
 واکنش رییس شورا
 به نامه دادستان اصفهان:
 غفلتی صورت 
نگرفته است

یک جوان اصفهانی، جدیدترین 
 قربانی بازی خطرناک نهنگ آبی

 در دریای خزر شد؛
بازگشت هولناک 

نهنگ آبی

باشگاه ذوب آهن برای 
مدعی بودن باید بیشتر 

هزینه می کرد
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سرمایه گذاری فوالد 
مبارکه در احداث شبکه 
 فاضالب شهرستان های

 مبارکه و لنجان مصداق 
بارز کار جهادی است
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»بیش از ۳۷ تا ۳۸ حق آبه تاالب را  سمیه پارسادوست
با وزارت نیرو هماهنــگ کردیم که 
تامین شود و امیدواریم در پایان دولت کلیه تاالب های متوسط به 
باال را هم در بحث حق آبه تاالب ها تامین کنیم. در تاالب گاوخونی 

مشکل داریم چون شهر اصفهان با مشکل آب مواجه است.«
این ها بخشی از تازه ترین صحبت های رییس سازمان محیط 
زیست در گفت و گو با یکی از خبرگزاری هاست؛ گفت و گویی که 
90 درصد آن به »احیای دریاچه ارومیه« اختصاص داشته و تنها 
در یک بند آن به طور کامال گذرا به تاالب گاوخونی اشــاره شده و 

توضیح نیم بندی که »عیسی کالنتری« درباره این تاالب داده هم 
جالب توجه و قابل تامل است: »در تاالب گاوخونی مشکل داریم 
چون شهر اصفهان با مشکل آب مواجه است.« به همین راحتی! 
هنوز متوجه نشــده ایم دلیل این همه توجه ویژه و خاص دولت 
یازدهم و دوازدهم نسبت به دریاچه ارومیه و در مقابل، این همه 
کم لطفی و بی محلی دولت نسبت به مشکالت اصفهان چه بوده و 
چه هست! البته که همه ما از پرآب شدن دریاچه ارومیه و احیای 
دوباره آن خوشحال شدیم؛ چه بگویند »بارندگی« ها عامل اصلی 

این احیا بوده باشد ...

 روی ناخوش صادرات 
  گالیه های صادرکنندگان اصفهانی از عدم تامین مواد اولیه همچنان پابرجاست؛ 

 ادامه  در صفحه   7

در شــرایطی که تحریم ها هر روز بیشــتر گلوی صادرات و بازارهای محصوالت ایرانی را 
می فشارد و حلقه محاصره تنگ تر می شود، در داخل هم صادرکنندگان با موانع و دست 
اندازهای جدی روبه رو هستند. این در حالی است که دولت، مجلس و قوه قضاییه یک صدا می گویند که 
از تولید کننده حمایت خواهند کرد؛ اما معلوم نیست این شعارها چرا در عمل جواب نمی دهد و مشکالت 
 همچنان پابرجاســت. چندین ماه از اســتعفای وزیر صمت می گذرد و هنوز این نهاد با سرپرست اداره 
می شود؛  شخصی که نه توان و نه قدرت حل و فصل چالش های بخش صادرات را دارد. در این میان تولید 
هم روزهای خوبی را ســپری نمی کند و در حالی که رکود در بازار داخلی حاکم است، صادرات می تواند 

روزنه امیدی برای سرپا ماندن تولیدکنندگان باشد.

3

اصفهانم آرزوست...
وقتی سهم مشکالت استان از توجه دولت، ناچیز است
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مجوز جاسوسی بیشتر از شهروندان آمریکایی صادر شد!
دادگاه نظارت بر قانون کنترل اطالعات جاسوســی خارجی به پلیس فدرال آمریکا مجوز داد به روند 
شنود مکالمات مردم این کشــور ادامه دهد.دادگاه ویژه نظارت بر قانون کنترل اطالعات جاسوسی 
خارجی )فیسا( آمریکا تایید کرد که اداره تحقیقات فدرال )اف بی آی( در ارتباط با حفاظت از حریم 
خصوصی شهروندان، قانون را نقض کرده اند و در عین حال می توانند به این رویه ادامه دهند.بر اساس 
این گزارش، دادگاه »فیســا« به اف بی آی مجوز داد همچنان به روند استفاده از برنامه نظارت بدون 
مجوز ادامه دهد که شامل مکالمات میان آمریکایی ها و شهروندان دیگر کشور ها در خارج از این کشور 
می شود.این اقدام با وجود یافته ها در این باره انجام می شود که دولت آمریکا همچنان به نقض قوانین 

مربوط به حریم خصوصی افراد ادامه می دهد. 

اتحادیه اروپا، خواستار گفت وگوی فراگیر در بالروس شد
نماینده عالی اتحادیه اروپا در روابط خارجی خواستار گفت وگوی جامع میان دولت و معترضان حامی 
اپوزیسیون در بالروس شد، آن هم در شرایطی که موج جدیدی از اعتراضات در روز یکشنبه به بازداشت 
تعداد زیادی از معترضان انجامید.به گفته وزارت کشور بالروس، اعتراضات بدون مجوز به بازداشت صدها 
تن در سراسر این کشور منجر شد. انتظار می رود آمار دقیق بازداشتی ها اعالم شود.در همین حال جوزپ 
بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در روابط خارجی در پیامی توئیتری نوشت: بار دیگر، اعتراضات گسترده 
چشمگیر در مینسک و دیگر شهرها، عزم و اراده شهروندان بالروسی برای دستیابی به آزادی، حقوق و 
دموکراسی خودشان را نشــان داد. تمام این ها با وجود بازداشت ها، رعب و وحشت و خشونت از سوی 
مقام های بالروسی است. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری نهم اوت که به پیروزی لوکاشنکو و آغاز 

ششمین دور از رهبری او منجر شد، اعتراضات گسترده ای در سراسر بالروس به وقوع پیوست. 

اصرار  سئول به ادامه مذاکرات هسته ای با پیونگ یانگ
وزارت امور خارجه کره جنوبی اعالم کرد ســئول قصد دارد با استفاده از مجمع منطقه ای انجمن ملل 
جنوب شرقی آسیا )آ سه آن(، کره شمالی را به ادامه گفت وگو های هسته ای ترغیب کند.یک مقام 
وزارت امور خارجه کره جنوبی که به نام وی اشاره نشده است،  گفت: ما در تالش هستیم تا کره شمالی را 
به پای میز این مذاکرات مهم بازگردانیم. همه تالش خود را برای خلع سالح هسته ای در شبه جزیره کره 
و برقراری صلح دائمی انجام می دهیم. این موضوع در نشست آسه آن مطرح خواهد شد.کیم جونگ 
اون، رهبر کره شمالی اخیرا گفته است که بازدارندگی هسته ای امنیت ملی کشور را تضمین می کند، 
پس از آن کره جنوبی تصمیم گرفت ماهواره هایی را با فناوری رادار دیافراگم مصنوعی )SAR( تولید 
کند تا نظارت بهتری بر فعالیت های نظامی پیونگ یانگ داشته باشد.نمایندگان ویژه سئول و واشنگتن 

پیش از این نیز بر لزوم از سرگیری مذاکرات هسته ای با پیونگ یانگ تاکید کرده اند.

رسانه های صهیونیستی:

رییس موساد با مقامات بلندپایه بحرین در تماس است
رسانه های رژیم صهیونیســتی از برقراری تماس رییس سرویس جاسوسی این رژیم با مقامات 
بحرینی خبر دادند.این رسانه ها به سمت های مقامات بحرینی اشاره ای نکرده اند. از زمان اعالم 
توافق عادی ســازی روابط میان تل آویو و ابوظبی، مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی اعالم 
کردند که بحرین پس از امارات دومین کشوری خواهد بود که اسراییل را به رسمیت خواهد شناخت.

پیش از این نیز »احمد بن خالد« وزیر خارجه ســابق بحرین با »اسراییل کاتز« همتای اسراییلی 
خود در آمریکا دیدار و گفت وگو داشته اســت.این دیدارها و تماس ها در حالی صورت می گیرد که 
وزیر خارجه بحرین در دیدار با همتای مصری خود مدعی شــده بود منامه حامی قضیه فلسطین 
است و در این رابطه خواهان راه حل عادالنه و صلح فراگیر و مبتنی بر تحقق راهکار دودولتی است.

ارتباط میان پرداخت بدهی انگلیس به ایران و آزادی »نازنین زاغری« تکذیب شد؛

ماهیگیری انگلیسی ها از آب گل آلود

موضــوع زندانیان مــورد حمایت دولت  علیرضا کریمیان
انگلیس در ایران سال هاســت که محل 
مناقشه میان ایران و انگلیس اســت. موردی که طی سال های قبل 
موجب شد تا دولت انگلیس وزیر امور خارجه اش را راهی ایران کند تا 
بر ســر آزادی زندانیانی که اغلب شــان با جرائم جاسوسی و امنیتی 
زندانی شده اند، با دولت ایران چانه زنی کند؛ اما این تالش ها تا کنون 

بی نتیجه مانده است. 
این در حالی اســت که در چندین نوبت مبادله زندانیان میان ایران و 
آمریکا انجام شده؛ اما با وجود درخواست های مکرر انگلیسی ها ایران 
تا کنون به این امر رضایت نداده است. طی روزهای اخیر اما با اظهارات 
عجیب یک وزیر انگلیسی دوباره  احتمال آزادی زندانیان انگلیسی در 
ایران به خصوص نازنین زاغری باال گرفته اســت. وزیر دفاع انگلیس 
به تازگی درخصوص پرونده قدیمی فروش تانک های چیفتن توسط 
این کشــور به ایران در سال ۱۳۵۰، رســما پذیرفته که لندن بابت این 
موضوع به تهران بدهکار اســت و این بدهــی ۴۰۰ میلیون دالری باید 

پرداخت شود. 
این اذعان صریح مقام رسمی لندن اما  برداشت های دیگری هم در 
پی داشته اســت.بدهی انگلیس به ایران مربوط به خرید تانک های 

چیفتن در ســال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیــس و حکومت پهلوی 
است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک و خودروهای 
زرهی به ایران تحویل داده شــود.به گزارش گاردیــن، این قرارداد را 
»شاهپور ریپورتر« چهره سیاســی مرموز رژیم شاه ترتیب می دهد و 
محمدرضا پهلوی را ترغیب می کند که به جای خرید تانک های المانی 
از انگلیس تانک چیفتن خریداری کند. پس از انقالب اســالمی این 
قرارداد لغو شد و با توجه به آنکه ایران همه پول قرارداد را پرداخت کرده 

بود، خواستار بازپس گیری پول خود شده است.
البته یکی از موضوعات مورد مناقشــه بین ایران و انگلیس، سود ۲۰ 
میلیون پوندی است که به این بدهی تعلق می گیرد و دولت انگلیس 
تاکنون به بهانه تحریم ها از پرداخت بدهی و ســود آن شــانه خالی 

کرده است. 
هر چند دولت انگلیس به دلیل رای دادگاهی کــه به نفع ایران صادر 
شده چاره ای به جز پرداخت بدهی خود بعد از بیش از سی سال ندارد؛ 
اما در این میان شیطنت های سیاســی برخی از رسانه های خارجی 
تالش دارد این پرداخت را نوعی باج دهــی به ایران معرفی کند. بهانه 
این موضوع هم البته دســتاوزیر قدیمی روابط ایران و انگلیس یعنی 

نازنین زاغری است.

 بارها از ســوی دولت های مختلف در انگلســتان برای آزادی زاغری 
تالش هایی صورت گرفته ولی بر اساس اعالم مسئوالن ایرانی، آزادی 
نازنین زاغری هیچ ارتباطی با پرداخت بدهی انگلیس نداشته و ندارد. 
در همین رابطه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ارتباطی 
بین موضوع بدهی انگلیس به ایران با مباحث برخی از زندانیان وجود 
ندارد.ابوالفضل عمویی در واکنش به اقدام برخی افراد که تالش دارند 
موضوع بدهی انگلیــس به ایران را به آزادی یــک زندانی دوتابعیتی 
)نازنین زاغری( ربط دهند، گفت: بدهی دولت انگلیس به دولت ایران 
بابت خرید تانک های چیفتن و مربوط به پیش از انقالب است و این 

بدهی کامال روشن است و هیچ گونه شبهه ای درباره آن وجود ندارد.
وی بیان کرد: حتی در دادگاه های این کشور هم طرف انگلیسی محکوم 
شده اســت و بر این اســاس باید این بدهی  به ایران پرداخت شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: 
این موضوع حق ملت ماست و باید این حق به ملت بازگردانده شود.

عمویی اظهار داشت: هیچ گونه ارتباطی بین مباحث برخی از زندانی ها 
و موضوع بدهی انگلیس به جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد. کامال 
روشن اســت که اگر دولت انگلیس انتظار حسن نیت از جانب دولت 

جمهوری اسالمی ایران را دارد، باید حسن نیت خود را ثابت کند.

شــمار دیگری از نمایندگان پارلمان عراق تاکید کردند 
که مصوبه پارلمان درباره اخــراج نظامیان آمریکایی 
غیرقابل بازگشت و برای دولت الزام آور است.»ریاض 
المســعودی« نماینده ائتالف سائرون در گفت وگو با 
المعلومه تصریح کرد: نظر دولت بــه بقای نیرو های 
آمریکایی است به ویژه که اظهارات مشاور نخست وزیر 
درباره بقــای آمریکا در عراق این امــر را تایید می کند 
و برخــی از فراکســیون ها نیز بقــای آمریکایی ها در 
عراق را ضروری می بینند.»محمد البلداوی« نماینده 
فراکسیون الصادقون نیز گفت: مصوبه پارلمان درباره 
اخراج نیرو های آمریکایی برای دولت الزام آور و واجب 
االجراست. به ویژه که آمریکا در عراق مرتکب جنایت 

شده و به این ترتیب خروج آن حتمی است.»محمد 
تقی آمرلــی« نماینده ائتالف الفتــح نیز، »مصطفی 
الکاظمی« نخست وزیر را مسئول اظهارات مشاورش 
درباره حضور نیرو های آمریکایی در عراق دانســت و 
گفت که اظهــارات »هاشــم داوود« اهانت به مصوبه 
پارلمان است که بر ضرورت اخراج نیرو های آمریکایی 
تاکید دارد.»هشــام داوود« مشاور نخست وزیر عراق 
در گفت وگو با رســانه ها مدعی شــده بود که مصوبه 
اخراج نظامیان اشــغالگر، از لحاظ قانونــی الزام آور 
نیست، زیرا همه طیف های سیاسی عراق در پارلمان 
روی آن اجماع نکرده اند. همچنین در ادعایی عجیب، 
مرجعیت را حامی بقای اشغالگران در عراق خوانده بود.

این اظهارات مشاور »مصطفی الکاظمی« با واکنش 
شدید احزاب عراق از جمله شماری از نمایندگان عراقی 
همراه شد.»نصر الشمری« سخنگوی رسمی مقاومت 
اســالمی نجبای عراق در نامه ای خطاب به داوود، از 
مواضع اخیر وی به شــدت انتقاد کرد و نوشت: »شما 
حتی یک بند هم در قانون اساسی یا قوانین پارلمان 
عراق پیدا نمی کنید که مشــارکت همــه طیف ها در 

تصویب یک قانون را الزامی بداند«.

 فشار نمایندگان عراقی بر دولت برای خروج 
نیرو های آمریکایی

وزیر خارجه سوئیس: 

با »ظریف« در تهران گفت و گوی پر باری داشتم
وزیر خارجه سوئیس اعالم کرد، دوشنبه در تهران با وزیر خارجه ایران »گفت و  گوی پر باری درباره صلح، توسعه اقتصادی و حقوق بشر« داشت.»ایگنازیو کاسیس« 
بعد از دیدار دوشنبه خود با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در تهران، در پیامی توئیتری از رایزنی مفید خود درباره مسائل مختلف از قبیل صلح و حقوق 
بشر خبر داد.وزیر خارجه سوئیس که بامداد روز شنبه به منظور انجام سفری سه روزه به ایران آمده اســت، در مقر وزارت خارجه ایران در تهران با همتای ایرانی 
خود دیدار کرد.وزیر خارجه سوئیس نوشت: »صلح، توسعه اقتصادی و حقوق بشر- گفت و گوی پر باری با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود داشتم«.وزیر 
خارجه سوئیس افزود: »خوشحالم که توانستیم با همکاری هم کانال انسان دوستانه سوئیس برای انتقال مواد غذایی و تجهیزات دارویی برای مردم ایران را 
ایجاد کنیم«.این مقام سوئیسی پس از سفر اخیرش به اصفهان، روز یکشنبه وارد تهران شد و در مراسم یکصدمین سالگرد روابط دیپلماتیک سوئیس با ایران 
مشارکت کرده بود. این وزیر اروپایی با محمد باقر قالیباف، رییس مجلس هم دیدار و رایزنی داشته است.  کاســیس در روز اول سفر خود به ایران به اصفهان 
سفر کرد و از برخی از مناطق تاریخی این شهر نیز بازدید کرد.گفت وگو در مورد روابط دوجانبه، مسائل بین المللی و همچنین موضوع کانال مالی سوئیس از جمله 

محورهای رایزنی کاسیس با مقامات ایران است.

چهره روز

وز عکس ر

نمایشگاه»یک 
صد سال روابط 

دیپلماتیک ایران و 
سوئیس« افتتاح شد

وزیر خارجه ســوئیس که برای یک 
دیدار سه روزه به کشورمان سفر کرده 
است با حضور در کاخ نگارستان تهران 
»نمایشــگاه  یک صد ســال روابط 
دیپلماتیک ایــران و ســوئیس« را 

افتتاح کرد.

انتقاد وزیر جوان از برنامه مجلس 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در برنامه صبحگاهی شبکه پنج سیما با بیان اینکه تا االن برنامه ای 
برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نداشته ام، گفت: االن مجلس دنبال حداقل گذاشتن برای 
سن ریاســت جمهوری است و با وجود 
اینکه پیامبــر)ص( در ۴۰ ســالگی به 
بعثت رسید، پیشــنهاد دادند که حداقل 
سن ریاست جمهوری را ۴۵ سال تعیین 
خواهنــد کرد.محمدجواد آذری جهرمی 
گفت: تــا االن برنامه ای بــرای کاندیدا 
شدن ریاست  جمهوری نداشتم هر چند 
که در همان لحظه اعالم رای اعتماد این 
زمزمه بین نمایندگان مجلس شــروع 
شــد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
افزود: هدف آن کسانی که این موضوع را مطرح کردند این بود که بخواهند حسادت ایجاد کنند که 

علیه من فضاسازی شود.  

وزیر خارجه هند با »ظریف« دیدار می کند
ســخنگوی وزارت خارجه  گفت: وزیر خارجه هند عازم مسکو هســتند؛ اما چند ساعتی در مسیر، 
در تهران توقف دارند و با وزیر خارجه ایران دیدار می کنند. ســفرهایی بــرای ظریف در نظر گرفته 
ایم که در موعد مقرر اطالع رســانی خواهد شد.»ســعید خطیب زاده« ادامه داد:  ظریف هم طی 
روزهای آینده سفرهایی را خواهد داشت که به محض نهایی شــدن اعالم می شود.وی در رابطه با 
سفر وزیر خارجه سوییس به ایران اظهار کرد: سفر وزیر خارجه ســوئیس در چهارچوب سفرهای 
عادی است. ما روابط خوب، عمیق و با کیفیتی با ســوئیس داریم. سوئیس، حافظ منافع آمریکا 
در ایران و حافظ منافع ایران و عربســتان   و کاناداســت. ترامپ نشــان داده از هیچ فرصتی کنار 
 نمی نشــیند تا به ایران فشــار بیاورد و موضوعات و روابط میان ســوئیس وآمریکا به خودشــان

 مربوط است.

 گروه دوستی پارلمانی ایران و برزیل
 تشکیل شد

ســفیر ایران در برازیلیا در پیامی به مناســبت یکصد و نود و هشتمین ســالگرد استقالل برزیل، 
ضمن تبریک این روز به مردم و دولت این کشــور، از تجدید فعالیت رســمی گروه دوســتی دو 
کشــور در پارلمان برزیل خبر داد.»حســین قریبی« طی پیامی به مناســبت هفتم ســپتامبر، 
یکصد و نود و هشــتمین ســالگرد اســتقالل برزیل، ضمن تبریک این روز به مردم و دولت این 
 کشــور، از تجدید فعالیت رســمی گروه دوســتی پارلمانی تهــران و  برازیلیــا در پارلمان برزیل

 خبر داد.
بعد از حدود دو ســال رکود و عدم فعالیت گروه دوســتی از زمان انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸، 
گروه جدید متشــکل از ۹۳ ســناتور و نماینده از احزاب و جناح های مختلف سیاسی و با ترکیب 
هیئت رییســه جدید کار خود را آغاز کرد.در هیئت رییسه گروه دوســتی دو کشور، سه نفر سناتور 
و پنج نماینده مجلس برزیل حضور دارند که در جهت تســهیل روابط بین پارلمانی دو کشــور و به 
منظور ارتقای ســطح مناســبات سیاســی، اقتصادی و فرهنگی ایران و برزیل فعالیت می کنند.  
روابط دوجانبــه ایران و برزیل به ویژه در دوران پســاکرونایی و تالش های دســته جمعی ملت ها 
 برای رفع آســیب های اقتصادی و ایجاد امنیــت فراگیر در قالــب چندجانبه گرایی واجد اهمیت 

ویژه ای است.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

 برخی اظهارنظر ها در 
صحن مجلس، شبهه 

خودنمایی دارند
  نماینده مــردم تهــران در مجلــس گفت:

 بن بستی به لحاظ سیاسی برای تغییر قانون 
اساســی وجود ندارد. مصطفی میرســلیم، 
درباره پیگیــری پرونده های فســاد برخی 
نماینــدگان  اظهار کــرد: یک مــورد از  این 
پرونده هــا هنــگام بررســی اعتبارنامه ها 
عملیاتی شــد و یکی از نمایندگان از مجلس 
کنار گذاشته شــد و هنوز مواردی وجود دارد 
که قابــل پیگیری اســت. اعضــای هیئت 
رییســه باید بدانند که هیچ برتری نسبت به 
دیگر نمایندگان ندارنــد. وظایف نمایندگی 
اگر بخواهد کامل و درســت ایفا شود، بسیار 
ســنگین اســت، به طوری که قابل جمع با 
اشــتغاالت دیگر در بیرون مجلس نیست. 
میرسلیم ادامه داد:در مجلس امور بسیار در 
هم تنیده است و پیشــبرد صحیح آن ها کار 
ساده ای نیســت و وقتی برای سر خاراندن 
و گشت و گذار و کار سیاســی دیگر به هیئت 
رییســه نمی دهد و اگر کســانی گرفتار این 
حواشــی شــدند، بدانند کار اصلــی خود را 
فدا کــرده اند. برخــی اظهارنظر ها در صحن 
مجلس، شبهه خودنمایی دارند. وی افزود: 
اعضای هیئت رییســه بایــد بدانند که هیچ 
برتری نســبت به دیگر نماینــدگان ندارند؛ 
آنها برای ایفای وظیفه خدمتگزاری به دیگر 
نمایندگان نامزد شده اند و نمایندگان نیز آنها 
را انتخاب کرده اند تا امکانات درست خدمت 
کردن به مردم برایشــان فراهم آید.وظایف 
نمایندگی اگــر بخواهد کامل و درســت ایفا 
شود، بسیار سنگین است به طوری که قابل 
جمع با اشــتغاالت دیگر در بیرون مجلس 

نیست.

بدهی دولت انگلیس به دولت ایران بابت خرید 
تانک های چیفتن و مربوط به پیش از انقالب است 
و این بدهی کامال روشن است و هیچ گونه شبهه ای 

درباره آن وجود ندارد

بین الملل



سه شنبه 18 شهریور  1399 / 19 محرم  1442/ 8 سپتامبر 2020/ شماره 3063
معاون اقتصادی استانداری اصفهان خبر داد:

ضرورت بهره برداری از سامانه »رهتاب« در مقیاس ملی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: در شرایط اقتصادی موجود برای توزیع 
اقالم اساسی مردم چاره ای جز توسعه سامانه رهتاب نیســت و بهره برداری از آن در مقیاس ملی 
ضرورت دارد.سید حسن قاضی عسگر با اشاره به ســامانه رهتاب اظهار داشت: سامانه رهتاب که 
سرنام »راهکار هوشمند تنظیم الکترونیکی بازار« است برای نخستین بار برای توزیع اقالم اساسی 
شکر و برنج از استان اصفهان کلید خورد.وی افزود: با به کارگیری سامانه رهتاب شناسایی نیازهای 
گروه های متفاوت شهروندان توســط کارگروه تنظیم بازار استان با سهولت و دقت بیشتری انجام 
می شــود و همچنین امکان قیمت گذاری یکپارچه و مدیریت قیمت ها مقدور خواهد بود.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان داشت: از طریق سامانه رهتاب، ارزش متناسب 
با حجم کاالهایی که بیشتر آنها جزو کاالهای اساسی و مصرفی خانوار هستند، به صورت کارشناسی 
شده به بازار تزریق می شود.وی اضافه کرد: در شــرایط اقتصادی موجود برای توزیع اقالم اساسی 
مردم چاره ای جز توسعه سامانه رهتاب نیست؛ اما با توجه به شرایط وزرات صمت بهره برداری در 

مقیاس ملی از این سامانه با تاخیر همراه شده است.

احداث 100 کیلومتر جاده ساحلی در حاشیه زاینده رود
مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: از سال ۱۳۹۳ تاکنون 
مجموع جاده های ساحلی احداث شده از شرق تا غرب اصفهان در دو طرف رودخانه زاینده رود ۱۰۰ 
کیلومتر است.  احمدرضا صادقی در خصوص آزادســازی حریم و بستر رودخانه زاینده رود، اظهار 
کرد: این طرح از فروردین سال ۱۳۹۳ با توجه به ورود کشاورزان به رودخانه در شرق اصفهان آغاز و 
بین بند آبشار تا شهر زیار حدود ۳۲ کیلومتر جاده ساحلی در حاشیه زاینده رود ایجاد شد.مدیر دفتر 
مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه طی چهار سال گذشته 
احداث جاده ساحلی در محدوده شــهر درچه، فالورجان، مبارکه و تا حدودی بند انحرافی نکوآباد 
ادامه یافت، گفت: از ســال ۱۳۹۳ تاکنون مجموع جاده های ساحلی احداث شده از شرق تا غرب 

اصفهان در دو طرف رودخانه زاینده رود ۱۰۰ کیلومتر است.  

رییس انجمن صادرکنندگان اصفهان:
تامین مواد اولیه، مشکل اصلی صادرکنندگان اصفهان است 

رییس انجمن صادرکنندگان اصفهان گفت: تامین مواد اولیه یکی از مسائل و مشکالت اصلی امروز 
صادرکنندگان این استان است.  محمد امینی در جلســه کارگروه توسعه صادرات در سازمان صمت 
استان اظهارداشت:صادرکنندگان به دلیل تامین نشدن مواد اولیه و تخصیص نیافتن ارز که نمی توان 
این دو را از یکدیگر تفکیک کرد با مشکل جدی مواجه شده اند.وی ادامه داد: صادرکنندگان اصفهان 
در جلسات به مشکل تامین مواد اولیه بواسطه تخصیص ارز اشاره دارند و  به صورت مستقیم یا غیر 
مستقیم با این مشکل مواجه  هستند.رییس انجمن صادرکنندگان استان اصفهان افزود: صادرات 
و واردات الزم و ملزوم یکدیگر هســتند و باید این کارها به طور همزمان انجام شــود.وی اضافه کرد: 
صادرکنندگانی که مواد اولیه مــورد نیاز خود را وارد می کنند نیازمند نگاه ویژه دولت هســتند. امینی 
خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات کشور ما برای صادرکنندگان خرد و کالن یکی است در صورتی که این 
دو باید از یکدیگر تفکیک شوند.وی بیان کرد: امروز برای صادر کنندگان کالنی نظیر صنایع پتروشیمی 
که کاالی خود را پیش فروش می کنند و صادرکننده ای که هــزار دالر صادرات دارد، یک قانون وجود 
دارد.رییس انجمن صادرکنندگان استان اصفهان گفت: هیچ جای دنیا اینطور نیست و باید تفاوتی بین 
صادرکننده کاالی خرد با صادر کننده کالن و کاالهای مزیت دار وجود داشــته باشد.وی اظهارداشت: 
از مسئوالن تقاضا داریم این مسئله را در نامه نگاری های خود مورد توجه قرار دهند و تا زمانی که این 

موارد حل نشود مسائل و مشکالت صادرکنندگان حل نشده باقی خواهد ماند.

گالیه های صادرکنندگان اصفهانی از عدم تامین مواد اولیه همچنان پابرجاست؛

روی ناخوش صادرات

در شــرایطی که تحریم ها هر روز بیشتر  مرضیه محب رسول
گلوی صــادرات و بازارهــای محصوالت 
ایرانی را می فشــارد و حلقه محاصره تنگ تر می شــود، در داخل هم 
صادرکنندگان با موانع و دست اندازهای جدی روبه رو هستند. این در 
حالی اســت که دولت، مجلس و قوه قضاییه یک صدا می گویند که از 
تولید کننده حمایت خواهند کرد؛ اما معلوم نیست این شعارها چرا در 
عمل جواب نمی دهد و مشــکالت همچنان پابرجاست. چندین ماه از 
اســتعفای وزیر صمت می گذرد و هنوز این نهاد با سرپرست اداره می 
شود؛  شــخصی که نه توان و نه قدرت حل و فصل چالش های بخش 
صادرات را دارد. در این میان تولید هم روزهای خوبی را سپری نمی کند 
و در حالی که رکود در بازار داخلی حاکم است، صادرات می تواند روزنه 
امیدی برای سرپا ماندن تولیدکنندگان باشد؛ اما تقریبا همه از وضعیت 
بخش نامه های خرق الساعه و تامین مواد اولیه و مشکالت ارزی و... 
ناراضی هســتند و با وجود  تمام وعده های داده شده اما کسی در این 
میان پاسخگو و عمل کننده به وعده ها نیست. بر اساس آمار سازمان 
صمت اصفهان، صادرات از استان نسبت به مدت مشابه یک سال اخیر 
از لحاظ وزنی ۳۱ درصد و از نظر ارزش دالری ۳۷ درصد کاهش یافت. 
بخشی از این مسئله مربوط به شرایط بین المللی و بخشی دیگر به دلیل 

نقصان های داخلی است. روزگاری فرش، خشکبار و محصوالت دانش 
بنیان و... از اصفهان صادر می شد و دارای بازارهای ثابت در جهان بود؛ 
اما در شرایط فعلی صادرات عمال از رونق افتاده است. آنگونه که فعاالن 
این عرصه می گوینــد، تولید کنندگان در تامین مــواد اولیه خود دچار 
مشکل هستند. بر اساس اعالم رییس انجمن صادرکنندگان اصفهان، 
تامین مواد اولیه یکی از مسائل و مشکالت اصلی امروز صادرکنندگان 
این استان است.  محمد امینی در جلســه کارگروه توسعه صادرات در 
سازمان صمت استان اظهارداشت: صادرکنندگان به دلیل تامین نشدن 
مواد اولیه و تخصیص نیافتن ارز که نمی توان این دو را از یکدیگر تفکیک 
کرد با مشکل جدی مواجه شده اند.وی ادامه داد: صادرکنندگان اصفهان 
در جلسات به مشــکل تامین مواد اولیه به واسطه تخصیص ارز اشاره 
دارند و  به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با این مشکل مواجه  هستند.

رییس انجمن صادرکنندگان استان اصفهان افزود: صادرات و واردات 
الزم و ملزوم یکدیگر هستند و باید این کارها به طور همزمان انجام شود.

وی اضافه کرد: صادرکنندگانی که مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می کنند 
نیازمند نگاه ویژه دولت هســتند. امینی خاطرنشــان کــرد: قوانین و 
مقررات کشور ما برای صادرکنندگان خرد و کالن یکی است، در صورتی 
که این دو باید از یکدیگر تفکیک شوند.وی بیان کرد: امروز برای صادر 

کنندگان کالنی نظیر صنایع پتروشیمی که کاالی خود را پیش فروش 
می کنند و صادرکننده ای که هزار دالر صادرات دارد، یک قانون وجود دارد.

رییس انجمن صادرکنندگان استان اصفهان گفت: هیچ جای دنیا اینطور 
نیســت و باید تفاوتی بین صادرکننده کاالی خرد با صادر کننده کالن و 
کاالهای مزیت دار وجود داشــته باشــد.وی اظهارداشت: از مسئوالن 
تقاضا داریم این مسئله را در نامه نگاری های خود مورد توجه قرار دهند 
چراکه  تا زمانی که این موارد حل نشود مسائل و مشکالت صادرکنندگان 
حل نشده باقی خواهد ماند. تولیدکنندگان در شرایط حاکم در صورتی 
که بخواهند خالف جهت آب های متالطم اقتصاد شــنا کنند و صنایع و 
کارخانجات خود را حفظ کنند، شــاید مجبور به اســتفاده از مواد اولیه 
جایگزین با کیفیت پایین و نامرغوب شوند که مشتریان خود را از دست 
می دهند. راه دیگر استفاده از مواد اولیه قاچاق و کم کیفیت تر خواهد 
بود که باز هم ساختارهای اقتصادی را به هم خواهد ریخت و گزینه آخر 
البته تعطیلی واحد تولیدی است که در شرایط فعلی آسان ترین راه برای 
صنعتگرانی است که تمام عمر و سرمایه خود را در راه تولید گذاشته اند 
به همین دلیل الزم اســت مســئوالن به جای وعده هــای بدون عمل 
آستین باال بزنند و وارد میدان شوند شــاید که روزهای سیاه تولید در 

ایران تمام شود.

معاون پشتیبانی فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان گفت:شرکت های دانش بنیان و واحدهای 
فناور مســتقر در این شهرک از بســته حمایتی اداره 
کل امور مالیاتی استان برخوردار شدند.سید مهدی 
حجازی افزود: بســته حمایتــی مالیاتی پیرو چند 
جلسه مشــترک بین مســئوالن شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان و اداره کل امور مالیاتی اســتان و 
با توجه به مســائل و چالش های واحد های فناور در 
بحث مالیات به تصویب رسید.وی با بیان اینکه بسته 
حمایتی مالیاتی تا یک ســال آینده قابل اجراست، 

اظهار داشت: با توجه به رویکرد نظام جمهوری اسالمی 
و دولــت در حمایت از شــرکت های دانــش بنیان، 
قانونگذار اجازه داده اســت که بسته های حمایتی از 

این واحد های فناور تدوین شود.
حجازی با اشــاره به اینکه در زمان حاضر حدود ۴۰۰ 
شــرکت دانش بنیان و ۱۳۰ هســته فناور در شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر هستند و به تولید 
و ارائه خدمات دانش بنیان می پردازند، تصریح کرد: 
این شرکت ها با چالش ها و مشکالتی در زمینه مالیات 
مواجه بودند که این مسئله در دیدار با مسئوالن اداره 
کل امور مالیاتی اســتان مطرح و درباره آن ها بحث 
و تبادل نظر شــد.وی با تاکید بر اینکه مسئوالن اداره 
کل امور مالیاتی استان اصفهان نگاه مثبتی به مقوله 

شــرکت های دانش بنیان و حمایت از آن ها دارند، 
اضافه کرد: در همین پیوند، بســته حمایتی ویژه ای 
بــرای واحد های فناور مســتقر در شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان تصویب و اجرای آن از شــهریور 
جاری آغاز شــد.معاون پشــتیبانی فناوری شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان، تشکیل کارگروه مشترک 
بین این شهرک و اداره کل امور مالیاتی برای بررسی 
چالش ها و مســائل مالیاتی واحد های فناور را یکی 
از مزیت های این بسته حمایتی خواند و گفت: یکی 
دیگر از بخش های این بســته حمایتــی، آموزش 
شــرکت های دانش بنیان درباره مســائل مختلف 
مالیاتی از جمله تکمیل کردن اظهارنامه های مالیاتی 

و حقوق قانونی این شرکت هاست.

معاون پشتیبانی فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

شرکت های دانش بنیان اصفهان از بسته حمایتی مالیاتی 
برخوردار شدند

خبر روز

و  اولیه  مواد  تامین نشدن  دلیل  به  صادرکنندگان 
تخصیص نیافتن ارز که نمی توان این دو را از یکدیگر 

تفکیک کرد با مشکل جدی مواجه شده اند

همه پرسی در تایوان درباره واردات گوشت از آمریکا
حزب مخالف تایوان خواســتار آن شــده اســت که برای افزایش واردات گوشــت از آمریکا یک 
همه پرسی برگزار شــود. این مســئله می تواند در صورت جدی شــدن، توافق تجارت آزاد تایپه با 
واشــنگتن را به خطر بیندازد.در صورتی که این همه پرســی برگزار شــده و مردم به عدم افزایش 
واردات گوشــت از آمریکا رای بدهند، توافق تجارت آزاد تایپه- واشــنگتن به خطــر خواهد افتاد.

رییس جمهور تایوان ماه گذشــته اعالم کرد که از یکــم ژانویه واردات گوشــت آمریکایی آلوده به 
رکتوپامین و گوشت یخ زده با مدت نگهداری بیش از ۳۰ ماه را آزاد خواهد کرد.تایوان مدت هاست 
با آمریکا توافق تجــارت آزاد امضا کرده چرا که واشــنگتن در واقع بزرگ ترین حامی این کشــور 
کوچک آسیایی در حوزه بین الملل به شــمار می رود؛ اما حاال آمریکایی ها نسبت به موانع موجود 
در صادرات گوشت به تایوان ناراضی هســتند.جانی چیانگ، دبیر حزب کیومینتانگ، اعالم کرد که 
 اعضای حزبش به زودی جمع کردن امضا برای برگزاری رفراندم در ماه آگوست سال آینده را آغاز 

خواهند کرد.

 مکزیک، درهای خود را به روی شرکت های
 نفتی خارجی می بندد

طی برنامه ریزی جدید دولت مکزیــک که به زودی به اطالع عموم خواهد رســید، از این به بعد با 
هیچ شــرکت نفتی خصوصی یا خارجی  قرارداد اکتشــاف و تولید نفت بسته نخواهد شد. رییس 
اتحادیه صنعت نفت مکزیــک، AMEXHI، در مصاحبه بــا رویترز گفت: ما انتظــار نداریم که در 
این برنامه زیرســاختی چیــز جدیدی در بخش اکتشــاف و تولید )برای شــرکت های خارجی( 
وجود داشــته باشــد.این برنامه زیرســاختی به عنوان مشــوقی برای رشــد اقتصادی مکزیک 
ارائه شــده اســت؛ اما طبق گفته های رییس AMEXHI، مرلین کوچران، در این برنامه تمرکزی 
روی صنعت انرژی و پروژه هــای جدید آن وجود نــدارد. کوچران همچنین گفــت: احتمال عقد 
قراردادهای همکاری مشــترک جدیــد پمکس با شــرکت های خارجی وجود ندارد.گزارشــات 
 اخیر در این هفته نشــان دادند که مکزیک سطح هدف تولید نفت خود در ســال  ۲۰۲۱ را کاهش

 داده است. این اقدام در حالی اتفاق افتاد که طی ماه های اخیر تحت تاثیر افت شدید تقاضا، میزان 
تولید نفت مکزیک به طور مداوم افت کرده بود.

 اقتصاد ایتالیا سریع تر از حد انتظار از رکود
 خارج می شود

وزیر دارایی ایتالیا گفت، اقتصاد این کشور پس از تجربه یکی از ســختگیرانه ترین قرنطینه های 
اروپا جهت مهار همه گیری ویروس کرونا، قدرتمند تر از حد انتظار  طی سه ماهه سوم سال جاری 

میالدی رونق می گیرد. 
روبرتو گوالتیــری، وزیــر دارایی ایتالیــا  اظهار کــرد: اقتصاد این کشــور پس از تجربــه یکی از 
سختگیرانه ترین قرنطینه های اروپا جهت مهار همه گیری ویروس کرونا، قدرتمند تر از حد انتظار در 
سه ماهه سوم سال جاری میالدی رونق می گیرد.گوالتیری طی مصاحبه ای گفت تولید در ایتالیا 
بیشتر از ۹.5 درصدی که دولت در جدیدترین طرح مالی خود پیش بینی کرده، توسعه خواهد یافت. 
ســرعت بهبود اقتصاد ایتالیا در بحبوحه کاهش موارد جدید ابتال به کرونا، بیشتر از سایر همتایان 
اروپایی آن خواهد بود.وی با اشاره به اینکه  تولید ناخالص داخلی ایتالیا در ۲۰۲۲ به سطح قبل از 
بحران کرونا باز می گردد، گفت:» هدف اقدامات اضطراری که ما در پیش گرفتیم، حمایت از سیستم 
 تولید، اشــتغال و درآمد ها بود. این اقدامات نقشــی تعیین کننده در آغاز دوباره رشــد در اقتصاد

 ایتالیا داشتند«.

کافه اقتصاد

بین الملل

نخستین سری 
دناپالس توربو 

تحویل مشتریان شد
مدیرعامل گــروه صنعتــی ایران 
خودرو در مراسم تحویل نخستین 
سری محصول دناپالس توربوشارژ 
اتوماتیک به مشتریان، گفت: تولید 
این محصول بی رقیب، دســتاورد 
و گام بــزرگ رو به جلــو در صنعت 

خودروسازی به حساب می آید.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

ابعاد نظارتی مجلس در 
زمینه خودرو فعال می شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: حمایت های مکرر و متعدد 
که به دلیل برخی تحریم ها و نیازهای داخلی 
کشور از صنعت خودروســازی انجام شده 
عمال نوعــی انحصار را پدید آورده اســت که 
به دلیل همین انحصار عمال خودروســازان 
نیــازی به رقابــت، کاهش ســود، افزایش 
بهره وری، باال بردن کیفیت خودرو و کاهش 
قیمت احساس نکرده اند.عباس مقتدایی 
در خصــوص افزایــش ۸ تــا ۳5 میلیون 
تومانــی قیمت خودروهــای داخلی، اظهار 
کرد: ناهماهنگی و نبود تفاهمات مدیریتی 
در عرصه هــای مرتبــط بــا خــودرو و نبود 
ساختارهای دقیقی که بتواند اعمال نظارت بر 
خودروسازان و فعالیت های جدی نظارتی و 
کنترلی داشته باشد، موجب سردرگمی هایی 
اســت که هر از چند گاهی در بازار خودرو رخ 

می دهد.
وی افزود: اینکه حاشیه سود ایجاد می شود 
و بخشی از مردم به عنوان یک کاالی بورسی 
به خودرو نــگاه می کننــد، نقیصه ای جدی 
اســت که بایــد در جهت برطرف کــردن آن 
گام های استوار برداشته شــود. کمیسیون 
اقتصادی مجلس و ســایر کمیسیون های 
مرتبطی که با صنایع و فعالیت های صنعتی 
تعامل دارند باید در سریع ترین زمان ممکن 
بعد از شکل گیری مجلس یازدهم این نقیصه 
را برطــرف کنند.نماینده مــردم اصفهان در 
مجلس شورای اســالمی، گفت: متاسفانه 
کم کاری های جدی وجود دارد و از ســوی 
دیگر رانت هایی ایجاد شده است که همین 
رانت ها سبب می شود اعمال نفوذهای جدی 
توسط خودروسازان در صنعت خودرو شکل 
بگیرد. صنعت خودروسازری ایران در عین 
حال که یک نقطه قوت برای کشور به شمار 
می آید و ابعاد فنی کشور را رشد می دهد، اما 
در عین حال از نوعی رکود در طراحی و عدم 
هماوردی الزم در عرصه رقابت با مصنوعات و 

تولیدات سایر کشورها رنج می برد.

 شهرداری میمه به اســتناد مجوز شــماره ۹۹/۱۱۲۲  مورخ ۹۹/6/۱6  شورای محترم اســالمی شــهر در نظر دارد تامین نیروی انسانی 
خدماتی و پشــتیبانی مورد نیازشــهرداری میمه را از طریق مناقصه  به پیمانکار واجد شــرایط وا گذار نماید . لذا متقاضيان ميتوانند از  تاریخ 
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معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

کشت پاییزه کلزا آغاز شد

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به آغاز کشت پاییزه کلزا در اســتان گفت: پیش بینی می شود 
در ســال زراعی جدید ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی استان محصول دانه 

روغنی کلزار کشت شود.
حمیدرضا دانش در جمع خبرنگاران اســتان افزود: کشت پاییزه کلزا 
از ۱۵ شهریورماه آغاز شــده اســت و تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد و باید در 
مناطق سردسیر اســتان کشــت کلزار تا اول مهرماه کشت و نخستین 
آبیاری انجام شــود.وی با تاکید بر اینکه تراکم بذرکاری کلزا باید چهار 
تا ۶کیلوگرم در هکتــار یا بین ۷۰ تا ۸۰ بوته در مترمربع باشــد، افزود: 
نخستین آبیاری این محصول راهبردی باید در مناطق سردسیر استان 
تا اول شهریورماه انجام شــود.به گفته وی، در ســال زراعی ۹۷-۹۸ 
حدود ۴۰۰ هکتار و  ســال زراعی ۹۹-۹۸ بیش از یکهزار و ۱۰۰ هکتار از 
زمین های کشــاورزی استان  زیر کشــت محصول اساسی کلزا رفت.

دانش با اشاره به اینکه در سال زراعی گذشته  ۶۲۶تن دانه روغنی کلزار 
در استان برداشت شد که بیشترین میزان برداشت  کلزا در شهرستان 
بروجن بود، گفت: امسال برای تشویق کشــاورزان برای کشت پاییزه 
کلزا ،توزیع بذر به صورت رایگان انجام می شود.وی اظهار داشت: برای 
تشویق کشاورزان به کشت دانه روغنی کلزا، سیاست های تشویقی از 

جمله توزیع بذر رایگان ،خرید تضمینی به ازای هــر کیلو ۹۰ هزار یال، 
پرداخت به موقع بهــای محصول و پرداخت تســهیالت ارزان قیمت 
بانکی و همچنین پرداخت کمک بالعوض بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال 
برای آبیاری تحت فشار اعطا می شــود.معاون بهبود تولیدات گیاهی 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: قیمت خرید محصول کلزار 
در سال زراعی گذشته ۴۶هزار ریال بود.وی، به رعایت الگوی کشت از 
سوی کشاورزان به عنوان اولویت این سازمان اشاره کرد و گفت: کشت 
گندم و جو نیز به عنوان محصوالت راهبردی از اوایل مهرماه آغاز و تا ۱۰ 
آبان ماه ادامه دارد.دانش گفت: برای کشت گندم و جو سه هزار و ۵۰۰ 
تن بذر اصالح و گواهی شده تهیه شده تا بین کشاورزان توزیع شود که 
قیمت بذر گندم آبی ۳۴هزار و ۹۰۰ ریال، دیم ۳۲ هزار و ۹۰۰ ریال و بذر 
جو آبی ۳۲ هزار ریال و دیم ۳۰ هزار ریال است.به گفته وی، پیش بینی 
می شود سال زراعی جدید ۵۸ هزار هکتار گندم و ۲۶ هزار هکتار جو در 
استان کشت شود.وی اظهار داشت: قیمت تضمینی خرید گندم نیز ۵۰ 
هزار ریال پیش بینی شده است.روغن کلزا به دلیل داشتن اسیدهای 
چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول، از کیفیت تغذیه ای باالیی برخوردار 
است و بین ارقام و در شرایط مختلف تنوع زیادی در ترکیب اسیدهای 

چرب آن مشاهده می شود. 

رییس قوه قضاییه به شهرکرد سفر می کند
حجت االسالم ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه برای سرکشی و بازدید میدانی از وضعیت سازمان ها و 
مجموعه های تحت نظر قوه قضاییه در استان پنجشنبه ۲۰ شهریور ۹۹ به شهرکرد سفر خواهد کرد.۴۰ گروه 
متشکل از بازرسان و کارشناسان قوه قضاییه از ابتدای هفته جاری در مجموعه های مرتبط با قوه قضاییه 

در چهارمحال و بختیاری مستقر شده اند تا مسائل و مشکالت را برای طرح در سطوح باالتر احصا کنند.

 تجلیل از خانواده شهید شاخص چهارمحال و بختیاری
 در هفته دفاع مقدس

رییس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامه های 
کانون های فرهنگی هنری مساجد اســتان در هفته دفاع مقدس گفت: همزمان با یکم مهرماه و آغاز 
هفته دفاع مقدس بنا داریم در قالب طرح ملی »سه شــنبه های تکریم« که از دهه کرامت آغاز شد، به 
صورت ملی و ویدئو کنفرانس و با حضور مجازی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، رییس ستاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و برخی مســئوالن استانی، از خانواده شهید شاخص استان 
تجلیل کنیم.محمدرضا مظاهری با بیان اینکه در این برنامه از خانواده شهیدان سمیع و زاهدی )خواهر 
سه شهید و مادر سه شهید( تجلیل به عمل می آید، ادامه داد: این برنامه با همت کانون های فرهنگی 
هنری مساجد چهارمحال و بختیاری و مشارکت فرهنگ و ارشاد اسالمی، بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان و صدا و سیمای مرکز استان برگزار می شود.مظاهری توضیح داد: در این برنامه کلیپ هایی پخش 
می شود، قسمتی از وصایای این شهیدان بزرگوار توسط مجری برنامه قرائت شده و مراسم از برنامه 
پالک شبکه یک سیما پخش خواهد شد.وی بیان کرد: طرح »سه شنبه های تکریم« هر هفته برگزار 
شده و از نخبگان مساجد و محالت تجلیل می  شود که در هفته دفاع مقدس به تجلیل از خانواده شهید 
شاخص استان اختصاص داده شده است.رییس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: همچنین انتشــار وصیت نامه شهدای شاخص استان از قبیل 
شهدای دفاع مقدس، شهدای انقالب اسالمی، شــهدای مدافع حرم، شهدای مدافع وطن و شهدای 
امنیت و سالمت به صورت عکس نوشــت در هفته دفاع مقدس در فضای مجازی، سامانه بچه های 
مسجد  و شبکه های اجتماعی از دیگر برنامه های این ستاد است.مظاهری اضافه کرد: یادواره های شهدا 
با رنگ و بوی مجازی و سایر برنامه های دفاع مقدس در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در هفته 

دفاع مقدس منسجم و پابرجا هستند.

 تامین سوخت زمستانی مناطق سخت گذر استان
 چهارمحال و بختیاری

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری گفت: پیش بینی های الزم برای 
تامین سوخت زمستانی مناطق سخت گذر با توجه به اقلیم جغرافیایی و سردسیر بودن استان انجام شده 
است.جعفر ساالری نسب در جلسه ای با حضور  مسئوالن واحدها و نواحی اظهار کرد: با توجه به افزایش 
برودت هوا در ماه های پیش رو، الزم است فروشندگی های نفت سفید قبل از شروع فصل سرما نسبت 
به خرید و ذخیره سوخت مورد نیاز خانوارهای مناطق سخت گذر اقدام کنند تا در بخش تامین گرمایش 
در این مناطق مشکلی پیش نیاید.وی افزود: تامین و ذخیره سازی نفت سفید و سوخت رسانی به نقاط 
مختلف استان درحال انجام است و هیچ گونه کمبودی در تامین نفت سفید مورد نیاز خانوارهای ثبت 
نام شده در سامانه درخواست فرآورده های نفتی )NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR( وجود 
ندارد.ساالری نسب ادامه داد: توزیع نفت سفید با  انجام هماهنگی و اقدامات الزم از ماه های قبل و با 
استفاده از بستر بانکی و اعالم مقدار سهمیه خانوارهای نفت سوز انجام می شود.این مقام مسئول بر 
هماهنگی و کنترل روند توزیع سوخت مایع به صورت مطلوب در نقاط مختلف استان توسط مسئوالن 

واحدهای مرتبط و روسای نواحی تاکید کرد.

بام ایرانخبر خوان
رنا

 ای
س:

عک

مفاد آراء
6/65 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

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

می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شــماره 139960302009001033مــورخ  1399/4/31خانم مینا ریاحی درچه 
فرزند بهرام درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  180/10 متر مربع مجزی شده از پالک  
19- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی  از مالک رسمی عبداله 

خلیلی به موجب سند رسمی 33580مورخ 1348/03/27 دفتر 86 – اصفهان
 2-- رأی شماره 139960302009001034مورخ  1399/4/31 آقای سید محمد موسوی 
مبارکه فرزند سید مصطفی  درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  153/10 متر مربع مجزی 
شده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه  از مالک رسمی 

رضا آقاجانی به موجب سند رسمی 52440مورخ 1350/11/04 دفتر 29 – اصفهان
 3-- رأی شماره 139960302009001050مورخ  1399/04/31 آقای ایرج کیانی فرزند 
کرمعلی درششدانگ یک باب خانه  به مســاحت  347/41 متر مربع مجزی شده از پالک  
یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی از مالک رسمی رحمت 

اله محمدی به موجب سند رسمی 6025مورخ 1342/06/13 دفتر 86 – اصفهان
4-- رأی شــماره 139960302009001888مورخ  1399/6/1 آقای امیرحسین خرمی 
بروزادی فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه  به مســاحت  201/86 متر مربع مجزی 
 شــده از پالک  17- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه  از مالک رسمی
 رحمت اله قربانی شاه کوچکی به موجب سند رســمی 25612مورخ 1351/03/01 دفتر 

سه - شهرضا
5- رأی شــماره 139960302009001883مورخ 1399/5/30آقای ســید احمد امینی 
فرزند سید مرتضی درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  378/80متر مربع مجزی شده از 
پالک  176فرعی ازیک - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی 
از مالک رسمی سید مرتضی امینی به موجب سند رسمی 13017مورخ 1331/06/12 دفتر 

سه – شهرضا
6- رأی شماره 139960302009001882مورخ 1399/5/30آقای محمد صفیان بلداجی 
فرزند مراد درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  194/41متر مربع مجزی شده از پالک  
11 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی سیف اله خان 

نهچیری 
7- رأی شماره 139960302009001871مورخ 1399/5/30 خانم زهرا شاهمرادی فرزند 
ابراهیم درششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت  203/72متر مربع مجزی شده از پالک  
12 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی سید عبدالعلی 

باروتی شاه کوچکی 
8- رأی شــماره 139960302009001866مورخ 1399/5/30آقای علی اکبر نصوحی 
دهنوی فرزند قربانعلی درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  274/95متر مربع مجزی شده 
از پالک  1044و1045)به پالک3501فرعی تبدیل شده است (از2 - اصلی  واقع در بخش 9 

ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا دانش 

9- رأی شــماره 139960302009001865مورخ 1399/5/30آقای جواد اکبری فرزند 
احمد درششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت  286/38متر مربع مجزی شده از پالک  
1044و1045فرعی)به پالک3501فرعی تبدیل شده است (از2 - اصلی  واقع در بخش 9 

ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا دانش
10- رأی شــماره 139960302009001875مورخ 1399/5/30آقای محمدعلی اکبری 
بیشه فرزند مراد درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  61865متر مربع مجزی 
شده از پالک  195 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی 
نادر و ساتیار شجاعی به موجب سند رسمی 38655مورخ 1355/06/20 دفتر 98 – اصفهان
11- رأی شــماره 139960302009001851مورخ 1399/5/30خانم فرشــته نوروزی 
طالخونچه فرزند اســفندیار درسه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  
307/58متر مربع مجزی شده از پالک  52 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی محمدحسین خان یاوری 
12- رأی شــماره 139960302009001852مورخ 1399/5/30آقای احســان نوروزی 
طالخونچه فرزند شــعبانعلی درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  
307/58متر مربع مجزی شده از پالک  52 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی محمد حسین خان یاوری
13- رأی شماره 139960302009001839مورخ 1399/5/30خانم معصومه شفیعی فرزند 
حیدر درششدانگ یک باب خانه و زمین متصله  به مساحت  372/83متر مربع مجزی شده 
از پالکهای  938و939 فرعی از دو - اصلی )در طرح استاندارد سازی به پالک3457تبدیل 
گردید( واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حاجی غالمحسین 

فروغی 
14- رأی شــماره 139960302009001867مــورخ 1399/5/30آقای یداله طاوســی 
فرزند علی درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  210/68متر مربع مجزی شده از پالک  
یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی خیراله ایرانپور 
به موجب سندهای رسمی 5886مورخ 1342/06/13 دفتر 86– اصفهان و 55946مورخ 

1351/6/8 دفتر 29 اصفهان
15-  رأی شماره 139960302009001869مورخ 1399/5/30آقای حسین غافل مبارکه 
فرزند حسن درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  190/47متر مربع مجزی شده از پالک  
یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی ابوالقاسم احمدی 

به موجب سند رسمی 52200مورخ 1350/11/04 دفتر 29 – اصفهان
16- رأی شماره 139960302009001836مورخ 1399/5/30آقای حسن خضریان فرزند 
کاظم درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  279متر مربع مجزی شده از پالک  16 - اصلی  
واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حبیب اله شریفیان به موجب 

سند رسمی 19006مورخ 1349/11/20 دفتر سه – شهرضا
17- رأی شــماره 139960302009001886مورخ 1399/6/1آقــای احمدرضا کیانی 
فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  264/66متر 
مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
 عادی از مالک رسمی غالمعلی فخاری به موجب سند رسمی 6059مورخ 1342/06/13 

دفتر 86 – اصفهان
18- رأی شــماره 139960302009001887مورخ 1399/6/01 خانم زهره هادی فرزند 
حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  264/66متر مربع مجزی 
شده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی از مالک 
رسمی غالمعلی فخاری به موجب سند رسمی 6059مورخ 1342/06/13 دفتر 86 – اصفهان
19- رأی شماره 139960302009001853مورخ 1399/5/30آقای جواد نصوحی فرزند 
مرتضی درششدانگ یک باب خانه  به مســاحت  229/53متر مربع مجزی شده از پالک  
هفت - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی علی کاشف به 

موجب سند رسمی 3064مورخ 1343/05/08 دفتر چهار – شهرضا
تاریح انتشار نوبت اول   : 99/06/18

تاریح انتشار نوبت دوم   : 99/07/02                                              
م الف: 967947 رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه: مظاهر نصرالهی

مفاد آراء
6/66 آگهی مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقر در ثبت نایین
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا 
سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص 
یا اشــخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام 
نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- رای شماره 139960302031000419-99/6/10 خانم ساره گرجی زاده بافرانی فرزند 
علی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و باغچه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 6050 
اصلی واقع در بافران بخش 2 ثبت نائین به مساحت ششدانگ 1439/85 متر مربع خریداری 

عادی مع الواسطه از حوا پور بافرانی مالک رسمی
2- رای شماره 139960302031000420-99/6/10 آقای عیسی سلیمانی ملکان فرزند 
 ســعید  ششــدانگ یک باب خانه به پالک ثبتی 9 فرعی از 4168 اصلی واقع در روستای 
گوی آباد بخش 3 ثبت نائین به مساحت 384/30 مربع مربع خریداری عادی مع الواسطه از 

حسن خانی گوی آباد مالک رسمی
3- رای شماره 139960302031000421-99/6/10 خانم فاطمه صفاری انارکی فرزند 
محمد حسین ششدانگ یک باب دکان به پالک ثبتی 226 اصلی واقع در انارک بخش 4 ثبت 
نائین به مســاحت 35/15 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از مروارید صفاری انارکی 

مالک رسمی
4- رای شــماره 139960302031000422-99/6/10 آقای سید محمد محسنی فرزند 
ســید جواد ششــدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 26 اصلی 
 واقع در روستای کجان بخش 17 ثبت نائین به مساحت 164/25 متر مربع خریداری عادی 

مع الواسطه از سید محمد  حسین حسینی مالک رسمی
5- رای شماره 139960302031000423-99/6/10 آقای سید علیرضا حسینی کجانی 
فرزند سید محمد حسین ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 
26 اصلی واقع در روستای کجان بخش 17 ثبت نائین به مساحت 501/30 متر مربع خریداری 

عادی مع الواسطه از سید محمد حسین حسینی  مالک رسمی
6- رای شماره 139960302031000424-99/6/10 آقای علی عسکریان فرزند حسن 
دو دانگ مشــاع از ششــدانگ مفروزی یکباب خانه  احداثی در پالک ثبتی باقیمانده 132 
فرعی از 1563 اصلی واقع در روســتای چوپانان بخش 4 ثبت نائین به مساحت ششدانگ 
 316 متر مربع خریداری عادی از محمود عسکریان و نرجس مستقیمی و علی عسکریان

 مالک رسمی
7- رای شماره 139960302031000425-99/6/10 آقای مجید عسکریان فرزند محمد 
حسین دو دانگ مشاع از ششــدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در پالک ثبتی باقیمانده 
132 فرعی از 1563 اصلی واقع در روستای چوپانان بخش 4 ثبت نائین به مساحت ششدانگ 
316 متر مربع خریداری عادی از محمود عسکریان و نرجس مستقیمی و علی عسکریان  

مالک رسمی
8- رای شــماره 139960302031000426-99/6/10 خانم مهرانگیز عسکریان فرزند 
محمود دو دانگ مشاع از ششــدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در پالک ثبتی باقیمانده 
132 فرعی از 1563 اصلی واقع در روستای چوپانان بخش 4 ثبت نائین به مساحت ششدانگ 
316 متر مربع خریداری عادی از محمود عسکریان و نرجس مستقیمی و علی عسکریان  

مالک رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/02

 م الف: 973986 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نائین

حصر وراثت
6/67  آقای جابر فخرائی به شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسه  353/99 
ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
کبری پور بافرانی به شناسنامه شــماره 31 در تاریخ 1399/06/04 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- متقاضی: جابر 
فخرائی )پسر( 2- رضا فخرائی )پسر( 3- حمزه فخرائی )پسر( 4- معصومه پور بافرانی 
)دختر( 5- زهره فخرائی )دختر(. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 975329  محمدرضا سودخانی رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نایین
فقدان سند مالکیت

6/68 شماره نامه: 139985602025006486- 1399/06/06 نظر به اینکه خانم زهرا 
خیراللهی کوهانستانی فرزند اســداله احدی از ورثه مرحوم خاتون مستاجران گورتانی 
فرزند حســن به موجب گواهی حصر وراثت به شماره 3401 مورخ 1397/11/16 شعبه 
دهم  شــورای حل اختالف اصفهان  با تسلیم دو برگ استشهاد شــهود شماره به رمز 
 تصدیق 668548 مورخ 1399/05/06 دفترخانه اسناد رسمی شماره 64 شهر اصفهان، 
مدعی مفقود شدن سند ما لکیت به میزان دو سهم مشــاع از نه سهم ششدانگ پالک 
شماره 385 فرعی از 14 اصلی به شــماره صفحه 196 دفتر 165 و شماره ثبت 18797 
 بخش چهارده اصفهان به شماره چاپی 577340 صادر و تسلیم گردیده  و اظهار داشته که

 ســند مالکیت مرقوم بعلت نامعلــوم مفقود گردیــده و تقاضای صدور ســند مالکیت 
 المثنی نموده است. لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه
  قانــون ثبت در یــک نوبت آگهــی می شــود چنانچه کســی مدعی انجــام معامله 
نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمــن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتــب صورتمجلس و اصل 
ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتراض اصــل ســند مالکیت یــا ســند معامله 
 ارائه نشــود اقــدام به صــدور ســند مالکیت المثنــی طبق مقــررات خواهد شــد.

 م الف: 975359  اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/69 شــماره نامــه: 139985602210001384- 1399/03/01 ســند مالکیــت 
ششدانگ  پالک ثبتی شماره 764 فرعی از 1762 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
بنام خانم لیال رمضانی ســابقه ثبت و صدور ســند به شــماره چاپی 573427 - ج 97 
)تک برگ(، بشــماره دفتر امــالک الکترونیکــی 139820302210001180 که به 
موجب ســند انتقال قطعی شــماره 24397-1397/12/26 دفترخانــه 384 اصفهان 
به مالکیت نامبرده در آمده و ســند صادر  و تســلیم شــده است و ســپس  نامبرده با 
ارائه درخواســت کتبی بــه انضمام دو بــرگ استشــهادیه که امضاء شــهود آن ذیل 
شــماره 19316 و شناســه یکتا 139802157221000159 و رمز تصدیق 860169 
مورخ 1399/2/14  کــه به گواهــی دفترخانه 384 اصفهان رســیده  مدعی اســت 
 که  ســند مالکیت آن بعلت ســهل انگاری مفقود گردیده و درخواســت صدور ســند 
مالکیــت المثنی ملک فــوق را نموده لــذا مراتب  به اســتناد تبصــره یک اصالحی 
ذیل مــاده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خود را کتبــا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیــت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیــت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. 

م الف: 975398 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان

رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری:

 150 طرح صنعتی در شهرستان 
بروجن در دست احداث است

رییس ســازمان صنعت ، معــدن و تجــارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ نفر از مردم شهرســتان 
بروجن در بخش صنعت مشــغول به کار هستند و۱۵۰ طرح 
جدید صنعتی در این شهرســتان در دست اجراست.سجاد 
رستمی اظهار داشــت:۱۹۴ واحد صنعتی با ۱۹ هزار و ۳۵۴ 
میلیارد ریال معادل ۴۰ درصد صنایع چهارمحال و بختیاری 
در پنج شــهرک صنعتی شهرســتان بروجن فعال است که 
این منطقه را به عنــوان قطب صنعتی تبدیل کرده اســت.

وی،مهم ترین واحدهای صنعتی بروجن را مجتمع تولیدی 
ظریف مصور، نخ نگین، فوالد شهرکرد و ورق خودرو ، کاسپین 
پلیمر، ادوات کشــاورزی اعالم کرد و تصریح کرد: برخی از 
این صنایع، شــاخص کشوری محســوب می شود.رییس 
ســازمان صنعت ، معدن و تجارت چهارمحــال و بختیاری 
افزود: ۱۵۰ طرح صنعتی جدید نیز در این شهرســتان مانند 
ساخت عرشه های فوالدی، کنستانتره سنگ آهن، استحصال 
منیزیت از دولومیت و تکمیل چرخه فوالد در دست اجراست 
که تکمیل و راه اندازی این واحدها در دســتورکار قرار دارد.

رســتمی، از تکمیل و آمــاده واگذاری چهار شــهرک و یک 
ناحیه صنعتی با تمامی امکانات زیرســاختی به متقاضیان 
سرمایه گذار در این شهرســتان خبر داد و گفت: در برخی از 
نقاط دیگر استان چنین پتانسیل و ظرفیت مناسب و مطلوب 
زیرساختی برای سرمایه گذاری صنعتی وجود ندارد.به گفته 
وی ،در سال گذشــته نیز افزون  بر ۱۸۲ میلیارد ریال اعتبار 
برای اجرای ۲۰ پروژه زیرساختی ویژه شهرک های صنعتی 
در شهرستان بروجن اختصاص یافت و ۲۸ هکتار زمین نیز 
به متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی بروجن، 
سفیددشت، بلداجی، فرادنبه و ناحیه صنعتی گندمان واگذار 
شد.رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اختصاص ۱۰۰ لیتر آب در ثانیه از پساب و 
شبکه فاضالب شهر بروجن در صنعت فوالدسازی برای واحد 
احیای مستقیم و سیستم خنک کننده این مجتمع اشاره و 
تاکید کرد: واحد تصفیه پساب فوالد سفیددشت به صورت 
تمام اتوماتیک شــامل واحدهای فیلترشنی، فیلتر کربنی، 
فیلتر کارتریــج، گندزدایی اولیه و واحد اولترافیلتراســیون 

است.



سه شنبه 18 شهریور  1399 / 19 محرم  1442/ 8 سپتامبر 2020/ شماره 3063
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد:

 کاهش 2۵ درصدی مجوز سقط جنین درمانی
طی  ۵ ماهه امسال

مدیر کل پزشکی قانونی اســتان اصفهان از صدور بیش از ۱۹۰ مجوز سقط جنین درمانی در استان 
اصفهان طی ۵ ماهه امسال خبر داد و گفت: تعداد مجوزهای صادر شده در پنج ماهه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲۵.۹ درصدی دارد.علی ســلیمانپور با بیان اینکه طی پنج ماهه 
نخست امسال، ۲۵۲ متقاضی ســقط جنین درمانی به اداره کل پزشــکی قانونی استان مراجعه 
کردند، اظهار کرد: از این تعداد ۱۹۲ نفر واجد شــرایط بودند و مجوز الزم سقط جنین درمانی برای 

آنها صادر شد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان با تاکید براینکه صدور مجوز سقط جنین درمانی تنها تا پیش از ۱۹ 
هفتگی جنین میسر است، یادآور شد: مجوز سقط درمانی بر اساس ماده واحده قانون سقط جنین 
درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسالمی و آیین نامه اجرایی آن بر عهده سازمان پزشکی 
قانونی کشور است و بر اســاس آنچه در قانون مورد تاکید قرار گرفته تنها در صورت داشتن شرایط 
خاص برای مادر باردار صادر می شود که مهم ترین آن سن بارداری کمتر از ۱۹ هفته است.وی ادامه 
داد: اگر سن باردای از ۱۹ هفته گذشته باشد به دلیل ولوج روح در جنین، امکان صدور مجوز سقط 

به هیج وجه وجود نخواهد داشت.

بهره برداری از ۵0خانه هالل در استان اصفهان
با مشارکت خیران نیک اندیش ۵۰ خانه هالل در شهر ها و روستا های استان به بهره برداری رسید.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر کشــور در اصفهان گفت: مهم ترین هدف 
از راه اندازی این خانه ها آموزش همگانی به مردم است تا بتوانند در شرایط بحرانی و وقوع حادثه 
به بهترین نحو ممکن خدمات رسانی کنند.خسرو رحمانی با اشــاره به اینکه تا پیش از این هزار و 
۴۷۰ خانه هالل در مناطق شهری و روستایی کشور ایجاد شده بود، افزود: در صدد هستیم تا در ۳۷ 
هزار روستای کشور که دهیاری دارند، این خانه راه اندازی شود.وی، باال بردن تاب آوری جامعه در 
مقابله با حوادث، پاسخگویی موثر به خواسته ها و توسعه آموزش های امداد و نجات به مردم را از 
دیگر اهداف راه اندازی این خانه ها برشمرد و گفت: قرار است در هر خانه هالل ، صد نفر آموزش های 

الزم را ببینند.

راه اندازی سامانه آنالین آزمون حوزه  علمیه اصفهان 
مســئول واحد فناوری اطالعات حوزه علمیه اصفهان از طراحی و راه اندازی سامانه آموزش آنالین 
حوزه علمیه اصفهان به منظور برگزاری کالس های غیرحضوری ویژه طالب و اساتید با ظرفیت ۵۰۰ 
نفر به صورت همزمان خبر داد. امین شمگانی اظهار کرد: سامانه آنالین آزمون با تدابیر الزم و تمهیدات 
حداکثری طراحی شده است.وی با بیان اینکه پیش از این یک آزمون مجازی به صورت آزمایشی به 
منظور آشناسازی طالب با محیط سامانه برگزار شده است، گفت: اما امروز  با کلیک مدیر حوزه علمیه 
اصفهان، سامانه آنالین آزمون برای برگزاری اولین آزمون مجازی طالب در بخش امتحانات جبرانی 
افتتاح می شود.مســئول واحد فناوری اطالعات مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان با برشــمردن 
برخی از ویژگی های خاص این ســامانه که به صورت بومی طراحی شــده است، گفت: این سامانه 
قابلیت برگزاری ۱۲ هزار نفر آزمون را دارد.وی ادامه داد: این سامانه هم اکنون قابلیت ثبت نام قریب 
به ۵ هزار طلبه و برگزاری ۴۷ نوع درس آزمون را دارد و به نحوی طراحی  شده است که امکان شرکت 
هزار نفر طلبه را در یک زمان برای آزمون دادن دارد.وی اذعان کرد: یکی از قابلیت های این ســامانه 
 آنالین، مانیتورینگ)رصد کردن در لحظه و برخط( کل نفرات شرکت کننده در هر آزمون برای مسئوالن

 مربوطه است.

یک جوان اصفهانی، جدیدترین قربانی بازی خطرناک نهنگ آبی در دریای خزر شد؛

بازگشت هولناک نهنگ آبی

ماجرای بازی نهنگ آبی،چند سال پیش  پریسا سعادت
در ایران و جهان خبرســاز شد؛ یک بازی 
روسی که روان شناسان نسبت به خطرات زیاد در ایجاد اختالالت روحی 
و روانــی بــرای نوجوانــان و جوانــان هشــدار دادنــد و در آن زمان 
حساسیت های زیادی نسبت به آن به وجود آمد. در اصفهان دو دختر 
که ادعا می شد تحت تاثیر این بازی قرار داشته اند،دست به خودکشی 
زدند و جنجال زیادی در این رابطه ایجاد شد. در همان مقطع،  آگاهی 
زیادی نسبت به این بازی به خانواده ها و جوانان داده شد و پس از آن 
دیگر خبری از  رواج این بازی در ایران نبود؛ اما پس از این سکوت و در 
حالی که اغلب ما فکر می کردیم با وجود هشدارهای زیاد دیگر کسی 
سراغ این بازی نخواهد رفت، بار دیگر با افشای ماجرای خودکشی چهار 
جوان در دریای خزر به دلیل انجام مراحل این بازی، توجهات نسبت به 
رواج چراغ خاموش این بازی در میان جوانان جلب شــد. یک جوان 
اصفهانی به همراه سه نفر از ایذه تبریز و اردبیل راهی مازندران شدند تا 
خود را به دست موج های بی رحم دریا بسپارند و به زندگی خود خاتمه 
دهند. در نهایت این ماجرا با مرگ ســه نفر و نجات معجزه آسای نفر 

چهارم پایان یافت. 
بر اساس اعالم نقی کریمیان، رییس نجات غریق و غواصی مازندران 

۴ جوان اهل تبریز، اردبیل، ایذه و اصفهان کــه با هدف اجرای مرحله 
فینال بــازی اینترنتی نهنــگ آبی به شهرســتان محمودآباد ســفر 
 کرده بودند، عصر روز یکشــنبه ١۶ شــهریور ماه خود را تســلیم امواج

 دریا کردند.
وی با بیان اینکه ناجیان غریق مستقر در سواحل مازندران سه مرحله 
به این چهار جوان در خصوص پیشــروی نکردن به قسمت عمیق دریا 
هشــدار دادند، افزود: با توجه بــه اینکه این چهار نفــر در جای عمیق 
شــنا نمی کردند تصور بر این بود کــه آن ها برای بــازی دور هم جمع 
شــده اند.کریمیان افزود: این چهار نفر پس از ورود به آب و بی توجه 
به هشدار های ناجیان غریق به صورت برنامه ریزی شده دور یکدیگر 
حلقه زده و بی صدا به زیر آب فرو رفتند.رییس نجات غریق و غواصی 
مازندران ادامه داد: یکی از قایقرانان که در نزدیکی محل حادثه حضور 
داشت با مشاهده حرکت دست یکی از این جوانان، برای کمک اقدام 

کرد؛ اما با مقاومت غریق مواجه شد.
وی افزود: این قایقران با تالش زیاد باالخره موفق به بیرون کشــیدن 
این غریق از آب شد.کریمیان گفت: فرد نجات یافته پس از احیا توسط 
منجیان غریق، با گریه و ندامت اعالم کــرد هیچ کدام از همراهانش را 
نمی شــناخته و فقط از طریق بازی نهنگ آبی با آنان آشــنا شده بود.

رییس نجات غریق و غواصی مازندران ادامه داد: این فرد علت حضور 
این چهار نفر در مازندران و خودکشــی در دریا را اجرای آخرین مرحله 

از بازی اعالم کرد.
وی افزود:» متاسفانه ســه جوان در این حادثه جان خود را از دست 
دادند و بازجویی از فردی که از بازی خودکشی، جان سالم به در برد با 

حضور ماموران پلیس آغاز شد«.
 این روزها کرونــا و خانــه نشــینی معضــل روی آوری نوجوانان و 
جوانان بــه دنیای مجــازی و بازی هــای اینترنتــی را افزایش داده 
اســت، کارشناســان می گویند میزان دانلود بازی هــای موبایلی در 
جهان تحت تاثیر شــیوع گســترده ویــروس کرونا و خانه نشــینی 
شهروندان در ماه گذشته میالدی ۳۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

هیجان طلبی و حس ماجراجویی که این روزها در خانه ها ســرکوب 
می شــود، پتانســیل های خطرناکی اســت که اگر تحــت نظارت و 
 کنترل خانواده ها و والدین نباشــد می تواند ســرانجام تلخی مانند 
روی آوری به بازی نهنگ آبی داشــته باشــد. عالوه بر این نبود سواد 
اینترنتی و آگاهی کم خانواده ها و فرزندان شان نسبت به آسیب های 
فضــای مجازی می توانــد در آینده مشــکالت جــدی را پیش روی 

خانواده های ایرانی قرار دهد.

در روزهای اخیر مقاله ای دربــاره ارتباط بین مصرف 
تریاک و ابتال بــه کروناویــروس در فضای مجازی 
منتشر شده بود که نویسندگان آن مدعی بودند در دو 
استان کشور که در آن ها مصرف تریاک باالست، میزان 
ابتال به کرونا کمتر است. یکی از نویسندگان این مقاله، 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم و دیگری 
مربی این دانشگاه است. این مقاله به صورت نامه به 
سردبیر، در نشریه ای با نام coronaviruses منتشر 

شده که اولین شماره آن در سال ۲۰۲۰ به چاپ رسیده 
است.دکتر احسان شمسی گوشــکی، دبیر کارگروه 
اخالق در پژوهش وزارت بهداشــت درباره این مقاله 
گفت: بر اساس اســتانداردهای اخالق در پژوهش، 
هر فردی هنگامی که بخواهد پژوهشی را انجام دهد، 
باید از کمیته های اخالق اجازه بگیرد. این مقاله ای که 
مورد نظر شماست، به صورت نامه به سردبیر منتشر 
شده است؛ یعنی یک پژوهش اصیل که مبتنی بر کار 
پژوهشی از قبل طراحی شده باشد، نبوده است.وی 
افزود: با توجه به حساسیت موضوع انتظار می رفته 
است که نویسندگان مقاله درباره جنبه های اخالقی 
این موضوع دقت الزم را داشته باشند. گویا خودشان 

هم نگرانی هایی داشته اند و به همین دلیل به معاون 
تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بم مراجعه کرده و 
خواسته بودند به این کار شناسه اخالق داده شود، اما 
دانشگاه از دادن کد اخالق به این کار خودداری کرده 
است.شمسی با بیان این که »نویسنده هر مقاله علمی 
نسبت به محتوای مقاله خود کامال مسئول است«، 
گفت: از آن جایی کــه این مقاله بــه جمعیت قابل 
توجهی از ساکنان دو استان کشور و به خصوص استان 
کرمان انگ می زند و اعتیاد به مواد مخدر را موضوعی 
نرمال و سنتی تشریح می کند، به نظر می رسد مرتکب 
تخلف پژوهشی واضح شده اســت؛ البته این نظر 

شخصی من است.

 ماجرای مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک و ابتال
 به کرونا چه بود؟

 
فرد نجات یافته پس از احیا توسط منجیان غریق، با 
گریه و ندامت اعالم کرد هیچ کدام از همراهانش را 
نمی شناخته و فقط از طریق بازی نهنگ آبی با آنان آشنا 

شده بود

خاص ترین و 
الکچری ترین مدرسه 

جهان در شیراز!
از  یکــی  در  مدرســه  اول  روز 
روستاهای شــیراز. با توجه به این 
تصویر باید گفت به نظر این مدرسه 
الکچری تریــن مدرســه جهــان 
باشــد؛ نمای زیبای طبیعت، حفظ 
پروتکل هــای ســازمان بهداشــت 
جهانی،یک دانش آموز و یک معلم.

درهای گرمخانه امید همچنان به روی بی خانمان ها بسته است
موســس و مدیر گرمخانه مردمی بی خانمان های امید اصفهان، با اشــاره بــه اینکه از بهمن ماه 
اعالم کردیم که با شیوع ویروس کرونا نیاز به مکان مجزایی برای غربالگری، قرنطینه و پذیرش 
افراد جدیــد داریم، اظهار کــرد: مکان 
گرمخانه فعلی یک ساختمان ۴۰۰ ساله 
است که امکان ایجاد فضای مجزا برای 
قرنطینه و جداســازی افراد ندارد و به 
همین خاطر نمی توانیم سالمت افرادی 
که در گرمخانه هســتند را با ورود افراد 
جدید آن هم بدون غربالگری و قرنطینه 
به خطر بیندازیم؛ اما متاســفانه گوش 
شــنوایی وجود ندارد.محسن انصاری،  
با اشــاره به اینکه مکان فعلی گرمخانه 
امید ســاختمانی اســت که قبال در اختیار اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان 
بوده، گفت: این مکان به علت اینکه اســتانداردهای الزم را نداشت برای مدتی خالی مانده بود و 
بعد از آن استانداری در اختیار ما قرار داد، این درحالی است که به خاطر قدیمی بودن ساختمان، 
اداره کل میراث فرهنگی اســتان بر آن نظارت دارد، بنابراین امکان هیچ گونه تغییر در ساختمان 
و حتی نصب سیســتم های گرمایشی و سرمایشــی نداریم.موســس و مدیر گرمخانه مردمی 
بی خانمان های امید با گالیه از اینکه در این چند ماه گذشته از شیوع کرونا همکاری از هیچ ارگانی 
برای فراهم کردن امکان پذیرش افراد جدید در این گرمخانه صــورت نگرفت، افزود: اگر مکانی 
بود که وضعیت ســالمت افراد بی خانمان در بدو ورود توســط دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
 کنترل می شد و بعد به مدت دو هفته قرنطینه می شــدند، می توانستیم میزبان افراد جدید در 

گرمخانه باشیم.

»کرونا« آمار پیوند اعضا را کاهش داد
ســاالنه تعداد زیادی از شــهروندان ایرانی به دالیل مختف و به ویژه تصادف دچار مرگ مغزی 
می شوند و این افراد می توانند ناجیان خوبی برای افرادی باشــند که به دلیل بیمار بودن عضوی 
از بدن، در بیمارستان بســتری هستند.طبق بخشنامه وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشکی، 
بیمارستان ها موظف هســتند بیمارانی که ضریب هوشی پایین و جی ســی اس زیر ۶ دارند را به 
صورت روزانه به مرکز اعضا پیوند اعالم کنند.مســئول واحد فراهم آوری اعضا پیوند بیمارســتان 
الزهرا ، با اشاره به وضعیت اهدای عضو استان در شرایط کرونا اظهار داشت: تا قبل از ورود کرونا 
اهدای عضو فرد مرگ مغزی با رضایت بســتگان یا خود متوفی قبــل از فوت روال عادی خود را 
داشت.مریم خلیفه سلطانی افزود: با شیوع کرونا و درگیر شدن بسیاری از بیمارستان ها در بعضی 
از استان ها، پیوند و اهدای عضو تا صدور بخشــنامه بعدی ممنوع شد.مسئول واحد فراهم  آوری 
اعضا پیوند بیمارستان الزهرا با بیان اینکه استان اصفهان هم از جمله استان هایی بود که در یک 
بازه زمانی مشــخص، پیوند اعضا به علت کرونا ممنوع شــد، گفت: مجوز پیوند اعضا در شــرایط 
کرونایی طبق پروتکل های بهداشــتی خاص از اواخر خردادماه به بیمارســتان ها ابالغ شد.وی 
تصریح کرد: در حال حاضر شرایط اهدا و پیوند عضو بسیار ســختگیرانه تر شده، چون باید مرگ 
مغزی را انتخاب کنیم که تست کرونای او منفی باشد و ویروس را به شخص دیگری منتقل نکند.

خلیفه سلطانی ادامه داد: شیوع کرونا آمار اهدای عضو را کاهش داده به طوری که در اوایل ورود 
کرونا ۳۰ درصد بیماران به علت کرونا فوت می کردند در حالی که اکنون این آمار بیشــتر شــده و 
موارد بسیاری به علت کرونا قادر به اهدای عضو نیستند.وی با اشاره به پیوند قلب، کلیه و کبد فرد 
مرگ مغزی اظهار داشت: در استان اصفهان فقط پیوند این ۳ عضو از مرگ مغزی به فرد نیازمند 

عضو انجام می شود.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

حضور یوز ایرانی در پناهگاه 
 عباس آباد اصفهان

 قطعی است
سرپرســت معاونت پایش و نظارت اداره 
کل حفاظت محیط زیست اصفهان با بیان 
اینکه حضور یوزپلنــگ در پناهگاه حیات 
وحش عباس آباد در ســال های گذشــته 
قطعی شده اســت، گفت: استان اصفهان 
نزدیک به یک میلیون هکتار مناطقی دارد 
که حضــور یوزپلنگ در آنها بالقوه اســت.

کبری خاطرنشان کرد: یوزپلنگ  حسین ا
طی ســال های اخیــر در پناهــگاه حیات 
وحش عباس آباد به طور مسقیم مشاهده 
نشده اســت؛ اما آثار و شــواهد بقا مانند 
طعمه خــواری، ردپــا و مشــاهدات غیر 
مستند طبیعت گردان یا دامداران و معدن 
کاران از وجود این گونه در خطر انقراض، در 

عباس آباد حکایت دارد.
اکبری درباره بــرآورد جمعیتی یوزپلنگ 
ایرانی در استان اصفهان، گفت: یوز ایرانی 
گونه ای پنهان کار و حساس است که بیشتر 
شــب ها فعالیت می کند بر این اســاس 
نمی توان از روی ردپا جمعیت آن را برآورد 
کرد با این حال با اســتفاده از مشاهدات 
مســتقیم و نمایه های حضــور مانند ردپا، 
تحلیل خال های بدن یــوز، طعمه خواری 
و دوربین تله ای می توان تشخیص داد که 
این گونه حضور دارد.وی اضافه کرد: برآورد 
جمعیتی یوز پلنگ دشــوار است؛ اما آنچه 
که مسلم اســت چنین گونه ای نمی تواند 
جمعیت زیادی در این گستره داشته باشد 
و ما اگر وجود یک فرد یوزپلنگ را بتوانیم 
اثبات کنیم امری بســیار امیــدوار کننده 
برای احیای این گونه اســت.اکبری اظهار 
کرد: بــه رغم محدودیت هــای بودجه ای، 
پایش های میدانی دقیق تر و اســتفاده از 
دوربین های تله ای را برای مســتند کردن 
حضور یوزپلنگ آســیایی در زیستگاه های 
اســتان اصفهان ادامه خواهیم داد در این 
راســتا همکاری ها و پایش های مشترکی 
 نیز با اســتان های همجوار ســمنان و یزد

 خواهیم داشت.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید صورت گرفت؛

احداث و تکمیل ۵0 مدرسه جدید توسط نوسازی مدارس استان اصفهان
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اســتان اصفهان از احداث ۵۰ مدرســه با ۳۶۵ کالس، با هزینه ای بالغ بر ۷۴۳ میلیارد و ۷۲۸ میلیون ریال خبر داد.

سیدمهدی میربد اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، تعداد ۵۰ مدرسه با ۳۶۵ باب کالس با متراژ ۵۳ هزار و ۴۰۳ مترمربع و هزینه ای بالغ بر ۷۴۳ 
میلیارد و ۷۲۸ میلیون ریال توسط این اداره کل، تکمیل شده و برای بهره برداری به آموزش و پرورش استان تحویل خواهد شد.وی افزود: ۱۶ درصد پروژه های اداره 
کل نوسازی مدارس استان اصفهان در شروع مهرماه صرفا با بودجه بخش دولتی انجام شده که شامل ۱۰۱ باب کالس با متراژ ۱۸ هزار و ۲۰ متر مربع و با اعتبار ۳۹ 
میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال است.مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان با بیان اینکه ۸۴ درصد این پروژه ها توسط خیران و مشارکتی عملیاتی 
 شده اســت، تصریح کرد: ۶۳ پروژه شــامل ۳۲۵ باب کالس با زیربنای ۴۵ هزار و ۱۲۹ متر مربع و اعتبار ۵۳۴ میلیارد و ۶۸۹ میلیون ریال اجرایی شده است.

وی اعالم کرد: از کل مبلغ اعتبار پروژه های مشارکتی ۲۱۵ میلیارد و ۵۸ میلیون ریال توسط خیران و ۲۷۸ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال توسط بخش دولتی تامین 
شده است.



سرمربی تیم هندبال ذوب آهن:

باشگاهذوبآهنبرایمدعیبودنبایدبیشترهزینهمیکرد
سرمربی تیم هندبال ذوب آهن در خصوص شرایط فعلی تیم هندبال ذوب آهن، اظهار کرد: دو هفته ای است که تمرینات خود را شروع کرده ایم و در حال حاضر در فاز 
آمادگی جسمانی بازیکنان هستیم.کیوان صادقی در ارتباط با یارگیری و جذب بازیکنان مورد نیاز برای فصل پیش رو، افزود: حدود ۱۰ نفر از بازیکنان سال گذشته ما از تیم 
جدا شدند و برای امسال تیم جوان و آینده داری داریم که امیدوارم در این فصل بتوانیم خود را در میانه های جدول حفظ کنیم. اکثر بازیکنان مدنظر ما با توجه به دریافت 
پیشنهادهای مالی خوب از تیم جدا شدند.صادقی با اشاره به گروه بندی مسابقات این فصل لیگ برتر هندبال، خاطرنشان کرد: گروه ما نسبت به گروه های دیگر بهتر 
است و احتمال صعود به مرحله بعدی را داریم، البته باید شرایط تیم های جدید که در گروه هستند را ارزیابی کنیم، اما فکر می کنم بتوانیم از گروه صعود کنیم.وی ادامه داد: 
ذوب آهن همیشه تیم مدعی و ریشه داری بوده و هندبال سیر صعودی خوبی داشته است. همه تیم ها زمانی که مقابل ذوب آهن قرار می گیرند با انگیزه بازی می کنند.  

اگر می خواستیم مدعی باشیم، باید بیشتر هزینه می کردیم، اما باشگاه هزینه الزم را نکرد و باعث شد اندکی کار برای این فصل مشکل شود.

سهشنبه18شهریور19/1399محرم8/1442سپتامبر2020/شماره3063

ترشنکنآقایحسینی!
همه اتفاقات عجیب فینال جام حذفی را هم اگر هضم کنیم، نمایش حیرت انگیز حسین حسینی در 
این مسابقه فراموش نشدنی است. این اصال یک چیز دیگر بود. یعنی رسما هر چه توپ آمد و نیامد 
وارد دروازه استقالل شد. اینطور به نظر می رسد که آبی ها اگر در این بازی گلر هم نداشتند، بیشتر از 
این سه گل را نمی خوردند. حسینی در داربی حذفی هم نمایش چشمگیری نداشت، اما به هر حال 
پنالتی بد احمد نوراللهی را مهار کرد و با اشک شوق از زمین بیرون رفت. ماجرای فینال اما، سکانس 
پایانی فصل بسیار بدی بود که حسینی پشت سر گذاشت. او به وضوح نشان داد پیراهن شماره یک 
برایش سنگین است و بی رقیب، اموراتش نمی گذرد. حسینی به جای اینکه از حضور رشید مظاهری 

ترش کند، اتفاقا باید به استقبال رقیبی برود که شاید دوباره زنده اش کرد.

شوتزننساجی؛اولینخریدگلگهرقلعهنویی
بدون تردید دو نفر  از بهترین گل های لیگ نوزدهم به نام سید محمد میری به یادگار مانده است؛ او 
با دو سوپر گل به استقالل و سپاهان نام خود را بر سر زبان ها انداخت و حتی عده ای متصور بودند که 
وی قرار است در بازار نقل و انتقاالت تابستانه به یکی از تیم های پرطرفدار پایتخت برود اما در نهایت 
این چنین نشد. میری که با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامی اش با هواداران نساجی این تیم 
خداحافظی کرده بود و خبر جدایی اش از جمع شاگردان محمود فکری را رسمی اعالم کرده بود، از 
شمال فوتبال ایران به خطه کویر رفت و با سیرجانی ها به توافق رسید.گل گهر سیرجان که برای لیگ 
بیستم با امیر قلعه نویی توافق کرده است و ژنرال سکان هدایت گل گهری ها را برعهده گرفته، یکی 
از نفرات لیست مدنظر نقل و انتقاالت خود را ســید محمد میری قرار داده بود که سرانجام مدیران 
سیرجانی موفق شدند میری را برای حضور در گل گهر مجاب کنند تا حضور این ستاره شوت زن در 
جمع شاگردان قلعه نویی نهایی شود. این ستاره رشــتی در کارنامه فوتبالی خود سابقه حضور در 
تیم های پارسه تهران، سپیدرود رشت و نساجی مازندران را دارد و حال با توافق انجام شده، تجربه 

بازی در گل گهر سیرجان را هم در لیگ بیستم زیرنظر امیر قلعه نویی به دست خواهد آورد.

پرسپولیسبدونپنجبازیکناصلیدرآسیا
در آستانه شروع مجدد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، نقل و انتقاالت نمایندگان ایران در این رقابت ها 
هم از سوی خبرنگاران و رسانه های کشورهای منطقه رصد می شود.حساب توئیتری »نواف االسیوی« 
خبرنگار عربستانی با انتشار پیامی نسبت به اتفاقات رخ داده در باشگاه پرسپولیس قبل از دیدار با التعاون 
عربستان در آسیا واکنش نشان داد.نواف االسیوی نوشت: »جدایی علی علیپور، اوساگونا، مهدی ترابی، 

علیرضا )بیرانوند( و انصاری. پنج رکن اصلی و اساسی که پرسپولیس به سادگی آنها را از دست داد.«

»فرهاد«منتظراستعفایسعادتمند
در حالی که تا یکشــنبه شــب بازی با نام ها در باشگاه اســتقالل ادامه داشت، ســرانجام مجید 
نامجومطلق با موافقت فرهاد مجیدی به عنوان ســرمربی موقت اســتقالل هدایت این تیم را در 
لیگ قهرمانان آسیا پذیرفت. نکته جالب توجه اینجاســت که فرهاد از همه دستیارانش خواسته 
در بازی های آسیایی، اســتقالل را همراهی کنند. گفته می شــود دلیل اصلی این تصمیم فرهاد، 
گمانه زنی هایی درخصوص جدایی سعادتمند از باشگاه است. آن طور که ما شنیدیم، وزارت ورزش و 
جوانان از سعادتمند خواسته در صورت عدم موفقیت در بازگرداندن استراماچونی، مدیریت باشگاه را 
رها کند و برود. در واقع با توجه به قانون منع ورود مربی و بازیکن خارجی، از هم اکنون باید سعادتمند 
را رفتنی دانست. این موضوع امیدواری فرهاد مجیدی را برای بازگشت به نیمکت استقالل بیشتر 
کرده اســت. به همین دلیل او منتظر است تا بعد از بازی های آســیایی تکلیف مدیریت استقالل 

مشخص شود و در صورت جدایی سعادتمند، به تیمش بازگردد.

بعد از بیست سال؛

باشگاه سپاهان در بسکتبال تیم داری می کند

بسکتبال اصفهان سال هاست با تیم ذوب  سمیهمصور
آهن در عرصه رقابت های باشگاهی سوپر 
لیگ ایران میدان داری می کند؛ تیمی که هدایت آن در این فصل بر عهده 
فرزاد کوهیان قرار داده شده است تا بتواند ذوبی ها را بار دیگر به جایگاه 
اصلی این باشگاه باز گرداند. ذوب آهن که در فصل گذشته رقابت های 
لیگ برتر، مهــران حاتمــی را روی نیمکت این تیم مــی دید عملکرد 
پرنوسانی را به نمایش گذاشــت و درنهایت نیز با عدم صعود به جمع 
هشت تیم مرحله پلی آف، پرونده فعالیت این تیم بسته شد، هرچند که 
لیگ برتــر نیز هم زمان با شــیوع ویــروس کرونا، پایــان یافت. عدم 
نتیجه گیری مناسب سبزپوشان کار را تا جایی پیش برد که حتی خبر 
انحالل ذوبی هــا هم به گوش رســید؛ خبری که البته تکذیب شــد و 
مسئوالن این باشگاه با به کارگیری فرزاد کوهیان نشان دادند تا به دنبال 
بازگشت به روزهای پر فروغ گذشته نیز هســتند. در روزهای اخیر  هم 
خبرهای متعددی از مذاکره این تیم با بازیکنان لیگ برتری در رسانه ها 

شنیده می شود.
به گفته مدیر روابط عمومی باشــگاه  ذوب آهن، این تیم برای حضور 
حرفه ای در لیــگ برتر پنج بازیکــن جدید جذب کرده اســت. مجید 
رحیمیان، فرید اصالنی و علیرضا مرتضوی، پیام کیانی و محمد بهرام زاد 

بازیکنانی هستند که قرار است فصل آینده رقابت های لیگ برتر برای 
سبزپوشــان به میدان بروند. فرید اصالنی که در پست گارد راس بازی 
می کند فصل گذشــته در تیم پتروشــیمی بندر امام بازی کرده است. 
همچنین اصالنی در ســال ۲۰۱۷ در مسابقات آســیایی در ترکیب تیم 
ملی ایران به مدال نقره و در سال ۲۰۱۲ مســابقات آسیایی مدال طال 
کسب کرده است.مجید رحیمیان نیز فصل قبل در تیم مس بازی کرده 
و سابقه بازی در تیم های هیئت بسکتبال اصفهان و رعد پدافند دزفول 
را دارد. وی به همراه تیم ملی دانشجویان به عنوان قهرمانی آسیا دست 

یافته است.
علیرضا مرتضوی نیز که از رده نوجوانان در تیم های ملی حضور داشته 
است، سابقه بازی در تیم های شهرداری تبریز و نیروی زمینی و آویژه 

صنعت مشهد را دارد.
بسکتبال اصفهان به غیر از ذوب آهن که در سوپر لیگ حضور دارد، دارای 
نماینده های دیگری در لیگ دسته یک و دسته دو نیز هست و آن طور 
که رییس هیئت بسکتبال اصفهان خبر داده قرار است باشگاه سپاهان 
نیز برای فصل آینده رقابت های لیگ دسته یک در رشته بسکتبال تیم 

داری کند؛ اتفاقی که قرار است بعد از بیست سال به وقوع بپیوندد.
جواد داوری در رابطه با تیم داری ســپاهان در بســکتبال، اظهار کرد: 

ســپاهان قصد تیم داری در بســکتبال دارد که اعالم آمادگی آن برای 
لیگ دسته یک شده است. بسکتبال نسبت به روزهایی که رشته اول 
استان بود فاصله گرفته و سعی کردیم این رشته را به روزهای خوب خود 
برسانیم و شادابی بسکتبال را به اصفهان باز گردانیم.وی افزود: سالیان 
زیادی بیشتر بازیکنان تیم ملی بسکتبال از اصفهان انتخاب می شدند، 
اما در حال حاضر تعداد آنها محدود شده و در برخی پایه ها بازیکنی از 
اصفهان حضور ندارد.رییس هیئت بسکتبال استان اصفهان با بیان اینکه 
دو نماینده از اصفهان در بسکتبال داریم و نیاز دیدیم یک تیم دیگر اضافه 
کنیم، تصریح کرد: فوالد مبارکه بعد از بیست سال دوباره در بسکتبال تیم 
داری می کند که نشانه خوبی است. با محمدرضا ساکت در فوالد ماهان 
سابقه همکاری دارم که سال های خوبی برای بسکتبال اصفهان رقم زد 
و در زمان او قهرمانی جام ملت ها را به دست آوردیم.داوری در خصوص 
وضعیت انگیزه بازیکنان بســکتبال از تیم داری سپاهان در لیگ برتر 
این رشته، خاطر نشان کرد: ورود سپاهان به بسکتبال انگیزه جوانانی 

که آینده دارند و می خواهند به تیم ملی برسند را چند برابر کرده است.
به جز تیم فوالد مبارکه ســپاهان، تیم های خانه بسکتبال گلنور و خانه 
بسکتبال کاشان نیز در لیگ دســته یک قراردارند و تیم نامی نو نیز در 

دسته دو حضور می یابد.

 هادی رضایی بی شــک یکــی از نابغه های ورزش 
کشــورمان در والیبال نشســته اســت. فردی که 
سال های متمادی در این رشته ورزشی به افتخارات 
زیادی دســت پیدا کرده که حتی در جهان هم نمونه 
ندارد. همیــن بس که حضــور در 8 پارالمپیک خود 
نشان از ســابقه ای بزرگ برای این مربی مشهدی 
است که در فدراسیون جهانی هم از او به عنوان یک 
افتخارآفرین نام می برند. وی، ســال های متمادی 
به همراه تیم ملی والیبال نشســته در سطح آسیا و 
جهان درخشــید و نامش در لیست مربیان برتر این 
رشــته جای گرفته اســت. هادی رضایی با توجه به 
ظرفیت و توانمندی که دارد جدای از ســرمربی گری 
تیم ملی والیبال نشسته، سمت هایی در کمیته ملی 
المپیک هم گرفته بود که چند وقت پیش با حواشی 
هم روبه رو شــد؛ اختالف هایی که هنوز به طور کامل 

مشخص نشده و او از سمت دبیری کل کمیته ملی 
پارالمپیک استعفا داد که خســروی وفا هم در ابتدا 
این اســتعفا را رد کرده بود. اما حــاال  هادی رضایی 
درباره این حواشــی اظهار می دارد: »از سمت دبیر 
کل کمیته ملی المپیک اســتعفا داده ام و برخالف 
گفته ها هیچ اختالفی با خسروی وفا نداشتم. البته 
ممکن است با یکدیگر اختالف سلیقه داشته باشیم 
که در ورزش طبیعی است. به نظرم این مسئولیت ها 
ماندگار نیست و همیشه تغییر می کند. بعضی مواقع 
مجبور هســتم از ورزش کنار بکشــم چراکه هر چه 
بگویم فایده ای ندارد. ورزش کشــور نشان داده که 
جایگاه غیرورزشی ها در ورزش همیشه ثابت است 
و ورزشــی ها جایگاه ناچیزی دارند.« وی در پاسخ 
به این سوال که آیا هیچ اختالف و یا مشکلی وجود 
نداشته که استعفا داده، می گوید: »من از جنس این 

ورزش هستم، اگر حرفی از مشکالت بزنم مدیران که 
تغییر نمی کنند؛ اما قطعا ورزش آسیب می بیند. پس 
سکوت می کنم تا ورزش جانبازان و معلوالن آسیبی 
نبیند.« وی ادامه می دهد: »ورزش کشور را نگاه کنید 
که چند مسئول سیاسی و چند مسئول غیرسیاسی بر 
مسند کار هستند. حتی ببینید که از بین این مسئوالن 
چند نفر از جنس ورزش هستند. همه این ها باعث 
خلل در ورزش ما می شــود. ورزش مــا ایده آل که 
نیســت الاقل جلوی همین رونــد ورزش فعلی را 

نگیریم و بگذاریم ورزشکاران به ورزش بپردازند«. 

سرمربی سابق تیم ملی والیبال نشسته:

سکوتمیکنمتاورزشآسیبنبیند!

چهره  روز

سرمربیبارسلونا»واینالدوم«راترجیحمیدهد
از زمان انتصاب رونالد کومان به عنوان ســرمربی بارســلونا، شــایعات زیــادی پیرامون انتقال 
جورجینیو واینالدوم به این باشگاه مطرح شده است.به نقل از بیلد، سران بارسلونا با تیاگو آلکانتارا 
تماس هایــی را گرفته اند تا در صورت عدم جــذب جورجینیو واینالدوم، بــرای این این هافبک 
اسپانیایی اقدام کنند. تیاگو سابقه حضور در بارسلونا را دارد. با این حال، هدف اصلی رونالد کومان، 
سرمربی جدید بارسلونا در نقل و انتقاالت، جذب جورجینیو واینالدوم است و کومان این هافبک 
هلندی را به تیاگو ترجیح می دهد. از سوی دیگر، لیورپول هنوز برای جذب تیاگو پیشنهادی را به 
صورت رسمی به بایرن مونیخ ارائه نداده است. به نظر می رســد که سرنوشت تیاگو و واینالدوم 

به یکدیگر گره خورده باشد.

گزینهمنچستریونایتدوآرسنالمصدومشد
بازی اسپانیا و اوکراین برای الروخا تا دقایق پایانی خوب پیش می رفت تا این که در دقیقه 9۱ اتفاقی 
نگران کننده برای سرجیو رگیلون، مدافع چپ رئال مادرید رخ داد.رگیلون در دقیقه 9۱ بازی اسپانیا 
و اوکراین به علت تکل کوالنکو دچار مصدومیت شد و مجبور شد زمین را ترک کند. بازیکن اوکراینی 
روی این صحنه کارت زرد گرفت. رگیلون توسط کادر پزشکی تیم ملی اسپانیا مورد معاینه قرار گرفت 
اما احتمال دارد که مصدومیتش شدید باشد. این بازیکن با کمک دیگران توانست از زمین خارج 
شود و به رختکن برود. در اولین بررسی ها به نظر می رسد که شدت مصدومیتش باال باشد و باید 
دید که در نهایت چه اتفاقی رخ می دهد.هر چند که رگیلون قرار نبود فصل بعد در رئال مادرید باشد 
اما اگر مصدومیتش جدی باشد، سفیدپوشان یک شانس بزرگ برای درآمدزایی را از دست خواهند 
داد. اگر این بازیکن دچار مصدومیت شدید شده باشد، مشتریانش نظیر آرسنال، منچستریونایتد 
و تاتنهام را از دست خواهد داد چرا که بعید است که تیم ها حاضر شوند برای بازیکن مصدوم مبلغی 

بین ۲5 تا 3۰ میلیون یورو هزینه کنند. 

پاسخ»آلگری«بهپیشنهادهدایتتیمملیهلند
ماسیمیلیانو آلگری، تابستان گذشته از یوونتوس جدا شد و تاکنون هدایت تیمی را به عهده نداشته 
است.رونالد کومان اخیرا از تیم ملی هلند جدا شده و به بارسلونا پیوسته است. فدراسیون فوتبال 
هلند، سرمربی گری تیم ملی فوتبال این کشور را به ماسیمیلیانو الگری پیشنهاد داده؛ اما سرمربی 
ایتالیایی این پیشــنهاد را رد کرده است. آلگری که 5 اســکودتوی متوالی با یوونتوس کسب کرد، 
ترجیح می دهد در یک تیم باشگاهی کار کند و آماده هدایت یک تیم ملی نیست. تیم ملی هلند که 
در دیدار بعدی خود در لیگ ملت های اروپا به مصاف ایتالیا می رود، فعال با هدایت دوایت لودوخس 
کار می کند. در حال حاضر »هنک تن کاته« بیشترین شانس را برای هدایت تیم ملی این کشور دارد.

»دخیا«بااشتباهراموس،کاپیتاناسپانیاشد
اسپانیا یکشنبه شب در دومین بازی خود در مرحله گروهی لیگ ملت های یوفا در خانه به مصاف 
اوکراین رفت و با ارائه یک بازی برتر با نتیجه 4-۰ به پیروزی رســید. در دقیقه 63 بازی ســرخیو 
راموس، کاپیتان اصلی اسپانیا که در این بازی دو گل هم زده بود تعویض شد تا جای خود را به اریک 
گارســیای جوان بدهد. راموس در زمان بیرون رفتن از زمین باید بازوبند کاپیتانی را به یکی از هم 
تیمی هایش تحویل می داد.طبق قانون داخلی در تیم ملی اسپانیا وقتی کاپیتان اول از زمین بیرون 
می رود بازوبند باید توسط کسی به بازو بسته شود که بیشترین تعداد بازی ملی را دارد. یعنی طبق 
این قانون بازوبند بعد از راموس باید در اختیار خسوس ناواس قرار می گرفت که 44 بازی ملی در 
کارنامه داشت؛ اما در عوض راموس بازوبند کاپیتانی را به داوید دخیا داد که 43 بازی ملی داشت 

یعنی یک بازی کمتر از خسوس ناواس.

فوتبال جهان

استوریبرایتحتفشار
گذاشتنکمیتهانضباطی!

ساکت الهامی با بارگذاری یک استوری از تیم 
تراکتــور خداحافظی کرد! او در این اســتوری 
نوشت به دلیل تصمیم کمیته انضباطی مجبور 
به قطع همکاری با تراکتور می شود! این در حالی 
است که کمیته انضباطی هنوز رایی درخصوص 
تخلفات ساکت الهامی در بازی با استقالل صادر 
نکــرده و از همه مهم تر کمیتــه انضباطی اصال 
اجازه ندارد برای باشگاهی تصمیم بگیرد.برخی 
می گویند این اســتوری به این بهانه بارگذاری 
شــده تا کمیته انضباطی تحت فشار قرار گیرد 
و رایی که صادر می کند، به گونه ای نباشــد که 
ساکت الهامی ماه های متمادی از حضور روی 
نیمکت تراکتور محروم شــود! به نظر می رسد 
بازی جام حذفی هنوز ادامه دارد.ساکت الهامی 
در بازی پایانی جام حذفی و برابر استقالل رفتار 
ناشایستی را مرتکب شد. به خصوص در جایی 
که مسئول مســابقات جام حذفی را هل داد! 
خیلی از مربیان بــه داور اعتراض می کنند، اما 
اعتراض شــان موجب تعرض به حریم داور و 
ناظر بازی نمی شود. البته الهامی بالفاصله بعد 
از بازی به اشتباهات خود اعتراف و عذرخواهی 
کرد و مدعی شــد دیگر او را عصبانی نخواهیم 
دید. این رفتار یعنی اصالح رفتار اشتباه گذشته، 
اما استوری که ســاکت الهامی بارگذاری کرد، 
بدین معنی بــود که می خواهد بــه بازی های 
گذشته برگردد که همه اش اشتباه بود.کمیته 
انضباطی کمیته باتجربه ای است و تحت تاثیر 
این بازی ها قــرار نمی گیرد. ســاکت الهامی 
تخلفی را مرتکب شده و قانون هم به صراحت در 
این باره اظهار نظر کرده و دیگر نیازی به استوری 
نیســت. حتی عذرخواهی الهامی در رسانه ها 
نمی تواند باعث عدم برخــورد کمیته انضباطی 
با رفتار زشت او شود. البته عذرخواهی وی یک 
گام رو به جلو در مســیر اصالح اشتباه صورت 

گرفته بود.

فوالد مبارکه بعد از بیست سال دوباره در بسکتبال 
تیم داری می کند که نشانه خوبی است. با محمدرضا 
ساکت در فوالد ماهان سابقه همکاری دارم که سال های 
خوبی برای بسکتبال اصفهان رقم زد و در زمان او قهرمانی 

جام ملت ها را به دست آوردیم

مستطیل سبز

وز عکس ر

وحیدهاشمیاندردل
کوههاییخزده

مربی تیم ملی در زمان بازی در آلمان 
روزهای متفاوتــی را تجربه کرد.تیم 
های آلمانی برای حفظ آمادگی بدنی 
بازیکنان و حتــی برای بــرای آنکه 
بازیکنان را ترغیب به کارهای گروهی 
کنند، برنامه های جالبی داشتند. مثال 
وحید هاشمیان یک بار در زمان حضور 
در بوخوم همراه با بازیکنان این تیم به 

دل کوه های یخ زده رفت. 
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معاون شهردار اصفهان خبر داد:

 نوسازی تجهیزات و ماشین آالت سازمان خدمات
 موتوری اصفهان

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: با توجه به نیاز سازمان خدمات موتوری و به منظور 
افزایش پویایــی و توانایی در انجام فعالیت ها و ارائه خدمات مناســب و عادالنه در تمامی مناطق 
شهری دو دستگاه بیل بکهو، ۱۰ عدد شاســی هیوندا برای زباله کش، یک عدد کشنده برای حمل 
جرثقیل خریداری شده است.حسین امیری با اشاره به اختصاص اعتبار ۱۷ و نیم میلیارد تومانی 
برای نوسازی تجهیزات سازمان خدمات موتوری، خاطرنشــان کرد: حدود ۱۰ میلیارد تومان وام و 
هفت و نیم میلیارد تومان اعتبار نیز از حساب صندوق ذخیره شهرداری برای خرید و نوسازی ماشین 
آالت و تجهیزات سازمان خدمات موتوری در نظر گرفته شد.رییس هیئت مدیره سازمان خدمات 
موتوری شــهرداری اصفهان گفت: با ورود این ماشین آالت به ناوگان ســازمان خدمات موتوری، 
هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین آالت شهرداری تا حد چشمگیری کاهش خواهد داشت.وی با 
اشاره به اهمیت خرید جرثقیل سنگین برای افزایش امکانات و تجهیزات سازمان خدمات موتوری 
شهرداری، افزود: جرثقیل سنگین در صورت بروز حادثه ای در شهر برای جابه جایی اشیای سنگین 
و انجام سایر فعالیت های عمرانی شهر مورد اســتفاده قرار می گیرد که خوشبختانه در حال حاضر 
این وسیله در اختیار سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان قرار گرفته است.امیری تاکید کرد: 
در کنار ارائه خدمات شبانه روزی این سازمان در حوزه رفت و روب و نظافت شهری با ۱۳۶ خودرو 
شامل زباله کش، جاروب، نرده شور، دیوار شور این سازمان با ۱۱۲ دستگاه خودروی عمرانی شامل 
لودر، گریدر، ماشین آالت نیمه سنگین و سنگین، خدمات مورد نیاز مناطق و سازمان های وابسته 

را انجام می دهد.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان اعالم کرد:

 پیشرفت 1۵ درصدی عملیات عمرانی مسیر ویژه اتوبوس
 در خیابان هشت بهشت غربی

مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان اظهار کرد: به دلیل وجود مراکز پزشکی و توقف خودرویی در 
ضلع جنوبی خیابان هشت بهشــت غربی حدفاصل خیابان های گلزار تا بزرگمهر عملیات عمرانی 
این محدوده با ســختی به اتمام رسید.حسین کارگر افزود: عملیات آســفالت برداری فاز بعدی 
حدفاصل خیابان ملک تا خیابان گلزار در دســت اقدام اســت که با هزینــه ۳۴ میلیارد ریالی به 
پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصدی رسیده است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به هزینه کرد 
۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی پروژه ســاماندهی گذر میرعماد، تصریح کرد: در سال های گذشته 
عملیات کف سازی و ایجاد سقف طاق و چشمه ای در گذر میرعماد انجام شده و عملیات کف سازی 
بخش جدید به طول ۳۸۰ متر در فعالیت های عمرانی این منطقه قرار گرفته اســت.وی ادامه داد: 
آسفالت برداری و زیرســازی این گذر انجام شــده و عملیات اجرایی پیاده روهای جانبی به همراه 
بلوک فرش و عملیات ســنگ فرش میانی آن با ۵۰ درصد پیشــرفت فیزیکی در دست اجراست.

کارگر با اشاره به پروژه تاریخی، گردشــگری میدان تا میدان، گفت: مســیر بازار بزرگ اصفهان از 
میدان امام )ره( تا میــدان امام علی )ع( به دلیــل تاریخی بودن آن از ظرفیت جذب گردشــگر 
داخلــی و خارجی برخوردار اســت، بدین منظور عملیات آســفالت برداری مســیر در بخش های 
۵۰ متر به ۵۰ متر انجام شــد و پس از حفر کانال های ناکش زیرســازی و سنگفرش شده است.

وی افزود: در طول مســیر ۹۵۰ متر این پروژه سقف های آن سبک ســازی و پس از ایزوالسیون 
آجر فرش روی بام انجام شــد و در زیر ســقف عملیات دوده زدایی انجام شده همچنین به دلیل 
ریزش دیواره ها، عملیات مرمت و نوسازی دیواره ها در دست اجراست.مدیر منطقه سه شهرداری 
 اصفهان تصریح کرد: عملیات ســاماندهی گذر تاریخی میدان تا میــدان، هزینه ۸۰ میلیارد ریالی 

در بر دارد.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

 پیشنهاد نام گذاری میدانی به نام »اصفهان« در شهر داکار 

شهردار اصفهان در گفت و گوی آنالین با سفیر ایران در سنگال پیشنهاد 
نام گذاری میدانی به نام شهر اصفهان در داکار با نمادهای ویژه اصفهان 
را مطرح کــرد و خواســتار احیای روابط بــه خواب رفته این دو شــهر 
خواهرخوانده بعد از ســال ها شــد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
شــهرداری اصفهان، قدرت ا...نوروزی در دیدار مجــازی از طریق ویدئو 
کنفرانس با سفیر ایران در سنگال با اشــاره به اینکه شهرداری اصفهان 
طی سه سال اخیر روابط مطلوبی با شهرها و ملل مختلف داشته است، 
اظهار کرد: شرایط کرونایی ما را با مشکالت زیادی مواجه کرده است؛ اما 
می توان از طریق سفرا، روابط شهرداران را تقویت کرد. وی ادامه داد: در 
گام نخست برای تقویت روابط شهرهای اصفهان و داکار میدانی به نام 
اصفهان در شهر داکار نام گذاری شود و در صورت امکان در این میدان از 
نمادها و هنرهای شهر اصفهان استفاده شود.  شهردار اصفهان با اشاره به 
اینکه امسال شعار داکار »داکار؛ شهر تمیز« است، گفت: اصفهان از نظر 
نظافت شهری در ایران و به نوعی در جهان زبانزد است و سازمان پسماند 
شــهرداری، آمادگی دارد در این خصوص با شــهر داکار همکاری هایی 

داشته باشد. 

فرصت هتل سازی در داکار
وی با بیان اینکه در گام بعدی برای گسترش روابط اصفهان و داکار دعوت 

نامه ای برای شهردار این شهر و سفیر ایران در سنگال ارسال خواهد شد 
تا برای توافقات بیشتر در اصفهان حضور یابند، اظهار کرد: اصفهان و داکار 
توان اجرای فعالیت های فرهنگی و اقتصادی مشــترک دارند و رشــد 
اقتصادی سنگال، فرصت های اقتصادی زیادی را برای ما فراهم می کند.

نوروزی به فرصت هتل سازی در داکار اشــاره و تصریح کرد: شهرداری 
اصفهان آمادگی دارد برای فعالیت در این مورد، با هتل ســازان و فعاالن 

بخش خصوصی اصفهان وارد گفت و گو و همکاری شود.  

پنجاهمین سالگرد روابط ایران و سنگال در اردیبهشت ماه 
وی با اشاره به پنجاهمین سالگرد روابط ایران و سنگال در اردیبهشت ماه 
سال آینده، افزود: شهر اصفهان هم آمادگی دارد به عنوان خواهرخوانده 
داکار، رویدادی در این خصوص برگزار کند.  شــهردار اصفهان ادامه داد: 
این رویداد می تواند آغاز فصل جدید ارتباط بین دو شهر اصفهان و داکار 
باشد؛ همانگونه که در یکصدمین سالگرد روابط ایران و سوئیس، اصفهان 
اخیرا طی دو روز میزبان وزیر امور خارجه سوئیس و هیئت همراه بود.وی 
خطاب به سفیر ایران در سنگال ضمن قدردانی از همکاری های سفارت 
ایران در این کشور برای افزایش ارتباطات اصفهان و داکار گفت: با افزایش 
این مساعدت ها می توان خواهرخواندگی اصفهان و داکار که سال ها به 

خواب رفته بود را بیدار کرد.

پیشنهادهای شهردار اصفهان، مورد استقبال شهردار داکار
در این نشست، محمدرضا دهشیری، سفیر ایران در سنگال نیز با اشاره 
به اینکه داکار یکی از شــهرهای جذاب برای توریســت های فرانسوی 
است، اظهار کرد: این شهر دارای پتانسیل ویژه در زمینه پزشکی در غرب 
آفریقاست. وی با اشاره به پیشنهاد شهردار اصفهان به شهرداری داکار 
برای تبدیل پسماند به کمپوست گفت: این پیشنهاد مورد استقبال شهردار 
داکار قرار گرفت.  همچنین در خصوص پیشنهاد بازسازی میدانی به نام 
اصفهان در شهر داکار، بهتر است این میدان با سبک معماری اصفهان که 
نمادی از این شهر داشته باشد، بازسازی و به نام این شهر هم نام گذاری 
شود.وی افزود: خواهرخواندگی اصفهان با داکار از سال ۲۰۰۹ مطرح شد و 
اکنون امیدواریم با فعال شدن روابط، الگویی برای خواهرخواندگی داکار با 
دیگر شهرهای ایران و همچنین خواهرخواندگی اصفهان با دیگر شهرهای 
سنگال فراهم شود.دهشــیری که نویســنده کتاب دیپلماسی شهری 
است، به توانایی شــهرها برای انجام فعالیت های خارج از توان دولت 
ها در روابط دیپلماتیک اشاره و اظهار کرد: ۵۰امین سالگرد روابط ایران و 
سنگال در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود که یکی از برنامه های 
این سالگرد، فعال سازی خواهرخواندگی هاست. وی با اشاره به شعار 
»داکار؛ شهر تمیز«، گفت: شهردار داکار آماده همکاری با اصفهان در زمینه 
پسماند است و از پیشنهاد شهرداری اصفهان در این خصوص استقبال 
کرده است.  سفیر ایران در سنگال ادامه داد: یکی از پیشنهادات شهردار 
اصفهان برای توسعه روابط اصفهان و داکار، ایجاد کریدور اقتصادی بین 
دو شهر خواهرخوانده بوده است که در بخش های مختلف سنگال این 
ظرفیت را دارد. یکی از حوزه های پیشنهادی به اصفهان برای مشارکت، 
هتل سازی در داکار است چراکه در سال ۲۰۲۲ المپیک جوانان در داکار 

برگزار می شود. 

سالن اجالس سران اصفهان کم نظیر است
در این نشست، علیرضا ساالریان، مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه 
در اصفهان با بیان اینکه اصفهان ظرفیت مناسبی برای تعامالت فرهنگی 
و دیپلماسی عمومی دارد، اظهار کرد: وزارت امور خارجه برای وصل کردن 
حلقه ارتباطی اصفهان و داکار آماده هرگونه تعامل و همکاری است.وی 
با اشاره به حضور وزیر امور خارجه سوئیس در شهر اصفهان و تعبیر وی 
از اصفهان با عنوان »مروارید خاورمیانه« اظهار کرد: آوازه اصفهان نیاز به 
تبلیغ ندارد و با اجرای پروژه هایی همچون سالن اجالس سران در این 
شهر که به گفته سخنگوی سابق وزارت امور خارجه کم نظیر است، این شهر 

ظرفیت های الزم برای تعامل با جهان را دارد.

مدیر پژوهــش، خالقیــت و فناوری هــای نوین 
شــهرداری اصفهان اظهار  داشــت: روند توســعه 
بی سابقه شهرنشینی، نداشتن کفایت سیستم های 
موجود مدیریــت حمل ونقل و ترافیــک منجر به 
افزایش حجم ترافیــک و تراکــم در خیابان های 
شــهری، افزایش قابــل توجه زمان جابــه جایی، 
کاهش ایمنی و افزایش تصادفــات، آلودگی هوا 
و صــدا و اثرات نامطلوب زیســت محیطی شــده 
اســت.مرتضی نصوحی افزود: طی سالیان اخیر با 
گسترش استفاده از خودروهای شخصی در شبکه 
معابر کالن شهرها و افزایش حجم ترافیک و تراکم 
خودرو در مراکز شــهری، لزوم توجه به گزینه های 
مختلف برای رفع این مشــکل بیش از پیش شده 
است.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه یکی از گزینه هایی 

که برای رفع این مشــکل مورد توجــه برنامه ریزان 
شهری قرار گرفته توســعه حمل ونقل محور است، 
تصریح کرد: این پژوهش بر آن است تا با توجه به 
رویکرد توســعه حمل ونقل محور به عنوان یکی از 
مهم ترین راه حل های مشــکالت ناشی از ترافیک 
و تراکــم شــهری، مکان یابی TOD هــای جدید 
برای کالن شــهرها به منظور کاهش حجم ترافیک 
در مرکز شــهر را هدف قرار دهــد.وی ادامه داد: به 
این منظور با شناســایی معیارها و شــاخص های 
تاثیرگذار در موفقیت توســعه حمــل و نقل محور 
)TOD( با اســتفاده از دو روش و کمک گرفتن از 
GIS شهری مکان های مستعد توسعه حمل ونقل 
محور شناســایی شــد.نصوحی گفــت: در روش 
نخســت )روش SMCA( هشــت معیار موثر در 
موفقیت TOD شامل تراکم جمعیت، تراکم تجاری 
و کســب و کار، تنوع کاربری زمین، اختالط کاربری 
مسکونی با دیگر کاربری ها، تراکم تقاطع، ظرفیت 
مسافربری ایســتگاه، تبادل با مسیرهای مختلف 
از همان نــوع حمل ونقل و تبادل بــا دیگر مدهای 
حمل ونقل در محدوده همســایگی )به فاصله ۸۰۰ 

متر( ایستگاه های قطار شهری با انجام تحلیل های 
مکانی محاسبه شد و با در نظر گرفتن درجه اهمیت 
معیارها شــاخص TOD بــرای تمــام حوزه های 
ایستگاهی به دســت آمد.وی افزود: در روش دوم 
دو شاخص ســطح خدمت ایســتگاه و شاخص 
مسافر_کیلومتر جابه جا شــده در شبکه به عنوان 
مهم ترین شاخص های موثر در موفقیت TOD برای 
ایستگاه های قطار شهری محاسبه شده و امتیاز هر 
ایستگاه در تعیین اولویت و ارزش گذاری نهایی هر 
حوزه ایستگاهی بر مبنای این شاخص ها به دست 
آمد و در نهایت مقایسه ای بین نتایج این دو روش 
صورت گرفت.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های 
نوین شهرداری اصفهان گفت: برای ارزیابی کارایی 
این پژوهــش مطالعه موردی روی شــهر اصفهان 
انجام شد و شاخص های بیان شــده در دو روش 
برای ۲۱ ایســتگاه قطار شــهری اصفهان محاسبه 
شــد.وی اظهار کرد: نتایج به دســت آمــده از این 
پژوهش بیان گر این بوده که حوزه های ایستگاهی 
آزادی و کاوه مســتعدترین مکان ها برای توســعه 

حمل ونقل محور در شهر اصفهان است.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان خبر داد:

مکان یابی »TOD« جدید برای شهر اصفهان
وقتی سهم مشکالت استان از توجه دولت، ناچیز است

اصفهانم آرزوست...
... چه مســئوالن، تدابیر دولت را عامل بازگشــت امید و احیای این دریاچه بدانند و »کالنتری« 
هم آن را دستاورد دولت بداند و بگوید سال های قبل هم باران می آمد، پس چرا دریاچه ارومیه 

پرآب نشد؟!
کالنتری در مصاحبه خود، بارها به توجه و دســتور ویژه شخص رییس جمهور درباره این دریاچه 
و لزوم احیای آن سخن گفته و تاکید کرده که این موضوع برای رییس جمهور کامال روشن شده 
بود که چقدر حیاتی است تا دریاچه احیا شــود و می گوید تالش کرد تا اعتبار ستاد احیا به هیچ 
عنوان کم نشود زیرا اگر دریاچه احیا نمی شد، جا به جایی شهر تبریز بیش از صدها میلیارد تومان 

هزینه به  همراه داشت.
و خب باز هم جالب است که مســئوالن لزوم اهمیت دادن به دریاچه ارومیه و مخاطرات خشک 
شــدن آن را بارها گوشــزد کرده اند؛ اما هیچ کس درباره عواقب وحشــتناک و زیان بار خشــک 
شدن تاالب گاوخونی حرفی نمی زند؛ تاالبی که خشک شــدن آن، عالوه بر اینکه معیشت مردم 
منطقه را به مخاطره می اندازد و انداخته، باعث افزایش بیکاری و مهاجرت ســاکنان بومی شده 
و پوشش گیاهی و زیســتگاه های جانوری را هم دچار تغییر کرده اســت. خطر سونامی نمک از 
دیگر هشدارهایی است که کارشناســان در رابطه با خشک شــدن یکی از مهم ترین تاالب های 
ایران می دهند. تبدیل شــدن تاالب گاوخونی به کانون گرد و غبار که به واســطه مرکزیت استان 
اصفهان، می تواند اســتان های دیگر را هم به صورت جدی تحت الشــعاع قراردهد، از مشکالت 
جدی و مهم دیگری اســت که با احیانشــدن تاالب گاوخونی در انتظار اصفهــان و ایران خواهد 
بود. گفته می شود اگر هرچه ســریع تر فکری برای این تاالب نشــود و اگر تامین حقابه زیست 
محیطی تــاالب گاوخونی به تعویق بیفتد، ایــن عرصه در آینده ای نزدیك، بــه منبع اصلی تولید 
 ریزگردهای آلوده به مواد سمی به ویژه در فصولی كه باد غالب از شــرق به غرب می وزد، تبدیل 
خواهد شــد. مدیر طــرح حفاظت از تــاالب های ایــران پیش از ایــن تاکید کرده بــود که کم 
آبــی و کاهش بارش ها بهانه اســت و درواقــع این طور ترجیــح دادند که اذهــان عمومی را به 
این ســمت ســوق بدهند که خشکســالی ها و خشــک شــدن زاینده رود و  تــاالب گاوخونی 
نتیجه کاهــش بارندگی هــا و کم آبی اســت؛ امــا واقعیت چیز دیگری اســت: »متاســفانه 
بارگذاری هایی که در باالدســت رودخانه انجام می شــود متناســب با ظرفیت رودخانه نیست 
و این مشــکل تنها یک نمونه از مشــکالتی اســت که بین اصفهــان و چهار محــال و بختیاری

     رخ داده است.«
سید ناصر موســوی الرگانی، نماینده استان در مجلس شورای اســالمی هم عقیده دارد تنها ۲۰ 

درصد دلیل خشکی زاینده رود مربوط به کاهش نزوالت است و ۸۰ درصد سوء مدیریت است. 
و خب مدیریت توانمند، یکپارچه و باانگیزه و پیگیر در موضوع آب استان مشاهده نمی کنیم. وقتی 
نمایندگان مان در مجلس دغدغه های مهم تری از خشکسالی و بی آبی استان دارند، چه توقعی 

می توان از رییس سازمان محیط زیست یا حتی رییس جمهور داشت؟ 
پیگیری و توجه و پشتکاری که نمایندگان و مسئوالن استان های شمال غربی کشورمان در حوزه 
مشکالت مربوط به حوزه های انتخابی شان دارند، ستودنی اســت. از تیم فوتبال شان گرفته تا 
دریاچه خشک شــده را رها نمی کنند و ما هنوز متوجه نشــده ایم نمایندگان و مسئوالن استان 
اصفهان چرا پس از سال ها نتوانسته اند و یا نخواســته اند توجه مسئوالن دولت را به مشکالت 
استان مان معطوف کرده و یا آن قدر نفوذ  نداشــته اند که رییس جمهور همان نگاه از سرلطف و 
توجه ویژه ای که به دریاچه ارومیه داشــته و دارد را به نســبت به »زاینده رود« و تاالب گاوخونی 
 و اصفهان هم داشــته باشــد. حق این استاِن همیشــه معین این نیســت که اینچنین بی یار و 

معین بماند!

با مسئولان

یادداشت

 واکنش رییس شورا  
به نامه دادستان اصفهان:

غفلتی صورت نگرفته است

خبر روز

رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان، در 
واکنش به نامه دادســتان اصفهان مبنی بر 
رعایت الفاظ اسالمی در نامه نگاری ها و درج 
در تابلوهای شــهری، اظهار کرد: از دقت نظر 
دادســتان اصفهان در این خصوص تشــکر 
کرده و اعــالم می کنم تا به حــال یک مورد 
در حوزه اختیارات شــورا و مدیریت شهری 
اصفهان وجود نداشته که استفاده از پیشوند 
شهید مورد غفلت باشد و حذف شود.علیرضا 
نصراصفهانــی افزود: ممکن اســت در افواه 
مردم این الفاظ جا افتاده باشد که این موضوع 
به معنای ایراد در تابلوهای شــهری نیست 
به طور مثال میدان جمهوری اسالمی را شاید 
مردم با نــام میدان جمهــوری در محاورات 
خود خطاب کنند؛ اما این مورد به معنای آن 
نیست که درج نام در تابلوی آن ناقص است.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه در ادوار شورای شهر بر درج کامل اسامی 
شــهیدان در نصب تابلوهای شــهری تاکید 
شده، تصریح کرد: یکی از مخاطبان این نامه 
استاندار اصفهان است و اگر مواردی در دیگر 
شهرهای استان بوده اطالعی از آن ندارم؛ اما 
درخصوص شهر اصفهان مراقبت شده و از این 
پس نیز مراقبت خواهد شد تا الفاظ اسالمی 
و پیشوند شهید در تابلوهای شهری حتما قید 
شود.وی ادامه داد: من حتی یک مورد نیز در 
ذهن ندارم که در این خصوص کوتاهی شده 
باشد؛ چه در خیابان های اصلی و تقاطع های 
غیرهمسطح و چه در کوچه ها و بن بست هایی 
که بعضا به درخواست خانواده ها نام شهید در 
تابلوی مربوطه درج می شــود.نصراصفهانی 
خاطرنشــان کرد: در نامه نگاری ها نیز رعایت 
این امر بــه همین منوال اســت و مصوبات، 
مکاتبات و ارجاعات در شورای شهر همانگونه 
که مزین به نام شهید است به لفظ شهید نیز 
مزین می شــود.وی تاکید کرد: با وجود آنکه 
نمونه ای در این رابطه ســراغ ندارم؛ اما حتی 
اگر موردی نیز پیش آمده باشد قطعا تعمدی 

نبوده است.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها 

اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان

م الف:975326

لکترونیکــی دولــت  ۱- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: ســامانه تــدارکات ا
)https://etend.setadiran.ir( 

 زمان انتشار مناقصه در سامانه ســتاد ساعت ۸ صبح روز دوشــنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ 
می باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۹ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در محل سالن 
جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

 ۲- محــل تحویل اســناد مناقصــه: ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی
 )https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

۳- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط و تایید صالحیت 
شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور

۴- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در ســامانه اطالعات عوامل نظام فنی و 
اجرائی کشور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت پیشنهاد 

مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
۵- ســپرده شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه 
سپرده به شماره IR ۲۶۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۴۲۱۰۷۶۷۰۲۴۲ نزد بانک مرکزی ایران به نام اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
۶- تعیین دامنه مناســب ترین قیمت های پیشــنهادی بر اساس بخشــنامه به شماره 

۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
۷- هزینه  آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

محل تحویل موضوع مناقصهردیف
نهال

مدت انجام 
کار )ماه(

مبنای 
برآورد

مبلغ برآورد 
)ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
حداقل رتبه مورد نیازدر مناقصه )ریال(

۱

تامین ۲۰۰ هزار اصله نهال گلدانی 
و ریشه ای مثمر و غیر مثمر جهت 

احداث بادشکن زنده  )شماره نیاز در 
سامانه ستاد: ۲۰۹۹۰۰۳۴۵۷۰۰۰۰۲۲(

شهرستان نجف 
آباد- نهالستان 

شهید جبل 
عاملیان

۱
برآورد 

کارشناسی
۹/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰۴۸۲/۵۰۰/۰۰۰

۵ کشاورزی برای 
اشخاص حقوقی 
و ۱ کشاورزی برای 
اشخاص حقیقی

نوبت  اول

... ادامه  صفحه   1



سه شنبه 18 شهریور  1399 / 19 محرم  1442/ 8 سپتامبر 2020/ شماره 3063

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

 به گــزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش نفــت اصفهــان، مدیرعامل، 
مدیرهماهنگی و توسعه سرمایه های انسانی این شــرکت و هیئت همراه 
از کارگاه ماسک زنی شــرکت تعاونی مصرف کارکنان واقع در شهرک شهید 

محمد منتظری بازدید کردند. 
طی این بازدید رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف شرکت پاالیش 
نفت اصفهان ضمن قدردانــی از مجموعه مدیریت شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان گفت: شرکت تعاونی در همه حال به دنبال خدمت رسانی به کارکنان 
 و اعضای این شــرکت و همچنین هم وطنان گرامی اســت و امیدواریم با 
راه اندازی خط تولید ماســک جراحی از ســوی این شــرکت گام موثری 
در راســتای حفظ سالمت هم اســتانی های عزیز برداشته شــود. ابراهیم 

کاویانی پور افزود: ایفای مســئولیت های اجتماعی یکی از اهداف متعالی 
این شرکت اســت و امید است این اقدام کمک شــایانی به حوزه بهداشت 
و سالمت اســتان کند و با پیگیری های صورت گرفته ان شاء ا... خط تمام 
خودکار تولید ماســک های جراحی به زودی تکمیل خواهد شد. همچنین 
بر اســاس گفته های مصطفی ماه پیشــانیان، مدیرعامل شرکت تعاونی 
مصرف کارکنان، این کارگاه در حال حاضر روزانه 5000 ماسک تولید و به بازار 
مصرف ارسال می کند.  گفتنی است؛ ماسک های یاد شده سه الیه و دارای 
مجوزهای مورد تایید سازمان غذا و دارو است. این خط تولید توانایی تولید 
روزانه 50 هزار ماسک برای فروش به سازمان های متقاضی و حتی توزیع 

میان مردم مناطق محروم، بیمارستان ها و مراکز درمانی را داراست.

»احداث شــبکه فاضالب مبارکه در ســال 62  آغاز شد و تا ســال 92 با اعتبارات 
دولت 30 درصد آن پیش رفت. تا اینکه پس از قراردادی که شرکت آب و فاضالب 
استان با فوالد مبارکه منعقد کرد و این شرکت پای کار    آمد، سرعت اجرای شبکه 
فاضالب 14 برابر شد و پروژه ای که طی 30 سال 30 درصد پیشرفت داشت، امروز 
با سرمایه گذاری فوالد مبارکه، همکاری شرکت آب و فاضالب و حمایت مسئولین 
منطقه به بیش از 95 درصد پیشــرفت رسیده اســت. فوالد مبارکه با وجود توافق 
اولیه، شــهرهای دیگر را هم پوشــش داده و فراتر از تعهدات خود کار کرده است. 
اجرای این پروژه واقعا قابل تقدیر اســت«. مطلب فوق بخشی از سخنان هاشم 
امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، در جلسه بررسی مشکالت 
شهرستان مبارکه در حوزه آب و فاضالب بود.در این جلسه که با حضور مدیرعامل 
و جمعی از معاونان و کارشناسان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، صالحی 
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی، اصغر هدایت فرماندار 
و جمعی از شهرداران و مسئوالن این شهرستان و نمایندگان شرکت فوالد مبارکه 
در محل فرمانداری مبارکه برگزار شــد، نماینده مردم شهرستان مبارکه، فرماندار، 
شهرداران، بخشداران، رییس محیط زیســت و سایر مسئولین مربوطه مباحث و 
مشکالت شهرســتان در حوزه آب و فاضالب را مطرح کردند.در ادامه این جلسه، 
مدیرعامل شرکت آب و  فاضالب  اســتان راهکارهای حل موضوعات و مشکالت 
موجود  را مطرح و آن ها را با نظر مســئولین حاضر مصوب کرد.امینی با تاکید بر 
اینکه از نظر ایجاد شبکه فاضالب، شهرستان های لنجان و مبارکه نسبت به سایر 
شهرستان های استان و حتی کشور از وضعیت بســیار مطلوبی برخوردارند، اظهار 
داشت: نباید فراموش کنیم 10 ســال پیش در حوزه آب و فاضالب و اقداماتی که 
در این خصوص در این شهرستان ها انجام شده بود در چه وضعیتی قرار داشتیم. 
معتقدم هرکس، با هر تفکر و سلیقه ای، برای آبادانی این کشور خشتی روی خشت 

دیگر می گذارد، باید به او احترام گذاشــت، چون آیندگان نیز این قضاوت را درباره 
ما خواهند داشت.ده سال پیش در کمیته ســالمت و امنیت قضایی استان بارها 
جلساتی برگزار و موضوع فاضالب شــهرهای مبارکه مطرح  شد. فاضالب به طور 
مستقیم و غیرمســتقیم   وارد  رودخانه زاینده رود می شد و مردم در دفع فاضالب 
دچار مشکل بودند و برای تمامی شهرها ردیف بودجه اختصاص داده نمی شد. تا 
اینکه در اولین سالی که رودخانه زاینده رود بســته و صنعت استان دچار مشکل 
شد، این پیشنهاد مطرح شد که شــرکت فوالد مبارکه برای ایجاد شبکه فاضالب 
ورود کند تا با حل مشکالت شبکه فاضالب شهرهای مبارکه و لنجان هم مشکالت 
زیست محیطی حل شود و هم صنعت بتواند از محل تصفیه پساب و بازچرخانی 
آن در سیستم، بخشی از کمبود آب خود را جبران کند. در عین حال با این کار،  بار  
این پروژه از دوش دولت برداشته شد.وی ادامه داد: ایجاد شبکه فاضالب در شهر 
مبارکه از سال 62 آغاز شده بود و تا سال 92 با اعتبارات دولت 30 درصد پیشرفت 
داشت؛ تا اینکه با قراردادی که با فوالد مبارکه و در راستای مسئولیت های اجتماعی 
این شرکت منعقد شد، شــرایطی فراهم آمد تا میزان برداشت فوالد مبارکه از آب 
زاینده رود با جایگزینی پساب تصفیه شده شهری و صنعتی کمتر  و فشارهایی هم 
که از دیگر استان ها به اصفهان وارد بود، تعدیل شود.امینی، ضمن ابراز خرسندی از 
اینکه اجرای این پروژه به عهده فوالد مبارکه گذاشته شد، ادامه داد: چاه هایی که قبال 
برای دفع فاضالب به روش سنتی حفر می شد مشکالت بسیار زیادی داشت و جدا 
از جنبه سالمت و بهداشت، برای تمامی زیرساخت ها از جمله تاسیسات زیرزمینی 
و آسفالت معابر    و خانه های شــهروندان مشکل ساز بود.مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان اجرای این کار را مصداق بارز کار جهادی دانست و گفت: 
این پروژه اتفاق بسیار بزرگی بود و تا امروز حدود 300 تا 400 میلیارد تومان در این 

شهرستان برای آن هزینه شده است. 

سخنگوی شرکت پاالیش نفت اصفهان اعالم کرد: این شرکت در راستای اجرای 
مسئولیت های اجتماعی خود مبادرت به استخدام جوانان استان اصفهان 
کرده است. محمد صادق حاجیان افزود: ساعت 8:30 صبح روز پنجشنبه 13 
شهریورماه آزمون کتبی استخدامی شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در شرایط کرونایی آغاز شد. این آزمون برای متقاضیانی 
که فارغ التحصیل رشته تحصیلی مهندسی برق، مهندسی شیمی و مهندسی 
مکانیک بودند، برگزار شد که پس از تعیین پذیرفته شدگان آزمون کتبی  از 
سوی دانشگاه صنعتی اصفهان با طی مراحل مصاحبه فنی و تخصصی، ارزیابی 
ناهنجاری های اسکلتی- عضالنی و تست ورزش انجام شد. بعد از مصاحبه 
فنی و تخصصی، ارزیابی روانشناختی، پذیرفته شدگان نهایی به استخدام 
شرکت در می آیند. وی گفت: شرکت پاالیش نفت اصفهان در این سال ها 
برای رعایت عدالت و انتخاب بهترین ها، کارکنان خود را از طریق آزمون ورودی 
بر می گزیند و برای اینکه این آزمون به لحاظ کمی و کیفی از سطح علمی قابل 
قبولی برخوردار باشد، آن را  توسط یکی از مراکز دانشگاهی طراحی و برگزار 
می کند. به همین منظور با توجه به اینکه دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان 
برگزار کننده این آزمون از تجربه و دانش کافی در این زمینه برخوردار است، 
تهیه سواالت، برگزاری آزمون، حفاظت و امنیت سوال ها و رعایت پروتکل های 

بهداشتی به این دانشگاه واگذار شد. گفتنی است از آن جایی که مهم ترین 
سرمایه یک شرکت منابع انسانی آن است توجه ویژه به این فرآیند نوعی 
سرمایه گذاری بلند مدت برای آینده شرکت محسوب می شود. در این راستا 
شرکت پاالیش نفت اصفهان نظام جذب خود را به صورت علمی، نظام مند و 

مبتنی بر شایستگی با هدف تناسب بیشتر شغل و شاغل طراحی کرده است.

 ذوب آهن اصفهان گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید 
ریل را دریافت کرد

 بازدید از کارگاه ماسک زنی شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت 
پاالیش نفت اصفهان

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:
 سرمایه گذاری فوالد مبارکه در احداث شبکه فاضالب شهرستان های

 مبارکه و لنجان مصداق بارز کار جهادی است

  آزمون استخدامی شرکت پاالیش نفت اصفهان
 با حضور حدود 4 هزار داوطلب اصفهانی برگزار شد

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