
 خرید لوازم التحریر در آستانه 
 سال تحصیلی در اصفهان

 تا 70درصد کاهش داشته است؛
 بازار نوشت افزار

 در خواب زمستانی

 بهزیستی اصفهان آمادگی خود
 برای واگذاری مسئولیت پیش 
 دبستانی ها به آموزش و پرورش

 را اعالم کرد؛
پایان یک کشمکش

گلزار شهدای چهارمحال و 
 بختیاری، ساماندهی 

می شود
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دوشنبه 17 شهریور 1399 
 18 محرم  1442 
 7 سپتامبر 2020

 شماره 3062
8 صفحه

قیمت: 1000 تومان

واکنش شهردار اصفهان 
به حاشیه سازان:

همچون 
نجیب زادگان 

بی اعتنا خواهم بود
7

دربــاره »رجایی« زیــاد گفته اند و  سمیه پارسادوست
شنیده ایم. آن هایی که هم عصر و 
زمانه با این مرد خدا بودند، متفق القول درباره »پاکدســتی« و 
»ساده زیستی« اش می گویند. یعنی حتی آنها که رجایی را شاید 
به لحاظ دیدگاه های سیاسی یا فکری هم قبول نداشتند، درباره 
اینکه او مردی ساده زیست، طرفدار عدالت اجتماعی و حساس 

و مقید بر سر »بیت المال« بود، شهادت می دهند. 
این روزها و این سال ها آن قدر مسئوالن و آقازاده هایشان را غرق 
در رفاه و نعمت دیده ایم و گاه حتی منت سبک زندگی متفاوت 

از عامه مردم شان را بر سرمان گذاشته اند و بابت آن فخرفروشی 
کرده اند که دیگر باورمان نمی شود روزگاری در این سرزمین یکی 
مثل »محمدعلی رجایی« هم می زیسته که »بهزاد نبوی«)فعال 
سیاسی( اخیرا در گفت و گویی رســانه ای در تعریف و توصیف 
گوشه ای از ساده زیستی این مرد و بی توجهی او به مال دنیا آن 
هم در مقام نخست وزیر گفته است: » اگر رجایی االن زنده بود، 
با شناختی که از او دارم، شاید مهم ترین اعتراضش به دنیاطلبی 
و عدم توجه بــه عدالت اجتماعی بود. او خیلــی در این زمینه ها 

سخت گیر بود...

 بی تجربه؛ اما جذاب
 دو تیم اصفهانی به مربیان جوان اعتماد کردند؛ 

 ادامه  در صفحه  2

تکلیف تیم های اصفهانی برای فصل آینده رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور مشخص 
شد. سکان هدایت طالیی پوشان به  محرم نوید کیا واگذار شد و رحمان رضایی، به عنوان 
نفر اول کادر فنی سبزپوشان اصفهانی را در فصل جدید رقابت های لیگ برتر همراهی می کند.چهره های 
جوانی که هیچ کدام سابقه مربیگری در کارنامه ندارند؛ اما حضورشــان می تواند به افزایش جذابیت 
دیدارهای این دو تیم کمک کند. جوان شدن نیمکت تیم های لیگ برتری در فصل جدید یک اتفاق خوب 
اســت به این خاطر که حضور این مربیان می تواند ایده های نو را وارد فوتبــال کند ولی نتیجه گیری با  

مربیان جوان نیازمند دادن زمان و فرصت کافی به آنهاست.

6

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

جای خالی نسل »رجایی« 
وقتی الکچری بودن برای مسئوالن ارزش می شود؛
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پشت پرده توافق اسراییل و امارات؛

تلآویوبهباشگاههاینفتیجهانمیپیوندد؟

در حالی که بســیاری از رسانه ها، مســئله همکاری های تکنولوژیک، 
سالمت، تحصیل و توریسم را دلیل اصلی عادی سازی روابط اسراییل 
و امارات می دانند؛ اما با شکست هشت دهه بایکوت اسراییل توسط 
یکی از کشور های عربی، اکنون به نظر می رســد دولت یهود به دنبال 
یافتن نقش مهم تــری در بازار و تجــارت انرژی، سیاســت نفتی و 
سرمایه گذاری های بزرگ نفتی در منطقه است.این جاه طلبی با یک 

خط لوله قدیمی، اما بسیار استراتژیک آغاز می شود.
  مدیران اسراییلی شرکت خط لوله آســیا اروپا )EAPC( با احتیاط

  از ســایه درآمده و می گویند این خط لوله ۱۵۸ مایلــی که از دریای 
 ســرخ بــه مدیترانــه وصــل شــده، آلترناتیو ارزانــی بــرای کانال 
ســوئز و گزینه ای برای ارتباط شــبکه خط لوله اعراب نه تنها به شبکه 
 منطقــه بلکه به همــه جهان اســت.ایزک لوی، مدیرعامــل کمپانی

 این خط لوله به فارین پالســی گفته: این خط لولــه در های فرصت 
را باز خواهد کرد. این خط لولــه که بندر ایالت در جنوب اســراییل را 
به اشــکلون در ســاحل مدیترانه وصل می کند، می تواند محل عبور 
بخش قابل توجهی از نفت جهان که هم اکنون از نزدیکی کانال ســوئز 

می گذرد، باشد.
این پروژه با ثبت یک شرکت ایرانی-اسراییلی در سال ۱۹۶۸ میالدی 

)۴۷-۱۳۴۶ خورشیدی( برای ساخت خط لوله نفتی از بندر ایالت در 
جنوب اسراییل به اشکلون در ساحل مدیترانه کلید خورد. این خط لوله 
به پهنای چهل و دو اینچ از بندر ایالت تا اشــکلون نه تنها خواسته های 
نفتی اسراییل را تامین می کرد، بلکه می توانست بخشی از نفت ایران 
را بدون گذشتن از آبراه ســوئز که به دنبال جنگ شش روزه در ۱۹۶۷ 
بسته شده بود، با پیوستن به آب های مدیترانه به کشور های اروپایی 
برساند.فارین پالسی در گزارشی نوشته ، امارات یخ ارتباط با اسراییل را 
شکسته فرصت هایی برای توافق های عرب- اسراییلی جهت راه اندازی 
این خط لوله و سرمایه گذاری در خط لوله اسراییلی فراهم شده است.

مارک سیورز، ســفیر ســابق آمریکا در عمان )جایی که نخست وزیر 
اسراییل دو بار موفق به دیدار با ســرانش طی دو سال گذشته شده( 
به فارین پالیســی گفته: اگر این همکاری شکل بگیرد، پتانسیل های 
فراوانی برای کسب و کار به وجود خواهد آمد.به گزارش فارین پالیسی 
یکی از مزایای این خط لوله، قابلیت های اسکله های اشکلون و ایالت 
در مقایسه با کانال سوئز است که می توانند سوپر نفتکش ها را در خود 

جای دهند. 
نفتکش VLCC کــه یکی از بزرگ ترین نفتکش های جهان اســت و 
در یک فقره ۲ میلیون بشــکه نفت را می تواند جابه جــا کند، یکی از 

این نفتکش های غول پیکری اســت که در کانال سوئز جا نمی شود.
این نشــریه آمریکایی نوشــته بــه محــض اینکه موانع سیاســی 
 همکاری های اعراب و اســراییل برداشته شود، کســب و کار ها رونق 

پیدا می کنند.
 بعد از اعالم رســمی توافق اســراییل و امارات دیگر اعضای شورای 
همکاری های خلیج فارس نظیر بحرین، عمان و عربستان نیز تلویحا 
اعالم کردند به دنبال امارات دســت به عادی ســازی روابط خواهند 
زد.هدف اصلی اسراییل راه اندازی خط لوله ای است که ۱۲ تا ۱۷ درصد 
تجارت نفتی که اکنون از ســوئز می گذرد را به خود جذب می کند. به 
خاطر محدودیت های کانال سوئز، بخش عمده ای از نفت خام تولید 
شــده در خاورمیانه از طریق خط لوله ســوئز-مدیترانه عبور می کند. 
خط لوله مصر تنها یک طرفه اســت و نمی تواند هدف اســراییل برای 
هدایت نفت آذربایجان و روسیه را که اغلب از آسیا می گذرند، پوشش 
دهد.بازنده اصلی مصر است که کنترل کمتری بر قیمت نفتکش های 
عبوری خواهد داشت. همکاری های اسراییل و امارات در مقوله حمل 
و نقل چیز جدیدی نیست. این دو کشور سابقه طوالنی در هموار کردن 
خدمات کشتیرانی که شامل پهلوگرفتن و هدایت خدمات کشتیرانی 

در بندر دبی است، دارند.

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با کلیات طرح 
تشــکیل کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس با 
حداقل اعضا موافقت کردند بنابراین بعد از گذشت 
بیش از سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم تکلیف 
این کمیســیون هم روشــن می شــود.نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز گذشته  
با ۱۷۴ رای موافق، ۳۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع 
از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلســه با کلیات 
طرح الحاق یک تبصــره به مــاده ۳۸ قانون آیین 
نامه داخلی مجلس موافقت کردند.بر اســاس این 
مصوبه، حد نصاب تعداد اعضای کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس شورای اسالمی تغییر یافت و بدین 
ترتیب کمسیون قضایی مجلس می تواند با نصاب 
کمتری تشکیل شود.محمدحســین حسین زاده 

بحرینی در بررســی طرح الحاق یک تبصره به ماده 
۳۸ قانون آییــن نامه داخلی مجلــس افزود: این 
مسئله کمیسیون آیین نامه داخلی و هیئت رییسه 
مجلس نیســت.نماینده مردم مشهد و کالت اظهار 
داشــت: تعدادی از نمایندگان مجلــس با اختیار، 
تعهد و تعقل خود عضویت در کمیســیون حقوقی 
و قضایی را پذیرفتنــد و این افــراد در حوزه حقوق 
و قضایی جز ســرآمدهای مجلس هســتند و می 
خواهند فعالیت کمیسیون را آغاز کنند. ولی ما همین 
تعداد از نمایندگان را متاسفانه در این مدت معطل 
گذاشتیم. محمدرضا صباغیان ،نماینده بافق و عضو 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در 
مخالفت با طرح تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی 
با حداقل اعضا گفت: وقتــی نماینده به این صورت 

عضو کمیسیون می شود، ممکن است کارایی نداشته 
باشد، جای تاسف دارد که ده ها حقوقدان در مجلس 
داریم؛ اما می بینیم که کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس تشکیل نمی شود.وی با بیان اینکه باید در 
این زمینه فکر اساسی شود، گفت: کمیسیون قضایی 
مجلس وظایف سنگینی بر عهده دارد یک برنامه باید 
گذاشته شود که از اول آغاز به کار مجلس،   تشکیل 
این کمیســیون مد نظر قرار گیرد؛ االن می بینیم که 
کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس بدون عضو 

و معطل است و بازتاب این موضوع خوب نیست. 

 نمایندگان با کلیات طرح تشکیل کمیسیون حقوقی 
با حداقل اعضا موافقت کردند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما باید حداکثر بتوانیم تا تیر ماه سال آینده سیاست های کلی برنامه هفتم را خدمت رهبر انقالب ارسال کنیم تا دولت 
بعد بتواند آن را به مجلس بدهد.محسن رضایی اظهار داشت: بیش از بیست سال است در این کشور سیاست های بسیار دقیق و پیشرفته از سوی رهبر انقالب به 
دولت و مجلس ابالغ شده و تاکنون فقط آقایان در خصوص سیاست های اصل ۴۴ قانون نوشتند.وی افزود: تنظیم رابطه دولت با باالدست و تنظیم رابطه دولت با 
مردم مهم ترین تحولی است که باید صورت بگیرد.رضایی با بیان اینکه روی بخش های تحول دولت باید فکر کرد و پیشنهاد داد، گفت: انتظار داریم سیاست های 
کلی برنامه هفتم توسعه، به عنوان اولین برنامه توسعه در گام دوم انقالب، به ریل گذاری جدید در فرهنگ و اقتصاد تبدیل شود.دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خاطرنشان کرد: زمان ما محدود است و برنامه هفتم برنامه مهمی برای ماست . ما باید حداکثر بتوانیم تا تیر ماه سال آینده سیاست های کلی برنامه را از 
مسیر مجمع بگذارنیم و خدمت رهبری ارسال کنیم تا دولت بعد بتواند آن را به مجلس بدهد و مجلس هم آن را ظرف سه ماه تصویب کند تا در سال ۱۴۰۱ به نتیجه 
برسد.رضایی تصریح کرد: در قالب برنامه های کشور باید دو یا سه وزارتخانه کنار هم و به صورت قرارگاهی کار کنند. ما اگر بخواهیم مردم را وارد اقتصاد کنیم با این 

دولت متمرکز محقق نمی شود، باید به استان ها قدرت و اختیار داد.

برنامه هفتم توسعه باید تا تیرماه 1400 تقدیم رهبر انقالب شود

جزییات نشست آذری جهرمی با رییس مجلس 
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات، جزییاتی از نشســت خود با محمد باقر قالیبــاف را بیان کرد.

محمدجــواد آذری  جهرمی  در پاســخ به این پرســش که طی برخــی اخبار در فضــای مجازی 
اعالم شــده که در دیدار وزیر ارتباطات با رییس مجلس شــورای اســالمی، قالیباف نســبت به 
عدم اجرای شــبکه ملی اطالعــات ابراز نگرانــی و انتقاد کرده اســت، گفت: ما دیــداری با آقای 
قالیباف داشــتیم و روابط عمومــی مجلس هم از این دیــدار گزارش داد.وی بیان داشــت: این 
خبر که ناراحتی وجود داشــته، صحت ندارد. طبیعتا گزارشــی از اقدامات خوبــی که در این مدت 
انجام شــده ارائه داده و مشــکالت را بیان کردم، به ویژه در حوزه قانون گذاری با ایشــان مطرح 
کردیم تا مجلس هم به پیشــبرد شــبکه ملی اطالعــات کمک کنــد. وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات خاطر نشــان کرد: آقــای قالیباف هم با روی گشــاده پیشــنهاد را پذیرفتنــد و طبیعتا 
 هم در کمیســیون های مجلس در کارگروه  ویژه ای بنا شــد پیشــنهادات ما به وســیله مجلس

 انجام شود.

گزارش توئیتری وزیر دفاع هند از دیدارش با وزیر دفاع ایران 
وزیر دفاع هند پس از دیدار با وزیر دفاع ایران در تهران در توئیتر خود نوشت: دیداری بسیار ثمربخش 
با سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در تهران داشتم.»رجنات سینگ«، وزیر دفاع هند، پس از 
دیدار با وزیر دفاع ایران در تهران با اشــاره به این دیدار در صفحه توئیترش نوشت:»دیداری بسیار 
ثمربخش با سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در تهران داشتم. درباره مسائل امنیتی منطقه از 

جمله افغانستان همچنین مسائل همکاری دوجانبه گفت وگو کردیم.«

سوال ملی دو نماینده درباره عملکرد وزارت آموزش و 
پرورش اعالم وصول شد

سوال ملی دو نماینده مجلس از وزیر آموزش و پرورش درباره علت عملکرد نامناسب وزارت آموزش 
و پرورش و همچنین تعلل د ر اجرای نظام رتبه بندی معلمان در نشست علنی روز گذشته پارلمان 
اعالم وصول شد.  سیدمحســن دهنوی، عضو هیئت رییسه مجلس شــورای اسالمی در نشست 
علنی اخیر  پارلمان موارد وصولی را اعالم کرد.بر این اســاس،  ســوال ملی رســول فرخی نماینده 
مردم الهیجان از وزیر آموزش و پرورش درباره علت عملکرد نامناســب وزارت آموزش و پرورش 
در حوزه های مختلف آموزش و پرورش و مدیریت، ســوال ملی علی کریمی فیروزجایی نماینده 
مردم بابل از وزیر آموزش و پرورش درباره تعلل وزارت آموزش و پرورش در اجرای نظام رتبه بندی 
معلمان و همچنین سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر از وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات درباره عدم توسعه زیرســاخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم در 

حوزه های کشاورزی، صنعت، آموزش و... اعالم وصول شد.

واکنش به شایعه قهر یک نماینده از مجلس
 الیاس نادران در توئیتی به ابهاماتی درباره قهر او و حواشی تشــکیل کمیسیون ویژه تولید پاسخ 
داد.  الیاس نادران، نماینده تهران که چندی پیش شــائبه قهر او و احتمال استعفایش در فضای 
خبری مطرح شــده بود، در توئیتی با هشتگ کمیسیون ویژه، با حواشــی تشکیل این کمیسیون 
 که گفته می شد برای دلجویی از نادران تشکیل شده است، پاســخ داد. وی در این توئیت نوشت: 
بنده اساســا متقاضی عضویت در کمیســیون ویژه تولید نبودم. به احترام رای همکارانم، ترجیح 
می دهم به عنوان یک عضو ســاده به هیئت رییسه کمیســیون در ایفای وظایف خطیرشان کمک 
کنم. ضمنا این کمیســیون از مجلس هفتم وجود داشــته و از ابتدا برای خوشایند کسی تاسیس 

نشده است.

کافه سیاست

وقتی الکچری بودن برا ی مسئوالن ارزش می شود؛
جای خالی نسل »رجایی« ...

درباره حقوق ماهانه وزرا و نخست وزیر در اولین روزی که هیئت دولت 
تشکیل شد، از آنها رای گرفت و تصویب شــد که حقوق نخست وزیر و 
وزرا به میزان متوسط حقوق کارکنان دولت باشد. شاید با اکراه برخی 
از دوستان رای دادند. متوسط حقوق کارکنان دولت در شهریور ۱۳۵۹، 
هفت  هزارتومان بود و حقوق نخست وزیر و وزرا هفت هزارتومان تعیین 
شد، یک قران باال و پایین هم نه. پاداش، اضافه کاری، حق سفر، حق 

پست، حق ماموریت، و هیچ دریافت دیگری وجود نداشت.«
نبوی گفته است: »شهید رجایی چنین مرام و مشربی داشت و به آنچه 
می گفت، عمل می کرد؛ طبعا اگر امروز زنده بود دشــمن رفاه طلبی ها، 
دنیاطلبی ها و... می بود. شــاید بهتر باشــد مورد دیگری را هم اضافه 
کنم. به یاد دارم در یکی، دو ماه اول نخســت وزیری ایشــان و وزارت 
من، هرروز صبح با یک هیلمن قدیمی متعلق به یکی از دوســتان که 
بعد از آزادی من از زندان، در اختیار من گذاشته بود، شهید رجایی را از 
خانه اش بر می داشتم و با هم به نخست وزیری می رفتیم. نه محافظ 
داشــت و نه راننده. در راه درددل های خصوصــی می کردیم. یکی از 
بیشترین ناراحتی هایش این بود که می گفت حاال که من نخست وزیر 
شده ام، در این گیرودار خانمم دارد خانه را رنگ می کند.  نمی دانم خانه 
شهید رجایی را دیده اید که موزه شده است؛ یک خانه یک طبقه کلنگی. 
حاال خانم ایشان که از خودشــان هم ریاضت کش تر بود، می خواست 
دیوارهای خانه را رنگ کند و ایشان آن قدر ناراحت شده بود. برای اینکه 
شهید رجایی را بشناسید، بازهم یک خاطره نقل می کنم. یک روز من 
باز با هیلمن دنبالش رفته بودم، دیدم دارند کوچه را آسفالت می کنند، 
رجایی عصبانی شد و داد و بیداد که چرا اینجا را آسفالت می کنید، مگر 
جای دیگری در این مملکت نیســت که نیاز به آسفالت داشته باشد. 
رجایی به عنوان نخســت وزیر، هفته ای یک جلســه با ســران دو قوه 
قضاییه و مقننه یعنی شهید بهشتی و مرحوم هاشمی داشت )در واقع 
جلسه سران سه قوه، بدون رییس جمهور که آقایان را قبول نداشت(. 
این جلسات چرخشی بود. جلسات یک روز در دفتر آقای هاشمی بود 
و یک روز در دفتر شهید بهشتی و یک روز در دفتر شهید رجایی. در دفتر 
آن دو بزرگوار، غذاهای درست وحسابی نظیر جوجه کباب و چلوکباب 
می آوردند ولی نوبت که به شــهید رجایی می رسید، غذای جیره سپاه 
حفاظت از نخســت وزیری را جلوی آقایان می گذاشت. سپاه هم در 
آن زمان فقیر بود و طبعا جیره غذایی شــان هم فقیرانه بود. منظورم از 
طرح این خاطرات شناساندن خصوصیات شــهید رجایی بود و طبعا 
خودتان می توانید حدس بزنید اگر رجایی امروز در قید حیات بود، چه 

مواضعی داشت.«
بله ، می توان حدس زد اگــر زنده بود چه مواضعی داشــت و چگونه 

برخورد می کرد و جالب اینکه روز گذشــته در شــبکه های اجتماعی 
درباره سبک زندگی الکچری منبری معروف تهران که از زمین و زمان 
گالیه می کند و اخیرا در انتقاد از بی آبی مردم غیزانیه گفته بود، استاندار 
خوزستان را باید به گاری بست که آب را برای مردم غیزانیه ببرد)با تمام 
انتقاداتی که به استاندار این استان وارد است( بحث بود. به تازگی یکی 
از فعاالن رسانه، بحث شراکت این روحانی با مدیر شرکت تک ماکارون 
را مطرح کرده و از او خواســته بود در این باره توضیح بدهد و خب این 
منبری مخالف دولت هــم پیش از این در دانشــگاه امام صادق)ع( 

پاسخش را داده بود.
 چندسال پیش در جریان یکی از ســخنرانی های خود، وقتی برخی 
دانشــجويان او درباره اتومبيل گران قيمت و دليل اســتفاده او از اين 
اتومبيل شيك و گران سوال كردند ، در جواب گفته بود: »بچه حزب اللهی 
بايد پولدار باشــد، اگر پول نداريــد عرضه نداريد! بايد عرضه داشــته 

باشيد!« 
یاد حرف »ساشا ســبحانی« افتادیم که به مردم ایران گفته بود »اگر 
نمی توانید پول دربیاورید، بروید بمیرید!« چقدر ادبیات ها شــبیه به 
هم است! و چقدر جای »رجایی« ها خالی است وقتی انگار هیچ کس 
دیگر شبیه او نیست. وقتی دور و برمان پرشده از »واعظان کاین جلوه 
در محراب و منبر می کنند...« یا نه... واعظانی که حاال صراحتا از زندگی 
الکچری خود دفاع می کننــد و دیگران را به خاطر اینکــه نمی توانند 
اتومبیل گران قیمت سوار شوند، »بی عرضه« خطاب می کنند، آقازاده 
هایی که دستور به مرگ ملتی می دهند که نمی توانند پول دربیاورند و 
مجریانی که می گویند اگر عقیده و فکر ما را قبول ندارید، از ایران بروید! 
لندن نشینان مرفه بی دردی که فرزندان شان با بورسیه های اهدایی 
سعودی خوش می گذرانند و کیف می کنند و از لب گود می گویند لنگش 
کن!  مسئوالنی که فرسنگ ها از مردم دور شده اند )یا از اول بوده اند( 
بس که سبک زندگی شــان فرســنگ ها دورتر از آن چیزی است که 
رجایی آن را زندگی کرده بود. آقایانی که »صبح جمعه« همه چیز را می 
فهمند، آن هایی که حتی یک روز در جبهه و جنــگ نبوده اند و حاال از 
نردبان شهید، باال رفته و از نام پاره های تن این وطن، نام و نان برای خود 
درست کرده اند. دم از شهید می زنند و با اختالس ها و دزدی ها و بی 
اخالقی ها، پا روی خون شهید می گذارند و خون به دل پدران و مادران 
شــهدا می کنند. خائنانی که با وقاحت می گویند ســهم شان از سفره 
انقالب را برداشته اند و مگر این انقالب قرار نبود به دست مستضعفان 

و پابرهنگان و زجرکشیده ها بیفتد و مال آنها باشد؟
جای رجایی خالی اســت و درد را از هر طرف بخوانی، »درد« اســت 
وقتی نسل رجایی ها به پایان رسیده و عصر نوکیسه های تازه به دوران 
رسیده ای آغاز شده که حتی بلد نیستند ادای رجایی را دربیاورند یا بدتر 
اینکه اصال نمی خواهند رجایی وار زندگی کنند وقتی »شعارهای عوام 
پسندانه« جای »عمل خداپســندانه« را گرفت و »خدمت به مردم« 

فراموش و جای کاخ نشین و کوخ نشین در سهم بردن عوض شد!

 
بعد از اعالم رسمی توافق اسراییل و امارات دیگر 
اعضای شورای همکاری های خلیج فارس نظیر 
بحرین، عمان و عربستان نیز تلویحا اعالم کردند به 

دنبال امارات دست به عادی سازی روابط خواهند زد

شــرکت آوا دارو در  زمینه فعالیت دارویی )پایه گیاهان دارویی(، بمنظور تکمیل کادر علمی ، فروش و بازرگانی خود از متقاضیان در شهرهای استان اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری دعوت به همکاری می نماید. 

آگهیاستخدام

نماینده علمی ، ویزیتور و مدیرفروشعنوان شغل

دیپلم وباالتر در رشته های مرتبطمدرک تحصیلی

آقا / خانمجنسیت

حداقل یکسال مرتبط با کار-تمام وقتشرایط احراز

ماموریت- بیمه )بعد از یک ماه(-حقوق ثابت - ایاب ذهاب-پورسانت- بانس، آکورد، پاداش)فصلی(شرایط شرکت

قرارداد قانونی کارگری و کارفرمایی و مطابق با قوانین کارنوع قرارداد

از کلیه متقاضیان تقاضا می گردد رزومه خود را به شماره واتس اپ و تلگرام 09136060315 ارسال نمایند. 
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آزاد راه اصفهان به شیراز به زودی به بهره برداری می رسد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:در آستانه بهره برداری آزاد راه اصفهان به شیراز هستیم.عبدالهاشم 
حســن نیا در بازدید از پروژه شــش خطه کردن جاده شــهرضا به اصفهان اظهار داشــت: شهرضا 

با چند شهرســتان ســمیرم، دهاقان و 
بروجن دارای راه های مواصالتی اســت 
و قرار گرفتن این شهرستان در کریدور 
شمال به جنوب کشور این شهرستان را 
دارای ظرفیت های ویژه ای کرده است. 
معاون وزیــر راه و شهرســازی با بیان 
این که در آســتانه بهره بــرداری آزاد راه 
اصفهان به شیراز هستیم، افزود: وظیفه 
خود می دانیم نسبت به ابقای وضعیت 
موجود در جنوبی ترین نقطه شــهرضا تا 

شمالی ترین و غربی ترین نقطه آن ساماندهی های الزم را انجام دهیم.وی خاطرنشان کرد: امسال 
با محدودیت منابع مالی مواجه هستیم؛ اما با همکاری استانداری و دیگر سازمان ها امیدوار هستیم 

بخشی از این کاستی ها را جبران کنیم.

مدیرکل دادگستری استان مطرح کرد:

دستگاه قضا حامی تولید و کسب و کار
مدیرکل دادگستری اســتان گفت: دســتگاه قضا درصدد است تا شــرکت های تولیدی که محل 
تولید و کسب و کار هستند،  تعطیل نشود.حبیبی در جلسه ســتاد پیگیری سیاست های اقتصاد 
مقاومتــی قوه قضاییه اســتان  اظهار کرد: در این جلســه مشــکالت کارخانه های کاشــی نیلو و 
 اصفهان بررســی و مقرر شــد اقدامات الزم برای جلوگیــری از تعطیلی ایــن دو کارخانه اجرایی 
 شــود.وی با بیان اینکه درگذشــته برخی بی احتیاطی ها بــرای این دو کارخانه صــورت گرفته، 
  گفت: در این جلســه مقرر شد برای حل و فصل مشــکالت و ورود ســرمایه گذاران جدید به این
  دو کارخانــه بررســی و اقــدام شــود.وی تصریح کــرد: مشــکالت یکی از ســرمایه گــذاران
  شهرک های صنعتی هم در این جلســه بررسی شــد و با توجه به اینکه وی از برخی دستگاه های
  دولتــی طلــب دارد قــرار شــد مهلت ۳ ســاله بــرای تعهــدات ایــن ســرمایه گــذار در نظر

 گرفته شود.

افزایش 3 برابری صدور کدهای بورسی در بازار سرمایه
معاون شرکت ســپرده گذاری مرکزی از افزایش ۳ برابری صدور کدهای بورسی خبر داد و گفت: 
تعداد افرادی که در ســال ۹۸ فقط یــک معامله داشــتند ۲.۸ میلیون نفر بود که در ســال ۹۹ به 
بیش از هشت میلیون نفر رسیده اســت.علیرضا ماهیار افزود: تعداد افرادی که در سال ۹۸ فقط 
یک معامله داشــتند دومیلیــون و ۸۰۰ هزار نفر بوده، اما این رقم در ســال ۹۹ به بیش از هشــت 
میلیون نفر رســیده است.معاون شــرکت ســپرده گذاری مرکزی در خصوص احراز هویت سهام 
داران از اول ســال ۹۹ اظهار کرد: حدود ۱۹ میلیون و هشــتصد هزار نفر تاکنون از طریق درگاه های 
بانکی، پیشــخوان دولت و سامانه ســجام احراز هویت کرده اند که از این میزان سه میلیون و ۸۰۰ 
مورد مربوط به تهران، یک میلیون و پانصــد مورد برای  اصفهان و یک میلیون مربوط  به اســتان 
خراسان جنوبی می شــود.ماهیار،  درباره سامانه آنالین ســجام گفت: این سامانه از ابتدای سال 
۹۹ تغییرات چشــمگیری داشته اســت که می توان به روند آسان ســازی احراز هویت، برگزاری 
 مجامع به صورت آنالین و پرداخت ســود شــرکت های ســرمایه گذاری حاضر در بازار ســرمایه 

اشاره کرد.

خرید لوازم التحریر در آستانه سال تحصیلی در اصفهان تا 70درصد کاهش داشته است؛

بازار نوشت افزار در خواب زمستانی

هر چه این روزها کسب و کار موبایلی ها و  مرضیه محب رسول
فروشگاه های کامپیوتری سکه است، بازار 
لوازم التحریر فروشان سوت و کور مانده؛ اتفاقی که هیچ برهه ای از سال 
ســابقه نداشــته اما به لطف کرونا و رخدادهای عجیــب و غریب این 
روزهای کشور، در مغازه های لوازم التحریر فروشان خبری از خریدار 
نیست. اگر تا سال پیش بحث بر سر خرید تولیدات داخلی با شکل و 
طرح های وطنی داغ بود، امروز تولید کنندگان دفتر و لوازم التحریر تنها 
اجناس روی دست مانده شــان را به قیمت تمام شده می فروشند تا 
بتوانند چک هایشان را پاس کنند و ورشکسته نشوند. فروشگاه ها هم 
از اندک مشــتری هایی که دارند ســفارش چندانی نمی گیرند و تنها 
مایحتاج ضروری خریداری می شود؛ اما کرونا تنها دلیل رکود بازار لوازم 

التحریر نیست. 
فروشندگان می گویند که گرچه کرونا اوضاع را خراب تر از قبل کرده اما 
پیش از این هم باال رفتن ناگهانی دالر و قیمت ها توان خرید مردم را به 
کمتر از نصف کاهش داده بود. از سوی دیگر دانش آموزانی که مشتری 
لوازم التحریر هســتند هم می گویند با آنالین شدن مدرسه، نیازشان 
به این اقالم خیلی کمتر از قبل شــده و احتمــاال حتی اگر خریدی هم 
داشته باشــند، کمتر از ســال های قبل خواهد بود. کتاب فروش ها و 

لــوازم التحریری ها که در ســایه اختالفات میان اتحادیه و ســازمان 
آموزش و پرورش امســال از فروش کتاب های درســی هم محروم 
 شدند، حاال با بی میلی مشتری ها نســبت به خرید دست و پنجه نرم 

می کنند. 
در همین زمینه رییس اتحادیه صنف کتاب و لــوازم التحریر اصفهان 
با اشــاره به کاهش ۷۰ درصدی خرید لوازم التحریر در آســتانه سال 
تحصیلی جدید گفت: از زمانی که کالس ها مجازی شــد و یا بیشــتر 
والدین به دلیل شیوع کرونا تمایلی به حضور فیزیکی فرزندان خود در 
مدارس ندارند، دیگر نیازی به لوازم التحریر نخواهند داشت و بازار  این 
صنف رو به نابودی می رود.اکبر چیت ساز توضیح داد: در شرایطی که 
در آستانه سال جدید هســتیم، با توجه به شیوع کرونا و مجازی بودن 
سیستم آموزش، یک فروشنده لوازم التحریر شاید در روز تنها ۴۰ تا ۵۰ 
هزار تومان فروش داشته باشد و در حالی که پیش تر با توجه به فروش 
کتاب در واحدهای صنفی این اتحادیه، میزان فروش آنها بسیار باالتر 
بود.به گفته چیت ســاز، در حال حاضر دانش آموزان اگر نیاز مبرمی به 
خودکار، مداد، دفتر و ... داشته باشــند، اقدام به خرید لوازم التحریر 
می کنند.وی با بیان اینکه در آستانه سال تحصیلی جدید شرایط برای 
تولید لوازم التحریر مهیاست، گفت: متاسفانه برخی مدارس به دانش 

آموزان تاکید می کنند که فالن برند خاص مداد، دفتر، مداد رنگی و ... را 
باید تهیه کنید، در حالی که برخی محصوالت ایرانی حتی کیفیتی بهتر و 
مشابه جنس خارجی دارند.رییس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر 
اصفهان در خصوص شرایط تولید دفتر نیز، اظهار کرد: باید توجه داشت 
که شــهر اصفهان تولیدکننده ۷۰ درصد دفتر کشور است و سه کارخانه 
کاغذ و دفتر در این استان فعالیت می کنند که محصوالت خود را به عمده 
فروشان این صنف تحویل می دهند.وی با اشــاره به افزایش قیمت 
کاغذ، تاکید کرد: با وجودی که کاغذ گران شــده است؛ اما کمبودی در 
تامین دفتر در کشور نداریم.چیت ساز با بیان اینکه قیمت لوازم التحریر 
خارجی با توجه به نوسان نرخ دالر افزایش داشته است، ادامه داد: لوازم 
التحریر ایرانی نیز با توجه به افزایش حقوق کارگر، بیمه، مالیات و حدود 
۱۵ درصد نسبت به سال گذشته گران شده است. در این شرایط به نظر 
می رسد لوازم التحریری ها و کتاب فروشان را هم باید به جرگه کسب و 
کارهای آسیب دیده از کرونا اضافه کرد ضمن اینکه تولید کنندگان لوازم 
التحریرهای وطنی که چندین سال است برای تولید داخلی زحمت و 
توان صرف کرده اند هم بی شک از این بحران بی نصیب نخواهند بود؛ 
اتفاقی که عمال می تواند بخش وسیعی از چرخه تولید و فروش نوشت 

افزار را وارد فاز بحران کند.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
گفت: از مجموع ۱۵ کشور همســایه، صادرات کاال 
از این اســتان تنها به عراق، افغانســتان، امارات و 
پاکســتان انجام می شــود.ایرج موفق در جلسه 
کارگروه توسعه صادرات استان اصفهان با بیان اینکه 
باید کاالهای صادراتی دیگری را با توجه به شرایط 
و محدودیت های خاص کشورمان جایگزین کنیم، 
افزود : شرایط برای صادرات به کشورهای همسایه 
مناسب است و با کمترین هزینه حمل و نقل امکان 

صادرات به این کشورها وجود دارد.
وی تاکید کرد: شرکت های مدیریت صادرات استان 
اصفهان باید با توجه به شرایط سایر کشورها همت 
مضاعفــی برای صادرات به این کشــورها داشــته 

باشند.
وی با اشــاره به امضــای موافقت نامــه تجاری با 
کشورهای اوراسیا ادامه داد: جلســه هایی در این 
زمینه توسط سازمان صنعت معدن و تجارت، اتاق 
بازرگانی و استانداری اصفهان برگزار شده است اما 
باید به صورت فعال تر به اینگونه برنامه ها و صادرات 
به کشورهای اوراسیا پرداخته شود.رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اصفهــان افزود: صادرات 
به حوزه اوراســیا باید از طریق تشــکل ها و به ویژه 

 اتاق بازرگانی اصفهــان به طور جدی مــورد توجه
 قرار گیرد.

وی در ادامه با اعالم آمار صادرات استان اصفهان به 
خارج از کشور در سال جاری گفت: ۲ میلیارد و ۱۱۸ 
کیلوگرم  کاال به ارزش بیش از ۶۵۵ میلیون دالر از 
این استان به کشــورهای مقصد صادر شده است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
با بیان اینکه میانگین کاهش صادرات در کل کشور 
از نظر وزنی و ارزشی بیشتر است، افزود: صادرات 
این مدت در کل کشور از نظر وزنی ۴۷ درصد و از نظر 
ارزشی ۴۱ درصد کاهش را نشان می دهد که به طور 
متوسط بیانگر شرایط بهتر استان اصفهان نسبت به 

دیگراستان هاست.

 تنها چهار کشور همسایه مقصدکاالهای صادراتی
 استان اصفهان است

خبر روز

متاسفانه برخی مدارس به دانش آموزان تاکید می کنند 
که فالن برند خاص مداد، دفتر، مداد رنگی و ... را باید 
تهیه کنید، در حالی که برخی محصوالت ایرانی حتی 

کیفیتی بهتر و مشابه جنس خارجی دارند

اتاق بازرگانی تهران وضعیت اقتصاد در مرداد ماه را بررسی کرد:

کدام بازارها بیشترین سود را دادند؟
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی وضعیت بازارهای اقتصادی در مرداد ماه 
امسال پرداخته و میزان سوددهی آنها را با اسفند ۱۳۹۸ مقایسه کرده است.بر اساس آمارهای ارائه 
شده از سوی این اتاق میانگین قیمت ســکه طرح امام در مرداد ماه امســال ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان بوده که این عدد در قیاس با اسفند ماه سال ۹۸، افزایش قیمت ۷۹ درصدی را نشان می دهد.

همچنین میانگین قیمت دالر )اسکناس در بازار سنا( در مرداد امسال به ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده 
که نسبت به اسفند سال گذشته، افزایشی ۵۱ درصدی را نشان می دهد.به این ترتیب به نظر می رسد با 
وجود برنامه ریزی بانک مرکزی برای کنترل تقاضای ارز و مدیریت نرخ آن در بازار، در این مدت پنج 
ماهه بار دیگر، قیمت  دالر در بازار افزایشی شده است. البته قیمت دالر در پایان مرداد ماه و همزمان 
با ورود به شهریور، بار دیگر به ثباتی نسبی رسیده است. تداوم تحریم های آمریکا و کاهش صادرات 
غیرنفتی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، اصلی ترین عوامل تاثیر گذار در کاهش دسترسی دولت به 
ارزهای خارجی بوده است.گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که میانگین شاخص بورس اوراق 
بهادار تهران در مرداد ماه امسال، به یک میلیون و ۷۵۷ هزار واحد رسیده که این عدد در قیاس با اسفند 
سال گذشته، رشد ۲۴۳ درصدی را نشان می دهد. به این ترتیب مانند ماه های گذشته، همچنان بازار 
بورس، سود آورترین بازار برای سرمایه گذاران بوده است.بررسی بازار مسکن تهران نیز نشان می دهد 
که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مســکونی در تهران در مرداد ماه امسال به بیش از ۲۳ میلیون 
تومان رسیده که این عدد نیز در قیاس با اسفند ماه سال گذشته، رشدی ۴۸ درصدی را نشان می دهد.

 مسافران فعال منتظر پرواز ترکیه نباشند
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره به برقراری پرواز از ایران به نجف و بغداد به صورت موردی و 
غیرزیارتی ، گفت: فعال مسافران به دنبال پرواز ترکیه نباشند.مقصود اسعدی سامانی در تشریح آخرین 
وضعیت پروازهای بین المللی، اظهار داشــت:  در حال حاضر پروازهای خارجی در برخی مسیرهایی که 
برقرار شده اســت با رعایت پروتکل های بهداشتی و داشــتن برگه آزمایش تست منفی PCR )تست 
کرونا( انجام می شود.وی بیان کرد: در حال حاضر پروازها به عراق در مسیر بصره برقرار است، همچنین 
در مسیرهای نجف و بغداد برای »اتباع عراق« و یا »آنهایی که ویزای اقامت دارند« و یا »ماموریت به این 
مناطق دارند«، پرواز به صورت موردی انجام می شود؛  اما در قالب پروازهای زیارتی فعال پروازی انجام 
نمی شود.وی در پاسخ به این سوال که اگر پروازی بین ایران و ترکیه برقرار شود، فقط ترکیش ایرالین 
به ایران می آید؟ اظهار داشت: اگر قرار باشد پروازی بین ایران و ترکیه برقرار شود، از سوی شرکت های 
هواپیمایی دو طرف انجام می شود، وقتی ترکیش ایرالین به ایران بیاید متقابال ایرالین های ایرانی هم 

می توانند به ترکیه پرواز کنند.

خانه های خالی از برآوردهای برق امید خارج می شوند
سخنگوی صنعت برق گفت: ممکن است تعدادی از واحدهای خالی جزء برآوردها و تخمین های اولیه 
لحاظ شده باشد که در آینده و با توجه به رسانه ای شدن الگوریتم مشخص کردن مشترکین کم مصرف، 
برآوردها دقیق تر خواهد شد.مصطفی رجبی مشهدی در پاسخ به این سوال که عدد ۳۰ میلیون نفر بهره مند 
از طرح برق رایگان به چه نحوی مشخص شده اســت؟ گفت: تعداد ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک برق 
خانگی طی سال های ۹۷ و ۹۸ در رده مشترکین کم مصرف رده بندی شده اند. بنابر این برآورد و استناد 
به شاخص بعد خانوار در این سال ها ۳۰ میلیون نفر جزو افرادی دسته بندی می شوند که در صورت تداوم 
کم مصرفی، در طرح برق امید از برق رایگان بهره مند خواهند شد.سخنگوی صنعت برق کشور، با اشاره 
به اینکه ممکن است، انشعاب برق تعدادی از این مشترکین کم مصرف متعلق به واحدهای مسکونی 
خالی باشد، گفت: ممکن است تعدادی از واحدهای خالی جزو برآوردها و تخمین های اولیه لحاظ شده 

باشد که در آینده، برآوردها دقیق تر خواهد شد.

کافه اقتصاد

اخبار

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی گفت: پیگیر مبارزه با زمین خواری هایی که در استان اصفهان صورت می گیرد هستیم؛ اما قانون در این باره نیازمند 
اصالح است تا بدون استثنا اجرا شود.مهدی طغیانی در ارتباط با مبارزه با زمین خواری هایی که در شــرق اصفهان رخ می دهد، اظهار داشت: در این باره قانونی از سال 
۸۵ وجود دارد که مربوط به مشکالت تبدیل اراضی زراعی به ویال، باغ ویال و ... و همچنین تبدیل زمین زراعی با خاک حاصلخیز به باغی بی ثمر و صرفا برای تفریح چند 
خانواده است که این ها موجب عدم کارکرد زمین های زراعی می شود.وی افزود: بحث اصلی ما مخالفت با تفریح نیست بلکه با این عمل، زمین های زراعی خود را که 
می توانستند در تولید موثر باشند را از دست می دهیم به ویژه در منطقه شرق اصفهان که متاسفانه این جریان به شدت ادامه دارد.طغیانی با اشاره به اقدامات نمایندگان 
در زمینه زمین خواری های شرق اصفهان بیان کرد: تذکری در این باره به وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کشور و وزیر دادگستری داده شد که چرا به قانون عمل نمی شود و این 
اتفاق هنوز ادامه دارد؛ الاقل به قانون عمل کنید و بالفاصله وقتی که دیواری در حال گذاشته شدن است آن را خراب کنید.وی تصریح کرد: متاسفانه در سیستم های قضایی، 
گزارش دهی وزارت جهاد کشاورزی، تشکیل پرونده و صدور و اجرای حکم، چابکی الزم را ندارد و چه بسا این بهترین خدمت به کسانی است که این اتفاقات را رقم می زنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
مبارزه با زمین خواری نیازمند اصالح قانون است

مزارع بادام زمینی
بــادام زمینــی مهم تریــن 
محصــول زراعی شهرســتان 
آســتانه اشرفیه اســت که به 
دلیــل خــاک حاصلخیز آن 
مرغوب تریــن نوع بــادام در 
کشور محسوب می شود.بادام 
زمینی در بیش از ۲ هزار هکتار 
از زمین های این شهرســتان 
کشت می شود.این شهرستان 
۸۰ درصد بادام زمینی کشور را 

تامین می کند.

وز عکس ر

عکس: مهر

نماینده مردم خمینی شهر:

وزیر نیرو، مقصر اصلی 
مسئله آب است

نماینــده مردم خمینی شــهر در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: شــخص وزیر 
نیرو مقصر اصلی در مســئله آب اســت، 
به جای آنکه با مدیریــت دقیق و جدی 
این موضــوع را پیگیری کند، نســبت به 
پروژه هایی که دســتور قانونی و مصوبه 
اجرایــی دارند با یــک اقدام و شــانتاژ 
رسانه ای این پروژه ها را تعطیل می کند.

محمدتقــی نقدعلی متذکر شــد: امروز 
برخی از اســتان ها موضــوع آب را وارد 
کف جامعه کرده اند، یعنی امری که باید 
تصمیم گیــری ملی شــود در بین مردم 
افتاده و برخی از رســانه های بی توجه به 
طبل این قصــه می کوبند.نماینده مردم 
خمینی شــهر در مجلس شورای اسالمی 
تصریح داشــت: امروز ۲ میلیــون متر 
مکعب آب در حوزه کارون به خلیج ریخته 
می شــود که اگر این آب مدیریت شود و 
حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰میلیــون متر مکعب آن 
به حوزه اصفهان منتقل بشــود هم البته 
ایــن آب پیش خور می شــود و جلوتر به 
اســتان های دیگر داده می شــود و تنها 
مصرف اصفهان نمی شــود.وی با اشاره 
به برداشــت های غیرقانونی انجام شده 
در حوزه زاینده رود، افزود: در دولت های 
گذشته برداشــت ها و پیش خورهایی در 
حوزه زاینده رود با قول وقرارهایی مبنی بر 
آن که در آینده جبران می شود، داده شده 
است و امروز که روز جبران رسیده، وزارت 
نیرو با مدیریت بسیار ضعیف طرح های 
ملی که برای دومین بار دســتور مستقیم 
وزارتی است، تعطیل کرده است.نقدعلی 
اذعان داشت: اگر قصه آب به شکل ملی 
مدیریت نشــود، آفت و بهم ریختگی ها و 
مشــکالت اجتماعی ایجاد خواهد شد؛ 
یعنی مســئله آب یک مسئله ملی است 
و سیاست گذاری ها باید با اقتدار توسط 

شخص وزیر نیرو انجام شود.
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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری:

گلزار شهدای چهارمحال و بختیاری، ساماندهی می شود

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
دفاع مقدس گنجینه ای بزرگ بوده که هر چقدر از آن استفاده شود باز 
هم ظرفیت بیشتری برای استفاده دارد، اظهار کرد:  ۴۰سالگی دفاع 
مقدس فرصتی است که بیشتر و بهتر و متناسب این روز از این گنجینه 
استفاده کنیم، در این راســتا و به منظور آکنده کردن فضا با نام و یاد 
شهدا بنیاد شهید اقدام به  انتشار وصایای شهدا متناسب با موضوعات 
روز از طریق فضای مجازی، سایت ایثار، ســایت نوید شاهد، صدا و 

سیما و ... کرده است.
فرییرز نجفی در خصــوص برنامه های چهل ســالگی دفاع مقدس 
اداره کل بنیاد شــهید و امو ایثارگران توضیح داد: مرمت و  بازســازی 
تابلوهای ایثار و شــهادت در سطح اســتان و نصب آن ها قبل از هفته 
دفاع مقدس ) تابلوهای موجود بازســازی و در برخــی از نقاط مانند 
کیار و فارســان تابلوهای جدید ســاخته و نصب می شود(، برگزاری 
کنگره های مجــازی به صورت ویدئــو کنفرانس در راســتای ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت ) اعم از ســوم خرداد، هفتم تیر، روز جانباز، 
سالروز ورود آزادگان و ... ( در سطح استان اجرا شده و همچنان اجرا 
می شود.مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری 
افزود: کنگره هایی که به صورت ملی با حضور مسئوالن به صورت ویدئو 

کنفرانس برگزار شده شــامل کنگره ملی سوم خرداد، کنگره ملی روز 
جانباز، کنگره ملی شهدای هفتم تیر، شــهدای هواپیمایی ایرباس و 

کنگره ملی الماس های درخشان  است.
نجفی با اشاره به اینکه در سال های گذشته المان های زیادی در سطح 
شهر ساخته و نصب شده اســت، بیان کرد: در سال ۱۳۹۸  سه المان 
در سطح استان رونمایی شد که شامل المان شهید »سرلشکر خلبان 
نعمت ا... اکبری« در شهر ســامان، المان اولین شهید دوران انقالب  
استان »شهید ســید عباس صالحی« در فرخشــهر و المان ایثار در 
شهر بن بوده است.مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران چهارمحال 
و بختیاری گفت: در ســال ۱۳۹۹ شهرداری شــهرکرد با عنوان طرح 
زیباسازی فضای شهری اقدام به انتشــار فراخوان برای ساخت سه 
المان در شهرکرد کرده است که طرح المان شــهید سلیمانی مصوب 
شده و طرح دو المان دیگر در حال پیگیری بوده که امیدواریم در آینده 

نزدیک انجام شود.
وی با بیان اینکه تعداد کل شهدای استان ۲۴۳۲ شهید است، اضافه 
کرد: تعداد ۲۹۵ گلزار شهید در سراسر اســتان وجود دارد که عملیات 
سامان دهی تعداد ۱۵۸ گلزار با ۱۸۰۶ مزار خاتمه یافته و تعداد ۳۰ گلزار 
با ۱۵۵ مزار در دست تکمیل است و رسیدگی به تعداد ۱۰۹ گلزار با ۲۱۷ 

مزار باقی مانده  است.نجفی با اشــاره به اینکه گلزار شهدای شهرکرد 
۲۴۳ مــزار دارد، اظهار کرد: اعتبــار مصوب برای گلزارهای شــهدای 
استان در ســال  ۱۳۹۸ مبلغ ۳۰۹۳۲ میلیون ریال و اعتبار تخصیصی 
برای ســال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۱۷۸۲ میلیون ریال بوده و  برای سال ۱۳۹۹ 
هنوز اعتباری اعالم نشده اســت.مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
چهارمحال و بختیاری به شورای ایثار و شهادت استان اشاره و تصریح 
کرد: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، از سال ۱۳۹۲ شورایی 
به این نام در کل کشــور مصوب و اجرا شد که از ســال ۱۳۹۴ دبیری 
آن به بنیاد سپرده و جلسات شورا به ریاست اســتاندار  و فرمانداران 

برگزار می شود.
وی به رتبه نخســت عملکرد شــورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
استان از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸  اشاره کرد و ادامه داد: از وظایف این شورا 
می توان به سامان دهی امور مربوط به ایثار و شهادت اعم از یادواره ها، 
دیدارها، تصاویر شــهدا و اســتفاده از فن آوری روز در ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت اشــاره کرد.نجفی خاطرنشــان کرد: برای راه اندازی 
زیارت مجازی به مناسبت هفته دفاع مقدس اطالعات روی سامانه 
گلزار شهدای استان بارگذاری شــده؛ اما هنوز سامانه زیارت مجازی 

به صورت کامل راه اندازی نشده است.

 472 روستای استان چهارمحال و بختیاری
 فاقد پوشش اینترنت همراه است

مدیرکل ارتباطات وفناوری اطالعات چهارمحال و بختیاری میزان ضریب نفوذ تلفن ثابت در اســتان را 
۲۶.۷۴ عنوان کرد و گفت: ۶۹.۸۳ درصد از خانواده های هم استانی به اینترنت دسترسی دارند.مرتضی 
باللی همچنین ضریب نفوذ مشترکین تلفن همراه استان را ۱۳۵.۳۰ درصد عنوان کرد.وی با بیان اینکه 
۵۱۲ روستای استان دارای پوشش اینترنت همراه هستند، افزود: از ۴۷۲ روستای فاقد پوشش اینترنت 
همراه، ۲۸۰ روستا زیر ۲۰ خانوار و ۱۸۹ روستا باالی ۲۰ خانوار جمعیت دارند.مدیرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از میان ۴۷۲ روستای فاقد پوشش اینترنت همراه ۵۲ روستا 
امکان استفاده از اینترنت ADSL را دارند.باللی اظهار داشت: ۶۶.۹۵ درصد از خانوارهای استان دارای 

رایانه هستند که این عدد به نرم کشور بسیار نزدیک است.

طرح تابستانه کتاب در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود
معاون فرهنگی، مطبوعات و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: طرح 
تابستانه کتاب ۹۹ از شــنبه ١٨ مردادماه مصادف با عید ســعید غدیر خم همزمان با سراسر کشور در 
استان آغاز و تا ۳۰ مردادماه ۹۹ ادامه داشت.سید حسین نژادحسینی افزود: در این طرح تعداد ۱۰ هزار 
و ۱۰۳ عنوان کتاب به مبلغ حدود سه میلیارد ریال در سه کتابفروشی عضو طرح استان به فروش رفت.
نژادحســینی در ادامه ضمن اشاره به اینکه تعداد دو کتابفروشــی در مرکز استان و یک کتابفروشی در 
شهرستان لردگان در این طرح شرکت کردند، اضافه کرد: پاتوق کتاب، دنیای کتاب و گنج کتابفروشی های 
عضو طرح تابستانه کتاب در استان بودند.وی ضمن اشاره به اینکه کتاب های عمومی، دانشگاهی و کودک 
و نوجوان از کتب ارائه شده در این طرح بودند ادامه داد: سقف مجاز خرید برای هر خریدار ۱۵۰ هزار تومان 

و سقف یارانه خرید برای هر خریدار ۳۰ هزار تومان بود.

افزایش تخصص اساتید؛ راه مقابله با تهدیدات دشمن
کارگاه توانمندسازی اســاتید و کارکنان دانشگاهی به همت بسیج اساتید اســتان در سالن دانشکده 
کشاورزی دانشگاه شهرکرد برگزار شد.جانشین سازمان بســیج اساتید استان چهارمحال وبختیاری، 
هدف این دوره را ارتقای توانایی های اساتید در زمینه های بصیرتی، جریان سازی و شبکه سازی در مقابله 
با توطئه های دشمنان انقالب دانست و با اشاره به شعار راهبردی سال، جهش تولید ضمن تبیین ماهیت 
جهاد اقتصادی و نقش مهم و تاثیرگذار جامعه دانشگاهی به واسطه ظرفیت های علمی و انسانی آنان، 
خواهان تدوین الگویی کارآمد و مناسب در مسیر توسعه جهاد اقتصادی و جهش تولید شد.ایرج کیانی 
گفت: یکی از مباحث این دوره مهارت آموزی مسئولین و اساتید بسیجی در فضای مجازی و افزایش 
تخصص و توانمندی های الزم در استفاده از این فضاست.در آخر پیرامون وضعیت کنونی جامعه در مقابله 

با عملیات روانی در فضای سیاسی و تهدیدات اینترنتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

آموزش گلیم بافی به 35 نفر از بانوان صمصامی
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری از اجرای 
موفقیت آمیز طرح تولید گلیم در شهر صمصامی شهرستان کوهرنگ خبر داد و گفت: در این طرح ۳۵ نفر 
از بانوان این شهر آموزش گلیم بافی را به صورت رایگان فرا گرفتند.مهرداد رییسی افزود: تولیدات گلیم این 
افراد به صورت تضمینی از سوی اتحادیه تعاونی صنایع دستی استان خریداری می شود.وی ادامه داد: 
هر کدام از افراد آموزش دیده می توانند ساالنه حداقل ۱۰ متر مربع گلیم تولید و در بازارها داخلی و خارجی 
عرضه کنند.رییسی با اشاره به اینکه این طرح با هدف رونق صنایع دستی، افزایش اشتغال خانگی، رونق 
اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت خانوارها اجرایی شد، گفت: آموزش رایگان رشته های صنایع دستی 
و خرید تضمینی تولیدات آن در شهرستان های چهارمحال و بختیاری با جدیت دنبال و اجرا می شود.

خبر خوان

 در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، از سال 
۱۳۹۲ شورایی به این نام در کل کشور مصوب و اجرا 
شد که از سال ۱۳۹۴ دبیری آن به بنیاد سپرده و 
جلسات شورا به ریاست استاندار  و فرمانداران برگزار 

می شود

بام ایران

رییس شورای شهرکرد تاکید کرد:

ضرورت استفاده از پساب برای حفظ فضای سبز شهرکرد
رییس شورای اسالمی شهرکرد در جلسه علنی شورای شــهر با اشاره به رفع مشکالت بانک شهر با شــهرداری اظهار کرد: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که 
بتوانیم مشکالت را رفع و پروژه برج دوقلو را تعیین تکلیف کرده و به نتیجه برسیم.فرهاد رییسی با اشاره به ضرورت استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز، 
افزود: همکاری شرکت آب و فاضالب استان در راستای استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز می تواند کمک چشمگیری به شهر کند.رییسی در ادامه بیان 
کرد: توجه به فضای سبز شهری امری ضروری است که اگر تدابیری در این خصوص اندیشیده نشود درختان خشک  و رو به نابودی می روند.در ادامه مصطفی 
حیدری، عضو شورای شهر شهرکرد با اشاره به مصوبه ها جهت صدور پروانه صنایع حوضچه ای بیان کرد: عدم صدور پروانه برای صنایع حوضچه ای یک نارضایتی 
ایجاد کرده است بنابراین الزم است آماده سازی این اراضی تعیین تکلیف شده تا شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدامات الزم را انجام دهد.وی با 
اشاره به پاسخ مکاتبات گفت: شهرداری باید پاسخ نامه ها و مکاتبات را به صورت شفاف اعالم کند تا سبب ایجاد ابهام نشود.همچنین حیدر علیپور، عضو شورای 
اسالمی شهرکرد اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری و سازمان های تابعه تحت یک مجموعه واحد با شرکت آب و فاضالب فعالیت ها را اجرا می کند و این دو  اداره 
مکمل  یکدیگر هستند.وی افزود: در حفاری که برای رفع حوادث از سوی  شرکت آب و فاضالب استان صورت می پذیرد، نباید آسفالت با نخاله های ساختمانی 

ترکیب شود، بنابراین این موضوع باید به پیمانکار شرکت آب و فاضالب تذکر داده شود.

رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری خبر داد:

فعالیت تنها شرکت تولید گازکربنیک ایران در شهرستان بن
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمین شرکت دارنده فناوری ساخت ماشین آالت و تولید گازکربنیک جهان در شهرستان 
بن از توابع استان چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند.سجاد رستمی ادامه داد: در این شرکت، ۳۵ درصد گاز کربنیک کشور به میزان روزانه ۱۵۰ تن گاز کربنیک 
تولید می شود.وی با بیان اینکه چند سالی است که شــرکت های دانش بنیان در استان موفق به تولید دستگاهی شــدند که قابلیت استحصال گاز کربنیک از 
دودکش های صنعتی را دارد، افزود: این دستگاه به گونه ای در داخل لوله کارخانه های تولیدکننده این گاز قرار داده می شود تا با وارد شدن گاز به داخل سیلندرهای 
دستگاه عملیات فرآوری روی آن انجام شده و از ورود گاز کربنیک به اتمسفر جلوگیری شود. مدیرعامل شــرکت دانش بنیان گازکربنیک نیز در این باره گفت: 
نخستین سامانه بازیافت دی اکسید کربن کشور در شهرکرد طراحی و ساخته شد. مسلم سلیمی اظهار داشت: پیش از این دو شرکت آمریکایی و ژاپنی انحصار 
تولید این سامانه را در اختیار داشتند و با ساخت این سامانه کشور ایران به جمع صاحبان فن آوری سامانه بازیافت گازهای گلخانه ای دی اکسیدکربن پیوسته 
است.وی عنوان کرد: این سامانه با استقرار  روی دودکش نیروگاه ها، پاالیشگاه ها، مجتمع های پتروشیمی و صنایع آالینده، از ورود میلیون ها تن گاز کربنیک 
به محیط زیســت جلوگیری می کند.ســلیمی با بیان اینکه مطالعه طراحی و بومی سازی دانش بازیافت دی اکســیدکربن از حدود ۳۰ سال پیش در کارخانه 

ماشین سازی co۲ شهرکرد آغاز شده است، افزود: این شرکت تنها دارنده فناوری ساخت دستگاه های تولید گاز کربنیک در کشور است.

حصر وراثت
6/57 آقا/خانم فاطمه سادات حبیبی به شناســنامه شماره 1260573656 به شرح 
دادخواست به کالسه 1287/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان طاهره خانم جان به شماره شناسنامه 29041 در 
تاریخ 1397/10/26 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت: 1(فاطمه ســادات حبیبی فرزند ســید عباس به ش.م 
1260573656. 2( محبوب خانم حبیبی فرزند آقا عباس به ش.م 1262247659. 
3( سید خسرو حبیبی فرزند ســید عباس به ش.م 1261618343. همگی فرزندان 
متوفی والغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی در خواســت مزبــور را در یک 
 نوبت و یک مرتبــه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از 
متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 969920 قاضی شعبه ششم شورای حل 

اختالف کاشان
حصر وراثت

6/58 آقا/خانم محمود بذرافشــان به شناسنامه شــماره 1261725743 به شرح 
دادخواست به کالســه 1256/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسین بذرافشان  به شــماره شناسنامه 
554 در تاریــخ 1399/5/25 اقامتگاه دائمی خود را بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت: 1(محمود بذرافشــان ش.ش 1261725743 
 فرزند متوفــی. 2( علیرضــا بذرافشــان ش.ش 1261999858 فرزنــد متوفی. 
3(زهرا بذرافشــان به ش.ش 1261794958 فرزند متوفی. 4( فاطمه بذرافشان به 
ش.ش 1261841077 فرزند متوفی.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 969921 قاضی شعبه ششم 

شورای حل اختالف کاشان
حصر وراثت

6/59 آقا/خانم علــی رمضانی علوی  به شناســنامه شــماره 1262892694 به 
شــرح دادخواست به کالســه 1326/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان حســینعلی رمضانــی علوی به 
شــماره شناســنامه 7 در تاریخ 1399/4/17 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت: 1(ناهیــد رمضانی علوی فرزند 
 حبیبب اله بــه ش.م 1262743710 همســر متوفی. 2(علــی رمضانی علوی به 

ش.م 1262892694. 3( مجید رمضانی علوی بــه ش.م 1260975746. 4( امیر 
حســین رمضانی علوی به ش.م 1262905605. 5(محمد حسن رمضانی علوی 
 بــه ش.م 1262970717. 6(معصومه رمضانی علوی بــه ش.م 1262943116.

 7(فاطمه رمضانی علوی بــه ش.م 1263019005. 8(آذردخت رمضانی علوی به 
ش.م 1262920231. 9( مهدی رمضانی علوی به ش.م 1262898412. همگی 
فرزندان متوفی والغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی در خواست مزبور را در 
یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
 واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 969899 قاضی شــعبه ششم شورای

 حل اختالف کاشان
حصر وراثت

6/60 آقا/خانم افسانه صائمی نیاســر به شناسنامه شماره 18به شرح دادخواست به 
کالسه 380/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان لعیا خانم شافوری نیاسری به شماره شناسنامه 60 در تاریخ 97/7/8 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1(اعظم صائمی نیاســر فرزند محمد به ش.ش 107. 2(افســانه صائمی نیاسر 
فرزند محمد به ش.ش 18. 3(غالمرضا صائمی نیاســر فرزنــد محمد به ش.ش 
11. فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
 واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 973604 قاضی شــعبه ششم شورای 

حل اختالف کاشان 
تحدید حدود اختصاصی 

  6/61 تحدید حدود ششــدانگ قســمتی ازیک بــاب انبار تحت پالک شــماره
4616 /667 که باقســمتی از پالک 690 اصلی مجهول کــه درتصرف متقاضی 
میباشد تشــکیل یک باب انبار را می دهد  واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان 
که طبق ســوابق وپرونده ثبتی به نام آقای پیام مجیدی نژاد  فرزند جواد در جریان 
ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 15 / 7 / 99 ســاعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز وســاعت 
مقرر دراین آکهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ار تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد . 

م الف: 969810 حســین زمانی علویجــه مدیر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
فالورجان

فقدان سند مالکیت
6/62 آقای ســعید اســکندری فرزند رجب به استناد 2 برگ استشــهادیه محلی 
که هویت وامضاء شــهود رســما" گواهی شــده است مدعی اســت که یک جلد 
ســند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه به پالک ثبتی 134 فرعی از 453 اصلی 
واقع درمهرنجان بخــش 9 ثبت اصفهــان بســریال 747705 – 88 / الف / 16 
که درصفحــه 337 دفتر 378 امالک ذیل ثبت55081 به نام ســعید اســکندری 
 ثبت وسند مالکیت صادر وتســلیم گردیده وبموجب نامه شــماره 940313 مورخ
30 / 2 / 1394 شــعبه دوم دادسرای فالورجان بازداشــت می باشد وسپس مفقود 
شده اســت . بنابراین چون نامبرده درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود 
 که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یاوجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا10 روز به این اداره مراجعه واعتراض خود راکتبا" 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تامراتب صورتمجلس واصل 
ســند به ارائه دهنده مســترد گردد ودرصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت المثنی سند مالکیت مرقوم صادر وبه متقاضی 
تسلیم خواهد شد . م الف: 974127 حسین زمانی علویجه مدیرواحدثبتی حوزه 

ثبت ملک فالورجان 
ابالغ رای

6/63 کالسه پرونده : 624/98  ش2ح شــماره دادنامه :   158 - 99/4/21 ، مرجع 
رســیدگی : شــعبه  دوم    شــورای حل اختالف برخوار، واخواهان :  علی امیدی  
نشــانی:دولت آباد-منطقه صنعتی -حمــل و نقل آریا بارســپاهان، وا خواندگان : 
1-محمدعلی اعظمی 2- سامرند شیخی  3- حسین خسروی   به آدرس مجهول 
المکان ، خواسته : واخواهی ، گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء ، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : رای قاضی 
شــورا: درخصوص واخواهی آقای علی امیدی به طرفیــت 1- محمدعلی اعظمی 
2- ســامرند شیخی 3- حسین خســروی به خواسته واخواهی نســبت به دادنامه 
شماره 304مورخ 98/5/31 شعبه دوم شهرســتان برخوار با عنایت به جلسه مورخ 
99/4/3 و اظهارات واخواه و واخوانده ردیف اول و اســتدالل ایشــان نسبت به بار 
آجر تحویل شده به آقای سامرند شیخی لذا واخواهی آقای علی امیدی مورد قبول 
قرار گرفت و ضمن قبول واخواهی و نقض دادنامه 304 مورخ 98/5/31 این شــورا 

خوانده ردیف دوم آقای سامرند شیخی را مستندا به مواد303و304 و 198 از قانون 
آیین دادرســی به پرداخت مبلغ 87/270/000 ریال به انضمام ههزینه دادرسی به 
مبلغ 3/000/000 ریال و تاخیــر تادیه از تاریــخ 98/4/10 لغایت اجرای حکم در 
حق خوانده ردیف اول  محمدعلی اعظمی محکوم می نماید و نســبت به واخوانده 
ردیف سوم حسین خسروی و واخواه علی امیدی مســتندا به بند 4 ماده 84 قانون 
به دلیل عدم توجه دعوا رد دعوا صادر می گردد.رای صادره غیابی و ظرف بیســت 
 روز پس از ابالغ قابــل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان 
می باشد. م الف :  969631 قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم حوزه قضایی 

برخوار
ابالغ رای

6/64 کالســه پرونده : 625/98  ش2ح شــماره دادنامــه :   157 - 99/4/21 ، 
مرجع رسیدگی : شــعبه  دوم    شــورای حل اختالف برخوار، واخواهان :  محسن 
اکبــری   نشــانی:دولت آباد-منطقه صنعتی –حمــل و نقل آریا بارســپاهان، وا 
خواندگان : 1-محمدعلی اعظمی 2- ســامرند شیخی  3- حســین خسروی   به 
آدرس مجهول المکان ، خواســته : واخواهی ، گردشــکار : پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء ، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید : رای قاضی شــورا: درخصوص واخواهی آقای محسن اکبری به طرفیت 
واخواندگان 1- محمدعلی اعظمی 2- ســامرند شــیخی 3- حسین خسروی به 
خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شــماره 308 مورخ 98/5/31 شعبه دوم شورای 
حل اختالف شهرســتان برخوار با عنایت به جلســه مــورخ 99/4/3 و اظهارات 
 واخواه و واخوانده ردیف اول و اســتدالل ایشــان نســبت به چگونگی تحویل بار

 به آقای سامرند شیخی لذا واخواهی آقای محسن اکبری را پذیرفته  و ضمن قبول 
واخواهی نقض دادنامه 308 مورخ 98/5/31 این شورا مستندا به مواد 303و304 و 
198 از قانون آیین دادرسی خوانده ردیف دوم آقای ســامرند شیخی را به پرداخت 
مبلغ83/320/000  ریــال بابت اصل خواســته و مبلــغ 3/000/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و تاحیر تادیه از تاریخ ابالغ 98/4/3 لغایــت اجرای حکم در حق 
 واخوانده ردیف اول  محمدعلــی اعظمی محکوم می نماید و نســبت به واخوانده

 ردیف سوم حسین خسروی و واخواه محسن اکبری مستندا به بند 4 ماده 84 قانون 
به دلیل عدم توجه دعوا رد دعوا صادر می گردد.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
 پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان می باشد. 
 م الــف :  969587 قاضــی شــورای حــل اختــالف شــعبه دوم حــوزه

 قضایی برخوار



دوشنبه 17 شهریور  1399 / 18 محرم  1442/ 7 سپتامبر 2020/ شماره 3062
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

شهادت 8 نفر از مدافعان سالمت اصفهان بر اثر کرونا
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 8 نفر از کادر سالمت 
اســتان اصفهان بر اثر کرونا شهید شــدند. آرش نجیمی با اشــاره به فوت یکی از پرستاران کادر 
درمان استان اصفهان بر اثر کرونا اظهار داشت: احمد طالبی، پرستار بازنشسته بیمارستان فیض 
و چند بیمارستان دیگر استان اصفهان و مســئول تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان بود و به عنوان پرستار هم ارائه خدمت می کرد. در همین فعالیت ها به کرونا مبتال شده و 
در بیمارستان امین اصفهان بســتری و در همان جا فوت می کند. این شهید کادر درمان در قطعه 
گلزار شهدای اصفهان به خاک سپرده شد. سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به 
فوت سیدمحمود نوریان، جراح مغز و اعصاب و استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
بر اثر کرونا افزود: وی در بیمارستان کاشانی مشــغول خدمت به بیماران بود و در اثر ابتال به کرونا 
 در بیمارستان الزهرای اصفهان بســتری می شود و متاســفانه به جمع همکاران مدافع سالمت

 شهیدش پیوست.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اعالم کرد:
کمک 290 میلیونی اوقاف برای درمان کرونا

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در خصوص مهم ترین اقدامات اداره 
کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در خصوص کمک به درمان و پیشگیری از بیماری کرونا 
در اصفهان اظهار کرد: در این زمینه یک هزار و 944 خادم مســجد، 251 خادم ثابت  و 254 خادم 
فصلی بقاع در زمینه ضد عفونی کننده اماکن مذهبی و متبرکه خدمت رسانی کرده اند.ولی ا... روان  
با بیان اینکه توزیع ماسک و اسپری ضدعفونی کننده بین متسابقین چهل و سومین دوره مسابقات 
قرآن کریم مرحله استانی از دیگر اقدامات پیشگیری از ابتال به کرونا در اصفهان بوده، افزود: در این 
زمینه برای 300 نفر تجهیزات مورد نیاز تامین شده است.وی در خصوص توزیع بسته های حمایتی 
معیشتی به نیازمندان در استان اصفهان در مرداد ماه امسال نیز گفت: در این زمینه نیز تحت عنوان 
»تبرکات علوی« شــش هزار و 171 بســته  با ارزش ریالی 250 هزار تومانی در استان توزیع شده 
اســت.معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: همچنین اجرای امینانه 
 نیات واقفان در زمینه دارو و درمان با رویکرد پیشگیری و درمان بیماران کرونایی 29 میلیون تومان 

بوده است.

 اصفهان رتبه پنجم کشور در کاهش تصادفات برون شهری
 را کسب کرد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: این استان با کاهش ۶ درصدی تصادفات 
برون شهری از جایگاه بیســت و پنجم به رتبه پنجم کشور رســید.حجت ا...غالمی اظهار داشت: 
اقدامات موثری در حوزه ایمنی و نگهداری راه های اســتان انجام شــده کــه کاهش تصادفات و 
تلفات رانندگی را به دنبال داشــته اســت.وی ادامه داد: اقدامات موثری توسط راهداری و حمل 
و نقل جاده ای و راه و شهرســازی در زمینه کاهش تصادفات انجام شــده کــه کاهش ۶ درصدی 
تصادفات را به مراه داشــته اســت.معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری اصفهان افزود: 
دشمنان با تحریم های بی سابقه و بســیار سخت نتوانســتند ما را از ادامه تالش برای پیشرفت 
کشور باز دارند و طرح های خوبی همزمان با هفته دولت در این استان به بهره برداری رسید.غالمی 
اضافه کرد: بهره برداری از طرح های عمرانی متعدد در اســتان و کشــور در هفته دولت بیانگر این 
 اســت که دشــمنان به رغم اعمال تحریم های ظالمانه و ناجوانمردانه، نتوانسته اند ما را از حرکت

 باز دارند.

بهزیستی اصفهان آمادگی خود برای واگذاری مسئولیت پیش دبستانی ها به آموزش و پرورش را اعالم کرد؛

پایان یک کشمکش

کشمکش بر سر مسئولیت مهد کودک ها  پریسا سعادت
مانند اغلب استان های کشور در اصفهان 
هم در جریان بود. ســال گذشــته شــهین جوانی، معاون آموزش و 
پرورش استان در گفت وگو با زاینده رود نسبت به ثبت نام کودکان به 
خصوص در مقطع پیش دبستانی در مراکزی که تحت نظر آموزش و 
پرورش نیستند، هشدار داده و اعالم کرد ممکن است خانواده ها برای 
ثبت نام فرزندان شان در کالس اول به دلیل غیر معتبر بودن برخی از 
مراکز تحت نظر بهزیســتی  با مشــکل روبه رو شــوند. به گفته وی؛ 
کشمکش بر سر تعیین سرپرست پیش دبستانی ها میان آموزش و 
پرورش و بهزیستی ادامه دارد و با وجود برگزاری جلسات مختلف در 
استانداری و تعیین تکلیف استاندار مبنی بر واگذاری این مسئولیت 
به ســازمان آموزش و پرورش اما همچنان بهزیســتی در مقابل این 
تصمیم مقاومت می کند و مراکزی تحت نظر این سازمان تاسیس و 

یا فعال هستند. 
چندی پیش اما رهبر انقالب طی ســخنانی در ســتاد ملی آموزش و 
پرورش به این مسئله اشــاره و خواســتار تعیین تکلیف سریع این 
موضوع با توجه به اهمیت این دوره شــدند؛ اتفاقی که آن را می توان 
فصل الخطاب این کشمکش چندین ســاله دانست. بالفاصله پس 

از این سخنان وحید قبادی دانا، رییس ســازمان بهزیستی کشور در 
خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مهدهای کودک گفت: 
این فرمایشات برای ما بسیار راهگشا بوده؛ اما طبق ماده دو تبصره 2 
قانون تاســیس مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی تعیین 
شاخص های آموزشی و پرورشــی و تدوین محتوا و نظارت بر محتوا 
از حیث آموزش و پــرورش به عهده آموزش و پرورش اســت و فقط 
موضوع صدور مجوز و ارائه برنامه با سازمان بهزیستی قرار داده شده 
اســت. البته آیین نامه اجرایی این ماده قانونی توسط هیئت وزیران 

ابالغ شده و تقسیم وظیفه صورت گرفته است.
قبادی دانا بیان کرد: نکتــه ای که می خواهم عــرض کنم درباره یک 
اختالف نظر سنتی برای اداره مهدهای کودک بین آموزش و پرورش 
و سازمان بهزیســتی بوده که مقام معظم رهبری به طور دقیق به آن 

اشاره فرمودند.
 طبیعتا می بایســت مســئول مهدهــای کودک مشــخص و تکلیف 
مهدها یکسره شــود و یک دســتگاه مســئولیت مدیریت مهدهای 
کودک را بپذیرد و پاســخگوی اقدامات مختلف در این زمینه باشــد. 
حاال مسئوالن بهزیستی اصفهان هم اعالم کرده اند آمادگی الزم برای 
واگذاری مسئولیت پیش دبستانی ها به اداره کل آموزش و پرورش 

را دارند. معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی استان اصفهان با اشاره 
به اینکه هنوز دســتورالعملی برای واگذاری مراکز مهدکودک زیر نظر 
سازمان بهزیستی به وزارت آموزش و پرورش ابالغ نشده است، اظهار 
داشــت: تا قبل از رهنمودهای مقام معظم رهبــری مراکز مهدکودک 
توسط سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش مدیریت و نظارت می شد 

که محل مناقشه بین دو دستگاه بود.
مجتبی ناجی با اعالم آمادگی ســازمان بهزیستی از واگذاری صفر تا 
صد مراکز مهدکودک به وزارت آمــوزش و پرورش تصریح کرد: تا این 
لحظه وزارت آموزش و پرورش این آمادگی را اعالم نکرده که مسئولیت 
آموزش و پرورش تمام سنین قبل از دبستان را برعهده بگیرد.معاون 
اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با تاکید بر مدیریت واحد 
بر مراکز مهدکودک از شش ماهگی تا شش سالگی ابراز داشت: تعدد 
و تکثر دیدگاه ها باعث می شود که کودکان دچار سردرگمی شوند. البته 
گمانه زنی می شود که سازمان عریض و طویل آموزش و پرورش برای 
اداره مراکز مهدکودک با دشواری هایی روبه رو شود.وی افزود: تعداد 
730 مرکز مهدکودک در استان اصفهان فعال است که به علت بیماری 
کرونا 15 درصد از این مراکز مهدکودک به طور موقت غیرفعال شده اند.

ناجی با اشــاره به اینکه 40 هزار کودک در ســال تحصیلی گذشته در 
مراکز مهدکودک در سراسر استان اصفهان پذیرش شدند، گفت: بالغ 
بر 90 درصد از پذیرش شدگان در مقاطع سنی 5 و ۶ سال بودند که 30 

هزار نفر از این نوآموزان زیر چهار سال سن داشتند. 
این مسئولیت در حالی بر عهده آموزش و پرورش گذاشته شده که که 
کمبود مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی دولتی از موانع آموزش 
کودکان زیر ۶ سال در جامعه است. برخی کارشناسان تفکیک آموزش 
کودک 5 و ۶ ساله و کمتر از آن در مهدها و پیش دبستانی ها را خالی 
از اشکال نمی دانند زیرا بر اســاس این تصمیم هنوز مهد ها زیر نظر 
بهزیستی و پیش دبســتانی ها در حوزه اختیارات آموزش و پرورش 
است و این تناقض می تواند مشکالت زیادی را در حیطه های آموزشی 
ایجاد کند. هر چند آموزش و پرورش بنا ندارد آموزش پیش دبستانی 
ها را دولتی کند و همچنان از بخش خصوصی اســتفاده خواهد کرد و 
تنها ارائه محتوای آموزشی و مجوزها تحت نظر این سازمان خواهد بود 
اما در نهایت باید دید ســازمان عریض و طویلی که خود در مسئولیت 
اصلی با چالش ها و نقاط کور بســیاری مواجه اســت آیا می تواند از 
 عهده مســئولیت مقطع مهم پیش دبســتانی و مهدهای کودک هم 

بربیاید یا خیر. 

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: در مدارســی که از قبل کتب درسی 
توزیع نشــده تا امروز این توزیع انجام می شــود 
همچنین بوفه مدارس به دلیل جلوگیری از شیوع 

کرونا تعطیل است.
محمدرضــا ناظم زاده در خصوص کتب درســی و 
گروه بندی دانش آموزان، تصریح کرد: کتب درسی 
تعدادی از مــدارس در روزهای قبل توزیع شــده 
است و مدارسی که هنوز کتب درسی در آنها توزیع 

نشده، طی چند روز آینده این توزیع انجام خواهد 
شد، همچنین گروه بندی در مدارسی انجام خواهد 
شد که تعداد دانش آموزان هر کالس آن باال باشد 
و اگر تعداد دانش آموزان زیاد نباشد نیازی به گروه 

بندی نخواهد بود.
وی ادامه داد: یــادآوری اینکه دانــش آموزان به 
صورت زوج و فرد در مدارس حاضر شوند یا آموزش 
حضوری برای دو گروه در حالت یک هفته در میان 
باشد به عهده دانش آموزان و خانواده است؛ اما به 
دلیل فراموشی دروس بعد از یک هفته عدم حضور 
در مدرســه، توصیه آموزش و پرورش به مدارس 
اجرای طرح آموزشــی زوج و فرد اســت.معاون 
آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان 
با تاکید بر لزوم آموزش دستورات بهداشتی توسط 

خانواده هــا، اظهار کرد: همان طــور که در مدارس 
به دانش آموزان مسائل بهداشــتی آموزش داده 
می شود، خانواده ها نیز باید فرزندان خود را نسبت 
به رعایت پروتکل ها حســاس کنند و پیش بینی 
می شود در صورت رعایت این اصول توسط دانش 
آموزان مشــکل خاصی در ســال تحصیلی جاری 

رخ ندهد.
وی در خصــوص ابــالغ پروتکل های بهداشــتی 
مــدارس، تصریــح کــرد: ایــن پروتکل هــا طی 
بخشــنامه ای به همه مدارس ابالغ شده است که 
در آن بر توجــه به رعایت همه اصول ســختگیرانه 
پروتکل ها مانند تهویه مناسب و استفاده از ماسک 
تاکید شده اســت؛ همچنین مدت زمان کالس ها 

نیز نباید بیش از 35 دقیقه باشد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان:

بوفه مدارس تعطیل خواهد بود

عزاداری در کوچه 
شهید حججی

در ایــن روزهــای ماه محــرم و به 
واســطه شــیوع ویــروس کرونا، 
سیدرضا نریمانی مداح سرشناس 
اصفهان با حضور در کوچه های شهر 
اصفهان و درب منازل شهدا اقدام به 
برپایی روضه کرده است. مجلس 
روضه شــانزدهم محرم الحرام در 
کوچه شــهید محســن حججی و 
شــهید روح ا...کافی زاده در نجف 

آباد اصفهان برگزار شد.

تسهیالت دانشگاه ها به رتبه های برتر ارشد
انتخاب رشته داوطلبان مجاز در آزمون کارشناســی ارشد سال 99 تا سه شنبه 18 شهریور ادامه دارد 
و دانشــگاه ها به رتبه های برتر این آزمون که آنها را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند، تسهیالت ویژه 
می دهند.دانشــگاه تبریز بــه حائزین 
رتبه های برتر آزمون کارشناســی ارشد، 
مجموعه ای از تسهیالت ویژه آموزشی، 
پژوهشی و رفاهی به همراه جوایز نقدی 
اعطا می کنــد. این تســهیالت متنوع و 
جوایز نقدی بر اساس »شیوه نامه جذب، 
حمایت و حفظ حائزیــن رتبه های برتر 
کنکور سراسری و فارغ التحصیالن ممتاز 
جهت ادامه تحصیل در دانشگاه تبریز« 
ارائه می شود.دانشگاه صنعتی اصفهان 
اولویت تخصیص خوابگاه را به دانشــجویان روزانه با رتبه های باالتر اختصاص داده است.دانشگاه 
صنعتی مالک اشتر تســهیالت ویژه برای فارغ التحصیالن مرد قائل شــده است. رتبه 1تا 3 مقطع 
کارشناسی روزانه دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه 
علم و صنعت، که از طریق استعداد درخشان و یا کنکور سراسری در این دانشگاه پذیرش می شوند، 
در صورت دارا بودن شرایط اختصاصی وزارت دفاع، بعد از تصویب پروپزال به استخدام وزارت دفاع 
در خواهند آمد.دانشــگاه الزهرا )س( ویژه خواهران برای رتبه های برتر جوایز نقدی در نظر گرفته 
است. به پذیرفته شدگان دوره روزانه این دانشگاه )در رشته هایی که حداقل 2 دانشگاه دولتی دیگر 
در آنها پذیرش داشته باشند( و دارای رتبه 1 تا 5 باشند مبلغ 2 میلیون و 500 هزار تومان، رتبه های ۶ 
تا 10 مبلغ 2 میلیون تومان و رتبه های 11 تا 20 مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومن پرداخت خواهد شد. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران:

خروجی بیماران کرونایی فعال از ورودی ها بیشتر است
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در حال حاضر خروجی بیماران کرونایی از بیمارستان و 
مراکز درمان بیشتر از ورودی آنهاست؛ اما به دلیل سفرهای اخیر مشخص نیست، شرایط در روزهای 
آتی به چه شــکل باشــد.»جلیل کوهپایه زاده« در مورد وضعیت بیماران کرونایی بیمارستان های 
زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: از اواسط مرداد ماه به بعد سیر کاهشی در مراجعات 
به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی داشــتیم و همچنین میزان فوتی های کرونا کاهش پیدا 
کرده بود، البته هنوز هم به نظر ما این میزان باالست، ولی به نسبت هفته های اول مرداد ماه و اواخر 
تیرماه آمار کاهش پیدا کرده اســت.وی ادامه: طبیعتا در حال حاضر شیب مالیم و رو به پایینی را 
شاهد هستیم، اما به دلیل روزهای شــلوغی که در تعطیالت اخیر پشت سر گذاشتیم، امکان دارد 
شرایط پیچیده تر شود، چون همچنان زمان دو هفته  این شــلوغی ها نگذشته تا ببینیم نتیجه چه 
می شــود؛ اما در هر حال امید داریم تا مردم با رعایت فاصله گذاری، شســت وشوی دست و زدن 
ماسک پروتکل ها را رعایت کنند.کوهپایه زاده بیان کرد: نظر من در مورد تاثیر مسافرت های مردم به 
شهرهای شمالی این است که تا هفته آینده مشخص می شود که شرایط به چه صورت خواهد شد 
و واقعا همه چیز به رعایت مردم بستگی دارد. در حال حاضر شرایط بیمارستانی ما آرام است، البته 
بعضی از بیماران ما همچنان بدحال هستند و از طرفی مراجعه  بیماران کرونایی در جای خود است، 
اما نسبت به چند هفته پیش شرایط بهتر شده است.رییس دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به میزان 
ورودی وخروجی بیماران کرونایی در بیمارستان ها افزود: در حال حاضر خروجی بیماران کرونایی از 
بیمارستان و مراکز درمان بیشتر از ورودی آنهاست، به این دلیل که هر روز را با شیب کم ابتال سپری 
می کنیم، اما اصال مشخص نیست که روزهای آتی شرایط به چه صورت خواهد شد، چون هنوز نتایج 

سفرهای مردم معلوم نیست.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

حکم عزل مسئوالن 
 نگهداری کودکان کار 
در زیرزمین صادر شد

معاون اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور از 
برخورد قاطعانه با مسئوالن نگهداری کودکان کار 
و خیابان در زیرزمین اداره بهزیستی شاهین 
شهر خبر داد و گفت: بر این اساس حکم عزل 
رییس و معاون بهزیستی این شهرستان صادر 
شــد و تخلف اداری آنان پیگیری می شــود.

حبیب ا... مســعودی فرید افــزود: ماجرای 
نگهداری کودکان کار و خیابان طی جلسه ای 
بررسی و مشخص شد دو اشکال عمده در بروز 
آن وجود داشته، اول آنکه این کودکان در طرح 
ضربتی فرماندهی شاهین شهر شناسایی شده 
بودند که بهزیستی با طرح های ضربتی موافق 
نیست.وی ادامه داد: اشکال دوم این بوده که 
این طرح ضربتی روز پنجشنبه شروع شده که 
معموال پنجشنبه ها زمان مناسبی برای اجرای 
طرح های ساماندهی نیست چون روز بعد از 
آن تعطیل است. از سوی دیگر طی بررسی ها 
مشخص شد که رییس بهزیستی شهرستان 
برای نگهداری این کودکان، تدبیر الزم را نکرده 
است.معاون بهزیستی گفت: با توجه به نبود 
محل نگهداری کودکان کار و خیابان در شاهین 
شهر و فاصله کم این شهرستان با اصفهان، این 
امکان وجود داشــت که کودکان را به اصفهان 
انتقال دهند اما این کار صورت نگرفته است. از 
سوی دیگر فرد مراقب کودکان با اینکه در همان 
ســاختمان حضور داشــته؛ اما برای ساعتی 
نزد کودکان نبوده و این مســئله باعث نگرانی 
کودکان شده بود که فکر کرده بودند کسی در 
ساختمان نیســت و آنها تنها مانده اند که این 
مســئله مصداق کــودک آزاری و تخلف بوده 
است.وی ادامه داد: با برخوردها و طرح های 
ضربتی این مدل مخالف هستیم؛ بهزیستی 
سیاست ها و رویکردهای خود را در ساماندهی 
کودکان کار و خیابان اعالم کرده است.رویکرد 
بهزیســتی در این موارد، رویکــرد مددکاری 
اجتماعی و مدیریت موردی است به آن معنا 
که خانواده کودکان کار و خیابان به طور موردی 
بررســی می شــوند که به چه دلیل کودک در 

خیابان است.

شهرداری رضوانشهر به استناد مصوبه شماره 395-5-ش-98 شورای محترم اسالمی شهر رضوانشهر در نظر دارد تعداد 2 پالک کارگاهی نیمه 
مزاحم شهری واقع در رضوانشهر بلوار صنعت سنگ شرق سنگبری تابان با قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری موضوع ماده 13 آئین نامه مالی 
شهرداریها، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. از عموم مردم دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از شرایط شرکت در مزایده 
و اخذ اوراق، حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 99/7/4 به واحد امور قراردادها این شــهرداری مراجعه نمایند. این شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد 

مختار است و شرکت کنندگان باید نیم درصد مبلغ پایه را جهت شرکت در مزایده سپرده نماید.

آگهی تجدید مزایده )نوبت اول( 

رسول شجاعی زاده- شهردار رضوانشهرم الف:973717

شهرداری رضوانشهر



در پایان ارزیابی فدراسیون پزشکی ورزشی در سال ۹۸ کمیته روابط عمومی هیئت استان اصفهان رتبه نخست را در میان هیئت های استانی به خود اختصاص 
داد.بر اساس ارزیابی فدراسیون پزشکی ورزشی از روابط عمومی هیئت های استانی با توجه به آیتم های مختلف پوشش و انعکاس اخبار مربوط به هیئت و در 
ادامه ارتباط با رسانه ها، برگزاری دوره ها و نشست های خبری مختلف و دیگر موضوعات، روابط عمومی هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان با مدیریت داود 

کیانی، با کسب امتیاز کامل رتبه نخست کشور را کسب کرد.

روابط عمومی هیئت پزشکی ورزشی اصفهان رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد
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طعنه آذری؛ 
هتل جای عروسی است نه مذاکره!

مسئوالن باشگاه اســتقالل اخیرا در هتل آزادی مذاکراتی با چند بازیکن و مربی انجام دادند. وریا 
غفوری، رشید مظاهری و شاهین طاهرخانی سه بازیکنی بودند که در کنار رسول خطیبی شنبه شب در 
جلسه با مدیران استقالل شرکت کردند و خبر مذاکره آن ها رسانه ای شد.این در حالی است که در هتل 
مزبور، سعید آذری مدیرعامل باشگاه فوالد هم حضور داشت. آذری درباره حضورش در هتل آزادی 
گفت: معموال وقتی برای انجام کار های اداری باشگاه به تهران می آیم، در هتل آزادی استراحت می کنم. 
ولی وقتی این همه بازیکن و مدیربرنامه را در هتل دیدم، شوکه شدم. از این اتفاق تاسف خوردم.وی 
افزود: معموال هتل محل برگزاری مراسم عقد و عروسی است. اینکه یک باشگاه بزرگ برای انجام 
مذاکره، هتل را انتخاب می کند جای تعجب دارد و شأن آن باشگاه را پایین می آورد. هر باشگاه برای 
خودش ساختار حقوقی دارد و بهتر است مذاکرات درون همان باشگاه یا سازمان های مربوطه انجام 
شود.مدیرعامل باشگاه فوالد تاکید کرد: البته در این زمینه پیشرفت داشته ایم و از مذاکرات در کافی 

شاپ به مذاکرات در هتل رسیده ایم!

گاف عجیب پرسپولیسی ها در قرارداد »سرلک«
باشگاه پرسپولیس بدون بررسی وضعیت خدمت سربازی میالد سرلک، اقدام به جذب این بازیکن 
کرده است.میالد ســرلک پس از پرداخت مبلغ یک و نیم میلیارد تومان بابت دریافت رضایت نامه 
اش به باشگاه شهرخودروی مشهد، با پرسپولیس قرارداد بســت تا این تیم را در ادامه رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا در فصل ۲۰۲۰ و همچنین لیگ برتر فصل اینده همراهی کند.وی در حالی پای 
میز مذاکره با افشین پیراونی سرپرست این تیم و سپس مدیران باشگاه نشست که هیچ گونه تست 
پزشکی برای تایید سالمت جســمانی خود انجام نداد. همچنین باشگاه پرسپولیس نیز استعالم 
های الزم را از سرلک بابت وضعیت نظام وظیفه وی بررسی نکرده بود تا حاال در این زمینه با مشکل 
روبه رو شود.گفته می شود هافبک تازه وارد سرخ پوشان باید ابتدا مشکل معافیت خود از خدمت 
را برطرف کند تا بتواند پیراهن این تیم را در رقابت های لیگ برتر فصل آینده بر تن کند چرا که وی در 

حال حاضر مشمول خدمت است.

گزینه جدی سرمربی گری تراکتور
علی دایی، گزینه جدی هدایت تیم فوتبال تراکتور برای فصل آینده است.  تیم فوتبال تراکتور هنوز  زمان 
زیادی از  قهرمانی اش در جام حذفی نگذشته است که استعفای ساکت الهامی شوکی بر پیکره این تیم 
تبریزی وارد کرد.  از شهر تبریز خبر می رسد که زنوزی مذاکراتی با علی دایی برای هدایت تیم تراکتور  در 
فصل آینده داشته است و  الهامی با اطالع از این موضوع استعفا داده تا ناراحتی خود را اعالم کند.   عالوه 
بر این گفته می شود الهامی به علت اتفاقات رخ داده در بازی فینال جام حذفی با  محرومیت سنگینی 
مواجه خواهد شد و این موضوع یکی از دالیل استعفایش از تراکتور  است.  به هر حال مسئوالن تراکتور 

هنوز نتوانستند رضایت دایی را برای هدایت  این تیم تبریزی در فصل آینده جلب کنند.  

پیشنهاد دالری در لیگ برتر!
باشــگاه ها برای پرداخت دســتمزد بعضی بازیکنان با چالش بزرگی روبه رو شده اند.بعضی از 
بازیکنان نامی لیگ برتر به باشــگاه های خود پیشــنهاد دالری داده اند. بهانه آنها این است که 
چون پیشنهاد خارجی دارند و می توانند به دالر پول بگیرند حاضر هستند بمانند ولی قراردادشان 
دالری باشد. کاظم اولیایی، مدیرعامل اسبق اســتقالل هم در این باره می گوید: »بله، بحث دالر 
است و چنین چیزهایی گفته می شد. من هم شنیده ام بعضی بازیکنان پیشنهاد دالری داده اند 

و این اصال خوب نیست.« 

دو تیم اصفهانی به مربیان جوان اعتماد کردند؛

 بی تجربه؛ اما جذاب

تکلیف تیم های اصفهانی برای فصل آینده   سمیه مصور
رقابــت هــای لیگ برتــر فوتبال کشــور 
مشخص شد. سکان هدایت طالیی پوشان به  محرم نوید کیا واگذار شد 
و رحمان رضایی، به عنوان نفر اول کادر فنی سبزپوشــان اصفهانی را در 
فصل جدید رقابت های لیگ برتر همراهی می کند.چهره های جوانی که 
هیچ کدام سابقه مربیگری در کارنامه ندارند؛ اما حضورشان می تواند به 
افزایش جذابیت دیدارهای این دو تیم کمک کند. جوان شدن نیمکت 
تیم های لیگ برتری در فصل جدید یک اتفاق خوب است به این خاطر 
که حضور این مربیان می تواند ایده های نو را وارد فوتبال کند ولی نتیجه 

گیری با  مربیان جوان نیازمند دادن زمان و فرصت کافی به آنهاست.
باشگاه ذوب آهن در آخرین ساعات جمعه شب در اقدامی غیر منتظره 
از انتخاب رحمان رضایی به عنوان سرمربی جدید فصل آینده تیم فوتبال 
این باشگاه خبر داد؛ انتخابی که واکنش های مختلفی به همراه داشت. 
اگر نظرات درج شده برای خبر انتخاب رحمان رضایی به سرمربی گری 
ذوب آهن در صفحه رســمی این باشگاه را گوشــه ای از نظرات جامعه 
هواداری این تیم در نظر بگیریم، بیشتر آنها حکایت از نگرانی هواداران 
از آینده این تیم و موفقیت تیم مورد عالقه شان با رضایی است. از طرف 
دیگر عده  دیگری معتقدند انتخاب یک سرمربی جوان در فوتبال ایران را 

باید به فال نیک گرفت و با مقایسه رحمان رضایی و یحیی گل محمدی از 
لزوم اعتماد به مربیان جوان و موفقیت نسبی آنها در مقایسه با هم تایان 
باتجربه ترشــان در لیگ نوزدهم می گویند.رحمان رضایی، مدافع سابق 
تیم ملی فوتبال کشورمان که سابقه بازی در تیم هایی مانند برق تهران، 
راه آهن، ذوب آهن، پرسپولیس، االهلی قطر و تیم های ایتالیایی پروجا، 
مسینا و لیورنو را دارد و در هفته های پایانی لیگ نوزدهم به عنوان مدیر 
فنی به کادر فنی ذوب آهن اضافه شد، یکی از جوان ترین سرمربیان لیگ 
بیستم به شمار  می رود که قرار اســت ذوبی ها را  در فصل آینده رقابت 
های لیگ برتر به جایگاه مناسب در شأن این تیم برساند. انتظاری که با 
توجه به شرایط فعلی ذوب آهن و از دست دادن تعدادی از بازیکنان موثر 
این تیم کمی عجیب به نظر می رسد. گفته می شود رضایی با پافشاری 
یکی از اعضای تازه وارد هیئت مدیره، سکان دار سبزپوشان در لیگ بیستم 
شده است و همین موضوع سبب می شود تا  شرایط رضایی در ذوب آهن 
با سایر مربیان تفاوت داشته باشد و اگر این اخبار درست باشد، نگرانی 

هواداران از سرنوشت این تیم در لیگ بیستم بیشتر درک می شود.
دیگر باشگاه اصفهانی نیز دیروز خبر از عقد قرار داد سه ساله با محرم نوید 
کیا برای نشستن روی نیمکت طالیی پوشان داد؛ اتفاقی که با واکنش 
های مثبتی از سوی هواداران این تیم روبه رو شده است ولی نداشتن 

سابقه مربی گری سبب شده تا نگرانی ها در باب نتیجه گرفتن سپاهان 
در فصل آتی رقابت های لیگ برتر افزایش یابد. محرم نویدکیا، ســتاره 
نوظهور فوتبال ایران در دهه هشــتاد که بعدها بــا 5 قهرمانی تبدیل به 
اسطوره ای بی تکرار در تیم های خارج از تهران برای فوتبال ایران شد، در 
شرایطی هدایت تیم سپاهان را به طور رسمی در دست گرفت که از حدود 
یک ماه پیش شــایعات در این رابطه داغ و جــدی بود.محرم بازیکنی 
محبوب در بین هواداران سپاهان است که یک دوره کوتاه سرمربی گری 
را دراین باشگاه سپری کرده؛ اما این دوره موقت که بعدها منجر به حضور 
ایگور استیماچ کاپیتان ســابق تیم ملی کرواسی و درگیری شدید بین 
این دو نفر شد محرم را از حوزه فوتبال دور کرد تا او بعد از سال ها دوباره 
هدایت سپاهان را به عهده بگیرد. تیمی که خیلی زود خود را آماده رقابت 
های آسیایی خواهد کرد و باید برای شروع لیگ بعدی در آنجا هم نتایج 
خوبی بگیرد.  نکته مثبت مهم درباره نویدکیــا کاریزما و نفوذ او در حوزه 
اصفهان و محبوبیتی اســت که می تواند کمک خوبی برای او باشد؛ اما 
نکته منفی تجربه نه چندان جدی او در حیطه سرمربی گری است.محرم 
قصد دارد با یک کادرقوی دســتیاری این نقصان را جبران کند. باید دید 
کدام یک از مربیان شاغل و مطرح فوتبال ایران برای پیشبرد پروژه جاه 

طلبانه محرم در سپاهان به کمک او خواهند آمد.

مهر ماه سال ۹۷ بود که با اکثریت آرا حمیدرضا فدوی 
به عنوان رییس جدیــد هیئت وزنه برداری اســتان 
اصفهان معرفی شد؛ اما در ادامه به حدی  اختالفات در 
این هیئت باال گرفت که فدوی از سمت خود استعفا داد 
و طی حکمی از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان، علی مرادی تا برگــزاری مجمع انتخاباتی به 
عنوان سرپرست هیئت وزنه برداری استان منصوب 
شــد.همچنین مجع انتخاباتی هیئــت وزنه برداری 
استان اصفهان توسط ریاست فدراسیون وزنه برداری 
باطل شــد تا مجمع جدید مجددا برگزار شود.مرادی، 
رییس فدراسیون وزنه برداری در خصوص ابطال مجمع 
انتخابی هیئت وزنه برداری اصفهان اعالم داشته بود که 
برخی اعتراض خود را به ریاست مجمع ارائه دادند؛ در 
ادامه، اعتراض آن عزیزان بررسی شد که مورد قبول قرار 
گرفت و مجمع گذشته ابطال شد.وی همچنین با اشاره 
به مجمع هفته گذشته نیز اعالم کرد بود که، در مجمع 
اخیر نیز بعضی از دوستان اعتراض داشتند و موارد آن ها 
راپیگیری کردیم و در نهایت حل شد.با توجه به اتفاقات 
و تجربیات مجمع قبلی، انتظار می رفت که مجمع جدید 

هیئت وزنه برداری اصفهان بدون کوچک ترین حاشیه 
برگزار و رییس جدید هیئت وزنه برداری معرفی شود؛ 
اما بالفاصله پس از اتمام این مجمع مجددا اعتراضاتی 
نسبت به این انتخابات شکل گرفت.محمد جوزدانی، 
با اشاره به اینکه معتقد اســت انتخابات برگزار شده 
به دور از آیین نامه مجامع بوده اســت، اذعان داشت: 
شخصا روی چیدمان مجمع اعتراض دارم، زیرا طبق 
آیین نامه این چهار مورد از این چیدمان بر خالف قوانین 
بوده است؛ مورد اول معرفی یکی از اعضا بود که وی در 
اصفهان سکونت ندارد و حدودا سه سال پیش به عنوان 
مربی در اصفهان فعال بوده است.کاندیدای انتخابات 
هیئت وزنه برداری استان اصفهان افزود: مورد بعدی 
حضور نماینده داوران بود، نماینده ای که در مجمع حق 
رای داشت در مسابقات اخیر قضاوتی انجام نداده بود. 
مورد بعدی حضور نماینده ورزشکاران بود، طبق قانون 
آخرین ورزشــکاری که باال ترین مقام را کسب کرده و 
دارای باالترین رنکینگ در سطح استان است، مجاز به 
شرکت در انتخابات خواهد بود.وی تشریح کرد: قهرمان 
چندین ســال گذشــته در رده جوانان با وجود حضور 

چترایی، نایب قهرمان مســابقات آسیایی در مجمع 
حاضر بود؛ این چهار مــورد را به صورت کتبا به اداره کل 
ورزش و جوانان ارسال کردیم، این چیدمان به شکل 
اصولی نبوده است.روز ۱۲ شــهریور مجمع انتخاباتی 
هیئت وزنه برداری اســتان اصفهان با حضور رییس 
فدراسیون وزنه برداری، مدیر کل اداره ورزش و جوانان 
استان اصفهان و اعضای مجمع برگزار شد.مجید ادیبی، 
محمد جوزدانی، زکیه رحیمی، مجید قربانی و حمید 
محمدی 5 کاندیدای ثبت نام شــده برای این مجمع 
بودند که مجید ادیبی و زکیه رحیمــی انصراف دادند 
و مجید قربانی در مجمع حضــور پیدا نکرد. در نهایت 
حمید محمدی، با کســب ۱۶ رای به مدت چهار سال 
سکاندار هیئت وزنه برداری استان اصفهان شد، محمد 

جوزدانی نیز یک رای کسب کرد.

سکانداری هیئت وزنه برداری با طعم حاشیه؛

مجمع جدید غیرقانونی بود؟

درخواست روز

امباپه:

 فرانسه خوب جنگید و موفق شد
کیلین امباپه در بازی شنبه تیم ملی فرانسه با سوئد در لیگ ملت های اروپا تک گل تیمش را در دقیقه 4۱ 
به ثمر رساند.به این ترتیب فرانسه، مدافع عنوان قهرمانی جهان با کسب 3 امتیاز ارزشمند به کار خود در 
بازی پایان داد.امباپه اظهار داشت: باید در نظر گرفت بازی با سوئد، دیداری سخت بود. مدت ها بود بازی 
نکرده بودیم. طبیعی بود که هماهنگی کاملی وجود نداشت.وی افزود: در کنار این باید در نظر گرفت که 
با سیستم جدیدی داریم کار می کنیم. فعالیت در این سیستم زمان می برد و باید با آن کامال هماهنگ 

شویم؛ اما مهم این است که اکنون برنده بازی شدیم. این که خوب جنگیدیم و موفق هم شدیم.

هشدار مامور امنیتی ورزشگاه به »رونالدو«
مامور امنیتی ورزشگاه در جریان دیدار تیم ملی پرتغال و کرواسی به ستاره یوونتوس هشدار داد.

کریستیانو رونالدو در دیدار تیم ملی پرتغال و کرواسی از هفته نخست لیگ ملت های اروپا غایب 
بود و در کنار نیمکت نشینان از  جایگاه تماشاگران شاهد پیروزی 4 بر یک تیمش بود. ستاره پرتغالی 
در جریان بازی با هشــدار مامور امنیتی روبه رو شد چون ماســک نزده بود. این مامور به صندلی 
بازیکن یوونتوس نزدیک شد و به او اشاره کرد که باید ماسک بزند و رونالدو همان لحظه یک ماسک 

برداشت و به صورتش زد. 

توافق بارسلونا با »لیون«
باشــگاه بارســلونا در یک قدمی انتقال مهاجم هلندی تیم فوتبال لیون به نوکمپ اســت. نشریه 
»وانگاردیا« چاپ کاتالونیا با انتشار گزارشی مدعی شد باشگاه بارسلونا با لیون برسر انتقال ممفیس 
دپای به نوکمپ در ازای پرداخت ۲5 میلیون یورو به این باشــگاه فرانسوی به توافق رسید.رونالد 
کومان، سرمربی جدید تیم فوتبال بارسلونا به دنبال ایجاد تغییراتی در ترکیب بارسلوناست و دپای 
۲۶ ساله را گزینه ایده آلی برای تقویت خط حمله آبی واناری ها می بیند، این در حالی است که لوئیس 
سوارس 33 ساله در آستانه ترک این تیم است.این مهاجم هلندی پس از ۱۸ ماه حضوری ناموفق 
در منچستریونایتد در زمستان ۲۰۱۷ بود که به لیون فرانسه پیوست. دپای در لیون خوش درخشیده 
و در ۱3۹ بازی موفق شده 5۷ گل به ثمر برســاند.ممفیس فصل گذشته هم عملکرد خوبی از خود 
به نمایش گذاشت و با به ثمر رســاندن ۱5 گل در ۲۲ بازی نقش بســزایی تا صعود لیون تا مرحله 

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا داشت.

حمله تند اسطوره فوتبال آلمان به »پپ گواردیوال«!
لوتار ماتیوس، اسطوره فوتبال آلمان مدعی شد روش پپ گواردیوال در تیمی جز بارسلونا موفق عمل 
نمی کند. حدود یک دهه اخیر و بعد از جدایی از بارســلونا، پپ گواردیوال در رســیدن به فینال لیگ 
قهرمانان روی نیمکت تیم هایی چون بایرن مونیخ و منچسترسیتی ناموفق ظاهر شده است. لوتار 
ماتیوس معتقد است گواردیوال در بازی های بزرگ می خواهد کاری متفاوت و خاص انجام دهد که 
دیگر مدت هاست این روش اثر نمی کند.لوتار ماتیوس گفت: »در مورد پپ گواردیوال این احساس را 
دارم که او همیشه می خواهد در بازی های بزرگ کار خاصی انجام دهد. بارسلونا این DNA را داشت 
و آنجا این روش مفید بود و پپ در آنجا موفق شد. اما در بایرن و سیتی او بارها و بارها سیستم خود 
را با تغییرات زیاد امتحان کرد و بارها و بارها شکست خورد.گواردیوال همیشه می خواست نشان دهد 
که می تواند حتی بهتر از گذشته هم عمل کند. من می خواهم به او بگویم که پپ، تو یک مربی بزرگ 
هستی؛ اما لطفا سیستم خود را حفظ کن. من این صفت را خودمحوری توصیف می کنم، بله، این 
کلمه سختی است، اما این به خاطر کاری است که او انجام داد. در بایرن رابرت لواندوفسکی حتی 

مجبور شد یک بار هم در جناح چپ بازی کند که این روش اصال نتیجه ای نداشت.«

فوتبال جهان

لطفا دیگر حرف از دست های 
پشت پرده نزنید!

اولین بار به یاد داریم امیر قلعه نویی، سرمربی 
وقت استقالل حرف از دست های پشت پرده 
زد. او گفت دست های پشت پرده نمی گذارند 
اســتقالل قهرمان شــود؛اما همین مربی به 
واســطه قهرمانی هایش در تیم آبی هم اکنون 
پرافتخارتریــن مربــی لیگ برتر اســت. این 
حرف ها بعد از ســال ها باز هم تکرار می شود. 
نمونه اش یحیی گل محمدی که در پایان دربی 
گفت: اراده ای در کار بود که استقالل راهی دیدار 
پایانی شــود. در حالی که استقالل این بازی را 
تا ثانیه های پایانی دو بر یــک عقب بود و اگر 
ضربه محمد دانشــگر تبدیل به گل نمی شــد، 
پرســپولیس به دیدار پایانی راه پیدا می کرد. 
این بار این ادعا از سوی تراکتوری ها مطرح شد؛ 
اینکه دست هایی در کار است که جام به تهران 
برود، اما در مسابقه ای که برگزار شد، تراکتور به 
پیروزی رسید و جام را به تبریز برد. متاسفانه 
هنوز از ایــن مصاحبه ها و ایــن حربه ها برای 
تغییر شرایط بازی استفاده می شود در حالی 
که تغییر شرایط تنها با بازی خوب تیم در زمین 
امکان پذیر است. تراکتور اگر استقالل را برد به 
خاطر بازی خوب در نیمه اول بود نه مصاحبه ای 
که تاکید کرد جام قرار اســت به تهــران برود! 
این حرف ها تنها سیاه نمایی علیه فوتبال ایران 
است. ایجاد فضای بی اعتمادی دیگر دستاورد 
این گونه مصاحبه هاست و شــاید خیلی ها را 
دلزده کند. کما اینکه در ســال های اخیر شاهد 
بودیم تماشاگرانی که برای تماشای بازی ها به 
استادیوم ها می آیند به نسبت گذشته کاهش 
پیدا کرده اند.فوتبال عاری از هر پلیدی نیست، 
اما خیلی از اتهاماتی که زده می شود نه مستند 
است و نه برای اثبات آن مدارکی ارائه می شود و 
کمیته انضباطی و کمیته اخالق هم هیچ ورودی 
به این مصاحبه ها نمی کنند! که نتیجه اش، تکرار 
این حرف ها می شود. اما یک بار برای همیشه 
از فوتبالی ها می خواهیم این دســت حرف ها 
را تکرار نکنند. حرف های منسوخ شده! اگر به 
جای طرح این ادعا ها بــه دنبال قوی تر کردن 
خود باشند، هم قهرمان می شوند و هم نیازی 

به طرح این ادعا ها پیدا نمی کنند. 

در حاشیه

وز عکس ر

 قوت قلب رییس
 به تیم قهرمان

فلورنتینو پــرز، رییس رئال روز 
شنبه در کمپ والدبباس حاضر 
شد و با کادر فنی و بازیکنان دیدار 
کرد.رییس باشــگاه به رسم هر 
ساله پیش از شــروع فصل در 
تمرینــات تیمش حضــور پیدا 
کرد و به کادر فنی و بازیکنانش 
 برای شروع قدرتمندانه در فصل

 ۲۱-۲۰۲۰ روحیه داد.
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واکنش شهردار اصفهان به حاشیه سازان:

همچون نجیب زادگان بی اعتنا خواهم بود
شهردار اصفهان گزارش  حدیث زاهدی
عملکرد سه ساله خود را 
در صحن علنی یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای 

اسالمی شهر ارائه کرد . 
قدرت ا... نوروزی در این جلسه از عملکرد معاونت های 
عمران شــهری، حمل ونقل و ترافیک، برنامه ریزی و 
توســعه نیروی انســانی، مالی و اقتصادی، خدمات 
شــهری و شهرسازی و معماری، ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی، اداره کل امور حقوقی و اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری به اعضای شورای 
شهر گزارش داد ؛ همچنین از برنامه راهبردی اصفهان 
۱۴۰۵ به عنوان ششمین برنامه پنج ساله شهر رونمایی 
کرد.نوروزی با بیان اینکه مدیریت شــهری و شورای 
پنجم از ابتدای فعالیت درصدد توســعه شــهر بود و 
معتقد است توسعه شهر توسط کسانی محقق می شود 
که ذهن توسعه یافته ای داشته باشند، اظهار داشت : 
مدیران و تصمیم گیران برای تحقق توسعه باید ذهن 
منتقد داشته باشند، ذهن توسعه یافته عالوه بر تالش 
برای خدمت به مردم، اخــالق را مالک عمل خود قرار 

داده و رفتار مبتنی بر خردگرایی و منطق دارد.
شــهردار  بیان کرد: در شرایط ســخت کنونی به لحاظ 
مشکالت اقتصادی، تحریم ها و شرایط کرونایی همت 
همگانی برای انجام فعالیت ها مورد تاکید است و البته 

عقل سلیم باید زیربنای تمام امور قرار گیرد.
در ادامه اهم سخنان شهردار  آورده شده است:

  اصفهان طی سه سال گذشته تالش کرده با رفتار و 
عمل خوب رضایت هر چه بیشــتر شهروندان را جلب 
کند،  مدیریت شــهری تالش کرده بر پایه متین ترین 
داوری و برتریــن دانش از راه هایی کــه هزینه و ضرر 
کمتر و بیشترین منفعت را به دنبال دارد، عمل کند به 
طوری که در شرایط وقوع سیل، شیوع ویروس کرونا 
و فشارهای ناشــی از تحریم ها، شهرداری اصفهان بر 
اساس مسئولیت اجتماعی خود در تمام این صحنه ها 
حضور یافت و این اقدام ریشه در اندیشه نیک این دوره 

مدیریت شهری دارد.
 مدیریت موفق و موثر با دیپلماسی شهری، توسعه 

همه جانبه فعالیت ها را رقم زده به طوری که در حوزه 
خدمات رسانی به مردم حتی یک روز هم دچار اخالل 
نشده است و شهر اصفهان طی سه سال گذشته حتی 
یک روز هم تحت تاثیر اتفاقات کشــور در امر خدمت 
رسانی دچار اختالل نشــد و توانست با فعال کردن دو 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در حوزه عمران در یک 
سال به اشــتغالزایی افراد نیز کمک کند به طوری که 
آرزوی ۴۰ ساله متخصصان حوزه میراث برای تغییر 
شرایط چهارباغ به شکل کنونی تحقق یافت. همچنین 
آرزوی ۲۰ ساله همه مدیران برای رینگ چهارم محقق 
شد و دسترنج این فعالیت ها به طور محسوس قابل 
مشاهده است به طوری که  »هر یکشنبه، یک افتتاح« 
برای بهره برداری از پروژه هــای عمرانی و کلنگ زنی 
پروژه های جدید در ســال جاری پنج پــروژه بزرگ 
عمرانی شــهر مورد بهره برداری قرار می گیرد که نشان 

دهنده فعالیت مدیریت شهری است.
 شهرداری طی ســه سال گذشــته به دلیل رعایت 
مصالح شــهر و منفعت عمومی به بسیاری از مسائل 
ورود پیدا نکرد و حق مسلم اعضای شورای شهر مطرح 
کردن سواالت و ارائه تذکر است و چنین شورایی فعال 
به شمار می آید؛ اما باید حق کسی که مورد خطاب قرار 

می گیرد برای پاسخگویی محفوظ باشد. 
 ورود ۸۰ دســتگاه اتوبوس جدید و تــازه نفس به 
ناوگان اتوبوسرانی شهر  یکی از خدمات ارزنده ای بود 
که به نحو احسن تقدیم شــهروندان شد. با توضیح 
اینکه در ســال ۹۵ دو قرارداد یکی به اسم توافق نامه 
در شهرداری اصفهان تنظیم شــده و در یکی از موارد 
قرار بــوده ۱۱۰ دســتگاه اتوبوس خریداری شــود که 
پس از آن بــه ۱۳۷ اتوبوس افزایش یافته اســت و 
قرار بوده مبلغ ۷۸ میلیارد تومان به شــرکت سازنده 
پرداخت شــود، اما تنها ۲۰ میلیارد تومــان پرداخت 
شده بود به همین دلیل شــهرداری به تعهدات مالی 
خود عمل نکرده و به نتیجه نیز نرســیده بود ؛۱۴ ماه 
از این قرارداد گذشــته بود که مدیریت جدید شهری 
پس از آغاز فعالیت خود تنها در یکی از ســازمان ها با 
۷۰۰ نفر از کارگرانی مواجه شــد که شــش ماه حقوق 

دریافت نکرده بودند البته در ادامه با تجمعات کارگری، 
پروژه های نیمه کاره و بدهی های زیاد از گذشــته رو 
به رو شد و تصمیم برآن شــد کارها برحسب اولویت 
بندی انجام شــود که اولویت شهرداری جلب رضایت 
کارگرانی بود که شش ماه حقوق دریافت نکرده بودند؛ 
همچنین فعال شدن پروژه هایی که به دلیل تاخیر در 
پرداخت دیون کارگران و پیمانکاران نیمه تعطیل شده 
بود و البته این مهم در دستور کار مدیریت شهری قرار 
گرفت . در این دوره مدیریت شهری در حالی تعدادی 
از اتوبوس ها وارد شــهر شــده بود که شرکت سازنده 
درصدد باز پس گیری اتوبوس ها بــه دلیل پرداخت 
نکردن مبلغ قرارداد بود به همین دلیل شــهرداری در 
مرحله نخســت پنج میلیارد تومــان، مرحله دوم ۱۲ 
میلیارد تومان و در مرحله نهایی ۴۰ میلیارد تومان به 
صورت غیر نقد پرداخت کرد و ۵۰ دســتگاه اتوبوسی 
که مدیران عقاب افشان تحویل نمی دادند را دریافت 
کرد و این قرارداد تسویه شــد. همچنین  قرارداد دوم 
۱۴ ماه قبل از انقضای مدیریت قبلی شــهری تنظیم 
شده و هیچ وجهی پرداخت نشــده بود در واقع پس 
 از آغاز فعالیت مدیریت جدید شــهری دو ماه از زمان 

انقضا ی قرارداد گذشته بود .

  اگر از استخدام ها و مدیریت های حزبی سخن گفته 
می شود باید تیمی تشکیل شود تا فامیل های تکراری، 
دامادهــا، برادران، خواهــران، همســران و فرزندان 
شناسایی شوند و مردم مسائل را شفاف بدانند و آگاه 
شوند که چه کسانی در دوره های مختلف این گونه عمل 
کرده اند، به دنبال سر زدن به گنجه ها نیستم تا سندها 
را رو کنم. ماموریت شهرداری خدمت به مردم است و 
خادم مردم بودن اجازه نمی دهد بی جهت به مسائلی 
ورود پیدا کرد که نیاز جامعه نیســت؛ اما اگر از جایگاه 
حقوقی از شهرداری ســوال شــود، ناگزیر پاسخگو 

خواهد بود .
  از شرکتی که در اسلواکی بوده و هزینه های آن سخن 
خواهم گفت، در مورد آنهایی که قصد داشتند از پاریس 
در اصفهان شرکتی ایجاد کنند و ما اجازه ندادیم شفاف 
سازی خواهم کرد؛ از شــرکتی در اوگاندا و ازبکستان 
و دفتری در مالزی در صــورت ضرورت حرف خواهم 
زد، اگر میدان ایجاد کنند پاســخ خواهم داد؛ بنابراین 
انتظار می رود بر اساس ماموریتی که برای شورای شهر 
تعریف شده، حرکت شود باید به گونه ای عمل کنید که 
ناگزیر نشوم از ۵۰۰ میلیون تومان پولی که به کمپانی 
دانمارکی داده شد و هیچ نتیجه ای حاصل نشد، سخن 

بگویم. هرگز نخواستم به این امور ورود پیدا کنم و در 
حال حاضر به محتوا اشاره نمی کنم تنها به عنوان امور 

بسنده کردم.
  بی شک نسبت به حاشیه ســازان همچون نجیب 
زادگان بی اعتنا خواهم بود، اما پاسخگوی کسانی که 
از جایگاه قانونی سخن بگویند هستم. زمانی که پراید 
در کشــور ۱۵ میلیون تومان بود چه کســانی وام های 
۳۰۰ میلیونی برای خود، همســر و دیگران می گرفتند 
و با یک وام، ۲۰ پرایــد می خریدند، امروز اگر یک نفر 
بخواهد ۲۰ پراید با وام قرض الحسنه نه با وام ۱۸ یا ۲۰ 

درصد خریداری کند باید دو میلیارد تومان وام بگیرد.
  بــا توجه بــه بودجه عمرانی شــهر در ســال ۹۷،

 ۱/۱۰۰ میلیارد تومان با ۷۳۴ قرارداد بود که این میزان 
در سال گذشته به ۱/۸۰۰ میلیارد تومان بودجه با ۷۸۳ 
قرارداد افزایش یافت و در واقع رشد ۶۰ درصدی را در 
بودجه و رشد هفت درصدی در قراردادها را شاهد بوده 
همچنین تناژ آسفالت استفاده شده در سال گذشته 
نسبت به سال ۹۷ معادل ۱۴۲ درصد رشد یافت و تناژ 
آسفالت پروژه های شاخص نیز در سال گذشته نسبت 

به سال ۹۷ رشد چشمگیری داشته است.
  پروژه مرکز همایش های بین المللی سال ۹۰ کلید 
خورد و قرار بود یک ســال بعد به بهره برداری برســد، 
دولت وقت متعهد شده بود برای احداث این مجموعه 
۱۰۰ میلیارد تومان کمک کند، اما تنها ۲۰ میلیارد تومان 
پرداخت کرد و در سال ۹۶ پروژه به حالت نیمه تعطیل 
درآمد و تنها ۵۱ درصد فعالیت ها انجام شده بود، اما با 
تدابیر صورت گرفته عملیات عمرانی این پروژه تا پایان 
سال گذشته ۸۰ درصد پیشرفت داشته است وتاکنون 
برای احداث پــروژه مرکز همایش هــای بین المللی 
اصفهان ۷۵۰ میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل 
آن ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است همچنین 
برای آزادســازی پروژه پل آفتاب در بزرگراه شــهید 
اردســتانی، ۴۶ میلیارد تومان و بــرای اجرای آن ۷۸ 
میلیارد تومان هزینه شده است و نیز پروژه ادامه بلوار 
فرزانگان با صرف هزینه ای معادل ۶۸ میلیارد تومان 
احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت که پروژه مجموعه 

پل ها و تقاطع غیر همسطح سردار شهید سلیمانی در 
حال حاضر ۶۴ درصد پیشرفت دارد که برای آزادسازی 
آن ۲۹۰ میلیارد تومان و برای اجرای این پروژه۱/۳۷۰ 

میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
  در سال ۹۷ یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون سفر درون 
شــهری اصفهان انجام شــده، سال گذشــته تعداد 
سفرهای درون شهری اصفهان به یک میلیارد و ۵۱۵ 

سفر رسید و معادل ۱۱ درصد رشد داشته است.
 در حــوزه مالی و اقتصادی در ســال گذشــته ۲۳ 
درصد کاهش فروش اموال منقول و غیرمنقول بوده 
همچنین سال گذشــته دریافت وام برای شهرداری 
۸۳۲ درصــد افزایــش یافت و درآمدهــای وصولی 
شهرداری در سال گذشته ۴۸ درصد رشد داشته است 
که در زمینه پروژه های مشارکتی نیز آورده شهرداری ۱۰ 
درصد کاهش و آورده سرمایه گذاران ۲۰ درصد افزایش 

داشته و شاهد افزایش جذب مشارکت ها بودیم.
  استفاده از آب های خاکستری )پساب( ۶۵ درصد 
در ســال گذشــته افزایش یافته و نیز میزان توسعه 
فضای سبز شهر سال گذشته ۶۹ درصد افزایش یافت.

 بخش زیادی از تجهیزات ســازمان آتش نشانی و 
سازمان خدمات موتوری با تخصیص اعتبارات الزم به 

روز رسانی شده است.
 تعــداد پروانه های صادر شــده در بافت فرســوده 
۱۶ درصد رشــد داشــته همچنین در کمیسیون ماده 
۱۰۰ شــهرداری تعداد آرا صادره دو درصد رشد و تعداد 
پرونده های وارده ۱۳ درصد منفی شده است و در سال 
گذشته رای تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری 
۷۰ درصد رشــد، رای برائت ۴۵ درصــد منفی، میزان 

جریمه های صادره ۱۰۸ درصد رشد داشته است.
 اجرای برنامه اصفهان ۱۴۰۵ باعث ایجاد هماهنگی، 
هم ســویی و هم افزایی در مدیریت شهری می شود 
قلمرو برنامه اصفهــان ۱۴۰۵ کل مدیریت شــهری 
اصفهان را در بر می گیرد و این برنامه دارای شفافیت 
زیاد بوده و برای نخستین بار از اسناد پشتیبان برخوردار 
اســت همچنین با اجرای دقیق آن در طول پنج سال 
شاهد رشد همه جانبه و زیست پذیری شهر می  شود.

سومین دوره مســابقه نمایشنامه نویسی کودک و 
نوجوان »بادکنک طالیی« از سوی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می شود.

رییس اداره توســعه فرهنگ شــهروندی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در 
این خصوص اظهار داشت: مسابقه نمایشنامه نویسی 
کودک و نوجوان با عنوان»بادکنــک طالیی«که به 
همت دفتر تخصصی تئاتر و اداره توســعه فرهنگ 
شهروندی وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می شود، منحصر 
به فرد بــوده و در کشــور نمونه ندارد، البتــه در کنار 
جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان همــدان در قالب 
یک بخش جنبی نمایشنامه نویسی برگزار می شود؛ 
اما به صورت جشنواره یا مســابقه مستقل نیست.

احمد رضایی افزود: اولین و دومین دوره مســابقه 
نمایشنامه نویسی بادکنک طالیی در سال های ۹۷ و 
۹۸ برگزار شد و شاهد استقبال بسیار خوبی از سوی 
شرکت کنندگان بودیم و امسال سومین دوره آن در 

حال برنامه ریزی است.
وی، غنی ســازی ادبیــات نمایشــی کــودک 
و نوجوان کشــور را هدف اصلی برگزاری مســابقه 

نمایشنامه نویســی بادکنک طالیی دانست و ادامه 
داد: در نهایت شــهر اصفهــان نیز از برگــزاری این 
مســابقه بهره مند خواهد شــد.رییس اداره توسعه 
فرهنگ شــهروندی ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: بهترین آثار در 
قالب کتاب به چاپ می رسد تا هم کمبودهای حوزه 
نمایشنامه کودک و نوجوان در شهر اصفهان رفع شود 
و هم تمام فعاالن این حوزه در کشــور بتوانند از این 
نمایشــنامه ها بهره ببرند. از طــرف دیگر در بخش 
شهروندی این مسابقه به مســائل حوزه مدیریت 
شــهری و فرهنگ شــهروندی پرداخته می شود.

به گفته رضایی، ۱۱ نمایشــنامه برتر نخستین دوره 
مسابقه نمایشنامه نویسی بادکنک طالیی در قالب 
دو جلد کتاب و ۱۵ نمایشــنامه برتــر دومین دوره 
این مسابقه نیز در قالب سه جلد کتاب آماده چاپ 
و رونمایی اســت.وی با اشاره به تشــکیل شورای 
سیاســت گذاری برای برگزاری ســومین دوره این 
مسابقه بیان کرد: در این شورا اســتراتژی و راهبرد 
مسابقه و همچنین دبیر سومین دوره آن مشخص 
می شود که در همین راستا نشستی با حضور محمد 
عیدی معاون شــهردار و رییس ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، علی عطریان 
رییس اداره هنری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری، سعید محسنی، امید نیاز، سعید امامی 
مدیر دفتــر تخصصی تئاتر و احمــد رضایی رییس 
اداره توسعه فرهنگ شــهروندی برگزار شد.رییس 
اداره توسعه فرهنگ شــهروندی سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان اضافه کرد: 
در این نشست مقرر شد این مسابقه به صورت ملی 
برگزار شود و زیرســاخت های الزم برای استفاده از 
ظرفیت های شــهرهای خواهرخوانده اصفهان نیز 
بررسی شــود. همچنین درباره ضرورت و چگونگی 
برگزاری سومین دوره این مسابقه بحث و تبادل نظر 
صورت گرفت.رضایی تصریح کرد: مایه خرســندی 
است که در این نشست منوچهر اکبرلو و شهرام کرمی 
که از چهره های تاثیرگذار این حوزه هستند برگزاری 
مسابقه نمایشنامه نویسی بادکنک طالیی را اتفاقی 
بسیار موثر دانستند و از همت شهرداری اصفهان برای 
ورود به این حوزه تشــکر کردند، چون این مسابقه 
می تواند فقر ادبیات نمایشــی کودک و نوجوان در 
کل کشــور را برطرف کند.وی ابراز امیدواری کرد این 
جشنواره بتواند با کســب مجوز از اداره کل هنرهای 
نمایشی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به صورت 
ملی برگزار شود تا از حمایت های معنوی و تبلیغاتی 
این وزارتخانه در راســتای جذب نویسندگان بیشتر 
بهره مند  شود.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: این مسابقه هرچه غنی تر 
برگزار شود آثار بهتری برای چاپ آماده خواهد شد. 
البته هد ف مان تنها چاپ آثار و ارائه گزارش کار نیست 
و قصد داریم پس از برگزاری چند دوره این مسابقه، 
تعداد آثار افزایش پیدا کند تا تمام شهرهای کشور از 
جمله اصفهان به خصوص در حوزه مدیریت شهری 

بتوانند از این آثار استفاده کنند.

جشنواره »بادکنک طالیی« روی ریل سیاست گذاری

 اجرای طرح »مهر تحصیلی« با توزیع بیش از  600 بسته کیف
 و  نوشت افزار به نیازمندان 

بیش از ۶۰۰ بسته کیف و  نوشت افزار  توسط اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان نواحی یک  
و دو توزیع شد .حجه االسالم  اصغر توسلی، رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان 
اصفهان بیان داشت : این تعداد نوشت افزار  در قالب طرح مهر تحصیلی با هدف اجرای امینانه نیات 
واقفان در دستگیری از نیازمندان  و تهیه امکانات اولیه آموزشی بین دانش آموزان  بی بضاعت تهیه 
و توزیع شــده اســت.وی در ادامه عنوان کرد: روایات متعددی در زمینه علم آموزی داریم که افراد 
متمکن را ترغیب می کند تا در ثواب آن شــریک باشــند، به فرموده پیامبر اسالم)ص( علم گنج و 
کلید آن سوال است. از این پرسش و پاســخ چهار نفر یعنی پرسش کننده، پاسخ دهنده، شنونده 
این سوال و جواب و دوســت دار آن اجر می برند و واقفان از گروه چهارم هستند.این مقام مسئول 
در ادامه در رابطه با ارزش ریالی بسته ها خاطر نشــان کرد: ارزش ریالی این بسته ها حدود ۸۱۵ 
میلیون و۲۹۶هزار ریال است که از محل اجرای نیات موقوفات مرتبط در ناحیه ۱  و منابع فرهنگی 

بقاع متبرکه ناحیه ۲ تامین شده است. 

 توزیع 846 بسته های کمک مومنانه در مسجد
 پاچنار اصفهان

مسئول هیئت مسجد برکت پاچنار در خصوص انجام کمک های مومنانه در مسجد برکت پاچنار، 
اظهار کرد: نذورات محرم امســال با توجه به شــیوع کرونا و تاکید رهبر انقالب بر انجام کمک های 
مومنانه، صرف تهیه بسته های معیشتی، لوازم التحریر، شیر خشک و لوازم بهداشتی شیرخوارگان 
شــد.رضا طاهری گفت: کمک به خانواده های بــی بضاعت زندانیان، تهیه لباس و وســایل بازی 
برای دختران یتیم، تهیه لوازم التحریر، تهیه شیر خشک و لوازم بهداشتی لباس شیرخوارگان بی 
سرپرست و بسته های معیشــتی از جمله این فعالیت هاست.وی افزود: در ابتدا قرار بود که ۳۳۰ 
بسته معیشــتی تهیه و توزیع شــود؛ اما به لطف خدا و کمک مردم به ۶۳۰ بسته معیشتی تبدیل 
شد.طاهری با توضیح اینکه اقالم بسته های معیشتی ۹ قلم بوده که شامل برنج، روغن، رب گوجه، 
تن ماهی، نخ، عدس، سویا و ماکارونی و گوشت گرم گوسفندی است، بیان کرد: همچنین بسته های 
لوازم التحریر شامل چهار دفتر، سه دفتر نقاشی، یک بسته مداد، کیف مدرسه و هفت مداد است.

وی اضافه کرد: کمک ها شامل ۷۲ بســته لوازم التحریر، ۷۲ بسته شیر خشک و لوازم بهداشتی و 
لباس برای شیرخوارگان، ۷۲ بسته لباس دخترانه اســت که این بسته ها بین افراد خانواده های 
نیازمند و بی بضاعت، زنان سرپرست خانوار و بچه های بی سرپرست، بدسرپرست و کار توزیع شد.

کلنگ زنی تراموای اصفهان در سال جاری
مدیر پروژه تراموای اصفهان گفت: از ابتدای شهریور مقرر شد که مطالعات تکمیلی تراموا انجام شود 
و امیدواریم عملیات اجرایی تراموا در کالن شهر اصفهان در سال جاری رقم بخورد.قدرت افتخاری با 
اشاره به اینکه بیش از یک دهه است که کالن شهر اصفهان در انتظار سیستم ترامواست، اظهار داشت: 
سیستم تراموا یک سیستم ریلی سبک است که امکان تردد از معابر شهری را دارد و از آنجا که نسبت 
به مترو ظرفیت کمتری دارد برای شهر اصفهان مناسب تر است.وی افزود: با برگزاری جلسات عدیده 
در راستای توسعه تراموا در کالن شهر اصفهان، مطالعات تکمیلی این پروژه آغاز شده است تا شرایط 
احداث تراموا فراهم شود.مدیر پروژه تراموای اصفهان با بیان اینکه توسعه خطوط ریلی سبک تراموا 
در کالن شهر اصفهان با عقد تفاهم نامه بین شهرداری اصفهان با قرارگاه خاتم االنبیا)ص( در حال 
اجراست، گفت: بخشی از تامین هزینه تراموا برعهده قرارگاه خاتم االنبیاست.وی اضافه کرد: توسعه 
تراموا در کالن شــهر اصفهان در دو فاز عمرانی و اصلی پیش می رود؛ بخش عمرانی شامل بررسی 

تاسیسات داخل مسیر است و بخش اصلی تامین ناوگان و تجهیزات را در بر می گیرد.

خبر روزخبر خوان

 فرمانده منطقه پدافند هوایی
 شهید نصر اصفهان:

پدافند هوایی هزینه های 
 دشمن در صورت تعرض

 را افزایش می دهد
فرمانده منطقــه پدافند هوایی شــهید نصر 
اصفهان در نشســت خبری قــرارگاه پدافند 
هوایی مرکــزی شــهید نصراصفهانی اظهار 
داشــت: راهبرد جمهوری اســالمی ایران در 
منطقه دوســتی و صلح در ســایه استحکام 
امنیت کشور اســت، جمهوری اسالمی ایران 
هیچ گاه بــه صــورت هجومــی  وارد جنگ 
نشــده؛ اما دشــمنان این خاک بــا هدف 
مشــروعیت پذیری حضورشــان در منطقه 
همچنین تاراج ثروت هــای منطقه همواره به 
دنبال ایجاد ناامنی بوده اند. امیر علی حدادی 
سامانی ادامه داد: دشمنان با حضور در منطقه 
آشــوب ایجاد کردند و به دنبــال ضربه زدن 
هســتند، در خصوص موضع گیــری یکی از 
حاکمــان منطقه خلیــج فــارس مبنی بر 
عادی سازی ر وابط با رژیم صهونیستی نیز باید 
اعالم کنیم ابتــدا این گونه توافق ها صرفا یک 
رویداد و شوآف رسانه ای است و راهبرد ما در 
جمهوری اسالمی تقویت بنیه دفاعی با ایجاد 
حداکثری بنیه است. تشکیل قرارگاه پدافند 
هوایی یکی از بزرگ ترین قدم های کشور در 
راستای ارتقای بنیه دفاعی کشور بوده است.

وی افزود: پدافند هوایی همواره به عنوان خط 
مقدم جنگ ها معرفی شده، زمانی که پدافند 
قوی داشته باشیم دشمن را به سمتی می بریم 
که بداند چیزهایی که از دست می دهد بیشتر 
از آن چیزهای اســت که به دســت می آورد؛ 
اولین نیرویی که در صورت تعرض باید سیلی 
به دشــمن بزند نیروی پدافند هوایی است، 
نیروهای پدافند هوایی در طول انقالب و دوران 
دفاع مقدس رشــادت های بزرگی را از خود 
نشان دادند که در تاریخ ماندگار شد.حدادی 
سامانی تصریح کرد: پس از پایان جنگ نیز 
پدافند هوایی با اشراف دستگاه های اطالعاتی 
توانست هواپیمای نظامیان آمریکا و ریگی را 

به زمین بنشاند.

گذر از میان 
چهارباغ

چهارباغ عباســی بــا تبدیل 
شــدن بــه پیــاده راه چهره 
جدیدی به خود گرفته است. 
تغییر سنگفرش ها و مبلمان 
چهارباغ جزئــی از این چهره 
جدید اســت که با گذر از این 

مسیر به چشم می آید. 

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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دره کول خرسان در 35 کیلومتری شمال شهر دزفول استان 
خوزستان قرار دارد، جایی در انتهای رشته کوه های پرشکوه 
و اســتوار زاگرس. دره در منطقه ای طبیعی به دور از مناطق 
شــهری قرار دارد و نزدیک ترین روســتا در همسایگی آن، 
روستای پاقلعه و بیشــه بزان اســت.دره کول خرسان که 
محلی ها آن را کول خرسون یا دره ارواح می خوانند، شکل و 
شمایلی بسیار عجیب و مرموز دارد. این دره را دیواره هایی 
بلند و برآمــده احاطه کرده اند که در برخی از قســمت ها به 
قدری به هم نزدیک می شــوند که نفس کشیدن برای دره 
را سخت می کنند. در این قسمت ها مسیر به قدری باریک 
می شــود که تنها یک نفر امکان عبــور از دره را پیدا می کند.

شاید به همین دلیل است که از آن به دره ارواح یاد می کنند. 
در تمام مدت عبور از این مسیر های باریک این احساس در 
شما ایجاد می شــود که چندان فاصله ای تا به هم پیوستن 
دو دیواره به یکدیگر نیســت. هرچند این اتفاق رخ نخواهد 
داد؛ اما هیجان آن ممکن اســت نفس های تان را به شماره 

بیندازد.
خنکی در دل گرما: دره کول خرسان در تمام فصل های سال 
پر آب اســت و آب و هوایی معتدل و خنک دارد که اختالف 
آن با شهر دزفول که در نزدیکی دره قرار دارد گاهی به حدود 

30 درجه ســانتیگراد می رســد. آب باریکه هــای جاری از 
گوشه گوشــه صخره ها در فصل های پرآب و زمان بارندگی 
به آبشار هایی روان تبدیل می شــود. آب های جاری در دل 
دره در انتهای مســیر به رودخانه دز سرازیر می شود. بلندی 
و تنگی دیواره ها که در بیشتر مسیر اجازه عبور نور به داخل را 
نمی دهد، آب های همیشه جاری در دل دره و نزدیکی آن به 
کوه های زاگرس باعث شده دمای دره کول خرسان بسیار 
خنک باشد و دمای آب گاهی به منفی 20 درجه سانتیگراد 

برسد.
از سیاوشان تا خرسان: راه رسیدن به دره کمی دشوار است. 
بعد از چند کیلومتر پیاده روی، ورودی دره با نخل هایی که در 
آنجا نخلستانی کوچک به وجود آورده اند، نمایان می شود. 
کمی که از ورودی دره دور می شــویم، پوششــی عجیب و 
رویایی در دره خودنمایی می کند. در اینجا دیواره های دره را 
گیاه دارویی پر سیاوشان در آغوش گرفته است. صخره های 
ســبز رنگ، که جریان آبی باریک از دل خود عبور می دهند، 
جلوه ای بی نظیر به دره داده اســت. در مســیر دره درختان 
سدر، کنار و بادام کوهی به چشــم می خورند.کول خرسان 
ظاهری متفاوت از دره های دیگر دارد. گویا کسی دیواره ها را 
صیقل داده و بر آن ها جامه ای ســبز به تن کرده است. نکته 

عجیب دیگر، تنگی مسیر دره است. به نظر می رسد دیواره ها 
تمام تالش خود را کرده اند تا به قدری به هم نزدیک شوند 
که بتوانند دره را پنهان نگه دارند. شاید به همین دلیل است 
که خرس ها تمایل داشته اند  اینجا را خانه خود کنند. اگرچه 
اطالعات دقیقی در دست نیست؛ اما محلی ها معتقدند که 
دره در گذشته پناهگاه خرسان منطقه بوده و از این رو آن را 

کول خرسان یا همان دره خرسان می نامند.
اینجا دره ارواح است: دیدن این همه شگفتی هر گردشگری 
را به وجد خواهد آورد. اگر شــما هم تمایل سفر به دره کول 
خرسان را پیدا کرده اید این را فراموش نکنید که نباید هرگز 
بدون راهنما وارد دره شــوید. اینجا هر چند زیبا، اما بسیار 
مرموز و خطرناک اســت و تا به حال جان چند گردشــگر 
را گرفته اســت، دره ای که از آن به ارواح یاد می شــود. راه 
دسترســی به دره، از سوی روستای اســالم آباد در منطقه 
چغامیش است. از طریق دو روستای نزدیک یعنی روستای 
بیشه بزان و همچنین روســتای پاقلعه نیز می توان به کول 
خرســان رســید. اگر قصد ســفر به منطقه را دارید، حتما 
تجهیزات الزم مانند تلفن همراه، نقشــه یــا جی پی اس، 
کفش کوهنوردی، کاله ایمنی، لباس گرم و خوراک، همراه 

داشته باشید.

آشپزی

 پیراشکی گیاهی 
یک خوشمزه خانگی

مواد الزم: سیب زمینی خرد شده  دو عدد )300 گرم(،کره  به مقدار الزم،  تره فرنگی 
خرد شده   دو عدد، آویشن خرد شده  سه شاخه، سس خردل   یک قاشق غذاخوری، خامه   
دو قاشق غذاخوری، خمیر پیراشکی  500 گرم، پنیر چدار140 گرم، تخم مرغ هم زده  یک عدد

 طرز تهیه: سیب زمینی ها  را برای 5تا 8دقیقه در آب جوش و نمک بپزید، تا زمانی که نسبتا نرم 
شده  باشند اما شکل اولیه خود را حفظ کنند. در همین زمان، کره را در یک تابه نچسب ذوب کنید و در 
ادامه تره فرنگی و آویشن را به کره گرم اضافه کنید تا کمی نرم شوند، این کار حدود 10 تا 12 دقیقه طول 
می کشد. می توانید سیب زمینی را به همراه سس خردل و ادویه های مورد عالقه تان داخل تابه بریزید، 
کمی بعد باید خامه را با مواد دیگر ترکیب کنید. قبل از هرکاری دمای فر را روی 180 درجه سانتی گراد 

قرار دهید تا برای پخت پیراشکی گیاهی شما آماده شود. حاال خمیر پیراشکی را روی تخته قرار 
دهید و به اندازه گردی دهانه یک لیوان برش بزنید تا خمیر پیراشکی شما قالبی یکدست 
بگیرد. مواد پیراشکی را با پنیر چدار ترکیب کنید، می توانید مقداری از مواد را وسط دایره 

بگذارید، لبه های آن را با تخم مرغ چسبناک کنید و لبه های خمیر را به یکدیگر 
برسانید. در نهایت با برس آشپزی روی همه پیراشکی ها را تخم مرغ بزنید. 

پیراشکی ها را روی سینی فر بچینید و داخل گاز قرار دهید تا آماده 
شوند. حدود 40 تا 50 دقیقه باید صبر کنید تا کامال 

پخته و طالیی شوند.

دره مرموز ارواح در ایران کجاست؟

بازسازی حمله داعش به مجلس در سریال 
مسعود ده نمکی

 »میوه ها روی درخت مانده اند«
 به تلویزیون رسید  

 »مسعود ده نمکی« در جدیدترین سریال خود به سراغ یک سوژه 
پلیسی معمایی متفاوت رفته است.ده نمکی که سریال »دادستان« را 
از اول مردادماه با حضور بازیگران شناخته شده کلید زده، در تازه ترین 
سکانس های تصویربرداری شده، حمله گروه تروریستی داعش به 
مجلس شورای اسالمی را بازسازی کرده است.موضوع حمله داعش به 
مجلس یکی از داستان های فرعی این سریال است.

مجموعه مســتند »میوه ها روی درخت مانده اند« بــه کارگردانی علی 
خسروی و تهیه کنندگی احمد شــفیعی با موضوع علل عقب ماندگی 
کشاورزی ایران و عوامل موثر بر پیدایش این وضعیت از شبکه مستند 
پخش می شود.این مجموعه به بررســی تحلیلی صنعت کشاورزی در 
محورهای تولید، عرضه، صادرات، واردات، قاچاق، داللیســم و مدیریت 
کشاورزی در ایران و همچنین ارائه راهکار در هرکدام از بخش ها می پردازد.

شاخص بهره وری نیروی انســانی فوالد مبارکه در سال 98 نسبت به مدت 
مشابه سال 97 حدود 5 درصد رشد کرد. این در حالی است که نسبت فروش 
به دارایی های شــرکت نیز در حدود 11 درصد افزایش یافته است.سیامک 
شجاعی، رییس سیســتم های مدیریت کیفیت و ســرآمدی فوالد مبارکه 
گفت: اگرچه به دلیل شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری بیست وهفتمین 
دوره معرفــی نفــرات بهــره ور در ســال 98 امکان پذیر نبود، بررســی ها و 
پایش های موردنظر در این زمینه به عمل آمد و نفرات بهره ور ســال گذشته 
معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.وی در همین خصوص افزود: در خردادماه 
هر سال، هم زمان با  روز بهره وری، همایشــی جهت تقدیر از کارکنان بهره ور 
و همچنین ارائه دستاوردهای شــرکت در  این حوزه برگزار می شود؛ اما در 
سال جاری با توجه به وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا، امکان اجرای 
این گردهمایی، با وجود سابقه 27ســاله آن در شرکت فوالد مبارکه، میسر   
نشد.شجاعی در ادامه افزود: انتخاب نفرات طبق روال سال های گذشته و 
مطابق با رویکرد کارنامه بهره وری صورت گرفت و نشــان های افراد منتخب 

لحاظ  شد.
وی در تشــریح ســطوح نشــان ها و درجات افراد بهره وردر فــوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: در فوالد مبارکه 15 ســطح نشان در پنج دسته کار و تالش، 
مشارکت، دانش، بهره وری و تعالی تعریف شده و هرساله حدود 2500 نفر   
از کارکنان با توجه بــه امتیاز کارنامه بهره وری، انتخــاب و  با در نظر گرفتن 
سابقه و نشان قبلی، موفق به کسب هرکدام از نشان های ذکرشده می  شوند.

رییس سیستم های مدیریت کیفیت و ســرآمدی فوالد مبارکه در ادامه به 
ذکر معیارهای انتخــاب افراد بهره ور در کارنامه بهــره وری پرداخت و گفت: 
نقش فرد در تحقق اهداف واحد، مشارکت فردی در نظام های بهبود و تحول  

ازجمله این معیارهاست.
وی خاطرنشــان کــرد: همچنین نظــام پیشــنهادات، پروژه هــای تحول 
)TQ,QCC(، مدیریت دانش، پروژه های تحقیقاتی، کارت سبز، ارزیابی 
اهداف و ممیزی های سیســتم های مدیریتی، پروژه هــای ویژه، پروژه ها، 
پیشــنهادها و تجربیات برتر و تســهیل گری، همگی ازجمله شاخص های 

مشارکت فردی در نظام های بهبود محسوب می شوند.
وی در ادامه امتیاز ایمنی واحد و عملکردهای رفتاری را که شــامل ارزیابی 
عملکرد فرد و عملکردهای انضباطی فرد )شــامل رعایت ضوابط و مقررات 
اداری و انضباطی و تشویق( می شود، از جمله دیگر معیارهای انتخاب افراد  
بهره ور   در کارنامه بهره وری دانست و با اشاره به تفکیک درصد افراد بهره ور 
در سطوح بهره وری سال 98، از دستیابی 2.4 درصد از افراد به نشان تعالی 

و 5.6 درصد به نشان بهره وری خبر داد.
به گفته شجاعی، در سطوح بهره وری سال گذشته 7.7 درصد افراد موفق به 

کسب نشان دانش و 19.3 درصد نیز حائز نشان مشارکت شدند.
وی در ادامه از دست یابی 65 درصد افراد بهره ور به نشان کار و تالش خبر داد 
و با بیان اینکه از ســال 83 تاکنون 9806 نفر به عنوان افراد منتخب معرفی 
شده اند، گفت: در ســال جاری 2468 نفر از کارکنان به عنوان منتخبین این 
ســال تعیین شــدند که به طور میانگین 19.1 درصد از کل کارکنان شرکت را 

دربرمی گیرد.
رییس سیســتم های مدیریت کیفیت و ســرآمدی فوالد مبارکه در پایان 
خاطرنشان کرد: از میان منتخبین بهره وری سال 98 تعداد 809 نفر موفق به 
کسب نشان یک ستاره کار و تالش شدند که 23 درصد از کل منتخبین سال 

گذشته را شامل می شود.

متخصصان شــرکت ذوب آهن، کنورتور شــماره 3 بخش فوالدســازی را با 
استفاده از قطعات داخلی در کمترین زمان ممکن تعمیر و راه اندازی کردند.

معــاون تجهیزات مکانیک بخش فوالدســازی با اشــاره بــه اینکه رینگ و 
مخروطی کنورتور 3 فرسوده شــده بود و امکان مونتاژ لبه های کنورتور نبود، 
افزود: در این خصوص مخروطی کنورتور تا زیر رینگ تعویض شــد که باعث 

افزایش سرعت مونتاژ و افزایش کیفیت تعمیرات شد.
اصغر امینی با اشــاره به اینکه این کنورتور با اســتفاده از قطعات داخلی در 
مدت 12 روز تعمیر شــد، گفت: مدت و کیفیت این تعمیرات در نوع خود یک 
رکورد محسوب می شود.وی گفت: تعویض مخروطی و لودکا از زیرکمربندی 
به ارتفاع 1.6 متر با ارتفــاع لودکای 3.3 متر، تعویض تمــام دامنه، اکران و 
ســتون های اکران اطراف کنورتور، تعویض اکران عقب کنورتــور با 56 لوله، 
تعویض کامل انشــعابات و ســیلیکون های داخل درام، دمونتــاژ و مونتاژ و 
تعویض تجهیزات مکانیکی و دیگ به وزن تقریبی 160 تن از جمله اقدامات 
در این مرحله بود.امینی افزود: ســرویس کامل تجهیزات مکانیکی، دیگ، 

برقی، انرژیتیک و اتوماســیونی برابر گراف های جاری و انجام گراف نســوز 
چینی از دیگر اقداماتی بود که با 36 هزار نفر ســاعت در تعمیرات کنورتور 3 
انجام شــد.محمود شــفیعی، معاون تعمیرات مدیریت مهندسی نت علت 
کاهش زمان اجــرای تعمیرات و ارتقای کیفیت را ناشــی از تغییر طرح داده 
شده در ارتفاع خط برش در مخروطی کنورتور و بهینه سازی اجرای تعمیرات 
با اســتفاده از تجارب از تعمیرات قبلی دانســت و گفت: اجرای همزمان دو 
فعالیت مهم از شــاخص های این تعمیرات بود کــه فعالیت های مربوط به 
دیگ شماره 3 در کنار تعویض مخروطی با کیفیت و موفقیت به اتمام رسید.

حامد محمدی، سرپرست برنامه ریزی و تعمیرات مدیریت مهندسی نت هم 
 UT با بیان اینکه برای ارتقای کیفیت تعمیرات روی کلیه خطوط جوش تست
صورت پذیرفت، گفت: پوشش اطراف کنورتور، تعویض 17 عدد اکران بزرگ، 
2 عدد اکران مثلثی، دمونتاژ و مونتاژ 2 عدد ستون نگهدارنده و فعالیت های 
پیش نیاز برای نســوز کاری از جمله اقدامات در تعمیر و تعویض مخروطی 

کنورتور شماره 3 فوالد سازی بود.

هم زمان با هفته دولت جایگاه اختصاصی عرضه سوخت مایع »فانوس نوگنبد 
سپاهان« در جاده یزد- کیلومتر 30 نایین، شهرستان نوگنبد، تحت پوشش 

ناحیه نایین افتتاح و به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان،با 
توجه به شیوع بیماری کرونا دعوت از مقامات ستاد منطقه و مقامات اداری 
شهرستان جهت برگزاری مراسم افتتاحیه میسر نبود بنابراین افتتاحیه و 
راه اندازی جایگاه فوق بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت و رعایت تمام 
دستورالعمل های بهداشتی بدون هرگونه تجمعی، انجام و جایگاه رسما 
شروع به کار کرد.حسین صادقیان، مدیر منطقه اصفهان با بیان اهمیت توسعه 
جایگاه های عرضه سوخت استان در ارائه خدمات مطلوب سوخت رسانی در 
راستای ارتقای حقوق شهروندی و مشتری مداری گفت: با تالش و پیگیری 
مسئوالن منطقه جایگاه فانوس نوگنبد سپاهان در خارج از شهر نایین، در مدار 
سوخت رسانی قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد: جایگاه یاد شده با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی توسط فرهاد فرهمنددوست و هزینه ای بالغ بر 80 میلیارد ریال 
در زمینی به مساحت 20 هزار متر مربع احداث شده است.وی گفت: احداث این 
جایگاه برای 7 نفر به طور مستقیم اشتغال زایی داشته و به طور قطع با راه اندازی 
بخش های دیگر این مجتمع خدماتی رفاهی )از جمله رستوران، کارواش و 

...( نیز افزایش خواهد یافت.این جایگاه دارای یک مخزن بنزین و سه مخزن 
نفت گاز است. همچنین با داشتن 2 تلمبه در یک سکوی عرضه بنزین و 6 تلمبه 
در 3 سکوی عرضه نفت گاز و در مجموع با 16 نازل، آماده خدمت رسانی به 
هم وطنان گرامی خواهد بود.در حال حاضر 350 جایگاه عرضه سوخت مایع و 
162 جایگاه سی ان جی در سطح منطقه اصفهان به طور شبانه روزی و بی وقفه 

مشغول ارائه خدمت به هم میهنان عزیز هستند.

رشد 5 درصدی شاخص بهره وری نیروی انسانی در فوالد مبارکه

با تالش متخصصان ذوب آهن  صورت گرفت؛

تعویض مخروطی کنورتور شماره ۳ فوالدسازی ذوب آهن اصفهان

 افتتاح جایگاه سوخت مایع فانوس نوگنبد سپاهان
 در ناحیه نایین استان اصفهان

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

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم

روابط عمومی شهرداری مجلسی م الف:964081

شهرداری مجلســی در نظر دارد به اســتناد مجوز شــماره 99/234 مورخ 
1399/05/09 شورای اسالمی شهر مجلسی، از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
 از اشــخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط 3 دســتگاه اتوبوس واحد با 
دارا بودن شرایط زیر خریداری نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت 
می گردد، از تاریخ 1399/6/6 لغایت 1399/6/25 جهت اخذ اسناد مناقصه 

به امور قراردادهای شهرداری مجلسی مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده: 

1- پیشــنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنــان دولت در معامالت 
دولتی را رعایت نمایند.

2- اتوبوس ها می بایست بازسازی شده پیشرو دیزل موتور کمنز، حداقل 
مدل 1386 با تایید کارشناس شهرداری، بدنه و موتور و گریبکس سالم  )با 
تایید کارشــناس شــهرداری( ، دارای صندلی های اتوبوسی پارچه ای، تک 
کابین، دارای درب وسط، راســت در، کولر دار، دارای استاندارد حداقل یورو 
4 و در صورت دیزل بودن مجهز به فیلتر DPF و آماده پالک شــدن و انتقال 

سند آزاد باشد.
3- پیشــنهاد دهندگان موظفند 5 درصد از کل مبلغ پیشنهادی را به حساب 
شماره 0110309651009 به نام شهرداری مجلسی نزد بانک ملی واریز نموده و 

پس از تحویل قطعی اتوبوسها ضمانت نامه آزاد می گردد.
4- پیشــنهاد دهندگان حداکثر تا پایان وقــت اداری تاریخ 1399/06/25 
فرصت دارند پیشــنهادات خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری مجلسی 

تحویل نمایند.
5- برنده مناقصه موظف به اخذ کلیــه بیمه نامه های اتوبوس و معاینه فنی 

آن به عهده وی می باشد.
6- در صورتی که برندگان اول، دوم و ســوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهرداری مجلسی ضبط خواهد شد.
7- در صورت برنده شــدن مناقصه و تایید نشدن کیفیت اتوبوس ها توسط 
کارشناس، شهرداری در رد آن مختار بوده و پیشنهادات نفر دوم و سوم مورد 

بررسی قرار می گیرد.
8- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 جهت کســب اطالعات بیشــتر به سایت شــهرداری مجلســی به نشانی
 www.majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 52472852-031 )امور 

مالی و اداری شهرداری( تماس حاصل نمائید.
 نشــانی: اســتان اصفهــان- شهرســتان مبارکــه- شــهر مجلســی- 

میدان امام )ره( – شهرداری مجلسی

نوبت دوم
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