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قیمت:1000تومان

شهرداریشاهینشهر باستناد مصوبه شماره 2414/ش مورخ 98/10/05 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 5 قطعه زمین مسکونی 
واقع در خیابان طالقانی ورودی شهرک پردیس طرح تفکیکی نیایش به شماره قطعات 254 و 255 و 256 و 257 و 258 هر کدام به مساحت 200 متر 

مربع را با قیمت پایه 8/500/000/000 ریال از طریق مزایده به صورت نقد به فروش برساند.
 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد امالک شــهرداری مر اجعه و پیشنهادهای خود را 
 حداکثر تا پایان وقت اداری روز ســه شــنبه مورخ 99/05/28 به دبیرخانه حراســت تحویل نمایند. شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار است.

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(

احمدرضا پری تبار- سرپرست شهرداری شاهین شهرم الف:926551

چاپ دوم

مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه شهر اصفهان آغاز شد،توزیع سراسری بسته معیشتی طرح موال علی)ع( در دهه 
والیت و امامت انجام می شود و 25 هزار بسته معیشتی پیش بینی  شده که تا اواخر هفته آینده توزیع خواهد شد.

آغاز مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه شهر اصفهان

عکس: خبرگزاری بسیج 

غدیر، گره محکمی است برای رشته دیانت. غدیر، بهای هر چه 
بهاران، طراوت قطره قطره باران، عطــر دل انگیز نعمت والیت و 
موهبت هدایت است. غدیر، آبی است که ریشه همه درختان و گل 
بوته های باغستان های توحید برای تغذیه و رشد به آن نیازمند 
است.غدیر، یک تاریخ است؛ تاریخی که ابتدایش مدینه است، 
میانش کربال و  انتهایش ظهور. سالگرد غدیر یادآور تجدید بیعت 

با فرزند غدیر، حضرت مهدی )عج( است.

خجستهبادپیوند»نبوت«و»امامت«
درنقطهاوجیبهنامغدیرخم

فرمانده لشکرمقدس 14 امام 
حسین )علیه السالم( مطرح کرد:

سپاه،همیشهپرچمدار
دفاعازمحرومین
ومستضعفین
بودهاست

17مرداد،یادروزباشکوهتالشگرانعرصهاندیشهوقلممبارک
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ابراز نگرانی رهبران مسلمان از وضعیت کشمیر هند
چندین تن از رهبران کشورهای مسلمان از جمله دیپلمات های رده باال، محدودیت ها در کشمیر هند را 
محکوم کرده و خواستار آن شدند که هند نیروهای مسلح خود را این منطقه خارج کند.»آداما نانا«، رییس 
شورای حقوق بشر سازمان همکاری  اسالمی در وبیناری که توسط »انجمن جهانی آگاهی از کشمیر« 
ترتیب داده شده بود، سخنرانی ایراد و محدودیت های یک ساله و خاموشی ارتباطات در کشمیر تحت 
کنترل هند را محکوم کرد.آداما نانا اظهار کرد: دولت هند فعاالن حقوق بشر و مردم بی گناه را به اتهامات 
اشتباه و تحت قوانین حقوقی سخت و بی رحمانه، آزار می دهد که این نقض جدی حقوق بین الملل به 
حساب می آید. منیر اکرم، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل گفت »نارندا مودی«، نخست وزیر هند 

تمام درها به روی گفت وگو را بسته و در حال استفاده از زور علیه مردم بی گناه کشمیر است. 

مقامات تجاری چین-آمریکا مذاکره می کنند
وال استریت ژورنال از برنامه چین و آمریکا برای ارزیابی فاز نخست توافق تجاری فی مابین خبر داد.این 
مذاکرات قرار اســت به طور آنالین، میان »رابرت الیتیزر« نماینده تجاری آمریکا و »لویی هی« معاون 
نخست وزیر چین، برگزار شود.فاز نخست توافق تجاری چین و آمریکا در اواسط ژانویه ۲۰۲۰، به نتیجه 
رسید و طی آن پکن پذیرفت که طی ۲ سال آتی، ۲۰۰ میلیارد دالر کاالی آمریکایی خریداری کند تا به این 
ترتیب کسری تراز تجاری آمریکا تا حدی جبران شود.این در حالی است که بعد از عقد این قرارداد؛ آمریکا 
جنگ سیاسی-اقتصادی تمام عیاری را علیه چین آغاز کرد و حتی مدعی شد ویروس کرونا در نتیجه 
بی مسئولیتی چین همه گیر شده است.با این حال، حتی در بدترین لحظات جدال سیاسی با چین نیز، 

دونالد ترامپ از موضع خود مبنی بر لزوم حفظ توافق تجاری دوجانبه عقب نشینی نکرد.

 آلمانی ها از خروج نیروهای آمریکایی از کشورشان
 استقبال می کنند

براساس یک نظرســنجی جدید، اکثر آلمانی ها نگران برنامه های آمریکا برای خارج ساختن ۱۲ هزار 
نیرویی که در حال حاضر در آلمان مستقر هستند، نیستند.دولت آنگال مرکل، صدراعظم آلمان نسبت به 
این برنامه ابراز نگرانی و ناراحتی کرده است؛ اقدامی که به گفته دونالد ترامپ، واکنشی به ناکامی آلمان 
در پرداخت سهم خود از هزینه های دفاعی اش بود.اما نظرسنجی پایگاه »یوگاو« )YouGov( نشان داد 
که ۴۷ درصد از آلمانی ها موافق کاهش تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در خاک کشورشان هستند. 
تنها ۳۲ درصد مخالف هرگونه کاهش حضور آمریکا هستند، در حالی که ۲۱ درصد هیچ نظری درخصوص 
این مسئله ندارند.قابل توجه ترین مسئله این است که یک چهارم از شرکت کنندگان در این نظرسنجی 

گفتند که از خروج کامل تمامی نیروهای آمریکایی از آلمان حمایت می کنند.

سایه فعالیت های تجاری ترامپ بر انتخابات ریاست جمهوری
کارشناســان معتقدند فعالیت های تجاری ترامــپ او را در انتخابات ریاســت جمهوری پیش رو 
آسیب پذیر می کند. روابط تجاری گذشته ترامپ می تواند مسئله ساز شود.مخالفان سیاست های 
رییس جمهور آمریــکا هر بار که به خیابان های واشــنگتن می آیند، تنها مقابل کاخ ســفید تجمع 
نمی کنند. هتــل ترامپ در خیابان پنســیلوانیا نیز یکــی از مکان های تجمع آنهاســت.به گزارش 
دویچه وله، ترامپ پس از پیروزی در انتخابات، مدیریت فعالیت های تجاری خود را به پســرانش 
اریک و دونالد جونیور واگذار کرد. او برخالف رؤسای جمهور پیشین آمریکا شرکت های تجاری خود 
را نه به فروش رســاند و نه به مدیرانی خارج از دایره خانواده خود واگذار کرد.منتقدان ترامپ بارها 
و بارها نبود مرز مشخصی میان فعالیت سیاسی رییس جمهور و منافع شخصی او را مطرح کردند 
و به عنوان مثال به زمانی اشاره می کنند که ترامپ می خواست اجالس رهبران هفت کشور صنعتی 

جهان را در هتل گلف خود در میامی برگزار کند.

مثلث عبری، عربی، آمریکایی در حال بهره برداری سیاسی از فاجعه لبنان است؛

آخر الزمان در بیروت و آینده مبهم خاورمیانه

انفجار در بندر بیروت با بیش از ۱۰۰ کشته  علیرضا کریمیان
و ۴ هزار زخمی واکنش های گسترده ای 
را در میان کشورهای منطقه و جهان داشته اســت. لبنان که در هفته 
های اخیر با آشــفتگی های اجتماعی و سیاســی و نارســایی های 
اقتصادی دســت و پنجه نرم می کرد هم اکنون با این انفجار وارد فاز 
بحرانی شده اســت، اتفاقی که می تواند تبعات گسترده ای در منطقه 

خاورمیانه بر جا بگذارد. 
ا گرچه علت حادثه هنوز به طور کامل مشخص نیست؛ اما گزارش های 
اولیه حاکی از وقوع انفجار در محموله ای از ماده نیترات آمونیوم است 
که به دلیل اختالف میان طرف هــای معامله که افــرادی غیرلبنانی 

هستند، در بندر بیروت مصادره شده بود.
 پس از وقوع این انفجار و فروکش کردن تب و تاب رسیدگی به زخمی 
ها و انتقال اجساد این سوال مطرح شــد که چه اشخاص و یا دولتی 
هایی ممکن است در این فاجعه نقش داشته باشندو یا  پشت پرده از 
این اتفاق منتفع شوند؟ تقریبا تمام دولت های دخیل در مسئله لبنان 
به نوعی از این ماجرا اعالم برائت کرده اند؛ اســرائیل، آمریکا، یونیفل 

و ... همگی این اقدام را محکوم و اعالم کرده اند در این فاجعه نقشی 
نداشته اند. هر چند نمی توان منکر نفع باالی مثلث عبری، آمریکایی 
و عربی در این جریان شد به خصوص آنکه جبران خسارت وارد شده 
به یکی از بزرگ ترین شهرهای لبنان تا مدت ها این کشور و مردم آن 
را درگیر خواهد کرد و در این میان اسرائیل از تحرکات و مقابله به مثل 
لبنان مصون خواهد بود. در کنار اســرائیل، کشورهای عربی نیز تالش 
کردند تا با مقصر جلوه داد حزب ا... این مسئله را به سیاست داخلی 
لبنان بکشانند. عربستان سعودی خیلی زود از این انفجار بهره برداری 
سیاسی کرده و با بازوهای رسانه ای وابســته به خود در ریاض، دبی 
و بیروت انگشت اتهام را به سمت حزب ا... نشانه گرفت.از نخستین 
دقایق حادثه انفجار یکی از انبارهای بندر بیروت، شبکه های سعودی 
که همواره در راستای شبکه ها و سیاســت های صهیونیستی حرکت 
کرده اند، این بار نیز فرصتی یافتند تا انگشت اتهام را به سوی مقاومت 

نشانه روند.
در این میان دو شبکه العربیه و الحدث در همان لحظات نخستین ادعا 
کردند که براســاس اطالعات اولیه این انفجار در انبار سالح و مهمات 

حزب ا... در بندر بیروت اتفاق افتاده اســت.درحالی که بســیاری از 
شبکه های خبری دنیا منتظر دریافت اطالعات بیشتری از این اتفاق 
بودند همگان از اتهام زنی ســریع شبکه های ســعودی به مقاومت 
اسالمی لبنان تعجب کردند. شــبکه العربیه برای اینکه اتهام خود به 
حزب ا... را قابل باور کند، ساعتی بعد در تالشی ناکام برای تاثیر بیشتر 
بر مخاطب، در صفحه توئیتر خود از استقرار نیروهای حزب ا... در بندر 

بیروت پس از انفجار خبر داد.
این داستان پردازی ها تا جایی ادامه یافت که کاربران عرب در توئیتر، 
روایت ســعودی ها را زیر ســوال بردند و آن ها را به »الشخوری« در 
حادثه بیروت متهم کردند. در این میان آمریکایی ها هم ادعا کرده اند 
حمله ای به لبنان صورت گرفته است؛ اما شواهد و تاییدات دولت لبنان 
تاکید بر وقوع حادثه غیر عمدی بوده است. ترامپ، در لحظات ابتدایی 
اعالم کرد حمله ای به بیروت صرت گرفته و مقامات لبنانی نیز درباره 
این واقعه از لفظ حمله اســتفاده نمی کنند و حتی ســی ان ان مدعی 
 است که از این بابت، مراتب نگرانی خود را به دیپلمات های آمریکایی

 ابراز کرده اند.

یک پایگاه خبری آمریکایی مدعی است به نسخه ای 
از پیش نویــس جدیــد قطعنامــه تمدیــد تحریم 
تسلیحاتی ایران توسط واشنگتن دست یافته که نشان 
می دهد کاخ سفید تمایلی به در نظر گرفتن تغییرات 
مورد نظر متحدانش ندارد.پایگاه خبری »بلومبرگ« 
مدعی شد که نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، نسخه 
جدیدی از پیش نویس قطعنامه خــود برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران را در شورای امنیت توزیع کرده 
است.بلومبرگ با ادعای اینکه به یک نسخه از متن این 
پیش نویس جدید قطعنامه دست پیدا کرده، نوشت: 
»این )نســخه( از اعضای ســازمان ملل می خواهد 
فروش تمامی تسلیحات به ایران و خرید آنها از ]ایران[ 
را متوقف کننــد و از ارائه آموزش هــای فنی، منابع یا 
خدمات مالی، مشــورتی و دیگــر کمک های مرتبط 

با تامین، فروش، انتقال، تولیــد، نگهداری یا ]نحوه[ 
استفاده از تسلیحات به ایران اجتناب ورزند«.بر این 
اساس، پیش نویس جدید البته تقریبا شبیه همان 
نسخه ای است که پیشتر در ماه ژوئن توسط آمریکا 
توزیع شده بود و به زعم بلومبرگ این نشان می دهد 
که واشنگتن هیچ عالقه ای برای اعمال تغییرات مورد 
نظر متحدان و همچنین مخالفانش در شورای امنیت 
ندارد.به نوشــته این پایگاه خبــری، »کلی کرافت« 
نماینده آمریکا در ســازمان ملل نیز روز سه شنبه )به 
وقت محلی( اذعان کرد که روسیه و چین احتماال هر 
قطعنامه ای را ]علیه ایــران[ وتو می کنند.بلومبرگ به 
نقل از کرافت نوشت: »استراتژی جهان کامل همیشه 
این است که آنها )روسیه و چین( رای ممتنع بدهند 
و قطعا وتو نکنند. با این حال، باید واقع بین باشــیم. 

اکنون استراتژی این است که با دیگر اعضای شورای 
امنیت کار کنیم تا چین و روسیه را به گوشه ای فرستاده 
و توجیه شان کنیم«.دولت آمریکا در راستای سیاست 
ضد ایرانی خود، مدتی اســت که با متهم کردن تهران 
به نقض قطعنامه ۲۲۳۱، خواستار تمدید تحریم های 
تسلیحاتی علیه ایران شده است. تحلیلگران بر این 
باورند که دولت آمریکا تنها می تواند امیدوار به جلب 
حمایت فرانســه، بریتانیا و آلمان به عنوان سه عضو 

اروپایی برجام باشد.

اقدام جدید آمریکا علیه ایران در شورای امنیت

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه گفت  با بیان اینکه دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سقوط هواپیمای اوکراینی نیمه دوم مهر ماه در تهران 
برگزار می شود ، افزود: مبنای ایران در پرداخت غرامت اسناد بین المللی و عرف است.»محســن بهاروند« درباره آخرین پیگیری ها در خصوص سانحه سقوط 
هواپیمای اوکراینی و فرآیند خوانش جعبه های سیاه در فرانسه گفت: خوانش جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه و در حضور نماینده کشورهایی که 
به نحوی در این موضوع دخیل بودند، انجام و بر اساس آن تحلیل هم ارائه و صورتجلسه شــد و همکاران سازمان هواپیمایی کشوری آنها را با خودشان به ایران 
برگرداندند.وی با بیان اینکه جزئیات اندکی باقی مانده که به زودی گزارش نهایی آن منتشــر می شود، اظهار داشــت: این گزارش به اطالع سازمان بین المللی 
هواپیمایی )ایکائو( و همچنین مردم خودمان خواهد رسید. در نهایت، توصیه هایی در این گزارش خواهد آمد که چگونه از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنیم.

بهاروند، درباره درخواست کشورهای ذی نفع برای انتشار کامل اطالعات عنوان کرد: این صحبت ها، تکرار مکررات بوده و بدیهی است چون گزارش در نهایت باید 
منتشر شود و اصوال انجام تحقیقات برای جلوگیری از تصادفات مشابه است بنابراین باید این گزارش منتشر شود. توصیه هایی هم مطرح می شود که کشورهای 

دیگر از این تجربه استفاده کرده و از بروز چنین تصادفاتی در آینده جلوگیری شود.

چهره روزجزئیات جدید از مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه سقوط هواپیما

وز عکس ر

 تظاهرات
 در بانکوک

تظاهرات مخالفان دموکراسی خواه 
نخســت وزیر تایلند در شهر بانکوک 

دوباره از سر گرفته شد.

نامه روحانی به رییس جمهور لبنان در پی انفجار بیروت
رییس جمهوری اسالمی ایران در پیامی به همتای لبنانی خود با ابراز تاثر از حادثه ناگوار انفجار مهیب 
در بندر شهر بیروت و جان باختن و مجروح شدن جمعی از شهروندان آن کشور، تاکید کرد که تهران 
در راستای اقدامات انسان دوستانه، آماده ارسال کمک های پزشکی و دارویی و مداوای مجروحان 
و سایر مساعدت های درمانی الزم است و امیدوار است هر چه سریع تر ابعاد این حادثه مشخص 

و آرامش به این شهر بازگردد.

 جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی صمت
 22 مرداد برگزار می شود

سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت، 
معدن و تجارت چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه برگزار می شود.»محمدحسین فرهنگی« با اشاره به معرفی 
حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر 
پیشنهادی صمت اظهار داشت: با توجه 
به این که رییس جمهــوری در نامه ای 
»حســین مدرس خیابانی« را به عنوان 
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 
به مجلس شورای اسالمی معرفی کرده 
است، جلسه رای اعتماد وی یک هفته 
بعد، روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه خواهد 
بود.وی افزود: از رییس جمهوری دعوت 
می شود که در این جلســه حضور یابد و 
احتماال حسن روحانی در جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت حضور خواهد 
یافت.روحانی، ۲۲ اردیبهشت ماه حسین مدرســی خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، 

معدن و تجارت معرفی کرده بود.

سوال از رییس جمهور منتفی نشده است
نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: ســوال از رییس جمهور منتفی نشده است و رییس 
مجلس و هیئت رییســه مقدمات این امر را فراهم می کنند تا به نتیجه برسد.علی خضریان در 
جلسه علنی دمجلس شورای اسالمی طی تذکری شفاهی، گفت: در صورتی که حداقل یک چهارم 
نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رییس جمهور سوال کنند، باید سوال یا سواالت خود 
را به صورت صریح و مختصر تقدیم رییس مجلس شورای اسالمی کنند و رییس مجلس نیز باید 
موضوع را به کمیســیون های مربوطه ارجاع کند.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: نزدیک به ۲۰ روز است که جمع زیادی از نمایندگان مجلس سوال از رییس جمهور را 
به رییس مجلس تقدیم کرده اند که باید در دستور کار قرار گیرد.خضریان تاکید کرد: درخواست 
ما این اســت که رییس جمهور به مجلس بیایــد و توضیح دهد که چه برنامــه هایی برای برون 
رفت کشور از مشــکالت اقتصادی دارد و اگر برنامه ای برای خروج از این وضعیت نداشته باشد، 
استیضاح وی را در دســتور کار قرار می دهیم.  سید امیرحســین قاضی زاده هاشمی در پاسخ به 
این تذکر،  گفت: این حق مسلم در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس به وضوح قید شده 
اســت و مجلس می تواند از وزرا و رییس جمهور درخصوص روند اجرایی کشور سوال کند.وی با 
بیان اینکه هیئت رییسه در خدمت نمایندگان است و ما به دنبال سلب این حق قانونی و  منتفی 
کردن سوال نیستیم، اظهار داشت: در چندین جلسه درباره این موضوع بحث صورت گرفت و مقرر 
شد نحوه انجام این وظیفه قانونی به گونه ای باشد که موجب تشدید مشکالت نشود تا این وظیفه 

قانونی مثمرثمر واقع شود.

کافه سیاست

علی ربیعی: 

باب اتخاذ تصمیمات 
 FATF جدید درباره 

باز است
سخنگوی دولت درباره شرایط جدید کرونایی 
و ارتبــاط آن بــا FATF گفت: بنا به شــرایط و 
مقتضیات زمانی، از جمله وضعیت پیش آمده به 
سبب شیوع کرونا و ضرورت تسهیل در تبادالت 
مالی برای تامین اقالم مورد نیــاز، باب اتخاذ 
تصمیمــات جدید و طی مســیرهای متفاوت 
درباره FATF باز اســت.علی ربیعی در پاسخ  
به سوالی مبنی بر اینکه از سوی FATF مکررا 
به سیســتم های بانکی دنیا بخشنامه شده که 
ایران یک کشور پرریسک  است و باید مبادالت 
مالی آن به شــدت کنترل شــود از سوی دیگر 
خبرها حاکی از آن است که بانک های روسی و 
چینی هم از ارائه خدمات به ایرانی ها خودداری 
می کنند، در همین راستا و با توجه به فشارها و 
مشکالت اقتصادی کشور به ویژه در ایام شیوع 
کرونا نگرانی عمده ای وجود دارد، آیا قرار نیست 
دولت در این زمینه رایزنــی جدیدی با مجمع 
تشخیص داشته باشــد و یا حتی به نظر شما 
ضرورت ندارد در این راستا مستقیما از رهبری 
برای صدور حکم حکومتی درخواســتی انجام 
شود، گفت: دیدگاه دولت درباره لوایح مربوط به 
FATF از ابتدا روشن بود و این نظرات همراه با 
هشدارهای الزم با صراحت و  مکررا به مسئوالن 
تصمیم گیرنــده انتقال داده شــد. هرچند که 
تصمیــم نهایــی مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام در آن مقطــع، با نظر کارشناســی دولت 
مطابقت نداشت اما دولت نیز به لحاظ قانونی به 
مسئولیت مجمع در تصمیم گیری و پاسخگویی 
بعدی آن نهاد در برابر همان تصمیم ها، مکلف 

به تبعیت است.

درحالی که بسیاری از شبکه های خبری دنیا منتظر 
دریافت اطالعات بیشتری از این اتفاق بودند همگان 
از اتهام زنی سریع شبکه های سعودی به مقاومت 

اسالمی لبنان تعجب کردند

بین الملل
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رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

تمرکز بر بهبود محیط کسب و کار یک تکلیف است
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشــاره به اینکه شــاهد افزایش نهاده های تولید به لحاظ نرخ ارز 
هســتیم و لزوم تزریق نقدینگی در بین واحدهای تولیدی برای سرپا ماندن این شرکت ها امری 
الزم و فوری است، گفت: این شرکت ها باید رتبه اعتباری و وثایق خود را نزد بانک ها حفظ کنند که 
با بخشنامه جدید بانک مرکزی عمال واحدهای خوش حساب نیز دچار مشکل می شوند.مسعود 
گلشیرازی در نودمین جلسه شــورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که به 
صورت فوق العاده برگزار شد، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری به مناسبت عید قربان در حوزه 
اقتصاد و تمرکز بر بهبود محیط کسب و کار، گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری به این معناست 
که تالش فعاالن اقتصادی به منزله جهاد اســت.وی افزود: جلسه فوق العاده شورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی استان با قید فوریت در راستای بررسی پیامدهای منفی ابالغ بخشنامه 
بانک مرکزی در خصوص محدودیت ایجاد شده برای پرداخت تسهیالت باالی ۵۰ میلیارد ریالی به 
فعاالن اقتصادی برگزار شد.گلشیرازی تصریح کرد: از یکسو ما شاهد افزایش نهاده های تولید به 
لحاظ نرخ ارز هستیم و لزوم تزریق نقدینگی در بین واحدهای تولیدی برای سرپا ماندن این شرکت 
ها امری الزم و فوری است و از سوی دیگر این شرکت ها باید رتبه اعتباری و وثایق خود را نزد بانک 
ها حفظ کنند، همچنین در این شرایط و با دستورالعمل ابالغی عمال واحدهای خوش حساب نیز 

دچار مشکل می شوند.

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری استان اصفهان:

 کاهش تردد خودروها در راه های اصفهان
 ناشی از رعایت مردم است

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری استان اصفهان با اشاره به کاهش ۱۹ درصدی تردد خودروهای 
سبک در راه های استان طی تیر ماه، گفت: با توجه به تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حال 
حاضر ممنوعیت تردد و سفر در تابستان نداریم و کاهش تردد خودروها در راه های استان ناشی از 
رعایت خود مردم بوده است.محمدعلی صلواتی ، با اشاره به آمار تردد در راه های استان، اظهار کرد: 
بررسی آمارهای ۱۳۸ دستگاه ترددشمار استان در تیر ماه امسال حاکی از تردد حدود ۲۴ میلیون 
و ۶۹۵ هزار و ۵۹۷ خودرو است که این میزان نسبت به مدت مشــابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش 
داشته است.وی با بیان اینکه آمار تردد ورودی خودروها به استان اصفهان بالغ ۲ میلیون و ۱۶۷ هزار 
و ۱۷۴ وسیله بوده که این عدد نسبت به تیر ماه گذشته ۲۳ درصد کاهش داده است، افزود: میزان 
تردد خروجی خودروها از استان ۲ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۰۲ وسیله بوده که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۱۹ درصد کمتر شده اســت.به گفته صلواتی، آزادراه کاشان –نطنز با ۵۰ درصد و محور 

اصفهان- میمه با ۴۰ درصد کاهش تردد را در تیر ماه امسال داشته است.

گام بلند اصفهان در صنعت پرورش شترمرغ
مدیر امور طیور ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: اســتان اصفهان با تولید ساالنه 
۲۳۰۰ تن گوشت شــترمرغ، رتبه دوم کشــور را در حوزه تولید این محصول به خود اختصاص داده 
اســت.علی دهقان، مدیر امور طیور ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان  اظهار کرد: با مشــارکت 
بخش خصوصی و همیاری دولت، ســاالنه ۱۰۰۰ تن گوشت شــترمرغ در ۴۳ واحد دارای پروانه و 
۱۳۰۰ تن گوشــت در ۱۶۴ واحد فاقد پروانه پرورش شترمرغ، در اســتان تولید می شود.مدیر امور 
طیور ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان ادامه داد: با توجه به ســهم این صنعت در اشتغال زایی، 
 ۴۰۰ نفر به صورت مســتقیم و حدودا ۱۰۰۰ نفر به صورت غیر مســتقیم در ســطح استان مشغول

 به کار هستند.

برقخورشیدیمشترکانخانگیاصفهانبهصورتتضمینیخریداریمیشود؛

درآمد آفتابی!

تولید برق خانگی سال هاست که در ایران  مرضیه محب رسول
مطرح شده است. پس از چندین دهه که از 
تولید برق در مقیاس خرد در کشــورهای اروپایی مــی گذرد و پس از 
گذشت چندین سال از تصویب احداث در ایران و صحبت بر سر چگونگی 
و ساز و کار عملیاتی شدن آن، شــرکت برق استان اصفهان رسما اعالم 
کرده که به صورت تضمینی خرید برق تولیدی از خانه ها را در دستور کار 
قرار دارد. در شرایطی که بســیاری از بنگاه های اقتصادی در رکود به سر 
می برند و نظام بانکی هم سودهای خود را تعدیل کرده، سرمایه گذاری در 
پشت بام ها می تواند گزینه خوبی باشــد. شاید در ابتدای کار ایجاد این 
نیروگاه ها هزینه سنگینی را به مشترکان برق تحمیل کند؛ اما یک حساب 
کتاب سرانگشتی نشان می دهد که این میزان هزینه در کمتر از ٣  سال 
بازگردانده شده و مشترکان می توانند به نیروگاه های خود به عنوان یک 

منبع تامین درآمد نگاه کنند.
 ایران یکی از بهترین کشورهای جهان برای تولید انرژی های خورشیدی 
است. خورشید در هر سال بیش از ۲۹۰۰ ساعت بر ایران می تابد که این 
میزان تابش در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا، قابل توجه است. 
حاال شرکت برق هم احداث این نیروگاه های خانگی را تسهیل و تسریع 
کرده است. مســئوالن شــرکت برق اعالم کرده اند افراد کافی است به 

شرکت توزیع برق محل سکونت خود مراجعه و قرارداد ساده ای را که از 
قبل طراحی شده، امضا  کنند.

 بر اساس اعالم سخنگوی شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، برق 
تولیدی از سامانه های خورشیدی مشترکان خانگی و سازمانی به صورت 
تضمینی و با قرارداد ۲۰ ساله خریداری می شود که ظرفیت بسیار خوبی  
در این کالن شهر وجود دارد.محمدعلی اکبری افزود: قیمت خرید هر 
کیلووات برق تولیدی از نیروگاه های خورشیدی بر اساس مصوبه سال 
گذشــته، یکهزار و ۲۰۰ تومان است و تعرفه آن هر ســال با توجه به نرخ 

تعدیل ارز و تورم تعیین می شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت فروش هر کیلووات برق به مشترکان در زمان 
حاضر بین ۸۰ تا ۱۰۰ تومان است، اظهار داشت: در واقع وزارت نیرو برق 
تولیدی از نیروگاه های خورشیدی را بیش از ۱۲ برابر قیمت فروش آن، 
خریداری می کند و این فرصت بســیار خوبی برای مشترکان خانگی یا 
سازمانی دارای سلول های خورشیدی برای بازگشت سرمایه و درآمدزایی 
به شمار می آید.علی اکبری خاطرنشان کرد: دولت از سه سال گذشته 
برای توســعه انرژی های تجدیدپذیر و رفع مشــکالت زیست محیطی 
به ویژه در کالن شــهرها، طرح خرید تضمینی ۲۰ ســاله برق تولیدی 
از نیروگاه های تجدیدپذیر از جمله خورشــیدی را اجرا کــرده و وزارت 

نیرو تســهیالت خوبی در این زمینه در نظر گرفته است.وی اضافه کرد: 
مشترکان خانگی یا ســازمانی که دارای انشعاب برق هستند می توانند 
نیروگاه های خورشــیدی احداث کننــد و به مدت ۲۰ ســال به صورت 
تضمینی برق تولید شده توسط این نیروگاه ها را به شبکه سراسری برق 

تزریق و درآمد کسب کنند.
ســخنگوی شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان با بیان اینکه این 
نیروگاه ها می تواند از یک کیلو وات برق خانگی تا ظرفیت های باالتر با 
توجه به توان مالی سرمایه گذار باشد،گفت: در زمان حاضر بیش از یکصد 
کیلو وات تولید برق از سامانه های خورشیدی که توسط مردم و اداره ها 
در شهرستان اصفهان راه اندازی شده اســت، داریم اما ظرفیت بسیار 

بیشتری در این زمینه وجود دارد.
علی اکبری درباره افزایش قیمت تجهیزات نیروگاه های خورشــیدی، 
تصریح کرد: نوســانات ارزی ســال های اخیر در افزایــش قیمت آن 
تاثیرگذار بود اما با توجه به خرید تضمینی و ۲۰ ساله برق تولیدی از آن، 
بازدهی مالی خود را خواهد داشــت.وی از مشترکان خانگی، اداره ها و 
نهادهای مختلف خواست تا با توجه به ظرفیت خوب اصفهان در زمینه 
انرژی خورشیدی در تولید برق از طریق این انرژی تجدیدپذیر مشارکت 

بیشتری داشته باشند.

مدیر کل ســازمان امور مالیاتی اســتان اصفهان، 
در پاســخ به گفته های رییس واحــد پژوهش و 
بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان اظهار 
کرد: در فرار مالیاتــی، برخی افراد از نظر ســواد و 
اقتصاد، قشــر ضعیف جامعه محسوب می شوند. 
این قشــر حدود پنج هزار نفر را تشکیل می دهند 
که حتی یارانه برخی از آنها قطع شــده است.بهروز 
مهدلو ادامه داد: در این میان گروهی با دادن مبالغ 
ناچیز، کارت ملی و شناسنامه این افراد را گرفته و 

با دریافت وکالت به نیابــت ازآن ها )بدون اطالع( 
این شــرکت ایجــاد و آن را در دســترس فعاالن 
اقتصادی قرار می دهند. این افــراد باید معامالت 
خود را در ســامانه ۱۹۶ ثبت کنند اما متاسفانه این 
کار انجام نمی شود.مدیر کل سازمان امور مالیاتی 
استان اصفهان افزود: ثبت شــرکت همچون تولد 
یک فرزند است و کســی نمی تواند پیش بینی کند 
که آینده خوبی خواهد داشــت یا خیــر، بنابراین 
نمی تــوان پیش بینی کرد که شــرکتی کــه امروز 
تاســیس می شــود، کاغذی خواهد بــود یا خیر.

مهدلو اظهار کرد: با آسیب شناســی این موضوع، 
متوجه شدیم که برای مثال در اداره ثبت شرکت ها 
یک نفر با ۲۰ وکالت نامه، شــرکت ثبت کرده است 

بنابراین از همین طریق برای شناســایی این افراد 
اقدامات الزم انجام شــد.وی افزود: طی دو سال 
گذشــته حفره های موجود در این نوع از پرونده ها 
شناسایی و بر طرف شــد. در نتیجه این اقدامات 
تشکیل شــرکت های کاغذی در استان اصفهان به 

صفر رسیده است.
مدیر کل ســازمان امور مالیاتی اســتان اصفهان 
اظهار کرد: طی هماهنگی با قوه قضاییه و اداره ثبت 
شرکت ها، از ثبت شــرکت های متعددد با وکالت 
نامه توسط یک نفر جلوگیری شد. همچنین اداره 
۲۰۲۵ مامور صحت سنجی افرادی که کد اقتصادی 
می گیرند شده است؛ اتاق بازرگانی نیز کارت های 

بازرگانی را صحت سنجی می کند.

 تشکیل شرکت های کاغذی در استان اصفهان
 به  صفر رسیده است

خبر روز

مشترکانخانگییاسازمانیکهدارایانشعاببرق
هستندمیتوانندنیروگاههایخورشیدیاحداثکنند
وبهمدت۲۰سالبهصورتتضمینیبرقتولیدشده
توسطایننیروگاههارابهشبکهسراسریبرقتزریقو

درآمدکسبکنند

وضعیت مطلوب بازار میوه در اصفهان
 رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان اصفهان گفت: وضعیت میوه در استان اصفهان 
بسیار خوب است و در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی گشــت های نظارتی انجام می شود.

نوروزعلی اســماعیلی در ارتباط با وضعیت بازار میــوه در روزهای اخیر اظهار داشــت: در این ایام 
واحدهای صنفی و فروشندگان میوه مشکلی نداشــته اند چراکه میوه از آن دسته اقالمی بود که با 
شیوع کرونا متحمل ضربه نشد و مردم همواره میوه می خرند.وی افزود: بار زمستان مانند مرکبات، 
پرتقال و لیمو در این روزهای کرونایی با استقبال مردم روبرو بوده است چراکه تبلیغات زیادی برای 
خوردن این میوه ها برای حفظ سالمتی دیده می شــود؛ اما فروش بار تابستان مثل انگور مقداری 
ضعیف بوده است.رییس اتحادیه فروشندگان میوه و ســبزی استان اصفهان با اشاره به افزایش 
قیمت برخی میوه ها بیان کرد: افزایش قیمت در میوه بستگی به آب وهوا دارد و در این چند روز به 
دلیل عید قربان در برخی موارد مانند گوجه و هندوانه به مشکل برخوردیم اما به طور کل موردی نبوده 
است.وی تصریح کرد: در مجموع وضعیت میوه در اصفهان بســیار خوب است، اما در برخی موارد 

مانند بسته بندی مدیریت ضعیفی وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پست:

هاب پستی در اصفهان راه اندازی شد
مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: در گذشــته ایران تنها یک هاب )قطب( پستی داشت، اما چند 
روز قبل چهار هاب جدید پستی در شهرهای مشهد، همدان، اصفهان و تبریز به ظرفیت شرکت ملی 
پست کشور اضافه شد که عالوه بر اشتغال زایی، سرعت و کیفیت ارســال محموله ها را نیز افزایش 
می دهد.»حســین نعمتی«  افزود: در گذشته مرکز پستی »لشــگر« تنها هاب پستی کشور بود و 
مرســوالت از تمام نقاط ایران به تهران می آمد و از آن جا توزیع می شد.معاون وزیر ارتباطات افزود: 
به همین دلیل فشــار زیادی به این مرکز وارد می شــد اما دو هفته قبل با ظرفیت های خوبی که در 
برخی استان های کشور وجود داشــت، تصمیم گرفتیم بار ترافیکی را در کشور تقسیم کنیم.  نعمتی 
خاطرنشان کرد: برای این کار چهار استان را در نظر گرفتیم. استان های آذربایجان شرقی،  خراسان 
رضوی،  همدان و اصفهان به عنوان هاب پستی به ظرفیت شرکت ملی پست کشور اضافه شد. این 
چهار مرکز از چند روز گذشته کار خود را آغاز کردند. این شهرها می توانند با شهرهای اطراف خود نیز 
همکاری پستی داشته باشند.  معاون وزیر ارتباطات گفت: در آینده، شهر دیگری نیز به عنوان هاب 
پستی در کشور تعیین می شود، چرا که این میزان می تواند پاسخگوی نیاز شهروندان باشد. البته قبل 
از پیروزی انقالب در این خصوص مطالعاتی انجام شده است که آن مطالعات تاکید دارد باید ۹ هاب 

پستی در کشور وجود داشته باشد،  اما اکنون این میزان از مراکز پستی، جوابگوی نیاز کشور است.

جایگاه های »سی ان جی« هوشمند می شوند
مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: به منظور افزایش ایمنی خودروها 
و جایگاه ها قصد داریم تا حدود یک ســال آینده جایگاه های ســی ان جی را هوشمند کنیم که با 
اجرای این طرح از ســوخت گیری خودروهایی که به صورت غیرمجاز و غیر استاندارد گازسوز شده 
اند، ممانعت خواهد شد.محمدحســین باقری با بیان اینکه به منظور افزایش ایمنی تردد خودرو 
های سی ان جی سوز  و جایگاه های  ســی ان جی مصوبه الزم اخذ شده است، اظهار کرد: تاکنون 
هیچ حادثه ای برای خودروهای دوگانه سوز در حال تردد و خارج از جایگاه ها نداشته ایم و عموما 
اتفاقاتی که رخ می دهد ناشی از خودروهایی است که به صورت غیر استاندارد و غیر مجاز و زیرپله 
ای گازسوز شده اند یا تغییرات و دستکاری در ســاختار  مخازن یکپارچه آنها انجام شده است.وی 
افزود: تعداد این حوادث محدود است اما برای مقابله با همین حوادث محدود طرح هوشمندسازی 
جایگاه های سی ان جی را مدنظر قرار داده ایم تا حوادث را به صفر برسانیم که برای اجرایی شدن 

این طرح منتظر فرآیند انتخاب پیمانکار برای اجرا در سراسر کشور هستیم.

کافه اقتصاد

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:اخبار

رونق صادرات محصوالت غذایی از کار گو ترمینال فرودگاه بین المللی  شهید بهشتی اصفهان
مدیرکل گمرکات استان اصفهان در خصوص صادرات کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتی بیان داشت:طی  تیر ماه سال ۹۹ ،چهل قلم کاالی مختلف به ارزش ۲ 
میلیون و ۲۰ هزار دالر و به وزن ۳۵۸ هزار و ۴۵۵ کیلوگرم  از طریق گمرک  مرزی هوایی استان اصفهان به مقصد کشور کویت صادرات داشته ایم . رسول کوهستانی 
پزوه در مقایسه صادرات محصوالت غذایی از طریق کارگو ترمینال استان اصفهان در  ۴ ماهه ابتدای امسال با کل سال ۹۸ گفت: بیش از ۶ برابر رشد ارزشی و ۵ 

برابر رشد وزنی اعالم شده است .
وی در زمینه صادرات  چهار ماهه ابتدای امسال از طریق گمرک فرودگاه شهید بهشتی اذعان داشت : در فروردین ماه ۸ هزار و ۵۸۰ کیلوگرم و به ارزش ۶۹ هزار 
دالر، در اردیبهشت ماه ۱۰۴ هزار و ۳۰۱ کیلو گرم و به ارزش ۶۸۵ هزار دالر در خرداد ماه ۲۹۴ هزار و ۱۵۸ کیلوگرم و به ارزش و ۲ میلیون و ۲۳ هزار دالر و در تیرماه 
۳۵۸ هزار و ۴۵۵ کیلوگرم وارزش ۲ میلیون ۲۰ هزار دالر  صادرات داشته ایم.کوهستانی پزوه عمده محصوالت صادراتی طی ۴ ماهه ابتدای امسال انواع ماهی 

و میگو ،سبزیجات وصیفی جات ، میوه های خوراکی و فرآورده های آنها و عسل برشمرد. 

ابرخودروی 
گوردون موری 

T.50 رونمایی شد 
گــوردون مــوری اتوموتیــو 
به طور رســمی از ابرخودروی 
T.۵۰ رونمایــی کرد که حدود 
۳ میلیــون دالر قیمت دارد و 
از پیشــرانه ۴ لیتری با ۶۵۴ 

اسب بخار قدرت بهره می برد.

وز عکس ر

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

تداوم کرونا به نفع طالی 
جهانی تمام می شود

رییس اتحادیــه طال و جواهــر اصفهان 
گفت: با وجــودی که طــی هفته جاری 
شــاهد افزایش جزئی نــرخ ارز و بهای 
اونس جهانی بودیم؛ اما قیمت طال و سکه 
نیز در بازار داخل نوسان چندانی نداشته و 
از سوی دیگر تقاضا در بازار طال به حداقل 

خود رسیده است.
هوشــنگ شیشــه بران با بیان اینکه به 
طور کلی طال نه چندان کاهشــی از خود 
نشان داده و نه افزایش می یابد، افزود: 
دلیل اصلی این موضوع بحران اقتصادی 
جهانی موجود اســت که باعــث باال نگه 
داشته شدن طال می شود.رییس اتحادیه 
طال و جواهر اصفهان توضیح داد: در حالی 
که نگرانی ها در مــورد تبعات اقتصادی 
شــیوع گســترده ویروس کرونا موجب 
خنثی شــدن تاثیر کاهشی ترمیم ارزش 
دالر در بازار طال شده است، قیمت اونس 
جهانی نســبت به چند روز گذشته تغییر 
چندانی نداشــت.وی با تاکیــد بر اینکه 
ویروس کرونا تــا مدت ها بــا ما همراه 
خواهد بود، تصریح کرد: به نظر می رسد 
که اقتصادهــای جهان بــرای یک دوره 
طوالنی وضعیت بســیار شــکننده ای را 
تجربه خواهند کــرد. اقتصادهای جهان 
نیازمنــد اقدامــات محــرک اقتصادی، 
سیاســت های پولی انبساطی و کاهش 
نرخ بهره هســتند تا در برابر شوک های 
وارده، بازدارندگی ایجاد کنند و تمام این 
اقدامات نیز به ســود طالی جهانی تمام 
خواهد شد.رییس اتحادیه طال و جواهر 
اصفهان با بیان اینکــه ادامه حرکت طال 
در روزهای آینده تا حد زیــادی به جابه 
جایی هــای دالر جهانی بســتگی دارد و 
توسط آن تعیین خواهد شد، گفت: دالیل 
بســیار زیادی بــرای باال مانــدن قیمت 
طال وجود دارد، اما ممکن اســت اونس 
جهانی همچنان برای رســیدن به کانال 

۲۰۰۰ دالری مقاومت کند.
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تمرکز بر آموزش، پژوهش، فرهنگ و اشتغال، مهم ترین راهبرد 
جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری

در آستانه ورود جهاد دانشگاهی به دهه پنجم فعالیت خود، رییس جهاد 
دانشــگاهی چهارمحال و بختیاری از فعالیت این نهاد انقالبی از ابتدای 

فعالیت خود در استان گفت.
سیروس رضایی، مهم ترین و برجسته ترین دستاوردهای جهاد دانشگاهی 
اســتان را راهبردهایی اعالم کرد که در طول مسیر حرکت رو به جلو، جهاد 
دانشــگاهی برای خود تعریف و ترســیم کرده اســت و گفــت: از جمله 
راهبردهایی که شاید بتوان گفت مهم ترین و برجسته ترین هاست، تمرکز 

بر آموزش، پژوهش، فرهنگ و اشتغال بوده است.
رییس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری گفت: جهاد دانشگاهی به 
عنوان یک نهاد علمی انقالبی و برخواسته از خود انقالب است که به منظور 
ترویج و تحکیم اهداف مقدس انقالب اســالمی به انجام ماموریت های 
خود در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اشتغال پرداخته است.

وی عنوان کرد: جهاد دانشــگاهی چهارمحال و بختیــاری در دهه چهارم 
خدمت خود اهم فعالیت های خود را در راستای برنامه ریزی برای تبدیل 
این نهاد انقالبی به یک نهاد الهام بخش و تاثیر گذار در ســطح اســتان و 
پیشرو در گسترش و توسعه علمی، فرهنگی، آموزشی، پژوهش و فناوری 
با همکاری، همدلی و همراهی تمامی دســتگاه های استانی و با توجه به 
نیازهای ملی و مزیت های بومی اســتان و گســترش این فعالیت ها در 
خدمت رسانی به مردم عزیز استان می باشد.وی اظهار کرد: آموزش بیش از 
60 هزار نفر در سال، فارغ التحصیل بیش از 3000 دانشجو در مقاطع کاردانی 
و کارشناسی، توســعه مراکز آموزشــی، برگزاری آزمون های استخدامی، 
جذب فارغ التحصیالن عالقه مند به تدریــس از مهم ترین فعالیت های 
این حوزه است.رییس جهاد دانشگاهی استان تالش برای حفظ، تبیین 
و گســترش روحیه جهادی به عنوان عنصر کلیــدی و ضامن بقای جهاد 
دانشگاهی و سرلوحه قراردادن مطالبات و فرمایشات مقام معظم رهبری 
از دانشگاهیان در مقاطع مختلف و جذب دانشجویان عالقه مند، مستعد 
و پرتالش در قالب کانون ها و برنامه های این نهــاد انقالبی را از مهم ترین 
اهداف حوزه فرهنگی عنوان و افزود: در حــوزه فرهنگی این نهاد به لطف 
خداوند متعال منشأ خدمات ارزشمندی برای دانشجویان دانشگاه های 
استان بوده است.وی گفت: این حوزه با تبلیغ و ترویج آرمان ها و ارزش های 
انقالب اسالمی در بین دانشگاهیان، مشارکت فعال جوانان دانشجو را در 
مسائل سیاســی، فرهنگی و اجتماعی جامعه تقویت کرده است.رضایی 
فعالیت های دینی وقرآنی، ترویج آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی 
)ره( و مقام معظم رهبری، مناظره  های دانشجویی، دفاع سه دقیقه ای، 
چاپ کتاب، انجام طرح های افکارسنجی و نظرسنجی، اردوهای فرهنگی 
دانشــجویی و ایجاد ده ها کانون فرهنگی دانشــجویی و جشــنواره ها و 

همایش های اســتانی و منطقه ای و انتشار اخبار سیاســی، اجتماعی، 
فرهتگی و قرآنــی و .. را از مهم ترین فعالیت های حــوزه فرهنگی جهاد 
دانشگاهی استان عنوان کرد.رییس جهاد دانشگاهی استان در خصوص 
حوزه پژوهش و فناوری اظهار کرد: جهاد دانشگاهی استان همواره سعی 
کرده به صورت کاربــردی از دانش و فناوری خود با هــدف برنامه ریزی 
راهبردی و تدوین سیاست های کاری در حوزه پژوهش و فناوری و تعامل 

موثر و حضور فعال در نهادهای سیاست گذار و برنامه ریز گام بردارد.
رضایی، واکنش جهاد دانشگاهی نسبت به مســائل روز را تبدیل تحریم 
به فرصت بر شــمرد و گفت:در مورد  واکنش جهاد دانشگاهی به مسائل 
روز مانند فرصت تحریم ها و مزیت های استانی و ... می توان به اقدامات 
و عملکرد جهاد دانشگاهی در عمر چهل ســاله خود با تاکید بر استفاده از 

نیروهای کارآمد، متعهد، انقالبی اشاره کرد.
وی گفت: ریل گذاری جهش تولید متاثر و برگزفته از فعالیت های پژوهشی 
و تحقیقاتی جهاد دانشگاهی با بهره گیری از نیروی انسانی خالق، کارآمد، 
متعهد، توانمند و متخصص است و ورود جدی جهاد دانشگاهی در حوزه 
تامین مواد اولیه در کشور موجب بی نیازی تولید و صنعت از واردات این 
محصوالت شد و کشور به همت جهادگران دانشگاهی در تولید بسیاری از 
محصوالت خوکفا خواهد شــد.رضایی، تعامل جهاد دانشگاهی استان با 
دستگاه های اجرایی، تحقیقاتی و صنعتی استان را در آموزش، پژوهش و 

فرهنگ در سطح خوب عنوان کرد و افرود: جهاد دانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری بیش از 50 تفاهم نامه و قرارداد همکاری در حوزه های آموزشی و 
پژوهشی با دستگاه های اجرایی استان دارد و این اطمینان وجود دارد که در 
آینده نزدیک این ارتباط دو طرفه با حضور شرکت ها و بخش های خصوصی 
می تواند رشد چشمگیری داشته باشد.جهاد دانشگاهی استان چهارمحال 
و بختیاری با همه خدماتی که در حوزه آموزشی، فرهنگی و پژوهشی انجام 
داده است اما در بحث توسعه و فعالیت های شاخص این نهاد انقالبی در 
استان طی یک سال گذشته اقدام به راه اندازی مرکز آموزش کوتاه مدت 
شهرستان لردگان،  افتتاح شعبه سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان ، راه اندازی مرکز آزمون جهاد دانشــگاهی استان، اخذ 
موافقت دو مرکز خدمات تخصصی پژوهشــی،پیگیری راه اندازی مرکز 
شتابدهی کســب و کار فناورانه جوانان، مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای 
پزشکی ، ایجاد چهار کانون فرهنگی دانشــجویی ، مرکز تولید و خدمات 
محصوالت فرهنگی، رشــد 230 درصدی آموزش هــای تخصصی کوتاه 
مدت و اشتغال محور ، کسب 8 رتبه برتر استانی و کشوری، اجرای بیش 
از یکصد برنامه فرهنگی دانشجویی، انجام 18 طرح پژوهشی ، اشتغال 
زایی و افکارسنجی ، رشد 120 درصدی نمونه های خون بند ناف و انتشار 
بیش از 4000 خبر توسط خبرگزاری های ایسنا و ایکنا و چاپ بیش از 40 

عنوان کتاب دانشگاهی از دیگر خدمات این نهاد انقالبی در استان است.

70درصد از موقوفات چهارمحال و بختیاری سنددار شد
رییس اداره حقوقی و ثبتی اوقاف چهارمحال و بختیاری گفت: طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان 
اوقاف و امورخیریه، رتبه دوم اخذ سند مالکیت برای موقوفات استان سهم چهارمحال و بختیاری 
شد.باباجان رییسی با تاکید بر صیانت و حفاظت از موقوفات و بقاع متبرکه اظهار داشت: با تالش و 
همت مسئوالن اوقاف استان و پیگیری امورات ثبتی و حقوقی موقوفات، برای 70 درصد موقوفات 
سند ثبتی صادر شــد.وی افزود: با پیگیری های انجام شده جهت پیشــگیری از موقوفه خواری 
توانستیم اخذ ســند مالکیت را در اولویت کاری اوقاف قرار دهیم و خوشبختانه تاکنون 70 درصد 
موقوفات دارای سند مالکیت شده اند.رییسی با اشاره به اینکه بهره گیری از مشاور ثبتی جهت احیای 
موقوفات یکی از دالیل مهم در پیشــرفت این کار بوده است، بیان داشت: با توجه به میزان اهمیت 

اجرای امینانه نیات درصدد هستیم برای کلیه موقوفات سند مالکیت دریافت کنیم.

50  هزار پرس غذای گرم در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری، از تهیه و توزیع 50 هزار پرس غذای گرم 
همزمان با عید سعید غدیر خم در استان خبر داد.حجت االسالم ســید عزیزا... میراحمدی افزود: این 
میزان غذای گرم در قالب طرح »ضیافت علوی« با همکاری بنیاد بین المللی غدیر و اداره کل تبلیغات 
اسالمی استان با محوریت ائمه جماعات پخت و توزیع خواهد شد.میراحمدی با اشاره به اینکه هزینه 
یک پرس غذا 250 هزار ریال است، اضافه کرد: مردم خیر استان می توانند به نیت خود و درگذشتگان خود 
در این ضیافت شریک باشند.وی  به اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و اجرای سرود در فضای باز و 

همچنین برنامه های تبلیغی و فرهنگی در فضای مجازی به عنوان دیگر برنامه های این روز اشاره کرد.

لزوم شناسایی چالش های موجود در ساختار استانداری 
چهارمحال و بختیاری

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری چهارمحال و بختیاری در اولین نشست کمیته اصالح ساختار 
اظهار داشت: چالش های موجود در ساختار، فرآیند ها و فناوری های مدیریتی استانداری باید شناسایی 
و مرتفع شوند.لیال محمدیان در این نشست خواســتار بازنگری جامع در شیوه و ساختار فعالیت کمیته 
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان اســتانداری و واحد های تابعه شد.محمدیان ضمن تشریح 
اهمیت و نقش اعضای کمیته در رفع چالش های استانداری، پیگیری مستمر و اجرایی شدن مصوبات را  
هم خواستار  شد.ارائه گزارش مستمر مسئول میز خدمت به دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی، 
فعال شدن میز خدمت در ساختمان مرکز آموزش علمی و کاربردی استانداری، تایید تمامی تغییرات اعمال 
شده پست های چارت تشکیالتی اســتانداری و فرمانداری های تابعه در سامانه ملی ساختار، همکاری 
وهماهنگی مدیران کل دفاتر استانداری با فرمانداران سراسر استان جهت تنظیم موافقت نامه های اعتبارات 

هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه استانی درسال 13۹۹ از مصوبات این کمیته بوده است.

سامان؛ قطب تولید هلو در چهارمحال و بختیاری 
مدیر جهاد کشاورزی سامان، از برداشت هلو از باغات این شهرســتان با پیش بینی افزایش تولید این 
محصول خبر داد. یزدان احمدزاده گفت: این شهرســتان با سطح زیر کشت دو هزار و 50 هکتار به عنوان 
قطب تولید هلو در اســتان چهارمحال و بختیاری محسوب می شــود.وی پیش بینی کرد از این سطح 
نزدیک به 35 هزار تن محصول برداشت شود که صرفه اقتصادی بالقوه ای برای مردم شهرستان به ارمغان 
آورده است.احمدزاده اضافه کرد: بیشترین ارقام کشت شده هلو در سطح شهرستان ارقامی نظیر کاردی، 
زعفرانی، انجیری و جی اچ هیل می باشد.احمدزاده با اشــاره به افزایش تولید محصول هلو شهرستان 
سامان در سال جاری ادامه داد: شــرایط اقلیمی مطلوب و نبود سرمازدگی بهاره از عوامل افزایش تولید 

محصول هلو در این شهرستان است.

بام ایرانبا مسئولان

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت:کشاورزی،نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی چهارمحال و بختیاری است و 2۹ درصد از تولید 
ثروت ارزش افزوده این استان مربوط به بخش کشاورزی است،که یک سوم اقتصاد این استان مربوط به این بخش است.ذبیح ا...غریب افزود :چهارمحال 
و بختیاری استانی کوهپایه ای است که از ظرفیت خوبی در دامپروری و کشــاورزی برخوردار است و بیش از 20 درصد بادام صادراتی کشور متعلق به این استان 
است که به هندوستان صادر می شود.وی  گفت :چهارمحال و بختیاری رتبه نخست پرورش ماهیان سردآبی را از آن خود کرده است و در حوزه آبزی پروری یک 
درصد وسعت کشور را داریم اما ده درصد استحصال آب شیرین در این استان انجام می شود.  25 هزار تن ماهی قزل آال در این استان تولید می شود که 15 درصد 
تولید کشور است.غریب ادامه داد :در بحث توسعه باغات حدود 40 هزار هکتار باغ مثمر در این استان وجود دارد همچنین بحث پرورش دام هم از ظرفیت خوبی 
برخوردار است و حدود 3 و نیم درصد شیر و گوشت کشور متعلق به این استان است.رییس سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تکمیل 
زنجیره تولید بیان کرد :برنامه هایی  برای این محصوالت داریم که بتوانیم زنجیره های فعالیت بخش کشاورزی را تکمیل کنیم . در بخش آبزی پروری یک زنجیره 

کامل وجود دارد و از تولید تخم چشم زده تا مراکز فراوری و صادرات دارای ظرفیت خوبی هستیم.

مدير کانون فرهنگی هنری ذوالفقار مسجد امام هادی )ع( منظریه شهرکرد از برگزاری پویش فرهنگی »جامعه کبیره می خوانیم« در سطح کانون های مساجد چهارمحال 
و بختیاری خبر داد و گفت: این پویش با هدف ترويج معارف اهل بيت )ع( به  صورت مجازی و حضوری و با رعايت کامل پروتکل های بهداشتی اجرا می  شود.محمدتقی 
حسین پور ادامه داد: همه مساجد و اداراتی که نماز جماعت را با مجوز ستاد مقابله با کرونا برگزار می کنند می توانند نسبت به قرائت فرازهايی از اين زيارت و پوشش آن در 
فضای مجازی و شبکه اجتماعی اينستاگرام به  صورت زنده اقدام کنند.وی ابراز کرد: همچنین مداحان و سخنرانان می توانند در محل کار، منزل و يا مساجد با قرائت زيارت 
جامعه کبيره و بيان معارف اين زيارت و انعکاس آن در فضای مجازی و کانال ها و گروه های مرتبط با اين پويش، در ترويج اين حرکت فرهنگی سهيم شوند.حسین پور 
تصریح کرد: عالقه مندان می توانند تا روز جمعه 24 مرداد با قرائت فردی يا خانوادگی زيارت جامعه کبيره در منازل، مساجد و ادارات و اهدای ثواب آن به محضر امام هادی 
)ع( در اين پويش شرکت کنند و عکس و فيلم آن را در کانال ها و گروه های مجازی مرتبط با اين پويش منعکس کنند.حسین پور گفت: در کنار اين پويش، يک مسابقه 
غيرحضوری آشنايی با متن و مفاهيم زيارت جامعه کبيره ويژه عموم مخاطبان 15 سال به باال طراحی شده است.وی افزود: عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می 
توانند به پيام  رسان ايتا و سروش به نشانی ziyarat_jamiah_kabirah و farhangi_chb  @ و یا به پیام رسان تلگرام به نشانی t.me/jdfarhangichb مراجعه کنند.

پویش »جامعه کبیره می خوانیم« در کانون های مساجد چهارمحال و بختیاری برگزار می شودکشاورزی، نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی چهارمحال و بختیاری

ابالغ رای
5/108 کالســه پرونده  73/99 ش ح5  ، شــماره دادنامه :  206-1399/5/6   ، مرجع 
رسیدگی :شورای حل اختالف شعبه پنجم برخوار، خواهان : عباس عابدی  نشانی:دستگرد 
برخوار-ابتدای خیابان شــریعتی جنب باســکول بهاران، خواندگان : حسن صادق نادی 
فرزند عباس به آدرس دستگرد برخوار-ابتدای خیابان شــریعتی  جنب باسکول بهاران، 
موضوع:تخلیه و اجور معوقه، رای شــورا: درخصوص دعوی عباس آبادی درســتجردی 
فرزند تقی به طرفیت حســن صادق نادی فرزند عباس به خواسته تخلیه یک باب مغازه 
تجاری واقع در دستگرد برخوار- خیابان شریعتی و مطالبه اجور معوقه هشت ماه به مبلغ 
بیست میلیون ریال 20/000/000 ریال به انضمام کلیه خســارات وارده قانونی ،هزینه 
دادرسی ،تاخیر تادیه ، هزینه های نشر در آگهی و هزینه های تلفن و برق مصرفی و نظر 
به مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و بلحاظ انقضاء مدت اجاره نامه در تاریخ 
1399/2/20 و اینکه قرارداد اجاره مشمول مقررات قانونی روابط موجر و مستاجرمصوب 
سال 1362 با عنایت به اینکه مدت قرارداد اجاره منتفی گردیده و تاریخ انقضا 1399/2/20 
می باشــد در اجرای ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر ســال 1362 حکم تخلیه یک 
باب مغازه تجاری واقع در دستگرد برخوار خیابان شــریعتی ملکی خواهان عباس آبادی 
دستجردی فرزند تقی که در اجاره حســن صادق نادی فرزند عباس بوده صادر و اعالم 
می گردد و در خصوص اجور معوقه هشت ماه خواسته خواهان به قرار ماهیانه دویست و 
پنجاه هزار تومان به اســتاد قرارداد تنظیمی طرفین و هزینه های تلفن و برق مصرفی و 
هزینه های نشر در آگهی و هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونی نشر در آگهی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان و 
اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نمود لذا ادعای خواهان راوارد و ثابت 
تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و519و  522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به 
پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت 8 ماه اجور معوقه و مبلغ 1300/000 هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه های نشردر آگهی و هزینه های تلفن و برق مصرفی با ارائه قبوض 
پرداختی از سوی خواهان و نیز پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
1399/2/29 تا  تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص  اعالمی از سوی 
بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. 
رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا سپس 
ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی برخوردار می باشد .  

سید حسام الدین ارشش قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف برخوار
م الف  : 926829

ابالغ وقت تحقیقاتی بدوی و احضار متهم 
5/101 بدین وسیله متهم پرونده کالسه 980729 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان کاشان آقای ایمان حسین وند و محمد عشیری و مصطفی حاجی وند 
و حسن و حسین حاجی وند زمانی به اتهام مشارکت  در سرقت مسلحانه تحت تعقیب می 
باشد و حسب گزارشهای واصله فعال مجهول المکان و متواری است ، ابالغ می گردد که 
جهت انجام تحقیقات اولیه و دفاع از اتهام منتسبه ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ انتشار این 
آگهی خود را در شعبه دوم بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان کاشان واقع 

در میدان جهاد معرفی نماید و در صورت عدم حضور در وقت مقرر ویا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل ، این بازپرسی در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت 
غیابی اقدام و پرونده جهت اتخاذ قضایی به دادگاه صالح ارســال خواهد شد این اگهی در 
اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری در یک نوبت و در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار یا محلی درج می شود . هزینه آگهی به عهده شاکی میباشد .  هادی بذرافشان ارانی 

بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کاشان 
م الف: 927223

حصر وراثت
5/102 آقا/خانم غالمرضا تلگرافی به شناســنامه شــماره  1261655011  به شــرح 
دادخواست به کالسه از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بیگم تلگرافی به شماره شناسنامه 32232  در تاریخ  93/9/11 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- غالمرضا تلگرافی 
به ش ش 1261655011 فرزند متوفی، 2- عفت تلگرافی به ش ش 1261511867 فرزند 
متوفی، 3- حشــمت خانم تلگرافی به ش ش 1262194784 فرزند متوفی، 4- عصمت 
خانم تلگرافی به ش ش 1262205395 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادرخواهد شد.  قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
م الف: 927665

حصر وراثت
5/103 آقا / خانم سید حســن الجوردی به شناسنامه شــماره 1261751957 به شرح 
دادخواست به کالسه 986/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان منیر شهابیان  به شماره شناسنامه 34764 در تاریخ 97/10/10   
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:
 1- فاطمه خانم شــهابیان به ش ش 1689 خواهر متوفی، 2-صدیقه شــهابیان به ش 
ش 1688 خواهرمتوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک 
 نوبت و یک مرتبــه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیــت نامه ای از 
متوفی / متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد.  قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
م الف: 927721

حصر وراثت
5/104 آقا / خانم ســید حســین هالک  به شناسنامه شــماره 1260574717  به شرح 
دادخواست به کالسه 1018/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان زهرا دیمکار  به شماره شناسنامه 33429  در تاریخ 84/11/19   
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1-  اشرف سادات هالک به ش ش 1260383199 فرزند متوفی، 2- علی اصغر افتخاری 
فر به ش ش 1261623258 فرزند متوفی، 3- فاطمــه مفتخری نوش آبادی به ش ش 
1261591151 فرزند متوفی، 4- سید حســین هالک به ش ش 1260574717 فرزند 

متوفی، 5- ایران مفتخر نوش آبادی به ش ش 1260365573 فرزند متوفی، 6- جمیله 
افتخاری  فر به ش ش 1261572033 فرزند متوفی.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه ای از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان
م الف: 927731 

حصر وراثت
5/105 آقا / خانم زهرا طباطبائی برزکی به شناســنامه شــماره 1262896347  به شرح 
دادخواست به کالسه 1045/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید ابراهیم طبابائی برزکی به شماره شناسنامه 2090  در تاریخ 
98/2/30   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- اعظم سادات طبابائی برزکی به ش ش 1262947111 فرزند متوفی، 2- زهرا 
طبابائی برزکی به ش ش 1262896347 فرزند متوفــی، 3- عصمت طبابائی برزکی به 
ش ش 3129 فرزند متوفی، 4 سید حسین طبابائی برزکی به ش ش 3170 فرزند متوفی، 
5- ســید محمدرضا طبابائی برزکی به ش ش 14 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی / متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف 

کاشان 
م الف: 927733

فقدان سند مالکیت
5/106 نظر به اینکه آقای غضنفر دانیالی فرزند صفر به استناد 2 برگ استشهادیه محلی 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکیت پنج دهم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین پالک 27 فرعی باقیمانده که به 202 فرعی تبدیل و 
اصالح گردیده از 360- اصلی واقع در مزرعه محســن آباد کچوئیه لنجان بخش 9 ثبت 
اصفهان که در صفحه 275 دفتر 6- امالک این اداره ذیل شماره 795 به نام وی، ثبت و 
سند مالکیت به شماره چاپی 061917 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده 
و به علت جابجایی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک 
مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، 
اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد کرد.  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان
م الف: 928138

فقدان سند مالکیت
5/107 نظر به اینکه آقای غضنفر دانیالی فرزند صفر به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 

زمین پالک 180 فرعی از 360- اصلی واقع  در مزرعه محسن آباد کچوئیه لنجان بخش 9 
ثبت اصفهان که در صفحه 308 دفتر 6- امالک این اداره ذیل شماره 806 به نام وی، ثبت 
و سند مالکیت به شماره چاپی 214828 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده 
و به علت جابجایی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک 
مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل 
سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد.  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان
م الف: 928136

فقدان سند مالکیت
5/109 آقای محمد علی نقیان الیادرانی فرزند حسین  به استناد 2 برگ استشهادیه محلی 
که هویت وامضاء شهود رســماگواهی گردیده مدعی اســت که یک جلد سند مالکیت 
ششدانگ یک باب مغازه پالک ثبتی 1677 فرعی از15 اصلی واقع درفالورجان بخش 9 
ثبت اصفهان بسریال 453071 درصفحه 140 دفتر 231 امالک ذیل ثبت 24392 به نام 
نامبرده ثبت وسندمالکیت صادر وتسلیم گردیده است وسپس مفقود شده است . بنابراین 
چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10 روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سندمالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد. ودر صورت  
انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل ســند 
مالکیت المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .  حسین زمانی 

علویجه رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان 
م الف: 927727

اعالم مفقودی 
 بــرگ ســبز و ســند کمپانــی )کارخانــه( خــودروی
  پژو 206 مدل 1388 به رنگ ســفید روغنی به شماره پالک

 ایران 13-149 و 95 و شماره موتور 14188067082 و شماره 
شاســی NAAP03ED3AJ100112 و شناســه ملی 
خودرو IRFC881V10O100112 به نام ویکتوریا استکی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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وضعیت قرمز کرونایی در 11 شهر استان اصفهان
وضعیت کرونایی یازده شــهر اســتان اصفهان قرمز شد.رییس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
در نشست ستاد اســتانی مقابله با کرونا گفت: شــهر های نجف آباد، تیران، فریدن، فریدونشهر، 

فالورجان، کاشــان، چــادگان، لنجان و 
شهرضا به وضعیت قرمز رسیدند.طاهره 
چنگیز افزود: در ۲۲شهرســتان استان 
حدود ۸۲۰نفــری هم اکنون بســتری 
هســتند.مدیرکل آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان هم در این نشست گفت: 
از ۱۵شــهریور همه مدارس اســتان باز 
می شود و کادر آموزشی در هر شرایطی 
در مدرســه حضور خواهند یافت.محمد 
اعتدادی با اشــاره به وضعیــت نگران 

کننده ثبت نام دانش آموزان پیش دبستانی در استان گفت: پیش بینی می شد ۵۴هزار دانش آموز 
ثبت نام کنند، ولی تا کنون سه هزار و ۷۴۲نفر ثبت نام کرده اند.وی افزود: از هزار و ۴۹۶واحد پیش 
دبستانی فقط ۲۵۲ واحد مراجعه کننده داشته اند.مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: 
پیش بینی می کردیم امســال ۸۸هزار دانش آموز پایه اول دبستان در مدارس ثبت نام کنند، ولی 

فقط تاکنون ۶۲هزار دانش آموز ثبت نام کرده اند.

 وقوع ۵۵ حریق در مراتع استان اصفهان
 از ابتدای امسال

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۵ مورد حریق در 
۱۳۸ هکتار از مراتع سطح اســتان اصفهان به ویژه در مناطق غرب و جنوب استان اصفهان به وقوع 
پیوسته است.منصور شیشــه فروش با بیان این که ۹۵ درصد علت حریق ها خطای انسانی است، 
گفت: الزم است که گردشگران و افرادی که در مناطق گردشگری و مراتع تردد می کنند، موارد ایمنی 
را رعایت کنند و از خاموش شدن آتش اطمینان داشته باشــند و اجسام براق و فلزی را در طبیعت 
رها نکنند.شیشه فروش عنوان کرد: گردشگران گاهی اشــیای براق و فلزی و بطری های آب را در 
مراتع و جنگل ها رها می کنند و این  اشیا مانند نوعی عدسی عمل کرده و سبب آتش سوزی در مراتع 
می شــوند، گاهی نیز کشــاورزان ته مانده مزارع را آتش می زنند و مراقبت نمی کنند و باد، آتش را 

تسری می دهد.

 احتمال غیرحضوری بودن ترم آینده در دانشگاه
 صنعتی اصفهان

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان از برگزاری ۳۵ هزاردانشجو-امتحان مجازی در گروه های 
دو تا هزار نفره طی ۱۴روز در این دانشگاه خبر داد.حســین خامی با بیان این که دانشگاه صنعتی 
اصفهان در همان ابتدای مشــخص شــدن وضعیت بیماری کرونا در کشــور با اتخاذ یک تصمیم 
بسیار درست، از ۴ اسفندماه سال گذشته آموزش حضوری برای دانشجویان را متوقف کرد، افزود: 
خوشبختانه تاکنون خبر ناخوشایندی از وضعیت سالمت دانشجویان، اساتید و دیگر دانشگاهیان 
دریافت نشده است.معاون آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان این که با طوالنی شدن دوره 
درگیری با بیماری در کشور، موضوع آموزش غیرحضوری به صورت جدی مطرح شد و راهکارهای آن 
مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: ترم تحصیلی آینده احتماال به صورت غیر حضوری برگزار خواهد 

شد و احتمال برگزاری غیرحضوری امتحانات در آن زمان نیز وجود دارد.

ستاد مقابله با کرونای استان اصفهان دستورالعمل های برگزاری عزاداری در محرم را اعالم کرد؛

مراسم عزاداری به فضای باز منتقل می شود

به محرم نزدیــک می شــویم و برگزاری  پریسا سعادت
مراســم عزاداری در روز هایی که به خاطر 
کرونا هر تجمعــی ممنوع اســت، اظهارنظر هــا و حرف وحدیث های 
متفاوتی را به دنبال داشته است. مقام معظم رهبری در آخرین بیانات 
خود فرموده بودند: »در عزاداری ها معیار آن چیزی است که کارشناسان 
بهداشت یعنی ستاد ملی کرونا به ما می گویند. بنده شخصا هرچه را که 
آن ها الزم بدانند، مراعات خواهم کرد. توصیه و تاکیدم به تمام کسانی 
که می خواهند عــزاداری کنند، هیئات، حضــرات منبری ها، صاحبان 
مجالس و مداحــان، نوحه خوان ها و دیگران این اســت: هرکاری که 
می کنید، ببینید ستاد ملی کرونا چه می گوید. اگر چنانچه ضابطه ای را 
برای عزاداری معین کردند، همه ما موظفیم به آن عمل کنیم. مســئله 
کوچکی نیست، مسئله مهمی است و خدای ناکرده اگر چنانچه همین 
مراقبتی که اکنون هست، شــل گرفته شــود و از بین برود، فاجعه ای 
به وجود خواهد آمد که دیگر آن ســر فاجعه ناپیــدا خواهد بود«. این 
ســخنان به عنوان فصل الخطاب کش و قوس ها در مورد محرم بود و 
تمام گمانه ها و رایزنی ها را معطوف به ستاد مبارزه با کرونا کرد. پس از 
این اظهــارات رهبری، هیئت هــای عزاداری اعالم  کــرده بودند که در 
برگــزاری مراســمات تابع نظر ســتاد مقابله بــا کرونا هســتند و هر 

دســتورالعملی را در این زمینه اجرا خواهند کرد. بر این اساس رییس 
شورای هیئات مذهبی روز گذشته اعالم کرد: برای برگزاری برنامه های 
ماه محرم آمادگی کامل داریم و تابع اوامر رهبر معظم انقالب و ســتاد 
ملی مقابله با کرونا هستیم و معتقدیم والیت پذیری هیئت ها در چنین 

مواردی باید نشان داده شود.  
 در بیانیه شــورای هیئات مذهبی کشور با اشــاره به سخنان اخیر رهبر 
معظم انقالب مبنی بر ضرورت رعایت معیارهای ســتاد ملی مقابله با 
کرونا در عزاداری ماه محرم آمده اســت: »بی شک نقش هیئت های 
مذهبی در احیای شــعائر محرم و صفر بر هیچ صاحب نظری پوشیده 
نیست. با فرا رسیدن ایام ســوگواری حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( 
فرصت های بســیاری به صورت طبیعی به منصه  ظهور می رسد که ایام 
محرم و صفــر و حضور اقشــار مختلف مردم به خصــوص جوانان در 
حسینیه ها و مساجد و تکایا یکی از فرصت های طالیی است اما شرط 
حسینی بودن والیت پذیر بودن است.«شورای هیئات مذهبی پیشنهاد 
کرد تا در ایام ماه محرم و صفر اذان و قرآن با صدای خوش و از تربیون 
اماکن مذهبی و هیئت ها پخش شود و  مجالس حضرت اباعبدا... )ع( 
که با حضور وعاظ و ذاکران برجسته برگزار می شود، از طریق شبکه های 
تلویزیونی و فضاهای اینترنتی منتشــر شــود. در این زمینه پیشنهاد 

تخصیص اینترنت رایگان برای پخش مراسمات عزاداری در روزهای 
محرم هم مطرح شده بود. قرار است بر اســاس وضعیت هر منطقه و 
استان دستورالعمل های خاصی صادر شود. در اصفهان هم با توجه به 
وخیم تر شدن وضعیت شیوع کرونا و قرار گرفتن بسیار ی از شهرهای 
استان در محدوده قرمز قرار شده اســت مجالس عزاداری در خانه ها 
تعطیل و برگزاری عزاداری ها در فضاهای روباز تدارک دیده شــود. در 
همین زمینه سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: از 
برگزاری مراسم عزاداری آقا اباعبدا... الحسین)ع( در فضای بسته به 

شدت پرهیز خواهد شد.
حجت ا...غالمی افزود: در ستاد کرونای اســتان اصفهان مصوب شد 
مراسم محرم با حفظ شیوه نامه های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی 
تنها در مکان های روباز برگزار شود.وی به عزاداران حسینی توصیه کرد 
در مراســم محرم بر ضرورت رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی 
به ویژه استفاده اجباری از ماسک توجه کنند.سخنگوی ستاد استانی 
مقابله با کرونا در اصفهان گفت: راه اندازی دسته های عزاداری متحرک 
در خیابان ها ممنوع و تنها در محوطه ثابت روباز با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی همراه با فاصله گذاری اجتماعی یک ونیم متر تا دو ساعت و 

استفاده از ماسک قابل برگزاری است.

معاون مشــارکت های مردمی اداره  کل بهزیســتی 
استان اصفهان از خیران دعوت کرد ارزاقی که هر سال 
به عنوان نذری در ایام محرم در میان عزاداران توزیع 
می کردند را در قالب سبدهای مواد غذایی برای کمک 
به معیشت خانواده های نیازمند ازجمله خانواده های 
تحت پوشش بهزیستی اختصاص دهند.علی اصغر 
شاه زیدی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی هر سال 
طرح جامعی با عنوان دهه والیت از عید قربان تا عید 
غدیر اجرا می کند، اظهار کرد: در سال های قبل پایگاه 

های ذبح گوسفند قربانی داشتیم، اما امسال به دلیل 
محدودیت های ناشی از شــیوع ویروس کرونا این 
پایگاه ها دایر نشد.وی با اشاره به اینکه امسال به دلیل 
رعایت مسائل بهداشــتی امکان طبخ و توزیع غذای 
گرم و گوشت قربانی برای مددجویان تحت پوشش 
بهزیستی وجود نداشت، افزود: تالش کردیم مشارکت 
خیران را به سمت تهیه بســتههای مواد غذایی برای 
خانواده های نیازمند جلب کنیم.معاون مشارکت های 
مردمی اداره  کل بهزیستی اســتان اصفهان گفت: با 
توجه به نزدیک شــدن به ایام محرم و ادامه داشتن 
محدودیت های کرونا، امسال ممکن است عزاداری 
های محرم را به روش مرســوم هر ســال نداشــته 

باشــیم و یا تفاوت هایی با ســال های قبل داشته 
باشد، بنابراین از خیران دعوت می کنیم ارزاقی را که 
به عنوان نذری در ایام محرم در میان عزاداران توزیع 
می کردند در قالب سبدهای مواد غذایی برای کمک 
به معیشــت خانواده های نیازمنــد ازجمله خانواده 
های تحت پوشش بهزیســتی اختصاص دهند و از 
هم اکنون در حال تعامل با بانیان هیئت های مذهبی 
برای هدایت نذورات محرم به سمت تهیه بسته های 
غذایی هستیم.وی تصریح کرد: امسال مشارکت های 
مردمی به سمت حمایت از بخش بهداشت و درمان 
رفته که هم طبیعی و هم واجب اســت تا کمبودها و 

مشکالت برطرف شود.

معاون اداره  کل بهزیستی استان اصفهان خواستار شد:

 جایگزینی نذورات محرم با سبدهای مواد غذایی
 برای خانواده های نیازمند

در ستاد کرونای استان اصفهان مصوب شد مراسم 
محرم با حفظ شیوه نامه های بهداشتی و رعایت فاصله 

اجتماعی تنها در مکان های روباز برگزار شود

 بسته بندی ارزاق 
معیشتی هالل 

احمر اصفهان
جمعیت هالل احمر شهرستان 
اصفهان همچون گذشته اقدام 
به یاری مــردم در قالب تهیه 
بســته های ارزاق معیشتی با 

نام کمک های مومنانه کرد.

دادگستری اصفهان اعالم کرد:

اجرای یک حکم قصاص، در رابطه با حوادث دی ماه 96
دادگســتری کل اســتان اصفهان از اجرای یک حکــم قصــاص در رابطه با اعتراضــات دی ماه 
۹۶ خبر داد.روابط عمومی دادگســتری کل اســتان اصفهان اعالم کرد:حکــم قصاص مصطفی 
صالحی که در جریان اغتشاشــات دی ماه ســال ۱۳۹۶ پاســدار شهید شاه ســنایی را به ضرب 
گلوله به قتل رســانده بود، بــه تقاضای اولیای دم به اجــرا درآمد.این حکم پس از رســیدگی در 
 شــعبه اول دادگاه کیفری یک اســتان و تایید دیوانعالی کشــور و طی سایر تشــریفات قانونی

 اجرا شد.«

اختصاص سهمیه مشاور افتخاری به پلیس اصفهان 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از اختصاص سهیمه ۲۰۰ نفر مشاور افتخاری پلیس به 
مجموعه انتظامی این فرماندهی خبر داد. سرهنگ مختار درخشان اظهار داشت: در راستای گسترش 
عدالت ترمیمی، کاهش پرونده های قضایی و مصالحه ذات البین طرح جذب مشاوران افتخاری 
در مجموعه انتظامی استان اصفهان اجرایی شد.وی افزود: در بررسی هایی که کارشناسان پلیس 
انجام داده اند مشخص شده با به کارگیری این افراد می توان طرفین دعوی را با یکدیگر سازش داد 
و از حجم پرونده های ارسالی به مراجع قضایی تا حد زیادی کاسته شود.این مقام انتظامی با اشاره 
به اینکه در این طرح ۲۰۰ نفر سهمیه جذب به استان اصفهان اختصاص یافته،  بیان داشت: این افراد 
می بایست دارای مدرک کارشناسی یا باالتر رشته های تحصیلی روان شناسی، مددکاری اجتماعی، 
مشاوره و راهنمایی و مطالعات خانواده باشند.سرهنگ درخشان تاکید کرد: متقاضیان می توانند 
در مرکز استان به مرکز مشاوره آرامش پلیس واقع در میدان امام )ره( ساختمان معاونت اجتماعی 
پلیس و در شهرستان ها به ستاد انتظامی هر شهرســتان، بخش معاونت اجتماعی مراجعه کنند.

معاون اجتماعی پلیس اصفهان خاطر نشــان کرد: پس از تشکیل پرونده اولیه دیگر مراحل جذب 
متقاضیان انجام و افرادی که صالحیت های الزم را داشته باشند به کارگیری می شوند.

جزئیات اقساطی شدن جرائم رانندگی اعالم شد
رییس پلیس راهور ناجا جزئیات اقساطی شــدن پرداخت جرائم راهنمایی و رانندگی را اعالم کرد.

ســردار ســید کمال هادیانفر افزود: هموطنان می توانند به مراکز مراجعه و از این خدمات بهره مند 
شــوند. مشــموالن تا ۳۱ مرداد فرصت دارند که به مراکز راهنمایی و رانندگی مراجعــه کنند و از این 
خدمات بهره ببرند.رییس پلیس راهور ناجا با اشــاره به اینکه افراد با اصل ســند مالکیت به پلیس 
راهنمایی و رانندگی محل سکونت خود مراجعه کنند، گفت: آنها بدون هیچ گونه پیش پرداختی یک 
سال فرصت دارند جرائم را به صورت اقساطی پرداخت کنند، ســپس به پلیس ۱۰+ مراجعه کرده و 
فرآیند ترخیص را انجام دهند.وی در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم برای جرائم با هرمبلغی است یا 
محدودیتی درنظر گرفتید؟ گفت: طبق قانون وســایل نقلیه ای که باالی یک میلیون تومان جریمه 
دارند باید توقیف شــوند. تعداد زیادی خودرو و موتور سیکلت داریم که به علت دیون جریمه توقیف 
هستند. سال گذشته در یک نوبت طرح تقسیط را اجرا کردیم و درصد زیادی از هموطنان از این امکان 
استفاده و خودروی خود را ترخیص کردند.هادیانفر با بیان اینکه سایت راهور ۱۲۰ یک تأخیر ۲۴ ساعته 
در اعمال جریمه ها دارد، گفت: اما آنها که عجله دارنــد و می خواهند به مراکز تعویض پالک مراجعه 
کنند توصیه می کنیم همانجا میزان جرائم را با پوزهایی که وجود دارد پرداخت کنند.وی درباره قبض 
های جریمه نیز گفت: بخشی از جرائم به صورت سیستمی اعالم و به صورت پیامک به هموطنان ابالغ 
می شود و با شناسه قابل پرداخت است. در واقع بخش زیادی از جرائم با دست افزارهای سپهر قابل 
پرداخت اســت و اگر راننده تخلف کند پیامک برایش ارسال می شود و دیگر قبضی صادر نمی شود؛ 
 اما بخش محدودی از افسران از قبض جریمه اســتفاده می کنند که غالبا شناسه پرداخت و شناسه

 قبض ندارد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: تسنیم

خبر روزاخبار

نماینده مردم نطنز در مجلس 
شورای اسالمی:

 برگزاری کنکور
 در فضای باز  صورت گیرد

نماینده مــردم نطنز در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: اولویت، برگزاری کنکور در 
فضای باز است و اگر این مهم را نمی توانند 
محقق کنند بایــد با رعایــت فاصله های 
اجتماعی در فضای بســته برگزار شــود.

رحمــت ا... فیــروزی در خصــوص نحوه 
برگزاری کنکور سراسری به منظور به حداقل 
رسیدن احتمال ابتالی داوطلبان به کرونا، 
اظهار کــرد: یک اختالف نظــر در برگزاری 
یا لغو کنکور امســال وجود داشــت که در 
نهایت تصمیم به برگزاری آن گرفته شــد. 
معتقدم سیاست دولت در برگزاری کنکور 
باید به گونه ای باشد که دستورالعمل های 
بهداشــتی به طور کامل رعایت شــود و در 
حد امکان کنکور در فضای باز برگزار شــود.

وی افزود: صندلی ها باید بــا فاصله زیاد 
چیده شود و داوطلبان با ماسک در جلسه 
امتحان حاضر شــوند. پسران باید تکلیف 
سربازی شان را مشــخص کنند چراکه به 
زودی مشمول خدمت می شوند. بنابراین 
دولت قصد دارد امور داوطلبان کنکور به روال 
باشد تا مشکالت شــان حل شود هرچند 
که بنده معتقد بودم کنکور باید دو یا ســه 
ماه به تعویق می افتاد.نماینده مردم نطنز 
در مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: 
البته بر فرض که سه ماه هم کنکور به تعویق 
می افتاد معلوم نبود شــرایط کنونی کرونا 
در آن زمان حاکم نباشــد. امکانات باید به 
گونه ای در نظر گرفته شــود که داوطلبان با 
حداقل مشکل مواجه باشــند و سالمتی 
شــان که از هر چیزی مهم تر اســت حفظ 
شــود.فیروزی گفت: اولویــت، برگزاری 
کنکور در فضای باز اســت و اگــر این مهم 
را نمی تواننــد محقق کنند بایــد با رعایت 
فاصله های اجتماعی در فضای بسته برگزار 
شــود. عده ای هم پیام دادند که اگر کنکور 
برگزار نشود به ضرر ماست چون یک سال 

خودمان را برای این روز آماده کرده ایم.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان:

محصوالت دانش بنیان بدون واسطه وارد بازار می شوند
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: پلتفرم فروشگاهی »رهافرد« راهکاری برای راهیابی محصوالت دانش بنیان به صورت مستقیم و بی واسطه به بازار است.

پیام نجفی در مورد راه اندازی اولین فروشگاه اینترنتی محصوالت فناورانه و دانش بنیان توسط فناوران واحد اصفهان )خوراسگان( اظهار کرد: با عنایت به نام گذاری سال 
۱۳۹۹ تحت عنوان »جهش تولید« و نظر به سیاست های حمایت از تجاری سازی محصوالت فناورانه و دانش بنیان توسط ریاست دانشگاه آزاد اسالمی، راه اندازی پلتفرم 
فروشگاهی تحت عنوان رهاورد فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی و به اختصار »رهافرد« مورد توجه قرار گرفت که با استقبال شرکت های فناور مواجه شد.وی افزود: این 
پلتفرم فروشگاهی در آغاز با حمایت مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( راه اندازی و باتوجه به سیاست های توسعه فناوری 
در معاونت تحقیقات، نوآوری و فناوری و معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی و با هدف تجاری سازی محصوالت تولید شده در مراکز رشد فناوری دانشگاه های آزاد 
اسالمی و سایر مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور به گسترش ارائه محصوالت فناورانه پرداخت.وی با تشریح امکانات و نوآوری های انجام شده در این پلتفرم 

خاطر نشان کرد: پلتفرم فروشگاهی رهافرد راهکاری برای راهیابی محصوالت دانش بنیان به صورت مستقیم و بی واسطه به بازار است.



دبیر هیئت کونگ فو استان اصفهان با بیان اینکه شرایط فعلی رشته کونگ فو در اصفهان مساعد است، اظهار کرد: در سال ۹۸ رتبه اول کشور را برای اصفهان به ارمغان 
آوردیم و در سال های گذشته بین پنج هیئت برتر کشور بودیم.علیرضا مدح خوان درباره  اینکه کونگ فو به عنوان یک ورزش رزمی به شمارمی رود و یکی از اصلی ترین 
فاکتورهای آن گروهی بودن است، ادامه داد: به دلیل شیوع بیماری کووید -۱۹ تمام تمرینات و همکاری بین کونگ فوکاران از بین رفته و تنها در تعدادی از شهرستان ها 
که در مناطق سفید به سر می برند با حداقل افراد تمرینات را ادامه می دهند.دبیر هیئت کونگ فو استان اصفهان با اشاره به اینکه در چند سال گذشته مسابقات بین 
المللی برگزار نشده است، خاطر نشان کرد: طبق گفته های مسئولین مسابقات جهانی قرار بود برگزار شود، اما مجمع انتخاباتی فدراسیون به دلیل تغییرات به وجود 
آمده در فدراسیون و شیوع بیماری کووید -۱۹ اجازه برگزاری مســابقات را نداد. دبیر هیئت کونگ فو استان اصفهان در رابطه با وضعیت مالی کنونی هیئت، افزود: 
شرایط مالی سخت است، اما اجازه ندادیم وضعیت بد اقتصادی ضربه ای به کار هیئت بزند. اداره کل ورزش جوانان و فدراسیون دید خوبی به هیئت کونگ فو داشته اند 

و انتظارات ما بیش از توان اداره کل ورزش و جوانان، فدراسیون کونگ فو و وزارت ورزش نیست، چرا که وضعیت اقتصادی فعلی گریبان گیر خودمان نیز  هست.

انتظارات ما بیش از توان فدراسیون کونگ فو نیست
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یک پیشنهاد وسوسه انگیز  به گزینه پرسپولیس
کادر فنی تیم فوتبال پرســپولیس لیســت نفرات مدنظر خود برای فصل آینده و همچنین ادامه 
بازی های لیگ قهرمانان را مشخص کرده است. در این میان جذب یک مدافع راست در برنامه های 
اصلی سرخ پوشان قرار دارد. دانیال اسماعیلی فر، گزینه اصلی سرخ پوشان برای این پست بود که 
ظاهرا این روزها با پیشنهاد وسوسه انگیز تیمی لیگ برتری مواجه شده است. این تیم شهرستانی 
که هر فصل هزینه  زیــادی بابت جذب بازیکن می کند تحت هر شــرایط قصــد دارد مانع انتقال 

اسماعیلی فر به پرسپولیس شود و این موضوع مربیان پرسپولیس را نگران کرده است.

برایتون روی »جهانبخش« قیمت گذاشت
آژاکس همچنان برای جذب علیرضــا جهانبخش، بازیکــن ایرانی برایتون انگلیس بــا دیگر رقیب 
هلندی  اش یعنی آیندهوون رقابت می کند. اسکوت چگ، یکی از استعدادیاب های برایتون انگلیس نیز 
برنامه آژاکسی ها برای جذب علیرضا جهانبخش را تایید کرده است. این در حالی است که آیندهوون نیز 
ابتدای تابستان تصمیم به جذب این بازیکن گرفته بود.به گزارش Soccernews هلند، برایتون برای 
فروش علیرضا جهانبخش پول نقد می خواهد و این مبلغ می تواند ۱۲ میلیون یورو باشد. از سویی مدیر 
ورزشی آژاکس برای ارزان تر کردن این انتقال می تواند یک بازیکن تیمش را هم به برایتون بدهد تا در 

نهایت علیرضا جهانبخش جذب شود. 

»حاج صفی« در آریس؛
 این چه قراردادی است؟

رسانه های یونان خبری مبنی بر توافق احسان حاج صفی با باشگاهی به نام »آریس« در لیگ این کشور 
منتشر کرده اند. این در حالی است که حاج صفی هنوز یک فصل دیگر با تراکتور قرارداد دارد. 3 کاپیتان تیم 
ملی ابتدای فصل گذشته قرارداد 3 ساله با تراکتور بستند، اما حاال آماده ترین شان که همین حاج صفی 
است پیشــنهاد خارجی دریافت کرده اســت. ظاهرا در قرارداد او بندی وجود دارد که درصورت دریافت 
پیشنهاد خارجی می تواند راحت آزاد شــود و برود. اگر این موضوع درست باشد، باید از مدیران تراکتور 
پرسید این چه مدل قرارداد بستن است؟ معلوم است که با دریافتی دالری احسان از تراکتور، هیچ تیم 

داخلی قدرت جذب او را ندارد. 

سورپرایز  ویژه  برای نعمتی و شجاع!
کادر فنی جدید تیم ملی در حال آماده ســازی لیست این تیم اســت و در همین راستا از برخی بازیکنان 
خواسته شده پاسپورت خود را تحویل فدراسیون فوتبال دهند.نکته قابل توجه اینکه دو بازیکن پرسپولیس 
در تمرینات این تیم مدعی شده اند که در لیست جدید تیم ملی خواهند بود، چرا که از آنها خواسته شده است 
مدارک شان را به فدراسیون ارائه کنند.شجاع خلیل زاده و سیامک نعمتی بازیکنانی هستند که پاسپورت 

خود را تحویل فدراسیون داده اند و شانس زیادی برای قرار گرفتن در لیست دراگان اسکوچیچ دارند.

استعفا یا برکناری محترمانه »الهامی«؟
به تازگی شــایعاتی پیرامون استعفای ســاکت الهامی از ســرمربیگری تیم تراکتور مطرح، اما 
بالفاصله از سوی مسئوالن باشگاه تبریزی تکذیب شد.الهامی که به دلیل بیماری یکی از اعضای 
خانواده اش طی روزهای گذشته در تهران حضور داشته است، به تازگی به تبریز بازگشته و بحث 
استعفای این مربی مطرح نیست، اما به دلیل نتایج ضعیف تراکتور در چند هفته گذشته و خطر 
از دست دادن سهمیه آســیایی، این امکان وجود دارد که در صورت عدم نتیجه گیری تیم تراکتور 

مقابل شاهین بوشهر در هفته بیست و هشتم، الهامی از کادر فنی تراکتور کنار گذاشته شود.

هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر؛

ذوب آهن و پرسپولیس؛ دوئل با قهرمان
ذوب آهن در یکی از حســاس ترین بازی های هفته بیست وهشتم، 
باید مقابــل قهرمان ایــن فصل به میــدان برود. دیــداری جذاب و 
حساس که نتیجه آن عالوه بر ۲ تیم برگزارکننده، برای تیم های سایپا، 
ماشین سازی،گل گهر سیرجان، پارس جنوبی و حتی پیکان و شاهین 
بوشهر نیز حائز اهمیت بوده و می تواند معادالت تیم های قعرنشین را 
پیچیده تر کند.نتیجه دیدار ذوب آهن و پرسپولیس با توجه به فاصله 
کم امتیازی بین تیم های دهم تا شانزدهم جدول برای تیم های زیادی 
حائز اهمیت است و می تواند در 3 هفته مانده به پایان رقابت ها، روی 
کورس جذاب تیم های پایین جدول و مدعیان سقوط تاثیرگذار باشد.

سبزپوشــان اصفهانی در حالی آماده مصاف با پرسپولیس می شوند 
که در 3 بازی قبلی خود هیچ بردی به دست نیاورده  اند و ۲ شکست و 
یک تساوی حاصل کار شاگردان بوناچیچ در طول 3 هفته گذشته بوده 
و همین امر در کنار فاصله ۲ امتیازی ذوب آهن با منطقه خطر، شرایط 
ذوبی ها را بحرانی تر از قبل کرده است. این دیدار در حالی برگزار می شود 
که سبزپوشــان اصفهانی قصد دارند تا با پیروزی مقابل پرسپولیس 
ناکامی های اخیر را از خاطر برده و به روزهای اوج شان بازگردند و در آن 
سو پرسپولیســی ها نیز تالش می کنند تا با کسب 3 امتیاز این دیدار، 

رکورد های خود را بهبود ببخشند.
ذوب آهن باید مقابــل قهرمان فصل بــه میدان برود و کار ســختی 
را پیش رو دارد. شــاگردان بوناچیــچ در چند هفته گذشــته با وجود 
بازی های خوبی که بــه نمایش گذاشــته اند، در نتیجه گیری ضعیف 
عمل کرده و در شرایط بحرانی به ســر می برند. سبزپوشان اصفهانی 
از ۲7 بازی قبلی خود، 6 برد، ۸ تســاوی و ۱3 شکســت کسب کرده 
و با ۲6 امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار داشــته و با منطقه ســقوط 
تنها ۲ امتیاز فاصله دارند و برای فرار از خطر ســقوط، باید از بازی های 
باقی  مانده شــان حداکثر ۸ امتیاز دیگر کسب کنند. امری که با توجه 
به بازی های باقــی مانده  ذوبی ها اندکی ســخت به نظر می رســد.

سبزپوشان اصفهانی چاره ای جز پیروزی مقابل پرسپولس ندارند اما 
این امر چندان ســاده نخواهد بود. سبزپوشان اصفهانی مقابل تیمی 
قرار می گیرند کــه در نیم فصل دوم همراه بــا گل محمدی ۱0 پیروزی 
و ۲ مساوی به دســت آورده و عملکرد خیره کننده ای از خود به جای 
گذاشته است. شــاگردان یحیی بعد از شروع مجدد لیگ 5 پیروزی 
متوالی به دست آورده و تنها بعد از مسجل شدن قهرمانی شان هفته 
گذشته مقابل نساجی تن به تساوی دادند.پرسپولیس در هفته های 
جاری به بهترین فرم تیمی خود رسیده و فوتبال هجومی و باکیفیتی 
را ارائه می دهد. سرخ پوشــان پایتخت در فاز هجومی اگرچه با کمبود 

مهاجم روبه رو هستند اما حضور مهره های باارزشی مانند ترابی، رسن 
و امیری در کنار علیپور زهر خط حمله این تیم را دوچندان کرده است. 
خطرناک ترین مهره پرســپولیس در بازی جمعه بشار رسن است که 
در چند هفته اخیر درخشــش فوق العاده ای داشته و وظیفه طراحی 
حمالت بر عهده این بازیکن عراقی است. شــاگردان گل محمدی در 
فاز دفاعی نیز شرایط بسیار خوبی داشــته و با ۱3 گل خورده بهترین 
خط دفاعی لیگ را در اختیــار دارند.ذوبی ها در ایــن دیدار علی رغم 
ناکامی های گذشته، از شانس نسبتا خوبی برای کسب نتیجه برخوردار 
هستند. سبزپوشــان اصفهانی در فاز هجومی شــرایط خوبی دارند و 
مارکوویچ در کنار پهلوان و بیدوف می توانند دردســرهای زیادی برای 
پرسپولیس به وجود آورند. شرایط ذوبی ها در میانه میدان نیز خوب 
بوده و حدادی فر در چنــد هفته اخیر عملکرد خوبــی از خود به جای 
گذاشته است. عمده مشکل ذوب آهن در فاز دفاعی است، مدافعان 
ذوب آهن در چند هفته گذشته عملکرد ضعیفی از خود به جای گذاشته 
و اشتباهات زیادی را مرتکب شــده اند و همین امر می تواند با توجه 

به قدرت خط میانی و حمله پرســپولیس بــرای بوناچیچ و تیمش 
دردسرساز شود.

تقابل ذوب آهن و پرسپولیس را می توان بازی انگیزه و روحیه دانست. 
سرخ پوشــان پایتخت قصد ندارند در روز اهدای جام قهرمانی دست 
خالی زمین را ترک کنند و ذوبی ها نیز برای بهبود جایگاه شــان به 3 
امتیاز این دیدار نیاز وافری دارنــد و همین نکته می تواند این دیدار را 
تبدیل به یکی از جذاب ترین بازی های هفته کند. بدون شــک تیمی 
می تواند در بازی روز جمعه موفق باشــد که از تــوان روحی و روانی 
باالتری برخوردار بوده و بازیکنانش از تمرکز بهتری برخوردار باشــند.
بر همین اســاس چالش اصلی بوناچیچ برای بازی جمعه، بازسازی 
تیمش در بعد روحی روانی اســت. بازیکنان ذوب آهن از نظر روحی 
تحت فشــار زیادی قرار دارند و ترس از باخت مانــع تمرکز کامل آنها 
شده است. بوناچیچ اگر بتواند تیمش را از نظر روحی به سطح آمادگی 
مطلوبی برســاند، پیروزی مقابل قهرمان لیگ چنــدان دور از ذهن 

نخواهد بود.

همه چیز برای او از یک محرومیت شــروع شــد. 
محرومیت از کشــتی گرفتن. گفتنــد دوپینگش 
درآمده و دیگر نمی تواند کشــتی بگیرد. به همین 
دلیل هم بود که مشورتی گرفت و وارد دنیای مبارزه 
شــد. به قول رفقایش: »او از اول هم اشــتباهی 
کشــتی گیر شــده بود.« امیــر علی اکبــری حاال 
نوک قله ایســتاده اســت. با دنیایــی متفاوت. با 
رشــته ای متفاوت و تجربه ای که حاال می تواند آن 
را در اختیار ســایر ایرانی ها قرار بدهــد. در دنیای 
MMA یک امیر علی اکبری اســت و یک سربند یا 
حیدرکرارمعروفش. او حاال می خواهد در باالترین 
ســطح این رشــته مبارزه کند و رقیبان سرسخت 
خودش را به گوشــه قفس ببرد.امیــر علی اکبری 
حاال راه جدیدی را آغاز کرده اســت. یعنی حضور 
در سازمان آســیایی One Championship. او 

پله پله پیش رفته است و بستن این قرارداد باعث 
شــده تا یک بار دیگر نگاه همه جهان به ســمت او 
باشــد. علی اکبری می داند که دارد چه کار می کند 
و همیشــه از یک چیــز مطمئن بــوده: »می روم، 
می جنگم و برنده بیــرون می آیم.« علی اکبری در 
این رشته تا به حال رکورد ۱0پیروزی و یک شکست، 
که یک رکورد فوق العاده است را برای خودش ثبت 
کرده است.امیر علی اکبری درباره قراردادی که امضا 
کرده می گوید: بعد از قراردادم از ESPN درخواست 
کردند تا با آنها حرف بزنم. متنی را در اختیارشــان 
قرار دادم و آنها هم منتشر کردند. به آنها گفتم من 
شیخ آهنین ایران هستم و افتخار کشورم محسوب 
می شــوم. آمریکا یک بچــه به نام شــیخ آهنین 
داشت ولی او تقلبی است و کشتی گیر تقلبی بود. 
 ONE Championship خوشحالم که با سازمان

قرارداد امضا کردم و می خواهم کل سنگین وزن های 
این ســازمان را زیر و رو کنم.ابتدا بــا برندان ویرا 
قهرمان فعلی ســنگین وزن این ســازمان مبارزه 
خواهم داشت. وقتی کار او را تمام کردم دیگر کسی 
او را نخواهد شناخت چون ظاهر صورتش را دگرگون 
خواهم کــرد. من عقیــده دارم کــه در حال حاضر 
بهترین ســنگین وزن جهان محســوب می شوم و 
هیچ چیز جلودارم نیســت. به اینجا آمدم و تمام 
ارتش پارســی را کنار خود می بینــم. هیچ کس در 

امنیت نخواهد بود.

علی اکبری: 

هیچ کس جلودارم نخواهد بود

خبر روز

گزینه های جانشینی »ساری« در یوونتوس
تیم فوتبال یوونتوس در فصل اول حضور مائوریتزیو ساری روی نیمکت این تیم تنها موفق شد در سری 
A ایتالیا آن هم تنها با اختالف یک امتیاز نسبت به اینتر به قهرمانی برسد. گفته می شود در صورتی که راه راه 
پوشان تورین نتوانند در لیگ قهرمانان به 
موفقیت برسند، مدیران باشگاه یوونتوس 
با این مربی ایتالیایی قطع همکاری خواهند 
کرد.پایگاه خبری »کالچو مرکاتو« ایتالیا 
اکنون خبر می دهد که باشــگاه یوونتوس 
گزینه هایی را برای جانشــینی مائوریتزیو 
ساری در صورت قطع همکاری با او مدنظر 
دارد. بر اســاس این گزارش، مائوریســیو 
پوچتینو سرمربی پیشین تاتنهام، سیمونه 
اینزاگی سرمربی کنونی التزیو، جان پی یرو 
گاسپرینی سرمربی فعلی آتاالنتا و لوچانو اسپالتی سرمربی پیشین تیم های رم و اینتر گزینه های یووه 
برای جانشینی احتمالی ساری 6۱ ساله هستند. یوونتوس در حالی جمعه شب در دور برگشت از مرحله 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه آلیانتس شهر تورین پذیرای المپیک لیون است که در 
بازی رفت با نتیجه یک بر صفر تن به شکست داده است. در صورت حذف یووه در این مرحله، احتمال 

اخراج سرمربی پیشین تیم های ناپولی و چلسی از سمت سرمربی گری بانوی پیر وجود دارد.

»فران تورس« به منچسترسیتی پیوست
در هفته هــای اخیر اخبــار زیادی در مــورد توافق فران تورس، ســتاره اســپانیایی والنســیا به 
منچسترسیتی منتشر شده بود و باشگاه انگلیسی اعالم کرد با قراردادی پنج ساله موفق به جذب 
فران تورس شده است. از او به عنوان جانشین لروی ســانه که اخیرا راهی بایرن مونیخ شده، نام 
برده شده است.فران تورس بعد از نهایی شــدن این انتقال گفت: »من از پیوستن به سیتی بسیار 
خوشحالم. هر بازیکن می خواهد در تیم های هجومی بازی کند و منچسترسیتی یکی از هجومی 
ترین تیم های فوتبال جهان است. پپ گواردیوال عالقه مند به فوتبال باز و هجومی است که من نیز 
عاشق این سبک هستم و سابقه او در بهبود دادن شرایط بازیکنان اثبات شده است. بازی کردن زیر 
نظر گواردیوال برایم مثل یک رویاست. سیتی در ۱0 سال گذشته جام های زیادی کسب کرده و من 

نیز امیدوارم بتوانم در ادامه روند این موفقیت نقش داشته باشم.«

ستاره برزیلی پاری سن ژرمن:
»PSG « برای فتح چمپیونزلیگ مبارزه می کند

نیمار، ستاره برزیلی پاری سن ژرمن می گوید از زمان پیوستن به این باشگاه فرانسوی هیچگاه تا این 
حد آماده نبوده و حاال قصد دارد برای قهرمانی در چمپیونزلیگ با تمام قوا مبارزه کند.پاری سن ژرمن در 
تابستان ۲0۱7 با پرداخت ۲۲۲ میلیون یورو به بارسلونا نیمار را به خدمت گرفت تا رکورد دنیا را بشکند. نیمار 
که چهار سال بسیار موفق را در بارسا سپری کرده بود با این دید به PSG پیوست که شانس خود برای فتح 
توپ طال را افزایش دهد.نیمار در گفت وگو با وبسایت رسمی PSG گفت: » من در این سه سال دانش 
زیادی به دست آوردم. در این مدت لحظات سخت و لحظات خوبی را سپری کردم به خصوص زمانی 
که به دلیل مصدومیت نمی توانستم بازی کنم روزهای سختی بر من گذشت«.ستاره برزیلی پاری سن 
ژرمن در ادامه گفت: با همه این سختی ها من توانستم با کمک هم تیمی هایم بر مشکالت غلبه کنم. تمرکز 
ما تنها یک چیز است و عملکردمان در میدان نشان می دهد که می توانیم به هدف مان برسیم. هواداران، 
باشگاه و همه دوست داران فوتبال می توانند در تک تک بازی ها روحیه جنگنده ما را ببینند. ما می خواهیم 

قهرمان چمپیونزلیگ شویم و مبارزه می کنیم چرا که هیچ وقت اینقدر به فتح جام نزدیک نبوده ایم.

فوتبال جهان

انتقال ستاره لیگ برتر 
فوتسال ایران به اسپانیا 

چطور بی نتیجه ماند؟
فرهاد فخیم، کاپیتان باتجربه تیم فوتسال 
مس سونگون و بازیکن پیشین تیم ملی ایران 
به چند تیم مطرح اسپانیایی پیشنهاد شد؛ اما 
انتقال او به فوتسال اروپا بی نتیجه ماند.فرهاد 
فخیم کاپیتان تیم فوتسال مس سونگون یکی 
از ارکان اصلی سه قهرمانی پیاپی این تیم در 
لیگ برتر فوتسال بوده است. فخیم امسال و 
به خصوص در دو دیدار رفت و برگشت فینال 
مقابل گیتی پسند آنقدر عملکرد خوبی داشت 
که حتی »استیو هریس« خبرنگار فوتسال 
ژاپن از عدم دعوتش به تیم ملی فوتسال ایران 
اظهار تعجب کرد.همین عملکرد و بازتاب آن در 
رسانه های دنیا باعث شد تا بعضی از شرکت 
های نقل و انتقاالت بازیکن فوتسال در اروپا وبه 
فکر انتقال این بازیکن به تیم های اسپانیایی 
بگیرند که البته تالش آنها ثمری نداشت.»دیوید 
کاندالس« خبرنگار فوتسال اسپانیا در گفت 
وگو با خبرنگار مهر، در این خصوص توضیحات 
بیشتری داد. کاندالس گفت: تا جایی که من می 
دانم بعضی از مدیران برنامه اسپانیایی فخیم را 
به تیم هایی از اسپانیا در این تابستان پیشنهاد 
دادند.وی افزود: اینتر مووی استار، ال پوزو، 
لوانته و بتیس از جمله تیم هایی بودند که فخیم 
به آنها پیشنهاد شد. بعضی از این تیم ها نگران 
هماهنگی فخیم و سازگاری او با لیگ اسپانیا 
بودند و بعضی از آنها هم فخیم را نمی شناختند. 
به همین خاطر پروسه انتقال منتفی شد.فخیم 
در سال ۱3۹۲ و بعد از بازی دوستانه ایران و 
روسیه در شهر یزد از تیم ملی خداحافظی کرد. 
این بازیکن در کارنامه بازی خود سابقه حضور 
در لیگ اندونزی و قهرمانی با تیم واموس را 

هم دارد.

مستطیل سبز

وز عکس ر

اثر عجیب کرونا بر چهره 
کارلوس کی روش

با شــیوع ویروس کرونــا، فوتبال های 
ملی لغو شده بود و بازی های باشگاهی 
هم پس از مدتی از ســر گرفته شدند. 
تصویــری از کارلــوس کــی روش و 
همکارانــش را مشــاهده می کنیــد. 
تصویری که شــاید بــرای مــا بیگانه 
 باشــد و تاثیر کرونا را می توان در چهره

 کی روش دید.
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فرمانده لشکرمقدس 14 امام حسین )علیه السالم( مطرح کرد:

 سپاه، همیشه پرچم دار  دفاع از محرومین و مستضعفین
 بوده است

سرهنگ پاسدار محمدهاشمی پور درجلسه ویژه گروه های جهادی لشکر14 امام حسین )ع(، سپاه را به 
عنوان پرچم دار دفاع از محرومین جامعه معرفی  کرد.اولین جلسه قرارگاه محرومیت زدایی این یگان 
برگزار شد.فرمانده لشکر 14 امام حسین )علیه السالم( دراین جلسه به رده های پشتیبانی رزم این یگان 
دستورات الزم در خصوص پشتیبانی کامل از برنامه های محرومیت زدایی راصادر کرد.سرهنگ پاسدار 
محمد هاشمی پور ازسپاه به عنوان پرچم دار دفاع از محرومین و مستضعفین یاد کرد و افزود: کارجهادی 
ومحرومیت زدایی دستور موکد مقام معظم رهبری است و باید به صورت جهادی دراین کار سهیم شد.وی 
از کلیه رده های لشکر خواست هم از نظر نیرویی و هم از نظر تجهیزات با تمام قوا گروه های جهادی را یاری 
دهند.این فرمانده از مسئولین مربوطه خواست نگاه ها به این ماموریت»نگاه مقدس« باشد ودرعین 
حال با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه دستورالعمل های بهداشتی رعایت  شود.هاشمی پور تصریح 
کرد: باتوجه به نزدیک بودن عید غدیر و ایام محرم اجازه ندهیم کرونا باعث کم رنگ شدن مراسمات  شود 
وباید بارعایت فاصله گذاری های اجتماعی و رعایت  پروتکل های بهداشتی شعائر اسالم را زنده نگه داریم.

سامانه صدور مجوز تردد »باریار « در اصفهان راه اندازی شد
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی درون شهری و حومه شهرداری اصفهان گفت: پس از 
ابالغ صدور مجوزهای تردد توسط سازمان، به منظور جلوگیری از اتالف وقت مراجعان این سازمان، اقدام 
به آماده سازی و راه اندازی سامانه صدور مجوزهای تردد بر بستر باریار ۷۲4 کرده ایم.مجید طهماسبی 
اظهار کرد: صدور مجوز بر بستر نرم افزار باریار ۷۲4 با هدف نیل به شهر هوشمند، ایجاد شفافیت، ارتقای 
کیفیت ارائه خدمات در جهت رعایت حداکثری حقوق شهروندی شروع شده است.وی تصریح کرد: از 
جمله مزیت های این نرم افزار می توان به سادگی استفاده، دریافت بارنامه به صورت الکترونیکی و بیمه 
شدن بار در صورت درخواست صاحب بار و مشخص بودن تعرفه حمل بر اساس مصوبات شورای اسالمی 
شهر اشاره کرد.مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی درون شهری و حومه شهرداری اصفهان 
تاکید کرد: رانندگان جهت کسب اطالعات بیشتر درباره سامانه صدور مجوزهای تردد بر بستر نرم افزار باریار 
۷۲4 می توانند با شماره تلفن ۲۳-۳۷۳۸۳۹۲۰ تماس بگیرند و سواالت خود را مطرح کنند.وی ادامه 
داد: داشتن نگرش جامع بر برنامه ریزی سیستم حمل و نقل بار در شهر اصفهان، نیازمند مطالعه دقیق و 
عمیق وضعیت موجود جابجایی کاال در شبکه معابر شهر، تشکیل پایگاه جامع داده های اطالعاتی مربوط 

به حمل و نقل بار و تبیین مسائل و مشکالت موجود در این زمینه است.

نقش موثر شهروندان در مدیریت بهینه پسماند
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: فرهنگ شهروندان در زمینه تفکیک 
از مبدأ، مهم ترین ســرمایه و فرصت پیش روی این سازمان است.رحیم محمدی در جلسه کمیته 
اجرایی سازمان مدیریت پسماند با بیان اینکه نتایج فعالیت های کلیدی سازمان منتفع شدن محیط 
زیست و جلب رضایت شهروندی است، اظهار کرد: مسئولیت مدیریت پسماندها از نظر برنامه ریزی 
و عملکردی بر عهده سازمان است، اما مدیریت صحیح بیشــتر در خانه صورت می گیرد به همین 
دلیل باید برای مدیریت پسماندها از زمان تولید در خانه تا هنگام پردازش برنامه داشته باشیم.وی 
با تاکید بر ورود ساختاری و نظام مند ســازمان در برابر عوامل غیر مجاز، افزود: در این زمینه ابزار و 
امکانات کافی شامل ایستگاه های بازیافت، نیروی انسانی و … موجود است و هیچ گونه کوتاهی 
پذیرفتنی نیست.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: سیاست های 
این سازمان در حوزه شهری و اجرایی مشخص بوده و فعالیت های خود را بر ساماندهی وضعیت 

موجود از نظر قانونی و شهروندی به صورت شفاف، متمرکز کرده است.

با ورود 80 دستگاه اتوبوس جدید؛

عمرناوگاناتوبوسرانیاصفهانیکسالکاهشمییابد

رییس کمیســیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشــاره به رونمایی از ۸۰ دستگاه اتوبوس شــهری اصفهان به 
مناسبت عید غدیر، اظهار کرد: ناوگان اتوبوســرانی باید به طور ساالنه و با 
تزریق اتوبوس های خریداری شــده تقویت شود، اما چندسالی می شود 
که به دلیل شرایط موجود در کشور، تعداد قابل توجهی اتوبوس به ناوگان 
حمل ونقل عمومی اصفهان تزریق نشده اســت.امیراحمد زندآور افزود: 
یکی از افتخارات شورا و شهرداری اصفهان در دوره پنجم ساماندهی حوزه 
اتوبوسرانی شهر بوده و هدف این است که اتوبوس های شهری از وضعیت 
نامطلوبی که در سال های اخیر پیدا کرده، خارج شوند.رییس کمیسیون 
حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
امیدواریم تا یک ســال آینــده برنامه کوتاه مدت و میــان مدت در حوزه 
اتوبوسرانی اصفهان محقق شود، تصریح کرد: ۸۰ دستگاه از اتوبوس هایی 
که پیش تر توسط مدیریت شهری خریداری شده بود، روز عید غدیر برای 
ورود به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان رونمایی خواهد شد.وی با بیان اینکه 
عالوه بر این ۸۰ دستگاه، ۲۰ دســتگاه دیگر نیز در مرحله بعد بهره برداری 
شده و وارد ناوگان می شــود، ادامه داد: مزیت خاص این اتوبوس ها دارا 
بودن استانداردهای یورو چهار اســت که در کاهش ذرات معلق و آلودگی 
هوای شهر تاثیرگذار خواهد بود.زندآور با بیان اینکه عمر ناوگان اتوبوسرانی 

اصفهان اکنون به 1۰ سال رسیده و با ورود ۸۰ دستگاه اتوبوس جدید، عمر 
ناوگان یک سال کاهش می یابد، اضافه کرد: این اتوبوس ها در نقاط مختلف 
شهر و حتی نقاط کم برخوردار شهر توزیع می شود و بدین سبب ورود این 
اتوبوس ها رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت.وی با بیان اینکه عمر 
اتوبوس های شهر باال رفته و میزان فرسودگی افزایش یافته است، افزود: 
امیدواریم بخش مغفول مانده برای توسعه اتوبوسرانی اصفهان با خرید 
اتوبوس های جدید توسط مدیریت شهری جبران شود.رییس کمیسیون 
حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه 
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی به عنوان یکی از خدمات شایسته به شهروندان 
توسط مدیریت شــهری دنبال می شود، خاطرنشــان کرد: افزوده شدن 
این تعداد اتوبوس به ناوگان اتوبوســرانی اصفهان سبب افزایش سرعت 
حمل ونقل عمومی، کاهش اتالف وقت و انرژی در مســافرت های درون 

شهری و کاهش سرفاصله اتوبوس ها می شود.

نوسازی 9۵0 اتوبوس شهری
وی همچنین با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه ای برای بازسازی و نوسازی 
۷۰۰ دســتگاه اتوبوس شهری میان مدیریت شــهری اصفهان و سازمان 
برنامه و بودجه کشور، اظهار کرد: هر دستگاه اتوبوس ۲۸۰ میلیون تومان 

برای بازسازی نیاز به اعتبار دارد که این اعتبار الزم از صندوق امید و در قالب 
اوراق مشارکت تامین می شــود.زندآور با بیان اینکه طبق این تفاهم نامه 
شرکت های سازنده اتوبوس به امر بازســازی اتوبوس ها ورود می کنند، 
تصریح کرد: پیش تر ۲۵۰ اتوبوس بازســازی شــده و در ســال جدید با 
بازسازی ۷۰۰ دستگاه دیگر در مجموع ۹۵۰ دستگاه از ناوگان اتوبوسرانی 
اصفهان بازسازی می شود.وی تاکید کرد: با مجموع این اقدامات به طور 
تقریبی ۹۰ درصد از ناوگان اتوبوسرانی اصفهان را یا اتوبوس های خریداری 

شده تشکیل می دهد یا اتوبوس هایی که بازسازی شده اند.

اتوبوس های جدید اصفهان دارای »جک مکانیکی رمپ معلوالن« است
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره به 
ویژگی های اتوبوس های خریداری شده، تصریح کرد: این اتوبوس ها از 
نظر امکانات رفاهی، ایمنی و سرمایشی مطلوب و متناسب با استانداردها 
بوده و عالوه بر سوخت یورو چهار، دارای فیلتر DPF )فیلتری برای کاهش 
آالیندگی( اســت.ایرج مظفر ادامه داد: از دیگر امکانــات اتوبوس های 
جدید »جک مکانیکی رمپ معلوالن« برای استفاده افراد توان خواه است 
 که امیدواریم با بهره برداری از آنها ســرویس دهی بهتری به شــهروندان

 انجام شود.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به 
اقدامات شهرداری اصفهان در خصوص طرح های 
پیشگیری و کنترل حوادث غرقی در منابع آبی شهر 
اصفهان اظهار داشت: سهل انگاری و نادیده گرفتن 
هشــدارهای ایمنی و همچنین کم توجهی متولیان 
موجب بروز حوادث غرق شدگی در سدها، رودخانه 
ها و منابع آبی می شود. این حوادث در حالی روی 
می دهد که خانواده ها و جوانان با بی توجهی به عالئم 
هشدار دهنده در حاشــیه منابع آبی مبنی بر ممنوع 
بودن شــنا نه تنها جان خود را بلکه جان افرادی که 
برای کمک به آنها اقدام می کننــد را نیز به خطر می 
اندازند.حسین امیری ادامه داد: شهرداری اصفهان 

در راستای  اقدامات و طرح های پیشگیری و کنترل 
حوادث غرقی در منابع آبی، رودخانه و آبنماها اقدام 
به ایمن سازی و نصب تابلوهای هشدار کرده است.
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان اضافه 
کرد : اجرای اقدامات هشــداردهنده و اطالع رسانی 
صحیح در مورد مخاطرات شــنا و آب تنی در محل 
مخازن آب و آبنماها و همچنین رودخانه زاینده رود 
از جمله اقداماتی است که شهرداری اصفهان اجرایی 
کرده است.امیری با ا شــاره به مخازن آبی متعدد 
در مجموعه پارک کوهســتانی صفــه گفت: با توجه 
به حضور گسترده شــهروندان در ایام هفته در نقاط 
مختلف پارک کوهستانی صفه و وجود مخازن آب در 
این مجموعه ساخت و نصب نرده در مکان های خطر 
ساز در لبه مخازن آب پارک کوهستانی صفه اجرایی 
شده است.وی ادامه داد: همچنین ساخت و نصب 

تابلوهای شنا ممنوع در کنار مخازن آب، حوضچه ها، 
برکه ها و آبنماهای سطح شهر از دیگر اقدامات صورت 
گرفته به منظور هشدار به شــهروندان است.معاون 
شهردار اصفهان با اشــاره به خطرات شنا در مخازن 
آبی به ویژه رود خانه زاینده رود گفت: از شهروندان و 
خانواده های محترم تقاضا داریم با توجه به شرایط 
رودخانه زاینده رود که دارای عمق های متفاوت است 
و با توجه به دبی آب و جریان گردابی در برخی از نقاط 
زاینده رود،  به هیچ وجه به داخل این رودخانه وارد 
نشوند.وی افزود : همیشه خطرات شنا در رودخانه 
زاینده رود اطالع رســانی می شــود، اما بسیاری از 
خانواده ها بــدون توجه به هشــدارها و تابلو ها وارد 
 حریم و آب رودخانه می شوند که متاسفانه در بعضی
 از موارد منجر به ایجاد مشــکالت جبران ناپذیری 

می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

 اجرای طرح های پیشگیری و کنترل حوادث غرقی
 در منابع آبی شهر اصفهان

از دیگر امکانات اتوبوس های جدید »جک مکانیکی رمپ 
معلوالن« برای استفاده افراد توان خواه است که امیدواریم 
 با بهره برداری از آنها سرویس دهی بهتری به شهروندان

 انجام شود

در کارگاه آنالین روزنامه نگاری موبایلی مطرح شد:

ایجاز و نرم نویسی؛ شاه کلید روزنامه نگاری موبایلی است
فرهنگسرای رسانه وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به مناسبت روز 
خبرنگار کارگاه آنالین »روزنامه نگاری موبایلی« را توســط فائزه تقی پور، استادیار و عضو هیئت 

علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان برگزار کرد.
 فائزه تقی پور با تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: روزنامه نگاری موبایلی زیرمجموعه مهم روزنامه 
نگاری آنالین محسوب می شود و هدف برگزاری این کارگاه ارائه مضامین نو با همراهی اصحاب 
رسانه اســت. وی با توضیح روزنامه نگاری آنالین به عنوان سرشــاخه روزنامه نگاری موبایلی 
تصریح کرد: عده ای از اصحاب رســانه معتقدند با ورود تلفن های هوشــمند، روزنامه نگاری از 
حیطه حرفه ای وارد دنیای شهروندی شــد و توسعه شــهروند خبرنگار را به همراه داشت. این 
عضو هیئت علمی دانشــگاه، روزنامه نگاری آنالین را در انتقال خبر از طریق اینترنت تعریف کرد 
و افزود: گذشت زمان ثابت کرد که تجربیات شهروندی نمی تواند جایگزین دیدگاه های اصحاب 
رسانه شود؛ تکنولوژی به عنوان فرصتی جدید بستر اطالع رســانی را در میان اهل فن بسط می 
دهد. وی اضافه کرد: انتقال خبر در روزنامه نگاری آنالین با دسترسی کاربران از طریق رایانه، تلفن 
هوشمند، تبلت، دستیار های دیجیتال شخصی انجام می شود. تقی پور با تفکیک روزنامه نگاری 
الکترونیک، آنالین و سایبر گفت: روزنامه نگاری های منتسب به صفحات PDF یا »الکترونیک« 
همان متون روزنامه چاپی است که بدون هیچ تغییری روی سایت قرار می گیرد و امکان جست 
وجوی مفهومی خاص در آن وجود ندارد. این درحالی است که روزنامه نگاری »آنالین«، محتویات 
خبری اعم از ) متن – عکس – صدا – تصویر ( روی اینترنت اســت که قابلیت جست وجو برای 
کاربر وجود داردو اخبار جدید لحظه به لحظه ارائه می شــود و متن تغییر می کند.روزنامه نگاری 
»سایبر« هم شکل پیشرفته روزنامه نگاری آنالین ســایبر است؛ با توجه به تفاوت های ماهوی 
این ســه نوع روزنامه نگاری، از  این انواع روزنامه نگاری گاه به صورت یکسان و یا جایگزین هم 
یاد می شــود. این متخصص علوم ارتباطات و روزنامه نگاری با تاکید بر اینکه در روزنامه نگاری 
آنالین مفهوم شهروند به شبکه وند تغییر کرده است، اظهار داشت: مخاطبان روزنامه نگاری نوین 
به جای اتصال به شهر به فضای مجازی متصل هستند و سرعت انتشار اخبار در این نوع روزنامه 

نگاری افزایش یافته است. 
وی اضافه کرد: ارتباط کاربر در روزنامه نگاری نوین نزدیک و بی واســطه اســت و موانع برقراری 
ارتباط به طور چشمگیر و معنادار کاهش یافته است. تقی پور با اشاره به تعامل متقابل و دوسویه 
در روزنامه نگاری نوین گفت: اطالع رسانی در این نوع روزنامه نگاری مانند شیوع ویروس کرونا 
تمام افراد جامعه را درگیر می کنــد چراکه تعامل کاربر و مخاطب در این نــوع روزنامه نگاری به 
حداکثر می رسد. وی فرامتنی بودن، که امکان ارتباط لینک ها را فراهم می کند از دیگر خصیصه 
های روزنامه نگاری آنالین معرفی کرد و گفت: از طریق ابزار تلفن های هوشمند لینک اتصال کاربر 

به سایت و یا درون خبر میسر می شود. 
این عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اسالمی گونه شناســی روزنامه نگاری آنالین را تشریح کرد 
و گفت: ارتباطات مشارکتی بســته از سایت های خبری جریان اصلی، ســایت های نمایه ای و 
مقوله ای، ســایت های متا و تفسیری تا ســایت های مشــارکتی و مباحثه ای کاهش می یابد 
و به ارتباطات مشــارکتی باز بدل می شــود. این متخصص علوم ارتباطات آینده روزنامه نگاری 
موبایلی را توضیح داد و تصریح کرد: اســتفاده بیشــتر از محتوای تولید شــده توسط مخاطب، 
نوآوری درجریان گــردآوری خبر، مهارت های موجــو محور، توجه به موضوعــات جدید بعنوان 
ایده خبری، بهــره گیری از ارتباطات موبایل محور به جای شــبکه محور و هوشــمندی ومعنایی 
محتوا خواهد بود. وی با اشــاره به شــیوه نگارش در روزنامه نگاری موبایلی خاطرنشان کرد: در 
این نوع روزنامه نگاری تاکید بر کوتاه نویســی، ساده نویسی و اســتفاده از تیترهای یک خطی 
 و فشــرده اســت. در روزنامه نگاری موبایلی بر نرم نویســی و دقت در ایجاز نقل قول و انتخاب 

کلمات تاکید می شود.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهخبر

جشنواره ادبی کودک و 
نوجوان شهروندی در 

اصفهان کلید خورد
دومین جشــنواره شــعر و داســتان کودک و 
نوجوان شــهروندی مهر ماه 1۳۹۹ در اصفهان 
برگــزار خواهد شد.نویســندگان و شــاعران 
ادبیات کودک و نوجوان در بخش های داستان 
خردسال، داستان ۷ تا ۹ ســال، 1۰ تا 1۲ سال 
و نوجوان می توانند در دومین جشــنواره شعر 
و داســتان کودک و نوجوان شهروندی شرکت 
کنند.آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره 1۵ 
مهرماه ۹۹ اســت و عالقه مندان می توانند آثار 
www.shahrvand-isf. خود را به نشــانی

ir ارســال کنند.در همه بخش ها بــه انتخاب 
داوران برکنار نفرات برتر تا 1۰ اثر تقدیر می شود 
و جایزه نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال به آثار 
اهدا و امکان چاپ اثر در کتاب جشــنواره نیز 
به آن تعلق می گیرد.آثار تصویرســازی شــده 
در بخش ویژه موردبررســی قــرار می گیرد و 
صاحبان آثــار برگزیده و تقدیــری حق چاپ، 
ویرایش و کارشناسی و تصمیم گیری در تمامی 
مراحل چاپ را به دبیرخانــه واگذار کرده اند.با 
ارسال اثر شرکت کنندگان مالکیت معنوی اثر 
ارسالی و حق هرگونه اســتفاده از آثار برگزیده 
و تقدیــری را بــه دبیرخانه واگــذار می کنند.

شرایط عمومی ارسال آثار به جشنواره نیز این 
اســت که پیش ازاین درجایی چاپ نشده و در 
جشــنواره ای حائز رتبه نشده باشــد.آثار باید 
به اندازه قلم 14 با فونت B Nazanin تایپ و به 
دبیرخانه ارسال شود و صفحات متون بدون ذکر 
مشخصات صاحب اثر ارسال شود و محدودیت 
سنی برای شرکت کنندگان در جشنواره وجود 
ندارد و دبیرخانــه بدون در نظر گرفتن ســن 
شــرکت کنندگان فقط اثر را مورد ارزیابی قرار 

می دهد.
موضوع های جشنواره شامل اخالق شهروندی، 
مصرف بهینه انرژی تعلق به شــهر مشارکت و 
اهمیت آن در زندگی شهری مسئولیت پذیری 
و آگاهی نسبت به حقوق شهروندی، مدیریت 
خشــم، مدیریت گفت وگو، فرهنگ آپارتمان 

نشینی و... است.

تجدیدآگهیفراخوانعمومی-انتخابسرمایهگذار

سیدمحسنهاشمی-شهردارمبارکه مالف:928365

شهرداری مبارکه با اســتناد مجوز مورخ 1۳۹۹/۰۳/1۰ هیات عالی سرمایه گذاری و به 
استناد مصوبه شماره ۹۹/۵1۷ مورخ 1۳۹۹/۰4/1۰ شورای محترم اسالمی شهر مبارکه در 
نظر دارد پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباطات شبکه فیبر 
نوری را به صورت B.O.L.T به سرمایه گذار واجد شرایط طبق مشخصات خصوصی اعالم 

شده در شرایط فراخوان واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند اسناد و مدارک پروژه را همه روزه از تاریخ درج آگهی در روزنامه 
تا تاریخ 1۳۹۹/۰6/۰1 از واحد امور قراردادهای شــهرداری مبارکه واقع در مبارکه میدان 

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

دوم آگهی در روزنامه تا روز دوشنبه مورخ 1۳۹۹/۰6/۰۳ تا پایان وقت ا داری
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائی پیشنهادات: راس ساعت 14/۳۰ بعد از ظهر روز 

سه شنبه مورخ 1۳۹۹/۰6/۰4 در محل شهرداری
- به پیشنهادات رســیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین 

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است.
- الزم به ذکر می باشد، درصد اجاره بهای پرداختی به شهرداری، درصد سهم شهرداری 
از هر جریمه بابت دوربین ها، مبلغ سرمایه گذاری جهت تجهیزات پسیو ثابت، به شرح 
ذیل بوده و مبلغ سرمایه گذاری جهت تجهیزات اکتیو، مبلغ سرمایه گذاری جهت توسعه 
پروژه و طول دوره مشارکت به پیشنهاد سرمایه گذار می باشد و مالک تعیین برنده طول 
دوره مشارکت بود و لذا کسانی که بهترین پیشنهاد جهت طول دوره مشارکت را ارائه نمایند 

بعنوان برنده فراخوان معرفی خواهند شد.
 مبلغ ســپرده شــرکت در فراخوان: ســیزده میلیــارد ریــال )13/000/000/000 ریال(

 می باشد.

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

سطح شهر مبارکه آدرس محل پروژه

۲6۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )ریال(مبلغ سرمایه گذاری  جهت تجهیزات پسیو

د رصد اجاره بهای پرداختی به شهردار ی بابت 
۵/۵درصد از درآمد ناخالصاهداف تجار ی طرح فیبر نوری 

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

B.O.L.Tنوع مشارکت
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دریاچه شهیون که نام دیگر آن دریاچه ســد دز است، یکی از 
زیباترین دریاچه های ایران و از جاهای دیدنی دزفول محسوب 
می شود که در شمال غربی دزفول و در  در 23 کیلومتری شمال 
شرق اندیمشک و پشت دو کوه شاداب و تنگوان، کنار روستای 
پامنار قرار دارد و باعث زیبایی منطقه شهیون شده است. منطقه 
شهیون با مساحت بالغ بر 302 کیلومتر مربع از توابع شهرستان 
دزفول است که در 15 کیلومتری شمال شهر دزفول واقع شده 
است.دریاچه شهیون در دهستان شهی که یکی از دهستان های 
بخش سردشت دزفول است، واقع شــده است. برای دیدن 
این مروارید تماشایی باید ابتدا به شهرستان دزفول در شمال 
خوزســتان و در 150 کیلومتری اهواز،  مرکز این استان بروید.  
پس از آن می توانید از طریق یک راه آســفالته 75 کیلومتری 
که دزفول را به شهیون متصل می کند و تا آخرین روستا یعنی 
آبیدسری کشیده شده، به این دهســتان بروید.در ادامه برای 
رسیدن به این دریاچه باید از جاده شهیون تا رسیدن به جاده 
انحرافی دریاچه طی مســیر کرد. این جاده تــا پای دریاچه 
به صورت آسفالته است و در قسمتی مشخص از کنار دریاچه 
یک پارکینگ مناسب همراه تعداد زیادی قایق برای گردشگران 
قرار داده شده اســت. پس از آن و با یک ســاعت پیاده روی، 
می توانید به منطقه ای بسیار زیبا و سرسبز و پوشیده از درختان 

نخل برسید. در این مکان چشــمه ای قرار دارد که از باالی کوه 
سرازیر شده و در قسمت پایین نیز منظره بسیار زیبای دریاچه 
دیده می شود.دریاچه ســد دز طول 65 کیلومتر است که البته 
مساحت این دریاچه در مواقع پرآبی و کم آب اندکی متفاوت 
بوده و در بیشــترین حالت تقریبا 6 هزار هکتار اســت. عمق 
دریاچه نیز تا 50 متر متغیر است. آب دریاچه از ارتفاعات اراک 

و الیگودرز سرچشمه می گیرد و بعد از گذر از کوه های زاگرس و 
دریافت ریز آبه های بسیار، به این دریاچه وارد می شود. این دو 
رودخانه شامل دو شاخه اصلی به نام سزار و بختیاری است. 
رود ســزار در شــمالی ترین بخش حوزه جاری است و از سه 
شاخه ماربره، تیره و سبزه تشکیل شده است. دومین سرشاخه 
اصلی رودخانه دز، رود بختیاری اســت کــه در 40 کیلومتری 

پیوند سرخاب به رود ســزار متصل می شود.در داخل دریاچه، 
تعدادی جزیره کوچک و بزرگ می بینید که چشم نوازی می کنند 
و انبوهی از درختان کنار و بادام کوهی روی آن ها قرار دارد. همه 
این ها باعث زیبا جلوه دادن دریاچه شــده است؛ به طوری که 
جزیره بزرگ وسط دریاچه با وسعت بالغ بر 60 هزار مترمربع، 
چشم انداز زیبایی را خلق کرده است. درختان کنار، بادام کوهی، 
کلخنگ و بید روی این جزیره قرار گرفته و موقعیت جغرافیایی 
خوب و مسطح بودن زمین جزیره باعث ایجاد شرایط مساعد 
به منظور ســاخت مراکز تفریحی و اقامتی و جذب گردشگران 
به منطقه شده اســت.منطقه ای که دریاچه سد دز قرار دارد، از 
لحاظ زمین شناســی به دو بخش شــمالی و جنوبی قسمت 
می شــود. بخش جنوبی آن از پایان گالل حیــدری در جنوب 
آغاز شــده و تا قلعه شاداب و روستای بیشــه بزان ادامه دارد. 
کنگلومرای بختیاری که حاوی قلوه ســنگ های ریز و درشت 
با سیمانتاسیون شــن و ماسه اســت، این منطقه را پوشش 
داده است. وجود دره های پرعمق و دیدنی از خصوصیات مهم 
این منطقه است که مناظری زیبا از آفرینش را آشکار می کند. 
سازند آغاجاری شــمال منطقه را تشکیل می دهد. مارن های 
سرخ رنگ همراه با الیه های سیلتی و ماسه سنگ های ریزدانه 

به شکل متناوب، جنس این سازند را تشکیل داده است.

آشپزی

لوکوم ترکیه 
 مواد الزم: یک پیمانه نشاسته، یک  قاشق غذاخوری سر صاف پودر زنجبیل 

یا)زعفران(،5/2 پیمانه آب،نوک قاشق چای خوری وانیل،دو قاشق غذاخوری 
سرصاف پودر ژالتین،3/1 پیمانه آب،5/1 پیمانه شکر، یک قاشق غذاخوری زعفران 

غلیظ،یک  قاشق غذاخوری کره یا)روغن مایع(،یک مشت پسته،پودر نارگیل به مقدار الزم
طرز تهیه: یک پیمانه نشاسته+ یک قاشق غذاخوری سر صاف پودر زنجبیل  5/2 پیمانه آب + نوک 
قاشق چای خوری وانیل را اضافه و مخلوط می کنیم تا نشاسته حل شود. دو قاشق غذاخوری سر 

صاف پودر ژالتین را با 3/1 پیمانه آب مخلوط کنید و کنار بگذارید. حاال مخلوط نشاسته را روی حرارت کم 
بگذارید و مدام هم بزنید تا وقتی که کمی غلیظ شود .بعد سریع 5/1 پیمانه شکر اضافه و سریع مخلوط 

می کنیم. حرارت را بیشتر کنید )حرارت متوسط رو به پایین باشد( .یک قاشق غذاخوری زعفران 
اضافه کنید و همچنان هم بزنید کمی که غلیظ شد ژالتین را اضافه و خوب مخلوط می کنیم. یک 
قاشق کره یا )روغن مایع(را اضافه و همچنان هم بزنید حدود 45 دقیقه طول می کشد .بعد یک 

مشت پسته اضافه و گاز را  خاموش کنید. یک ظرف مکعبی شکل راکمی چرب کنید و نایلون 
بگذارید، روی نایلون راهم چرب کنید، مواد را  بریزید و با دستکش چرب شده صاف 

کنید و دو سه ساعت در یخچال بگذارید .بعد از قالب خارج و برش بزنیدو به 
ارد آغشته کنید می توانید به جای آرد از پودر نارگیل استفاده کنید.

دریاچه شهیون، دریاچه ای زیبا در دزفول

پایان تصویربرداری فیلم تلویزیونی 
»پشت دیوار خوشبختی«

 دغدغه روز جوانان
 در »زیر همکف2«

تصویربرداری فیلم تلویزیونی »پشت دیوار خوشبختی« به کارگردانی 
جاوید خوشدل و تهیه کنندگی مسعود ندافی 7 مرداد با رعایت 
پروتکل های بهداشتی به پایان رسید و فیلم وارد مرحله تدوین 
شد.این تله فیلم مضمونی در ارتباط با قاچاق چوب دارد؛ ماهان که 
قاچاق چوب انجام می دهد به خاطر منافع خود بچه های صاحب کارخانه 
را گروگان می گیرد؛ اما در نهایت پای پلیس به ماجرا باز می شود . 

فصل اول سریال»زیر همکف«  به نویسندگی احسان لطفیان و مهدی 
حمزه و به کارگردانی بهمن گودرزی ســال گذشــته از شبکه یک سیما 
پخش شد و طبق گفته نویسنده قصه، فصل دو در ادامه فصل یک است.
هومن شــاهی، خاطره حاتمی، بهادر مالکی، عزت ا... مهرآوران، محمود 
جعفری و... از بازیگران این سریال هستند.این سریال کمدی اجتماعی 
است و معضالت روز جوان ها را از زبان دیگری به تصویر می کشد. 

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

نشست هم اندیشی روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با فعاالن فرهنگی و مدیــران خبرگزاری ها و کانــال های خبری مجازی 
شهرستان فالورجان، در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.معاون سیاسی امنیتی 
اجتماعی فرمانداری فالورجان در این جلسه، تولید محتوای خوب و اطالع رسانی 
به موقع را برای مدیریت مصرف آب توسط مردم بسیار مهم دانست و گفت: الگوی 
مصرف بهینه آب باید در جامعه رعایت شــود و این موضوع در شهرستان فالورجان 
به دلیل کاهش ذخایر منابع آبی نیازمند توجه بیشــتر است.ســلطانی با اشاره به 
وضعیت قرمز این شهرستان از لحاظ شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: برای عبور 
از این شرایط بحرانی به آب نیازمندیم و باید مصرف آن را مدیریت کرد. وی از رسانه 
ها خواست به وظیفه اطالع رســانی خود در این حوزه نیز همانند گذشته با دقت و 

حساسیت عمل کنند.

احساس امنیت و آرامش در مردم، نتیجه اطالع رسانی صادقانه توسط رسانه ها
مدیر امور آب و فاضالب منطقه فالورجان گفت: اصحاب رسانه در خط مقدم ارتباط 
دولت با مردم هستند و اطالع رسانی درســت خدمات صورت گرفته، باعث ایجاد 
احساس امنیت و آرامش در آنها می شــود. محمد مهدی پراندوخ در این نشست، 
شبکه آب و فاضالب را به موجودی زنده تشــبیه کرد که نیازمند رسیدگی، تغذیه و 
نظارت شبانه روزی است و مدیریت آب و فاضالب منطقه فالورجان این اقدامات 
را بدون وقفه تحت هر شــرایطی پیگیری می کند.وی با اعالم غیرحضوری شدن 
تمامی خدمات قابل ارائه به مردم در حوزه های آب و فاضالب و عدم نیاز به مراجعه 
حضوری مردم در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: این خدمات بر 
اساس مقررات و دستورالعمل های اجرایی مشخصی انجام می شود و با توجه به 
یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شــهری و روستایی، خدمات یکپارچه 
برای همه مشترکین ارائه می شود.مدیر امور آب و فاضالب منطقه فالورجان شیوع 
کرونا و ورود به فصل گرما را عامل افزایش زیاد مصرف آب در این شهرستان دانست 
و افزود: با وجود  افزایش مصرف آب در این روزها، پرسنل شرکت آب و فاضالب با 
تمام توان و امکانات خود آب شرب مورد نیاز مردم را تامین می کنند و تاکنون مشکلی 
در این خصوص وجود نداشته است.پراندوخ، اطالع رسانی به مردم برای استفاده 
صحیح از آب را بسیار حائز اهمیت برشــمرد و اظهار داشت: پایدار بودن جریان آب 

ارتباط مستقیمی با احساس رضایتمندی مصرف کنندگان دارد و رسانه ها می توانند 
با انعکاس خدمات انجام شده و ارائه توصیه های مدیریت مصرف، نقش اساسی 

را در این زمینه ایفا کنند.

استمرار برنامه های فرهنگی و آموزشی مدیریت 
مصرف آب با بهره گیری از فضای مجازی

محسن شفیعا، رییس اداره آموزش همگانی شرکت آبفای استان اصفهان گفت: 
هدف اصلی از ترتیب دادن این نشست، اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی برای 
اطالع رسانی اهمیت و روش های صرفه جویی در مصرف آب به مردم است و آنچه 
در این راستا اهمیت دارد انتقال صحیح اطالعات و نشر محتواهای فرهنگی آموزشی 
مناسب و متناسب با گروه های هدف است.وی با قدردانی از اصحاب رسانه و مدیران 
کانال های خبری مجازی شهرستان فالورجان برای همکاری با شرکت آب و فاضالب 
اظهار داشت: رسانه های محلی می توانند با نگاه مخاطب شناسانه و آشنایی که با 
شرایط فرهنگی و بومی مناطق شهرستان دارند این شرکت را در تولید محتواهای 
متناسب با آن یاری دهند.محسن شفیعا با اشاره به برنامه ریزی برای اجرای طرح 
فرهنگی »سه شنبه های آبی« و همچنین جشنواره فرهنگی هنری»خانواده آبی« 
در استان اصفهان افزود: رسانه های شهرستان می توانند در قالب طرح سه شنبه 
های آبی، روزهای سه شنبه هرهفته به صورت هماهنگ اطالع رسانی های الزم را 
درخصوص مدیریت مصرف آب انجام دهند و مسابقات فرهنگی متنوعی را نیز برگزار 
کنند و شرکت آب و فاضالب نیز حمایت های الزم را انجام می دهد.در ادامه جلسه، 
فعاالن فرهنگی و اصحاب رسانه، پیشنهادها و راهکارهای خود را برای استفاده موثرتر 
از فضای مجازی در خصوص فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب ارائه دادند.توجه 
بیشتر به دانش آموزان دوره ابتدایی برای آموزش از طریق شبکه» شاد«، استمرار 
آموزش ها به دانش آموزان و کودکان تا پایان دوره نوجوانی، اســتفاده از انیمیشن 
ها و برنامه های شــاد و طنز برای ارائه محتوا، ایجاد فضایی برای تولید محتواهای 
متنوع توسط کودکان و نوجوانان در منازل از طریق برگزاری مسابقات و انتشار آنها در 
فضای مجازی و همچنین پرداختن به موضوعاتی مانند انشعابات غیرمجاز، استفاده 
غیرمجاز از آب شرب و معرفی آب های خاکستری و کاربرد آنها از پیشنهادات ارائه 

شده در این نشست بوده است.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری فالورجان:
مدیریت مصرف آب برای عبور از شرایط بحرانی کرونا ضروری است

در راستای چالش های تنظیم بازار محصوالت فوالدی، رویکرد فوالد مبارکه 
توسعه زنجیره پایین دستی برای حمایت از بازار داخل تامین کاالی موردنیاز 
و خوراک خطــوط تولیدی اســت.طهمورث جوانبخت، معــاون فروش و 
بازاریابی فوالد مبارکه با اشاره به افزایش ظرفیت تولید این شرکت از 2/ 4 
میلیون تن به بیش از 7/ 5 میلیون تن در ســال طی ربع قرن گفت: شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان همواره با رویکرد حمایت از صنایع داخلی و پایین دستی 
و تامین حداکثری نیاز تولیدکنندگان برای تضمین اشتغال و توسعه تولید در 
کشور، اهداف و استراتژی های خود را تدوین و برای پیاده سازی نظام عرضه 
و قیمت گذاری پایدار و استاندارد بر اصول از پیش تعیین شده شرکت تاکید 

و این اصول را اجرا کرده است.
وی با بیان اینکه به منظور توسعه و تامین صنایع داخل کشور گام های موثری 
برداشته شده است، تصریح کرد: ازاین رو میزان واردات محصوالت فوالدی 
تخت طی چند سال گذشته از 3 میلیون و 678 هزار تن  به 508 هزار تن در 
سال ۹8رسید و 86 درصد کاهش یافت. به گفته وی، ازیک طرف وابستگی 
صنایع فلزی به فوالدسازان خارجی و دیگر کشورها کاهش  یافته و از طرف 
دیگر موجب اشتغال زایی و رونق تولید بیشتر در داخل کشور شد که البته در 
کنار آن می توان به جلوگیری از خروج میلیاردها دالر از کشور نیز اشاره کرد. 
جوانبخت خاطرنشان کرد: مشــتریان فوالد مبارکه دارای 12 زمینه فعالیت 
مختلف هستند که یکی از آنها صنایع تکمیلی و نوردکاران هستند؛ بنابراین 
فوالد مبارکه با رویکرد توسعه زنجیره پایین دستی در جهت حمایت از بازار 
داخل، کاالی موردنیاز و خوراک خطوط تولیدی شــرکت های فوالد گیالن، 
فوالد اکســین، فوالد کاویان، نورد و لوله اهواز و همچنین فوالد غرب آسیا و 
شــرکت هفت الماس را تامین کرد تا از یک سو در شرکت های مذکور تولید 
و اشتغال تداوم یابد و از سوی دیگر محصوالت فوالدی تخت تولیدشده در 
آن شــرکت ها به بازار عرضه شود تا هر چه بیشــتر نیاز مشتریان بازار داخل 
تامین شود.وی افزود: بر اساس  تصمیمات نود و هفتمین جلسه کارگروه 
تنظیم بازار مورخ دوم تیرماه ۹۹ مقرر شد دیگر صنایع تکمیلی نیز محصوالت 
تولیدی خود را در بورس کاال عرضه کنند که فوالد مبارکه ضمن تاکید بر اجرای 

این راهکار اصولی، الزم می داند نهادهای باالدســتی بر اجرای آن نظارت و 
کنترل دقیق و شفافی داشته باشند. معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه 
تصریح کرد: در تصمیمات کمیته تخصصی تنظیم بازار فوالد  که در تاریخ یکم 
مردادماه جاری ابالغ شــد کف عرضه تکلیفی اسلب به صورتی تعیین  شده 
که عمال هیچ نیازی به بورس کاال نیست، زیرا عرضه کننده و خریدار به همراه 

میزان خرید آنها تعیین  شده است.
 در این حالــت هیچ رقابتی در بــورس کاال وجود نــدارد و قیمت نیز همان 
قیمت پایه خواهــد بود. وی تاکید کــرد: در واقع قیمت گــذاری تعزیراتی 
صورت گرفته اســت، بنابراین نقش بورس به طورکلی حذف  شــده و هیچ 
جایگاهی برای پروژه  های ملی و ضروری کشــور نیز در نظر گرفته نشــده 
اســت. جوانبخت خاطرنشــان کرد: تعیین نرخ فوالد در بازار ســرمایه  بر 
اســاس عرضه و تقاضا، معامالت این محصول را شــفاف کــرده و جلوی 
رانت موجــود در بازار را گرفته اســت؛ بنابراین خــروج محصوالت از بورس 
کاال و برگشــت به تعیین نرخ دســتوری، نه منطقی اســت، نه مورد تایید 
 نهادهــای ذی ربــط و نــه شــرکت های بــزرگ تولیدکننده فــوالد موافق

 آن هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ازتقویت شبکه گازرسانی در روستاهای 
چادگان خبر داد.سید مصطفی علوی در خصوص اجرای طرح های نیمه تمام 
واحدهای تولیدی و گازرسانی به شهرک های گلخانه ای و همچنین تقویت 

شبکه گاز روستاها تاکید کرد.
وی با تاکید بر لزوم آمادگی اداره گاز چادگان و اتخاذ تمهیدات الزم برای 
ارائه خدمات مستمرگازرسانی در مناطق سردسیر، بیان داشت: اجرای 
طرح های گازرسانی به واحدهای تولیدی و جایگزینی سوخت گاز با 

سوخت مایع در راستای سیاست های دولت مورد تاکید است.مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان همچنین در بررسی از ساختمان در دست 
احداث اداره گاز چادگان ضمن بررسی مشکالت پیشرفت پروژه بر لزوم 
بهره برداری سریع از این ساختمان تا اوایل مهر ماه تاکید کرد.گاز رسانی 
به واحدهای تولیدی دشت کیمیا که از واحدهای عمده تولیدی شیر و 
 تخم مرغ نطفه دار استان است نیز در این سفر یک روزه مورد بررسی

 قرار گرفت.

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اعالم کرد:
راهبرد فوالد مبارکه در توسعه زنجیره پایین دستی

مدیرعامل شرکت گاز استان اعالم کرد:

تقویت شبکه گازرسانی در روستاهای چادگان
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