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مخالفت جمهوری خواهان ارشد کنگره با تعویق انتخابات
رهبران جمهوری خواهان در کنگره آمریکا با پیشــنهاد دونالد ترامپ برای تعویق انتخابات ریاســت 
جمهوری مخالفت کرده اند.دونالد ترامپ پنجشــنبه با ابراز مخالفت با رای دادن غیابی شهروندان از 
طریق پست به جای حضور پای صندوق های رای، خواهان تعویق انتخابات شد.بعضی ایالت ها قصد 
دارند به خاطر همه گیری ویروس کرونا و نگرانی های بهداشتی،  امکان رای دادن پستی را تسهیل کنند.

سناتور میچ مک کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه مجلس سنا و کوین مک کارتی، رهبر اقلیت جمهوری 
خواه مجلس نمایندگان از جمله افرادی هستند که با تعویق انتخابات مخالفت کرده اند.مک کانل در یک 
مصاحبه گفت:  »هیچ وقت در تاریخ این کشور، چه در زمان جنگ، چه رکود اقتصادی یا جنگ داخلی، 
ما مجبور به تعویق یک انتخابات فدرال نشده ایم. امسال هم بار دیگر راهی پیدا می کنیم که سوم نوامبر 

رای دهیم«. سناتور جمهوری خواه، لیندسی گراهام هم تعویق انتخابات را فکر مناسبی ندانست.

روسیه: 

با ترکیه درباره لیبی در حال همکاری هستیم
مسکو از همکاری با آنکارا برای حل بحران و بی ثباتی در لیبی خبر داده و گفته است در این ارتباط دو 
کشور در حال همکاری دوجانبه هستند.در این ارتباط وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد که به همراه ترکیه در رابطه با مســائل فنی مربوط به راه حل سیاسی در لیبی همکاری داریم، 
اگرچه برای دستیابی به آتش بس به زمان بیشتری نیاز است.به گفته وزارت خارجه روسیه، مسکو 
و آنکارا همچنین در حال بررسی امکان استقرار نیرو در لیبی طی مرحله آتش بس هستند.ترکیه از 
دولت مستقر در طرابلس حمایت نظامی می کند در حالی که مصر، امارات متحده عربی و روسیه از 

رقبای این دولت که در شرق لیبی مستقر هستند، پشتیبانی کرده اند.

برهم صالح:

 برگزاری انتخابات زودهنگام قطعی است
رییس جمهوری عراق طی سخنانی برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور را خواسته ای برگشت 
ناپذیر خواند.برهم صالح، رییس جمهوری عراق در سخنانی به مناسبت فرا رسیدن عید قربان اظهار 
کرد: این مناســبت ما را به هم افزایی، انســجام و وحدت تالش ها برای مقابله با چالش هایی که 
کشور در سایه شیوع کرونا و پیامدهای اقتصادی و بهداشتی با آن مواجه است، فرا می خواند. وی 
افزود: مسئولیت و وظیفه ملی همه احزاب سیاسی را به همکاری و تالش به منظور برآورده کردن 
خواسته های ملت مان در یک کشور مقتدر دارای حاکمیت، مقابله با فساد، ایجاد فرصت های شغلی 
برای جوانان و ساخت آینده ای درخور نسل های آینده فرا می خواند.برهم صالح در ادامه تاکید کرد: 
برگزاری انتخابات زودهنگام و جلب اعتماد دوباره تمامی شهروندان عراقی با تضمین عادالنه حق 

و حقوق انتخاباتی شان، خواسته ای برگشت ناپذیر است.

تنش  جدید مسکو و واشنگتن
اقدام مسکو در صدور حکم ۹ سال زندان برای یکی از ملوانان سابق نیرو ی دریایی آمریکا واکنش هایی را از 
سوی آمریکا به همراه داشته و به تنش جدیدی میان دو طرف تبدیل شده است.در ادامه برخی تنش های 
به وجود آمده میان روسیه و آمریکا، روز پنجشنبه دادگاهی در مسکو، »ترور رید«، یکی از ملوانان سابق 
نیروی دریایی آمریکا را به جرم حمله به یک افسر پلیس روسی به ۹ سال زندان محکوم کرد. سفیر آمریکا 
در روسیه در پیامی توئیتری ضمن توصیف صحنه دادگاه با عنوان »تئاتر مضحک« مدعی شد:  »امروز، 
شهروند آمریکایی، ترور رید بر اساس شواهدی بسیار مضحک که حتی قاضی دادگاه نیز به آن خندید 
به ۹ سال زندان محکوم شد. این یک تئاتر مضحک بود.« منابع روسی خبر دادند دادگاه شهر مسکو بر 
اساس بخش دوم قانون کیفری روسیه این فرد را مجرم شناخته و او را به ۹ سال زندان محکوم کردند. 

رهبر انقالب در عید قربان:

در عزاداری های محرم تابع ستاد کرونا باشید
رهبر معظم انقالب در سخنانی به مناسبت عید قربان یادآورشدند که تحریم 
مشکالتی برای ما ایجاد کرده و در این شکی نیست اما همه مشکالت ما از 
تحریم نیست.به گزارش ایسنا، آیت ا... خامنه ای طی سخنانی با مردم که 
در روز عید قربان به صورت مستقیم از شبکه یک سیما پخش شد، به بیان 

نکاتی درباره ایام ذی الحجه و وضعیت امروز کشور پرداختند.
گزیده سخنان ایشان به شرح زیر است:

 یکی از دلخوشی هایم در طول این سال ها و از حوادث پرجاذبه برای من 
دیدار با مردم بوده است اما کرونا که دشــمن حقیر و خطیری است مانع 

شده است.
 امروز همه دنیا با ابتالی همگانی مواجه اند. شاید در بسیاری از جاها هم 
کسانی باشند که به مردم کمک هایی می کنند ما فکر نمی کنم جایی مثل 

ایران تعداد افراد داوطلب برای کمک به مردم آنقدر زیاد باشد.
 عده ای از مردم در ماجرای شیوع به شدت آســیب دیدند و این را باید 
جبران کرد. این را باید مردم جبران کنند، نمی توان همه بار را بر دوش دولت 
و نهادهای شبه دولتی گذاشت، آنها هم وظایفی دارند که باید انجام دهند، 

اما کافی نیست و خود مردم هم می توانند کمک کنند.
 در ایام محرم که برخی هیئت ها اطعامی تهیه می کنند باید کاماًل پاکیزه 
و دور از مشــکالت ابتال، آن را به همین خانواده های آسیب دیده برسانند و 

انقالبی گری یعنی همین.
 تحریمی که علیه ملت ایران آمریکایی ها به کار گرفتند، تردیدی نیست که 
یک جنایت است. ظاهرش این است که علیه جمهوری اسالمی است اما در 

واقع علیه همه مردم ایران است.
 هدف میان مدت آنان این اســت که محدودیتهایی ایجــاد کنند که در 
زمینه های علمی پیشــرفتی صورت نگیرد،هدف بلندمــدت آنان هم به 
ورشکستگی کشاندن دولت است و به فروپاشی کشاندن اقتصاد این کشور 

است که دیگر ادامه حیات برایش میسر نباشد.
 هدف جانبی آنان هم از این کار این اســت که رابطه ایران با کشــورهای 
مقاومت در منطقه را قطع کنند و این ســه هدف در کنار این هدف جانبی 

چیزی است که آنان دنبال می کنند ولی شتر در خواب بیند پنبه دانه.
 تحریم مشــکالتی برای ما ایجاد کرده و در این شــکی نیست اما همه 
مشکالت ما از تحریم نیست، گاهی از مدیریت هم هست و در این اواخر هم 

به کرونا نیز مربوط می شود.
 به موازات تحریم یک جریان تحریف هم هســت. واژگون نشان دادن 
واقعیات کشور ما نیز یکی از کارهایی است که دشــمنان انجام می دهند 
تا هم ضربه به روحیه مردم بزنند و هم آدرس غلط دادن اســت برای رفع 

مشکل تحریم.

 از ابتدای انقالب آنان تالش می کنند که به مــردم ایران تلقین کنند که 
بیچاره شدید، هیچکسی به شما کمک نمی کند و با قطع ارتباط با آمریکا و با 
گسستن پیوند استعماری بین ایران و آمریکا پدر ملت ایران درآمده است 

و با صدها زبان و وسیله این کار را انجام می دهند.
 اگر پیشرفتی در کشور باشد به آن مطلقا بی توجهند و اگر نقطه ضعفی 
باشد آن را ده برابر می کنند و همه این کارها برای ناامیدکردن جوانان است 
که البته این حرف ها بــه برخی هم تأثیر می گذارد و همان ها را در کشــور 

تکرار میکنند.
 شکی نیست که تحریم یک جنایت و ضربه ای است که آمریکا به ایران 
وارد کرده است اما جوانان و مسئوالن ما این تحریم را وسیله ای برای اتکای 

به نفس خود قرار دادند.
 تحریم قطعًا قابل عالج اســت و جواب قطعًا این اســت که عالجش 
عقب نشینی در برابر آمریکا نیست. چون اگر عقب نشینی کنیم خواسته های 

جدیدی مطرح خواهند کرد.
 آنان می گویند صنعت هسته ای را کاماًل کنار بگذارید، بازدارنده نظامی خود 
را به یک دهم برسانید و از اقتدار منطقه ای خود صرف نظر کنید. وقتی چنین 

شود او قانع نمی شود و در خواست جدیدی را مطرح می کند.
 برخی تحت تأثیر همین فشــارها می گویند هســته ای بــه چه دردی 
می خورد؟ هسته ای نیاز فردای ماست. آن روز که ما احتیاج به برق هسته ای 
پیدا کردیم، در خانه چه کسی برویم؟ برویم از آمریکا و اروپا گدایی کنیم که 

برای ما برق هسته ای بیاورید؟ آنان که این کار را هم نمی کنند.
 اینکه می گویم با آمریکا مذاکره نمی کنیم دلیلش این است که مذاکره 
یعنی این که همه قدرت منطقه ای، صنعت هسته ای و بازدارندگی نظامی 
را کنار بگذاریم که اگر کنار نگذاریم هم همین آش و همین کاســه است و 
تحریم ها وضع می شود. کدام انسان باشرف و معتقد به حفظ مصالح کشور 

حاضر است تحت این شرایط کنار بیاید؟
 به وعده های ایــن و آن هم نباید تکیه کرد. ما در ســال ۹۷ که آمریکا از 
برجام خارج شد اروپایی ها گفتند که چند ماه صبر کنید و همینطور ما را عقب 
انداختند و اقتصاد ما را معطل کردند که اروپا کاری می کند یا نه. این برای 

اقتصاد کشور مضر است و نباید کشور را معطل کرد.
  آنها یک بازیچه چرندی به اسم اینستکس را درآوردند که معنایش این 
است که پول کشور را تقدیم حضرات اروپایی کنیم و آنان هرچیزی که الزم 
دیدند برای کشور خریداری کنند که حتی همین کار را هم البته انجام ندادند.

 اینکه ارز افسار پاره کند و روزبه روز باالتر رود اصأل قابل قبول نیست و البته 
در گزارشــاتی که دریافت کرده ام این ماجرا بیش از اینکه دالیل اقتصادی 

داشته باشد دالیل امنیتی و سیاسی دارد.
 در عزاداری ها معیار آن چیزی اســت که کارشناســان بهداشت و ستاد 
ملی مقابله با کرونا می گویند. بنده شخصا هر آنچه که آنان بگویند را رعایت 
می کنم و توصیه من به همه هیئت داران و منبری ها این است که به سخنان 

کادر بهداشتی گوش کنند، کرونا مسئله کوچکی نیست. 

بررســی تصاویر منتشــر شــده از لحظه اصابت 
موشــک ضد رادار ســپاه به نمونه شبیه ســازی 
شــده رادار ســامانه تاد نشــان دهنده ســرعت 
بســیار زیاد این موشــک در لحظه اصابت است.

موشــک های بالســتیک ضدرادار ابتــکار عملی 
اســت که در دنیا تنها در اختیار جمهوری اسالمی 
ایران قرار دارد و معدود کشــورهایی که تسلیحات 
ســرکوب پدافند هوایــی را هم در اختیــار دارند، 
بــه صــورت تســلیحات هواپایه و موشــک های 
 ضد تشعشــعی اســت که از جنگنده و یا هواپیما 

شلیک می شود.
نخستین بار در جریان بازدید فرمانده معظم کل قوا 
از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه 
در سال ۱۳۹۳ از اولین موشک بالستیک ضد رادار 
ایران و جهان با نام »هرمز-۱« رونمایی شد. کمی 
بعدتر سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی 
هوافضا اعالم کرد که هرمــز-۱ می تواند رادارهای 
روی ناو هواپیمابر یا یک سایت پاتریوت در خشکی 
و یا یک سایت راداری جستجو گر را منهدم کند؛ اما 

در رزمایش اخیر سپاه از موشک جدید ضدراداری 
استفاده شد که به نظر می رســد گونه ای جدید از 
موشک های بالســتیک ایرانی باشد؛ آنچه در این 
سناریو از رزمایش تمرین شــده، هدف قرار دادن 
یک دستگاه رادار AN/TPY-2  مربوط به سامانه 
پدافندی تاد )THAAD( آمریکاســت که در این 
رزمایش نمونه شبیه ســازی شــده آن به همراه 
یک فرستنده ســیگنالی که تشعشــع و سیگنال 
مشابه سامانه تاد را منتشر می کند، هدف موشک 
بالســتیک ضد رادار جدید نیروی هوافضای سپاه 
قرار گرفت. مشــابهت ســازی تشعشــعات رادار 
ســامانه تاد کمک می کند تا موشــک در شرایطی 
کامال واقعی بتوانــد تشعشــعات رادار مورد نظر 
را پیدا و بــه آن اصابت کند.از ســوی دیگر تحلیل 
تصاویر منتشرشده از لحظه اصابت این موشک به 
رادار سامانه تاد نشــان می دهد که این موشک به 
دلیل گداخته شدن قسمت ســرجنگی، از سرعت 
هایپرســونیک )باالی ۵ مــاخ( در لحظه اصابت 
برخوردار است که عمال رهگیری و هدف قرار دادن 

آن توسط ســامانه های پدافندی و سپر موشکی را 
غیرممکن می کند.در موشــک های بالســتیک به 
طور معمول برای کاهش حرارت ناشــی از سرعت 
باال،  راه حل های متنوعی از جمله افزایش انحنای 
نوک سرجنگی موشک و استفاده از هندسه های 
Blunt که باعث جدایش جریان حرارتی می شود و 
انتقال حرارت سیال را تا حد بسیار زیادی کاهش 

می دهد، استفاده می شود. 
یکی دیگر از راه حل های مرســوم در دنیا استفاده 
از مواد »فناشونده« اســت که به صورت یک سپر 
حرارتی در قســمت نوک موشــک قرار می گیرند. 
مــواد فناشــونده که از انــواع مختلــف گرافیتی، 
کامپوزیت های کربن و ... هستند در اثر حرارت باال 
از بین می روند تا قسمت های دیگر موشک از جمله 

سرجنگی در امان بمانند.

آیا بالستیک های ضد رادار سپاه »هایپرسونیک« 
شده اند؟

چهره روز

تماس تلفنی روحانی و امیر قطر، پس از سفر هوک
رییس جمهوری اســالمی ایران در تماس تلفنی با امیــر قطر روابط تهران و دوحه را دوســتانه و 
برادرانه دانست و بر ضرورت تالش در جهت توسعه و تحکیم مناسبات و همکاری های همه جانبه 
تاکید کرد.حجت االسالم والمســلمین حســن روحانی در تماس تلفنی با »شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی« امیر قطر، روابط ایران و قطر به عنوان دو همســایه قدیمــی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
جمهوری اسالمی ایران هیچ مانع و محدودیتی برای توســعه روابط و همکاری ها با قطر به عنوان 
کشور دوست و برادر ندارد. روحانی اظهار امیدواری کرد تا با تالش مسئوالن دو کشور در کمیسیون 
مشترک اقتصادی ایران و قطر، شاهد توســعه و تحرک در همکاری ها و مناسبات اقتصادی فی 
مابین بوده و در آینده نزدیک با بهبود شــرایط، اجالس حضوری مســئوالن دو کشور برگزار شود. 
امیر قطر نیز با اشــاره به ضرورت توســعه روابط و همکاری های اقتصادی ایــران و قطر، تصریح 
کرد: توسعه مناســبات و همکاری ها با ایران همواره برای قطر اهمیت داشته و امیدوارم با عبور از 
 سختی ها و مشکالت در راستای توسعه بیش از پیش و همه جانبه روابط دو کشور گام های بلندی

 برداشته شود.

آمریکا، دامنه تحریم های فلزات ایران را گسترش داد
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد دامنه تحریم ها علیه فلزات ایران را گسترش داده و 
انتقال 22 فلز دیگر به ایران یا از این کشور را ممنوع کرده است.مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در 
توئیتر نوشت، دامنه تحریم های اعمال شده علیه فلزات ایران را گسترش داده است.پمپئو نوشته 
است: »امروز برای هدف قرار دادن برنامه های هســته ای، نظامی و موشک های بالستیک ایران 
دامنه تحریم های فلزات این کشور را توســعه دادم. هر گونه اقدام آگاهانه برای انتقال این 22 فلز 
به ایران اکنون قابل تحریم اســت. فشــارهای ما تا زمانی که ایران مثل یک کشور نرمال رفتار کند 
ادامه خواهد داشت.« وزارت خزانه داری آمریکا مرداد ماه سال گذشته با صدور بیانیه ای اعالم کرد 
مقررات مربوط به تحریم های ایران را تغییر داده و تحریم های مربوط به بخش فلزات ایران را ذیل 

تحریم های حقوق بشری قرار داده است. 

رویترز گزارش داد:

 آمریکا مانع استفاده شرکت ها از کانال سوئیس در 
تجارت با ایران است

در گزارشی که از سوی رویترز منتشر شده، تحریم های آمریکا موجب ایجاد اخالل در مبادله اقالم 
بشردوستانه با ایران شده است و حتی شرکت های خارجی به دلیل مخالفت آمریکا قادر به استفاده 
از این کانال بشردوستانه نیستند.در این گزارش گفته شده اســت که مقام های کره جنوبی و ژاپن 
از انتقال پول نقد به ســوئیس برای مبادالت بشردوســتانه با ایران بدون اجازه آمریکا خودداری 
می کنند.این مسئله حتی از ســوی وزارت خارجه کره جنوبی نیز تایید شده اســت.در این ارتباط 
حتی یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی که نامش اعالم نشده، گفته است: با توجه به تحریم های 
آمریکا بازگرداندن پول به صورت نقد امکان پذیر نیســت و هر گونه مجوز دربــاره این وجوه باید از 
طرف آمریکا صادر شود.به گفته این مقام وزارت خارجه کره جنوبی، اگرچه سئول درباره انتقال پول 
ایران به مسیر کانال سوئیس رایزنی هایی را انجام داده، اما آمریکا نظر مثبتی درباره چنین اقدامی 
ندارد.این گزارش در حالی منتشر شده که یک شرکت دارویی سوئیسی توانسته داروی ضدسرطان 
مورد نیاز را از طریق کانال مبادالت بشردوســتانه این کشــور به ایران برســاند.با این حال گزارش 
اخیر رویترز نشــان می دهد با وجود فعال شدن کانال مبادالت بشردوســتانه سوئیس، اما دیگر 
 شرکت ها از جمله در کره جنوبی و ژاپن قادر به استفاده از این کانال تجاری به دلیل مخالفت های

 آمریکا نیستند.

کافه سیاست

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

اختالفات باید با احترام به 
 تمامیت ارزی کشورها

 حل شود
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به عدم 
پرداخت بدهی از سوی کره جنوبی به ایران به 
بهانه تحریم آمریکا علیه جمهوری اسالمی، 
گفت: به آنها اعالم کرده ایم تحریم آمریکا بی 
اساس و یک جانبه بوده و هیچ کشوری نباید 
به تحریم آمریکا تن دهد، هیچ کشوری حق 
ندارد به خاطر دولت ثالث حق ایران را نادیده 
بگیرد.وی همچنین به موضــوع هواپیمای 
اوکراینی اشــاره و با بیان اینکــه هیئتی به 
این کشور رفت است، افزود: ایران پرداخت 
غرامت به بازمانــدگان را پذیرفته اما یک کار 
حقوقی دقیق بوده و باید به همه جنبه ها توجه 
شود.موسوی با اشاره به اینکه بعد از برجام 
نگاه ما به سمت کشورهای شرقی و آسیایی 
بوده است، افزود: نگاه ایران یک نگاه متوازن 
بوده و به همه کشــورها توجه دارد، حتی اگر 
اروپا هم گامی برای ایجاد تعهد بردارد.وی با 
بیان اینکه سیاست جمهوری اسالمی ایران 
داشتن منطقه ای امن و عاری از تنش است، 
تاکید کرد: باید به ریشــه این تنش ها توجه 
کرد نگاه ما در این زمینه بارها بیان شده است 
. ایران خواســتار حل و فصل این اختالفات 
است . کشش اختالفات بیشتر را ندارد. باید 
این اختالفــات با احترام بــه تمامیت ارزی 
کشــورهای ذی نفع با گفت وگو رفع شود و 
حق کشــورهایی که در این زمینه ضایع شده 
اعاده شــود تا این کشــورها به صلح پایدار 

دست یابند.

بین الملل

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مروارید
  دانه سپاهان با مسئولیت محدود شناسه ملی 10980171676 ثبت شده

 به شماره 89 زواره

علی گلخنی زواره- مدیر عامل شرکت مروارید دانه سپاهان 

99/05/11

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 

العاده که در روز پنج شنبه مورخه ۱۳۹۹/0۵/۳0 ساعت ۱0 صبح در آدرس: ناحیه صنعتی زواره- 

کارخانه خوراک دام و طیور مروارید دانه سپاهان برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و تصویب تراز نامه سال ۱۳۹8 

2- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب سایر موارد بنا به تشخیص مجمع 

۳- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت 
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

  مالیات سالیانه ۵0 میلیون تومانی در انتظار صاحبان
 خانه خالی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افرادی که خانه خالی داشته باشند به طور میانگین 
در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان بابت خالی نگه داشــتن ملک پرداخت می کنند که به صورت 
ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان دریافت خواهد شد.مهدی طغیانی افزود: بر اساس متوسط درآمد 
ماهیانه برای ارزش اجاره خانه در شهر تهران حدود ۵۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که 
مالیات آن طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم حدود ۸ میلیون و سیصد هزار تومان می شود 
که در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان و در سال دوم یکصد میلیون تومان و در سال سوم یکصد و 
پنجاه میلیون تومان می شود.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: با تغییراتی 
که در قانون و پیش نویس اتفاق افتاده، مالیات بر درآمد اجاره برای ســال اول شش برابر، سال 
دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.وی  اظهار داشت: افرادی که خانه خالی 
داشته باشند، بر اساس تقسیم منطقه و ارزش اجاره ملک و محاســبه مالیات بر درآمد اجاره، به 
طور میانگین در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان بابت خالی نگه داشتن ملک پرداخت می کنند که 
به صورت ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان دریافت خواهد شد.طغیانی درباره اجرایی کردن طرح 
توسط دولت گفت: در موضوع اجرا، از ابتدا با وزارت راه و شهرســازی توافق داشتیم و این طرح با 

روش خوداظهاری قابل اجراست.

بالتکلیفی مهم ترین وزارتخانه در شرایط التهاب بازار
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از مشخص نشدن وزیر 
صمت، خواستار تسریع در معرفی وزیر صمت به مجلس شد.ابوالفضل ابوترابی با انتقاد از مشخص 
نشدن وزیر صمت اظهار داشت: رییس جمهور در مســائل اقتصادی سوءمدیریت شدیدی دارد و 
نمی تواند اولویت بندی کند، تصمیم نمایندگان بر این اســت که دولت را حمایت کنند، اما دولت و 
رییس جمهور نمی توانند مسائل مهم را اولویت بندی کنند.نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در 
مجلس شورای اسالمی با بیان این که یکی از اولویت های دولت  انتخاب وزیر صمت در این شرایط 
اقتصادی است، افزود: در این شــرایط اقتصادی برای ثبات صنعت و مقدمات آماده شدن برای 
صادرات پس از کرونا و بحرانی که صنعتگران از کرونا دیدند، نیاز به ثبات مدیریت داریم و صنعتگران 
و وزارتخانه صمت باید تکلیف خود را بدانند. وی با تاکید بر این که عدم ثبات صنعت سبب می شود 
صنعتگران، صادرات و اصناف ضربه بخورند، گفت: به زودی نمایندگان مجلس به موضوع انتخاب 
وزیر صمت حتما ورود پیدا می کنند و تذکر می دهند، رییس جمهور ســه مــاه وقت دارد که وزیر را 

انتخاب کند که وقت آن را رو به اتمام است.

اختصاص هزار و 200 میلیارد تومان به آزاد راه شیراز - اصفهان
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به آزاد راه شیراز - اصفهان اختصاص یافت.رییس سازمان برنامه و بودجه 
در نشست مشترک شورای برنامه ریزی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: با بررسی های 
انجام شده ۱۲۰۰ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل آزادراه شــیراز به اصفهان تا ایزدخواست نیاز بود 
که دولت آن را پرداخت کرده است.محمد باقر نوبخت با بیان اینکه این طرح مشترک بین دولت و 
وزارت دفاع است و دولت سهمش را پرداخته است، افزود: استاندار فارس به عنوان نماینده عالی 
دولت قاطعانه این موضوع را تا به سرانجام رســیدن آن، پیگیری خواهد کرد.وی تصریح کرد: در 
سفر به استان فارس ۳۸ طرح ناتمام تولیدی دولت برای تحقق جهش تولید، با مشارکت بخش 
خصوصی، بانک ها و خود دولت مقرر شــد یک هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان سرمایه گذاری می شود.

وی ادامه داد: به این ترتیب با این برنامه پنج هزار و ۳۵ فرصت شغلی ایجاد خواهد شد که در قالب 
موافقت نامه و تفاهم نامه با استاندار فارس عملیاتی می شود.

اصفهان در جایگاه دوم بیشترین طرح های در دست اجرای صنعتی در کشور قرار دارد؛ اما همچنان خبری از افتتاح و تکمیل این طرح ها نیست

مسئله نیمه تمام ها

بررسی آمار نشان می دهد کشور همچنان  مرضیه محب رسول
با معضل طرح های نیمــه کاره در بخش 
صنعت رو به روست؛ طرح هایی که تنها کلید احداث آن زده شده و حتی 
پیش از پیشرفت ۵۰ درصدی نیمه کاره رها شده و یا اجرا و تکمیل آن به 
کندی صورت می گیرد. اســتان اصفهان به عنــوان یکی از بخش های 
صنعتی کشور سال هاست با معضل طرح های نیمه تمام دست و پنجه 
نرم می کند. چندی پیش مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت در 
اصفهان اعالم کرد ۸6۰۰ واحد صنعتی در استان وجود دارد که به موازات 
فعالیت آنها، ۴6۰۰ طرح صنعتی نیز در حال اجراست؛ ضمن اینکه از این 
۴6۰۰ طرح نیز، حدود 6۰۰ طرح باالی ۸۰ درصد پیشــرفت و ۱6۰۰ طرح 
باالی 6۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. جدیدترین آمار منتشر شده از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که تا پایان 
اردیبهشت ماه امسال 6۹ هزار و ۵۷۲ طرح در دست اجراست که بیش 
از ۷۱ درصد آن کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بیشترین طرح ها 
در سه گروه کاالیی »سایر محصوالت کانی های غیرفلزی«، »محصوالت 
غذایی و آشامیدنی ها« و »ساخت مواد و محصوالت شیمیایی« در حال 
اجراست.بر اساس این آمار از بین 6۹ هزار و ۵۷۲ طرح در دست اجرا تا 
پایان اردیبهشت امسال حدود ۴۹ هزار و ۸۲ طرح معادل ۷۱.6 درصد کل 

طرح ها کمتر از ۲۰ درصد پیشــرفت فیزیکی، ۳6۳۰ طرح معادل ۵.۲ 
درصد کل طرح ها ۲۰ تا ۴۰ درصد، ۳۸۴۴ طــرح معادل ۵.۵ درصد کل 
طرح ها ۴۰ تا 6۰ درصد، ۸۹۳۵ طرح معادل ۱۲.۸ درصد کل طرح ها 6۰ تا 
۸۰ درصد و ۴۰۸۱ واحد معادل ۵.۹ درصد کل طرح ها بیش از ۸۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته اند. در این میان سهم استانی مانند اصفهان در 
تعداد این طرح ها قابل توجه است. در میان استان ها از بین 6۵ هزار و 
۱۴۲ طرح در دست اجرا، ۵۹۱۰ طرح در یزد، ۴۸۳۳ طرح در اصفهان و 
۴۳۵۱ طرح در خراسان رضوی در دســت اجراست که بیشترین تعداد 
طرح ها را به خود اختصاص دادند. اصفهان در حالی در رتبه دوم این طرح 
های نیمه تمام قرار دارد که در بخش اشتغال زایی نیاز مبرمی به افتتاح و 
پایان عملیات احداثی این طرح ها وجود دارد تا شــاید بخشــی از بار 
بیکاری استان مرتفع شود. بر اساس آمار منتشر شده مجموع اشتغال 
پیش بینی شده در طرح های در دست اجرا، دو میلیون و ۳۹ هزار و ۵۸۰ 
نفر اســت که ۸۲۵ هزار و ۸۳۳ نفر از آن ها در طرح هایی با بیش از ۱۰۰ 
کارکن و ۷۷6 هزار و ۵6۹ نفر از آن ها در طرح هایی با ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن 
مشغول خواهند شد. بیش از ۴ هزار طرح نیمه تمام در حالی در اصفهان 
منتظر تخصیص بودجه و ایجاد شرایط برای تسریع روند پایان کار است 
که چندی پیش رییس سازمان صمت اصفهان اعالم کرد که ۲۵۰۰ طرح 

در اولویت تکمیل در دستور کار این ســازمان قرار دارد؛ چیزی در حدود 
نصف تعــداد طرح هــای نیمه تمــام! آنگونه کــه ایرج موفــق گفته 
است،تکمیل ۲ هزار و ۵۰۰ طرح صنعتی این استان با بیش از 6۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی در اولویت برنامه های اقتصادی است که به جهش 
تولید اســتان کمک می کند.وی ابراز امیدواری کرد که با رفع مشکالت 
موجود و همکاری مسئوالن تا پایان امسال شــاهد بهره برداری تعداد 
زیادی از این طرح ها باشیم.رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان ادامه داد: کمک به تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت باالی 
6۰ درصد از سیاست های وزارت صنعت معدن و تجارت است.وی با اشاره 
به اهمیت حمایت از طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی باال، افزود: 
تکمیل اینگونه طرح ها به ایجاد اشتغال و جهش تولید در استان کمک 
خواهد کرد.موفق با بیان اینکه اصفهان به عنوان یک استان بسیار ویژه از 
نظر صنعتی محســوب می شــود، اضافه کرد: حمایت بــرای تکمیل 
طرح های با پیشــرفت بیش از ۸۰ درصد در مرحلــه اول و طرح های با 
پیشــرفت بیش از 6۰ درصد در مرحله بعدی قرار دارد.وی گفت: دولت 
تمام توان خود را برای رونق و حرکت چرخه صنعت و تولید به کار گرفته و 
همه ما نیز باید با تالش شبانه روزی در راستای رفع مشکالت واحدهای 

نیمه تمام گام برداریم.

کارشناس مسئول اقتصادی اداره کل امور اقتصادی 
و دارایی اســتان اصفهان با بیان اینکه ارزش سهام 
عدالت حدود ۴۰ برابر افزایش یافته است، گفت: در 
حال حاضر تقریبا ۳۲ درصد دارندگان سهام عدالت 
در استان اصفهان روش آزادسازی مستقیم سهام 
خود را انتخاب کرده اند.محمدرضا دشــتی درباره 
آخرین وضعیت سهام عدالت و فروش آن در استان 
اصفهان، اظهار کرد: تعداد دارندگان ســهام عدالت 

در اســتان اصفهان ۲ میلیون و 66۰ هزار بودند که از 
این تعداد ۸۵۴ هزار نفر آزادسازی سهام به روش 
مستقیم و حدود یک میلیون و ۸۰6 هزار نفر روش 
غیرمستقیم فروش سهام از طریق شرکت سرمایه 
گذاری اســتانی را انتخاب کرده اند.وی افزود: در 
حال حاضر تقریبا ۳۲ درصد دارندگان سهام عدالت 
در استان اصفهان روش آزادسازی مستقیم سهام 
خود را انتخاب کرده اند.کارشناس مسئول اقتصادی 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی اســتان اصفهان با 
بیان اینکه مطابق برنامه ریزی صورت گرفته افرادی 
که مدیریت مستقیم سهام را انتخاب کرده اند می 
توانند به بانکی که سود سهام عدالت به آن واریز می 

شــد مراجعه کنند، توضیح داد: افراد بعد از پرکردن 
فرم از طریق آن بانک، کارگزاری را انتخاب و سهام 
خود را می فروشند و هزینه هر سهم از طریق بانک 
وارد حســاب افراد می شــود.وی درباره اینکه چه 
حجم از افرادی که روش مســتقیم فروش سهام 
را انتخاب کرده بودند، موفق به فروش ســهام خود 
شده اند، اظهار کرد: آماری در این خصوص نداریم، 
البته اکنون برخی سهام خود را فروخته اند و پول به 
حساب شان واریز شده و یا برخی نیمی از پول سهام 
به حساب شان واریز شده؛ چراکه سهام آنها به طور 
کامل به فروش نرفته است. همچنین برخی تمایل 

به فروش سهام عدالت خود ندارند.

کارشناس مسئول اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان:

ارزش سهام عدالت 40 برابر شد

خبر روز

ایرج موفق گفته است،تکمیل ۲ هزار و ۵۰۰ طرح صنعتی 
این استان با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در 
اولویت برنامه های اقتصادی است که به جهش تولید 

استان کمک می کند

عضو شورای فقهی بانک مرکزی:

 تسهیالت پرداختی به مستاجران در قالب عقد
 مرابحه ارائه می شود

عضو شــورای فقهی بانک مرکــزی گفت: نحوه پرداخت تســهیالت به مســتاجران نیازمندی که 
از ســوی وزیر راه و شهرســازی معرفی می شــوند، به صورت عقد مرابحه خرید کاال خواهد بود.

غالمرضا مصباحــی مقدم، پیرامون تعیین وضعیت شــرعی پرداخت تســهیالت ودیعه اجاره که 
فرآیند ثبت نام آن از روز شنبه در دستور کار وزارت راه و شهرســازی قرار گرفته است، گفت: جلسه 
بررسی نحوه پرداخت تســهیالت در نظر گرفته شده توســط وزارت راه برای مستاجران با حضور 
رییس بانک مرکزی و معاونین مربوط در شــورای فقهی بانک مرکزی برگزار شــد.عضو شــورای 
فقهی بانک مرکزی ضمن اشــاره به ایرادات وارد شــده از سوی آیات عظام نســبت به طرح اعطا 
تسهیالت ودیعه مسکن گفت: با توجه با آرای مطرح شده در شورای فقهی، نحوه پرداخت تسهیالت 
مدنظر به مستاجران به صورت ودیعه مســکن منتفی و از دســتور کار خارج شده و شبهه مطرح 
شده توسط علما نیز بر طرف شــد.مصباحی مقدم، در بیان نحوه پرداخت تسهیالت به مستاجران 
که مورد تایید شــورای فقهی نیز قرار گرفته اســت، گفت: نحوه پرداخت تسهیالت به مستاجرانی 
 نیازمندی که از ســوی وزیر راه و شهرسازی معرفی می شــوند، به صورت عقد مرابحه خرید کاال و 

خدمات خواهد بود.

 انتقال هزار و ۵00 قطعه بچه ماهی خاویاری 
به استان اصفهان

هزار و ۵۰۰ قطعه بچه ماهی خاویاری بــه مراکز فعال پرورش ماهیان خاویاری اســتان اصفهان 
انتقال داده شــد.مدیر شــیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان گفت: با هدف 
ذخیره ســازی مزارع پرورش ماهیان خاویاری اســتان، ایــن فیل ماهی ها بــا هماهنگی دفتر 
بازســازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی سازمان شــیالت ایران از اســتان گیالن به اصفهان منتقل 
شدند.محمدرضا عباسی با بیان اینکه پرورش ماهی خاویاری در استان اصفهان شرایط ویژه ای را 
می طلبد و نیاز به سرمایه گذاری بلندمدت و مدیریت مطلوب دارد، افزود:با ذخیره سازی هرساله، 
به طور میانگین هر ۵ / ۲ تا ۳ سال تولیدگوشــت و از حدود بیش از هشت سال امکان استحصال 
خاویار فراهم می شود.وی افزود: سال گذشــته چهار تن ماهی خاویاری در استان اصفهان تولید 
 و برای دومین ســال اســتحصال خاویار از یکی از مولدان این مراکز به میزان حدود پنج کیلوگرم

 انجام شد.

 برداشت 13200 تن زردآلو در سطح باغات
 استان اصفهان

سطح زیر کشــت زردآلوی اســتان ۲۲۸۷ هکتار اســت که ۲۱۵۴ هکتار آن بارور است.احمدرضا 
رییــس زاده، مدیر باغبانــی گفت: پیش بینی می شــود میزان برداشــت این محصول در ســال 
۹۹ به حدود ۱۳۲۰۰ تن برســد که نســبت به ســال گذشــته ۵درصد افزایش عملکرد نشان می 
دهــد.وی در ادامه افزود : ســطح زیر کشــت زردآلــوی اســتان ۲۲۸۷ هکتار اســت که ۲۱۵۴ 
هکتار آن بارور می باشــد. عمده ارقام زردآلوی اســتان شــامل نوری ، کتانی، آصفی ، شــکر پاره 
و قیسی است .کاهش نســبی خســارت ســرمای دیر رس بهاره ، بهبود وضعیت آبیاری وتغذیه 
از جملــه عوامل افزایــش میزان تولید محصول زردالوی اســتان در ســال ۹۹ اســت .شــایان 
ذکر اســت شهرســتان های کاشــان، فالورجان، نطنــز، خمینی شــهر، لنجان، تیــران وکرون، 
 اصفهــان، نجف آبــاد، شــهرضا ومبارکه بیشــترین ســطح باغات زردآلــوی اســتان را به خود 

اختصاص داده اند.

کافه اقتصاد
س: ایمنا

عک

اخبار

مدیرکل راه و شهرســازی اصفهان گفت: طرح تفصیلی ۷۰ درصد شــهرهای این استان ابالغ شــد و یا در حال تهیه است و در تالش هســتیم تا بقیه را با کمک 
شهرداری ها انجام دهیم.علیرضا قاری قرآن اظهارداشت: ۲۱ شهر این استان دارای طرح تفصیلی هستند و طرح ۳۱ شهر در دست اقدام است که با توجه به این 
مهم که طرح تفصیلی مربوط به نیازهای شهری است،  شهرداری ها باید بیشتر در تهیه آن دخالت کنند.به گفته وی، طرح های تفصیلی به عنوان یکی از مهم ترین 
اسناد توسعه شهری در چند دهه اخیر ابزاری برای هدایت و کنترل شهرها بوده اند.مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان اضافه کرد: تهیه بعضی طرح های تفصیلی در 
سال های گذشته بدون نظر شهرداری ها توسط اداره راه و شهرسازی تهیه می شد و در مرحله اجرا با مشکالتی همراه بود به همین دلیل و برای رفع این مسائل، 
شهرداری ها باید برای طرح های جدید، موضوعات شهری را به مشاوران طرح انتقال دهند تا آنها با توجه به مشکالت شهری طرح های تفصیلی را تهیه کنند.وی 
با اشاره به وضعیت طرح های جامع و هادی شهرهای استان تصریح کرد: طرح جامع ۱۰۱ شهر و طرح هادی 6 شهر در این استان به تصویب رسیده است.قاری 
قرآن بر لزوم اتمام طرح های نیمه کاره در استان تاکید و اضافه کرد: با توجه به اینکه شروع طرح جدید با اعتبارات ناقص منفعتی برای استان ندارد، اولویت اول 
ما اختصاص اعتبار به طرح های نیمه کاره در این خطه است.مدیرکل راه  و شهرسازی اســتان اصفهان با اشاره به برنامه سال جاری در مورد طرح های توسعه و 
عمران )طرح جامع و تفصیلی( در این استان،  گفت: بر اساس پیش بینی ها تا پایان سال مراحل تهیه و تصویب طرح تفصیلی برای همه شهرهای دارای طرح 

جامع استان انجام خواهد شد و با توجه به تخصیص اعتبارات، فرآیند انعقاد قرارداد و تهیه طرح انجام می شود.

طرح تفصیلی ۷0 درصد شهرهای استان اصفهان ابالغ شد

بازدید هیئت حمایت 
از صنایع بزرگ دولت 
از شرکت پلی اکریل

هیئت حمایت از صنایع بزرگ دولت 
به منظــور بازدیــد از مجموعه پلی 
اکریل ایران که تحت حمایت دولت 
است، وارد اصفهان شد و در بازدید 
از ایــن کارخانه در جریــان آخرین 
تغییر و تحوالت انجام شده در این 

کارخانه قرار گرفت.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز

 کارگروه احیای 
زاینده رود به ریاست 
جهانگیری تشکیل شد

معاون آب و آبفای وزارت نیرو از تشــکیل 
کارگــروه احیــای زاینده رود به ریاســت 
معاون اول رییس جمهور خبر داد و گفت: 
این کارگروه مانند دریاچه ارومیه برای حل 
مشــکالت این حوضه آبریز برنامه ریزی 
می کند.معــاون آب و آبفــای وزیــر نیرو 
گفت: کشــور ایران در یک منطقه خشک 
و نیمه خشــک قرار دارد و دسترســی به 
آب شــرب محدود اســت، در این شرایط 
حدود ۴6 درصد از جمعیت کشور در فالت 
مرکزی کشور ساکن هســتند و تنها به ۲۰ 
درصد منابع آبی کشــور دسترسی دارند، 
بنابراین تامیــن آب شــرب از مهم ترین 
وظایف حاکمیت است.تقی زاده خامسی 
از تشــکیل کارگروه احیــای زاینده رود به 
ریاســت معــاون اول رییس جمهور خبر 
داد و افزود: فعالیت ایــن کارگروه تحت 
نظر دکتــر جهانگیری، یــک اتفاق خوب 
برای حل مشکالت این حوضه آبریز است 
و ماننــد دریاچه ارومیه بــرای احیای آن 
برنامه ریزی می شــود، نقشــه راه در این 
کارگروه به تصویب رســید و تاکید شــده 
که اختالفات حوضــه زاینــده رود باید با 
حضور ذی نفعان حل شــود.معاون آب و 
آبفای وزیر نیرو با بیــان اینکه زاینده رود 
یکی از پرچالش ترین حوضه های آبریز در 
کشور است، یادآور شد: کاهش بارندگی، 
توسعه کشاورزی و صنعت این مشکالت 
کم آبی در این حوزه را تشدید کرده است.

وی در خصوص انتقــال آب از دریا، بیان 
کــرد: درصدد هســتیم برای ۱۷ اســتان 
کشــور طرح مطالعاتی آب شــیرین کن 
و تصفیه خانــه احداث کنیــم، اولویت در 
انتقال آب از دریا با اســتان های ساحلی 
اســت و در مراحــل بعدی اســتان هایی 
مانند خراســان جنوبی، خراسان رضوی، 
 کرمان، یزد و … نیــز می توانند از آب دریا

 استفاده کنند.
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با حمایت بسیج سازندگی سپاه قمربنی هاشم)ع( صورت گرفت؛

بهره برداری از 10 طرح بسیج سازندگی در بام ایران

در آستانه دهه امامت و والیت و عید سعید قربان و  دهم مرداد سالروز 
دیدار جمعی از گروه های جهادی بسیج با مقام معظم رهبری و صدور 
فرمان 9ماده معظم له و دســتور به ورود جهادگران بسیجی به عرصه 
اشتغال زایی عالوه بر محرومیت زدایی، 10 پروژه بسیج سازندگی در 
استان چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.به همین مناسبت 
کارگاه قالی بافی و خیاطی با حمایت بســیج سازندگی سپاه قمربنی 
هاشم علیه السالم در روســتای بهرام آباد از توابع شهرستان شهرکرد 

افتتاح شد.
جانشین فرمانده ســپاه قمربنی هاشم علیه الســالم در امر بسیج، 
گفت: امروز در راستای تبیین مواضع مقام معظم رهبری و همچنین در 
راستای تحقق شعار سال که جهش تولید است، این افتخار را داشتیم 
که به همت زحمات شــبانه روزی عزیزان مان در بســیج سازندگی 
سپاه قمربنی هاشم علیه السالم در روســتای بهرام آباد حضور یابیم 
تا در راستای تدابیر سلسله مراتب ســازمان بسیج و همچنین تدابیر 
راهبردی سردار فرمانده محترم ســپاه استان چهارمحال و بختیاری، 
کارگاه های زودبازده را که فتح بابی برای ارتقای جهش تولید اســت، 
افتتاح کنیم.سرهنگ پاسدار اســماعیل مولوی افزود: امروز کارگاه 

قالی بافی و خیاطی را افتتاح کردیم و امیدواریم با گسترش این گونه 
کارگاه ها کمکی برای تولید و همچنین بحث اشتغال داشته باشیم که 

امروز یکی از بحث های بنیادی و اصلی مردم است.
وی ادامــه داد: ما دغدغه های اصلی مردم را در بســیج ســازندگی 
و ســپاه قمربنــی هاشــم علیــه الســالم بــه خوبــی درک کرده 
ایم و در همین راســتا ســعی کردیم با اســتفاده از ظرفیــت  گروه 
هــای جهــادی و داوطلبــان عزیز بســیجی بــا همــت و همکاری 
 عزیزان مــان در شــورای اســالمی و امــام جماعت، ایــن کارگاه ها 

را شروع کنیم.
مولوی خاطرنشــان کرد: امروز گروه های جهادی ســربازان پیش 
قدم در جبهه تولید اشتغال هستند که از ســال گذشته و بعد از دیدار 
با مقام معظم رهبری و صدور دســتورات 9ماده ای معظم له، عالوه 
بر محرومیت زدایی در بحث ایجاد اشــتغال نیز وارد شدند و با توجه 
به ظرفیت های خوبی که در جامعه واستان ما وجود دارد، امیدواریم 
بتوانیم با اســتفاده از این گــروه های جهادی و پــای کار آوردن این 
 ظرفیت ها قدم های مثبتی در راستای ایجاد اشتغال و جهش تولید 

برداشته باشیم.

اعزام 15 گروه جهادگر بسیجی برای خدمت 
رسانی در عرصه های عمرانی و آبرسانی

مسئول بسیج سازندگی ســپاه قمربنی هاشم علیه السالم نیز گفت: 
افتتاح 10 پروژه در سطح اســتان چهارمحال و بختیاری را داشتیم که 

کارگاه اشتغال زایی قالی بافی و خیاطی یکی از آنهاست.
ســرهنگ پاســدار هوشــنگ فوالدی، افــزود: کارگاه هــای قالی 
بافــی و خیاطــی، آبرســانی روســتایی و کشــاورزی، ســاخت و 
تکمیل مســکن مددجویــان از جمله طــرح های تکمیل شــده در 
 اســتان بــا حمایــت بســیج ســازندگی ســپاه قمربنی هاشــم
 علیه السالم هستند.وی، ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون 50 خدمت 
با ایجاد 86نفر اشتغال در سطح استان چهارمحال و بختیاری داشته 
ایم و به تازگی نیز 15 گروه جهادگر بســیجی برای خدمت رسانی در 
عرصه های عمرانی و آبرســانی به نقاط مختلف اســتان چهارمحال 
و بختیــاری اعزام شــدند.گفتنی اســت؛ الیروبی قنــوات و احداث 
کانال آبرســانی کشــاورزی از دیگر پروژه های خدمت رسانی بسیج 
 سازندگی سپاه قمربنی هاشــم علیه السالم در اســتان چهارمحال 

و بختیاری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد قاطع شود
استاندار چهارمحال و بختیاری در جلســه کمیســیون ماده  5 چهارمحال و بختیاری که با حضور 
جمعی از مسئولین در استانداری برگزار شد، بر شناسایی زمین های مازاد برای اجرای طرح اقدام 
ملی مســکن در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد.»اقبال عباســی« از متولیان و مسئولین حوزه 
شهرسازی و عمران استان در اولویت قرار دادن طرح اقدام ملی مسکن را خواستار شد و افزود:الزم 
است هماهنگی های الزم برای اجرای سریع این طرح در استان انجام گیرد.وی با بیان اینکه طرح 
اقدام ملی مسکن می تواند فشــار افزایش قیمت مســکن را کاهش دهد، افزود: تسهیل فرآیند 
واگذاری زمین ها برای این طرح بسیار ضروری است که دستگاه های متولی باید نهایت همکاری 
را با متقاضیان داشته باشند.عباســی با اشــاره به اینکه تغییر کاربری ها باید با کارشناسی دقیق 
صورت گیرد، اظهار کرد: رعایت حقوق و منافع عامه مردم در تغییر کاربری ها بســیار مهم اســت و 
باید مدنظر قرار گیرد.استاندار چهارمحال و بختیاری بر برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز 
تاکید و خاطرنشان کرد: این ساخت و ســازها قوانین شهرسازی را نقض کرده و حقوق شهروندان 

را ضایع می کنند.

 3۷5 روستای چهارمحال، هدف برنامه توسعه 
اقتصادی  قرار گرفتند

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: ۳۷5 روستای این 
استان بر اساس ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه، مورد هدف اجرای برنامه توسعه اقتصادی و 
اشتغال زایی قرار گرفته است.ملک محمد محمودیان در جلسه توجیهی برنامه های توسعه اقتصادی 
و اشتغال زایی روستایی شهرستان سامان افزود: این سند مطابق با ظرفیت ها و توانمندی های هر 
یک از روستاهای استان تدوین شده و برای اجرا به فرمانداری ها ، بخشداری ها و دهیاری ها ابالغ 
شده اســت.وی ادامه داد: از مهم ترین اهداف این طرح، تدوین اولویت بندی و ایجاد فرصت های 
شــغلی با توجه به زنجیره ارزش و صنایع تبدیلــی و تکمیلی در روستاهاســت.محمودیان، نبود 
صنایع تبدیلی و تکمیلی را مهم ترین چالش اقتصادی روستاها برشمرد و گفت: با وجود تولیدات 
خوبی که در بخش محصوالت باغی و زراعی در استان وجود دارد؛ اما تاکنون برنامه ای برای ایجاد 
زنجیره ارزش تولید تدوین و اجرا نشده است و این موضوع رسیدن به توسعه اقتصادی را به تاخیر 
می اندازد.مدیرکل دفتر امور روســتایی و شوراهای اســتانداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
امید اســت با اجرای این برنامه با توجه به سیاست های تدوین شــده و با همکاری دستگاه های 
اجرایی، بخش خصوصی و مردم صنایع تبدیلی و تکمیلی در روســتاها ایجاد و به دنبال آن برای 
این جمعیت شــغل و درآمد پایدار فراهم کرد.چهارمحال و بختیاری دارای 800 روســتای دارای 
سکنه بوده که از این تعداد 5۷5 روســتا دارای جمعیت باالی ۲0 خانوار است.حدود ۳۴0 هزار نفر 
 در روســتاهای چهارمحال و بختیاری ســکونت دارند که این رقم ۳6 درصد جمعیت این استان

 را شامل می شود.
ساالنه بیش از 1.5 میلیون تن محصوالت کشاورزی در این استان تولید می شود که از این مقدار، 
حدود 8۲0 هزار تن )65 درصد( مربــوط به محصوالت زراعی، حدود ۲00 هــزار تن )16 درصد( به 
محصوالت باغی و مابقی به محصوالت دام و طیور و کشــت گلخانه ای اختصاص دارد با این وجود 
به سبب نبود صنایع تبدیلی، خام فروشی و نبود برندهای معتبر محصوالت کشاورزی در استان هر 
سال شاهد از بین رفتن بخشی از این محصوالت هستیم که نه تنها ارزش افزوده ای برای فعاالن این 
عرصه ندارد بلکه کشاورزان را با خسارت هایی نیز مواجه می کند.از همین رو با ایجاد صنایع تبدیلی 
و تکمیلی نه تنها عمده ترین تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی که همان روستاییان هستند کسب 
درآمد بیشتری می کنند و این امر مانع از مهاجرت به شهرها می شود، بلکه توسعه بخش کشاورزی 

و افزایش صادرات غیرنفتی کشور را به ارمغان می آورد.

با مسئولان

از ابتدای سال تا کنون 50 خدمت با ایجاد 86نفر اشتغال 
در سطح استان چهارمحال و بختیاری داشته ایم و به 
تازگی نیز 15 گروه جهادگر بسیجی برای خدمت رسانی 
در عرصه های عمرانی و آبرسانی به نقاط مختلف استان 

چهارمحال و بختیاری اعزام شدند

بام ایران

مفاد آراء 
5/62 آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 

سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره  515 و 516 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید سخائي فرزند 
سلطانعلي بشماره شناسنامه 3 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع وخانم زهرا علیشاهي 
فرزند ابوالفضل بشماره شناســنامه 618 صادره از گلپایگان درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یك مغازه  به مساحت 36.25 مترمربع مجزی شــده از  پالك 2 فرعي از 4556 اصلي واقع 

دربخش1محرز گردیده است.
2- رای شماره 398- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس حقیقت فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 70 صادره از گلپایگان در ششدانگ یك ساختمان به مساحت 1112.27 
 مترمربع مجزی شــده از  پالك 29 اصلي  واقع در بخش4 خریداري از مالك رسمي آقاي 

قدرت اله حقیقت محرز گردیده است.
3- رای شماره 391- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابوالفضل عظمتي فرزند 
نعمت اله بشماره شناسنامه 22 صادره ازگلپایگان درششدانگ ساختمان و گاوداری متصل 
به مساحت 887.64 مترمربع مجزی شــده از پالك 180 فرعي از 4 اصلي  واقع در بخش4 

خریداري از مالك رسمي آقاي غالمحسین طیباتی محرز گردیده است.
4- رای شــماره  389-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي میثم شــاكري فرزند 
مصطفي بشماره شناســنامه 144 صادره از گلپایگان در ششــدانگ گاوداری به مساحت 
2610.40 مترمربع مجزی شده از  پالك342 فرعي از6 اصلي واقع در بخش4محرز گردیده 

است.
5- رای شــماره 513-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي مرجاني فرزند 
نعمت اله بشماره شناسنامه 138 صادره ازگلپایگان در ششدانگ زمین مزروعی  به مساحت 

28866.64 مترمربع مجزی شده از پالك 29 اصلي  واقع در بخش4 محرز گردیده است.
6- رای شماره 387- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد حسین نوري فرزند 
محمد علي بشماره شناســنامه 371 صادره از گلپایگان درششدانگ ساختمان به مساحت 
242.28 مترمربع مجزی شــده از پالك 2 فرعي از 3921 اصلي واقــع در بخش1محرز 

گردیده است.
7- رای شــماره 511-  تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي علــي تعالي فرزند 
محمد علي بشماره شناســنامه 4909 صادره از خوانسار در ششدانگ ساختمان به مساحت 
 34.10 مترمربع مجزی شــده از پالك 2 فرعــي از 4556 اصلي  واقــع در بخش1محرز 

گردیده است.
8- رای شــماره480-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي صفرعلي بهرامي فرزند 
حیدرعلي بشماره شناســنامه 190 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان  به مساحت 

189.44 مترمربع مجزی شده از پالك 474 اصلي  واقع در بخش1 محرز گردیده است.
9- راي شماره  514- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي ابراهیمي فرزند داراب 
بشماره شناســنامه 626 صادره از گلپایگان در ششدانگ مغازه به مساحت 35.43 مترمربع 

مجزی شده از پالك 2 فرعي از 4556 اصلي واقع در بخش1 محرز گردیده است.
10- رای شــماره 397- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقــاي محمد ذوالفقاري 
فرزند فضل اله بشماره شناســنامه 7 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 
 143.52 مترمربع مجزی شــده از  پــالك342 فرعي از9 اصلي  واقــع در بخش2 محرز 

گردیده است.
11- رای شماه390-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بابك گماري فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 850 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان   به مساحت 154 مترمربع 
مجزی شده از پالك 234 فرعي از 1 اصلي   واقع در بخش2 خریداري از مالك رسمي آقاي 

محمود اعجازی محرز گردیده است.
12- رای شــماره 508- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مائده حمیدي فرزند 
غالمعلي بشماره شناسنامه 1210263947 صادره از اراك در ششدانگ ساختمان به مساحت 
36 مترمربع مجزی شده از پالك 2 فرعي از4556 اصلي   واقع در بخش1محرز گردیده است.

13- رای شماره 392-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد طبرزدي فرزند 
قدرت اله بشماره شناســنامه 2518 صادره از گلپایگان درششدانگ ساختمان به مساحت 

229.13 مترمربع مجزی شده از پالك 4184 اصلي   واقع در بخش1 محرز گردیده است.
14- رای شماره239- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  علي اصغر احمدي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 355 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 176.54 

مترمربع مجزی شده از  پالك 2 فرعي از 3037 اصلي  واقع در بخش1 محرز گردیده است.
15- رای شماره601- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رسول بیاتي فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 41 صادره ازخوانسار درششدانگ ساختمان به مساحت 96.50 مترمربع 
مجزی شده از  پالك 571فرعي از 1870 اصلي واقع در بخش1خریداري از مالکین رسمي 

آقایان حمیدرضا الهیاری و محمد الهیاری محرز گردیده است.
16- رای شــماره 481- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدمهدي احمدي 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 18 صادره از گلپایگان درششدانگ ساختمان به مساحت 
 178.34 مترمربع مجزی شــده از پالك 2 فرعي از 3037 اصلي واقــع در بخش1 محرز

 گردیده است.
17- رای شــماره 619 و 620- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد حسین 
صبائي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 6297 صادره از گلپایگان درچهار دانگ مشاع  و 
خانم مهري مرجاني فرزند احمدرضا بشماره شناسنامه 5 صادره ازگلپایگان دردو دانگ مشاع 
از ششدانگ ساختمان به مساحت 256.40 مترمربع مجزی شده از پالك 1285 فرعي از 6 

اصلي واقع در بخش4 محرز گردیده است.
18- رای شماره 621 و 622 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علیرضا صبائي 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 5461 صادره ازگلپایگان در دو دانگ و هفتصد و نود و 
پهار هزارم دانگ مشاع و خانم سمیه صبائي فرزند محمدتقي بشماره شناسنامه 6364 صادره 
ازگلپایگان در سه دانگ و دویست و شش هزارم دانگ مشاع از ششدانگ یك ساختمان به 
مساحت 182.02 مترمربع مجزی شــده از  پالك 1023 فرعي از 5 اصلي  واقع دربخش4 

محرز گردیده است.
19- رای شماره623- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا امیني فرزند 
مصطفي بشماره شناسنامه 18191 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 
285.24 مترمربع مجزی شده از  پالك 4034 اصلي واقع در بخش1 خریداري مع الواسطه از 

مالکین رسمي آقایان نصرت اله و مرتضی امینی محرز گردیده است.
20- رای شماره441 و 408- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهیم بخشایش 
فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه 2037 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع و خانم زهره 
شاهپري فرزند محمد بشماره شناســنامه 1210013983 صادره از گلپایگان در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 154.81 مترمربع مجزی شده از  پالك 241 فرعي 

از1 اصلي  واقع در بخش2محرز گردیده است.
21- رای شماره 405- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ناصر كالنتري  فرزند علي 
بشماره شناسنامه 3992 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 173 مترمربع 

مجزی شده از پالك   4184 اصلي واقع در بخش 1محرز گردیده است.
22- رای شماره615- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد قائد فرزند محمد 
امین بشماره شناســنامه 1207 صادره از الیگودرز در ششــدانگ مغازه به مساحت 78.03 

مترمربع مجزی شده از  پالك 7 فرعي از 219 اصلي واقع در بخش1 محرز گردیده است.
23- رای شــماره512- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سیدمصطفي مناجاتي 
فرزند محمد بشــماره شناسنامه 2 صادره از گلپایگان در ششــدانگ ساختمان به مساحت 
208.11 مترمربع مجزی شده از پالك490 فرعي از 2 اصلي  واقع در بخش2 محرز گردیده 

است.
24- رای شــماره 617- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي رجب حسیني 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 17030 صادره از گلپایگان در ششدانگ مغازه به مساحت 
115.94 مترمربع مجزی شده از  پالك1 فرعي از224  اصلي   واقع در بخش1 محرز گردیده 

است.
25- رای شماره 406- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علیرضا حدادیان فرزند 
محمد تقي بشماره شناسنامه 275 صادره از گلپایگان درششــدانگ مغازه به مساحت 23 

مترمربع مجزی شده از  پالك 6فرعي از 1730  اصلي  واقع در بخش1 محرز گردیده است.
26- رای شــماره 616- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید نوراله میرمهدي 
فرزند مصطفي بشــماره شناسنامه 81 صادره از گلپایگان در ششــدانگ مغازه به مساحت 
 31.38 مترمربع مجزی شــده از  پــالك 1202 فرعي از 6 اصلي واقــع در بخش 4محرز 

گردیده است.

27- رای شــماره 510- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهیم احمدي فرزند 
عزیز اله بشماره شناسنامه 572 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 191.29 
مترمربع مجزی شده از  پالك 1757 اصلي واقع در بخش1 خریداري از مالك رسمي آقاي 

علی قائدی محرز گردیده است.
28- رای شماره 394 و 396- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم صدیقه سهیلي 
فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 49 صادره از گلپایگان درسه دانگ مشاع و آقای  غالمرضا 
ابراهیمي فرزند علي اكبر بشماره شناسنامه 5649 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یك ساختمان به مساحت 661.48مترمربع مجزی شده از پالك 338 فرعي از 9 

اصلي واقع در بخش2  محرز گردیده است.
29- رای شماره813- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد علي محمدي فرزند 
ولي بشماره شناسنامه 7 صادره از ازنا در ششــدانگ ساختمان  به مساحت 56.02 مترمربع 

مجزی شده از پالك 2 فرعي از 4556 اصلي واقع در بخش1 محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/26

م الف: 925598 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان
حصر وراثت

5/63 آقا/خانم فاطمه ابریشم چی به شناسنامه شــماره 11 به شرح دادخواست به كالسه   
958/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان 
انسیه سادات رضوی نشلجی به شماره شناسنامه  834  در تاریخ 94/9/9 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- فاطمه ابریشم چی به 
ش ش 11 فرزند متوفی. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت 
و یك مرتبه آگهی می نماید تا هركســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 926043  قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف كاشان 
حصر وراثت

5/64 آقا/خانم طاهره ذاكری محمدآبادی  به شناسنامه شماره   189 به شرح دادخواست به 
كالسه  984/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه 
شادروان محمد داورخواه به شماره شناسنامه  0410406392 در تاریخ 1392/4/5 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- طاهره ذاكری 
محمدآبادی به ش ش 189 مادر متوفی والغیر. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یك نوبت و یك مرتبه آگهی می نماید تا هركسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادرخواهد شد. م الف: 926046 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف كاشان 
حصر وراثت

5/65 آقا/خانم لیال طرق به شناســنامه شــماره  686 به شــرح دادخواســت به كالسه 
976/99  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده كه 
شادروان طاهره كبکی به شــماره شناســنامه   392  در تاریخ   92/11/13  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1- لیال طرق به 
ش ش 686 فرزنــد متوفی، 2- روح طرق بــه ش ش 51008 فرزنــد متوفی، 3- فاطمه 
طرق بــه ش ش 45912 فرزند متوفی، 4- ســمیرا طرق بــه ش ش 862 فرزند متوفی، 
5- زهرا طرق بــه ش ش 45913 فرزنــد متوفی، 6- رضا طرق بــه ش ش 1515 فرزند 
متوفی. اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یك نوبت و یك مرتبه 
آگهی می نماید تا هركســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشــد 
 از تاریخ نشــر آگهی ظرف یك ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صادرخواهد شــد. 

م الف: 926050 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف كاشان 
حصر وراثت

5/66 آقا/خانم  فاطمه دیانی به شناســنامه شماره  314   به شــرح دادخواست به كالسه 
9900948  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان 
جعفر خوشنام به شماره شناسنامه 7488 در تاریخ   1399/3/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- فاطمه دیانی فرزند عباس به 
ش ش 314 و كد ملی 1260663876 همســر متوفی، 2- عطیه خوشنام به ش ش 5183 
و كد ملی 1263364349 ، 3- فائزه خوشــنام به ش ش 1250351073 فرزندان متوفی، 
4- توران خوشنام فرزند ابراهیم به كد ملی 1262141419 و ش ش 30 مادر  متوفی. اینك 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت و یك مرتبه آگهی می نماید تا 
هركسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.م الف: 926054 قاضی شعبه 
ششم شورای حل اختالف كاشان 

حصر وراثت
5/67 آقا/خانم امیر حسین ارفع تبار به شناسنامه شماره  345  به شرح دادخواست به كالسه  
803/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان  
بیگم كرمانی حسکوئی  به شماره شناسنامه  39 در تاریخ  93/4/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عبدالحسین ارفع تبار فرزند 
محمد به ش ش 193  ، 2- امیر حسین ارفع تبار فرزند محمد به ش ش 345  ، 3- ملیحه ارفع 
تبار فرزند محمد به ش ش 4679 فرزندان متوفی والغیر . اینك با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یك نوبت و یك مرتبه آگهی می نماید تا هركسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادرخواهد شد. م الف: 926049 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف كاشان 

اخطار اجرایی 
5/68 مشخصات محکوم علیه : نام : ســجاد قلی پور ، نام پدر:ایرج  به نشانی محل اقامت :  
مجهول المکان،  مشخصات محکوم له : نام : عباسعلی حاجی محمدی، نام پدر : محمدعلی به 
نشانی محل اقامت :  دولت آباد -خیابان طالقانی -جنب بانك صادرات -كوی ندا،  به موجب 
رای شماره  77   تاریخ  99/2/28    حوزه قضایی شورای حل اختالف شهرستان برخوار كه 
قطعیت یافته است .  محکوم علیه محکوم است به : الزام به انتقال مالکیت سند خودروی وانت 
پیکان شماره 665 ب 39 ایران 71 به رنگ سفید و پرداخت 2/235/000 بابت هزینه دادرسی 
صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی شهرستان 
برخوار می باشد. ماده 34 قانون اجرای احکام:  همین كه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، 
محکوم علیه مکلف است  ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید  . م الف :925762  

سیدحسام الدین ارشش قاضی شعبه اول حقوقی شوراهای حل اختالف شهرستان برخوار
ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

5/69 كالسه پرونده : 180/99 ش3ح، وقت رسیدگی :  99/6/5 ساعت 17:00 ، خواهان : 
هادی شاهرخ اصفهان – اصفهان – ملك شهر- كوی الفت پالك 10 ، خوانده : 1-محمد 
مشتاقی الدگانی – حاجی قلی  ، 2- احسان رضائی یزدآبادی – علی اصغر  به آدرس : هر دو 
مجهول المکان ، خواسته : خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده كه جهت 
رسیدگی به شعبه ســوم برخوار ارجاع گردیده و وقت رســیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیر االنتشار آگهی می شود . تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یك ماه بدفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند 
 چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یك نوبت منتشر و مدت آن ده روز است . 

م الف : 926035 مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف برخوار
تحدید حدود اختصاصي

5/70 شماره: 993006655-1399/4/31 چون تحدید حدود ششدانگ یك باب ساختمان 
پالك شماره 2812/4  واقع در بخش یك ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتي به نام مجید 
كریمی ایرانی فرزند عباس در جریان ثبت است و به علت عدم امکان حضور و مسدود بودن 
محل به عمل نیامده اینك بنا به تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاي نامبرده 
تحدید حدود پالك مرقوم در روز دوشــنبه 1399/06/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي به كلیــه مجاورین اخطار مي گردد كه در روز و 
ساعت مقرر در این آگهي در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 923585  ابوالفضــل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

مركزي اصفهان
اصالحیه آگهی

5/711 بدینوســیله اعالم می گردد كه در خط اول آگهی اخطار اجرایی  به شــماره م الف 
 901326 چاپ شده در روز نامه زاینده رود شهرام رستمی سراوری زده شده بود كه تصحیح

 ) غالم رستمی سراوری ( می باشد می گردد . م الف 901326 
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برگزاری عزاداری محرم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی
اســتاندار اصفهان گفت:عزاداری های محرم امســال، به منظور ســامتی مردم با محدودیت 
هایی برگزار می شــود.عباس رضایی در جلسه شورای فرهنگ عمومی اســتان اصفهان اظهار 

کرد: امسال در راستای سامت مردم و 
همچنین زنده نگه داشتن مراسم دینی 
و مذهبی همچون عزاداری محرم، این 
مراســم ها باید با محدویــت و رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی برگزار شود. 
رضایی افزود: عــزاداران باید با رعایت 
نکات بهداشتی مانند پوشیدن ماسک، 
در زمان کوتاهی این مراســم را برگزار 
کنند.وی گفت: توزیع نذورات امســال 
تنهــا باید به صورت مواصــات مومنانه 

صورت گیرد تا بتوانیم از انتشار این ویروس به بهترین شکل جلوگیری کنیم.

رییس ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه اصفهان:

۶ داوطلب مبتال به ویروس کرونا در بیمارستان الزهرا 
امتحان می دهند

رییس ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه اصفهان از ابتای ۶ نفر از داوطلبان کنکور دکتری ۹۹ خبر 
داد و گفت: هیچ یک از این داوطلبان مبتا به بیماری کووید ۱۹ در اصفهان در بیمارســتان بستری 
نیستند، اما بر اساس هماهنگی های انجام شــده در محلی در داخل بیمارستان الزهرا آزمون می 
دهند.محمدرضا ایروانی در خصوص برگزاری آزمون دکتری تخصصی ۹۹ در حوزه امتحانی دانشگاه 
اصفهان، اظهار کرد: تعداد ۱۱ هزار و ۱۴۱ داوطلب در ۴ حوزه امتحانی اســتان اصفهان در شهرهای 
اصفهان و کاشان با هم به رقابت پرداختند که از این تعداد شرکت کننده در استان اصفهان، ۵۴۲۹ 
)۴۸.۷۳ درصد( نفر زن و ۵۷۱۲ )۵۱.۲۷ درصد( نفر مرد هستند.رییس ستاد برگزاری آزمون های 
دانشگاه اصفهان افزود: خوشبختانه ازدحام زیادی در محل ورود داوطلبان به دانشگاه اصفهان ایجاد 
نشد و همه به طور مرتب تب سنجی شــده و به محل های آزمون هدایت شدند. همچنین بازرسی 

بدنی بدون تماس دست و با دستگاه انجام شد.

توضیح مدیرکل زندان های اصفهان درباره وضعیت ۵ زندانی 
ناآرامی های دی 9۶

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی اســتان اصفهان شــایعات مبنی بر اعدام پنج نفر از 
زندانیان ناآرامی های دی ماه ۹۶ را تکذیب کرد.اســدا... گرجی زاده دربــاره آخرین وضعیت پنج 
نفر از بازداشتی های اغتشاشــات دی ماه ۹۶، اظهار کرد: شــایعات مبنی اعدام این افراد تکذیب 
می شــود و این متهمان در زندان به ســر می برند.وی افــزود: هنوز برنامه خاصی دربــاره آنها به 
زندان اباغ نشده است.روز شــنبه پنجم مرداد نیز روابط عمومی دادگســتری کل استان اصفهان 
در اطاعیه ای اعام کرد که خبر منتشر شــده منتصب به رییس کل دادگســتری استان اصفهان 
مبنی بر قطعی شــدن حکم اعدام ۸ نفر از اغتشــاش گران ســال های ۹۶ و ۹۸ از ســوی برخی 
رسانه های معاند و فضاســازی آن در شــبکه های اجتماعی کذب محض بوده و تاکنون هیچ گونه 
تایید اجرای حکمی از ســوی مراجع عالی قضایی در این خصوص واصل نشــده است و هرگونه 
 خبر در این رابطه از طریق پایگاه اطاع رسانی دادگستری کل اســتان و یا مرکز رسانه قوه قضاییه 

منتشر می شود.

به بهانه تجمع معلمان خرید خدمت در اعتراض به کمبودها و عدم تبدیل وضعیت کاری در اصفهان؛

رنج معلم بودن

به تازگی خبری مبنی بــر تجمع معلمان  پریسا سعادت
خریــد خدمــت در مقابــل درب دفتــر 
نمایندگان مجلس اصفهان در اعتراض به نوع پرداخت دستمزد بیمه و 
وضعیت امنیت شــغلی آنها مخابره شد. بخشــی مهجور در آموزش و 
پرورش که اگر چه بار زیادی از تعلیم و آموزش در این وزارت خانه را به 
دوش می کشند اما در عمل این نهاد هیچ مسئولیتی در قبال آنها قبول 
نکرده و این معلمان باید به تنهایی مشکات ســر و کله زدن با بخش 
خصوصی خدمات آموزشی و سودجویی های انجام شده در این بخش 

را به دوش بکشند. 
مشــکات معلمان خرید خدمت مربوط به امروز و شــرایط کرونایی 
نیست؛ اما تعطیلی مدارس در ماه های اخیر این افراد را با عدم دریافت 
حقوق و پشــتوانه مالی و بیمه ای مواجه کرده اســت. معلمان خرید 
خدمت در واقع بخشی از طرح های اجرایی دولت و آموزش و پرورش 
برای تامین کسری تعداد معلمان در این وزارت خانه بود که حاال نه تنها 

وعده ها و برنامه های تدوین شــده برای این افراد عملی نشــده بلکه 
چشم انداز شغلی به شــدت مبهم آنها به خصوص در شرایط کرونایی 
آموزش امســال، تهدید جدی برای آینده و امنیت شــغلی این افراد 

محسوب می شود. 
اگرچه هر کدام از اشــکال مختلف معلمان از خرید خدمات آموزشی 
تا قــراردادی و حق التدریس نیز با مشــکات خاص خــود مواجهند؛ 
اما نقطه مشــترک این مشــکات، حقوق پایین و نداشــتن پوشش 
بیمه ای مناسب است به گونه ای که معلمان خرید خدمات آموزشی و 
حق التدریس در ایام تعطیات تابستان و نوروز و تعطیاتی که در طول 
ســال تحصیلی پیش می آید،  حقوق ندارند. معلمانی که در قالب این 
طرح بیشتر در مناطق محروم کشور مشــغول اداره کاس های درس 
هستند، مدت هاست که نسبت به وضعیت حقوق و بیمه خود معترض 
هســتند و پیش از این نیز تجمعاتی را مقابل مجلس شورای اسامی 
داشــتند. معلمان معترض می گویند آموزش و پرورش به آنها نگاهی 

موقتی داشته و تنها برای رفع کمبودها و نداشتن معلم از آنها استفاده 
می کند. یکی از این افراد می گوید، متاســفانه در ادبیات مسئوالن به 
معلمان خرید خدمات آموزشی می گویند روش اورژانسی اضطراری و 
ُمسکن برای جبران کمبود معلم و این یعنی شما معلمان خرید خدمات 
صرفا یک مدت کار خواهید کرد؛ ما از سال ۹۳ در بدترین شرایط به وزارت 
آموزش و پرورش کمک کردیم تا در وضعیتی که با بحران کمبود معلم 
مواجه اســت، کاس های درس خالی نماند. آیا این عدالت است بعد 
از چند سال که نیروهای دانشــگاه فرهنگیان فارغ التحصیل شدند به 
ما بگویند خوش آمدید! معلمان خرید خدمات امنیت شغلی و هویت 
معلمی ندارند یعنی هیچ کد شناسایی ندارند که به عنوان معلم شناخته 
شوند؛ آنها می گویند که در برخی مواقع حتی عنوان کارگر آموزشی نیز 
برای شان استفاده می شــود! این معلمان از نداشــتن حقوق ماهانه 
سخن گفته اند، از اینکه به ازای ۹ ماه سال تحصیلی با تاخیرهای حدودا 
یک ساله حقوق اندکی را دریافت  و سهم بیمه را نیز کاما از حقوق شان 
کســر می کنند! این روزها تقاضای تبدیل وضعیت و اســتخدام یکی 
از جدی ترین خواســته های معلمان خرید خدمات آموزشــی است، 
موضوعی که در همان سال های نخســت اجرای طرح خرید خدمات 
آموزشی از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد و آنها گفتند که این 
طرح باعث شکل گیری معلمان شرکتی در آموزش وپرورش می شود 
که بعدها تقاضای استخدام خواهند داشت؛ اما در همان ایام مسئوالن 
آموزش وپرورش این مسئله را رد کرده و گفتند: طرح خرید خدمات به 
ماده ۴۵  قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره می کند و استخدام ها 
را یا رسمی و یا پیمانی دانســته و به کارگیری افراد تحت عنوان خرید 

خدمت را فاقد وجاهت قانونی می داند. 
البته دولت و آموزش و پرورش در این طرح دســت به استخدام افراد 
تحت هیچ عنوانــی نزده اند و افراد مذکور توســط موسســان بخش 
غیردولتی و براساس ضوابط قانون کار به خدمت گرفته شده و می شوند. 
بررسی وضعیت این افراد نشــان می دهد آموزش و پرورش به نوعی 
مشغول استثمار این معلمان اســت؛ اتفاقی که نتیجه ناخوشایند آن 
بدون شک در آموزش و تدریس این افراد به دانش آموزان نمود خواهد 
یافت و نباید از این عده انتظار تاش برای آموزش درست و تعهد درسی 
کافی داشت . این امر تنها منجر به اختال در سیستم آموزشی و پرورش 
ناقص دانش آموزان خواهد شــد، هر چند نمی توان این کم کاری را به 
تمام این معلمان تعمیم داد؛ اما نباید یکــی از بزرگ ترین و فرهنگی 
ترین وزارتخانه های کشور چشم خود را روی بهره کشی از افراد تحصیل 

کرده در سیستم آموزشی کشور ببندد.

در حالی که موتورســیکلت ها با توجه به نوع احتراق 
و سیستم شــان از منابع مهم آلودگی هوا و صوت 
هســتند، هیچ مرکز معاینه فنی برای آن ها در کان 
شهر اصفهان وجود ندارد.بنابر آمار ، حدود ۸۰ درصد 
آلودگی صوتی کان شــهر اصفهان ناشی از صدا ی 
ناهنجار موتور ســیکلت ها و خودرو های شــخصی 
و ۲۰ درصد مربــوط به کارگاه  هاســت و حدود ۸۰۰ 
هزار دســتگاه موتور سوار در اســتان اصفهان تردد 
می کنند.آلودگی صوتــی در اصفهان به میزان ۷۵ تا 

۸۵ دسی بل، بیش از حد اســتاندارد است. پلیس 
راهور موظف اســت با وســایل نقلیه موتوری فاقد 
معاینه فنی برخورد  و سازمان حفاظت محیط زیست 
با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و سایر دستگاه های مربوطه، سامانه ملی پایش و 
اطاع رسانی آلودگی صوتی را راه اندازی کند.رییس 
امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســتان اصفهان گفت: اجرای این لوایــح به علت 
محدودیت منابع اعتباری در دو سال اخیر امکان پذیر 
نبوده و راه اندازی ســامانه ملی پایش آلودگی هوا 
هم محقق نشده است.بابک صادقیان افزود: برای 
کنترل آلودگی صوتی کان شهر اصفهان نیاز است که 
در هر نقطه شهر، ایستگاه های ثابت سنجش صوت 
نصب شود که این امر نیازمند تامین اعتبار است.وی 

اضافه کرد: آلودگی صوتی نه تنها بر شنوایی افراد اثر 
نامطلوب دارد بلکه تبعــات فیزیکی و روانی آن نیز 
اثبات شده و روح و روان شــهروندان را به مخاطره 
می اندازد.آلودگی صوتی، امواج ناخواسته ای است 
که منابع مختلف ثابت و متحــرک در زمان و مکان 
خاص منتشر می شــود و بر موجودات زنده به ویژه 
انسان تاثیر می گذارد و نه تنها آرامش و تمرکز وی را 
برهم می زند بلکه عوارض بی شمار جسمی، روحی 
و حتی اختال در اعصاب شنوایی ایجاد می کند.بر 
اساس آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی 
صوتی، تراز متوسط استاندارد روزانه آلودگی صوتی 
- بین ســاعت ۷ تا ۲۲ - در پهنه های مسکونی ۵۵ 
دسی بل و تراز متوسط استاندار شبانه آن بین ساعت 

۲۲ تا ۷، ۴۵ دسی بل است.

کالن شهر اصفهان در آستانه ناشنوایی!

رونمایی از نماد طرح 
تحولی کنترل وزن و 
چاقی دانش آموزان

در نشست مدیران کل آموزش  و پرورش و 
معاونین تربیت بدنی و سامت استان ها 
که با حضور وزیــر آمــوزش  و پرورش و 
به  صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، از 
نماد طرح جدید معاونــت تربیت بدنی و 
ســامت وزارت آموزش  و پرورش برای 
سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ رونمایی شد.

1.۶ درصد دانش آموزان جذب مدارس استعدادهای 
درخشان اصفهان می شوند

 رییــس اداره پــرورش اســتعدادهای درخشــان اداره کل آمــوزش و پرورش اصفهــان گفت: 
دســت کم ۱.۶ درصــد از دانش آمــوزان این اســتان در مقاطــع تحصیلی هفتــم و باالتر جذب 
مدارس استعدادهای درخشــان می شــوند.کلیم ا... بابایی افزود: به طور معمول کمتر از ۲ درصد 
از دانش آموزان دارای ضریب هوشــی باالتری نســبت به ســایر همکاســی های خود هستند و 
بر همین اســاس میزان جذب آنها برای مدارس اســتعدادهای درخشــان در اســتان اصفهان 
در زمان حاضــر حدود ۱.۶ درصد اســت.رییس اداره پرورش اســتعدادهای درخشــان اداره کل 
آموزش و پرورش اصفهان اضافــه کرد: از بین داوطلبان آزمون اســتعدادهای درخشــان مقطع 
دهم در این اســتان ۲۹۸ دختر و ۲۴۸ پسر پذیرش خواهند شــد.وی از جمله دالیل غایب بودن 
تعــدادی از داوطلبان را نگرانی برخی از خانواده ها نســبت به ســامتی فرزنــدان خود، انصراف 
 برخی از دانش آموزان برای شــرکت در آزمون یا اطاع نداشــتن برخی از خانواده ها از زمان آزمون

 عنوان کرد.

معاون متوسطه آموزش و پرورش اصفهان:

 گزارشی از ابتالی دانش آموزان هنرستانی به کرونا 
در اصفهان نداشتیم

معاون متوسطه آموزش و پرورش اصفهان گفت: تاکنون موردی از ابتای به کرونا در میان دانش 
آموزان هنرستانی در اصفهان به واســطه حضور در کارگاه های عملی نداشته ایم.محمدرضا ناظم 
زاده با اشاره به اینکه تاکنون موارد ابتا به بیماری کرونا در بین دانش آموزان هنرستانی به واسطه 
گذراندن واحدهای عملی و فرآیند ثبت نام در استان اصفهان گزارش نشده است، اظهار داشت: ثبت 
نام دانش آموزان در مقطع متوسطه دوم به صورت مجازی انجام می شود و تنها در مقطع دهم که پایه 
ورودی است، ثبت نام به صورت حضوری و ضمن نوبت بندی با رعایت دقیق فاصله گذاری اجتماعی 
و دستورالعمل های بهداشتی انجام می شــود.وی افزود: برگزاری کارگاه های عملی دانش آموزان 
هنرستانی به صورت مجازی امکان پذیر نیست و بر این اساس با نظارت دقیق پروتکل های بهداشتی 
 برگزار شد و هیچ گونه گزارشی از ابتای این دانش آموزان و همکاران فرهنگی به بیماری کرونا ارائه

 نشده است.

 ثبت سفارش کتب درسی جاماندگان میان
 پایه از امروز

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با توجه به شیوع بیماری کرونا 
و بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریورماه، تقویم زمانی ثبت سفارش و توزیع کتب درسی را تغییر داده 
و اعام کرده است که بازماندگان ثبت سفارش میان پایه می توانند از شنبه )یازدهم مردادماه( به 
سامانه مربوطه مراجعه کنند.بر این اساس دانش آموزان میان پایه که در مهلت زمانی مقرر از ثبت 
سفارش کتاب های درسی جامانده اند، می توانند از یازدهم تا بیستم مرداد ماه به سامانه فروش 
و توزیع مواد آموزشی مراجعه و به صورت فردی یا گروهی اقدام به ثبت سفارش کتاب های درسی 
کنند.همچنین از چهارم مرداد مهلتی تعیین شد تا افرادی که به دلیل تکرار پایه، تغییر رشته یا محل 
تحصیل یا زندگی نیاز به اصاح سفارش کتاب های درســی دارند، نسبت به اصاح ثبت سفارش 
های خود اقدام کنند. این مهلت تا دوم شهریور برقرار است.همچنین ثبت سفارش فردی و گروهی 
پایه های ورودی مقاطع تحصیلی نظیر آمادگی مقدماتی )پیش دبســتانی استثنایی(، پایه های 
اول، هفتم و دهم دانش آموزان عادی و اســتثنایی که از هشتم تیرماه شروع شده بود تا ۲۰ مرداد 

ماه ادامه می یابد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

چهره روزاخبار

جانشین فرمانده ناجا در اصفهان 
خبر داد:

کشف 3۸۸ تن انواع مواد 
 مخدر طی 4 ماهه 

نخست سال
جانشــین فرمانده ناجا در جمع خبرنگاران 
اســتان اصفهان، اظهــار داشــت: نیروی 
انتظامــی خود را از مــردم می داند و تامین 
آرامش و آســایش آن ها را بر خود تکلیف 
می داند که این مهم از اهداف جدی نیروی 
انتظامی است. سردار قاسم رضایی با اشاره 
به اینکه معیشت مردم از دغدغه های نیروی 
انتظامی اســت، گفت: مقام معظم رهبری 
ســال ۹۹ را ســال جهش تولید نام گذاری 
کرده اند کــه از همان ابتدای ســال قرارگاه 
مقابله با قاچاق در ناجا راه اندازی شد.این 
مقام عالی انتظامی بیان داشت: همچنین 
با موافقت ستاد کل نیرو های مسلح، پلیس 
جدیدی به نام پلیــس امنیت اقتصادی راه 
اندازی شــد که وظیفه آن مقابله با احتکار 
و قاچاق است.ســردار رضایــی تاکید کرد: 
امروز در زمینه قاچــاق موضوعات مختلفی 
را شاهد هســتیم همچون قاچاق سوخت، 
کاال های مصرفی و اساسی مورد نیاز مردم 
که نیــروی انتظامی در این زمینــه با تمام 
توان وارد عمل شده اســت.وی با اشاره به 
اینکه مقابله با دارو های غیرمجاز و کاال های 
ضد فرهنگی به صورت ویژه در دســتور کار 
پلیس قرار گرفته اســت، تصریــح کرد: با 
مجوزی که از طریق دولت و رده های مختلف 
اخذ شده، پلیســی در گمرکات ایجاد شده، 
همچنین در استان های مرزی قرارگاه هایی 
تشــکیل شــده که با قاچاق کاال به شــدت 
برخورد می شود.جانشین فرمانده ناجا ادامه 
داد: استان اصفهان در زمینه مقابله با قاچاق 
کاال توفیقات خوبی به دســت آورده که در 
۴ ماهه نخست امســال، ۵۷ درصد نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل افزایش کشف 
داشــته است.ســردار رضایــی اضافه کرد: 
محتکران اقام بهداشتی ومواد ضدعفونی 
کننده بدانند با برخورد قاطع پلیس روبه رو 

می شوند.

ثبت گونه پرنده جدید در پناهگاه حیات وحش یخاب
یک گونه پرنده جدید در پناهگاه حیات وحش یخاب آران و بیدگل ثبت شد.سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست شهرســتان آران و بیدگل گفت: پرنده ارزشمند 
ناماکوآ )قمری دم دراز، کبوتر دم دراز( با نام علمی oena capensis در استان اصفهان در مرداد امسال در پناهگاه حیات وحش یخاب ثبت شد.سید عباس نگهبان 
با بیان اینکه با این رکورد، تعداد پرندگان ثبت شده در پناهگاه حیات وحش یخاب به ۱۰۱ قطعه رسید، گفت: این منطقه به علت دارا بودن تنوع اقلیم و تنوع زیستگاهی، 
زیستگاه شنزار و کوهستانی از تنوع زیستی غنی جانوری به خصوص پرندگان برخوردار است.وی افزود: طی چند سال اخیر با بهره گیری از ظرفیت محیط بانان، اعضای 
انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد و کارشناســان رشته محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان و با بررســی فون پرندگان این منطقه، تاکنون ۱۰۱ گونه پرنده، 
مستند نگاری و ثبت شده است.پناهگاه حیات وحش یخاب با مساحت ۲۷۲ هزار هکتار یکی از بی نظیرترین و بکرترین مناطق زیستگاهی ایران است که در مجاورت 
پارک ملی کویر و در شهرستان آران و بیدگل واقع شده است.یخاب با برخورداری از گوناگونی زیســتی و وجود گونه های ارزشمندی مانند پلنگ، یوزپلنگ، کاراکال، 
جبیر، شاه روباه و چند گونه ارزشمند دیگر با وسعت ۲۷۲ هزار هکتار از سال ۱۳۹۲ منطقه شکار ممنوع اعام شد و سال ۱۳۹۶ نیز به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت.



طی روزهای گذشته خبرهایی در مورد مثبت اعالم شدن تست دوپینگ دو ووشوکار سنگین وزن تیم  ملی ایران )حمیدرضا قلی پور و سید معین تقوی( منتشر 
شد که جو آرام  ووشوی ایران را به هم ریخت، اما آخرین صحبت های رییس جوان فدراسیون نشان می دهد که  گویا باید منتظر اعالم  مثبت بودن تست سومین 
ووشوکار تیم  ملی هم بود.مهدی صدیقی، رییس فدراسیون ووشوی ایران، در مورد شایعه مثبت اعالم شدن تست دوپینگ یکی  دیگر از ووشکاران تیم  ملی، به 
رادیو  ایران گفت: دوستان خبرهایی شنیده اند که چون دقیق از آن  مطلع  نیستند، سعی  می کنند به نوع دیگری اخبار را منتشر کنند. وی افزود: در واقع یکی دیگر 
از ورزشکاران ما که در رقابت های جهانی ۲۰۱۹ حضور داشته  ، تست دوپینگش گرفته شده و گویا در مرحله اول هم جواب تست مثبت بوده است، اما همچنان در 
حال بررسی دقیق بوده و هیچ چیز قطعی نیست. باید منتظر جواب نهایی فدراسیون جهانی بود.البته طبق شایعه های موجود، دوپینگ  اعالم شده در مورد یکی 

دیگر از  ووشوکاران پر افتخار تیم ملی است که فعال باید تا مشخص شدن این  موضوع منتظر جواب نهایی فدراسیون  جهانی بود.

سومین دوپینگی در ووشوی ایران؟

شنبه 11 مرداد  1399 / 11 ذی الحجه 1441/ 1 آگوست 2020/ شماره 3034

شایان مصلح: 

من فعالیتی در توئیتر ندارم
 روز پنجشنبه کامنتی جنجالی از شایان مصلح مدافع تیم ســپاهان در فضای مجازی دست به 
دست شد که واکنش های زیادی را در پی داشت.پس از این اتفاق، مصلح جهت ادای پاره ای از 
توضیحات به کمیته اخالق فدراسیون احضار شــد. همچنین با دستور موقت کمیته اخالق وی از 
هرگونه فعالیت فوتبالی تا اطالع ثانوی معلق شــد تا اینکه باالخره مصلح نسبت به این اتفاقات 
واکنش نشان داد و با انتشار یک استوری در صفحه شخصی اش در اینستاگرام اعالم کرد هیچ 

گونه فعالیتی در شبکه اجتماعی توئیتر ندارد.

مثلث دستیاران »نکو« برای فوالِد آسیایی
تیم فوالد در حالی فصل موفقی را ســپری می کند که در کادرفنی این تیم نفرات شــاخص و نام 
آشنایی حضور دارند. عالوه بر جواد نکونام که بازوبند کاپیتانی اوساسونا را بر بازو داشته و سال ها 
در تیم ملی نقش آفرینی کرده ، مهدی هاشمی نسب، حسین کعبی و حمیدرضا رجبی کادرفنی 
خوزستانی ها را تشکیل داده اند.هاشمی نســب و رجبی طی دو سال گذشته در نساجی هم کنار 
نکونام بودند و از عوامل صعود این تیم نیز به حســاب می آیند. هاشمی نسب که سال ها در تیم 
های سرخابی حضور داشــت، از تجربه باالیی برخوردار اســت و با انتقال تجربه اش می تواند به 
بازیکنان کمک شــایانی بکند.حسین کعبی، ستاره ســال های نه چندان دور فوالد هم به عنوان 
پیشکسوت این تیم روی نیمکت حاضر است. کعبی در حفظ نظم تیمی فوالد هم نقش پررنگی 
ایفا می کند و امیدوار اســت که با تجربه حاصل از دســتیاری در تیم فــوالد، در آینده به مربیان 
خوزستانی پرتعداد فوتبال ایران اضافه شود.عالوه بر این سه مربی، یوسو مربی بدنساز اسپانیایی، 
نادرغبیشاوی، مربی گلرهای فوالد و ســید محمد منتظری به عنوان آنالیزور در کادرفنی این تیم 

حضور دارند.

پرسپولیس جشن فرار از محرومیت می گیرد؟
آنطور که وکیل برانکــو ایوانکوویچ گفته، مهلت پرســپولیس بــرای پرداخت مطالبــات برانکو 
ایوانکوویچ به زودی به پایان خواهد رسید و محرومیت نقل و انتقاالتی که از آن صحبت می شد، 
حالت قطعی به خود گرفته و رای نیز به باشــگاه پرسپولیس ابالغ می شود تا آن ها نتوانند چنین 

موضوعی را تکذیب کنند.
اما با این حال سرخ پوشان تهرانی در روزهای اخیر تکاپوی زیادی برای پرداخت این رقم داشته 
اند. پرسپولیســی ها بیش از یک و نیم میلیون یورو به برانکو ایوانکوویچ و دستیارانش بدهکار 
هستند که این رقم بیش از ۴۰ درصد درآمد ســالیانه این باشگاه از کارگزار اسپانسری را تشکیل 
می دهد اما آن هــا تالش می کنند با درآمد حاصــل از فروش بیرانونــد و همچنین پاداش فیفا 
بخشی از این بدهی را تامین کنند و رقم باقی مانده را هم بپردازند تا از محرومیت نقل و انتقاالتی 
و سپس کسر امتیاز و سقوط به لیگ یک فرار کنند.این در حالی است که برانکو باتوجه به بدقولی 
ســه مدیرعامل و رفتار عجیب آن ها هیچ تمایلی به مذاکره در ایــن خصوص ندارد و اعالم کرده 
که وکیلش از مجرای قانونی فیفا این موضوع را پیگیری خواهد کرد. مسئله ای که سبب شده تا 
پرسپولیسی ها تنها یک راه داشته باشــند که آن هم پرداخت تمام و کمال مطالبات ایوانکوویچ 
اســت.نکته مهم این که موعد پرداخت حقوق برانکو با جشــن قهرمانی قرمزها به شکلی جالب 
همزمان شده تا پرسپولیسی ها در شرایط سختی قرار گیرند. اگر پرسپولیس تا 6 روز آینده این 
رقم را تامین و به حساب برانکو منتقل نکند، با تثبیت محرومیت نقل و انتقاالتی، طبیعتا جشن 
قهرمانی هم بی معنی و تلخ خواهد شــد؛ بنابراین رســول پناه باید تمام تالشش را برای تامین 
این رقم انجام دهد تا در کنار جشــن قهرمانی، جشــن فرار از محرومیت را هم از VIP استادیوم 

آزادی بگیرد.

سپاهان بدون قلعه نویی مقابل استقالل قرار می گیرد؛

دوئل تمام عیار در آزادی

ســپاهان در شــرایطی عصر امــروز در   سمیه مصور
حساس ترین دیدار هفته بیست و هفتم 
رقابت های لیگ برتر مقابل استقالل قرار می گیرد که امیر قلعه نویی 
را روی نیمکت این تیم نــدارد. لیگ نوزدهم در حالــی به هفته های 
پایانی خود نزدیک می شــود که قهرمان این دوره از مسابقات هفته 
گذشته مشخص شد و تیم پرسپولیس توانســت برای چهارمین بار 
متوالی جام قهرمانی را نصیب خود کند ولی جنگ کســب ســهمیه 
آســیایی در  تیم های باالی جدول و  فرار از سقوط در  تیم های پایین 
جدول هنوز ادامه دارد و همین موضوع ســبب می شود که دیدارهای 
این چند هفته باقی مانده نیز همچنان از حساسیت و هیجان باالیی 

برخوردار باشد.
جدال طالیی پوشــان نصــف جهان با آبی پوشــان پایتخــت را باید 
سرنوشت سازترین دیدار رقابت های نیم فصل دوم لیگ برتر نامید، 
دیداری حســاس که نتیجه آن عالوه بر دو تیم برای تیم های شــهر 
خودرو، فوالد و تراکتورسازی نیز بســیار حائز اهمیت بوده و پیروزی 
یکی از آنها می تواند مسیررسیدن به عنوان نایب قهرمانی را برای تیم 
پیروز هموارتر کند. مصاف استقالل و سپاهان که هر دو ۴5 امتیازی 
هستند، نقشی تعیین کننده در سرنوشت سهمیه فوتبال ایران در لیگ 

قهرمانان فصل آینده نیــز  دارد و نتیجه آن تمام زحمات یک تیم را در 
یک فصل طوالنی و پرچالش تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد؛ البته 
که هر دو تیم دو مصاف حساس دیگر با شهر خودرو دارند و می توانند 
حتی در صورت از دســت دادن امتیازات این بازی، بــه ۹ امتیاز باقی 

مانده چشم داشته باشند.
طالیــی پوشــان اگرچــه هفتــه گذشــته توانســتند با شکســت 
تیــم صنعــت نفــت آبــادان در رده دوم جــدول رده بنــدی 
باقی بمانند؛ امــا شــرایط خوبی برای بــازی مقابل تیم اســتقالل 
ندارند. آنهــا باید در شــرایطی به مصاف ایــن تیم برونــد که عالوه 
بر ســروش رفیعی، رضا میرزایی و البتــه یک بازیکن کــه به کرونا 
مبتال شــده، ســرمربی خودرا نیز در اختیار ندارند تا شــرایط بسیار 
 ســختی پیش از ایــن مصاف سرنوشــت ســاز، پیــش روی آنها

 قرار گرفته باشد.
در آن ســو، آبی پوشــان تهران که پس از شــروع مجدد لیگ شرایط 
متزلزلــی داشــته و در نتیجه گیری چنــدان موفق نبودنــد، از هفته 
بیست وســوم لیگ با شکســت دادن صنعت  نفت آبادان، روند روبه 
رشــد خود را آغاز کرده و در 6 بازی قبلی خود با ۲ برد، 3 مســاوی و 
یک شکست خود را از میانه جدول جدا و به رده دوم جدول رساندند.

اســتقاللی ها می داننــد در صــورت شکســت ســپاهان عــالوه 
بــر حفــظ جایگاه شــان در رده دوم جــدول، بــا توجه بــه نتیجه 
بــازی  تیم هــای تراکتور-پیــکان و شــهرخودرو - صنعــت  
نفــت آبــادان، شانس شــان بــرای کســب ســهمیه آســیایی 
الیــی بــرای پیــروزی نگیــزه با ز ا  بیــش از قبــل شــده و ا

 برخوردار هستند.
سپاهان و اســتقالل در ادوار مختلف لیگ 37 بار مقابل هم به میدان 
رفته اند که آبی پوشان با ۱۴ برد برتری خفیفی نسبت به تیم اصفهانی 
دارند. سهم سپاهان در این میان ۱۲ برد بوده و ۱۱ دیدار دو تیم با نتیجه 

مساوی به پایان رسیده است. 
اگر چه تقابــل ســپاهان با اســتقالل تهــران به حساســیت بازی 
مقابل دیگــر همتای آنها پرســپولیس نیســت، اما بدون شــک از 
جذاب تریــن دیدارهای برگزار شــده در ادوار مختلف لیگ اســت و 
زمانی کــه پای کورس قهرمانی و تالش برای رســیدن به ســهمیه به 
میان آید، تبدیل به دوئلی تمام عیار و دیدنی خواهد شــد.بازی های 
ســپاهان در برابر آبی پوشــان پایتخت بیشــتر اوقات پــرگل از آب 
 درآمــده و حضــور بازیکنــان و مربیان مشــترک بــه جذابیت آن 

افزوده است.

دارنده مدال برنز میکس تیمی بازی های آسیایی 
جاکارتا اظهار کرد: دو ماه پس از بازگشــت از بازی 
های آســیایی جاکارتا، دوندگی های خود را برای 
استخدام در اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان 
آغاز کردم تا قضیه استخدامم مطابق مصوبه دولت 
که مــدال آوران بازی های آســیایی و جهانی می 
توانند اســتخدام ارگان های دولتی شوند، در اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان زنجان درست شود. 
متاســفانه همه ارگان ها معرفی شده بود جز اداره 
کل. در حقیقت هیچ حمایتی از ســوی استانداری 
و اداره کل برای اســتخدام من انجام نشد.فرشته 
قربانی افزود: با پیگیری هایی که از ســوی وزارت 
ورزش و اســتانداری اســتان زنجان برای قضیه 
استخدامی خود داشتم، استانداری دوباره نامه ای 
را در خصوص وضعیت استخدامی من به اداره کل 
ورزش و جوانان استان زنجان ارسال کرد و آنها در 

جواب گفته بودند در جریان نامه نبودیم. در حقیقت 
بعد از پنج ماه که نامه در کارتابل اداره کل ورزش و 
جوانان استان زنجان باقی مانده بود، آنها در پاسخ 
نامه استانداری چند ارگان و سازمان را به جز اداره 
کل برای رفع مشکل استخدامی من معرفی کرده 
بودنــد در حالی که هدف اصلی من اســتخدام در 
اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان بود نه سایر 
ارگان های دولتی.قربانی افزود: بعد از بازگشــت 
از جاکارتا تصمیــم گرفتم کمــان جدیدی بخرم و 
تجهیزاتم را نو کنم تا با آمادگی خوبی در مسابقات 
آینده شــرکت کنم، اما وقتی می بینم بعد از مدال 
آوری هیچ امیدی برای ورزشــکار باقی نمی ماند 
و شرایط اســتخدامی برای او فراهم نیست، دیگر 
انگیزه ای برای تیر زدن و شرکت در مسابقات را در 
خود نمی بینم.بازیکن تیم ملی کامپوند همچنین 
افزود: بعد از کسب مدال برنز میکس تیمی بازی 

های آسیایی جاکارتا، قرار بود در آن زمان ۲۰ سکه 
به کسانی که مدال برنز کسب کردند،  داده شود که 
این تعداد سکه هم پس از معادل سازی 6۰ میلیون 
شــد که با کســر 6 میلیون به عنــوان مالیات، 5۴ 
میلیون به دستم رسید.قربانی در پایان خاطرنشان 
کرد: دوست داشتم پس از اســتخدام در اداره کل 
ورزش و جوانان استان زنجان با انگیزه بیشتری به 
تیم ملی برگردم و دوباره در کامپوند افتخارآفرینی 
کنم، اما وقتی می بینم به جایگاهی که حقم بوده 

دست نیافتم، دلسرد شدم.

تالش بی نتیجه ملی پوش تیروکمان برای استخدام شدن

خبر روز

ژاکا: 

تا یک قدمی ترک آرسنال هم پیش رفتم
گرانیت ژاکا، هافبک سوئیســی و پرحاشــیه توپچی های لندن در این فصل نیز بازیکن پرحاشیه 
ای بود. عصبانیت او موقع تعویض یکــی از اتفاقاتی بود که باعث انتقاد خیلی از بزرگان باشــگاه 
آرسنال نســبت به رفتارهایی پرخاشــگرایانه این بازیکن در لباس تیم لندنی شــد. گرانیت ژاکا 
هافبک آرســنال اعتراف کرد کــه انتصاب مایــکل آرتتا به عنوان ســرمربی توپچی هــا ی لندن 
وی را از ترک باشــگاه لندنی منصرف کرد.هــواداران لندنی ها در دهمین هفتــه لیگ برتر مقابل 
کریســتال پاالس ، وقتی او در جریان تعویض از زمین خارج شد ، شروع به هو کردن این هافبک 
سوئیســی ها کردند.بعد از آن اتفاق، گرانیــت ژاکا  از بازوبند کاپیتانی محروم شــد و این بازیکن 
نیز در ترکیب اصلی جــای خود را از دســت داد. همه چیز پــس از اینکه مایــکل آرتتا جایگزین 
اونای امری شــد تغییر یافت. او درباره اتفاقــات جنجالی خود گفت: همه مــی دانند چه اتفاقی 
بین من و هواداران افتاده اســت. زمان خوبی نبود؛ اما شاید  مســئله اصلی برگرداندن من به تیم 
بود. من چیزهــای زیادی از این وضعیت آموختــم. امیدوارم هواداران هم چنیــن کنند. من باید 
صادق باشــم. خیلی خیلی نزدیک بود که باشــگاه را تــرک کنم. تا آن لحظه زمــان خوبی در این 
باشگاه فوتبال داشــتم؛ اما بعد از آن داســتان من کمی افسرده شــدم زیرا انتظار این را از طرف 
 مردم و از طرف هواداران نداشــتم. من قبال به ترک باشــگاه فکر کردم؛ اما بعد از اتفاقی که افتاد

 منصرف شدم. 

 بازی بارسلونا - ناپولی در نیوکمپ
 برگزار می شود

با وجود برخی نگرانی ها درباره به خطر افتادن ســالمت بازیکنان تیم های بارسلونا و ناپولی برای 
انجام مصاف شان در ورزشگاه نوکمپ به دلیل شروع موج جدید کرونا در اسپانیا، اتحادیه فوتبال 
اروپا اعالم کرد که این بــازی مطابق برنامه قبلــی در خانه تیم کاتاالن برگزار می شــود.یوفا بابت 
افزایش تعداد مبتالیان به کرونا در اســپانیا به خصوص کاتالونیا نگرانی هایی داشــت و به همین 
دلیل هم از دولت اسپانیا درباره تامین سالمت و امنیت بازیکن مشورت گرفت. گویا نتیجه مذاکره 
اتحادیه فوتبال اروپا و مقامات اسپانیایی آسوده خاطر شدن یوفا از بابت خطرناک نبودن برگزاری 
بازی در ورزشگاه نوکمپ بوده اســت و این بازی ۹ روز دیگر در خانه بارســلونا برگزار می شود. این 
در حالیست که اورلیو دلورنتیس، رییس باشــگاه ناپولی در مصاحبه اخیرش گفته بود بازی باید 
به یکی از دو کشــور پرتغال و آلمان انتقال داده شود، دو کشــوری که به ترتیب قرار است میزبان 
بازی های مرحله یک چهارم نهایی به بعد رقابت های لیگ قهرمانان و لیگ اروپا باشــند.در بیانیه 
یوفا آمده اســت: اتحادیه فوتبال اروپا اوضاع را زیر نظر دارد و به طول مداوم با مقامات محلی در 
ارتباط است. بازی تیم های بارســلونا و ناپولی مطابق برنامه در بارســلونا برگزار می شود.بارسلونا 
 در دور رفت در شــهر ناپل یک - یک مساوی کرد و حاال با یک تســاوی بدون گل هم راهی مرحله 

بعد می شود.

پیشنهاد نجومی الغرافه به »فابرگاس«
تیم فوتبــال الغرافه قطــر تصمیم دارد با پیشــنهادی نجومی، سســک فابــرگاس هافبک 33 
ســاله موناکو را جذب کند.این بازیکن 33 ســاله در این فصــل لوشــامپیونه در ۲۲ بازی موفق 
به گلزنی نشــده و تنها ســه پاس گل داده اســت. با این تفاســیر فابــرگاس یکــی از باالترین 
دســتمرد های باشــگاه با دریافت ۱۱۰ هزار پونــد در هفته را می گیــرد و به همیــن دلیل ممکن 
است باشگاه فرانســوی مشــکلی با فروش او نداشــته باشــد.این بازیکن با تیم ملی اسپانیا، 
 قهرمــان یــورو ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ و همچنین قهرمانــی در جام جهانــی ۲۰۱۰ آفریقــای جنوبی را به 

دست آورده  است.

فوتبال جهان

تعطیلی استخرها و مشکل 
شناگران پارالمپیکی برای 

انجام تمرینات آبی
ســرمربی تیم ملی شــنای نابینایان و کم 
بینایان گفت: مدت 5 ماه است که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی استخرها و 
نداشتن تمرینات آبی شناگران دچار افت 
شــده اند.حمید شــریفیان اظهار کرد: از 
زمان شــیوع ویروس کرونا تا االن به دلیل 
تعطیلی استخرهای سرپوشیده، شناگران 
تمرینات آبی نداشتند و تمرینات آنها فقط 
در حد بدنســازی در منزل خالصه شده که 
این مسئله سبب افت رکورد شناگران شده 
اســت.وی درباره وضعیت محمدحسین 
کریمی شــناگر کم بینا که رکــورد ورودی 
بازی های پارالمپیک توکیو را کســب کرده 
است، گفت: کریمی طی مدتی که استخرها 
تعطیل شــده تمرینات بدنســازی خود را 
زیر نظــر من در منــزل پیگیــری می کند 
و مرتب در جریــان تمرینــات او از طریق 
فضای مجازی هستم، البته چون تمرینات 
آبی وضعیت ورزشــکار را از لحاظ رکوردی 
مشــخص می کند، االن دقیقا نمی دانم از 
نظر رکــوردی در چه وضعیتی قــرار دارد و 
چقدر دچار افت رکورد شده است.شریفیان 
اضافه کرد: چون هنوز مشــخص نیســت 
شناگران به توکیو اعزام می شوند یا خیر و 
در صورت اعزام از بین سه شناگری که رکورد 
ورودی را کســب کرده اند چنــد نفر اعزام 
خواهند شــد، این بالتکیفی سبب شده تا 
شــناگر انگیزه زیادی برای انجام تمرینات 
حرفه ای نداشته باشــد. در حقیقت چون 
مسیر افق مشخص نیست شناگر نمی داند 
آیا در چنین شــرایطی تمرینات حرفه ای 
خود را جدی بگیرد یا خیر؟ســرمربی تیم 
ملی شنای نابینایان و کم بینایان در پاسخ 
به این پرســش که در صورت اعزام کریمی 
به توکیو چقدر شانس کســب مدال دارد، 
تصریح کرد: در شنا احتمال کسب مدال در 
توکیو وجود ندارد و در بهترین شــرایط تنها 
بتواند فینالیست شود و در جمع ۸ شناگر 

برتر قرار بگیرد.

اگر چه تقابل سپاهان با استقالل تهران به حساسیت بازی 
مقابل دیگر همتای آنها پرسپولیس نیست، اما بدون شک 
از جذاب ترین دیدارهای برگزار شده در ادوار مختلف لیگ 
است و زمانی که پای کورس قهرمانی و تالش برای رسیدن 
به سهمیه به میان آید، تبدیل به دوئلی تمام عیار و دیدنی 

خواهد شد

مستطیل سبز

م
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س: ت
عک

وز عکس ر

 AFC عید قربان
 را تبریک گفت

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا 
)AFC( در پیامی فرا رســیدن 
عید سعید قربان را تبریک گفت.



شنبه 11 مرداد  1399 / 11 ذی الحجه 1441/ 1 آگوست 2020/ شماره 3034
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان :

 آهنگ توسعه در بخش مرکزی کالن شهر اصفهان
 به صدا درآمد

معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان اظهار کرد: شــهر تاریخی و فرهنگی اصفهان دارای 
آثار ارزشمند بسیاری است که برخی از آنها شهرت جهانی دارد.سید احمد حسینی نیا افزود: یکی 
از پیکره های کالبدی و جغرافیایی بســیار با اهمیت در حیات صنعت گردشــگری اصفهان، محور 
تاریخی فرهنگی این شهر شــامل ۴۰۰ اثر تاریخی ثبت شده ملی و چهار اثر ثبت شده جهانی است 
که محورهای ۱۰ گانه منشــعب و در مجاورت این محور و منطبق بر اســکلت بندی شهر اصفهان در 
مجموع به طول ۲۳ کیلومتر زنجیره گردشــگری این شــهر را تکمیل می کند.معاون شهرسازی و 
معماری شــهردار اصفهان با بیان اینکه حفاظت، مرمت و باز زنده سازی بافت تاریخی اصفهان به 
پایداری و تجلی هویت نظام شــهری کمک می کند، تصریح کرد: با برنامه ریزی صحیح پیرامون 
بافت های تاریخی، می توان اقتصاد شهر را در سایه حضور گردشگران داخلی و خارجی شکوفا کرد.

وی ادامه داد: بافت های تاریخی نیازمند رویکردها و سیاست های مداخله ویژه هستند؛ این گونه 
بافت ها همزمان با حفظ هویت و ارزش های فرهنگی و تاریخی شهر باید شاخص ها و کیفیت های 
زندگی را برای ســاکنان خود فراهم آورد تا توأمان با ارتقا در همه ابعاد بازآفرینی از جمله کالبدی، 
اجتماعی و اقتصادی، در جریان رشد و توسعه شهر نیز قرار گیرد.حسینی نیا با تاکید بر اینکه احیا و 
بازآفرینی بافت تاریخی شهر اصفهان در اولویت برنامه ها قرار دارد، گفت: مهم ترین و اصلی ترین 
محور گردشگری شهر اصفهان از دروازه طوقچی آغاز شده و پس از رسیدن به میدان امام علی )ع( 
و گذشتن از بازار بزرگ اصفهان به میدان نقش جهان رسیده و با عبور از میدان امام حسین )ع( و 

خیابان چهار باغ عباسی به باغ های هزار جریب منتهی شده است.
وی افزود: چهار باغ عباســی بخش عمده ای از محور گردشگری شهر اصفهان را شامل می شود که 
اهمیت احیای آن را صد چندان می کند.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: 
چهارباغ اصفهان یکی از خیابان های تاریخی ایران اســت که باز زنده سازی آن یکی از برنامه های 
اصلی مدیریت شهری اصفهان است و بر این اساس عملیات احیای چهار باغ عباسی و تبدیل آن 
به یک فضای شــهری آرام که به خودی خود به عنوان یک پروژه محرک توســعه است، در دستور 
کار شــهرداری اصفهان قرار گرفت و توسط سازمان نوسازی و بهســازی به مرحله اجرا درآمد.وی 
خاطرنشان کرد: اجرای سنگ فرش به جای آسفالت در شرق و غرب محور چهارباغ عباسی، احیای 
آب نمای میانی و پیاده رو سازی طرفین آن از جمله اقداماتی بوده که در فازهای متعدد طرح چهار 
باغ عباسی اجرا شده است.حسینی نیا ساماندهی و کف سازی گذرهای منتهی به چهار باغ را یکی از 
پروژه های سال جاری شهرداری عنوان کرد و گفت: در سمت غرب چهار باغ خیابان های شیخ بهایی 
و عباس آباد، چهار باغ را به خیابان شمس آبادی متصل می کند و در سمت شرق خیابان های آمادگاه 
و سید علیخان، رابط بین چهارباغ و خیابان باغ گلدسته هستند که با ساماندهی گذرهای یاد شده 
احیای محور تاریخی چهار باغ عباسی کامل تر خواهد شد که اعتبار در نظر گرفته شده جهت اجرای 

این پروژه ها بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال است.

اصفهان در مسیر امید
حسینی نیا تصریح کرد: بسیاری از اقدامات شهرسازی انجام شده در یک سده اخیر از جمله خیابان 
کشــی ها در دوره پهلوی اول بر عملکرد و کالبد بازار تاثیر منفی بر جا گذاشته، اما در سال های اخیر 
هدف از احیای بازار در پروژه میدان تا میدان بازگرداندن حیات بازار با رفع آسیب های کالبدی بوده 
که شامل کف سازی، جداره سازی، مرمت سقف و بام با هدف احیای بازار بزرگ در مراحل مختلف با 
اعتبار ۳۰ میلیارد ریال در حال اجراست.وی با بیان اینکه ساماندهی گذر میر عماد از دیگر پروژه های 
تاریخی در محدوده میدان نقش جهان اســت، گفت: گذر میر عماد در قسمت شمال غربی میدان 
نقش جهان واقع شــده که در مسیر آن سرای حاج میرزا حسین، ســرای مخلص، تکیه میرعماد 

قرار دارد.

شهردار اصفهان:

حلقه حفاظتی، یک فعالیت زیرساختی مهم برای اصفهان است

شــهردار اصفهان گفت: پــروژه حلقه حفاظتی شــهر یــک فعالیت 
زیرساختی قابل توجه برای اصفهان اســت و باید بسترسازی قانون 
برای جذب ســرمایه گذار در این پروژه انجام شود.قدرت ا... نوروزی 
در جلســه بررسی نحوه مشــارکت وزارت راه و شهرســازی در پروژه 
حلقه حفاظتی اصفهان اظهــار کرد: پروژه حلقه حفاظتی شــهر یک 
فعالیت زیرساختی قابل توجه و مهم به شمار می رود و ضرورت دارد 
بسترســازی قانون برای جذب ســرمایه گذار در این خصوص انجام 
شود.شــهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد با توجه به دستور وزیر راه 
و شهرســازی برای تســریع در این کار، اقدامات عملیاتی درباره آن 

صورت پذیرد.

با توجه به زمان بر بودن پروژه، ایجاد بستر حقوقی برای آن نیاز است
»جالل بهرامی« معاون ســاخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشــور در ادامه این جلسه اظهار کرد: 
با توجه به اهمیت کار ساخت پروژه حلقه حفاظتی اصفهان، ضرورت 
اجرای پروژه برای ما بیش از گذشــته احســاس می شود.وی تاکید 
کرد: پروژه حلقه حفاظتی اصفهان بــه تعداد تقاطع های خود قابلیت 
فازبنــدی دارد و می توان به گونــه ای عمل کرد کــه در بخش هایی با 

ضرورت ترافیکی پیش رفت.معاون ســاخت و توســعه آزادراه های 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: در صورت 
فازبندی پــروژه، می توان با اســتفاده از قانون مشــارکت آزادراهی، 

عوارض مورد نیاز را استفاده کرد تا جریان نقدینگی پروژه را باال ببرد.
وی افزود: با توجه به زمان بر بودن پروژه، ایجاد بســتر حقوقی برای 
آن نیاز اســت و ضرورت دارد که در قالب مشــارکت با وزارت راه، در 
این خصوص اقدامــات الزم صورت پذیرد.بهرامی بــا بیان اینکه نیاز 
شهرداری در این خصوص، استفاده از مشارکت کنندگان اجرایی بوده 
و باید تالش کرد، از آنها به خوبی بهره برد، گفت: با استفاده از مشارکت، 
هزینه تمام شده و زمان احداث پروژه پایین خواهد آمد و ضرورت دارد 
در این زمینه اقدامات الزم انجام پذیرد.وی اظهار کرد: تا پایان امسال 
با فرمول استفاده شــده و هماهنگی صورت گرفته با پلیس در مبادی 
مختلف، وصول عوارض الکترونیکی ما به ۸۰ درصد می رســد که این 

نرخ در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد است.
معاون ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل کشور ادامه داد: وصول درآمد شرکا در این نحوه فعالیت از 
اهمیت بســیاری برخوردار بوده و تالش ما این است که شهرداری در 

این خصوص به درآمد پایداری برسد.

وی خاطرنشان کرد: نگاه شرکت ساخت و وزارت راه در این خصوص 
حمایت و تسهیل شرایط بوده و تالش می کنیم مشکالت جاده ای شهر 
اصفهان را به حداقل برسانیم.بهرامی گفت: تالش ما ایجاد بسترهای 
قانونی برای ورود ســرمایه گذاران به این پروژه بوده و شرکت ساخت 
با اولویت، نسبت به این موضوع، اقدامات الزم را اجرایی خواهد کرد.

هر کیلومتر از احداث و آزادسازی پروژه حلقه حفاظتی 
حدودا 70 میلیارد تومان هزینه دارد

»علیرضا صلواتی« مجری طرح های زیربنایی وزارت راه و شهرسازی 
در اســتان اصفهان نیز در این جلســه گفت: پروژه حلقــه حفاظتی 
اصفهان، با تالش دســتگاه های مســئول در حال اجرا بوده و تالش 
بسیاری برای آن صورت گرفته است.وی تصریح کرد: تالش می کنیم 
در این پروژه امکان تبدیل پروژه حلقه حفاظتی اصفهان به یک شبکه 
آزادراهی در اصفهان برقرار و بخشــی از هزینه های احداث آن توسط 
دولت در قالب مشارکت تامین شود.صلواتی با بیان اینکه پروژه حلقه 
حفاظتــی اصفهان حــدود ۸۰ کیلومتر طــول دارد و دارای ۲۸ تقاطع 
غیرهم سطح است، افزود: هر کیلومتر از احداث و آزادسازی این پروژه 

حدودا ۷۰ میلیارد تومان هزینه به دنبال دارد.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: در تیرماه امســال شــهروندان 
۱۷۱ عنوان شکایت را در موضوعات مختلف مربوط 
به مدیریت پســماند از طریق سامانه ارتباطی ۱۳۷ 
اعالم کردند کــه این شــکایات در معاونت اجرایی 
مورد بررسی قرار گرفته و از طریق ناظران این واحد، 
مشــکل مربوطه شناســایی و مرتفع شد.محمد 
منوچهری با اشاره به برخورد با عوامل غیرمجاز جمع 

آوری و خرید پسماندهای خشک افزود: همکاری 
شــهروندان با دوره گردها و همچنیــن پدیده زباله 
گردی می تواند آثار خطرناکی در حوزه بهداشــتی و 
اجتماعی برای شــهر به بارآورد و به همین علت نیز 
رویکرد معاونت اجرایی همواره برخورد با عوامل غیر 
مجاز بوده اســت، اما در این میان فرصت همکاری 
این عوامل در قالب اســتانداردها با شــرکت های 
پیمانکار نیز فراهم شده و این افراد در صورت تمایل 
به همکاری می توانند به صورت استاندارد و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و اجتماعی زیر نظر شرکت 

پیمانکار فعالیت کنند.
منوچهری با اشــاره به آمارهای مربــوط به برخورد 

با متخلفان این حوزه گفت: در ماه گذشــته تعداد 
۱۰ اخطاریه پلمب توسط اداره اماکن صادر شده که 
شامل یک مورد مغازه و چهار مورد منزل مسکونی 
است و در ادامه نیز تعداد سه منزل مسکونی تخلیه 
شده و برای دو انبار تشــکیل پرونده داده و به پنج 
انبار اخطار و مهلت جهت پایــان فعالیت غیرمجاز 

داده شد.
منوچهری با اشــاره به مقــدار بار توقیف شــده از 
فعالیت عوامل غیرمجاز جمع آوری پسماند خشک 
افزود: طبق گزارش واحد گشت و بازرسی سازمان، 
جمعا ۱۴ تن پســماند خشــک از این عوامل جمع 
آوری و تعداد ۵۰ دستگاه خودرو توقیف شده است.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

رسیدگی به 171 شکایت شهروندی در تیرماه سال جاری

تا پایان امسال با فرمول استفاده شده و هماهنگی 
صورت گرفته با پلیس در مبادی مختلف، وصول عوارض 
الکترونیکی ما به ۸۰ درصد می رسد که این نرخ در حال 

حاضر نزدیک به ۵۰ درصد است

شهردار فالورجان:

با اجرای پروژه های مختلف عمرانی، شهر فالورجان به کارگاه 
عمرانی تبدیل شده است

با ادامه اجرای پروژه های عمرانی ساماندهی حاشیه زاینده رود، عملیات نازک کاری ساختمان 
زور خانه، خیابان در دست احداث حد واصل میدان جانبازان به محله جمال آباد و بلوار دانشگاه 
و نیز لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر و دیگر پروژه های عمرانی، فالورجان به کارگاه عمرانی 

تبدیل شده است.
جواد نصری ،شــهردار فالورجان  از عملیات عمرانی به عنوان مهم ترین گام های  توسعه شهر نام 
برد و با اعالم اینکه شــهر نیز مانند موجود زنده نیاز به ســازندگی و حرکت رو به رشد دارد، گفت: 
در راســتای تامین ایمنی الزم برای عبور و مرور شــهروندان ســاکن در محله جعفرآباد به پارک 
ساحلی حاشــیه زاینده رود، جدول گذاری ضلع شرق مادی شــاه آباد واقع در محله جعفرآباد 
در حال اجراست و سال گذشــته نیز فاز اول آن که پوشــش مادی با قطعات پیش ساخته بتنی 
بود، انجام پذیرفت. شــهردار فالورجان با اعالم اینکه ادامه لوله گذاری مادی گارماسه نیز از سر 
گرفته شــد، خاطر نشان ســاخت: این پروژه از دوســال قبل کلید خورد و تاکنون  نیز ادامه دارد 
و این مهم جهت دفع آب های ســطحی و همچنین تســهیل در عبور و مرور شــهروندان محله 
گارماسه همواره مد نظر مدیریت شهری بوده اســت. جواد نصری در ادامه از ساماندهی فضای 
ســبز ورودی کوچه شــهید محمد علی ایزدی خیابان ایثارگران در محله گارماســه غرب نام برد 
و   یادآور شد: از مدت ها قبل در نظر داشــتیم با توجه به تقاضای شــهروندان و اینکه این محله 
در ضلع غرب اتوبان ذوب آهن واقع شــده و فضای ســبز موجود نیز از منظر بصری و تفریحی از 
مطلوبیت الزم برخوردار نیست با پیاده رو ســازی پیرامونی، تعبیه محل نشیمن در نقاط مختلف 
آن و کاشت چمن و... رضایت خاطر شهروندان ســاکن در این محله بیش از پیش میسر شود. 
شــهردار فالورجان به نقش زمین هــای بازی محله ای در پــر کردن اوقات فراغــت نوجوانان و 
جوانان اشــاره کرد و گفت:  با توجه به اینکه مبنای ایجاد و توســعه پارک هــای محله ای تحقق 
نیاز تفریحی رفاهی شــهروندان اســت، احداث و راه اندازی زمین بازی پارک ساحلی واقع در 
پارک ســاحلی خیابان فرهنگ را در دســتور کار خود قرار دادیم که عملیــات خاکبرداری آن به 
اتمام رســیده و در آینده ای نزدیک به بهره برداری و اســتفاده عموم شــهروندان خواهد رسید.

جواد نصری در خاتمه، از زیرســازی گذرها و معابر جدید در ســطح شــهر گفــت و افزود: مهم 
ترین هدف از خاک برداری و خاکریزی در گذرها و معابر ســطح شــهر، اجرای شــیب بندی و 
 هم ســطح ســازی مســیر با گذرها و معابر اصلی و حذف ناهمواری های موجــود در این قبیل 

معابر و گذرهاست.

با هدف پرداختن به موضوع سالمندان صورت می گیرد؛

 فراخوان ارسال آثار به نخستین جشنواره ملی
 عکس مثبت شصت

فراخــوان ارســال آثــار بــه نخســتین جشــنواره ملــی عکــس مثبــت شــصت در اصفهان 
اعالم شــد.دبیر این جشــنواره گفت: نخســتین جشــنواره ملی عکس مثبت شــصت با هدف 
پرداختن به ســالمندان و تغییــر نگرش جامعه به این گروه ســنی در ۲ بخش ویژه ســالمندی، 
ســنین طالیی و آزاد برگــزار می شــود.وحید مومــن زاده افــزود: عالقه مندان تا ۳۰ شــهریور 
مهلت دارند آثار خــود را بــه نشــانی ۶۰pluspoto@mail.com ارســال کننــد.وی گفت : به 
نفرات اول تا ســوم هــر بخش جوایــز نقدی اهــدا می شود.نخســتین جشــنواره ملی عکس 
 مثبــت شــصت را بنیــاد فرزانــگان محبــت اصفهان بــا همــکاری شــورای ملی ســالمندان

 کشور برگزار می کند.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

 مدیر منطقه ۱۰ شهرداری 
اصفهان خبر داد:

پیشرفت 10 درصدی عملیات 
اجرایی ایستگاه شاهد

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از پیشرفت 
۱۰ درصدی عملیات اجرایی ایستگاه شاهد 
خط دوم متروی اصفهان خبــر داد و گفت: 
بــرای احداث ایــن ایســتگاه ۴۷۰ میلیارد 
ریال اعتبار در نظر گرفته شــده است.حمید 
شهبازی اظهار کرد: عملیات اجرایی ایستگاه 
شــاهد خط دوم متــروی اصفهــان از دی 
ماه ســال گذشته آغاز شــده و به روش زیر 
زمین در حال انجام اســت، به همین دلیل 
شــهروندان اجرای این پروژه را احســاس 
نمی کنند، زیــرا ابتدا ایســتگاه ها احداث و 
پس از آن TBM وارد ایســتگاه می شود که 
این موضوع، معضالت ترافیکی و مشکالت 
ساخت را به حداقل می رساند.وی با تاکید بر 
رو به رشد و توسعه بودن این منطقه، تصریح 
کرد: این منطقــه از لحاظ زمیــن قابلیت و 
توانمندی بیشتری نســبت به دیگر مناطق 
دارد و در نتیجه می تــوان  در آن پروژه های 
مشارکتی بیشتری تعریف کرد. وی با تاکید 
بر اینکــه منطقــه ۱۰ عالوه بــر ظرفیت های 
آشکار سرمایه گذاری که در قالب پروژه های 
مشارکتی به بهره برداری رسیده یا در دست 
اجراســت، گفت: این منطقــه ظرفیت های 
پنهان دیگــری نیز دارد کــه می تواند مقصد 
جذب ســرمایه گــذاران و بخش خصوصی 
باشد. وی ادامه داد: منطقه ۱۰ می تواند قطب 
سالمت اســتان باشــد، زیرا وجود شهرک 
سالمت )به منزله یک پروژه شاخص محرک 
توسعه( در کنار پژوهشگاه رویان، بیمارستان 
هزار تختخوابی، بیمارستان پیوند قرار گرفته 
و می تواند این منطقه را قطب سالمت استان 
معرفی کند.شــهبازی وجــود زمین هایی با 
کاربری کشــاورزی را از جمله ظرفیت های 
ســرمایه گذاری منطقه عنوان کــرد و گفت: 
می توان با مشــارکت بخــش خصوصی از 
زمین های کشاورزی منطقه ۱۰ برای احداث 
 گلخانه هــای متعــدد در شــرق اصفهــان 

استفاده کرد.

نایب رییس شورای اسالمی شهر:

تمام پروژه های شهری اصفهان شناسنامه دار است
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در برنامه زنده رادیویی صدای شهر با بیان اینکه هماهنگی و همدلی باالی مدیریت شهری باعث دو برابر شدن بودجه شهرداری 
نسبت به سه سال گذشته شده، اظهار کرد: با توجه به نظر مشاوران و نیاز ضروری مردم هر محله و منطقه پروژه های شهری اولویت بندی می شوند.پورمحمد شریعتی 
نیا افزود: هم اکنون ۸۲ پروژه شاخص شهری، یک هزار و ۱۴۶ پروژه منطقه ای-محله ای و ۲۱ پروژه شاخص منطقه ای در اصفهان درحال اجراست.نایب رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: از میان پروژه های شهری، یک هزار و ۳۷۴ پروژه در مناطق ،۶۱ پروژه در ستاد مرکزی شهرداری و ۱۳۷ پروژه مربوط به سازمان ها 
می شود.وی با بیان اینکه پروژه های شهر با هدف زیست پذیرتر شدن اصفهان دنبال می شود، ادامه داد: بازگشایی گلوگاه ها و اجرای رینگ چهارم ترافیکی از پروژه های 
اولویت دار اصفهان بوده و از نظر زیست محیطی و ترافیکی دارای اهمیت است.شریعتی نیا خاطرنشان کرد: مدیریت شهری برای افتتاح زودتر از موعد پروژه های پل 
شهید اردستانی و مجموعه پل های شهید سردار سلیمانی اهتمام جدی دارد.وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام پروژه های شهری شناسنامه دار هستند، اضافه کرد: 
هرگاه ضرورتی احساس شود مهندسان و مشاوران استانی و کشوری فراخوانده شده و تاریخ شروع و پایان و پیوست های فرهنگی، زیست محیطی و ترافیکی پروژه ها 
را به صورت علمی بررسی می کنند.نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با انتقاد از دولت به دلیل آنکه هیچ کمکی به پروژه های شهری نمی کند، خاطرنشان کرد: 

منابع مالی پروژه ها از درآمدهای شهر تامین می شود که این درآمد از عوارض و ارزش افزوده پروژه های شهری به دست می آید.

شنبه 4  مرداد  1399 / 4 ذی الحجه 1441/ 25 جوالی 2020/ شماره 3028

 احداث بیش از 35 هزار مترمربع پارک  محله ای
 در شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان اظهار کرد: شورای سازمان پارک ها 
و فضای سبز با حضور اعضای شورای شهر، اعضای هیئت مدیره و متخصصان حوزه فضای سبز 
همچنین شهردار اصفهان به عنوان رییس شورا برگزار شد.فروغ مرتضایی نژاد افزود: از مهم ترین 
موضوعات مطرح شــده در این شــورا، احداث پارک های محلی با توجه به کمبود فضای ســبز 

محله ای در شهر اصفهان نسبت به استانداردهای شهری بود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در شهر اصفهان نسبت 
ایجاد پارک های محله ای و کوچک مقیاس نسبت به پارک های شــهری و بزرگ مقیاس کمتر 
اســت، تصریح کرد: در این راستا ســازمان پارک ها پارامترهای مختلف را برای ایجاد پارک های 
محله ای مورد بررســی قرار داده که از جمله آنها ایجاد عدالت اجتماعی، مدیریت بحران، تعدیل 
جزایر حرارتی، فیلترهای آلودگی و دسترســی به منابع آب، خاک و درصد کاربری های سازگار و 
ناسازگار است.وی ادامه داد: همچنین ســازمان پارک ها روی ۱۸ آیتم بررسی کرده و شاخص و 
امتیازی بین یک تا ۱۵ در ایجاد پارک ها در نظر گرفته که این شاخص ها شامل آب، خاک، قیمت 
زمین، کاربری های ناسازگار، خطرپذیری، زلزله، پذیرا بودن جمعیت، سرانه، تعداد فضاهای سبز 
پارک گونه، حجم ترافیک شخصی و عمومی، آلودگی صوتی، ساختار سه بعدی و سطوح سخت 
است.مرتضایی نژاد با بیان اینکه لزوم ایجاد و توســعه پارک های محله ای در شهر اصفهان مورد 
تاکید شورای سازمان پارک ها و فضای سبز قرار گرفت، گفت: آمارها نشان می دهد که در سال ۹۷ 
برای ایجاد پارک های محله ای، ۷۹ هزار متر مربع هدف گذاری شــده که ۱۲ هزار و ۶۹۰ متر مربع 
آن انجام شده، در حالی که تاکیدات ســازمان پارک ها اضافه شدن سه برابری پارک های محلی 

در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ بود.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۳۵ هزار و ۱۵۵ متر مربع پارک محلی در شهر اصفهان ایجاد شده 
که با توجه به تاکید شورا قرار شد در سال ۹۹ این میزان افزایش یابد.مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشــاره به تعدادی از پارک های محله ای احداث شده در شهر، 
اظهار کرد: از جمله این پارک ها، پارک محله ای شاداب در منطقه یک، پارک روح االمین در منطقه 
شش، پارک فروردین در منطقه هفت، پارک الهیه در منطقه ۱۵ و تعداد دیگری پارک های کوچک 

مقیاس و بزرگ مقیاس سال گذشته احداث شد.

نصب تعداد 9٨ مبلمان شهری در چهارباغ عباسی
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان گفت: تعداد ۹٨ مبلمان شهری در سه طرح ال مستطیل و 
مربع شکل در محور میانی چهارباغ عباسی نصب شده است.حســین کارگر اظهار کرد: مبلمان 
شهری محور میانی چهارباغ عباسی حدفاصل میدان امام حسین )ع( تا خیابان آمادگاه نصب 
شده است.وی با بیان اینکه مبلمان شهری چهارباغ عباسی حدفاصل خیابان آمادگاه تا میدان 
انقالب پس از پایان مرمــت این محور نصب خواهد شــد، افزود: هزینه نهایــی نصب مبلمان 
چهارباغ عباسی هفت میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال اســت.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان از 
پیشرفت ۹۵ درصدی مرمت و نوســازی محور میانی چهارباغ عباسی خبر داد و گفت: در پروژه 
محور چهارباغ عباســی پس از اجرای پیاده راه، عملیات عمرانی مرمت و نوسازی محور میانی 

آن آغاز شد.
وی افزود: ساماندهی مسیر بازار تا مســجد جامع به طول ۳۹۰ متر با مبلغ پیمان شش میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون ریال در حال انجام اســت .کارگر با بیان این که تملک و آزادسازی ابتدای خیابان 
ابن سینا برای تعریض این محدوده از خیابان انجام شــده است، گفت: مسیر دوچرخه خیابان 
ابن سینا حدفاصل میدان شهدا تا بیمارستان امین به طول حدود ۴۰۰ متر با هزینه یک میلیارد 

ریال ایجاد شده است.

  شهردار اصفهان: 

امسال برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان، متفاوت خواهد بود 

شهردار اصفهان گفت: جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
با توجه به شــرایط کرونا در مهرماه، تعیین تکلیف می شــود. البته برای 
برگزاری بخش هایی از این جشنواره به صورت آنالین برنامه ریزی صورت 
گرفته است. قدرت ا... نوروزی در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار 
پاسخگو« با اشاره به اینکه طرح »هر یکشنبه یک افتتاح« طرحی است 
که شهروندان در جریان آن قرار دارند و همین هفته در منطقه ۱۳ از پروژه 
های عمرانی – خدماتی جدید برای شهروندان این منطقه بهره برداری شد، 
اظهار کرد: از این هفته ورزشــگاه بزرگ دستگرد فعالیت خود را آغاز کرد، 
بوستان آزادی هم در اختیار مردم این منطقه قرار گرفت و به سرانه ورزشی 
و فضای سبز منطقه ۱۳ اضافه شد.وی ادامه داد: احداث بوستان هفت هزار 
متری در محله قائمیه را آغاز کردیم و در دستگرد هم بوستانی آماده می 
شود تا در مجموع سرانه فضای سبز منطقه را افزایش داده و به استاندارد 
نزدیک کنیم.  شهردار اصفهان با اشاره به اینکه به خاطر شرایط کرونا شیوه 
اجرای برنامه ها تغییر کرده است، گفت: درصدد هستیم این کار به یک نفر 
هم آسیب وارد نکند و پروتکل ها رعایت شــود؛ در همین زمینه از فضای 
مجازی بیشتر استفاده می کنیم تا خدمات لحظه ای هم متوقف نشود. 
توقفگاه ما فقط جایی است که الزم باشد ریل قطار توسعه برای خدمتی 

جدید عوض شود.   وی افزود: تصور می کردیم تا پایان سال حدود ۵۰ پروژه 
در داخل مناطق شهر اصفهان اجرا شــود اما تعداد آنها بیشتر از این موارد 
اســت؛ همچنین چند پروژه بزرگ آماده افتتاح است که حضور مسئوالن 
ملی را می طلبد.  نوروزی ادامه داد: پروژه های جاده فرزانگان و پل آفتاب 
از جمله این طرح هاست و امیدوارم شرایط محیطی فراهم شود تا مردم 
با آرامش حضور یافته و نتیجه خدمت فرزندان شان را در این شهر ببینند.

احداث پل قهجاورستان آرزوی 20 ساله مردم است  
وی افزود: اجرای پروژه بزرگ شهید سلیمانی هم سرعت گرفته و اکنون 
عالوه بر اینکه پل قد کشیده، پیشرفت طول و عرض آن نیز مشهود است. 
همچنین از پل آفتاب تا قهجاورســتان هم آزادسازی شده و پل از سمت 
قهجاورســتان هم در حال ســاخت اســت.  شــهردار اصفهان گفت: پل 
قهجاورستان آرزوی ۲۰ ساله مردم بود و اکنون تا بهاران را آزاد کردیم. برای 
وجب به وجب این آزادسازی ها با مردم توافق شده که حجم آن دو هزار و 
۶۰۰ متر طول در ۷۵ متر عرض پل است که اکنون در اختیار پیمانکاران قرار 
گرفته اســت.وی ادامه داد: ۵۰۰ متر رمپ پل شهید سلیمانی هم در حال 
ساخت است و فقط از این بخش از حلقه حفاظتی دو هزار و ۵۰۰ متر دیگر 

باقی می ماند که آن هم با سرعت پیش می رود. نوروزی بیان کرد: عدالت 
فضایی و توســعه متوازن محله به محله رخ می دهد و این قطار در حال 
حرکت است، پیمانکاران می دانند چقدر این شرایط سخت است اما این 
دشواری، هرگز در کار ما توقف ایجاد نکرده است. ما مشکالت زیادی داریم، 
باید شبانه روز برنامه ریزی کرد، در همین ارتباط نیازها سنجیده و مطالبات 
مردم در قالب پروژه های جدید اندیشیده شده است و از اوراق مشارکت 
و صرفه جویی هم برای جلو بردن پروژه ها استفاده می کنیم.وی در مورد 
دغدغه یکی از شهروندان در مورد استفاده گردشگران ناژوان از دسترسی 
محلی در نصرآباد و ایجاد مزاحمت برای مردم، اظهار کرد: در مورد ناژوان، 
باید موضوع به دو بخش تقسیم شــود؛ یک بخش اینکه ناژوان به عنوان 
ریه شهر چه خواهد شد؟ چگونه نگهداری شود؟ حقوق مالکان چه خواهد 
شــد و نقش وزارت نیرو به عنوان متولی حریم رودخانه چه خواهد بود؟ 
تاسیسات و مستحدثات شهرداری در این حریم چه سرنوشتی پیدا خواهد 
کرد؟ نقش وزارت کشاورزی چه خواهد بود؟ شورای عالی شهرسازی چه 
می خواهد می کند و تعارضات بخش عمومی و خصوصی چه خواهد شد؟ 

کنترل تردد در ناژوان از هشت شب تا دو بامداد
شهردار اصفهان در مورد رفع دغدغه این شهروند تصریح کرد: این بحث با 
مشارکت همگانی شهروندان از جمله موتورســواران و خودروسواران باید 
حل شود اما حق ساکنان، مقدم است و استفاده از هیچ حقی نباید موجب 
تضییع حقوق دیگری شــود چراکه آنها دائما ساکن هستند و ما موقت از 
این جا استفاده می کنیم.وی افزود: دسترسی باغ پرندگان از ورودی ضلع 
جنوبی و از مسیر پل وحید است ؛اما تابلوهای هدایتی برای مردم وجود 
دارد و باید از تردد غیرمجاز جلوگیری شود. نمی گویم با مردم مقابله شود 
بلکه باید تعامل فرهنگی ایجاد شــود و در حال حاضر دادستانی، نیروی 
انتظامی و شهرداری به این مســئله ورود پیدا کرده اند و توافقاتی صورت 
گرفته تا از هشت شب تا دو بامداد ناژوان تحت کنترل بیشتر باشد تا نظم 
برقرار شود. وی افزود: در حال برنامه ریزی برای سی و سومین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان هســتیم. هم اکنون فراخوان 
المپیاد فیلم سازی نوجوانان به صورت آنالین منتشر شده است. برگزاری 
این دوره جشنواره متاثر از شرایط کروناست. قطعا بخشی به صورت آنالین 
برگزار می شود و بخشی بر اساس شرایطی که در مهرماه خواهیم داشت، 
برنامه ریزی و سیاست گذاری می شــود.  وی اضافه کرد: روز ملی فنی و 
حرفه ای را در پیش داریم؛ مهارت آموزی نسل جوان می تواند کارآفرینی 
را رونق دهد و در این زمینه جوانان می توانند از ســازمان فنی و حرفه ای 

استفاده کنند چراکه ظرفیت خوبی دارد.

خبر خوان

فرمانده قرارگاه سید الشهدا )ع( اصفهان در جلسه ستاد بزرگداشت چهل سالگی 
دفاع مقدس مطرح کرد:

 فرهنگ دفاع مقدس سبب شده تا دشمن در موضع
 ضعف قرار بگیرد

جلســه ســتاد بزرگداشــت چهل ســالگی دفاع مقدس با موضوع هماهنگی برنامه های چهل 
سالگی دفاع مقدس با حضور اســتاندار اصفهان و فرماندهان رده های نظامی مستقر در استان 
برگزار شد.مجتبی شــیروانیان  عصر چهارشــنبه در جلسه  شــورای هماهنگی حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس اســتان اصفهان اظهار داشــت: در راســتای گــزارش آخرین وضعیت 
مــوزه دفاع مقدس، بــا پیشــرفت ۹۰ درصد فاز نخســت موزه مواجه هســتیم؛ اکنــون عمده 
فعالیت ســاخت فاز نخســت موزه انجام شــده و در بخش جزئی آن نیازمند برخی تجهیزات 
 هســتیم که در اولین فرصت با نصب تجهیزات فاز نخســت بــه صورت کلی مــورد بهره برداری

 قرار خواهد گرفت.
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اصفهان داد: تمامی نیروی مسلح در ساخت 
این مجموعه فرهنگی فعالیت داشتند که جای خشنودی است؛ محل این موزه در بهترین نقطه 
اصفهان و با توجه به ارتباط اتوبان صیاد شــیرازی با مجاری اصلی شــهر، دسترسی راحتی برای 

بازدیدکنندگان ایجاد کرده است.
وی تشریح کرد: فرصت ها محدود است و مشخص نیست که اعضای حاضر در مجمع چه مدت 
دیگری توفیق خدمت داشــته باشــند، این مجموعه متعلق به تمامی مردم و ایثاگران اســت، 
خواهشــمندم تمامی عزیزان به تالش خود ادامه دهند تا این مجموعه هرچه زودتر و بهتر مورد 
بهره برداری قرار بگیرد. ســردار جواد استکی نیز در ادامه این جلســه اظهار داشت: دفاع مقدس 
از همان روزهای ابتدای انقالب اسالمی آغاز شــد، در همان روزها افرادی امثال شهید طیاره در 
مهاباد جلوی دشــمن ایســتادند؛ رزمندگان ۲۲ روز در ســنندج کوچه به کوچه جنگیدند تا یک 
وجب خاک در دست دشمن نباشــد.فرمانده قرارگاه سیدالشــهدا )ع( اصفهان تشریح کرد: با 
آغاز جنگ تحمیلــی، رزمندگان اصفهانی در کمترین زمان ممکن در منطقه جنگی حاضر شــدند 
و با درخشش و جان فنشانی رزمندگان و فرماندهان جلوی دشــمن ایستادند و نقش عظیمی 
 را ایفا کردند؛ فرهنگ دفاع مقدس ســبب شده که اکنون دشــمنان ما همچنان در موضع ضعف 

قرار بگیرند.
عباس رضایی نیز در حاشیه این مراسم افزود: همه ما در راســتای حفظ آثار و ارزش های دفاع 
مقدس وظیفه داریم. برای ســاخت و افتتاح این ســاختمان ملزم به تغییر یک مدیرکل شدم؛ 
زیرا این مجموعه و حرکت حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس بسیار مهم و حیاتی است،  
رسالتی که استان اصفهان و موزه دفاع مقدس اصفهان دارد باالتر از دیگر استان هاست.استاندار 
اصفهان ادامه داد: انتقال ارزش های دفاع مقدس از رســالت های بزرگ ماست که باید برای آن 
فکر و ساختار و سخت افزار ایجاد کنیم، مفاهیم انتقال و نوآوری در انتقال ارزش های نسل جوان 
بســیار مهم اســت؛ تمامی افراد برای تکمیل این پروژه تمام تالش خود را انجام داده و خواهند 
داد.وی افزود: با احداث یک ســاختمان نمی شــود تمامی ارزش های معنوی دفاع مقدس را 
پاس  داشــت و آن را منتقل کــرد؛ یکی از فعالیت هــای  مهم این مجموعه این اســت که نقش 
پررنگ تری را در فضای مجازی برای مخاطبان جوان ایفا کند. باید اتحاد و همدلی و همبستگی 
را در رأس کار خود قرار دهیم تا بتوانیم سرافرازی اســتان و کشور را شاهد باشیم.رضایی تشریح 
کرد: به  رغم تمامی مشــکالت کمترین تعداد کشته شــده را در مسئله کرونا داشــتیم و یکی از 
عوامل موثر ، همدلی و همبســتگی مدیران ارشد نظامی و سیاســی بود. پاسداران خودجوش 
به میدان آمدند و یاری رســانی کردند. در پایان این جلســه از ۲۰ اثر ماندگار در حوزه حفظ و نشر 
 ارزش های دفاع مقدس رونمایی شــد، همچنین کلنگ نمازخانه شــهدای گمنام دفاع مقدس

 بر زمین خورد.

خبر روزگزارش

 مدیرکل میراث فرهنگی 
استان اصفهان:

گنبد مسجد امام در سال 
 جاری از داربست رها 

خواهد شد
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان  در 
ارتباط با مرمت مسجد امام گفت: برای مرمت 
مسجد امام، کارگاه های زیادی تشکیل شد و 
خوشبختانه هم اکنون شــرایط مطلوبی پیدا 
کرده و مرمت گنبد مراحــل پایانی را طی می 
کند. این نوید را به شــهروندان اصفهانی می 
دهیم که گنبد مســجد امام در سال جاری از 
داربست ها رها خواهد شد.فریدون اللهیاری 
ادامــه داد: زمانی که مرمت مســجد امام در 
دستور کار قرار گرفت، در همه جبهه ها از کاشی 
کاری های سر در تا بخش های داخلی مسجد 
با مشکل مواجه بودیم؛ اما توانستیم چندین 
جبهه را مرمت کنیم  و تا کنون ۵۰درصد بخش 
داخلی مســجد مرمت شده اســت.مدیرکل 
میراث فرهنگی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
بعد از اتمام مرمت گنبد، مرمت کاشی کاری ها 
را دســتور کار داریم؛ تصریح کرد: نم و رطوبت 
به تاسیســات داخلی و ســرویس بهداشتی 
قســمت بانوان و آقایــان مرمت شــده  و با 
همکاری شهرداری اصفهان در بیرون از مسجد 
سرویس بهداشتی در نظر گرفته شده است. 
همچنین برای رفع مشکالت فاضالبی مسجد، 
شرکت آب و فاضالب اصفهان همکاری خوبی 
داشــته اســت.اللهیاری ادامــه داد:در ضلع 
جنوبی و بخش جنوب غربی مســجد مشکل 
نفوذ رطوبت وجود داشت ؛اما با اجرای طرحی 
توسط شهرداری این مسئله حل شد و مسجد 
امام که با بحران هــای زیادی مواجه بود، هم 
اکنون به وضعیت خوبی رســیده است.وی با 
اشاره به مرمت گنبد مسجد شــیخ لطف ا... 
گفت: مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... بحث 
های زیادی داشت و با نقطه نظرات بسیاری 
مواجه شد، سرانجام با پیگری از وزارت خانه 
تصمیم نهایی اتخاذ شده و بخش مرمت گنبد 
در حال انجام اســت و رنگ گنبــد، مطلوب و 

قابل قبول شده است.

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:
موضوع مناقصه: اجاره نیسان کمپرسی

- مبلغ اولیه اعتبار: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهرداری
- مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۵/۱۶ 

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۵/۱۹ 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز پنجشنبه ۹۹/۵/۳۰ 

- اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود

آگهی تجدید مناقصه )چاپ اول (

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهرم الف:924182

نوبت اول

مدیر پژوهــش، خالقیــت و فناوری هــای نوین 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: در جهان امروز بسیاری 
از شــهرها به منظور ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، 
جذب سرمایه گذاران و گردشگران و شهروندان نخبه 
و نیز بهبود یا حفظ تصویر شهر در میان سایر شهرها، 
به سوی تدوین و اجرای برنامه بازاریابی شهری گام 
بر می دارند.قدرت افتخاری افزود: چنین برنامه ای 
مستلزم تعریف اهداف و چشم انداز و استراتژی های 
توسعه پایدار شهری مناسب است و مطالعات انجام 
شده نشان از آن دارد که نقش آغازگر کلیدی و تعیین 
کننده در تدوین و اجرای برنامه ها به طور متعارف بر 
عهده نهاد شهرداری است.مدیر پژوهش، خالقیت 

و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
»بررسی تطبیقی برنامه بازاریابی شهری در پنج شهر 
منتخب و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور استخراج 
نقشه راه برنامه بازاریابی شهر اصفهان« تدوین شده 
تا بتواند به حوزه بهره بردار در تدوین برنامه بازاریابی 
شــهر اصفهان یاری رســاند، گفت: در این پروژه به 
سواالت کلیدی کارفرما و حوزه بهره بردار در راستای 
تدوین و اجرای موثر برنامه بازاریابی شــهری شهر 
اصفهان با در نظر گرفتن تجارب شــهرهای منتخب 
و نیز با توجه به اقتضائات مدیریت شــهری پاسخ 
داده شده اســت.وی ادامه داد: روش پژوهش به 
کار گرفته شده در این پروژه مطالعات تطبیقی است 
که از مطالعات کتابخانه ای به عنوان نخستین ابزار 
گردآوری داده بهره برده و ســپس با بهره گیری از 
روش کیفی کدگذاری باز و محوری، نزدیک به پنجاه 

مولفه از برنامه بازاریابی شــهری شهرهای منتخب 
شناسایی شده اســت.افتخاری اظهار کرد: در گام 
بعدی یافته هــا مورد تجزیه و تحلیــل قرار گرفت و 
استخراج نتایج بر اساس ســواالت مطرح شده از 
ســوی حوزه بهره بردار انجام پذیرفت و ســرانجام 
پیشــنهادهای کاربردی ارائه شد که نتایج حاصل از 
مطالعه تطبیقی برنامه بازاریابی شهرهای منتخب 
باید سواالت کلیدی حوزه بهره بردار در زمینه تدوین 
برنامه بازاریابی شهری برای اصفهان را پاسخ می داد.
وی خاطرنشان کرد: نتایج پژوهش انجام شده در 
قالب مواردی همچون تحلیــل ماموریت بازاریابی 
شــهرهای منتخب و تحلیل چشــم انداز بازاریابی 
شــهری در این شــهرها، تحلیل و بررســی اهداف 
بازاریابی شهری در شــهرهای منتخب و بررسی و 

تحلیل برند در این شهرها دسته بندی شده است.

بررسی تطبیقی برای استخراج نقشه راه برنامه بازاریابی 
شهر اصفهان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

روزنامه های استان از افتخارات و ظرفیت های فرهنگی اصفهان هستند    
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با حضور در دفتر روزنامه نصف جهان از بخش های مختلف این روزنامه از جمله تحریریه، طراحی و صفحه آرایی، آگهی ها و بازرگانی 
و... بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت های روزنامه نصف جهان قرار گرفت. حجت االسالم و المسلمین رمضانعلی  معتمدی در این بازدید با تقدیر از فعالیت های رسانه ای 
روزنامه نصف جهان گفت: پیش از این بازدیدی از مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان داشتیم تا با فضای رسانه های مستقر در آنجا بیشتر آشنا شویم؛ اما نصف جهان 
نخستین روزنامه محلی است که از ابتدای حضورم به عنوان مدیرکل توانستم به صورت مستقل از آن بازدید داشته باشم.حجت االسالم معتمدی روزنامه های استان 
را از جمله افتخارات و ظرفیت های فرهنگی اصفهان دانست که الزم است برای ارتقای آن تالش شود و افزود: همگی ما مسئول به ترویج امر مهدویت هستیم و شما نیز 
تالش کنید در اخبار روزانه خود به این موضوع توجه ویژه و جدی داشته و روزنامه خود را با نام و کالم ایشان متبرک کنید.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: نصف جهان روزنامه ای محلی بوده و الزم است همچون گذشته در جهت معرفی ظرفیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی اصفهان تالش کند.

چاپ دومنوبت دوم
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام پاالیشــگاه اصفهان امسال به دلیل رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی در شرایط ویژه بهداشتی کشور، با حفظ فاصله گذاری فیزیکی و همزمان به صورت آنالين، برگزار 
شد و طی آن گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 98 موردبررسی قرار 
گرفت.گزارش مزبور با تکیه بر اطالعات ارائه شده در صورت های مالی، وضعیت عمومی شرکت، فعالیت های 
انجام شــده و در حال انجام شــرکت پاالیش نفت اصفهان و عملکرد هیئت مدیره با حضور 79/35در صد 
از سهامداران  بررسی شــد و در پایان نیز رقم ســود صاحبان سهام از ســال مالی منتهی به اسفند 98 بنا 
به پیشــنهاد هیئت مدیره  400 ریال سود برای ســهم تعیین شــد.مرتضی ابراهیمی، عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در آغاز این رویداد ضمن یادآوری چشم انداز پاالیش نفت اصفهان 
برای سال 1400 گفت: هدف ما سرآمدی شرکت های تولیدکننده فرآورده های نفتی است. وی در تشریح این 
چشم انداز به اهداف کالن شرکت در ارتقای عملکرد زیست محیطی، ایمنی و انجام مسئولیت های اجتماعی، 
مدیریت منابع انرژی، مدیریت بهینه دارایی ها و ارتقای توان بازاریابی و فروش اشاره کرد و گفت: شرکت به 
استراتژی های خود در جهت رسیدن به این چشم انداز متعهد بوده و در مسیر آن حرکت می کند.مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت اصفهان در مورد اقدامات سال مالی گذشته این شرکت گفت:این شرکت  توانسته در 

پایان سال مالی منتهی به اسفند 98 سرمایه خود را تا 51 هزار میلیارد ریال افزایش دهد.

شرکت پاالیش نفت اصفهان پیشرو در اجرای مسئولیت های اجتماعی
به جز عملکرد مالی، مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان عملکرد این مجموعه در اجرای مســئولیت 
اجتماعی و حفظ محیط زیست را یادآور شد و گفت: در سال گذشته پرداخت بیش از  252 میلیارد ریال تنها 
بخشی از کمک های بالعوض این شرکت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی بوده که از میان آن ها 
می شود بالغ بر  139 میلیارد ریال کمک به صندوق حمایت از توســعه بخش کشاورزی استان اصفهان  و  
مجموع 90 میلیارد ریال کمک جهت مقابله با کرونا که در اختیار دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری اصفهان 
قرار گرفت، اشاره کرد. همچنین این شرکت در ایام مبارزه با شیوع ویروس کرونا،  ماده ضدعفونی مولتی 
اکسیدان  تولید  کرده و در اختیار ســازمان های متقاضی قرار  می دهد.کمک به تکمیل برخی پروژه های 
عمرانی و خرید اقالم موردنیاز سیل زدگان نیز ازجمله فعالیت های شرکت پاالیش نفت اصفهان هستند که 
به گفته مدیرعامل آن، در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت انجام شده است.  همچنین مجمع 
با بیشترین آرا به هیئت مدیره اجازه داد در سال جاری  با رعایت صرفه و صالح شرکت به تشخیص خود و در 
راستای تکالیف اجتماعی برای حمایت از پروژه هایی نظیر پروژه های حفاظت از محیط زیست، فرهنگی، 

ورزشی، بهداشتی و سایر سازمان های ذی صالح قانونی به صورت بالعوض یا تسهیالت خارج از آیین نامه 
معامالتی شرکت و همچنین پروژه های آبرسانی با لحاظ مصوبات هیئت دولت و کارگروه ملی سازگاری با 
کم آبی و همچنین کارگروه استانی سازگاری با کم آبی و ســایر مکاتبات دریافتی در این خصوص ازطریق 
مراجع ذی ربط استانی تا سقف 650 میلیارد ریال اعتبار هزینه کند که سقف 350میلیارد ریال آن برای پروژه 
تامین آب مورد نیاز شرکت از خلیج فارس و تتمه مصوبات کارگروه ملی استانی سازگاری با کم آبی تامین 

آب پایدار شرکت و 300میلیارد ریال دیگر برای سایر فعالیت های اجتماعی است.

حرکت در مسیر صیانت از محیط  زیست
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان به ارائه گزارش از عملکرد زیست محیطی شرکت 
پرداخت و گفت: در سال گذشته مدیریت پســماند و ضایعات عادی، صنعتی و ویژه ادامه پیداکرده است، 
لجن ها و خاک آلوده در سایت مخصوص انتقال یافته و پروژه تفکیک عایق های حرارتی مستعمل بر اساس 

آنالیز دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی انجام شد.
مدیریت پساب با تصفیه و بازگردانی 320 مترمکعب در ساعت، تصفیه و بازگردانی 400 مترمکعب از پساب 
تصفیه خانه صنعتی به همراه اســتفاده از دســتگاه UV برای گندزدایی فاضالب بهداشتی و عقد قرارداد با 
شرکت های معتمد ســازمان حفاظت از محیط زیســت برای پایش آالینده های آب از دیگر فعالیت های 
زیست محیطی است که ابراهیمی به آن ها اشاره کرد.مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که 
ادامه فعالیت پاالیشگاه اصفهان در گرو راه اندازی واحدهای گوگردزایی است و تمامی فرآورده های نفتی 
این شرکت تا سال 1404 بر اساس استانداردهای یورو 4 و 5 تولید خواهد شد، گفت: در حال حاضر تمامی 
بنزین تولیدی این شــرکت که روزانه حدود 12 میلیون لیتر بوده منطبق با استاندارد یورو 5 است.مرتضی 
ابراهیمی با اشاره به این که از حدود 22 میلیون لیتر گازوئیل تولیدی روزانه این شرکت فقط حدود 2 میلیون 
لیتر آن  بر اساس استاندارد یورو  است ،افزود: با بهره برداری واحد تصفیه گازوئیل این شرکت در بهار سال 

1400 تمامی گازوئیل  تولیدی پاالیشگاه اصفهان مطابق با استاندارد یورو خواهد شد.
وی با بیان این که قرار داد ساخت واحد گوگرد زدایی از نفت کوره این شرکت توسط یک شرکت ایرانی امضا 
شده است، گفت: این پروژه به دلیل پیچیدگی های خاصی که دارد تا 4 سال آینده به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: با راه اندازی واحد مزبور، تمامی فرآورده های نفتی آن بر 
اساس یورو 4 و 5 تولید می شود و معضل زیست محیطی پاالیشگاه اصفهان رفع خواهد شد.

ابراهیمی در ادامه گفت: با بهره برداری واحد گرانول ســازی گوگرد پاالیشــگاه اصفهــان و با رعایت تمام 

استاندارد های  زیست محیطی و همچنین موافقت ســازمان حفاظت از محیط زیست واحد های گرانول 
سازی گوگرد و حالل ها از فهرست آالیندگی خارج شده است.

وی  با بیان این که پاالیشگاه اصفهان برای تامین آب مورد نیاز واحدهای عملیاتی خود به ساخت ایستگاه 
پمپاژ و تصفیه خانه پساب شاهین شهر با ظرفیت حدود 750 متر مکعب در ساعت  اقدام کرده است، گفت: 
در حال حاضر حدود 400 متر مکعب  در ساعت پساب شاهین شــهر از طریق ایستگاه پمپاژ به این تصفیه 

خانه منتقل و پس از تصفیه در فرآیند تولید استفاده می شود.
وی یکی دیگر از اقدامات این شرکت برای کاهش مصرف آب در پاالیشگاه اصفهان در بحران کم آبی حاکم 
بر کشور را به روز رســانی برج های خنک کننده برای جلوگیری از تبخیر و هدر رفت آب و همچنین استفاده 
از برق سراسری در واحدهای عملیاتی اعالم کرد و افزود: این شرکت برای تامین برق مورد نیاز واحدهای 
عملیاتی خود و کاهش آب مصرفی به خرید 60 مگاوات برق از شــبکه سراســری اقدام کرده است.مدیر 
عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که پاالیشگاه اصفهان در حال حاضر 16 مگاوات برق از شبکه 
سراســری دریافت می کند، گفت: به ازای تولید هر مگاوات برق،  6 تن آب مصرف می شود که با احتساب 
16 مگاوات برق دریافتی از شبکه سراسری، حدود 80  متر مکعب آب در ساعت صرفه جویی شده است و 
با بهره برداری واحدهای جدید و استفاده کامل از برق شبکه سراسری، 300 تا 400 متر مکعب آب در ساعت  

در پاالیشگاه اصفهان صرفه جویی خواهد شد.

پروژه های اجراشده و در دست اجرا
پروژه گوگردزدایی از ته مانده های برج تقطیر از پروژه های دیگری اســت که نقــش مهمی در تهیه خوراک 
واحد RFCC جهت شکست کاتالیستی و تولید محصوالت سبک باارزش افزوده باال دارد. ابراهیمی گفت: 
این پروژه مهم که یکی از اهداف آن افزایش تولید محصوالت ســبک و کاهش تولید محصوالت سنگین و 
رسیدن به حجم 20 میلیون لیتر بنزین در روز اســت، در پی کناره گیری شرکت کره ای، تکمیل آن به یکی از 
شرکت های توانمند داخلی سپرده شــده که با تامین مالی مناسب از سوی ســهامداران، امیدواریم به نحو 
مطلوب  تکمیل شود.مدرنیزه کردن سیستم برق پاالیشگاه و به روزرسانی آن ها مطابق استانداردهای جهانی 
در جهت تامین پایدار و پیوسته برق واحدهای عملیاتی پاالیشــگاه در کنار بازسازی برج خنک کننده A و 
احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی با ظرفیت 300 هزار مترمکعب بر ساعت ازجمله طرح هایی هستند 
که ابراهیمی در کنار چندین طرح و پروژه دیگر از آن ها نام برد، طرح هایی که در سال گذشته به پایان رسیده 

و یا در سال جاری  به پایان می رسند.

مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام پاالیشگاه اصفهان برگزار شد؛

شركت پااليش نفت اصفهان پیشرو در اجرای مسئولیت های اجتماعی

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