
۷ درصد از تولید ناخالص ملی استان به بخش کشاورزی اختصاص دارد؛
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رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
 ورود اصفهان به دوران 
فراصنعتی در گرو توجه 
اساسی به صادرات است

 رییس شورای اسالمی
 شهر بهارستان عنوان کرد:

ایجاد آرامش و پیشرفت 
شهر بهارستان از مهم ترین 
اهداف این دوره شوراست 

صداوسیمای مرکز 
چهارمحال و بختیاری
  همراه با سوگواران
  امام حسین )ع(

3

4

8 5

مدیرکل آموزش و پرورش استان:
زيرساخت های بازگشايی 

 مدارس در اصفهان
 فراهم است

مدیرکل انتقال خون استان مطرح کرد:
زنگ خطر کاهش ذخایر 
خونی در استان اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
7قیمت: 1000 تومان

همراهی دولت 
و ملت در 

مدیریت کرونا 
5ضروری است

مشکالت 
جهان نما 

بدون تعلل 
رفع شود

5

 احیای زاینده رود با نگاه ملی 
 جزئیات تازه از سند نقشه راه مدیریت حوزه زاینده رود، خبر از تدوین نگاه کلی و فرا استانی برای احیای این رودخانه می دهد؛ 

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد
آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00روزدوشنبه به تاریخ 99/6/10
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزسه شنبه به تاریخ 99/6/11

WWW.abfaesfahan.ir  محل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-2-31/4
خرید 1.000 دستگاه كنتور آب مولتی جت خشک یا نيمه خشك 

DN25  به قطر یک اینچ Q3/Q1=160 با نسبت Cمعادل كالس
420.000.000جاری

99-2-65/2
خرید لوله پلی اتیلن تک  جداره آب شرب جهت 

منطقه 5 شهر اصفهان و ستاد مرکزی 
778.000.000جاری

99-2-68/2
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار در اقطار 150، 200 

، 250 ، 300 و 500 میلیمترجهت منطقه 5 شهر اصفهان
1.504.000.000جاری

نوبت اول
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طرح دوستی ترامپ با اسنودن !
رییس جمهور آمریکا گفته است عفو ادوارد اسنودن، افشاگر کنونی و کارمند سابق سازمان سیا که در 
حال حاضر در روسیه به سر می برد، مد نظر وی خواهد بود.ترامپ اعتراف کرد که با پرونده اسنودن آشنا 
نیست، اما تاکید کرد که به دقت آن را بررســی خواهد کرد. رییس جمهور آمریکا درباره اینکه آیا اجازه 
می دهد ادوارد اسنودن بدون آنکه هنگام ورودش دستگیر شود از روسیه به آمریکا بازگردد، به نیویورک 
پست گفته بود در این خصوص از آزادی عمل برخوردار است.اظهارات ترامپ صرف نظر او از دیدگاه هایش 
درباره مردی است که وی زمانی او را »خیانتکار« و شایسته اعدام می دانست. به نظر می رسد این نرمش 
ترامپ به دلیل اتهامات وارده بر کارتر پیج، مشاور سابق ترامپ در خصوص جاسوسی است. قانون گذاران 
جمهوری خواه و بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا اخیرا ســوء استفاده از قانون نظارت بر اطالعات 

خارجی و دادگاه مخفی FISA را برای نظارت بر اقدامات کارتر پیج مطرح کردند.

طالبان، دولت کابل را به رسمیت نمی شناسد
خبرگزاری طلوع افغانستان از قول طالبان گزارش کرد، طالبان حکومت کابل را به عنوان یک دولت به 
رسمیت نمی شناسد و آن را ساختار وارداتی غربی می داند که برای تداوم اشغالگری آمریکا کار می کند.

طالبان پیش از مذاکرات بین افغان ها در اقدامی که ضربه ای بر پیکره روند سازش افغانستان است، 
اعالم کرد، دولت اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان را به عنوان یک سیستم مشروع به رسمیت 
نمی شناسد.در بیانیه این گروه آمده است: دو روز زودتر، مشاور دولت کابل اعالم کرد که اصطالح »بین 
افغان ها« که بیانگر روند مذاکره است، نادرست است و مذاکرات باید بین دولت کابل و طالبان در کنار 
دیگر مالحظات صورت گیرد.بیانیه طالبان چند روز پس از لویه جرگه منتشر شد که در آن آزادی ۴۰۰ 
زندانی طالبان به عنوان حسن نیت دولت کابل یک نقطه عطف بزرگ تایید شد و به نظر می رسد که 

راهی به سوی مذاکرات بین افغان ها باشد.

ده ها هزار حساب کاربری دولتی در کانادا هک شد
دبیرخانه وزارت خزانه داری کانادا گزارش داد نزدیک به ده ها هزار حساب خدمات دولتی که از سوی 
۳۰ وزارتخانه فدرال مورد استفاده قرار می گرفتند در حمله ای سایبری هک شده اند و تحقیقات در 
این خصوص آغاز شده است.در مجموع نه هزار و چهل و یک حساب کاربری از ۱۲ میلیون حساب 
کاربری در این حمله سایبری بزرگ هک شدند که یک سوم آن تحت  بررسی کامل است. به ویژه، 
گذرواژه ها، نام کاربری و اطالعات بانکی ممکن است به سرقت رفته باشند. در آژانس درآمدی کانادا 
)CRA(، تقریبا ۵۵۰۰ حساب در دو حمله سایبری جداگانه هک شدند.مقامات کانادایی می گویند 
که همه حساب های تحت تاثیر این حمله ســایبری  به محض کشف این تهدید برای محافظت از 
اطالعات شخصی مورد نظر به حالت تعلیق درآمد. این منبع همچنین اطمینان داد که وزارتخانه های 

مختلف برای ایجاد دسترسی جدید با افراد مربوطه تماس می گیرند.

امضای قرارداد اقتصادی 1۶ میلیارد دالری بین ترکیه و لیبی
دولت وفاق ملی لیبی، یک تفاهم نامه اقتصادی به ارزش ۱۶ میلیارد دالر با ترکیه به امضا رساند که براساس 
آن تکمیل طرح های عظیم ساختمانی لیبی که به علت جنگ متوقف شده بود از سرگرفته می شود.این 
توافق نامه بخشی از همکاری اقتصادی ترکیه و لیبی برای تکمیل ۱۸۴ طرح عظیم ساختمانی است که 
به علت جنگ در لیبی متوقف شده بود.بنابر این گزارش»طاهر الجیمی«، وزیر برنامه ریزی دولت لیبی 
پس از امضای این قرارداد در یک کنفرانس مطبوعاتی در طرابلس گفت، ترکیه سهم بسیار بزرگی در طرح 
های اقتصادی لیبی دارد.از سوی دیگر، »روحسار پکان« وزیر تجارت ترکیه نیز در نشستی در آنکارا گفت، 
این توافق نامه زمینه برای حل و فصل موضوعات جــاری بین شرکت های ترکیه و کارفرمایان لیبی را 

فراهم می کند و برای انجام طرح های اقتصادی جدید راهگشا خواهد بود.

رای الیوم در گزارشی به بررسی تاثیر عادی سازی رابطه امارات و اسرائیل بر روابط میان آمریکا و ایران پرداخته است؛

یار کشی ترامپ در خاورمیانه

»عمر الرداد« در رای الیوم نوشت: با اینکه این تصور وجود دارد توافق 
صلح بین اسرائیل و دولت امارات غافلگیر کننده بوده، اما تحوالت در 
خاورمیانه و به ویژه روابط بین دولت های عربی و اسرائیل، حاکی از آن 
بود که توافق اسرائیل با یکی از دولت های عربی حاشیه خلیج فارس، 
بسیار نزدیک اســت. در ادامه، به برخی از این تحوالت و نتایج توافق 

اشاره می کنیم.
اول: اعالم نزدیکی توافق مبنی بر اینکه در چهارچوب یک معامله بین 
امارات و اسرائیل است، باعث توقف الحاق کرانه باختری و غور اردن به 
اسرائیل شد؛ اما در مقابل آن، روابط امارات با اسرائیل وارد عادی سازی 
کامل شــد. این نزدیکی با مخالفت طرف های عربــی به ویژه رهبری 
فلسطین مواجه شد. با اینکه مسئوالن اسرائیلی در این باره تردید دارند 
که نتانیاهو فعال تصمیمی برای الحاق داشــته باشد، تعلیق این اقدام 
اسرائیل، یک دســتاورد برای امارات توصیف شــده و با واکنش های 
مثبتی از ســوی دولت های عربی، اروپایی و همچنین ســازمان ملل 

مواجه شده است.
دوم: زمینه ســازی برای این توافق از زمان ورود ترامپ به کاخ سفید 
شروع شد و وی تالش کرد خطوط استراتژی آمریکا در منطقه را طبق 
سه محور ترســیم کند: دشمن مشترک، ایران اســت، سپس مبارزه 
با تروریســم در منطقه و پس از آن، نقشــه صلح بین فلسطینی ها و 

اسرائیل، تحت عنوان معامله قرن، که توسط کوشنر و سفیر آمریکا در 
تل آویو پیگیری می شود. در ادامه، مذاکراتی بین حماس و اسرائیل 
از طریق واسطه های عرب و اروپایی، در ســایه شکاف بی سابقه بین 
فلسطین و دیگر دولت های عربی، انجام شد. در همین حین، با اعالم 
دست یافتن ترامپ به سر البغدادی، پیروزی بر داعش اعالم شد، اما 
معامله قرن طبق برنامه ریزی ها محقق نشد و همین مسئله سواالتی 
را در مورد زمان اعالم توافق امارات با اسرائیل و رابطه آن با ایران مطرح 

می کند.
سوم: روابط دولت های عربی حاشیه خلیج فارس طبق پیوند مشترک 
»مقابله با تهدید ایران« تحکیم یافت و نتانیاهو بار ها طی اظهاراتی خود 
را هم پیمان اهل سنت در برابر گســترش نفوذ ایران خواند. در ادامه، 
سفر های متعددی در قالب هیئت های ورزشی و دولتی از اسرائیل به 
امارات، قطر و عمان انجام شد. عالوه بر اینکه عربستان سعودی در حال 
انجام مذاکراتی در خصوص شرعی سازی روابط با اسرائیل است. در 
نهایت، دولت های عربی حاشیه خلیج فارس دیگر اسرائیل را دشمن 
خود نمی داننــد، بلکه معتقدند می تواند در مقابله با ایران با اســرائیل 
همکاری کرده و به این شکل از فلسطین هم حمایت کنند! دولت های 
عربی حاشیه خلیج فارس با وجود اختالفات داخلی که به ویژه با قطر 
دارند، اسرائیل را نقطه مشترک خود می دانند و همین مسئله می تواند 

منامه و مسقط را در صف بعدی عادی ســازی روابط با اسرائیل، پس 
از ابوظبی قرار دهد.

چهارم: ســه طرفی که به این توافق نظر دارند،آن را یک دســتاور مهم 
می دانند، رییس جمهــور آمریکا خود را در توافق صلح بین اســرائیل 
و امارات ســهیم دانســته و تصور می کنــد به این شــکل می تواند بر 
شکست اش در دســت یابی به توافق با کره شمالی یا ایران، سرپوش 
بگذارد و ایــن به معنــای جلــب آرای یهودی های آمریکاســت، اما 
نتانیاهــوی بحران زده کــه همواره از ایجــاد روزنه هایــی در روابط با 
دولت های عربی و اسرائیل صحبت می کند، این توافق را برای پایگاه 
انتخاباتی راست گرای خود، دستاورد مهم دولتش می داند. از آنجا که 
این جناح، با رضایت کامل به عقب نشــینی نتانیاهــو از برنامه الحاق 
نگاه نمی کند، نخست وزیر اسرائیل به سرعت اعالم کرد که طرح الحاق 
به کلی لغو نشده اســت. در این میان، امارات نگاه استراتژیکی به این 
توافق دارد و هدف از آن را تقویت نقــش منطقه ای خود به عنوان یکی 
از مهم تریــن پایتخت های عربی می داند که به کمــک آن می تواند به 

مذکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل کمک کند.
پنجم: اما از زاویه اســتراتژیک، آیا ممکن است یک معامله آمریکایی 
ایرانی هم در راه باشد و باعث کم رنگ شدن نقش اسرائیل و دولت های 

عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان و امارات شود؟

وزیر دفاع گفت: ماهواره بر ذوالجناح شبیه ماهواره بر 
ســیمرغ اســت و فکر می کنم امســال از هر دوی 
این ماهواره برها پرتاب تحقیقاتی داشــته باشــیم.

امیر ســرتیپ امیر حاتمی با تاکید بــر اینکه یکی از 
ویژگی های ما توان تولید تسلیحات راهبردی است، 
اظهار کرد: امروز نیازهای دفاعی مان را باالی ۹۰ درصد 
و با کیفیت خوب خودمان می توانیم تولید کنیم و در 
حالی که با چشم انداز ۱۴۰۴ پنج سال فاصله داریم، 
توانســته ایم به این چشم انداز دســت پیدا کنیم و 
هیچ تهدید و تحریمی نمی توانــد این توانمندی را از 
دست ملت ایران خارج کند.وی افزود: این ظرفیت 
در خدمت کشور اســت و در عین حالی که نیازهای 
دفاعی را برطرف می کند، در سایر حوزه های کشور هم 
که نیاز باشد، کمک می کند و در عین حال مراقب هم 

هستیم که حریم بخش خصوصی مان رعایت شود.
امیر حاتمی در خصوص رونمایی از دســتاوردهای 
جدید صنعت دفاعی، گفت: دســتاوردهایی در حوزه 
موشــکی، هوایی، پهپادی و دریایی تا پایان ســال 
رونمایی خواهیم کرد، دستاوردهای جدیدی را به دفتر 
رییس جمهور معرفی کرده ایم تا هر کدام نهایی شد 

را رونمایی کنیم. 
وی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت فضایی وزارت 
دفاع، گفت: برنامه فضایی جمهوری اســالمی ایران 
یک برنامه دائمی اســت و چند مرحله پشــت سر 
گذاشــته و چند مرحله هم پیــش رو دارد. نیازهای 
کشــور محموله های ســنگین تری اســت که باالی 
۱۰۰ کیلوگــرم اســت و در مرحلــه بعــدی مدارهای 
باالتــری و محموله هــای ســنگین تری اســت 

 که بــرای آن ماهواره برهــای ســیمرغ و ذوالجناح 
را داریم.

امیرحاتمی با بیان اینکه ماهواره بر ســیمرغ هنوز در 
مرحله تحقیقاتی قرار دارد، گفت: در پرتاب بعدی اگر 
مشکل جدیدی ایجاد نشود فکر می کنم به موفقیت 
برسیم. ماهواره بر ذوالجناح شبیه ماهواره بر سیمرغ 
است از نظر شــکل و اندازه؛ اما ســوخت جامد دارد 
که می تواند از پرتابگر سیار پرتاب شود، فکر می کنم 
امســال از هر دوی این ماهواره برها پرتاب داشــته 

باشیم؛ البته پرتاب تحقیقاتی است. 

وزیر دفاع:

امسال با ماهواره برهای سیمرغ و ذوالجناح پرتاب ماهواره داریم

در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شد:

تصمیمات شورای هماهنگی باید در چهارچوب قوانین و مجوز اختیارات رهبری باشد
سخنگوی هیئت رییسه مجلس با تشریح جلسه غیر علنی مجلس گفت: نمایندگان تاکید کردند که رییس مجلس هر تصمیمی که در مجلس اتخاذ می شود، 
در جلسه شورای هماهنگی مطرح کند؛ هر تصمیمی باید در چهارچوب قوانین و مجوز اختیارات مقام معظم رهبری به شورای هماهنگی سران قوا باشد.»محمد 
حسین فرهنگی« ادامه داد: بسیاری از نمایندگان درباره مسائلی که در ســتاد هماهنگی شورای اقتصادی سران قوا درباره موضوعاتی که تحت عنوان گشایش 
اقتصادی درباره بحث عرضه نفت در بورس مطرح شده بود، ابهاماتی داشتند و در جلسه غیر علنی روز گذشته این موضوع بررسی شد.وی افزود: رییس مجلس 
شورای اسالمی در این جلســه توضیحاتی درباره مباحثی که در ستاد هماهنگی سران قوا مطرح شــد، ارائه کرد و گفت که کلیات این موضوع در جلسه شورای 
هماهنگی به تصویب رسید و جزئیات آن به جلسه بعدی موکول شده است.سخنگوی هیئت رییســه مجلس  با بیان اینکه رسانه ای شدن جزئیات این طرح 
پیش از نهایی شدن جای تعجب دارد،  گفت: روسای کمیسیون های برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون اقتصادی و ۱۰ نفر از نمایندگان به قید قرعه اظهاراتی 

را مطرح و به نکات مهمی اشاره کردند.

نقل قول روز

وز عکس ر

امضای اولین قرارداد 
همکاری میان امارات 

و اسرائیل پس از 
توافق صلح

شــرکت»اپکس«امارات اعالم کرد 
که به منظور همکاری در زمینه توسعه 
تحقیقات و پژوهش های مربوط به 
ویروس کرونا، یک توافق نامه تجاری 
استراتژیک را با گروه اسرائیلی »ترا« 

امضا کرده است.

 توئیت سایت رهبر انقالب درباره مذاکره
 با آمریکا

حساب توئیتری سایت رهبر انقالب، در آستانه سالروز کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، بخشی از 
فرمایشات معظم له در خصوص دشــمنی دیرینه آمریکا با ایران را بازنشر کرد.حساب توئیتری 
سایت رهبر انقالب بخشی از فرمایشــات ایشــان در خصوص کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ را 

بازنشر کرد.
در ایــن پیــام توئیتــری آمــده است:»دشــمنی آمریــکا بــا ایــران، از #کودتای۲۸مــرداد 
۱۳۳۲ اتفــاق افتــاد و تــا انقــالب اســالمی ادامــه داشــته اســت.«»جمهوری اســالمی 
راه ورود و نفــوذ دوبــاره آمریــکا بــه ارکان کشــور را بســته؛ ایــن منــع از مذاکــره یکــی 
لبتــه بــرای  آمریکایی هــا خیلــی   از ابزارهــای بســتن راه ورود آمریکاســت؛ ایــن ا

سخت است.«

 جوان ترین سخنگوی وزارت خارجه
 منصوب شد

 جلســه تودیع و معارفه ســخنگویان قبلی و جدید وزارت امور خارجه کشــورمان برگزار و ســعید 
خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان شــد.خطیب زاده و دوازدهمین و جوان ترین 
سخنگوی وزارت خارجه از زمان انقالب اســالمی تا به حال است.سید عباس موسوی، سخنگوی 
سابق وزارت امور خارجه نیز به عنوان سفیر جدید ایران در جمهوری آذربایجان منصوب شده است.

خطیب زاده که سابقه فعالیت دیپلماتیک ۲۱ ساله دارد، پیش از این معاون پژوهشی و مطالعاتی 
مرکز مطالعات سیاســی و بین المللی وزارت امور خارجه بوده است. وی، فارغ التحصیل مدرسه 
عالمه حلی تهران و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اســت. همچنین در رشته علوم 

سیاسی و روابط بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس فارغ التحصیل شده است.
خطیــب زاده در ســمت هــای مختلــف از جملــه به عنــوان مدیــر جلســه انگلیســی وزارت 
امور خارجه، مدیر مســئول انتشــارات وزارت امور خارجه، سرپرســت دفتر مطالعات، مشــاور 
معــاون آمــوزش و پژوهــش وزارت خارجه، دیپلمــات در کانــادا و آلمــان و نهایتا بــه عنوان 
 معــاون پژوهشــی و مطالعاتــی مرکز مطالعــات سیاســی و بیــن المللی مشــغول فعالیت 

بوده است.

 نامه سران دو قوه به رهبرانقالب 
در مخالفت با تصمیم دولت

نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت: قوای مقننه و قضائیه در نامه ای به رهبر معظم انقالب ضمن 
اعالم مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق ســلف نفتی در بورس عنوان کردند که 
این تصمیم مغایر با تصمیم اتخاذ شده در شورای اقتصادی سران سه قوه است.ابوالفضل ابوترابی 
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی  ادامه داد: قوای مقننه و قضائیه در نامه ای خطاب 
به رهبر معظم انقالب ضمن اعالم مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی 
در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیمی است که در جلسه شورای سران سه قوه برای 

این منظور اتخاذ شده است.
وی افزود: در جلســه شــورای ســران قوا تصمیم بر این شــده تا نفت به صورت واقعی در بورس 
خرید و فروش شود و نه این که اوراق به فروش رســد و دولت بعدی مقروض شود.نماینده مردم 
نجف آباد در مجلس شورای اســالمی اظهار داشــت: نمایندگان با این تصمیم دولت مخالفند و 
 معتقدند که این تصمیم )فروش اوراق ســلف نفتی در بورس( کشــور را بیش از پیش با مشکل

 مواجه می کند.

کافه سیاست

معاون رییس جمهور:

داخلی ها مراقب باشند 
درگیر جریان تحریف 

نشوند
معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه 
باید دقت داشــته باشیم داخلی ها درگیر 
جریان تحریف نشوند، گفت: بعضی مواقع 
افراد ممکن اســت ســوء نیتی نداشته 
باشند که در این شــرایط باید هوشمندانه 

عمل کرد.
حســینعلی امیــری، معــاون پارلمانی 
رییس جمهور در رابطه با بخشی از بیانات 
مقام معظم رهبــری در روز عیــد قربان 
پیرامون جریان تحریــف و تحریم اظهار 
داشت: فرمایشــات مقام معظم رهبری 
مانند همیشــه دقیق، ظریف، راهبردی و 
چراغ راهنمای همه ما در کشور است. وی 
عنوان کرد: اشارات ایشان از موضع رهبری 
بسیار حکیمانه، داهیانه و هوشمندانه بود 
و همه باید تابع فرمایشات ایشان باشیم.

معــاون پارلمانــی رییس جمهــور تاکید 
کرد: عــده ای در خارج از کشــور از جمله 
معاندین، دشمنان و به ویژه منافقین که 
دست شان به خون بیش از ۱۷ هزار نفر از 
فرزندان این کشــور آلوده است، به دنبال 

ناکارآمدی نظام هستند.
امیری تصریح کرد: در داخل کشــور نیز 
ما باید بســیار دقت و توجه داشته باشیم 
تا خدای نکرده خواســته یا ناخواســته 
افرادی درگیــر تحریف نشــوند. بعضی 
مواقع افــراد ســوء نیتی هــم ندارند و 
ناخواســته و ندانســته ممکن است در 
مســیر برنامه های دشــمن قــرار گیرند 
که در این شــرایط باید هوشمندانه عمل 
کــرد. وی در پایان خاطرنشــان کرد: در 
شــرایط اعمال تحریم هــای ظالمانه که 
بی تعارف ســختی های زیادی هم برای 
ما ایجاد کرده، عزت، شرف و غیرت دینی 
و ملی مردم توانسته است این شرایط را 
قابل تحمل کند و این ها در ســایه رهبری 
حضرت آیــت ا... خامنــه ای قابل تحقق 

است.

با وجود  فارس  ی عربی حاشیه خلیج  دولت ها
اختالفات داخلی که به ویژه با قطر دارند، اسرائیل را 
نقطه مشترک خود می دانند و همین مسئله می تواند 
منامه و مسقط را در صف بعدی عادی سازی روابط با 

اسرائیل، پس از ابوظبی قرار دهد

بین الملل
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در نشست گفت وگوی دولت با بخش خصوصی مطرح شد:

صنعت گردشگری آسیب پذیر ترین بخش در دوران کرونا
در نشست گفت وگوی دولت با بخش خصوصی، راهکار های توسعه صنعت گردشگری استان به عنوان 
آسیب پذیرترین بخش در دوران کرونا و پسا کرونا بررسی شد.مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی  

و گردشگری استان در این نشست با بیان 
اینکه از آغاز شیوع کرونا تاکنون هرماه به 
صنعت گردشگری استان بیش از ۲هزار 
میلیارد ریال خســارت وارد شده است، 
گفت: در حــال حاضر در حــوزه صنعت 
گردشگری استان با چالش جدی مواجه 
هســتیم.فریدون اللهیاری با اشــاره به 
اینکه اســتان اصفهــان دارای ۱۵۰هتل، 
۴۴۰ اقامتگاه بوم گردی، ۷۰هتل سنتی، 
۱۵۰خانــه مســافر و ۲۳۰مهمانپذیــر با 

۳۵هزار تخت است، افزود: باید موضوع گردشگری مورد بررسی قرار گیرد.استاندار اصفهان هم در این 
جلسه با بیان اینکه موضوع گردشگری محور توســعه استان است، افزود:این صنعت اولویت اصلی 
در صنعت آمایش سرزمینی اســت چرا که رتبه نهم شهر های تاریخی دنیا و پایتخت صنایع دستی و 
گردشگری است.عباس رضایی، آسیب پذیرترین بخش در دوران کرونا را بخش گردشگری دانست 

و گفت: تشکیل کارگروه ویژه برای احیای گردشگری در دوران کرونا و پسا کرونا بسیار مهم است.

صدور 780 مجوز  سرمایه گذاری در شهرستان اصفهان
تعداد مجوز های سرمایه گذاری در شهرستان اصفهان به بیش از ۷۸۰ مجوز رسید.رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان گفت: حدود ۱۵۰ طرح توسعه برای واحد هایی که از قبل ایجاد شده 
همچنین مجوز توسعه برای ســرمایه گذاری های جدید در این شهرستان وجود دارد.ایرج موفق، 
طرح های تولید الیاف، پوشاک و نخ پنبه ای و الیاف مصنوعی، آبگرمکن خورشیدی، رزین پلی استر 
غیر اشباع، انواع منسوج بی بافت و الستیک خودرو، پمپ آب خودرو و تولید پارچه چادر مشکی را از 
اولویت های سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید بیان کرد.وی با اشاره به اینکه حدود ۱۲۶ میز 
توسعه صادرات برای هر کاال در کشور وجود دارد، اضافه کرد: تعداد این میز ها در استان اصفهان، ۱۰ 

میز از جمله طال، نساجی، سنگ های قیمتی در مرکز استان است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان:

آفت های قرنطینه ای مزارع اصفهان تحت کنترل قرار گرفت
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: برای کنترل آفت های قرنطینه ای 
نظیر مگس مدیترانه ای و آتشک، اقداماتی در شهرستان های کاشان، اصفهان و سمیرم انجام شده 
است.محمودرضا افالکی با اشاره به اینکه آفت مگس میوه مدیترانه ای برای نخستین بار در سال ۵۴ 
شمسی در کشور گزارش شد، اظهار داشت: این آفت در استان اصفهان در ابتدا در شهرستان کاشان و 
سپس در شهرستان های کویری و مرکزی استان اصفهان ثبت شد.وی افزود: این آفت با توجه به تنوع 
و تعدد میزبان می تواند بالغ بر ۳۵۰ محصول باغی را مورد هجمه قرار دهد و سرعت انتشار آن بسیار 
سریع است و تمام استان های کشور درگیر این آفت خواهند بود؛ اگر اقدامات قرنطینه ای انجام نشود 
سطح وسیعی از عرصه های کشاورزی دچار خسارت خواهد شد.افالکی با بیان اینکه سابقه ورود این 
بیماری در استان اصفهان به بیش از یک دهه گذشته بر می گردد، تصریح کرد: این بیماری در ابتدا در 
شهرستان های شاهین شهر و نطنز گزارش شد که در اثر انتقال نهال آلوده و حشرات به ویژه زنبور عسل 

که با حمل عامل بیماری روی بدن خود، باعث انتشار باکتری می شوند.

۷ درصد از تولید ناخالص ملی استان به بخش کشاورزی اختصاص دارد؛

ُکند؛ اما امیدوار کننده

توسعه کمی و کیفی بخش کشــاورزی به ویژه رشد هدفمند صادرات 
آن به عنوان مهم ترین بخش کشور از حیث تامین امنیت غذایی داخل 
و تامین کننده بخشی از ســبد صادرات غیرنفتی، نیازمند همگرایی و 
هم افزایی همه ارکان اجرایی و قانونگذاری کشــور بــرای اتخاذ تدابیر 
راهگشــا و به کارگیری موثر امکانــات و ابزار ها بوده کــه در این میان، 
حمایت از جامعه بهره بردار پرتالش و کشاورزان زحمتکش این بخش نیز 
مدنظر است.بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، صادرات محصوالت 
کشاورزی کشــور در چهار ماه نخست امسال نســبت به دوره مشابه 
پارسال از نظر ارزش و وزن به ترتیب ۱۶ و ۲۵ درصد و صادرات محصوالت 
صنایع غذایی نیز در همین دوره از نظر وزن ۱۱ درصد رشد نشان می دهد.

زمین های کشاورزی اصفهان ۵۶۸ هزار هکتار برابر ۵ درصد از مساحت 
اســتان و ۳.۹ دهم درصد از اراضی کشور است، ۱۸۵ هزار نفر در بخش 
کشاورزی این استان فعالیت می کنند و ۱۱ درصد از اشتغال و ۷ درصد 
از تولید ناخالص ملی استان به بخش کشاورزی اختصاص دارد.آمار 
نشــان می دهد ۱۲۳ هزار هکتار اراضی بخش کشــاورزی اصفهان به 
سیســتم های نوین آبیاری مجهز شــده اند که اجرای ۴۱ درصد از این 
سیســتم ها با وجود محدودیت مالی دولت تدبیر و امید انجام شــده 
است که این اقدامات همچنان ادامه دارد.توجه دولت به توسعه کشت 
گلخانه ای در سال های اخیر به مراتب بیش از پیش خود را نشان داد که 

این امر در استان اصفهان متبلور شد.مشاهده میزان وسعت، تولیدات، 
فعالیت های مربوط به کشــت گلخانه ای در اصفهان حاکیست که این 
بخش نسبت به آغاز فعالیت تدبیر و امید حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته 
اســت که با ادامه حمایت ها می توان شاهد رشد ســاالنه این صنعت 
حیاتــی در تامین مواد غذایی مــورد نیاز مردم بود. آلمــان، انگلیس، 
هلند، کرواسی، گرجســتان، اســترالیا، کانادا، کره جنوبی، ارمنستان، 
کویت، آمریکا، چین، هند، مالزی، سنگاپور، آذربایجان، ترکمنستان، 
تاجیکستان، ازبکستان، بحرین، پاکستان، قطر، عربستان، سومالی، 
قزاقســتان، عراق، افغانســتان، عمان، سودان و ســومالی از مقاصد 
صادرات کشاورزی و دامی استان اصفهان به شمار می روند.از مهم ترین 
محصوالت صادراتی کشــاورزی و دامی اصفهان به مقصد کشور های 
خارجی می توان بــه حیوانات زنــده مانند مرغ، خــروس، بوقلمون، 
پرندگان شکاری )به منظور امور تحقیقاتی( ماهی، گوشت مرغ، تخم 
مرغ، میگو، شیر خشک، لبنیات، عسل، صیفی جات، خشکبار، زعفران، 
انواع میوه مانند زردآلو، هلو، انواع شــیره، لعاب و مــواد غلیظ کننده، 
انواع روغن مانند روغن بادام و سویا، قند و شکر، انواع شیرینی، انواع 
خمیر، رب گوجه فرنگی، فرآورده های غذایــی مرکب، آبمیوه، گالب و 
انواع وسایل و دستگاه های کشاورزی و همچنین تجهیزات گلخانه ای 
اشاره کرد.رییس سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان با اشاره به جهش 

تولید شعار سال ۹۹ افزود: تحقق این راهبرد مستلزم شناسایی موانع و 
رفع آن است و پس از آن آسان سازی صدور مجوز ها راهکاری مناسب 
برای ورود هرچه بیشــتر بخش خصوصی خواهد بود.مهرداد مرادمند 
به لزوم کاهش زمان بری صدور مجوز ها اشاره و تصریح کرد: برای این 
مقوله هم برنامه ریزی شده تا در سال ۹۹ روند امور، حذف استعالم های 
غیرضروری، رفع انحصار، مکاتبه ها و درخواست ها به حداقل خود برسد.

وی، اهمیت افزایش بهره وری این صنعت را نیازمند بهبود ساز و کار ها 
دانست و گفت: باید شرایطی مهیا کنیم که سود حاصل از بهبود اوضاع 
کشاورزی به جیب خود مردم بازگردد تا مشــتاقانه سرمایه خود را در 
صنعت کشــاورزی به چرخش درآورند.مرادمند استفاده حداکثری از 
ظرفیت های مردمی را الزم برشــمرد و افزود: وزارت جهاد کشــاورزی 
برای تحقق شعار امســال دو برنامه راهبردی اصلی را دنبال می کند که 
یکی از آن ها در ســطح ملی و دیگری در ابعاد استانی است.وی اضافه 
کرد: اصالح فرآیندها، کاهش سود تسهیالت و حمایت های بیمه ای از 
جمله راهبرد های وزارتخانه اســت که تحقق آن با همکاری و مشارکت 
سایر نهاد ها محقق خواهد شد.رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
همکاری هرچه بیشــتر وزاتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نیرو را 
خواستار شد و گفت: مساعدت این دو نهاد تاثیر زیادی در تحقق شعار 

جهش تولید در صنعت کشاورزی دارد.

درنشست تخصصی توسعه صادرات با کشور سوریه 
که با حضور مشــاور معاون اول رییس جمهور و دبیر 
ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه و 
رییس کمیسیون تجارت، خدمات و توسعه ارتباطات 
اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، عنوان شد که اکنون 
فرصت حضور ایران در بازار سوریه فراهم است. احمد 
پزنده، رییس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات 
اتاق بازرگانــی اصفهان در این نشســت که به صورت 
وبینار برگزار شــد، ضمن راهبردی خوانــدن ارتباط با 

کشور سوریه، برنامه ریزی مستمر برای ارتباط بیشتر 
با این کشور را از برنامه های جاری کمیسیون تجارت، 
خدمات و ارتباطات بر شمرد.وی همچنین با اشاره به 
راه اندازی میز عمان در اتاق بازرگانی اصفهان، ازآمادگی 
کمیســیون تجارت برای راه اندازی میز کشــورهای 
سوریه و عراق خبرداد و یکی از مهم ترین وظایف این 
میز را اعتبارســنجی بازرگانان سوری دانست که این 
مهم با همکاری ستاد توســعه روابط اقتصادی ایران 
با عراق و سوریه تحقق خواهد یافت.حسن دانایی فر 
، نیزبا بیان اینکه سطح روابط اقتصادی ایران و سوریه 
به اندازه سطح روابط سیاســی، امنیتی و نظامی دو 
کشور نیست، یکی از مهم ترین دالیل این امر را ضعیف 
بودن روابط بخش خصوصی دو کشور دانست. دبیر 

ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه، 
با تاکید بر اینکه اتاق های مشترک بازرگانی تجلیگاه 
روابط اقتصــادی بخش خصوصی هســتند، گفت: 
عمر تشــکیل اتاق مشــترک ایران و ســوریه به یک 
سال نرسیده و این یکی از دالیل ضعف روابط بخش 
خصوصی با سوریه است. وی ابراز امیدواری کرد که با 
اقدامات بخش خصوصی و همت اتاق ایران، فراهم 
شدن فرصت حضور فیزیکی بخش خصوصی در بازار 
سوریه، مقدمه توسعه روابط اقتصادی دو کشور شود. 
وی از انجام اقداماتی به منظور فراهم ســازی بستر 
برقراری پروازهای بیشــتر و کاهش زمان رفت و آمد 
خط کشــتیرانی و تهیه آیین نامه اجرایی راه ترانزیت  

خبر داد. 

درنشست تخصصی توسعه صادرات با سوریه عنوان شد:

فرصت حضور ایران در بازار سوریه فراهم است

چهره  روز

 باید شرایطی مهیا کنیم که سود حاصل از بهبود اوضاع 
کشاورزی به جیب خود مردم بازگردد تا مشتاقانه 

سرمایه خود را در صنعت کشاورزی به چرخش درآورند

 استقبال از پرندگان خشمگین
 در شرایط کرونایی

شــرکت روویو اینترتینمنت که ســازنده مجموعه بازی موبایلی پرندگان خشمگین است، از رشد 
۱۶۰ درصدی سود عملیاتی سه ماهه دوم خود به دلیل کشــش بیشتر کاربران به سوی بازی های 
ویدئویی در شرایط قرنطینه کووید ۱۹ خبر داد.کاتی لوورانتا، مدیرعامل شرکت روویو اینترتینمنت 
در بیانیه ای اظهار کرد که این شرکت تحت تاثیر عملکرد قوی بازی های کلیدی خود، به رکورد باالی 

درآمد بازی رسیده است.
 تاثیر کلی پاندمی کووید ۱۹ که در سطح باالتر دانلودها، شمار کاربران روزانه فعال و مشارکت کاربران 
در بازی قابل مشاهده بود، در اواخر آوریل به اوج رسید.ســود عملیاتی این شرکت فنالندی که در 
ســال ۲۰۱۷ ســهامش را در بورس عرضه کرد، به ۱۳.۸ میلیون یورو افزایش یافت اما درآمدش 
به دلیل درآمد کمتر فیلم هــا، ۳.۶ درصد کاهش پیدا کــرد و به ۶۹.۲ میلیون یورو رســید.درآمد 
 این شــرکت از پرندگان خشــمگین ۲۸.۸ میلیون یورو بود که ۱۵ درصد نســبت به سه ماهه اول

 افزایش داشت.

 هند، استفاده از کشتی های چینی برای تجارت نفت 
را متوقف کرد

همراه با ایجاد تنش در روابط هند و چین، شرکت های نفتی دولتی هند قراردادهای چارتری خود 
با نفتکش های با مالکیت یا پرچم چینی را در صــادرات و واردات نفت و محصوالت نفتی متوقف 

کرده اند. 
منابع آگاه به بلومبرگ گفتند که کشــتی های تحت مالکیت چین یا به ثبت رســیده توسط چین 
نمی توانند در مناقصه نفتکش هایی که نفت خام به هند وارد می کنند یا محصوالت پاالیشــگاهی 
را از هند صادر می کنند، شرکت کنند.عالوه بر این شرکت های نفتی بزرگ دولتی هند همچنین در 
نظر دارند از تامین کنندگان و تاجران نفت خود بخواهند برای انتقال نفت خام به آنها از کشتی های 
چینی به صورت چارتری استفاده نکنند.طبق آن چه مدیران نفتی هند به بلومبرگ گفتند، شرکت های 
هندی اغلب از کشــتی های چینی به صورت چارتری برای انتقال محموله های ال ان جی استفاده 

می کنند.

 اوپک، برآورد تقاضای نفت در سال 2020 را
 کاهش داد

اوپک برآورد تقاضای نفت در ســال ۲۰۲۰ را کاهش داد و درباره بهبود تقاضا در سال ۲۰۲۱ به دلیل 
ویروس کرونا ابراز تردید کرد. برآورد سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در روز چهارشنبه 
)۲۲ مردادماه( نشان داد افت تقاضای جهانی نفت در ســال ۲۰۲۰ به مراتب شدیدتر از پیش بینی 
پیشین این ســازمان خواهد بود. این تغییر برآورد به دلیل آثار ویروس کرونا و شک و تردیدهای 
موجود درباره بهبود تقاضا در ســال آینده میالدی رخ داد که حمایت این ســازمان از بازار را به طور 

بالقوه ای دشوارتر می کند.
اوپک در گزارش ماهانه خــود اعالم کرد تقاضای جهانــی نفت ۹ میلیون و ۶۰ هزار بشــکه در روز 
کاهش می یابــد. این رقم در گزارش پیشــین این ســازمان ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار بشــکه در روز 
پیش بینی شده بود.براســاس این گزارش، تحوالت قیمت نفت و فرآورده های نفتی در نیمه دوم 
ســال ۲۰۲۰ همچنان تحت تاثیر نگرانی از موج دوم ویروس کرونا و ســطح باالی ذخیره ســازی 
جهانی خواهد بود.برآورد اوپــک در تازه ترین گزارش این ســازمان درباره بهبــود تقاضا تغییری 
 نکــرد و در عین حــال پیش بینی کــرد تقاضای نفــت در ســال ۲۰۲۱، ۷ میلیون بشــکه در روز

 افزایش می یابد. 

کافه اقتصاد

اخبار

رییس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت:اخذ مجوز بهداشــتی برای جابه جایی دام و فرآورده های خام دامی در استان 
اصفهان ضروری اســت.منصور کیمیایی با اشــاره به اینکه جا به جایی دام، فرآورده های خام دامی، نهاده های خوراک دام، مســتلزم مجوز بهداشتی حمل از 
دامپزشکی است، اظهار داشت: به استناد ماده چهار آیین نامه چگونگی کنترل بهداشتی تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فرآورده های خام دامی، 
مصوب هیئت وزیران در سال ۷۳، همانند سال های گذشته، نیازمند اخذ مجوز بهداشتی از اداره کل دامپزشکی و شبکه دامپزشکی شهرستان هاست.وی افزود: 
به منظور سهولت و ممانعت از تمرکز گرایی بهره برداران می توانند با مراجعه به بخش های فنی و دامپزشکی همان واحد درخواست خود را مطرح و نسبت به اخذ 
مجوز اقدام کنند.وی با بیان اینکه در حال حاضر صادرات دام زنده به خارج از کشــور ممنوع است، گفت: چنانچه با تغییر سیاست صادرات دام زنده به خارج از 
کشور فراهم شود همین روال اجرایی خواهد بود.رییس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان افزود: این مجوزها به منظور کنترل و 
نظارت بهداشتی بر دام، طیور، آبزیان و فرآورده های خام دامی صادر و همه خودروهای دارای مجوز حمل بهداشتی از دامپزشکی نیاز به اخذ بارنامه از شرکت های 

باربری و گواهی بهداشتی-قرنطینه ای حمل از ادارات دامپزشکی شهرستان ها هستند.

صادرات دام همچنان ممنوع است

پورشه 2021 رکورد 
بنز را شکست 

در پی اعــالم خبر شکســته 
شــدن رکورد ســرعت اختیار 
 AMG GT مرســدس بنــز
توسط پورشــه جدید پانامرا، 
تصاویری غیر رســمی از مدل 
جدید ۲۰۲۱ این خودرو منتشر 
شــده اســت. گفته می شود 
این مدل پرچم دار نســل دوم 

پورشه پانامرا خواهد بود.

وز عکس ر

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

ورود اصفهان به دوران 
فراصنعتی در گرو توجه 
اساسی به صادرات است

رییس اتاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی اصفهان گفت:استان اصفهان 
به شرطی وارد دوران فراصنعتی می شود 
که صادرات آن مورد توجه اساســی قرار 
گیرد.وی با بیــان اینکه بیش از ۵۰ درصد 
ارزش ناخالــص داخلی اســتان مربوط 
به بخش خدمــات اســت، تصریح کرد: 
برای رونق گردشــگری نه تنهــا صاحبان 
ذی نفع حوزه گردشگری یعنی هتلداران و 
رستوران داران باید مورد توجه قرار گیرند 
بلکه آحاد مردم باید بدانند گردشــگری 
تاثیر اقتصادی برای ما دارد.گلشــیرازی 
با اشــاره به اینکه محور صنعت به عنوان 
اولویت های توسعه در استان است، گفت: 
شرط صنعتی بودن، بازار داشتن است از 
این رو باید به رونق کسب و کار ارزان توجه 
کنیم.صنایعی را در چهار دهه گذشته ایجاد 
کردیم که قوانین بــازار داخلی را به خوبی 
فراگرفتیم، اما همچنان با نحوه صادرات 
با مشکل مواجه هســتیم.وی ادامه داد: 
باید رسانه در کنار کمیسیون ها و شورا های 
اتاق قرار بگیرد در ایــن صورت می توان از 
اتاق بازرگانی به عنوان اتاق رونق کسب و 
کار و اتاق نسل دوم یاد کرد. به گفته وی، 
تشــکیل این میز عالوه بر رفع مشکالت 
فعاالن اقتصادی اســتان سبب افزایش 
میزان رفع تعهدات ارزی و بازگشــت ارز 
به کشــور از یکســو و همچنیــن کاهش 
چشــمگیر مراجعات فعــاالن اقتصادی 
و اعضای اتاق اصفهان بــه بانک مرکزی 

شده است.
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صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری
 همراه با سوگواران  امام حسین )ع(

هم زمان با ماه محرم، صداوســیمای چهارمحــال و بختیاری با تهیه 
و پخش ویژه برنامه  های متعددی با مردم ســوگوار اســتان همراه 
می  شــود.به گزارش روابط عمومی رســانه ملی، در شــبکه استانی 
سیمای جهان بین، ویژه برنامه »شهر عشق« با هدف بررسی زندگی 
و ســیره امام حســین)ع( و یاران با وفایش روی آنتن می رود. این 
برنامه به منظور معرفی و ترویج فرهنگ عاشــورایی، تبیین فلسفه و 
اهداف قیام این امام همام، بررسی ریشه ها، علل و پیامدهای واقعه 
کربال، نقش و اثرگذاری بصیرت در حماسه عاشورا، جایگاه امام)ع( 
در ترویج دینــداری و والیتمداری و فضیلت امر بــه معروف و نهی از 
منکر تولید و پخش می شود. برنامه »شــهر عشق« با هدف نمایش 
مراسم و آیین های عزاداری مردم استان در ایام سوگواری ماه محرم 
در بخش های مداحی و مرثیه ســرایی، معرفی پیرغالمان حسینی، 
شعر عاشــورایی و تهیه گزارش از هیئات مذهبی و آیین های عزاداری 
مردم نقاط مختلف استان روی آنتن می رود. این برنامه با برنامه های 
مذهبی، پیامک و کارشــناس مذهبی به تهیه کنندگــی و کارگردانی 
داریوش نیکبخت و با اجــرای ابوالفضل هادی پــور در دهه اول ماه 
محرم هر شب ساعت 21 به مدت 60 دقیقه به صورت زنده از سیمای 

جهان بین پخش می  شود.
برنامه »عقیــق« نیز ویژه تاســوعا و عاشــورای حســینی، با هدف 
تبیین فضایل و ویژگی های اخالقی حضرت امام حســین و حضرت 
ابوالفضل)ع( و تبیین اهداف حماســه عاشــورا پخش می شود.این 
برنامه با بخش های مرثیه خوانی، کارشناســی، گــزارش، نماهنگ، 
شعرخوانی شاعران هم استانی و میان برنامه در شب های تاسوعا و 
عاشورا از ساعت21 به مدت45 دقیقه روی آنتن می رود. تهیه کننده 

این برنامه صالح جلیلی و مجری آن جمال خدابخشی است.
همچنین پخش 460 عنوان برنامــه تامینی در قالب فیلم تلویزیونی، 
سینمایی، سریال، مســتند، میان برنامه، نماهنگ، موشن گرافیک و 
پویانمایی در ایام سوگواری ماه محرم از دیگر تدارکات سیمای جهان 

بین به شمار می آیند.
در شبکه اســتانی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری هم ویژه برنامه 
»اینجا کربالســت« با هدف زنده نگه داشــتن قیام خونین کربال، به 
بررسی اهمیت ترویج فرهنگ عاشورا و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت، 
تبیین حماســه حســینی و بررســی درس ها و عبرت های عاشورا 
می پردازد. این برنامه در بخش های متنوع از جمله معرفی یاران امام 
حســین)ع(، عبرت های عاشورا، شعرخوانی شــاعران هم استانی، 
مباحث کارشناســی، گزارش همکاران افتخاری از عزاداری های نقاط 

مختلف اســتان، مداحی و گفتار موضوعی به تبییــن ابعاد قیام امام 
حســین)ع( می پردازد و در دهه اول ماه محرم به تهیه کنندگی زهرا 
اسماعیلی و گویندگی حامد ایرج پور و مریم خلجی هر شب ساعت21 

به مدت60 دقیقه از رادیو جهان بین پخش می شود.
برنامه »با نوای کاروان« نیز با رویکرد بررســی شــعر شاعران آیینی 
استان در خصوص ماه محرم و امام حســین )ع( و شرح »گنجینه 
االســرار« عمان ســامانی، یکی دیگر از ویژه برنامه های رادیو جهان 
بین اســت که در دهه اول ماه محرم به تهیه کنندگی کبری حیدری و 
گویندگی زهرا خنکداری از ســاعت20:30 به مــدت30 دقیقه پخش 

می شود.
معاونت خبر مرکز چهارمحــال و بختیاری نیز هم زمان با ماه محرم با 
تولید گزارش هایی با محور پویش سراسری »هر خانه یک حسینیه«، 
گزارش هــای خبری با موضوع اســتقبال مردمی و آماده ســازی و 
برنامه های هیئت ها، تکایا و حســینیه های مختلف با لحاظ شرایط 
کرونا برای برگزاری آیین هــای عزاداری، تولیــد و پخش گزارش با 

محوریت آداب و رسوم مردم نقاط مختلف استان در ماه محرم، پخش 
تمامی رویدادهای خبری مرتبط با این ایام در ســطح شهرستان ها و 
مرکز استان و پوشش مراسم عزاداری روزانه نقاط مختلف استان با 
در نظر گرفتن دستورالعمل های بهداشتی در بخش های خبری 20 و 

23 تلویزیون با مردم سوگوار استان همراه می شود.
اقدامات معاونت فضای مجازی صدا و ســیمای اســتان هم شامل 
ایجاد صفحه ویژه در وب سایت مرکز، استفاده از ظرفیت اپلیکیشن 
جهان بین همراه، پخش زنده مراســم عــزاداری در فضای مجازی، 
تولید پادکست، پوستر، موشــن گرافی، اینفوگراف، استوری موشن، 
فتوکامنت و ویدئو، مشــارکت در اجرای پویش سراسری »هر خانه 
یک حسینیه«، استفاده از ظرفیت آرشــیو و تولیدات کوتاه مناسب، 
بارگذاری محتــوای تولید و تامین شــده در کلیه بســترهای فضای 
مجازی، برگزاری مســابقات مختلف مردمی و اطالع رسانی و نقش 
مکمل صدا و ســیما در فضای مجازی با معرفــی برنامه و بارگذاری 

تولیدات ویژه است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

بازگشت 10 واحد تولیدی به چرخه تولید
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری از بازگشت 10 واحد صنعتی راکد به 
چرخه تولید خبر داد.حمیدرضا فالح گفت: 200 میلیارد ریال اعتبار برای راه اندازی مجدد واحد های 
راکد استان در قالب طرح های جهش تولید مصوب شده اســت.وی، حمایت از صنایع کوچک را از 
اولویت های شرکت شهرک های صنعتی دانست و افزود: عارضه یابی واحد های راکد و نیمه تعطیل، 
کمک به صادرات واحدها، تامین مواد اولیه واحد های صنعتی از طریق سامانه سکو، بردن شرکت ها 
به بورس و فرابورس و حمایت از پایان نامه های مرتبط با صنعت از جمله حمایت های شرکت از صنایع 
کوچک است.مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری، هدف گذاری امسال 
برای رفع موانع تولید در استان را احیای 20 واحد صنعتی اعالم کرد و گفت: مطالعات امکان سنجی 
برای ایجاد خوشه های صنعتی خاتم، ماهیان سردآبی و نســاجی در حال اجراست.فالح، توسعه 
کمی و کیفی و ایجاد زیرساخت شهرک های صنعتی را مهم ترین رسالت شرکت شهرک های صنعتی 
دانست و افزود: در چهارمحال و بختیاری 22 شهرک در حال اجرا و 2۹ شهرک مصوب وجود دارد.وی 
گفت: زمین های در اختیار شهرک های صنعتی استان سه هزار و ۷00 هکتار و سه و نیم درصد از وسعت 
صنعتی کشور است.فالح، با اشاره به آماده شدن هشت ناحیه صنعتی در استان، افزود: با همکاری 
دستگاه های مرتبط، چهار مورد از این تعداد تا پایان امسال به ســرانجام می رسد.وی همچنین به 
راه اندازی مجدد واحد های راکد شــهرک های صنعتی اشاره کرد و گفت: راه اندازی مجدد یک هزار و 
500 واحد صنعتی در سراسر کشور هدف گذاری شده که سهم چهارمحال و بختیاری 20 واحد است.

 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اختصاص 210 میلیارد ریال به طرح های آبخیزداری و 
آبخوان داری 

مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال و بختیاری بــا بیان اینکه تنهــا راه جلوگیری از 
خشکسالی عملیات آبخیزداری و آبخوان داری است، اظهار داشت: ۹0 درصد اقدامات آبخیزداری و 
آبخوان داری چهارمحال و بختیاری در حوزه کارون و 10 درصد در حوزه زاینده رود انجام می شود چراکه 
85 درصد مساحت استان در حوزه کارون قرار دارد.علی محمدی مقدم با اشاره به کم آبی و بی آبی به 
عنوان یکی از چالش های اصلی چهارمحال و بختیاری، افزود: 10 دشت کشاورزی در استان داریم 
که ۹ دشت ممنوعه است، چهار دشت ممنوعه به دلیل برداشت های بی رویه در مصارف کشاورزی، 
شرب و صنعت دچار ممنوعیت بحرانی هســتند.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: خشکسالی های ســال های اخیر موجب افت سفره های زیرزمینی شده اند از 
طرفی ورودی آب  به آبخوان ها نداریم.محمدی مقدم، میزان بارندگی ساالنه استان را ۹ میلیارد و 300 
میلیون مترمکعب اعالم و خاطرنشان کرد: حدود 80 درصد این میزان به دلیل توپوگرافی و شیب دار 
بودن بیشتر مناطق به صورت روان آب از استان خارج می شود.وی عنوان داشت: با توجه به  دستور 
مقام معظم رهبری مبنی بر برداشت اعتبارات از صندوق اعتباری در سال ۹۷ ، مبلغ 20 میلیارد تومان 
و سال گذشته 40 میلیارد تومان به آبخیزداری و آبخوان داری چهارمحال و بختیاری تخصیص یافت.

محمدی مقدم اضافه کرد: از ابتدای امســال 21 میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبخیزداری و 
آبخوان داری استان ابالغ شده که این میزان در طول سال اضافه می شود.وی با بیان اینکه این اعتبار 
به ســه بخش بیولوژیک)جنگل کاری و مرتع کاری( و بیومکانیــک )چاه های فصلی( و مکانیک 
اختصاص می یابد، ادامه داد:  16میلیارد از مجموع 21 میلیارد تومان صرف اقدامات مکانیکی از جمله 
سدهای خاکی و پخش سیالب می شود.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
یادآور شد: سال گذشته در بخش سیالب 106 پروژه آبخیزداری و آبخوان داری به صورت همزمان در 
استان افتتاح شد.وی یادآور شد: امسال نیز در راستای جلوگیری از فرسایش خاک و خروج آب در 

10 شهرستان استان، برنامه های آبخیزداری و آبخوان داری عملیاتی خواهد شد.

بام ایرانبا مسئولان

حصر وراثت
5/149 آقا/خانم معصومه سادات جدی  به شناسنامه شــماره  48784  به شرح دادخواست 
به کالســه 1139/99  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  مهدی تواضعی به شماره شناســنامه  647 در تاریخ   99/2/23  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- معصومه 
 ســادات جدی به ش ش 1260477886 همســر متوفی، 2- محمد حســین تواضعی به 
ش ش 1250571677 فرزند متوفی، 3- کوثر تواضعــی به ش ش 1250830400 فرزند 
متوفی، 4- زینب تواضعی به ش ش 1251471684 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 نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شــد. م الف: 942824 قاضی شعبه ششم شورای 

حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/150 آقا/خانم محبوبه روغنی به شناسنامه شماره  1260404188 به شرح دادخواست به 
کالسه  1051/99  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان     علی شــیر صولت  به شماره شناســنامه  6298 در تاریخ  99/1/19 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محبوبه 
روغنی فرزند فرهاد به ش ش 41410 همســر متوفی، 2- محمد شــیرصولت فرزند علی 
به ش ش 1250362881  ، 3- حسین شــیر صولت فرزند علی به ش ش 1250441791 
فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 942823 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/151 آقا/خانم  عباســعلی رودی به شناسنامه شماره 28 به شــرح دادخواست به کالسه  
1032/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان صغری صحرادوست به شماره شناســنامه  477 در تاریخ  1395/11/7 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- عباسعلی 
رودی فرزند حسینعلی به ش م 1262615259 ، 2- صالحه خاتون رودی فرزند حسینعلی 
به ش م 1262601851 ، 3- مرضیه رودی فرزند حسینعلی به ش م 1262593581 همگی 
فرزندان متوفی والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 942828 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/152 آقا/خانم  نرجس رزاقی شــعرباف  به شناسنامه شــماره   1263444156  به شرح 
دادخواست به کالسه   1098/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  علی آقا رزاقی شعرباف به شماره شناسنامه  303 در تاریخ  98/12/20  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- 
مصطفی رزاقی شعرباف به ش ش 1262031656 فرزند متوفی، 2- نرجس رزاقی شعرباف 
به ش ش 1263444156 فرزند متوفی، 3- فاطمه رزاقی شعرباف به ش ش 1261842162 
فرزند متوفی، 4- ابوالفضل رزاقی شعرباف به ش ش 1261895568 فرزند متوفی، 5- قدسی 
رضازاده به ش ش 1261632834 همسر 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. م الف: 942873 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/153 آقا/خانم کورش داور به شناســنامه شماره  1792 به شــرح دادخواست به کالسه  
909/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
امیراقا داور  به شماره شناسنامه  9396  در تاریخ   99/4/5  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- کورش داور فرزند امیرآقا به ش ش 
1792 ، 2- فاطمه داور فرزند امیر آقا به ش ش 914 فرزندان متوفی والغیر . اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شــد . م الف: 942815 قاضی شعبه ششم 

شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/154 آقا/خانم کبری حیدری علوی  به شناسنامه شماره  2  به شرح دادخواست به کالسه  
1067/99 ش 6  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  علی محمد زارع صدر  به شماره شناسنامه  78 در تاریخ  99/4/8  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- کبری حیدری علوی 
فرزند هدایت به ش ش 2 همسر متوفی، 2- عذرا زارع صدر فرزند مهدی به ش ش 345 ، 
3- فاطمه زارع صدر فرزند مهدی بــه ش ش 187 خواهران متوفی والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف: 942875 قاضی شعبه ششم شورای 

حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/155 آقا/خانم اکبر اعرابی پور به شناسنامه شــماره 860  به شرح دادخواست به کالسه  
703/99   از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان علی آقا اعرابی پور  به شماره شناســنامه  693 در تاریخ   99/1/5  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فاطمه معقولی 
فرزند علی به ش ش 1292 همســر متوفی، 2- حســن اعرابی پور فرزنــد علی آقا به ش 
ش 496 ، 3- اصغر اعرابی پور فرزند علی آقا بــه ش ش 588 ، 4- عباس اعرابی پور فرزند 
علی آقا بــه ش ش 5702 ، 5- اکبر اعرابی پــور فرزند علی آقا بــه ش ش 860 فرزندان 
متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامــه ازمتوفی/متوفیه نزد او 
 باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 942874 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/156 آقا/خانم  احمدرضا شبانی نشلجی  به شناسنامه شماره  1038  به شرح دادخواست به 
کالسه  1125/99 ش 6  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  منسی معمارپور  به شماره شناســنامه  27   در تاریخ  94/9/27  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- مریم شبانی 
نشــلجی فرزند محمدعلی به ش ش44، 2- احمدرضا شبانی نشلجی فرزند محمدعلی به 
ش ش 1038  ، 3- معصومه شبانی نشــلجی فرزند محمدعلی به ش ش 1192 فرزندان 
متوفی والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامــه ازمتوفی/متوفیه نزد او 
 باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 942876 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/157 آقا/خانم علی اکبر صمدیان کاشــانی  به شناسنامه شــماره   1261722132  به 
شرح دادخواســت به کالســه   1149/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خاور احمدی  به شــماره شناســنامه  2401 در 
تاریــخ   74/1/21  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- علی اکبر صمدیان کاشــانی به ش ش 1261722132 فرزند متوفی، 
2- عباس صمدیان کاشــانی به ش ش 1260557510 فرزند متوفی، 3- معصومه خاتون 
 صمدیان کاشــانی به ش ش 1262186102 فرزند متوفی، 4- کبری صمدیان کاشانی به 
ش ش 1260455521 فرزند متوفی، 5- زهره صمدیان کاشانی به ش ش 1260583139 
فرزند متوفی، 6- زهرا صمدیان کاشانی به ش ش 1260403106 فرزند متوفی، 7- حسن 
صمدیان کاشانی به ش ش 1260192148 همسر 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. م الف: 942889 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 

ابالغ دادخواست و ضمائم 
 5/158 آقای حمید رضا سلیمانی، دادخواستی به خواســته الزام به انتقال سند، به طرفیت 
1-علیداد جعفری،  2-مسعود مجلسی  به این شورا تســلیم که به کالسه  132/99  ثبت 
و برای روز 99/7/6  ساعت   16:30 وقت رسیدگی تعیین شــده است نظر به اینکه خوانده 
مجهول المکان می باشد لذا حســب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشــر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل 
می آید جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شــورا مراجعه و در وقت 
مقرر فوق نیز جهت رســیدگی حاضر شــود .  در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده 
محسوب و شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود چنانچه بعد نیازی به آگهی باشد فقط 
 یک نوبت درج و مدت آن ده روز اســت . م الف : 941570   دبیر شعبه دوم شورای حل

 اختالف برخوار
اخطار اجرایی 

5/159 کالسه14/99 ش 3 ح مشــخصات محکوم علیه : نام : 1- ابراهیم کردزنگنه  نام 
پدر:عیدی 2-روح اله شیریان نام پدر: محمدعلی، نشانی محل اقامت :  1-مجهول المکان 
2-علی آباد مالعلی-خ رجائی- کوی آل محمد،  مشخصات محکوم له : نام :رضا فاضل زاده 
حبیب آبادی نام پدر : حسین   نشانی محل اقامت :حبیب آباد-خ شهید رجائی – کوی رودکی 
پالک 2  ،  محکوم به: به موجب رای شماره 102   تاریخ99/3/21 حوزه برخوار شورای حل 
اختالف شهرستان حبیب آباد که قطعیت یافته است .  محکوم علیه محکوم است به : خوانده 
ردیف اول ابراهیم کردزنگنه محکوم اســت به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم 
سند وانتقال رسمی خودرو ســواری پژو RD  1600 مدل 1380 به شماره انتظامی 416 ن 
21 ایران 14 در حق خواهان و خوانده ردیف دوم محکوم است به پرداخت مبلغ 1/975/000 
ریال هزینه دادرسی.ضمنا هزینه اجرای حکم به عهده محکوم علیه می باشد. ماده 34 قانون 
اجرای احکام همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است  ظرف 
10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید  . م الف : 940237 داود صفیان قاضی شعبه اول 

حقوقی شوراهای حل اختالف شهرستان برخوار
ابالغ دادخواست و ضمائم 

احتراما ، بدینوسیله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست آقای احمدرضا حسه زاده 
به طرفیت خانم زهرا احمد شیرازی به خواسته مطالبه به این شعبه تسلیم نموده است که به 
کالسه   121/99 ثبت و برای روز سه شــنبه 1399/06/25  ساعت 17:45  وقت رسیدگی 
تعیین شده است ، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد . لذا حسب ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت چاپ در یکی از روزنامه های کثیراالنشار طبع و نشر می شود 
و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به 
دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود . در صورت عدم حضور 
خوانده دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدا نیازی 
به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است . م الف:949796 مدیر دفتر 

شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان برخوار
ابالغ رای

5/160 شــماره پرونده : 109 / 99 ش 8 ح  شــماره دادنامه تاریخ رســیدگی : 1 / 5 / 99  
درخصوص دادخواســت آقای امین برومند کلهرودی به آدرس شاهین شهر خیابان حافظ 
شــمالی فرعی 5 شــرقی پالک 74 به طرفیت خوانده آقای علی کرمی مجهول المکان 
به خواسته مطالبه 000 / 000 / 20 ریال به انضمام خســارت وارده و هزینه های دادرسی  
گردشــکار با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند 
متعال مبادرت به صدور رای می نماید . بدین شــرح بابت واریز اشــتباه به حساب خوانده 
مبلغ خواسته را مدیون می باشد که علی رغم مراجعات و تماسهای مکرر حاضر به پرداخت 
نمی باشــد لذا تقاضای رســیدگی دارم . با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان 
پاسخ استعالم از بانک مســکن و با عنایت به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه 
در جلسه شــورا حضور نیافته و نســبت به محتویات پرونده ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده 
و دالیلی در خصوص برائت ذمه خویش اقامه ننموده اســت دعــوی خواهان را مقرون به 
صحت تشــخیص داده به اســتناد مواد 198 و 519 و 522 قانون ایین دادرســی مدنی و 

265 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان بابت اصل 
 خواسته و مبلغ 000 / 250 ریال هزینه دادرســی و مبلغ 000 / 45 ریال ابطال تمبر و مبلغ

 000 / 210ریال چاپ روزنامه صادر و اعالم می دارد حکم صادره غیابی  و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وظرف همین مدت قابل تجدید نظر درمحاکم حقوقی 
دادگستری شهرستان شاهین شهر می باشد . م الف: 943656 محسن اعظمی قاضی  

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف  شاهین شهر 

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی دانا صنعت اردستان 
سهامی خاص به شماره ثبت 754 
و شناسه ملی 10861907160 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1399/01/16 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : میثم دیان اردســتانی به شــماره ملی 
1189359251 ، احسان اله مرزبان به شــماره ملی 1189360063 و 
مهران همایونفر به شــماره ملی 1189360527، محســن یزدانیان 
به شــماره ملــی 1189362554 ،فاطمه شــهیدانی به شــماره ملی 
1209881179 بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. روح اله فدائی اردستانی به شماره ملی 1189351536 
به ســمت بازرس اصلی و جواد پویان به شــماره ملی 1189371065 
علی به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
 روزنامــه زاینده رود جهــت درج آگهی های شــرکت انتخاب گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری اردستان )939506(

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی دانا صنعت اردستان 
سهامی خاص به شماره ثبت 754 

و شناسه ملی 10861907160
 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/01/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : احسان اله مرزبان به شماره ملی 1189360063 بسمت 
رئیس هیات مدیره - محسن یزدانیان به شماره ملی 1189362554 و 
مهران همایونفر به شــماره ملی 1189360527 و فاطمه شهیدانی به 
شماره ملی 1209881179 بســمت اعضای هیات مدیره - میثم دیان 
اردستانی به شماره ملی 1189359251 بسمت نایب رئیس هیات مدیره 
و مدیر عامل برای مدت دوســال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد 
مالی و بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسالمی با 
امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیر عامل 
مجری مصوبات هیئت مدیره می باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان 

)939503(

آگهی تغییرات شرکت طالئیه داران کویر زواره سهامی خاص 
به شماره ثبت 215 و شناسه ملی 14006279450 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/12/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرســی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی 
10103512680 و شــماره ثبت 22018 بعنوان بازرس اصلی و محمد ترحمی به 
شــماره ملی 5659950310 بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب 
گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان توســط بازرس قانونی شرکت منتهی به 
سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )941962(
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مدیرکل انتقال خون استان مطرح کرد:

زنگ خطر کاهش ذخایر خونی در استان اصفهان
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: روزانه حدود ۱۱ واحد پالســما کوویدی در مرکز اهدای 
خون اصفهان دریافت می شود، با این شــرایط اکنون ذخیره پالسمای کوویدی استان صفر است.

مجید زینلی با بیان اینکه میانگین روزانه 
حدود ۱۱ واحد پالسما کوویدی در مرکز 
اهدای خون اصفهان دریافت می شود، 
اظهار کرد: آمــار ابتال به کرونــا و نیاز به 
پالسمای کوویدی در اســتان اصفهان 
رو به افزایش اســت و نیاز روزانه مراکز 
درمانی استان نیز بسیار بیشتر از تعداد 
دریافتی پالســما در مرکز انتقال خون 
است و پالســماهای اهدایی جوابگوی 
نیاز مراکز درمانی استان نیست.زینلی با 

بیان اینکه ۹۷ درصد اهدا کنندگان خون مردان هستند، افزود: تنها سه درصد از اهدا کنندگان خون 
زنان هستند، نباید فراموش شــود که نیاز به خون و فرآورده های خونی همیشگی است و به تمام 
گروه های خونی نیاز داریم و اگر افراد مراجعه نکنند تا چند روز آینده با کمبود خون و فرآورده های 

خونی مواجه می شویم.

بسته ویژه تردد معلوالن طراحی می شود
معاون امور توانبخشی بهزیستی کشــور گفت: در حال طراحی بســته ویژه تردد معلوالن هستیم 
که شامل مواردی مانند مناســب سازی وسایل نقلیه، پالک ویژه، ســهمیه ورود به طرح ترافیک 
و سهمیه سوخت است.صفحه رســمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتر با انتشار پیامی 
نوشت: محمد نفریه، معاون امور توانبخشی بهزیستی کشــور خبر داد: در حال طراحی بسته ویژه 
تردد معلوالن هستیم که شامل مواردی مانند؛ مناسب سازی وسایل نقلیه، پالک ویژه، سهمیه ورود 
به طرح ترافیک و سهمیه سوخت است. با طراحی این بسته تا حدودی مشکالت تردد افراد دارای 

معلولیت رفع می شود. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان:
زيرساخت های بازگشايی مدارس در اصفهان فراهم است

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان گفت: هرچند بر این باور هستیم که آموزش های غیرحضوری 
نمی تواند کارکرد حضور در کالس درس را داشته باشد ولی با توجه به وضعیت و شرایط موجود به 
لحاظ تهدید ویروس کرونا، آمادگی کامل برای برگزاری کالس ها به شــیوه آنالین را داریم.محمد 
اعتدادی یادآور شد: شروع سال تحصیلی از ۱۵ شهریور قطعی اســت؛ اما کیفیت عرضه خدمات 
آموزشــی می تواند به صورت حضوری، نیمه حضوری، تلویزیونی، بســته های آموزشی یا شبکه 
»شاد« باشد. وی گفت: در استان اصفهان این آمادگی وجود دارد که تحت هر شرایطی با سناریوهای 
پیش بینی شده  مدارس در موعد مقرر بازگشایی شوند. بازگشایی در وضعیت فعلی شیوع کرونا 
زیرساخت و بستری نیاز دارد که در اســتان فراهم است.اعتدادی ادامه داد: در این دستورالعمل با 
نتیجه گیری از نظرات کارشناســان مختلف آموزش و پرورش استان، طرحی با عنوان حضور زوج 
و فرد و یک هفته در میان دانش آموزان در مدرســه ارائه شده اســت. وی افزود: بر این اساس که 
اگر کالســی ۳۰ دانش آموز دارد، ۱۵ دانش آموز در یک هفته به مدرســه بروند و در هفته بعد گروه 
۱۵ نفری بعدی به مدرسه بروند که این طرح به دلیل امکان مدیریت و نظارت بر نیروی انسانی در 

مدارس است.

جزئیات تازه از سند نقشه راه مدیریت حوزه زاینده رود، خبر از تدوین نگاه کلی و فرا استانی برای احیای این رودخانه می دهد؛

احیای زاینده رود با نگاه ملی

هشــتم مرداد ماه امســال اعالم شــد  پریسا سعادت
جلســه ای با حضور معــاون اول رییس 
جمهور  تشکیل و کلیات نقشه راه مدیریت حوضه آبریز زاینده رود در آن 
جلسه به تصویب رسیده است؛ طرحی که سال هاست مردم، کشاورزان 
و ذی نفعان حوزه زاینده رود چشم به راه آن هستند و هر سال با وعده 
دولتی ها و وزارت نیرو به تعویق افتاده است و حاال دولتی ها می گویند 
مانند نقشــه راهی خواهد بود که هم موجب احیای دوباره زاینده رود 
می شود و هم اختالفات در این حوزه آب ریز را حل و فصل می کند. نکته 
مهم این طرح هم الزام بــه رعایت آن در همه بخش هــا خواهد بود؛ 
موضوعی  که امیدها برای احیای دوباره این رود و رسیدن اصفهانی ها 
به حقابه آنها از این رودخانه را افزایش می  دهــد هر چند در چرایی و 
چگونگی اجرای آن هنــوز ابهاماتی وجود دارد؛ امــا امیدها هنوز باقی 
است. مسئوالن امید دارند مشابه طرحی که برای احیای دریاچه ارومیه 
پیاده کردند و این دریاچه حاال جانی دوباره گرفته، زاینده رود هم با ارائه 

طرحی کلی و چشــم اندازی جامع دوباره سرپا شــود. جهانگیری در 
جلســه تصویب کلیات طرح احیای زاینده رود از امیدهای دولت برای 
موفق بودن این طرح سخن گفت و ابزار امیدواری کرد این طرح بتواند 
مبنای وفاق ملی باشــد و باید همه ذی نفعان حوضــه آبریز رودخانه 

زاینده رود در آن مشارکت داشته باشند.
 امیدی که البته با اختالفات عمیق در میان اســتان های دخیل و ذی 
نفع در زاینده رود اندکی بعید به نظر می رسد مگر آنکه طرحی سفت و 
سخت با الزامات قانونی بدون اعمال نفوذ تدوین شود و همه استان ها 
برای التزام به آن توجیه شوند؛ اتفاقی که اگر هم رخ دهد حتما زمان بر 
و ســخت خواهد بود. احمدرضا الهیجان زاده، معاون محیط زیســت 
دریایی سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است: نقشه راه مدیریت 
حوضه آبریز زاینده رود مانند قانون و یک سند باالدستی است که وجود 
آن می تواند بسیار موثر باشد و تصمیمات سلیقه ای، لحظه ای و تحت 
فشار موثر را کنترل کند.الهیجان زاده که در جلسه کارگروه احیای حوضه 

آبریز زاینده رود برای تصویب نقشــه راه مدیریــت این حوضه حضور 
داشت، افزود: یکی از وظایفی که در نظام نامه کارگروه احیای زاینده رود 
به دبیرخانه کارگروه )وزارت نیرو( محول شد، تهیه نقشه راه مدیریت 
حوضه آبریز زاینده رود بود که وزارت نیرو از سال گذشته برای تهیه پیش 
نویس آن اقدام کرد.وی با اشاره به اینکه نمایندگان وزارت نیرو، سازمان 
حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد 
کشاورزی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان هواشناسی 
کشور، استانداران سه اســتان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد و 
همچنین دو صاحب نظر دانشگاهی اعضای کارگروه احیای زاینده رود 
هستند، افزود: بر این اساس کمیته برنامه ریزی و تلفیق در این کارگروه 
ایجاد شد و نمایندگان سازمان ها برای تهیه و تدوین نقشه راه مدیریت 
حوضه آبریز زاینده رود معرفی شــدند.معاون محیط زیســت دریایی 
سازمان حفاظت محیط در پاسخ به این پرسش که آیا می توان به نقشه 
راه مدیریت حوضه آبریز زاینــده رود برای بهبود وضعیت این حوضه از 
ســراب تا پایاب امیدوار بود؟ تصریح کرد: این نقشه راه مانند قانون و 
یک سند باالدستی است که مجری آن تنها وزارت نیرو نیست و کسی به 

تنهایی نمی تواند آن را اجرا کند.
الهیجان زاده گفت: نقشــه راه مدیریت حوضه آبریز زاینده رود شبیه 
به ستاد احیای دریاچه ارومیه است که همه اعضا تابع تصمیمات این 
ستاد هســتند؛ این نقشه راه تعهدآور است و دســتگاه های نظارتی در 
صورت تخلف و سرپیچی یک عضو کارگروه از تصمیمات می توانند به 
استناد همین نقشه ورود کنند زیرا یک سازمان یا وزارتخانه خارج از این 
کارگروه نمی تواند مستقل تصمیم گیری کند و برای مثال در حوضه به 
رغم ممنوعیت بارگذاری کند یا آب انتقــال دهد و در یک ارگان تصمیم 

مستقل بگیرد، در این صورت پاسخگو خواهد بود.
این تصمیمــات و وعده دولتی ها برای حل مشــکل زاینــده رود اگر 
چه می تواند امید بخش باشــد؛ اما باید توجه داشت که سال هاست 
از وعده همیــن مســئوالن دولتــی در مورد برخــی از اصلــی ترین 
مشــکالت این حوزه از جمله اصالح الگوی کشــت برداشت های غیر 
مجــاز و... می گذرد؛ امــا با وجود تمــام وعده ها هنوز اصل مشــکل 
پابرجاســت. حال باید دید آیا تدوین طرحی جامع خواهد توانســت 
بساط سوءاســتفاده های اســتانی و منطقه ای از زاینده رود را بگیرد 
و یا به محلــی برای گروکشــی و جدال هــای سیاســی و اجتماعی 
بیشتر بدل خواهد شــد؟ نتیجه ای که بدون شــک ارتباط مستقیمی 
 با اعمــال قــدرت حاکمیتی و حــل و فصل ریشــه ای این مشــکل 

خواهد داشت.

رییس ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه اصفهان 
از رقابت ۸۴ هزار و ۴۵۸ داوطلب کنکور سراســری 
۹۹ در استان اصفهان خبر داد و گفت: این داوطلبان 
در ۴۰ حوزه امتحانی در ۲۶ شهرســتان اصفهان با 
هم به رقابت مــی پردازند.محمدرضــا ایروانی در 
خصوص برگزاری کنکور سراســری سال ۹۹، اظهار 
کرد: این آزمون در روزهای چهارشــنبه، پنجشنبه، 
جمعه و شنبه )۲۹،۳۰ و۳۱مرداد و یکم شهریور ماه( 
به صورت همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان 
نیز برگزار می شود.وی افزود: کنکور سراسری ۹۹ در 

استان اصفهان با رقابت ۸۴ هزار و ۴۵۸ داوطلب در 
۴۰ حوزه امتحانی در ۲۶ شهرستان استان اصفهان 
برگزار می شود که ۶۱.۱۴ درصد زن و ۳۸.۸۶ درصد 
مرد هســتند.رییس ســتاد برگــزاری آزمون های 
دانشــگاه اصفهان تصریح کرد: در شهر اصفهان نیز 
۳۹ هزار و ۲۰۰ نفر معادل ۶۰.۳۹ درصد زن و ۳۹.۶۱ 
درصد مرد هســتند که در ۱۰ حوزه در شهر اصفهان 
با هم به رقابت مــی پردازند.ایروانی تصریح کرد: 
داوطلبان کنکور سراسری ۹۹ در استان اصفهان در ۱۰ 
حوزه شامل دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان، 
پیام نور اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
)خوراســگان(، معارف قرآن و عترت، غیرانتفاعی 
شــهید اشــرفی اصفهانی، مهاجر، موسسه راغب 
اصفهانی و چند حوزه آموزش و پــرورش با هم به 

رقابت می پردازند.رییس ستاد برگزاری آزمون های 
دانشــگاه اصفهان در خصوص زمان دریافت کارت 
ورود به جلســه، افــزود: کارت شــرکت در آزمون 
سراسری ۹۹ از روز سه شــنبه، ۲۸ مرداد ماه روی 
سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد 
و داوطلبان می توانند پرینت کارت ورود به جلســه 
را دریافت کنند.ایروانی اضافــه کرد: داوطلبان بعد 
از دریافت کارت ورود به جلســه از صحت اطالعات 
درج شده بر کارت اطمینان حاصل کنند و در صورت 
مغایرت اطالعات با مراجعه به باجه های رفع نقص 
نســبت به ویرایش اطالعات اقدام کنند. همچنین 
باجه رفع نقص کارت شــرکت در آزمون کارشناسی 
ارشد استان اصفهان )به جز شهرستان کاشان( در 

دانشگاه اصفهان فعال است.

رییس ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه اصفهان خبر داد:

رقابت بیش از ۸4 هزار داوطلب کنکور سراسری 99 در اصفهان

بازگشایی مدارس و 
 دانش آموزان 

در سلول انفرادی 
مدارس و مهدکودک هــا در تایلند 
برای جلوگیری از شــیوع ویروس 
کرونا دانش آموزان را در فضاهای 

بسته محصور می کنند.

فیشینگ کارت های بانکی با شگرد طراحی سامانه جعلی سجام
رییس پلیس فتای استان اصفهان به شهروندان هشدار داد مراقب شگرد جدید کالهبرداران سایبری 
به بهانه ثبت نام در سامانه ســجام با اســتفاده از پیامک یا لینک های جعلی باشند.سید مصطفی 
مرتضوی اظهار داشــت: کالهبــرداران 
با ارســال پیامــک جعلی یــا تبلیغات 
اغواکننده در شبکه های اجتماعی به بهانه 
ثبت نــام و صدور کد بورســی، اطالعات 
شخصی و بانکی شــهروندان را دریافت 
و از ایــن طریق اقدام بــه کالهبرداری و 
برداشت از حساب آن ها می کنند.رییس 
پلیس فتای اصفهان افزود: غیر از سامانه 
رسمی و مورد تایید سازمان های مربوطه 
ســایر لینک های متفرقه یا تماس ها و 
پیامک ها قابل اعتماد نیستند و مجرمان سایبری از این طریق اطالعات شخصی و بانکی افراد را به 
سرقت می برند.وی عنوان داشت: متاسفانه برخی از شهروندان هنگام ورود به سامانه ها به نشانی 
سایت توجه نکرده و با جســت وجو از طریق موتورهای جســت وجو و یا رفتن به لینک هایی که در 
شبکه های اجتماعی معرفی شده در دام سودجویان سایبری گرفتار می شوند.مرتضوی به شهروندان 
توصیه کرد: شهروندان صرفا به سامانه های اعالم شده مراجعه و از رفتن به سایر سایت ها و دانلود 
اپلیکیشــن های مختلف جدا خودداری کنند، چرا که ثبت کردن اطالعات در ســایت های متفرقه 

می تواند زمینه سرقت اطالعات هویتی و برداشت غیرمجاز از حساب را فراهم آورد.

فروش امتیاز وام 2 میلیارد ریالی تحت پوشش مامور
رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان اظهار داشــت: در پی وصول اخباری مبنی بــر اینکه زنی با 
معرفی خود به عنوان مامور یکی از سازما ن ها و واگذاری امتیاز وام ۲ میلیارد ریالی از شهروندان در 
شهرستان »لنجان« کالهبرداری می کند، بالفاصله ماموران پلیس آگاهی وارد عمل شدند.سرهنگ 
حسین ترکیان افزود: در بررسی های تخصصی به عمل آمده مشخص شد این زن از ۴ شهروند در 
شهرستان »لنجان«، مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال در ازای واگذاری امتیاز وام ۲ میلیارد ریالی دریافت و 
متواری شده است.این مقام انتظامی بیان داشت: پس از انجام یکسری اقدامات تخصصی این زن 
کالهبردار شناسایی و دستگیر شد که در بازجویی های تخصصی پلیس به کالهبرداری ۶۰۰ میلیون 

ریال از ۴ نفر در شهرستان لنجان اعتراف کرد.

آیا پلیس با خودروهای آفرود برخورد می کند؟
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان پیرامــون فیلمی که روزهای گذشــته در رابطه بــا برخورد با 
خودروهای آفرودی منتشر شده است، توضیحاتی ارائه کرد.اخیرا فیلمی در فضای مجای منتشر 
شده است که اعالم می شــود با خودروهای آفرود در سطح شهر برخورد می شود و پلیس آن ها را 
توقیف می کند.ســرهنگ محمدرضا محمدی در خصوص برخورد و یا عدم برخورد با خودروهای 
آفرود، اظهار کرد: برخورد با خودروهای آفرود مطرح نیست و با هر خودرویی که از استاندارد، خارج 
شده باشد، برخورد می شود.رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت:اگر  اگزوز، ارتفاع، وضعیت 
ظاهری هر ماشینی تغییر پیدا کند  و از حالت عادی و استاندارد خارج شود برابر قانون برخورد می 
 کنیم.وی افزود: این خودروهای غیر استاندارد ممکن اســت که آفرود باشد و یا خودروهایی غیر 
آفرودی باشند که سایر تغییرات روی آن ها صورت گرفته است.سرهنگ محمدی تاکید کرد: برخورد 

با آفرود به صورت خاص را در دستور کار نداریم.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزناجا

استاندار اصفهان: 

 همراهی دولت و ملت
 در مدیریت کرونا 

ضروری است
استاندار اصفهان گفت: همدلی و همراهی 
دولت و ملت در مدیریت کرونا ضروری 
اســت زیرا بدون همراهــی یک بخش، 
بخش دیگر موفق نخواهــد بود.عباس 
رضایی ادامــه داد: بســیاری از مردم و 
حتی مســئوالن و متخصصــان در موج 
اول ایــن بیماری بــه دلیل ناشــناخته 
بودن ماهیت آن گمــان می کردند، این 
بیماری در نهایت یک ماه یا کمی بیشتر 
ادامه خواهد داشــت.وی بــا بیان اینکه 
رعایت این مســائل دو بعد دارد، تصریح 
کرد: از یک ســو دولت و مدیران اجرایی 
وظایفی را دارا هســتند کــه از جمله آن 
تامین زیر ســاخت های درمانی اســت 
که در همین راستا امســال ۲ هزار تخت 
آی ســی یو به ظرفیت های درمانی کشور 
افزوده می شود.استاندار اصفهان تاکید 
کرد: توسعه زیر ساخت های دیجیتال و 
فضای مجازی در راســتای فعالیت های 
آموزشــی و توســعه دولت الکترونیک، 
طراحی برنامه های آموزشــی به منظور 
مدیریت از راه دور و آموزش غیر حضوری 
و تقویت شــرکت های دانــش بنیان به 
ویژه شــرکت های دانش بنیان فعال در 
حوزه بیماری کرونــا از جمله برنامه های 
دولت اســت .وی اضافه کــرد: در همین 
راســتا در شــورای آمــوزش و پرورش 
استان راهکارها و ســناریوهای مختلف 
برای سال تحصیلی جدید بررسی شد و 
استادان و مشکالت دانشگاه های استان 
هماهنگی های الزم را داشــته اند.رضایی 
با اشاره به ضرورت انجام امور روزمره در 
چهارچوب پروتکل های بهداشتی، تاکید 
کرد: همه مردم کشــور عاشــق خاندان 
عصمت و طهارت بوده و هستند و خواهند 
بود ولــی باید مراقب بود امر مســتحب 
جایگزیــن امر واجب در حفظ ســالمت 

افراد نشود.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان بیان کرد:

بیماری سالک در کمین تاغزارنشین های اصفهان
 مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: ساخت و سازهای بی رویه در کنار تاغزارها می تواند به عنوان تهدید تشدید بیماری سالک در استان اصفهان قلمداد 
شود.رضا فدایی  با اشاره به اینکه شیوع بیماری سالک از شهریورماه تا اواخر پاییز در استان اصفهان گزارش می شود، اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری کرونا، مبارزه 
با مخزن، ناقل و اقدامات پیشگیرانه و آگاهی بخشی در زمینه کنترل بیماری سالک در استان اصفهان توسط دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان با جدیت دنبال شده 
است.وی افزود: با بهره گیری از تمام روش های موجود برای مبارزه با مخزن و ناقل بیماری سالک در استان اصفهان اقدام کردیم.مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
اصفهان با بیان اینکه امکان برگزاری کالس های حضوری برای ساکنان مناطق سالک خیز مهیا نبود، تصریح کرد: از روش هایی مانند تماس تلفنی و ارسال پیامک نسبت 
به افزایش آگاهی و اطالع رسانی در جهت بیماری سالک اقدام شد.وی بیان داشت: در اصفهان، ساالنه بین هزار تا سه هزار نفر درگیر بیماری سالک می شوند؛ این در حالی 
است که در گذشته بالغ بر ۵ الی ۶ هزار نفر درگیر این بیماری می شدند.فدایی با اشاره به اینکه تاغزارهای کاشته شده در نواحی شرق اصفهان جهت مبارزه با کانون های 

گردوغبار و بیابان زدایی است، اظهار داشت: ساخت و سازهای بی رویه به سمت تاغزارها در حال پیشروی است و هیچ نظارتی بر این ساخت و سازها  انجام نمی شود.



ماراتن پاریس که در ابتدا مقرر به برگزاری در تاریخ پنجم آوریل بود، با تصمیم مســئولین کمیته برگزاری این رویداد به ۱۸ اکتبر موکول شد، اما به دلیل شیوع 
گسترده ویروس کرونا و افزایش چشمگیر شمار مبتالیان در اروپا و کشور فرانسه مجددا به ۱۵ نوامبر تغییر تاریخ یافت.با اینکه همه در انتظار برگزاری این رویداد 
در ماه نوامبر بودند، مسئولین کمیته برگزاری مسابقات در اقدامی جدید تصمیم به لغو این رویداد در سال ۲۰۲۰ میالدی گرفته اند.دلیل این تصمیم عدم کنترل 
فاصله گذاری اجتماعی در این رویداد باتوجه به حجم باالی شــرکت کنندگان عنوان شده اســت. پیش از این هم چهار رویداد اصلی ماراتن در بوستون، برلین، 
نیویورک و شیکاگو نیز به دلیل سرعت باالی انتشار کووید۱۹ لغو شده بود.رویداد بزرگ ماراتن پاریس با بیش از ۴۰ هزار شرکت کننده و از پرطرفدارترین مسابقات 

دوومیدانی در میان بسیاری از دوندگان به شمار می رود.

کرونا، ماراتن پاریس را لغو کرد
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بهترین شوک انضباطی لیگ نوزدهم
مهاجم تیم صنعت نفت آبادان پس از بازگشــت دوباره اش به ترکیب این تیم توانسته دو گل در 
سه دیدار اخیر به ثمر برساند.پس از شکست مقابل اســتقالل بود که بهنام سراج تصمیم گرفت 

تا برای دیدار با سپاهان، عیسی آل کثیر 
بهتریــن گلزن فصل صنعــت نفت را از 
لیست تیمش خط بزند و او را در اختیار 
باشگاه بگذارد تا درباره بی انضباطی اش 
تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که ســرانجام 
با بخشش ســراج همراه شد و مجددا 
آل کثیــر به جمع نفتی ها بازگشــت. او 
از زمان بازگشــت دوباره اش به ترکیب 
در ســه دیدار اخیر، توانســته دو گل به 
ثمر برســاند.دو گل سرنوشت ســازی 

که اولین آن را در واپســین دقایق توانست وارد دروازه شــهر خودرو کند و این تیم مشهدی ها را 
در راه کسب سهمیه آسیایی ناامید ســازد؛ دومین گل وی هم در مقابل شاهین شهرداری بوشهر 
رقم خورد تا حکم ســقوط شــاهین نیز امضا شــود. آل کثیر با گلزنی های اخیر خود بار دیگر در 
کورس رقابت برای رســیدن به عنوان بهترین گلزن فصل قرار گرفته و با دوازده گل پس از شیخ 
دیاباته مهاجم ۱3 گله آبی ها به صورت مشــترک در کنار شــهریار مغانلو در رده دوم گلزنان قرار 
دارد.آل کثیر با تدوام درخشــش خود در هفته پایانی مقابل ماشین ســازی می تواند خود را به 
کفش طالی لیگ نوزدهم برســاند؛ او البته این فرصت را مقابل شــاهین شهرداری با دو شوت 
بسیار زیبا داشت که با بدشانســی تمام درویش وند با واکنش های دیدنی مانع از به ثمر رسیدن 
گل شــد تا مهاجم نفتی ها از رســیدن به صدر جدول گلزنان بازماند. بدون تردید انگیزه های آل 
 کثیر پس از بازگشت دوباره اش به لیســت صنعت نفت، نشــان از مثبت بودن شوک انضباطی 

بهنام سراج دارد.

باالخره تکلیف »کریم« با تیم ملی روشن شد
کریم باقری در آخرین گفت وگوی خــود موضوع همکاری با تیم ملی به عنوان دســتیار دراگان 
اســکوچیچ را به نوعی خاتمه یافته تلقی کرد. در شــرایطی که در اوایل اسفندماه گذشته و پیش 
از همه گیری گســترده کرونا در کشــور، آخرین مذاکرات مربوط به جذب کریم باقری به عنوان 
مربی تیم ملی انجام شده و وی با سرمربی تیم ملی دراگان اســکوچیچ عکس یادگاری گرفته 
بود؛ اما با گذشت شش ماه باقری هنوز به عنوان دستیار در پرسپولیس به فعالیت مشغول است 
و در گفت وگوی اخیرش با برنامه »شــب های فوتبالی« اینطور به نظر می رســد که او با توجه به 
شرایط ترجیح می دهد در پرســپولیس به کار خود ادامه دهد.ایده حضور باقری در تیم ملی ابتدا 
از سوی دراگان اسکوچیچ و کمیته  تیم های ملی و ســپس مدیران باالدستی فدراسیون مطرح 
شد و مورد تصویب قرار گرفت و در جلســه ای که بین اســکوچیچ و باقری برگزار شد، در نهایت 
تفاهم بود؛ با این حال با گذشــت زمانی نزدیک به شــش ماه تحرک خاصی از سوی فدراسیون 
فوتبال انجام نشــده و ظاهرا با درخواســت مالی باقری موافقت نشــده تا این مربی با توجه به 
قراردادش با پرســپولیس همچنان به کارش در کادرفنی یحیی گل محمدی ادامه بدهد.باقری 
در این باره به شــب های فوتبالی گفت: وقتی با آقای اســکوچیچ صحبت کردیم ایشان از اینکه 
من به صورت پاره وقت و در اردوها در کنار تیم ملی باشــم، مشکلی نداشــتند اما به هر حال آدم 
دلواپس در فوتبال ایران زیاد است و خیلی ها درباره این موضوع صحبت کردند و مطلب نوشتند 
 که اتفاقا حق با آن هاســت؛ من هم فکر نمی کنم بودن در کنار تیم ملــی در این وضعیت خیلی 

مناسب باشد.

اولین پیروزی طالیی پوشان در غیاب قلعه نویی؛

»تکسیرا« سرمربی دائمی سپاهان می شود!

طالیی پوشــان نصف جهان در شرایطی   سمیه مصور
موفق به کسب سه امتیاز شیرین مقابل 
تیم شهر خودرو در ایستگاه ماقبل پایانی رقابت های لیگ برتر شدند 
که با اســتعفای امیر قلعه نویی، سکان هدایت ســپاهان به میگوئل 
تکسیرا سپرده شده بود.مربی پرتغالی ســپاهانی ها که در چند سال 
اخیر با ژنرال همکاری داشــت، تیمش را با کمترین تغییر در ترکیب 
روانه میدان کرد. او ترکیب سپاهان را همانطوری انتخاب کرده که اگر 
قلعه نویی حضور داشت، اقدام به چینش نفراتش می کرد؛ اما با این 
وجود شاگردانش موفق به برتری در این دیدار شدند تا اولین پیروزی 
در کارنامه میگوئل تکســیرا ثبت  شود. ســپاهان در حالی به مصاف 
شهرخودرو رفت که با مشکالتی هم دست  و پنجه نرم می کرد؛ تبعات 
شکست مقابل اســتقالل و جدایی قلعه نویی و چند بازیکن این تیم، 
زردپوشان اصفهانی را در موقعیت حساسی قرار داده بود؛ با این حال 

سپاهان در بهترین زمان ممکن مقابل شهرخودرو به پیروزی رسید.
 زردپوشــان اصفهانی با توجه به نتیجه دیدار استقالل و پیکان و فوالد 
و پارس جنوبی، فرصت بســیار خوبی برای کم کردن فاصله شــان با 

آبی پوشان تهران و عبور از ســایر رقبا در اختیار داشــتند و با پیروزی 
مقابل شــهرخودرو عالوه بر کاهش اختالف  با تیم های اســتقالل و 
تراکتور، شانس شــان برای کســب ســهمیه لیگ قهرمانان افزایش 
یافت.سپاهان با این نتیجه ۴۸ امتیازی شده و با توجه به نتایج سایر 
دیدارها، با یک پله صعود در رده چهارم جدول قرار گرفته و باید منتظر 

نتایج بازی های هفته پایانی لیگ بماند. 
ســپاهانی ها حتی با حفظ جایگاه شــان در جدول طی هفته آخر، در 
صورت قهرمانی یکی از تیم های پرسپولیس، اســتقالل و تراکتور در 
رقابت های جام حذفی ســهمیه حضور در لیگ قهرمانان آســیا را به 
دســت خواهند آورد. با توجه به این که ســپاهان پس از پایان رقابت 
های لیگ برتر باید خود را آمــاده  ادامه برگــزاری رقابت های لیگ 
قهرمانان آســیا کنند، از میگوئل تکســیرا به عنوان یکی از گزینه های 
ســرمربی گری این تیم در فصل آینده رقابت های لیگ برتر نام برده 
می شود که ســکان هدایت طالیی پوشــان طی دو هفته باقی مانده 
لیگ قهرمانان آســیا را نیز بر عهده داشته باشد این در حالی است که 
در هفته های اخیر از محرم نویدکیا به عنــوان جدی ترین گزینه برای 

جانشینی امیر قلعه نویی نام برده شد. هر چند در این مدت شایعاتی 
در خصوص توافق نهایی سپاهان با نویدکیا مطرح شده ؛ اما از اصفهان 

خبر می رسد که این انتخاب هم هنوز قطعی نیست. 
از طرفی گفته می شــود نویدکیا مدرک مربیگری A آســیا را ندارد و 
همین موضوع انتخاب وی به عنوان ســرمربی جدید ســپاهان را با 

چالش هایی مواجه می کند.
مســئوالن این باشــگاه تمایل دارند که از نویدکیا هم به عنوان مربی 
در کنار تکسیرا اســتفاده کنند. این در حالی اســت که شاید نویدکیا 
حاضر نباشد به عنوان دستیار در سپاهان فعالیت کند. البته همه این 
مسائل گمانه زنی اســت و نتیجه دیدار پایانی سپاهان نقش مهمی 
در تصمیم مدیران سپاهان برای نیمکت تیم شان دارد و اگر سپاهان 
بتواند ســهمیه فصل آینده لیــگ قهرمانان را بگیرد، شــاید مدیران 
ســپاهان برای فصل آینده هم به تکســیرای پرتغالــی اعتماد کنند. 
طالیی پوشــان در آخرین هفته باقی مانده از فصل جاری رقابت های 
 لیگ برتر فوتبال کشــور بایــد روز پنجشــنبه به مصاف تیــم پیکان 

تهران بروند.

 

دبیر فدراسیون ورزش های همگانی ضمن توضیح 
کامل در مورد برگزاری لیگ پیــاده روی در ایران، 
گفت: این طرح با اتمام شیوع ویروس کرونا در دو 
سطح سوپرلیگ و لیگ دسته اول در سراسر کشور 

برگزار می شود.
محسن باقریان در مورد برگزاری لیگ پیاده روی در 
ایران برای اولین بار، اظهار کرد: پیاده روی یکی از 
رشته های ورزشی است که بیشترین عالقه مندی 
و امکان توسعه در بین مردم را دارد و در عین حال 
رشته ای ارزان و در دسترس است.وی ادامه داد: 
پیش از این برنامه ای تحت عنوان صبح و نشــاط 
به میزبانی یک استان و به فراخور درخواست ارائه 
شده و با صدور مجوز برگزار می شد که مورد آسیب 
شناسی قرار گرفت و مشخص شد که حضور مردم 
در این طرح انگیزه بیرونــی دارد که عموما مربوط 
به دریافت جوایز بــوده و حتی این هدایا با ورزش 
ســنخیتی ندارند و به طور مثال مشخص نبود که 

چرا باید به شرکت کنندگان خودرو اهدا می شد؟
دبیر فدراسیون ورزش های همگانی با بیان اینکه 
مســئله قابل تامل دیگر در این طرح، عدم نظارت 
کافی روی شرکت کنندگان بود و در بسیاری از موارد 
حتی پیاده روی صورت نمی گرفت، خاطرنشــان 
کرد: عالوه بر این در خصوص تعرفه هدایا و توزیع 
آن بین شرکت کنندگان مســائلی وجود داشت و 

سهل انگاری هایی رخ می داد.
باقریان با تاکید بر اینکه موضوع اصلی این اســت 
که چگونه می توان پیاده روی را در بین آحاد جامعه 
نهادینه کرد، گفت: بر اســاس بررسی های صورت 
گرفته، اقبال عمومی مردم به این رشــته ورزشی 
۴۵ درصد نسبت به سایر رشته ها بیشتر است.وی 
افزود: باید بتوانیم انگیزه هــای درونی افراد را در 

رشته پیاده روی بیشتر کنیم. 
شهرها و استان های بیشــتری به صورت هفتگی 
درگیر پیاده روی شــوند و در این بیــن همه آحاد 

جامعه و نــه تنها یک گــروه خاص مدنظــر قرار 
گیرند.دبیر فدراســیون ورزش هــای همگانی با 
اشــاره به اینکــه در نهایت تصمیــم گرفتیم پس 
از آســیب شناســی صــورت گرفته لیــگ پیاده 
روی را برگــزار کنیم، اظهــار کرد: در طــرح قبلی 
آمار دقیقــی از شــرکت کنندگان وجود نداشــت 
و عموما بر اســاس گمانــه زنی اعــداد اعالم می 
شــد و حتی قصد بر این بود که آمار مشارکت باال 
نشــان داده شــود آن هم در حالی کــه مطابقت 
 واقعی وجود نداشــت و نمی توانســتیم چیزی را 

ثابت کنیم.

ماجرای لیگ پیاده روی در ایران چیست؟

خبر روز

نفرین آفریقایی به دنبال »پپ گواردیوال«!
تیم های منچسترســیتی و لیون در چهارچوب مرحله یک چهارم نهایی لیــگ قهرمانان اروپا  به 
مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه 3-۱ به ســود لیون به پایان رســید. پپ گواردیوال از همان 
ابتدای کار خود در منچسترسیتی، اعتقادی به یحیی توره نداشــت و سرانجام در سال ۲۰۱۸، این 
هافبک ساحل عاجی پس از ۸ سال از منچسترسیتی جدا شد. در آن زمان مدیر برنامه یحیی توره 
یک مصاحبه جنجالی راجع به آینده گواردیوال انجام داد و وضعیت فعلی منچسترســیتی در لیگ 
قهرمانان اروپا نشان می دهد که صحبت های او درست بوده است. مدیر برنامه توره در سال ۲۰۱۸ 
گفته بود: اطمینان دارم که بســیاری از بازیکنان آفریقایی در آینده این اجازه را به پپ )گواردیوال( 
نخواهند داد تا فاتح لیگ قهرمانان اروپا شــود. این نفرین آفریقایی همراه پپ خواهد بود. زمان 
اثبات می کند که صحبت های من درست بوده است یا خیر.اکنون دو سال از این مصاحبه می گذرد 
 و منچسترسیتی تحت هدایت گواردیوال هنوز موفق نشده تا به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 

صعود کند.

چرا »بیل« دوست ندارد از رئال دل بکند؟
نیمکت نشین است و در اکثر بازی ها بازی نمی کند. این جمله ســاده اما برای یک بازیکن بسیار 
ناراحت کننده اســت. گرت بیل ظاهرا توجهی به آن ندارد. به رغم بی توجهی زیدان به او، گرت روی 
نیمکت می نشیند، لبخند تحویل دوربین ها می دهد و حرکات بامزه انجام می دهد تا نشان دهد از 
شرایط موجود ناراضی نیست؛ اما چرا بیل دوست ندارد رئال را ترک کند؟ حتی اگر فلورنتینو پرس 
هم راضی به ضرر مالی در مورد جدایی بیل شود ولی دالیل دیگری از سوی این پسرک ولزی وجود 
دارد که نمی خواهد تیمش را یا بهتر بگوییم زندگی الکچری  اش در مادرید را از دســت بدهد!برای 
گرت بیل بعد از اینکه لندن را ترک کرد مادرید به خانه اولش تبدیل شده است. او هر آنچه خواسته 
و اراده کرده را در این شهر برای خود فراهم کرده است. خانه الکچری، بازی در زمین گلف، حضور در 
کمپ تمرینی رئال و بازی در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، چهار لوکشینی است که همگی دسترسی 

نزدیک به هم دارند و کمتر از ۱۵ دقیقه بیل را به جایگاه دلخواهش می رساند.

»ستین« رسما از بارسلونا اخراج می شود
نشــریه »اســپورت« کاتالونیا خبر داد  برکناری ســتین از مربیگری در بارســلونا بعد از شکست 
ســنگین ۸ بر ۲ مقابل بایرن مونیــخ در لیگ قهرمانان آســیا، امری قطعی اســت.طبق گزارش 
های رســیده بارتومئو، رییس باشــگاه بارســلونا جلســه ای بــا هیئت رییســه دارد و رســما 
برکناری ســتین بعد از این جلســه اعالم می شــود.مهم تریــن موضوع از برگزاری این جلســه 
اضطــراری انتخاب ســرمربی جدید برای آبی-اناری هاســت. مائوریســو پوچتینو، ســرمربی 
ســابق تاتنهام گزینه اصلی جانشــینی ستین اســت.البته تن هاگ ســرمربی آژاکس، رونالدو 
 کومان ســرمربی هلند و ژاوی هرناندز ســرمربی الســد قطر گزینه هــای دیگر بارســلونا برای 

مربیگری هستند.

تیم آلمانی قرنطینه شد
آلمــان یکــی از کشــورهایی اســت کــه بعــد از کنتــرل کرونا دوبــاره شــاهد شــیوع موج 
دوم ویروس بــوده است.باشــگاه فورتونا دوســلدورف تاکید کرد کــه دو بازیکــن از این تیم به 
ویروس کوویــد ۱۹ مبتال شــده اند.این باشــگاه آلمانی همه اعضــای تیم را به مــدت دو هفته 
قرنطینه کــرد و به ایــن ترتیــب تمرینات ایــن تیم تعطیــل شــد.حتی کادر فنی و مســئوالن 
 اداری و کارمنــدان باشــگاه هــم بــه خاطر ابتــالی ایــن دو بازیکــن بــه کرونــا در قرنطینه

 خواهند بود.

فوتبال جهان

 جانشین »بیرانوند« 
از تبریز می آید

دروازه بان تیم فوتبال ماشــین ســازی که 
ســابقه حضور در تیم هایی مثل صبا، فوالد، 
تراکتــور و... را دارد، در حالی به عنوان گزینه 
اصلــی دروازه پرســپولیس در فصل آینده 
پای میز مذاکره با مربیان پرســپولیس قرار 
گرفته که بوژیــدار رادوشــوویچ، دروازه بان 
اهل کرواسی بعد از جدایی علیرضا بیرانوند 
در قد و قــواره یک گلر اصلی نشــان نداده و 
همین مســئله تردیدهایی را در دل مربیان 
پرســپولیس ایجاد کرده است.رادوشوویچ 
که در دوره حضور علیرضا بیرانوند، بازی های 
پرتعدادی را برای پرســپولیس با درخشش 
خــود از کار درآورد، در پی جدایــی بیرانوند 
متزلزل ظاهر شده و در مسابقه جمعه شب 
نیز ســه بار مقابل حمله وران گل گهر تسلیم 
شــد. اگرچه تنها روی یــک گل مقصر بود و 
یکی دو ســیو خوب نیز از خود نشان داد؛اما 
در حالی که گفته می شــد پرسپولیس برای 
جانشــینی بیرانوند روی چهــره هایی مثل 
علیرضا حقیقی و رشــید مظاهری نظر دارد، 
دروازه بان ۲۹ ساله تیم ماشین سازی جلوتر 
از بقیه با مربیان پرسپولیس به توافق رسیده 
و اگر اتفاقــی نیفتد در پایــان فصل قرارداد 
خود را با سرخ پوشــان امضــا می کند تا به 
آرزوی همیشگی اش، بازی در پرسپولیس 
برســد. »لک« این فصل عضو تیم ماشین 
سازی تبریز بوده و از گلرهای موفق این فصل 
محسوب می شود. پرسپولیسی ها همچنین 
نیم نگاهی نیز به پیام نیازمند، دروازه بان ملی 
پوش ســپاهان دارند؛ اما او یک فصل دیگر 
با ســپاهان قرارداد دارد و جدایی اش از این 
تیم مقدور نیســت. نیازمند تنها در شرایطی 
می تواند از سپاهان جدا شود که یک پیشنهاد 
خارجی داشــته باشــد.با جدایی بیرانوند و 
حضور او در تیم آنتورپ بلژیک، بدون شــک 
پست دروازه بانی در تیم پرسپولیس به یکی 
از چالش هــای یحیی گل محمــدی تبدیل 
خواهد شد. چرا که در غیبت مرد شماره یک 
تیم ملی کار پرســپولیس بــرای پیدا کردن 

مهره ای در سطح او، ممکن نیست.

 گفته می شود نویدکیا مدرک مربیگری A آسیا را ندارد 
و همین موضوع انتخاب وی به عنوان سرمربی جدید 

سپاهان را با چالش هایی مواجه می کند

مستطیل سبز

وز عکس ر

 شادی عبدا...
 تقدیم به گوهر خانم

عبدا...ویســی در نبــرد مهم پیــکان  برابر 
استقالل به تساوی رســید تا امیدها برای 
این تیم برای مانــدن در لیگ برتر همچنان 
زنــده بماند.تیم پیــکان که در ایــن بازی 
عبدا...ویسی را  درســکوها می دید با یک 
گل ازاستقالل جلو افتاد تا ویسی اینچنین 
خوشحالی کند،خوشحالی  ویژه ای که  برای 
عبدا... بابت شــادی مــادرش گوهر خانم  

حالوت ویژه تری دارد.
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اجرایی شدن نخستین پروژه مشارکتی سازمان عمران در اصفهان
مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: عملیات اجرایی پروژه مجموعه مسکونی رز به عنوان 
اولین پروژه  سرمایه گذاری مشارکتی این سازمان آغاز شد.مجید طرفه تابان اظهار کرد: رویکرد جدید 
مشارکت در ساخت پروژه های انبوه سازی مسکن با ارگان ها، شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی 
است که این امر موجب اجرای پروژه توسط سازمان عمران و همچنین ارزش افزوده ملک برای این 
سازمان خواهد شد.وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری مشارکت در اجرای پروژه ها را در دستور کار 
خود قرار داده ایم، افزود: این اقدام کاهش پرداخت های نقدی، اشتغال زایی، تسریع در اجرای پروژه ها 
و کسب رضایت مندی عمومی را  همراه دارد.مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
در چهارچوب این همکاری، تامین زمین بر عهده ســرمایه گذار و تامین هزینه های ساخت با سازمان 
عمران خواهد بود و در مواردی بالعکس خواهد شد.وی گفت: این پروژه همسو با سیاست های سازمان 
و مدیریت شهری وارد فاز اجرایی شده و مطابق با برنامه زمان بندی پیشرفت داشته است.طرفه تابان 
با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه های مشارکتی مجتمع های مسکونی در خیابان های رودکی و مینو 
نیز به زودی آغاز خواهد شد، ادامه داد: برای تکمیل پروژه های عمرانی مهم این است که از تمام ظرفیت 
موجود استفاده می شود به طوری که کارگران به صورت سه شیفت در پروژه ها مشغول فعالیت هستند.

نصب المان های »اشک و شمع« در شهر
مدیرعامل سازمان زیباســازی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از وظایف سازمان زیباسازی، 
فضاسازی شهر به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی است از این رو امسال با توجه به حساسیت 
شرایط و اهمیت موضوع ساماندهی مراسم عزاداری ها به دلیل شــیوع کرونا، در شهر فضاسازی 
بیشتری خواهد شد.حسن مؤذنی از نصب ۵۰ المان شــمع در فضای شهری خبر داد و افزود: در 
المان های شمع کتیبه محتشم با متن مشــهور »باز این چه شورش است که در خلق عالم است« 
نقش بسته است.مدیرعامل ســازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان ادامه داد: به مناسبت ایام 
محرم همچنین بیش از ۲۰۰ المان اشک با جمالت عربی و فارسی »یا قتیل العبرات« و »ای کشته 
اشک ها« در بزرگراه های شهر نصب می شود.وی با بیان اینکه امسال بیش از دو هزار پرچم عمودی 
متحدالشکل در مناطق ۱۵ گانه شهر نصب خواهد شد، گفت: روی این پرچم ها عبارت های سالم بر 
حسین)ع( و سالم بر ابوالفضل)ع( نقش بسته است.موذنی خاطرنشان کرد: دیواره پازلی میدان 
امام حسین)ع( نیز با طرحی مناسب با ایام عزاداری حضرت اباعبدا... الحسین)ع( به روز رسانی 

خواهد شد.

 احداث شبکه روشنایی بوستان میرزا کوچک خان 
و پارک حاشیه شمال اصفهان

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: بنا بر درخواست مکرر شهروندان عملیات احداث شبکه روشنایی 
بوستان میرزا کوچک خان جنگلی و پارک حاشیه شمال زاینده رود آغاز شد.سید رسول هاشمیان 
اظهار کرد: در فاز نخست اجرای این پروژه دو ماهه بیش از سه کیلومتر حفاری و کابل گذاری انجام 
می شود.وی با اشاره به اســتقبال زیاد شهروندان از بوســتان میرزا کوچک خان، افزود: سیستم 
روشنایی این پارک با بهره گیری از سیســتم کم مصرف LED با هدف کاهش حداکثری مصرف 
انرژی طراحی شده است.مدیر طرح ســاماندهی ناژوان با بیان اینکه در پارک حاشیه شمال نیز 
عملیات احداث شبکه روشنایی آغاز شده و اجرای این پروژه نیز حدود ۵۰ روز طول خواهد کشید، 
اظهار کرد: تاریک بودن جاده مخصوص دسترسی محلی باغ پرندگان، مدت ها مورد انتقاد شهروندان 
بود که با اجرای این طرح رفع معضل خواهد شد.وی با تاکید بر لزوم حفظ و حراست از فضای سبز 
منطقه ناژوان، افزود: از شهروندان انتظار داریم عالوه بر رعایت پروتکل های بهداشتی در هنگام حضور 

در فضای پارک جنگلی ناژوان، پاسبان میراث گران بهای طبیعت زیبای آن باشند.

درخواست رییس شورای شهر از مدیریت شهری:

مشکالت جهان نما بدون تعلل رفع شود

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در یکصد        نرگس طلوعی
و ســی و ششــمین جلســه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان، اظهار کرد: تالش شده با شفاف سازی و حذف موانع 
دست و پا گیر، امور شهروندان تسهیل و دســت دالالن کوتاه شود تا زمینه 
رسیدگی به درخواست های مردم بیش از گذشته فراهم شود؛ اما همچنان 
با وضعیت مطلوب فاصله بسیار داریم و شهروندان در پیچ و خم گوناگون در 
شهرداری مرکزی، شهرداری مناطق و ســازمان ها گرفتار هستند.علیرضا 
نصراصفهانی افزود: اگر نیاز به تجدیدنظر در قوانین دســت و پا گیر است 
شهرداری باید شــورا را در جریان قرار دهد زیرا گاهی می توان به جای آنکه 
موردی به امور مــردم بپردازیم، بــا اصالح یک الیحه مشــکل جمعی از 
شهروندان را حل کنیم. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: 
نباید برای یک مسئله پیش پا افتاده که قابل حل است، به نحوی عمل شود 
که مردم در شهرداری ها معطل بمانند؛ به ویژه در روزهایی که صبر و حوصله 
مردم کاهش پیدا کرده و وظیفه داریم در مجموعه متعلق به مدیریت شهری 
با روان سازی امور، زمینه امید آنان را فراهم کنیم.وی ادامه داد: تاکنون برای 
رسیدگی به مجموعه جهان نما چندین جلسه برگزار شده تا معضالت افرادی 
که در این مجموعه سرمایه گذاری کرده اند، رفع شود.نصراصفهانی اضافه 
کرد: نباید به شکلی رفتار کرد که سرمایه گذاران نسبت به مدیریت شهری بی 

اعتماد شوند و در رابطه با جهان نما نقش چوپان دروغگو را پیدا کنیم بلکه باید 
هر اقدامی برای رونق کسب وکار و توجه به افرادی که اموال شان را به امید 
کســب ارزش افزوده به این مجموعــه تزریق کرده اند، دنبال شــود.وی 
خاطرنشان کرد: تعلل در رسیدگی به جهان نما باعث می شود هیچ گاه دیگر 
نتوان این مجموعه را احیا کرد بنابراین باید هرچه ســریع تر شهرداری بر 
اساس تعهدات خود با سرمایه گذاران، مشکالت را حل کند.رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر لزوم توجه به خانه هنرمندان اصفهان، گفت: 
هنرمندان شهر با یک هزار و ۵۰۰ امضا خواستار در اختیار ماندن این مکان به 
هنرمندان شده اند بنابراین باید همچنان بارقه امید هنرمندان را در این رابطه 
حفظ کرده و خانه هنرمندان به عنوان مکانی برای اســتمرار فعالیت های 

هنری، مورد توجه باشد تا این قشر رو به ناامیدی نروند.

صداوسیما به رسالت خود در اطالع رسانی عمل کند
وی افزود: صداوســیما بر اســاس قراردادهایی که با مدیریت شهری دارد، 
اقدام به اطالع رسانی از فعالیت های مدیریت شهری می کند؛  اما انتظار داریم 
خارج از این قراردادها نیز رسالت خود را در اطالع رسانی به شهروندان ایفا کند.

نصراصفهانی اظهار کرد: اطالع رسانی از خدمات مدیریت شهری و جلسات 
شورای شهر که در دوره های قبل وجود داشت باید بار دیگر از سر گرفته شود 

زیرا مدت زمانی است که نســبت به این امر غفلت می شود.وی اضافه کرد: 
آنچه در شــورا اتفاق می افتد، اخبار امیدوار کننده ای برای مردم شهر است و 
هرچه در اطالع رسانی آن اهتمام شود، قطعا باعث امیدواری مردم خواهد شد.

غفلت از خانواده به راحتی جبران نمی شود
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان با اشــاره به روز خانواده و تکریم 
بازنشستگان، ادامه داد: غفلت از بنیان خانواده صدماتی را به جامعه وارد 
می کند که به زودی قابل جبران نخواهد بود.وی افزود: الزم است آموزه های 
دینی و تربیتی در خصوص خانواده بیش از گذشته مورد توجه بوده و سعی 
در تعامل بیشتر اعضای خانواده با یکدیگر داشته باشیم تا فرزندان متمایل 
به ماندن در کنار خانواده باشند.نصراصفهانی خاطرنشان کرد: باید بدانیم 
فرزندان مان بر اساس آنچه می خواهیم تربیت نمی شوند بلکه همانگونه که 
رفتار می کنیم، فرزندان نیز تربیت می شوند. وی با بیان اینکه بازنشستگان 
افرادی هســتند که جوانی خود را برای پیشبرد اهداف نظام و کشور صرف 
کرده اند و الزم است جامعه و دولتمردان توجه ویژه ای به این قشر داشته 
باشند، ادامه داد: در شرایطی که هزینه روزمره بازنشستگان افرایش پیدا 
کرده و به نوعی افراد در بازنشستگی دوران آبرومندی خود را می گذرانند، 

تکریم این قشر باید به طور جدی مدنظر باشد.

ســازمان جهانــی »شــهرداران صلح« که شــهر 
اصفهان نیز یکــی از اعضای آن به شــمار می آید، 
به منظور ارتقای آموزش هــای مربوط با »صلح«، 
به برگزاری رقابتی هنری ویژه کودکان شــهرهای 
عضو اقدام کرده است. موضوع اصلی این رقابت، 
»شهرهای صلح جو« اســت و به کودکان دو گروه 
ســنی 6 تا ۱۰ و ۱۱ تا ۱۵ ســاله اختصــاص دارد.

به گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری 

اصفهان، براساس برنامه ریزی این سازمان جهانی، 
هریک از شــهرهای عضو، پس از انتشار فراخوان 
برای شــهروندان خود، آثار را بررســی کــرده و با 
نظر کارشناســی کمیته ای متخصــص، حداکثر ۵ 
اثر برتر از هر گروه ســنی )مجموعا ۱۰ اثر( را برای 
رقابت پایانی به دبیرخانه شــهرداران صلح ارسال 
می کننــد. فراخوان ایــن رویداد که بــا همکاری 
اداره امور بین الملل شــهرداری و دو زیر مجموعه 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان یعنی خانه کودک و موزه هنرهای معاصر 
در اصفهان برگزار می شود، از اوایل مردادماه منتشر 
شد و آخرین مهلت ارسال آثار، پایان مهرماه سال 

جاری خواهد بود. متقاضیان می توانند با مراجعه 
بــه آدرس vcci.ir، ضمن مطالعه شــرایط کامل 
جهت شــرکت در این رقابت، تصاویر آثار خود را به 
ثبت برسانند.  همچنین نتایج نهایی این رویداد و 
اســامی برندگان، دی ماه ۱399 از سوی سازمان 
جهانی شهرداران صلح اعالم خواهد شد. سازمان 
بیــن المللی شــهرداران صلح در ســال ۱98۲ به 
ابتکار شهرداران هیروشــیما و ناگازاکی و با اعالم 
رسمی در ســازمان ملل متحد تاســیس شد. در 
حال حاضر )اواســط ۲۰۲۰( بیــش از هفت هزار 
 شــهر دنیا در بیش از ۱64 منطقه و کشور عضو این 

سازمان هستند.

رویداد بین المللی صلح برای کودکان اصفهانی؛

فراخوان جایزه جهانی شهرهای صلح جو اعالم شد

تعلل در رسیدگی به جهان نما باعث می شود هیچ گاه 
بنابراین باید  دیگر نتوان این مجموعه را احیا کرد 
هرچه سریع تر شهرداری بر اساس تعهدات خود با 

سرمایه گذاران، مشکالت را حل کند

بازدید فرمانده لشکر 14 امام حسین)ع( از اردوی جهادی 
رزمندگان این لشکر در مناطق محروم

فرمانده لشکر ۱4 امام حسین علیه السالم و نمایندگی ولی فقیه در این یگان از اردوی جهادی رزمندگان 
لشکر ۱4 امام حسین علیه السالم در  مناطق محروم چادگان و سمیرم بازدید کردند. جهادگران این لشکر 
در قالب اردوهای جهادی و در راستای خدمت رسانی به محرومین استان اصفهان در چند روستای اطراف 
چادگان و سمیرم در حال ساخت پروژه های ساختمانی و همچنین توزیع کمک های مومنانه و فعالیت 
های فرهنگی هستند. سرهنگ محمد هاشمی پور  و حجت االسالم رییسیان ضمن بازدید از پروژه های 
در دست احداث جهادگران لشکر مقدس امام حسین)علیه السالم(از نزدیک شاهد پیشرفت کارها قرار 
گرفتند.در این بازدید فرمانده لشکر ۱4 امام حسین علیه السالم و نمایندگی ولی فقیه در این یگان با مردم 
دیدار وگفت وگو کرده و در راستای کم کردن مشکالت آنها دستورات الزم را به رده های جهادی لشکر صادر 
کردند.مسئوالن لشکر در حین بازدید ضمن دیدار با خانواده های محروم که هیچگونه سرپناهی نداشته و 
اعضای خانواده آنها از بیماری های مختلف از قبیل سرطان، نقص عضو وفلج بودن رنج می بردند،  کمک 
های نقدی رزمندگان این لشکر را به دست نیازمندان رساندند.حجت االسالم رییسیان در طول بازدید 
ضمن تماس تلفنی با خیران، قول های مساعدی را در راســتای کمک به این عزیزان دریافت کرد.وی 
همچنین رزمندگان شرکت کننده در این اردوها را به انجام فعالیت های فرهنگی گسترده از قبیل اجرای 

نماز جماعت اول وقت ،انعکاس اذان وادعیه واجرای مسابقات فرهنگی تشویق کرد.

به همت گردان ۱۱۲ امام حسین )علیه السالم(شهرضا صورت گرفت؛

غبار رویی مزار شهیدحاج ابراهیم همت و همرزمانش 
به همت گردان۱۱۲ امام حسین )علیه السالم( و بسیجیان این گردان، غبار رویی مزار شهیدحاج ابراهیم 
همت و همرزمانش به مناسبت روز مباهله در امامزاده شــاهرضا)ع( شهرستان شهرضا انجام شد.به 
گزارش روابط عمومی و مسئول تبلیغات  لشکر۱4 امام حسین )علیه السالم( فرمانده گردان۱۱۲ امام 
حسین )علیه الســالم( گفت:غباررویی مزار شــهیدحاج ابراهیم همت و همرزمانش به همراه زیارت 
قبورمطهر شهدای مدافعان امنیت برگزار شــد. این فرمانده باتوجه به ادای احترام به مقام شامخ شهدا 
تصریح کرد:باحضور رزمندگان و بسیجیان گردان ۱۱۲ امام حسین )علیه السالم( این مراسم با برگزاری 
زیارت عاشورا برسرمزار مطهر شهید واالمقام حاج ابراهیم همت آغاز و درادامه درمورد اهمیت آموزش ها و 
تقویت باورهای عقیدتی سیاسی و  اهمیت زیارت قبور شهدا و میثاق با شهدا به عنوان الگوهای اسالمی و 
ملی یاد شد.وی درادامه درخصوص روز مباهله و اتفاقات این روز در جمع رزمندگان وبسیجیان این گردان 
توضیحاتی ارائه کرد ودرپایان  مزار همه شهدای دفاع مقدس وشهدای امنیت لشکر۱4 امام حسین )ع( 

توسط بسیجیان این گردان غباررویی شد.

پیشنهاد دبیر شورای هیئات مذهبی استان برای محرم امسال
دبیر شورای هیئات مذهبی استان اصفهان با بیان اینکه پس از مدتی از شیوع کرونا در کشور، دغدغه  
و نگرانی ها برای برپایی مراسم محرم را داشــتیم، اظهار کرد: این روزها شاهد اوج  گیری ویروس 
کرونا هستیم و بسیاری از عاشقان حضرت اباعبدا... الحســین )ع( در آستانه ماه محرم دغدغه 
برگزاری مراسمات عزاداری را دارند.جواد اسدی گفت: با توجه به تاکید رهبر معظم انقالب بر تبعیت 
از دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا، هفته گذشته شــیوه  نامه برگزاری مراسم در ماه محرم ابالغ 
شد که مداحان، وعاظ و عموم هیئتی  ها مجاب شدند عزاداری ها را بر اساس این شیوه  نامه اجرا 
کنند.دبیر شورای هیئات مذهبی استان اصفهان در خصوص برگزاری روضه های خانگی، تصریح 
کرد: از مردم استان درخواست می کنیم که با توجه به شرایط کنونی کشور برگزاری جلسات روضه 
خانگی را در دستور کار خود قرار دهند و  »هر خانه یک  حسینیه و هر خانواده یک هیئت« را رقم بزنند 

و همچنین پرچم مشکی و عزاداری امام حسین )ع( را در کوچه ها و محله نصب کنید.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهخبر خوان

سخنگوی شورای اسالمی شهر:
طرح توسعه کتابخانه 

مرکزی اصفهان اجرا شود
سخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
در یکصد و ســی و ششــمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان، با اشاره به ۲۵ 
مردادماه روز خانواده و تکریم بازنشستگان، 
اظهار کــرد: خانواده بــه عنــوان اولین نهاد 
تشــکیل دهنده اجتمــاع از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت و هرچقدر کارکــرد این نهاد 
 بهتــر باشــد جامعــه ای ســالم تر خواهیم 

داشت.
فریده روشــن با بیان اینکه خانــواده از دو 
عنصر اصلــی زن و مرد و فرزندان تشــکیل 
شــده، افزود: در جامعه ما هرگاه صحبت از 
پرورش فرزند و تحکیم و نشاط خانواده شده 
همه توجه ها، آموزش ها و سرمایه گذاری ها 
معطوف به زنان بــوده و وظیفــه مردان در 
خانواده معطوف بــه نقش اقتصادی مردان 
شده است.سخنگوی شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکــه نباید نقش مردان در 
تربیت فرزنــد و تحکیم خانــواده و اهمیت 
توانمندسازی زنان برای نقش های اجتماعی 
مغفول بمانــد، تصریح کرد: اکنون با رشــد 
تعداد زنان سرپرســت خانوار و مشــکالت 
اقتصادی تــا حــدودی به توانمندســازی 
زنــان در برنامه های اجتماعی توجه شــده 
امــا نقــش پــدران در آرامش و ســالمت 
روان خانــواده و تربیــت فرزندان ســالم و 
 تحکیم بنیان خانــواده همچنان مورد غفلت

 است.
وی ادامــه داد: شایســته اســت کــه در 
برنامه های مختلف اجتماعی به این موضوع 
توجــه شــده و برنامه هــای آگاهی بخش 
برای مردان در راســتای تحکیم و ســالمت 
بنیان خانواده بیشتر شود.روشن با تاکید بر 
لزوم تســریع در روند اجرایی شدن طرح ها 
و برنامه های شــهرداری، خاطرنشــان کرد: 
طرح توسعه کتابخانه مرکزی اکنون آماده و 
اعتبارات الزم تصویب شده بنابراین شایسته 
است که این پروژه هرچه سریع تر وارد مرحله 

اجرا شود.

برگزاری کنگره 
ملی الماس های 
درخشان در اصفهان

کنگره ملی الماس های درخشان 
به مناسبت نکوداشــت آزادگان 
سرافزار هشت سال دفاع مقدس 
به صورت ویدئو کنفرانس همزمان 
 بــا سراســر کشــور در اصفهان

 برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات ذیل از طریق 

آگهی اقدام نماید.

۱- بهره برداری از محل نصب و استقرار یک عدد تلویزیون شهری Led با مساحت ۱۲ 

متر مربع واقع در ضلع شمالی میدان الغدیر، ابتدای بلوار امیر کبیر، جنب ایستگاه 

پلیس به مدت سه سال

۲- بهره برداری از شش عدد تابلو تبلیغاتی گردان چهار وجهی ساعت دار در سطح شهر 

واقع در ۱- میدان قدس ۲- میدان شهداء 3- میدان ۲۲ بهمن 4- چهار راه شریعتی 

۵- چهار راه امام حسین )ع( 6- سه راه آیت ا... صهری به مدت دو سال

3- اجاره محل نصب کیوسک شماره سه میدان دام واقع در خیابان اصلی میدان دام 

جهت فروش مواد غذایی و تنقالت به مدت دو سال 

مهلت ارایه پیشنهادهای مزایده: تا ساعت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

 99/6/۱۱

محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی

محل ارایه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی

تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ 99/6/۱۲ 

مدت اعتبار پیشنهادات: روز شنبه 99/6/۲۲

اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشــنهادها نیــز در زمان مهلت و محل تســلیم 

پیشنهادها انجام نمی شود.

آگهی مزایده

م الف:929114

نوبت دوم

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر
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افزایش جمعیت و سیر مهاجرت های  حدیث زاهدی
داخلی به سوی قطب های اقتصادی کشور  

از جمله اصفهان، نه تنها برساختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی 

آن ها تاثیرگذار بوده است بلکه ساختار کالبدی شهرهای کشور را نیز 

دگرگون ساخته است. به همین جهت شهر جدید بهارستان یکی از 

شهرهای برنامه ریزی شده اقماری است که در 20 کیلومتری جنوب 

شرقی شهر اصفهان، در مسیر جاده اصفهان-شیراز و در دامنه 

شمالی رشته کوه کم ارتفاعی به نام الشتر و  در وسعتی برابر 3000 

هکتار برای احداث 62000 واحد مسکونی قرار گرفته است و می توان 

گفت بهارستان اولین شهر جدید پس از انقالب اسالمی است که 

همچنان به عنوان یکی از موفق ترین پروژه های بزرگ مسکونی و 

نگینی همچون  کشور  جدید  شهرهای  بزرگ ترین  از   یک 

 می درخشد و این امر به واسطه  شرکت عمران شهر جدید 

بهارستان و شهرداری بهارستان که زیر نظر شورای اسالمی شهر  که 

لبه گر حقوق مردم  مهم ترین نهاد محلی منتخب مردمی و مطا

محسوب می شود، در حال تحقق و پیشرفت است.

رییس شورای اسالمی شهر بهارستان عنوان کرد:

ایجاد آرامش و پیشرفت شهر بهارستان از مهم ترین اهداف این دوره شوراست 

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

مهدی اسدیان، رییس شورای اسالمی دوره پنجم شهر 
بهارســتان طی نشســتی با خبرنگاران با اشاره به اینکه 
تالش شــده تا آرامــش و جایگاه واقعی به بهارســتان 
برگردد تا در پرتو آن پیشرفت حاصل شود، اظهار داشت: 
یکی از اقدامات مهم این دوره ، همیاری و ارتباط نزدیک 
با شرکت عمران بهارستان بود که موجب شد بروکراسی 
اداری از بین بــرود و همدلی و ارتبــاط تنگاتنگی برای 
پیشــبرد اهداف صورت گیــرد  و همچنیــن بودجه 90 
میلیاردی خود را بیش از 100 درصــد محقق کند که این 
امر در کشــور مثال زدنی است . اســدیان با بیان اینکه 
تحریم ها و شرایط اقتصادی کشور  روی پروژه های این 
شهر تاثیر داشته،  ولی مدیریت شهری با جدیت و تالشی 
خســتگی ناپذیر به کار خود ادامه می دهد، در خصوص 
برنامه های مشــارکی در حال اجرا گفت : رستوران ماه 
نقره ای ، گلخانه ، آفرودلند، کلنگ زنی بازار کوثر، پساب 
بهارستان ، تکمیل زورخانه بهارستان و همچنین  میدان 
میوه و تره بار در 30 هکتار با کمک بخش خصوصی طی  
چند ماه آینده کلنگ زنی خواهد شــد. وی، پروژه فیبر 
نوری را بزرگ ترین ســرمایه گذاری بهارستان برشمرد  
و ادامه داد : این طــرح با هزینه ای بالغ بــر 60 میلیارد 
تومان توسط ســرمایه گذار تامین و باعث درآمد پایدار 
برای شهرداری خواهد شد. رییس شورای اسالمی شهر 
بهارستان در خصوص طرح هایی که شهرداری به تنهایی 
مجری آن اســت، اذعان داشــت : با توجه به شرایط بد 
اقتصادی این پروژه ها به ســختی اداره می شــود ولی 
شهرداری بهارســتان همچنان به فعالیت های عمرانی 
خود ادامه می دهد که می توان به اتمام پروژه باغ بانوان، 
تاالر نور، توسعه فضای سبز دریاچه زیتون ، افتتاح جاده 
ســالمت ، فرهنگســرای خیابان ایثار ، اجرای پارکینگ 
خیابان الفــت و ولی عصــر، دیوار نگاره ها ، نقاشــی و 
نورپردازی شب ،تحویل پارک محله 4 از شرکت عمران 
بهارستان ، نصب المان های شهری و بازسازی خیابان 
ولی عصر اشــاره کرد. اســدیان در پایان سخنان خود ، 
احداث و تکمیــل پارک محله 4 ، احــداث فضاهای باز 
ورزشــی ، لوله گذاری جهت آبیاری فضای ســبر فاز 2 ، 
احداث کالنتری شــماره 2 ، برگزاری مناقصه ساختمان 
اورژانــس در دو طبقه ، کلنگ زنی ســاختمان شــماره  
3 بهارســتان ، آســفالت خیابان های فاز 2  و همچنین 
احداث کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان را از 

فعالیت های شرکت عمران بهارستان برشمرد.

در ادامه این نشست ســیده بتول نوربخش، نایب رییس 
شورای اسالمی شهر بهارستان یکی از اقدامات مهم این شورا 
در سه سال گذشته را جذب ســرمایه گذار دانسته  و اظهار 
کرد : این کار نه تنها باعث خدمات به شــهروندان شده بلکه 
زمینه اشتغال بیشتر را فراهم کرده است.  نوربخش با بیان 
اینکه یک چهارم بودجه صرف مسائل خدماتی می شود که 
به چشم نمی آید، ادامه داد: تقریبا از یک بودجه 100 میلیارد 
تومانی 25 میلیارد آن در بحث خدمات هزینه می شود که 
شامل نگهداری و آبیاری فضای سبز  که به سیستم آبیاری 
قطره ای مجهز شد و همچنین مبلمان شهری که امسال از 

خیابان الفت شروع و تا سال آینده کامل می شود.
وی در کنار مشکالت اقتصادی،  نبود طرح در زمان شهردار 
سابق را یکی از معضالت اتمام پروژه های نیمه کاره دانست 
و تصریح کــرد : طی جلســات متعدد کار از پایه شــروع و 

طرح های جدیدی ایجاد شد.
نایب رییس شورای اسالمی شهر بهارستان، کمبود اتوبوس 
را از مشکالت حمل و نقل بهارســتان برشمرد و خاطرنشان 
کرد: طبق رایزنی های انجام شده قرار است چندین دستگاه 
اتوبوس خریداری و به ناوگان حمل و نقل اضافه شود و امید 

است با اتمام مترو این مشکل از بین برود.

محمد ابراهیمی، منشی شورای اسالمی شهر بهارستان نیز 
در ادامه این نشست با بیان اینکه بودجه شهر از جیب مردم 
تامین می شود پس باید با دقت و در راستای آسایش مردم 
صرف شود، اظهار کرد : مترو یکی از پروژه های شاخص این 
شهر است که شهرداری جهت تکمیل آن نیازمند 3000 میلیار 
تومان اعتبار است که بخشی از آن تامین شده است. کنار گذر 
شرق از داخل بهارستان شروع می شود و ارتباط بهارستان را 
به شرق استان تقویت می کند و بیمارستان هم توسط شرکت 
عمران در متراژ  4 هکتار ، چهل درصد ساخته شده و نیروی 

انتظامی مابقی آن را تکمیل خواهد کرد.
مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر با بیان اینکه در شهر 
بهارستان خدمتی به کودکان نشــده است، افزود : در همین 
راستا مجوز ســاخت کانون پرورش فکری اخذ و امید است 
بتوان بزرگ ترین مرکز بازی کشــور در آن ســاخته شــود و 
شهربهارستان به شهر کودک شناخته شود که این خود نوعی 

هویت سازی برای شهر است .
ابراهیمی با اشاره به وجود 240 تاالر و باغ تاالر در محدوده شهر 
بهارستان )مرق( تصریح کرد : تبدیل شدن این منطقه به شهر 
غذا و ارائه انواع غذا می تواند باعث ایجاد جذب توریست شود 

و اشتغال زایی ایجاد کند.

در ادامه مهدی نصر اصفهانی، خزانه دار شورای شهر بهارستان 
اظهار کرد:شهر از  ســه ضلع  مردم ،شورای اسالمی منتخب 
مردم و دســتگاه اجرایی )شهرداری( تشــكيل شده و اين 
دو محور باید  آنگونه که مردم توقع دارنــد، کار انجام داده و 
در خدمت مردم باشــند. خزانه دار شورای شــهر بهارستان 
دو مديريتی بودن شهر بهارســتان را  هم تهدید و هم فرصت 
دانست و به دوبال تشبيه كرد كه می تواند شهر را به اوج برساند 
همچنين باعث ســازندگی و ارتقای خدمات بهينه شود ولی 
متاسفانه در بعضی  مواقع هر دودستگاه نمی توانند در جایگاه 
خود خوب عمل کنند و اين تهديدی برای شــهر محســوب 
می شود.نصر ، با برشمردن مشــكالت بهارستان اذعان کرد: 
بهارستان هنوز یک شهر کارگاهی است و روزانه صدها واحد 
آپارتمانی ساخته می شــود ولی تعداد کمی از دستگاه های 
خدمات رسان در شــهر ورود پیدا کرده اند و همچنین  درصد 
ناچيزی سرانه ورزشــی افرایش داشته است؛ باید همانطور 
که شهر از لحاظ ساختاری توســعه می یابد ،سرانه خدمات 
فرهنگی، رفاهی و تفریحی هم توسعه يابد كه نبود بخشداری 
سرمنشأ تمامی اين  معضالت شده و ضرر 60 ميليارد تومانی  
و خسارات فراوانی در پی داشته است. وی ادامه داد: با توجه 
به اینکه بهارســتان در 15 کیلومتری شهر اصفهان قرار گرفته 
ولی متاسفانه پیوست فرهنگی و تبلیغی آن به گوش بسیاری 
از مردم نرسیده این در حالی است که این شهر از نمایندگی 
صدا و ســیما محروم و به همین جهت معرفی آن در کشور 

مغفول مانده است.
نصر با توضيح اينكه  بلوار خلیــج فارس یکی از ورودی های 
شهر اصفهان است و نياز به ساماندهی دارد، تاكيد کرد: توجه 
به اين موضوع از  ضروریات این شهر اســت که 15 کیلومتر 
فضا نیازدارد كــه بايد تصميماتی بين شــهرداری اصفهان و 
بهارستان در اين خصوص اتخاذ شــود زيرا وضع اسفناکی 
که دستفروشان ایجاد کرده اند در شأن اصفهان و بهارستان 
نیست.وی، اشــاره ای به منطقه کاله قاضی كرد و این مکان 
را ظرفیت بزرگ ملی دانســت كه با وجود گله های آهو و بز 
می تواند در حوزه اکوتوریسم  بسیار منحصر به فرد باشد كه 

متاسفانه هيچ توجهی به اين ظرفيت عظيم نشده است.
خزانه دار شــورای شهر بهارســتان در پایان از شرکت عمران 
درخواســت کرد که طبق قانون 10 درصد ســهم شــهرداری 
را پرداخــت کند همچنیــن واگذاری اســناد بلوار بهشــت 
،خرید نرده بان آتش نشــانی ، روشــنایی جاده قلعه شور 
 و احداث خانه خبرنــگاران از جمله کارهایی اســت که بايد 

صورت گیرد.

نبــی ا... مومنــی، رییــس کمیســیون امــور حقوقی و 
گردشگری شــورای شهر بهارســتان با بیان اینکه مسائل 
حقوقی همیشــه از دید مردم مغفول مانده است، اظهار 
کرد: در جوامع پیشــرفته زمانی که قرار است موضوعی را 
تصمیم گیری کنند ابتدا با وکال و کارشناسان، آن را از لحاظ 
حقوقی بررسی و در قالب نظریه حقوقی بیان می  کنند و به 
دولتمردان و مسئولین ارائه  می دهند. متاسفانه در سنوات 
قبل قراردادهای شــهرداری بدون هیچ اطالعات حقوقی 
بسته شده و ضررهای زیادی را به شهرداری تحمیل کرده 
است و موجب محکومیت شهرداری در چند پرونده شد. 
خوشبختانه در دوره پنجم، با نظارت برانعقاد قراردادهای 
 متعــدد، نظارت بــر انجــام مناقصــات و مزایــده ها به

  عنــوان ناظــر ، انجــام داوری در مواقــع اختــالف بین 
 شــهرداری و پیمانــکار ، مطالبــات 36 میلیــارد تومانی
  از شــرکت عمران با دیــدگاه های حقوقی و مســتندات

  مطــرح شــده در دفــاع از شــهرداری، تالش شــد که 
شورای شــهر  تقابل ســوزنده را به رویکرد تعامل سازنده 

تغییر دهد.

خدابخش شــمس، عضو دیگر شــورای اســالمی شهر 
بهارستان در ادامه گفت : سال گذشته با ایجاد برنامه های 
متنوع و دعوت از هنرمندان مطرح کشوری نشاط را به  محله 
های بهارستان آوردیم که با استقبال بی نظیر مردم مواجه 
شد.شمس با اشاره به ســه فرهنگسرای حکمت ، اندیشه 
و پروین اعتصامی اظهار کرد : در سال گذشته کالس های 
متعددی برگزار شــد که متاســفانه به خاطر بیماری کرونا 

تعطیل و اکنون به صورت مجازی در حال برگزاری است.

در پایان نشســت مجتبی محبی، عضو شــورای اسالمی 
شــهر بهارســتان با بیان اینکه قانون شــوراها در كشــور 
درســت اجرا نمی شــود ،گفت : شــوراها در شــهرها به 
عنوان تصمیم گیرندگان و شــهرداری ها به عنوان بازوان 
اجرایی تعیین شده اند همچنین نارســایی ها را شورای 
شهر بررســی و با دیگر دســتگاه ها تعامل برقرار می کند 
که این امر در شــورای شــهر بهارســتان به خوبی انجام 
شــده اســت و عدم ثبات اقتصادی تورم افسار گسیخته 
هزینه ها را باالبــرده و موجب اختالل  کار دســتگاه های 
اجرایی شــده و باعث شــده  افرادی کــه در مناقصات و 
مزايده ها شــرکت می كننــد از قیمت پيشــنهادی خود 
پشــیمان شــده و متضرر شــوند که اين امر موجب كند شــدن آهنگ توســعه پروژه های عمرانی شــده اســت.محبی در 
خصوص ممیــزی امالک اظهــار کرد : ايــن كار  بیش از یــک ميليــارد تومان برای شــهرداری هزینــه در بــر  دارد ولی به 
جرات می توان گفــت که یکی از درآمدهای پایدار و پاک شــهرداری اســت. عضو شــورای شــهر بهارســتان تکمیل آمفی 
تئاتر روباز و تکمیل 4 ســالن ســینما، کمبود مدرســه ،نبود ســالن همايش، نداشــتن صنايــع پاك جهت اشــتغال زايی، 
 بوی نامطلوع  حاصل از شــركت ســيمرغ، پســاب خانه و گاوداری را از ديگر مشــكالت شــهر  عنوان کرد و به ســخنان خود 

پايان داد.
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