدمتی است که برای رضای خدا و مردم انجام 

شده است.
علوی، با تقدیر از زحمات رییس ســابق اداره گاز منطقه چهار بیان داشــت: 
وی در زمینه  توســعه خدمات گازرسانی و تعامل با مشــترکین، توانست با 
برنامه ریزی مناسب اقدامات شایســته ای انجام دهد و تا کنون هیچ مورد 
شکایت، نارضایتی یا کم کاری از عملکرد این منطقه گزارش نشده است.وی، 
با اشاره به اینکه قبول مسئولیت جدید، فرد را موظف می کند که تمام توان 
خود را برای انجام صحیح امور مربوطه به کار گیرد، تصریح کرد: خوشبختانه 
در حال حاضر نیروهای متخصص و با دانشی در مجموعه بهره برداری داریم 

که همراه با برنامه ریزی طی سال تداوم گاز رسانی را میسر کرده اند.علوی، 
تاکید کرد: برخورد مناسب با ارباب رجوع، توسعه گازرسانی به صنایع، تالش 
در جهت وصول مطالبات با حفظ کرامت مشترکین، دقت در نحوه و قطع و 
وصل گاز، توجه به انگیزه و رضایتمندی کارکنان و... از جمله مواردی اســت 
که انتظار می رود به درســتی و دقت بیشــتری مورد توجه مدیران و رؤسا 
قرار گیرد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، همچنین با تاکید بر ترویج 
فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تعامل با ادارات، فرمانداری و سایر 
نهاد های مردمی را از دیگر توصیه های خود به رییس جدید اداره گاز منطقه 
چهار برشــمرد و افزود: بدون تعامل، کاری صورت نمی گیــرد و می طلبد با 
مدیران تعامل مطلوب جهت برطرف کردن موانع انجام شود.علوی، درپایان 
با توصیه به وحدت و همدلی، اختالف را آفت خدمت رسانی دانست و گفت: 
اگر در مجموعه اختالفی بروز کند، دیگر نمی توان انتظار انجام کارمناســب 
داشــته و بهره وری در ســازمان بهبود پیدا کند.الزم به ذکر اســت؛ حسین 
ابراهیمی، رییس سابق اداره گاز منطقه چهار به عنوان سرپرست بهره برداری 
گاز مرکز استان و امید شبانکاره به عنوان سرپرســت اداره گاز منطقه چهار 

اصفهان منصوب شدند.

مدیر عامل گروه فوالد مبارکه از افزایش ظرفیت و احداث یک خط نورد در 
فوالد هرمزگان خبر داد.عظیمیان، در جریان برگزاری جلسه  توسعه فوالد 
هرمزگان که با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت در محل 
فوالد مبارکه برگزار شد، با اعالم این خبر گفت: بر اساس سند چشم انداز 
)1404( مقرر است که ظرفیت فوالد کشور به 55 میلیون تن برسد. بر 
همین اساس، فوالد مبارکه که در حال حاضر حدود نیمی از تولید فوالد 
کشور را برعهده دارد، در نقشه راه خود به گونه ای برنامه ریزی کرده است که 
به یاری خداوند، با اجرای طرح های توسعه ای که عمدتا در منطقه جنوب 
کشور اجرا خواهد شد، همچنان سهم 50 درصدی خود را در تولید فوالد 
کشور حفظ کند. مدیرعامل گروه فوالد مبارکه، در همین خصوص ادامه داد: 
برای تحقق این امر، عالوه بر اقدامات انجام شده در فوالد مبارکه، مجتمع 
فوالد سبا و   واحد 800 هزار تنی فوالد سفیددشت، بنا را بر آن گذاشته ایم 
که ظرفیت فوالد هرمزگان نیز از 1.5 میلیون به 2 میلیون تن افزایش 
یابد؛ ضمن این که در فوالد هرمزگان احداث یک خط نورد ورق عریض 
و همچنین احداث یک واحد احیای مستقیم به ظرفیت 900 هزار تن در 
دستور کارگروه فوالد مبارکه قرار گرفته و پیش بینی می شود با کمترین 
فوت وقت اجرا  شود و به موقع به بهره برداری برسد.مدیرعامل گروه فوالد 
مبارکه با  اشاره به اهمیت احداث خط نورد عریض در فوالد هرمزگان 
تصریح کرد: با به بار نشستن این خط تولید که ظرفیت آن 1.2 میلیون تن 
در سال است و  ورق های خاص را تولید خواهد کرد، شرکت فوالد هرمزگان 

دیگر تنها یک تولیدکننده صرف تختال نخواهد بود.
عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح های توسعه 
در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان اشاره کرد و گفت: توسعه این شرکت 
براساس طرح جامع فوالد و با هدف تامین هرچه بیشتر نیاز کشور به 
محصوالت خاص صورت می گیرد؛ از این رو ایجاد خط نورد سرد در این 

شرکت به شدت موردنیاز است.به گفته عظیمیان، در جریان احداث 
این طرح ها به گونه ای برنامه ریزی شده است که از توانایی و ظرفیت 
شرکت های داخلی بیشتر استفاده شود؛ از این رو در این فرآیند بسیاری 
از سازندگان و شرکت های داخلی وارد عرصه ساخت وساز خواهند شد 
و درعین حال فرصت های شغلی قابل مالحظه ای نیز برای جوانان ایجاد 

می شود.
در همین خصوص مدیرعامل فوالد هرمزگان نیز افزود: این افزایش 
ظرفیت با انجام اصالحاتی در واحد فوالدسازی و ریخته گری و برخی 
زیرساخت های شرکت عملیاتی خواهد شد. پروژه های متعددی در دست 
اقدام است و برخی از آن ها نیز در آینده نزدیک شروع به کار خواهد کرد.

فرزاد ارزانی همچنین در خصوص جزئیات احداث خط تولید ورق عریض 
)پلیت میل( گفت: این خط که ظرفیت آن 1.2 میلیون تن در سال است، 
زمینه دست یابی به ارزش افزوده بیشتری را فراهم خواهد کرد. به عبارت 
دیگر، شمش فوالد هرمزگان در بخش دیگری از کارخانه به ورق عریض 
تبدیل خواهد شد.وی در خصوص کاربرد  ورق های عریض تولیدی در این 
خط تولید گفت: ورق های خروجی این خط نورد در صنایع کشتی سازی، 
نفت و گاز، پتروشیمی و بسیاری از صنایع استفاده خواهد شد و با توجه 
به نیاز بازارهای داخلی و خارجی، ارزش افزوده قابل توجهی برای شرکت 

و  گروه فوالد مبارکه ایجاد خواهد کرد.
کید بر این که در حال حاضر در فوالد  مدیرعامل فوالد هرمزگان با تا
هرمزگان با استفاده از دو واحد احیای مستقیم یک میلیون و 65 هزار 
تن آهن اسفنجی تولید می شود، ادامه داد: با توجه به این که ظرفیت 
فوالد هرمزگان قراراست به 2 میلیون تن افزایش یابد، به آهن اسفنجی 
بیشتری نیاز است و به همین منظور، احداث یک مدول احیای مستقیم 
به ظرفیت 900 هزار تن در سال در این توسعه ها در نظر گرفته شده است.

مدیر برق منطقه ۷ شرکت توزیع برق اصفهان:
چراغ ها در مسیر زیارت روشن شد

در آیین تودیع و معارفه رییس بهره برداری گاز مرکز استان اصفهان مطرح شد:

توجه به سالمت کارکنان و مشترکین، مهم ترین اصل است 
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه خبر داد:

افزایش ظرفیت و احداث یک خط نورد در فوالد هرمزگان 

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