
 دانش آموزان تلفن همراه و تبلت ندارند، سرویس های مدرسه ساماندهی نشده اند 
و تصمیمات متناقض ادامه دارد؛

تصمیم کبری بگیر!
5

 روی خط آشفتگی!
 رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان مدعی رکود و ضرر فروشندگان شده است؛ 

3

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
 اصفهان مطرح کرد:

کاهش حساسیت 
 شهروندان اصفهانی
 در استفاده از ماسک

طرح شبکه به هم پیوسته 
دوچرخه سواری به کجا رسید؟

ضرورتی که دیده نشد

 مواجهه دستگاه قضا با مطالبه نیمی
 از مردم چهارمحال چگونه خواهد بود؟
 بن-بروجن؛ پروژه ای
 به قدمت چهار دولت

5

4

7
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قیمت: 1000 تومان
5

تشکیل 
۷ کارگروه 

تخصصی در 
شورای فرهنگ 
عمومی استان

7

برکناری 
خاطیان 

حبس کودکان 
 کار در 

شاهین شهر

       آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه های شماره 103/99/13 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان

م الف:974163

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
موضوع مناقصه شماره 103/99/13 :  تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی 

تا مرحله تثبیت در شهرستانهای خوانسار و شهرضا و لنجان و برای 1095 پالک
محل تامین اعتبار: سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

مهلت دریافت اســناد: از روز دوشــنبه 1399/06/17 لغایت روز یک شنبه مورخ 
1399/06/23

محل دریافت اســناد: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا 
ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
آگهــی مناقصــه در ســایت اداره کل ثبت اســناد و امالک  اســتان به نشــانی 
 www.es.ssaa.ir و همچنیــن در ســایت ملــی مناقصــات بــه نشــانی

 www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: روز شنبه 1399/07/05 تا ساعت 14 

تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1399/07/06
گروه و رشته شغلی: شرکتهائی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که دارای صالحیت 
نقشه برداری زمینی با پایه حداقل 2 و فتوگرامتری با پایه حداقل 3 از سازمان برنامه 
و بودجه کشور باشند و حداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها از جمع مبلغ ابالغ شده در 

برگ پیشنهاد قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنی آنها مورد تایید مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت های مناقصه: پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارک اعالم شده 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد و پاکت الف حاوی ضمانت 
نامه بانکی به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ باال - بعد از چهار راه نیکبخت- روبروی 
بیمارستان شریعتی-  دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان تحویل 

و رسید دریافت شود.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان به مبلغ 821/250/000 )معادل هشتصد و بیست و 
یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال( می باشد که می بایست برای مدت 90 روز 
معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد. ضمنا به پیشنهاداتی که 
فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه های کمتر از میزان مقرر، 
چک تضمین شده و چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت 

مقرر در آگهی واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
)سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است(

آدرس اداره کل ثبت اســناد و امالک: اصفهان خیابان چهاربــاغ باال- بعد از چهار 
 راه نیکبخت- روبــروی بیمارســتان شــریعتی- اداره کل ثبت اســناد و امالک

 استان اصفهان 
تلفن: 1113 )36611074-7( 

دورنگار: 36623116 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان

م الف:977273

شــرکت عمران شــهر جدید بهارســتان در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی )احداث 
اورژانس در شــهر جدید بهارستان( به شــرح زیر را در بهارســتان از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر 
پیمانکاری واگذار نماید، لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
تاریخ انتشار آگهی در سامانه از ساعت 14 مورخ 1399/06/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14 مورخ 1399/06/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت: تا ساعت 14 مورخ 1399/07/05

زمان گشایش پاکت ها در سایت: ساعت 10 صبح مورخ 1399/07/09
مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه 
پاکت الف )ضمانتنامه( و نحوه تسلیم پاکتهای )الف و ب و ج( به آدرس بهارستان 
بلوار امیر کبیر مراجعه یا با شماره تلفن 36861090 داخلی 228- امور قراردادها- 
تماس حاصل نمایند. )توجه: مناقصه گران می بایست به دقت شرایط مناقصه را 

مطالعه نمایند(
الزم به ذکر اســت پیمانکار می پذیرد که کارفرما می تواند حداقل 60 درصد هزینه 
خدمات موضوع پیمان را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی 

پرداخت نماید. )پرداخت طبق شرایط مندرج در شرایط مناقصه(
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 

41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

سپرده شرکت در 
مدت پیمان مناقصه )ریال(

12099001352000005
عملیات اجرای احداث اورژانس 
)115( و محوطه سازی و دیوار 
کشی آن در شهر جدید بهارستان

حداقل رتبه 
5 رشته ابنیه

12 ماه 19/878/996/283994/000/000

به بهانه ایام سالگرد شهادت فرمانده 
مجاهد افغان؛

جنگید برای صلح
شبیه »قهرمان«ها  سمیه پارسادوست
بود؛ کاریزماتیک، 
آرام و باثبات، خونسرد و جنگاور، مردجنگی که 
دلش با صلح بود نه جنگ. اما در سرزمینی که 
همه با زبان آتش سخن می گویند، مگر می شد 
جایی غیر از لوله تفنگ به دنبال آرامش و صلح 

گشت؟!
ســرزمین زیبای او ســال ها در آتش خشم و 
جهل سوخت و می ســوزد و او سال ها مجبور 
شــد هرروز بجنگد. روزگاری با ارتش سرخ و 
روزی دیگر با طالبان . جنگ های داخلی هم که 
شبیه نقل و نبات بود برای این کشور همسایه ای 
که یک عمــر روی آرامش را ندیــد. خاورمیانه 
»چگوارا«های زیادی به خود ندید و بی شــک 
یکی از معدود چریک های دوست داشتنی این 
منطقه از جهان، همین مرد بــود؛ نماد مجاهد 
افغانی و اسطوره مبارزه؛ مردی الغر اندام ولی 
ورزیده با ریشی کم پشــت، پوتین های براق و 
کاله پاکول افغانی )کالهی که درباره اش گفته 
بود به خدا سوگند حتی اگر به اندازه کالهم جای 
ماندن در این سرزمین را داشته باشم، می مانم 

و مقاومت می کنم.( رهبر »مجاهدین« بود ...
 ادامه  در صفحه   2

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد
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به بهانه ایام سالگرد شهادت فرمانده مجاهد افغان؛

جنگید برای صلح
و حتی در اوج مبارزه هم یــادش نمی رفت حافظ بخواند، شــعر بگوید، فوتبال ببیند، دســتور به 
ممنوعیت ورود دخانیات به پنجشیر زیبا بدهد و یا به فرزندان شــهدای مقاومت افغانستان سر 
نزند و به آنها هدیه ندهد. همین ها بود که از این مرد، شمایلی از یک »قهرمان« ساخت؛ شخصیتی 
آرمانی برای نیروهای تحت فرمانش و حتی مردم عادی افغانســتان که شــجاعت، سرسختی و 
هوش سرشارش را تحسین می کردند و خب البته که به همان اندازه هم برایش دشمن ایجاد شده 
بود. یک عمر مبارزه کرد. ارتش اتحاد جماهیر را که پشــت سر گذاشت، نوبت به به ظاهر خودی ها 
رسید؛ همان وهابی مسلکان داعشی؛ همان نمادهای شریعت متحجرانه وهابیت که در کسوت و 
نام طالبان، افغانستان را در خون غوطه ور کردند و او سال ها در برابر خشک مغزان وهابی مسلک 
طالبان ایستاد تا خورشید صلح و آرامش از پس کوه های بلند افغانستان دوباره روزی طلوع کند و 
چه تلخ که ناجوانمردانه او را شهید کردند. این مرد را تنها تیغ خدعه می توانست از سر راه بردارد. او که 
آخرین چریک زمین بود برای جغرافیای جبرآمیز خاورمیانه؛ خاورمیانه، این سرزمین صلح های 

موقت بین جنگ های پیاپی!
 »آمرصاحب« ایســتاده افتاد. فرمانده مســعود حاال حتما هر شــب در آســمان افغانســتان،

 هنوز هم برای مردمــش، برای ســرزمینش، برای همه پارســی زبانان دنیا، بــرای خاورمیانه و 
 برای دنیایی که در آرزوی رســیدن به صلح در آن زندگی کرد و جنگید، ســتاره دعا می کارد و هنوز

 دلواپس است. 
19 سال از شهادتش گذشت. دیروز، غم فقدان فرمانده مسعود 19 ساله شد. از 18 شهریور 1380 تا 
همین امروز هرآنچه از این مرد به یاد می آوریم و مرور می کنیم، تصویرمردی قلم به  دست و درحال 
تفکر اســت، تصویر نماز جماعت هایی که به پا می کرد، خنده های از یاد نرفتنی اش و جذابیت و 
جذبه ای که برای تمام خبرنگاران و عکاسانی که عاشق مصاحبه با او بودند،تازگی داشت و البته که 
این قهرمان بزرگ پاشنه آشیل هایی هم داشته و عده ای هم هستند که او را دوست ندارند، قبولش 
ندارند و یا حتی تکفیرش می کردند. بخشی از مردم افغانســتان انتقادات جدی به او دارند اما به 
هرحال او  شبیه »قهرمان«ها بود؛ کاریزماتیک، آرام و باثبات، خونسرد و جنگاور، مردجنگی که دلش 
با صلح بود نه جنگ. اما در سرزمینی که همه با زبان آتش سخن می گویند، مگر می شد جایی غیر 

از لوله تفنگ به دنبال آرامش و صلح گشت؟!

چین از ابتکارعمل جهانی امنیت اطالعات رونمایی کرد
چین ضمن اعالم ابتکارعملی برای برقراری استانداردهای جهانی درباره امنیت اطالعات گفت، »پکن 
می خواهد چندجانبه گرایی را در این حوزه ارتقا بخشد؛ آن هم در زمانی که برخی کشورها برای دیگر کشورها 
قلدری و کمپانی ها را شکار می کنند.« این اطالعیه توسط وانگ یی، وزیر امور خارجه چین یک ماه پس از 
آن منتشر شد که آمریکا اعالم کرد بر اساس برنامه ای تحت عنوان »شبکه پاک«  اپلیکیشن های نامطمئن 
چینی را حذف می کند و آنها را کنار می گذارد.این ابتکار عمل چین از شرکت های فن آوری می خواهد تا مانع 
 ایجاد راه های ورودی سری در محصوالت و خدمات شان شوند که اجازه کسب اطالعات و داده ها به طور 
غیرقانونی را می دهند و همچنین از شرکت کنندگان می خواهد تا به حقوق حاکمیت، قلمرو قدرت و 
مدیریت اطالعات دیگر کشورها احترام بگذارند.این ابتکارعمل همچنین از شرکت کنندگان می خواهد تا در 
برنامه های جاسوسی گسترده دیگر کشورها یا کسب غیرقانونی اطالعات اتباع خارجی از طریق فن آوری 
اطالعات مشارکت نکنند.این در حالی است که در این اطالعیه به جزییات ماهیت این ابتکارعمل یا نام 

دیگر کشورهایی که به این اقدام پیوسته اند، اشاره ای نشده است.

سازمان همکاری شانگهای و حلقه مفقوده ای به نام ایران

سازمان همکاری شانگهای نمادی از زنجیره هم گرایی منطقه ای در آسیا 
به شمار می رود که بدون عضویت دائم ایران، با موقعیت ژئو استراتژیک 
و ژئو اکونومیک منحصر به فردی که در آســیا دارد حلقه های آن کامل 
نخواهد شد.ایران حدود 1۵ سال است که به عنوان ناظر در این سازمان 
حضور دارد، اما عضویت دائم آن تا به حال به رغم درخواست رسمی میسر 
نشده است.سازمان همکاری  شــانگهای، با هدف مبارزه با تهدیدهای 
امنیتی جدید و با گردهمایی سران کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، 
قرقیزستان و تاجیکستان در سال 199۶ در شهر شانگهای تحت عنوان 
گروه شانگهای ۵ پا به عرصه ظهور گذاشت.بنابراین، این سازمان ادامه 
سازمان شانگهای ۵ است که در سال ۲001 با پذیرش عضویت ازبکستان 
و رسیدن تعداد اعضا به شش کشور )سایر کشــورهای عضو عبارتند از 
چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان( ارتقا و نام آن نیز 
به سازمان همکاری شانگهای تغییر کرد.پس از آن، در ژوئن سال ۲00۲، 
رهبران کشورهای عضو این سازمان در دیداری در سن پترزبورگ روسیه 
منشــور SCO را که به تفصیل اهداف، اصول، ســاختار و نحوه عملکرد 
آن را نشان می دهد به امضا رســاندند و بدین ترتیب سازمان همکاری 
شانگهای به طور رسمی  و بر اساس قوانین و حقوق بین الملل تاسیس 
شد.در سال ۲00۵ سه کشور ایران، هند و پاکستان به عنوان اعضای ناظر 
به این سازمان پیوستند. هند و پاکستان در سال ۲01۷ به عضویت دائم 
آن درآمدند. ایران نیز در ســال های ۲00۶ و ۲01۵ درخواســت عضویت 
دائم را ارائه کرد.افغانستان، مغولستان و بالروس نیز از اعضای ناظر این 
سازمان هستند. از 10 ژوئیه ۲01۵ کشورهای ارمنستان، آذربایجان، نپال، 
کامبوج، ترکیه و سریالنکا نیز به صف متقاضیان عضویت در این سازمان 
پیوســته اند.محدوده جغرافیایی سازمان شــانگهای حدو ۶0 میلیون 
کیلومتر مربع و جمعیتی آن حدود 3 میلیارد نفر  است. یعنی حدود یک 
سوم مساحت و جمعیت جهان را در بر گرفته است.  زبان های کاری آن 
چینی و روسی است. افزایش تعداد اعضا بر این وسعت جغرافیایی و 

جمعیتی خواهد افزود.
هرچند، در عمل سازمان همکاری شانگهای یک سازمان منطقه ای باز 
به شمار می رود که از عضویت سایر کشورها در آن استقبال می شود. اما 
رویکردهای متفاوت اعضای کنونی مانع از عضویت برخی کشورها مثل 
ایران شده است.ایران چندین سال است که عضو ناظر این سازمان است؛ 
اما تا به حال به عضویت دائم آن در نیامده است. این درحالی است که 
موقعیت خاص و منحصر به فرد آن در خاورمیانه و آسیا چیزی نیست 
که کشــورهایی مانند چین و روســیه، به عنوان دو قدرت تعیین کننده 
در سازمان درک نکرده باشــند و از آن غفلت کنند. نگاهی به جغرافیای 

آسیا و خاورمیانه مبین منحصر به فرد بودن موقعیت ژئوپلیتیکی ایران 
است. ایران در بیشــتر تقسیم بندی های سیاســی-جغرافیایی آسیا 
وجود دارد:عضوی از مجموعه کشورهای خاورمیانه است؛ یکی از اعضای 
کشورهای حوزه خلیج فارس است؛ از اعضای کشورهای حاشیه دریای 
خزر اســت و متصل به آســیای میانه، همچنین بخشی از زیرمجموعه 
آسیای جنوب غربی  به شمار می رود. چنین موقعیت منحصر به فردی 
آن را به چهارراه مواصالتی غرب و شــرق از یک طرف و شمال و جنوب 
از طرف دیگر بدل کرده اســت.بعالوه، ایران یکی از کشــورهای اصلی 
جهان از نظر ذخایر نفت و گاز و با دارا بــودن جمعیتی باالی 80 میلیون 
از بزرگ ترین کشــورهای منطقه به شــمار می رود. از ایــن نظر در کنار 
موقعیت منحصر به فرد ژئو پلیتیکی دارای یک موقعیت ژئو اکونومیک 
با پتانسیل های عظیم اقتصادی است.اگر هم  گرایی، فلسفه پیدایش 
سازمان همکاری شانگهای در آسیاست بدون ایران  حلقه های زنجیر این 
هم گرایی تکمیل نخواهد شد.رابطه با ایران، برای اکثر کشورهای سازمان 
و به ویژه چین و روسیه مهم و استراتژیک است. بر کسی پوشیده نیست 
که چین و ایران دارای منافع مشترک بسیار و گاه استراتژیک در منطقه 
خلیج فارس هســتند. به اعتقاد کارشناســان ایران می تواند موقعیت 
چین در اقیانوس هند و خلیج فارس را تقویت کند. همچنین قادر است 

در رابطه با مســئله تایوان نقش عامل بازدارنده استراتژیک را در مقابل 
آمریکا بازی کند. چین به عنوان دومین اقتصاد جهان و با وجود رشــد 
اقتصادی قابل توجه همواره نیازمند منابع نفت و گاز ایران است. تالش 
برای تحقق برنامه ۲۵ ساله بین دو کشور مؤید جایگاه استرتژیک ایران 
برای چین اســت. طرح یک کمربند-یک راه و احیــای جاده تاریخی 
ابریشم بدون ایران ناقص خواهد بود.ایران برای روسیه نیز از موقعیت 
ژئوپلیتیک حساسی برخوردار است که از دیرباز مورد توجه این کشور بوده 
است. نه تنها دسترسی روسیه به بنادر موجود در آب های خلیج فارس 
و اقیانوس هند را فراهم می کند، بلکــه در دوران کنونی به عنوان حائلی 
در بخش جنوب روسیه مانع دست اندازی و احاطه استراتژیک آمریکا 
به این کشور از سمت جنوب است.در مقابل، کارشناسان بر این نکته نیز 
تاکید دارند که روسیه نیز برای ایران به عنوان مانعی در برابر حضور و نفوذ 
قدرت های منطقه ای مانند اسراییل و ترکیه و فرامنطقه ای همچون ناتو و 
آمریکا در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به حساب می آید. هر دو کشور با 
گسترش ناتو به سمت شرق، گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا 
در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی و ســلطه غرب، به ویژه بر منابع انرژی 
کشورهای این حوزه و حذف ایران و روسیه از مسیرهای انتقال انرژی 

این منطقه به دنیای خارج مخالف است.

 پذیرش سفیر جدید ایران در جمهوری آذربایجان 
برای تقدیم اســتوارنامه بــه رییس جمهور و وزیر 
خارجه این کشــور آن هم طی یک روز از اقداماتی 
کم نظیر در عرف دیپلماتیک اســت کــه می تواند 
حاکی از اهمیت روابط دو کشور از سوی دولتمردان 
آذربایجان باشد.به نظر می رسد تهران و باکو مسیر 
جدیدی را در تعامالت خود در ابعــاد اقتصادی و 

سیاسی آغاز کرده اند.
 الهام علی اف، رییس جمهور آذربایجان در دیداری 
که هنگام تقدیم استوارنامه سید عباس موسوی، 
سفیر جدید کشورمان انجام شد بر توسعه و ارتقای 
روابط حسنه و مناســبات دوستانه میان دو کشور 
همســایه تاکید کرد.الهام علــی اف گفت : روابط 

جمهوری آذربایجان و جمهوری اســالمی ایران با 
سرعت گسترش می یابد و هم اکنون نیز وارد سطح 
باالیی از مناســبات شده اســت.رییس جمهوری 
آذربایجان در این دیدار  با  اشــاره به توسعه بیش 
از پیــش روابط دو جانبــه باکو و تهــران ، گفت و 
گوی تلفنــی اخیر با دکتر حســن روحانی رییس 
جمهوری اســالمی ایران را مورد اشــاره قرار داد و 
افزود : بسیاری از مسائل مهم بررسی شد و توافق 
کردیم در شرایط شیوع ویروس کرونا مقامات دو 
کشور دیدارهای آنالین  مرتب را داشته باشند و تا 
به حال تعداد زیادی دیدارهای مجازی انجام هم 
گرفته  است .علی اف با اشاره به اهمیت دیدارهای 
آنالین ، گفت : ما نمی خواهیم وقت تلف کنیم  چرا 

که شیوع ویروس کرونا در فعالیت ما اثر گذار بوده 
است. ایران و جمهوری آذربایجان از زمان استقالل 
این کشور با توجه به دارا بودن اشتراکات فرهنگی و 
اجتماعی دو کشور و همچنین داشتن مرز طوالنی 
مشــترک روابط گســترده ای در ابعاد اقتصادی و 
نیز سیاســی داشــته اند که ظاهرا در حال حاضر 
نیز دو دولت در تالش هســتند تا ارتباطات خود را 

گسترش دهند. 

 اتفاق کم نظیر در عرف دیپلماتیک که با حضور »موسوی«
 »ضرغامی« از اصولگرایان رقم خورد

 گله مند شد

چهره روز

وز عکس ر

درگیری ها در 
لوییس ویل 

آمریکا
اعتراضــات در لویــس ویل 

آمریکا باال گرفته است.

 پیام رهبر انقالب در پی اهانت نشریه فرانسوی
 به پیامبر اسالم)ص(

حضرت آیت ا...خامنه ای در پیامی، اهانت اخیر یک نشــریه فرانســوی به ساحت نورانی پیامبر 
اعظم صلی ا... علیه وآله و سلم را محکوم کردند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است:
بسمه تعالی

گناه بزرگ و نابخشودنی یک نشریه فرانســوی در اهانت به چهر ه  نورانی و قدسی حضرت رسول 
اعظم )صلی ا... علیه و آله( بار دیگر عناد و کینه  شــرارت بار دســتگاه های سیاســی و فرهنگی 
دنیای غرب با اســالم و جامعه  مســلمانان را آشــکار ســاخت. بهانه آزادی بیان برای محکوم 
نکردن این جرم بزرگ که از سوی برخی سیاستمداران فرانســوی گفته شده کامال مردود و غلط 
و عوام فریبانه است. سیاست های عمیقا ضد اسالمی صهیونیســت ها و دولت های استکباری 
عامل این گونه حرکت های دشــمنانه اســت که هر چند یک بــار بروز می یابد. ایــن حرکت در 
این برهه زمانــی می تواند، به انگیــزه منصرف کردن ذهــن ملت ها و دولت های غرب آســیا از 
نقشه های شومی باشد که آمریکا و رژیم صهیونیســتی برای این منطقه در سر دارند. ملت های 
مسلمان به ویژه کشــورهای غرب آسیا، ضمن حفظ هوشیاری در مســائل این منطقه  حساس، 
 باید هرگز دشــمنی های سیاســتمداران و ســردمداران غربی نســبت به اســالم و مسلمین را 

فراموش نکنند.

در دیدار هیئتی از سفارت ایران با استاندار کربال مطرح شد:

  ممنوعیت اعطای روادید زیارتی همچنان
 اجرا می شود

استاندار کربال با اشــاره به تصمیمات مسئوالن اســتان برای حفظ ســالمتی عراقی ها و زائران 
از ادامه اجرای ممنوعیت اعطــای روادید زیارتی به این شــهر مقدس خبر داد.نصیف جاســم 
الخطابی، استاندار کربال در دیدار با یک هیئت از ســفارت ایران در بغداد ضمن اشاره به موضوع 
مراســم اربعین امام حســین )ع( اظهار داشــت: ممنوعیت اعطای روادید ســفر به این شهر 
مقدس همچنان ادامه دارد.در این دیدار چشــم انداز همکاری و هماهنگی بین مســئوالن شهر 
مقدس کربال و ســفارت جمهوری اســالمی  ایران در بغداد مــورد بحث و بررســی قرار گرفت. 
الخطابی در دیدار بــا هیئت ایرانی تصریح کرد، پــس از پایان کرونا و ثبات وضعیت بهداشــتی 
 در منطقه افتخار میزبانی و خدمتگزاری به زائران امام حســین )ع( از همه کشــورهای جهان را

 خواهیم داشت.

الوروف: 

ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه اتفاق نظر دارند
وزیر خارجه روسیه گفت کشورش با ایران و ترکیه بر سر جلوگیری از تکرار سناریوی لیبی و عراق 
در سوریه اتفاق نظر دارد.»سرگئی الوروف«، وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد میان رویکردهای 
سه کشور ضامن آتش بس در سوریه )روسیه، ایران و ترکیه( تفاوت هایی وجود دارد؛ اما سه کشور 
در آرمان مشترک جلوگیری از تکرار سناریوهای لیبی و عراق در سوریه اتفاق نظر دارند.به نوشته 
خبرگزاری ایتارتاس،الوروف گفت: »البته، تفاوت های قابل توجهی در رویکردهای مسکو، آنکارا و 
تهران وجود دارد. می توان این تفاوت ها را هم در بیانیه های رسمی و هم از طریق اوضاع در داخل 
 آن کشور مشــاهده کرد.«وزیر خارجه روســیه، در ادامه گفت: »با وجود این، ما با ترکیه و ایران

  در این هدف مشــترک مبنی بــر اینکه نباید اجــازه تکرار رویدادهــای عراق و لیبــی را بدهیم 
مشترک هستیم.«

اخبار

عضو شــورای عالی انقــالب فرهنگی گفت: 
خود شــاقول پنداری، عادت بدی اســت که 
برخی نیروهای انقالبی به آن دچار شــده اند؛ 
همیشــه نگران ریزش های رویش ها بوده ام 
و در جلســات درونی جبهه انقالب نسبت به 
آن هشــدار داده ام.ضرغامی اظهار داشــت: 
استقالل سیاسی بدون استقالل فکری حاصل 
نمی شــود. رفتارهای  قیم مآبانه باعث سلب 
اندیشه و قدرت تشــخیص در میان نخبگان 
شده است. متاســفانه برخی القاب و عناوین 
ساختگی که مورد نکوهش است موجب توهم 
برخی شخصیت ها شده است.  حتی برخی از 
متفکرین هم گروگان طرفداران خود هستند. 
وی افزود: امروز کار فرهنگی یعنی سازندگی، 
یعنی ارائه خدمات ضروری به مردم، مدرسه 
سازی، آبرســانی، آموزش ، بهداشت در نقاط 
محروم و دور ، عین کار فرهنگی است.ضرغامی 
گفت: وفاق و نزدیک کردن آحاد مردم و خواص 
جامعه از ضروریات حل مشکالت جامعه است. 
کشــور با تفرقه، اختالف و درگیری جناحی و 
حزبی به جایی نمی رسد.وی با ابراز تاسف از 
برخی کج سلیقگی ها اظهار داشت: تنگ کردن 
دایره خودی ها، پایان ندارد. امروز انقالبی ترین 
نیروهای  ارزشــی به دنبــال مرزبندی با هم 
هستند،آن هم بر ســر عناوینی که با گفت وگو 
و همدلی به راحتی حل می شــود. گفت وگو 
و مدارا با جــدی ترین منتقدیــن درون نظام 
می تواند به رفع ســوء تفاهم با کاهش کینه و 
نفرت و هماهنگی حداقلی برای پیشبرد اهداف 
نظام منجر شود. خود شاقول پنداری، عادت 
بدی اســت که برخی نیروهای انقالبی به آن 
دچار شده اند. همیشــه نگران  »ریزش های 
رویش ها«بوده ام  و در جلسات درونی جبهه 

انقالب نسبت به آن هشدار داده ام.
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به صورت ویدئو کنفرانس انجام می شود؛

افتتاح 6۸ طرح تعاونی در استان اصفهان 
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از افتتاح همزمان ۶۸ طرح تعاونی به 
صورت ویدئو کنفرانس با حضور معاون اول رییس جمهور  خبر داد. کامران کالنی گفت: در راستای 
رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغ شده از سوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، ۶۸ طرح تعاونی در 

اســتان اصفهان، با حضور اســتاندار و 
توسط اســحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمهــور به صــورت تصویری و 
آنالین افتتاح می شــود. وی همچنین 
گفــت: در ایــن برنامــه از ۲۰ تعاونی 
برگزیده استان در پانزدهمین جشنواره 
تعاونی های برتر نیز تقدیر خواهد شد. 
کالنی در خصوص جزییات طرح های 
افتتاحی، گفت: میزان ســرمایه گذاری 
کل در این طرح هــا ۹۷۴ میلیارد ریال 

بوده که مبلغ ۱۵۸ میلیارد ریال تسهیالت بانکی معادل ۱۶ درصد از طریق تسهیالت بانکی و بقیه 
۸۴ درصد از طریق آورده اعضای تعاونی ها تامین شده است. وی در ادامه افزود: با بهره برداری 

از این طرح ها برای یک هزار و ۴۴۳ نفر  فرصت شغلی ایجاد خواهدشد.

برنامه ریزی برای توسعه کشت گلخانه ای در استان
مدیر امــور باغبانــی جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفــت: جهاد کشــاورزی اســتان تا ۸۰ 
درصد هزینه ســرمایه گذاری برای کشــت گلخانــه ای را از طریق تســهیالت بلندمــدت تامین 
می کند.احمــد رییــس زاده  گفــت:  میزان ســرمایه گــذاری مورد نیــاز برای هر هکتار کشــت 
گلخانــه ۳۵ تا ۴۰ میلیارد ریال برآورد می شــود که ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان 
تا ۸۰ درصد ایــن هزینه را از طریق تســهیالت بلندمدت تامیــن می کند.وی ادامــه داد: در حال 
حاضر فرآیند صــدور مجوز هــای الزم برای پروانه تاســیس کمتــر از یک ماه در ســازمان نظام 
مهندســی کشــاورزی انجام می شــود.مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی اســتان اصفهان ادامه 
داد: در حــال حاضر ســطح گلخانه هــای اســتان ۲۰۵۰ هکتار برآورد می شــود و تــا افق ۱۴۰۴ 
 میزان  توســعه کشــت گلخانه ای اســتان در قالب یــک برنامه پنج ســاله حــدود ۱۰۰۰ هکتار 

افزایش می یابد.

راه اندازی سامانه معامالت طال و سکه
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر، از راه اندازی سامانه معامالت طال و سکه تا پایان سال خبر داد.

محمدکشتی آرای، درباره آخرین اقدامات در زمینه راه اندازی سامانه معامالت طال و سکه در کشور، 
گفت: سامانه طراحی شده، از نظر کارایی و هدف شبیه به سامانه سناست که به صورت کشوری است 
و این سامانه در اختیار ســازمان های نظارتی قرار دارد.وی افزود: در کشور هیچ اطالعات و آماری 
دقیق و قابل استناد از میزان طالی موجود، داد و ستد، طال های خانگی و ... وجود ندارد.نایب رییس 
اتحادیه طال و جواهر با اشاره به اینکه این سامانه در مراحل طراحی قرار دارد، گفت: در نظر داریم تا 
با انجام عملیات و اقدامات الزم و تکمیل این سامانه، تا پایان امسال کار رونمایی و راه اندازی انجام 
شود.به گفته کشتی آرای، با راه اندازی این سامانه و همچنین با توجه به آغاز به کار سامانه محاسبه 
مالیات بر ارزش افزوده از ســال ۱۴۰۰ به بعد، می توان از بسیاری از معامالت مشکوک، پولشویی، 
دالل بازی و ... جلوگیری کرد. این سامانه به گونه ای طراحی شده که حافظ منافع مشتریان و فعاالن 

صنف طال و سکه است و بی شک اتفاق خوبی برای سر و سامان دادن به این بازار است.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان مدعی رکود و ضرر فروشندگان شده است؛

 روی خط آشفتگی!

گوشی های تلفن همراه با بازگشایی مدارس  مرضیه محب رسول
از یک کاالی لوکس به یک ضــرورت روزانه 
تبدیل شــده اســت. حاال خانواده هایی که با یک یا دو موبایــل روزگار می 
گذراندند، راهی بازار شــده اند تا تبلت و تلفن های هوشــمند بخرند. اغلب 
مشتریان البته به دنبال اجناس ارزان قیمت هستند؛ چیزی که این روزها در 
بازار تلفن همراه کشور و به تبع آن اصفهان تقریبا نایاب است. عالوه بر افزایش 
تقاضا یکی از عوامل تاثیر گــذار در گرانی های اخیر موبایل باال رفتن نرخ ارز 
اســت. دالر که چند هفته آرام را پشت سر گذاشــته،  حاال با جهش قیمت 
کاالهای صرفا وارداتی مانند موبایل را هم با خود باال می کشــد. باال و پایین 
شــدن ارز هــم از دیگر مواردی اســت که باعث می شــود فروشــندگان و 
واردکنندگان قیمت گوشی را افزایش دهند. مسئله مهم این است که افزایش 
قیمت دالر، قیمت گوشی را باال می برد اما زمانی که با کاهش قیمت ارز مواجه 
می شویم، قیمت تلفن همراه تغییر نمی کند. با توجه به رشد قیمت دالر در 
هفته های اخیر، بهای انواع تلفن همراه تحت تاثیر قرار گرفته و روند صعودی 
داشته است.گوشی های تلفن همراه و تبلت ها در حالی طی دو هفته اخیر 
بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده اند که آنها مهم ترین ابزار برای آموزش مجازی 
میلیون ها دانش آموز به شــمار می روند. با عبور از بازار موبایل و گفت و گو با 
فروشنده ها، متوجه می شویم گوشی همراه طی دو هفته گذشته با افزایش 
قیمت رو به رو شده است. محسن بهنامی از فروشندگان گوشی سامسونگ 

و آیفون، سال هاست در این حوزه کار می کند. او می گوید: از دو هفته قبل گرانی 
گوشی همراه با افزایش قیمت آیفون آغاز شد و پس از آن واردکنندگان گوشی 
نیز قیمت  دیگر برندها را افزایش دادند.این فروشنده بازار تلفن همراه درباره 
این که آیا شروع آغاز ســال تحصیلی به صورت مجازی توانسته قیمت ها را 
بیش از گذشته باال ببرد، افزود: افزایش قیمت به واسطه این مسئله تاثیر خود 
را روی قیمت تبلت ها گذاشته است. تبلت هایی که االن ارزان ترین نوع آن از 
یک برند شناخته شده، سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. در همین زمینه 
حسن میرشمشیری، رییس اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه اصفهان، 
می گوید: هر نوع نوسانی در بازار موبایل وابسته به نرخ ارز است. ضمن آنکه 
توقف سه ماهه واردات موبایل به کشور به دلیل شیوع کرونا موجب گران تر 
شدن قیمت موبایل شد.وی با اشاره به فراوانی اجناس در بازار می گوید: با 
وجود این به دلیل قیمت باالی این کاال، چندان مورد اســتقبال مردم برای 
خرید قرار نمی گیرد.این مسئول در رابطه با نرخ ارز تعلق  گرفته به واردات این 
کاال می گوید: هر زمان یک تصمیم متفاوت گرفته می شود؛ زمانی از ارز نیمایی 
و در موقعیتی دیگــر، تصمیم بر عرضه ارز در برابر صادرات گرفته می شــود.

میرشمشیری می افزاید: گرانی ارز، شیوع کرونا و تحریم ها، هرکدام تاثیرات 
خود را بر این بازار داشته اند. باوجود تحریم ها بسیاری از نمایندگی های اصلی 
شرکت های سازنده تلفن همراه از کشور خارج شده و وارد کننده، خود مجبور 
به خدمات دهی شده اســت.وی در رابطه با شــرایط بازار گوشی همراه در 

اصفهان نیز اظهار می کند: بازار خرید و فروش ایــن کاال در رکود قرار دارد و با 
شرایطی که در بازار این کاال ایجاد شده است بسیاری از فعاالن متضرر شده و 
حتی فعالیت شان را تعطیل کرده اند؛ اما در کل اصفهان، خود، واردکننده تلفن 
همراه محسوب می شود و شرکت های واردکننده هم به ارائه خدمات مشغول 
شده اند و این مزیت بزرگی برای خریداران است.رییس اتحادیه فروشندگان 
تلفن همراه اصفهان با اشــاره به اجرای طرح افق و تاثیر آن بر بازار گوشــی 
می گوید: این طرح کم و بیش توسط عده ای از عمده فروشان اصفهان اجرایی 
شده و قطعا تاثیرات خوبی هم بر سامان دهی بازار موبایل خواهد داشت. البته 
قادر به کاهش قیمت هایی که با ارز تعیین می شــود نیســت؛ امــا از بروز 
بی سامانی جلوگیری می کند. مسئله گرانی گوشی عالوه بر مسائل کالن کشور، 
دو سر دارد که شامل فروشنده و واردکننده می شود. فروشندگان اعتقاد دارند 
به وارد کنندگان که با ارز نیمایی یا دولتی گوشی را وارد می کنند، حق پاسپورت 
نمی دهند و هزینه رجیستری  اندکی می پردازند.  گوشی را با قیمت دالر آزاد و 
احتساب حق امتیاز پاسپورت به فروشندگان می فروشند و به همین دلیل 
است که قیمت گوشی باال می رود. آن ها باید تعادل بازار را برقرار کنند ؛ اما از هر 
فرصتی برای گرانی گوشی استفاده می کنند. واردکنندگان گوشی تلفن همراه 
نیز می گویند، کسبه بزرگ و قدیمی بازار قیمت گوشی را افزایش می دهند. 
آنها ادعا می کنند در بازار تلفن همراه ۵۰ نفر هستند که قیمت را باال می برند و 

سود این کار به صورت کالن به جیب شان می رود.

سرپرســت معاونت اقتصادی اداره کل اقتصاد و امور 
دارایی اســتان اصفهان گفت: مطابــق آخرین برآورد 
حدود ۱۰ درصد ارزش سهام عدالت به طور میانگین کم 
شده و در حال حاضر ارزش سهام ۵۳۲ هزار تومانی، 
۱۸ میلیون تومان است.خالد امیریوسفی با بیان اینکه 
۲ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۸۳۱ نفر دارنده ســهام عدالت 
در اســتان اصفهان هســتند، اظهار کرد: از این تعداد 
۸۵۴ هزار و ۹۰۳ نفر به روش مستقیم نسبت به آزاد 

سازی سهام عدالت خود اقدام کرده اند، همچنین یک 
میلیون و ۸۰۶ هزار و ۹۲۸ نفر به روش غیرمســتقیم 
دارنده سهام عدالت هستند.وی افزود: در حال حاضر 
۳۲ درصد دارندگان ســهام عدالت در اســتان روش 
مستقیم و ۶۸ درصد آنها روش غیرمستقیم را انتخاب 
کرده اند که این آمار در کشــور ۳۸.۵ درصد به روش 
مستقیم  و ۶۱.۵ درصد به روش مدیریت غیرمستقیم 
است.سرپرســت معاونت اقتصادی اداره کل اقتصاد 
امور دارایی اســتان اصفهان درباره میزان درخواست 
افراد برای فروش سهام عدالت خود که روش مستقیم 
را انتخاب کرده اند، گفت: در حال حاضر هیچ استانی 
به چنین آماری دسترسی ندارد و منتظریم این آمار از 

کشور ابالغ شــود.وی درباره برخی گالیه ها نسبت به 
اینکه برخی بعد از فروش سهام عدالت خود با تاخیر 
پول سهام به حساب شان واریز می شود، توضیح داد: 
سهام سهامداران عدالت مربوط به ۳۶ شرکت است و 
افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، می توانند 
۶۰ درصد ســهام خود را در مجموع این شرکت ها به 
فروش برســانند، البته برخی از این شرکت در مجمع 
هستند و یا نماد آنها در بورس بسته است و سهام آنها 
هنوز قابل خرید و فروش نیست.امیریوسفی افزود: 
اگر نماد هر یک از این شــرکت ها در بورس باز باشد 
دارندگان ســهام عدالت در صورت تمایل، می توانند 

اقدام به فروش سهام خود کنند.

سرپرست معاونت اقتصادی اداره کل اقتصاد و امور دارایی استان اصفهان اعالم کرد:

کاهش 10 درصدی ارزش سهام عدالت

خبر روز

بازار خرید و فروش این کاال در رکود قرار دارد و با شرایطی 
که در بازار این کاال ایجاد شده است بسیاری از فعاالن 

متضرر شده و حتی فعالیت شان را تعطیل کرده اند

عدم تعیین تکلیف متقاضیان مسکن ملی در اصفهان 
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم این که ۴۷۰ هزار نفر واجد شــرایط دریافت طرح ملی مسکن 
شناسایی شده است، گفت: قیمت واحدهای این طرح مشخص شد.محمود محمودزاده با اعالم این 
که از حدود ۴۷۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت طرح ملی مسکن ۶۵ هزار نفر افتتاح حساب کرده اند، 
اظهار کرد:  مقرر شده تا از سامانه طرح ملی مســکن مجددا پیامکی به واجدان شرایط ارسال شود، 
همچنین سایر دستگاه ها نیز این پیامک را ارســال می کنند.وی با بیان این که مقرر شده تا اراضی 
موردنیاز برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی طی قراردادی به ستاد اجرایی فرمان امام )ره( واگذار 
شود، افزود: همچنین زمین ۲۰ هزار واحد به شرکت بازآفرینی و ۳۰ هزار واحد دیگر نیز به شهرهای 
جدید برای ساخت و ساز واگذار خواهد شد که در مجموع ۱۵۰ هزار واحد مسکن ملی نیز به این شیوه 
انجام می شود.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که در استان ها حدود 
۵۰ درصد اراضی موردنیاز مسکن ملی، تامین و به استان ها ارسال شده است، اضافه کرد: از ۳۷۰ هزار 
نفری که واجدان شرایط دریافت مســکن ملی در ثبت نامی ها هستند اراضی ۱۹۰ هزار واحد تامین 
شده است. در شهرهای جدید نیز حدود ۱۳۰ هزار واحد تامین زمین شده که در شهرهای جدید حدود 
۹۳ هزار متقاضی وجود دارد و در شهرهای جدید زمین مازاد داریم.وی با بیان این که  قم، خراسان 
جنوبی، خراسان شمالی با ۶۷ و ۵۹ درصد و مرکزی با ۵۶ درصد استان های پیشرو در تعیین تکلیف 
متقاضیان طرح ملی مسکن هستند، تصریح کرد: کمترین تعیین تکلیف متقاضیان مسکن ملی در 
استان های البرز، تهران، ایرانشهر، اصفهان، خراسان رضوی روی داده که انتظار می رود تا این استان 

ها هرچه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف متقاضیان مسکن ملی استان خود اقدام کنند.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان:

خرید گندم در استان اصفهان از مرز 121 هزار تن گذشت
مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت: تاکنون میزان ۱۲۱ هزار تن گندم از کشاورزان در 
استان خریداری شده است.محسن حاج عابدی با اشاره به خرید تضمینی گندم اظهار داشت: تاکنون 
میزان ۱۲۱ هزار تن گندم از کشاورزان در استان خریداری شده است که ۱۱۲ هزار و ۲۲۳ تن )معادل 
۹۲.۷ درصد( آن توسط مراکز خرید شبکه تعاونی های روستایی، کشاورزی و تولید استان اصفهان 
و مابقی توسط مراکز خرید شــرکت غله و بازرگانی دولتی از زمان برداشت این محصول خریداری 
شــد.وی افزود: مراکز خرید گندم واقع در استان تاکنون توانســته اند این میزان گندم را به صورت 
تضمینی، خریداری و به ســیلوهای اســتان حمل کنند که این روند در شهرستان های غرب استان 
همچنان ادامه خواهد داشت.مدیر سازمان تعاون روستایی در ادامه درباره خرید سایر محصوالت 

تصریح کرد: در سال جاری میزان ۶۰۷ تن کلزا به صورت تضمینی مباشرتی خریداری شده است.

عقبگرد بورس از کنترل خارج شد
شــروع معامالت بازار ســهام با ریزش بیش از ۲ درصدی شاخص کل همراه شــد، همچنین اکثر 
سهم های بنیادین بازار،  قرمزپوش شــدند.مهدی رضایتی، کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: وقتی 
بازار از رفتار منطقی دور می شود پیش بینی بازار مشــکل می شود.نشانه قوی از برگشت روند قبلی 
در معامالت نمی بینم و بی اعتمادی و ترس در صف های فروش بازار کامال مشهود است.وی افزود: 
به لحاظ بنیادین قیمت ســهم ها واقعا به منطقه جذابی رســیده اســت ولی اینکه سهامداران چه 
زمانی تصمیم به خرید بگیرند اصال مشخص نیســت.این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با ریزش 
دستوری بازار افزود:  ریزش های اولیه بازار سهام با هدف کنترل دستوری بود اما بعد از ایجاد ترس 
و بی اعتمادی دیگر قادر به کنترل این ریزش ها نبودند.رضایتی در رابطه با حمایت حقوقی ها گفت: 
منابع در بازار سهام کاهش پیدا کرده و قدرت حقوقی ها برای حمایت کم شده، همچنین قدرت خرید 
حقوقی قادر به جمع کردن جو بی اعتماد بازار نیســت، پس نمی شــود از حقوقی ها انتظار حمایت 

داشت.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس انجمن قطعه سازان استان اصفهان درباره دالیل افزایش افسار گســیخته قیمت خودرو می گوید: افزایش قیمت خودرو تابعی از نوسانات قیمتی مواد 
اولیه است که آن نیز وابستگی شــدیدی به نرخ ارز دارد و به طور قطع افزایش نرخ ارز بر باالرفتن قیمت خودرو تاثیرگذار است.ابراهیم احمدی با تاکید بر اینکه 
نمی توان قیمت خودرو را دستوری کنترل کرد، مگر اینکه دولت، ما به التفاوت افزایش قیمت خودرو را پرداخت کند، توضیح می دهد: البته در این شرایط قیمت 
دونرخی در بازار خودرو ایجاد می شود، اما باید توجه داشت که طی چند ماه گذشته قیمت نهاده های تولید همچون ورق آلومینیوم و ... افزایش یافته که بر نوسان 
قمیتی خودرو بسیار اثرگذار بوده است.وی با اشاره به اینکه خودروسازان ناچارند مواد اولیه مورد نیاز خود را به روز تهیه کنند، تاکید می کند: هیچ خودروسازی با 
تیراژ باالی خودرو نمی تواند انبار محصوالت اولیه داشته باشد و ناچار است نیاز خود به مواد اولیه اش را خریداری کند.وی با اعتقاد بر اینکه قیمت خودرو افزایش 
نیافته بلکه پول کشور بی ارزش شده است، می گوید: اگرچه قیمت کارخانه ای یک پراید پیش از این ۳۸ میلیون تومان بود، اما در بازار ۹۰ میلیون عرضه می شد 
و یا قیمت کارخانه ای تیبا ۵۰ میلیون است که در بازار با رقمی باالی ۱۰۰ میلیون تومان عرضه می شود و به نوعی دالالن بازار خودرو را قبضه کرده اند و در این شرایط 
دولت نیز هیچ حمایتی از خودروســاز نمی کند.وی با بیان اینکه بی کیفیتی خودروهای داخلی را قبول ندارم، تصریح می کند: شرایط قیمت و کیفیت خودروها 

نسبی است به عنوان مثال اگر بخواهیم مشابه خارجی پژو پارس را خریداری کنیم؛ ناچاریم یک میلیارد تومان هزینه کنیم.

چرا قیمت خودرو منفجر شد؟

مانور تعمیرات 
جهادی و پایداری 
شبکه برق استان 
اصفهان برگزار شد

مدیــرکل مدیریــت بحــران 
استانداری اصفهان از برگزاری 
مانــور تعمیــرات جهــادی و 
پایداری شــبکه برق استان با 
هدف پیشگیری از خاموشی 

و حوادث خبر داد.

وز عکس ر

رییس اتحادیه طال و جواهرات اصفهان:
 فروش طال و جواهر
 به صفر رسیده است

رییس اتحادیــه طال و جواهــرات اصفهان 
گفت:در مسئله طال و جواهر از طرفی به دلیل 
جریان کرونا و از طرفی باال رفتن قیمت طال به 
صورت تصاعدی تقریبا فروش فروشگاه های 
طال و جواهر به صفر رسیده است.هوشنگ 
شیشــه بران اظهار داشــت: در مسئله طال و 
جواهر از طرفــی به دلیل جریــان کرونا و از 
طرفی باال رفتن قیمت طال به صورت تصاعدی 
تقریبا فروش فروشگاه های طال و جواهر به 
صفر رسیده و آنچه در بازار معامله می شود، 
مقداری سکه و طالی خام است که هر کس 
بنا به احتیــاج خود در بازار ســرمایه گذاری 
می کند.شیشــه بران، بحث خرید و فروش 
جواهــرات را امری حســاس و تخصصی 
دانســت و بیان کرد: جواهر و طــال و به ویژه 
جواهر یک مســئله کامال تخصصی اســت 
و در تمــام دنیا رســم خرید و فــروش در 
فروشگاه های مجازی وجود دارد، ولی فقط 
یک تصویر یا طرح و در رابطه با خصوصیات 
جواهر در نهایت یک وزن مشخص است و 
قیمتی تعیین شده، ولی کیفیت جواهر را در 
فضای مجازی نمی توان تشخیص داد و اگر 
شخصی فقط جواهری را به خاطر زیبایی به 
صورت اینترنتی خریداری کند، مســئولیت 
کیفیت، وزن و نوع تراش با خود فرد است.

وی افزود: همه فروشــگاه های ما مجاز به 
پرینــت ضمانت نامه نبــوده و فقط بعضی 
موسســات دارای مجوز این کار هستند و از 
این بابت هنوز هم تمامی فروشگاه های ما 
نمی توانند جواهرات را بــه صورت اینترنتی 
به فروش برســانند. رییــس اتحادیه طال 
و جواهر اصفهــان در ارتباط بــا فروش طال 
تصریح کرد: طال هم عیار مشــخص داشته 
و شرط اولیه کار ما برای فروش طال، پرینت 
فاکتور اســت و در این فاکتــور باید اجرت، 
قیمت قطعه طــال و ارزش افزوده توســط 
فروشــنده یک واحد دارای مجوز به صورت 
 مجــزا ثبت شــده و بــه مشــتری تحویل

 داده شود.
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مواجهه دستگاه قضا با مطالبه نیمی از مردم چهارمحال چگونه خواهد بود؟

بن-بروجن؛ پروژه ای به قدمت چهار دولت

سال هاست بیشتر استان های کشور به خصوص استان های فالت مرکزی 
و زاگرس جنوبی به خاطر افت محسوس میزان بارش ها دچار مشکالتی 
پیرامون کم آبی شدند.چهارمحال و بختیاری هم که روزگاری قطب تولید 
آب شیرین کشور بود و سرچشمه چندین رود بزرگ از جمله زاینده رود و 
کارون محسوب می شود متاســفانه امروز با مشکالت متعدد آبی دست 
و پنجه نرم می کند؛ برای مثال 31 طرح بــزرگ اقتصادی با چند هزار نفر 
اشتغال زایی در فاصله چندمتری زاینده رود اجازه برداشت آب ندارد و این 
طرح ها بعد از چندین سال هنوز در مرحله بررسی و پیگیری برای صدور 
مجوز هستند.یا مثال بسیاری از روستاهای شهرستان های اردل و لردگان 
آب شرب ندارند و با تانکر و زحمت بسیاری برای آنان آب تهیه می شود؛ یا 
شهرهایی مانند سفیددشت یا کاج در سه ماهه تابستان در بیشتر روزها آب 
شرب ندارند و در ساعات محدودی از نیمه شب آن هم برای یکی دوساعت 
آب در اختیارشان قرار می گیرد.نجابت مردم، ضعف رسانه ها در رساندن 
مشکل بی آبی مردم به مسئولین، سوءمدیریت در استان و دالیل دیگری 
باعث شده تا امروز خیلی از نخبگان حتی برخی از فعاالن حوزه آبی کشور 
مشکالت بی آبی مردم چهارمحال و بختیاری را باور نکنند و گمان کنند بام 
ایران همچنان قطب تولید آب شیرین کشور است!اما واقعیت چیز دیگری 
است.در ادامه  بخشــی از مصاحبه با رییس مجمع نمایندگان استان که 
قریب به دو دهه مســئولیت کمیته صیانت از آب را نیز بر عهده  دارد، آورده 

شده است:»در حدود 30 یا 40 سال گذشته آورد زاینده رود 2 میلیارد و 200 
میلیون مترمکعب بود، این میزان طی حدود 10 سال گذشته به یک میلیارد 
و 200 میلیون مترمکعب رسید و سال گذشته آورد این رودخانه تنها حدود 
400 میلیون مترمکعب بود؛ در این ســال ها توســعه برخی از استان های 
همجوار چند برابر شــد و به دنبال آن نیاز آبی آن هم بــاال رفت.« اما آنچه 
محل بحث این گزارش است مشــکل آبی قریب به 450 هزار نفر از مردم 
چهارمحال و بختیاری است که قرار است پروژه انتقال آب بن بروجن این 
مشــکل را حل کند؛ خط لوله ای که از بن آغاز می شود و شهرهای سامان، 

فرخ شهر، سفیددشت، شهرکرد، فرادنبه و بروجن را سیراب می کند.

مسیر طوالنی که پروژه بن_بروجن تا امروز 
در جلسات اداری طی کرده است

این پروژه اولین بار در سفر رییس دولت نهم به چهارمحال و بختیاری در 
جلسه هیئت دولت به عنوان یک پروژه ملی تصویب و در دولت دهم رسما 
کار لوله گذاری آن آغاز شــد.دولت یازدهم نیز برای دومین بار در هیئت 
دولت همان مصوبه دولت نهم را تصویب کرد و معاون اول رییس جمهور فاز 
دوم اجرای این پروژه را به صورت ویدئو کنفرانس کلنگ زنی کرد و تاکید 
کرد این پروژه باید طبق برنامه زمان بندی اعالم شده )یعنی تا پایان سال 
96( به بهره برداری برسد؛ البته وعده بهره برداری از این طرح را وزیر وقت 

نیرو در سال 95 نیز داده بود که محقق نشد.

بهانه تراشی هایی که مانع از اتمام بن-بروجن شد
عمده مسیر پروژه بن-بروجن در استان چهارمحال و بختیاری و حدود 110 
کیلومتر است، اما آبگیر و حدود چندصد متری در خاک یکی از استان های 
همجوار است که دادستان شهرستان مدت نســبتا زیادی دستور توقف 
این طرح را صادر کرده بود.بعد از پیگیری های مستمری که صورت گرفت 
بالخره بعد از یک دوره طوالنی ســاخت آبگیر مجددا آغاز شد و مجددا با 
دخالت مستقیم شورای امنیت کشور ساخت آبگیر کلید خورد که این بار 
اختالفات درون استان و درگیری استاندار و مدیرعامل آب منطقه ای مانع 

از پیشرفت کار شد.

امید مردم به دستگاه قضا
آنچه در این پروژه محســوس اســت موانع غیرمترقبه ای است که هر از 
گاهی اجرای این پروژه که مصوبه دو دولت متفاوت را دارد، به تعویق می 
اندازد و چندین ماه به یک بهانه ای از اجــرای این طرح ممانعت به عمل 
می آید؛ امید است با حضور رییس دستگاه قضا در چهارمحال و بختیاری 
 مشکل آب شــرب نیمی از مردم این اســتان با رفع مشکالت این پروژه،

 برطرف شود.

 اعطای تسهیالت صنایع دستی به مددجویان
 چهارمحال و بختیاری

مدیرکل کمیته امداد امــام خمینــی )ره( چهارمحال و بختیاری گفت: تســهیالت صنایع دســتی 
قرض الحسنه با بازپرداخت بلندمدت به مددجویان این نهاد پرداخت می شود.علی ملک پور با اشاره به 
اهمیت احیای صنعت فرش در میان مددجویان این نهاد اظهار داشت: رونق بازار فرش زمینه اشتغال 
و خودکفایی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد و دختران آن ها را فراهم می کند.وی با بیان 
اینکه مددجویان می توانند با مراجعه به حوزه اشتغال از مشاوره و آموزش شغلی بهره مند و جهت اخذ 
تسهیالت به صندوق امداد والیت معرفی شوند، افزود: از ابتدای امســال تاکنون یک میلیارد و 515 
میلیون تومان تســهیالت به بافندگان فرش، گلیم، تابلو فروش و صنایع دستی پرداخت شده است.

ملک پور بابیان اینکه فرش دستباف چهارمحال و بختیاری از گذشته به علت طرح، نقشه و رنگ های 
منحصر به فرد در بازار های داخلی و خارجی شهرت دارد، اضافه کرد: از ابتدای امسال 11۸ طرح بافت 
فرش، گلیم، تابلو فروش و صنایع دستی در مناطق شهری و روستایی اجرا شده که تا پایان سال تعداد 
این طرح ها براساس برنامه ریزی های انجام شده افزایش می یابد.وی با اشاره به ایجاد زمینه فروش 
محصوالت تولیدی مددجویان ادامه داد: صنایع دستی تولیدی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
استان از سوی راهبران شغلی و شــرکت صنعت آفرینان امداد خریداری و پس از فروش وجه آن به 

حساب مددجویان واریز می شود.

جریمه یک میلیارد و ۵۸۸ میلیون ریالی برای قاچاقچی 
لوازم یدکی خودرو

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: یک دستگاه خودرو سواری در حین کنترل 
محور دسترسی لردگان به بروجن در محل سه راهی گوشکی توسط ماموران انتظامی متوقف شد. 
محمدرضا عمرون افزود: در بازرســی از این خودرو محموله لوازم یدکی کشف و ضبط شد.عمرون 
اضافه کرد: پرونده برای رسیدگی به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان ارسال و 
پس از رسیدگی، متهم به دلیل حمل کاالی قاچاق و عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی به ضبط کاال و ضبط 
خودروی حامل بار قاچاق و پرداخت مبلغ یک میلیارد و 5۸۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

صدور 1۷ هزار و ۵00 پروانه چرای دام در چهارمحال و بختیاری
رییس اداره مرتع منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون از مساحت یک 
میلیون و 93 هزار هکتاری مراتع در استان برای 256 هزار هکتار طرح مرتع داری تهیه شده است.

فرامرز مردانی با اشــاره به صدور 1۷ هزار و 500 پروانه چرای دام در استان افزود: پروانه چرا، یک 
اجازه برای تعلیف 100 روزه دام دامدار است و هیچ حق و مشارکت دیگری ایجاد نمی کند، ولی طرح 
مرتع داری یک قرارداد ماده سه اســت، یعنی می توان به موجب آن از 10 تا 30 سال با مرتعدار قرار 
داد بست و طبق کتابچه طرح به عنوان مثال کشــت گیاهان دارویی انجام داد.مردانی اضافه کرد: 
امکان پرداخت تســهیالت کم بهره به مرتع داران نیز در قالب طرح مرتعداری وجود دارد.وی ادامه 
داد: طبق بند 20 فصل دوم اصالحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور که در تاریخ 
یازدهم مردادماه امسال به تایید ســازمان جنگل ها و مراتع کشور رسیده است تمامی مرتع دارانی 
که پروانه چرای دام دریافت می کنند، مکلف هســتند حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به تهیه 
طرح مرتع داری اقدام کنند.مردانی گفت: دارندگان پروانه های چرای دام )پروانه های مرتعداری( 
تا سال 139۸ باید حداکثر تا پایان سال 1400 نسبت به اجرای طرح مرتع داری اقدام کنند در غیر این 
صورت پروانه چرای دام آن ها فاقد اعتبار خواهد بود و ابطال می شود.وی افزود: این افراد باید پس 
از تقاضای طرح مرتع داری به اداره کل منابع طبیعی استان یا شهرستان ها، باید یک یا دو نماینده را 

به صورت رسمی و محضری به منابع طبیعی معرفی کنند.

خبر خوان

این پروژه اولین بار در سفر رییس دولت نهم به چهارمحال 
و بختیاری در جلسه هیئت دولت به عنوان یک پروژه 
ملی تصویب و در دولت دهم رسما کار لوله گذاری آن آغاز 
شد.دولت یازدهم نیز برای دومین بار در هیئت دولت 

همان مصوبه دولت نهم را تصویب کرد

بام ایران

حصر وراثت
6/70 آقا/خانم حســین واعظی فینی به شناســنامه شــماره 4539 به شرح 
دادخواست  به کالسه 1307 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا آل آقا به شــماره شناسنامه 54534 
درتاریخ 99/5/9 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1( میر سید محمد یثربی به کد ملی 0384393081. 
2( ســید محمد حســن یثربی به کد ملی 1260421831. 3( سید علی یثربی 
به کــد ملــی 1261737709. 4( فاطمه یثربی به کد ملــی 0384411861. 
5( زینب یثربــی به کد ملی 1260428494. 6( ســید محمد رضــا یثربی به 
کد ملــی 1262225930. 7( عالیــه یثربی به کد ملــی 0384426905. که 
همگی فرزندان متوفی می باشــند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت و یــک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی 
اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
 آگهی ظرف یــک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. 

م الف: 974967 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

6/71 آقا/خانم محمد مجیدی بیدگلی به شناســنامه شماره 1250270715 
 به شــرح دادخواست  به کالســه  1274/99 از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان آقــا علی مجیدی 
بیدگلی به شــماره شناســنامه 90 درتاریخ 99/3/22 اقامتــگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1( محمد 
مجیدی بیدگلــی ش.ش  1250270715 فرزند متوفــی. 2( مریم مجیدی 
بیدگلــی ش.ش 1262330981 فرزند متوفی. 3( حســین مجیدی ش.ش 
1261729684 فرزنــد متوفی. 4( کبــری دیمــی ش.ش 1262263972 
همســر متوفی. 5( رضــا مجیــدی بیدگلــی ش.ش 1260403068 فرزند 
متوفــی. 6( عبــاس مجیــدی بیدگلــی ش.ش 6199546016 فرزنــد 
 متوفی. 7( ایــران مجیــدی بیدگلــی ش.ش 6199563638 فرزند متوفی.
  8( توران مجیــدی بیدگلــی ش.ش 1261770511 فرزنــد متوفی. اینک

 بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه از متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
 ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صــادر خواهد شــد. 

م الف: 974973  قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان  
ابالغ رای

6/72 شــماره پرونده: 1392/97 شــماره دادنامــه: 208 -98/2/25 مرجع 
رسیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف لنجان، خواهان: سعید 
صالحی بــا وکالت وحید رحمتی ســاکن اصفهــان- خیابان شــیخ صدوق 
شــمالی- حد فاصل چهار راه وکال و شــیخ مفیــد- مجتمع ســرو- طبقه 
2- واحــد 7، خوانــده: فرهــان بهارلویی بــه نشــانی مجهــول المکان، 
خواســته: مطالبه، بتاریخ 1398/02/24  در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 
چهارم حقوقی شــورای حل اختــالف لنجان بــه تصدی امضــاء کنندگان 
 ذیل تشــکیل اســت. پرونده کالســه 1392/97 تحت نظر اســت. شورا با 
مالحظــه اوراق و محتویــات پرونده ختم رســیدگی را اعــالم و مبادرت به 
اتخاذ تصمیم ذیل مــی نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت 
آقای ســعید صالحی فرزند اصغر با وکالــت آقای وحید رحمتــی به طرفیت  
آقای فرهــان بهارلوئی فرزنــد امامقلی به خواســته صدور حکــم مبنی بر 

الزام خوانده بــه پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به اســتناد چک شــماره 
198547 عهده بانک ملت با احتســاب خســارت دادرســی و خسارت تاخیر 
تادیه، شــورا با عنایت به محتویــات پرونده و تصویر مصــدق چک مذکور و 
گواهینامه عدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال علیه و با توجه به اینکه 
وجود چک در ید خواهــان ظهور در اشــتغال ذمه و مدیونیــت خوانده دارد 
و با توجه به اینکــه خوانده دفاع و ایــرادی که موثر در ماهیت دعوی باشــد 
به عمل نیــاورده اند و با توجه بــه وصف تجریری چک، خواســته خواهان را 
ثابت تشــخیص، لذا مســتندا به مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی 
 تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون

 تجارت و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی 
از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت حق الوکاله وکیــل وفق تعرفه و پرداخت 
مبلغ 355/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررســید چک 80/01/30 لغایت زمان وصول محکوم به وفق شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس 
مدت 20 روز  قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرســتان 
لنجان می باشد. م الف: 974170 زیبا یوسفی قاضی شعبه چهارم حقوقی 

شورای حل اختالف لنجان
فقدان سند مالکیت

6/73 شــماره نامــه:139985602033001811-1399/06/02  نظــر 
بــه اینکــه ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ خانــه 
ز 71- اصلــی بمســاحت  بــه پــالک ثبتــی شــماره 218 فرعــی ا
 9/4 متــر مربــع واقــع در سرشــک جــزء بخــش 9 حــوزه ثبتــی نطنز 
به شــماره دفتر الکترونیک 139620302033001453 و تحت شماره چاپی 
968698 ســری د ســال 94 به نام بهمن رفیعی فرزند محمــد ثبت و صادر 
و تســلیم گردیده ســپس مالک بموجب درخواســت وارده 1399/05/29-
139921702033002858 منضم به دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود 
آن به شماره شناسه یکتا 13992155884000214 و رمز تصدیق 171895 
و شــماره 67234 مورخ 1399/05/28 که به تایید دفترخانه اســناد رســمی 
7 نطنز رسیده اســت  مدعی مفقود شدن ســند مالکیت مرقوم در اثر اسباب 
 کشی گردیده است و درخواست ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند

 لذا مراتب بــه اســتناد تبصره یــک اصالحی ذیل مــاده 120 آییــن نامه 
قانــون ثبت  در یــک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعــی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقــوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از 
تاریخ انتشــار این آگهی ظــرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمن 
ارائــه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ 
 نمایــد تا مراتــب صورتمجلس و اصل ســند مالکیــت به ارائه کننده ســند 
مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مهلت مقــرر اعتراضی نرســید یا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معاملــه ارائه نشــود اقدام به 
 صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 976442 

علی جوانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
فقدان سند مالکیت

6/74 شماره نامه:139985602033001812-1399/06/02  نظر به اینکه 
سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششــدانگ خانه به پالک ثبتی شماره 218 

فرعی از 71- اصلی بمساحت 9/4 متر مربع واقع در سرشک جزء بخش 9 حوزه 
ثبتی نطنز به شــماره دفتر الکترونیــک 139620302033001452 و تحت 
شماره چاپی 968697 سری د ســال 94 به نام پروین فهیم خلعت بری فرزند 
ابوالقاسم ثبت و صادر و تســلیم گردیده سپس مالک بموجب درخواست وارده 
1399/05/29-139921702033002858 منضم به دو برگ استشهادیه که 
امضاء شهود آن به شماره شناسه یکتا 13992155884000213 و رمز تصدیق 
642077 و شــماره 67233 مورخ 1399/05/28 که به تایید دفترخانه اسناد 
رسمی 7 نطنز رسیده است  مدعی مفقود شدن سند مالکیت مرقوم در اثر اسباب 
کشی گردیده است و درخواست سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
 به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 976855 

علی جوانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ رای

6/75 شــماره پرونده : 98 / 522 ش 4 ح  شــماره دادنامــه 99 / 98  تاریخ 
دادنامه 1 / 4 / 99 درخصوص دعوی خواهان  مختار خواجه عیدی فرزند امام 
قلی ســاکن گرگاب خ مطهری جنب آرایشــگاه بختیاری طالفروشی خواجه 
عیدی بطرفیــت خوانده حمید غالمــی مجهول المکان به خواســته مطالبه 
 مبلغ نود و پنــج میلیون ریال وجه یــک فقره چک به شــماره 75642 مورخ

 2 7 / 1 / 97 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات دادرسی شورای 
حل اختالف شهرگرگاب شعبه هفتم حقوقی شــاهین شهر بتاریخ 1 / 4 / 99 
پس از بررسی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید . شــورا با توجه به مالحظه مستندات ابرازی خواهان 
و احراز اشــتغال ذمه خوانده نســبت به خواهان دعوی خواهــان را محمول 
بر صحت تلقی   ومســتندا بــه مــواد 198 و 515 و 522 و 519 قانون آئین 
دادرســی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکــم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ یــک میلیون و صدو هشــتادو هفت هــزار و پانصد ریــال بابت هزینه 
دادرسی و با احتســاب تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک 97/1/27 تا زمان 
پرداخت در حق خواهــان صادر و اعالم می گردد که ایــن قرار ظرف 20 روز 
 پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی شــاهین شــهر خواهد بود .  
 م الف: 975626 غالمرضا شــکوهی قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف 

 شاهین شهر 
حصر وراثت

6/76 آقا/خانم زهرا شــاکری فینی به شناســنامه شــماره 3633 به شــرح 
دادخواست به کالسه 1101/99 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فخری رضوائیان  به شماره شناسنامه 
99 در تاریخ 99/4/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت: 1(محبوبه شــاکری فینی ش.ش 1261012607 
فرزند متوفی. 2( طاهره شــاکری فینی ش.ش 1262997615 فرزند متوفی. 
3(زهرا شــاکری فینی ش.ش 1261012615 فرزند متوفــی. اینک با انجام 

تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از 
 تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 976957 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

6/77 آقا/خانم ابوالفضل عسگری به شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست 
به کالسه 1141/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان زهرا عسگری به شــماره شناسنامه 1250690358 
در تاریخ 91/4/7 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است: 1(ابوالفضل عســگری ش.ش 1263256422 پدر 
متوفی. 2( جمیله جمالی ش.ش 1263264719 مــادر متوفی. اینک با انجام 
 تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یــک مرتبه آگهی
 می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد 

شد. م الف: 976959 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
ابالغ اجرائیه

6/78 نظر به اینکــه در پرونده کالســه 537/98 اجرای احکام شــوراهای 
حل اختالف شهرســتان لنجان حسب مفاد دادنامه شــماره 186 -99/2/20 
صادره از شعبه ســوم حقوقی محکوم علیه محمود حیدری محمدی محکوم 
به پرداخت مبلــغ 15/800/000 ریــال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
1/970/000 ریال بابت خســارت دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررســید چک 98/2/30 لغایت زمان وصول محکوم به وفق شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی در حق محکوم له و همچنین پرداخت نیم عشر 
اجرائی در حق صندوق دولت در حق محکوم له محســن کرباســیان گردیده 
است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان می باشد 
علیهذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا نامبــرده ظرف مهلت ده روز پس 
 از انتشار آگهی نســبت به اجرا مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام 

می گردد. م الف: 975493 شعبه سوم شورای حل اختالف لنجان 

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و مشاوره ســنجش امید زرین نوین 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 64610 

و شناسه ملی 14009143597 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موضوع شــرکت و ماده 2 اساسنامه شــرکت بشرح زیر تغییر 
یافت. - اجرا، نظارت، بازرسی و مشــاوره در نصب و راه اندازی کلیه پروژه ها 
 در زمینه صنایع فلزی و غیر فلزی - مطالعه و ارائــه خدمات فنی جهت تهیه 
طرح های توجیهی و امکانســنجی طرح ها - تاسیس شــرکت و خرید سهام 
شرکت ها و یا مشارکت در شرکت ها در زمینه صنایع فلزی و غیر فلزی و اخذ 
نمایندگی و واگذاری نمایندگی به موسسات، کارخانجات و شرکت ها - شرکت 
در مناقصه و مزایده های ملی و بین المللی ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و 
صدور مجوز نمیباشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای الزم اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )975940(
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افتتاح مرکز نیکوکاری »مداد رنگی« در اصفهان 
مرکز نیکوکاری »مداد رنگی« که به صورت تخصصی در زمینه آموزشی و فرهنگی فعالیت می کند 
برای حمایت از دانش آموزان نیازمند در اصفهان افتتاح شد.  این مرکز که سیصدمین مرکز نیکوکاری 

کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان 
اصفهان است، با همت خیران فعال در 
زمینه های فرهنگی و آموزشی راه اندازی 
شــده و به عنوان ســتاد هم اندیشی و 
راهبری فرهنگی دیگر مراکز نیکوکاری 
فرهنگــی، فعالیت خواهــد کرد.کریم 
زارع، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان اصفهان در آیین افتتاح این 
مرکز، با تاکید بر اهمیت گسترش مراکز 
نیکوکاری برای این نهاد، اظهار کرد: هدف 

از تاسیس و گسترش این مراکز واگذاری کار مردم به مردم است و تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده 
که اعتماد به مردم در زمینه واگذاری امور به آنها، راهگشا و مفید است.وی با اشاره به اینکه بسیاری از 
مشکالت اقتصادی ریشه در کمبودهای فرهنگی دارند، گفت: مرکز نیکوکاری مداد رنگی قوه عاقله 
مراکز نیکوکاری در زمینه فرهنگی خواهد بود و وظیفه آن شناسایی و پرورش ظرفیت های فرهنگی 

آنها و به کارگیری در مسیر خدمت به مددجویان و نیازمندان است

برکناری خاطیان حبس کودکان کار در شاهین شهر
مدیر کل بهزیستی استان ضمن عذرخواهی ، از برکناری خاطیان حبس کودکان کار در شاهین شهر 
از سمت خود خبر داد.مدیر کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه متاسفانه طرح ضربت جمع 
آوری کودکان کار در روز تعطیل اجرا شد، گفت: این کودکان در زیر زمینی که شرایط مناسبی داشت، 
اما با توجه به شیوع کرونا دستورالعمل های بهداشتی در آن رعایت نشده بود، نگهداری شدند.مرضیه 
فرشاد با بیان اینکه زمانی که شــهروندان متوجه فریاد کودکان برای کمک شدند، الزم بود با رییس 
بهزیستی شهرستان تماس گرفته شود نه با آتش نشانی افزود:خاطیان حبس این کودکان به شورای 
رسیدگی تخلفات معرفی شدند.وی با اشاره به اینکه ۱۶ دستگاه در موضوع جمع آوری کودکان کار 
همکاری دارند از مردم درخواســت کرد به کودکان کار کمک مالی نکننــد و کمک های مالی خود را 
به خیریه هایی که در این زمینه فعالیت دارند، تحویل دهند.فرشــاد با بیان اینکه از مردم و کودکان 
عذرخواهی می کنم، گفت: پذیرای این کودکان و خانواده هایشان برای ارائه خدمات حمایتی هستم.

کالس های علوم پزشکی اصفهان از 22 شهریور آغاز می شود
قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: کالس های درس این دانشگاه از بیست 
و دوم شهریور جاری آغاز می شود و مبنای ارائه دروس نظری به صورت مجازی است.علیرضا ایرج پور 
افزود: سال تحصیلی ۱۳۹۹ -۱۴۰۰ از پانزدهم شهریور جاری با ثبت نام دانشجویان و انتخاب واحدهای 
درسی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز شد و کالس های درس نظری به صورت مجازی از بیست 
و دوم شهریور برگزار می شود.وی با بیان اینکه همه کالس های دروس نظری در ترم تحصیلی نخست 
امسال به صورت مجازی برگزار می شود، خاطرنشان کرد: در ترم دوم سال تحصیلی با توجه به شرایط 
ناشی از شیوع بیماری کرونا درباره حضوری یا غیر حضوری شدن آنها تصمیم گیری می شود.ایرج پور با 
تاکید بر اینکه زیرساخت های الزم برای برگزاری کالس های مجازی در این دانشگاه فراهم شده است، 
اضافه کرد: تالش بر این است تا حداقل یک چهارم کالس های نظری مجازی به صورت آنالین برگزار شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در دانشگاه علوم پزشکی، رشته های عملی و کارآموزی بسیاری داریم و 
نمی توان آنها را به صورت غیر حضوری برگزار کرد برنامه ریزی الزم برای چگونگی ارائه آنها نیز شده است.

دانش آموزان تلفن همراه و تبلت ندارند، سرویس های مدرسه ساماندهی نشده اند و تصمیمات متناقض ادامه دارد؛

تصمیم کبری بگیر!

والدیــن و دانــش آمــوزان در حالی به  پریسا سعادت
استقبال سال جدید تحصیلی رفتند که در 
اصفهان همچنان بالتکلیفی در مورد زمان شروع به کار مدارس و حضور 
فیزیکی دانش آموزان در فضای تحصیلی و حتی نوع و چگونگی این 
حضور وجود دارد. اگر چه هفته گذشــته و در کمتر از 2۴ ساعت مانده 
به شروع مدارس اســتانداری اصفهان در تصمیمی دیر هنگام شروع 
مدارس در چهار شهرســتان استان از جمله شــهر اصفهان را به دلیل 
شرایط وخیم کرونا یک هفته به عقب انداخت؛ اما هنوز برخی از مسائل 
بدون هماهنگی و ارائه برنامه روشــنی از ســوی آموزش و پرورش و 

سایر نهادهای متولی در اصفهان باقی مانده است.
 در حالی که هنوز مشخص نیست آیا سیستم کالس های زوج و فرد 
و گروه بندی های دانش آموزان در مدارس اجرا خواهد شــد یا همه 
محصالن موظف به حضور در کالس ها خواهند بود، تکلیف سرویس 
مدارس، نوع برگــزاری کالس ها و البته رعایت تمهیدات بهداشــتی 
 مشــخص نیســت. آنگونه که رییس پلیس راهور اســتان اصفهان

 گفته است: با توجه به شــیوع بیماری کرونا در سال تحصیلی جدید 
سرویس های مدارس استان اصفهان هنوز ساماندهی نشده اند.

سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به وضعیت مبهم سال تحصیلی 

جدید اظهار داشت: هنوز سرویس های مدارس ساماندهی نشده اند 
و چنانچه از هفته آینده کالس های مدرســه درشهر اصفهان به صورت 
حضوری برگزار شد، والدین باید نســبت به تردد دانش آموزان اقدام 
کنند.وی افزود: به نظر می رسد والدین رغبتی برای آموزش حضوری 
فرزندان شان نداشته باشــند با این وجود به علت ساماندهی نشدن 
سرویس های مدارس ممکن است با افزایش ترافیک در هفته آینده 

مواجه شویم.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با تاکید بر وضعیت مبهم ســال 
تحصیلی جدید تصریح کرد: تمام تالش ما بر این اســت با تمام قوا 
مانع بروز مشــکلی در تردد دانش آموزان در مدارس شویم. از سوی 
دیگر در حالی که در روزهای اخیر وزیر آموزش و پرورش نســبت به 
حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس تاکید کرده و مدیران را ملزم 
به پیگیری غیبت دانش آموزان کرده بود، مدیر کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان چند روز پیش در مصاحبه ای عنوان کرد شــیوه نامه 
جدیدی به همه کشــور ابالغ شــده که اصل بر باز بودن تمام مدارس 
اســت. خانواده ها باید بدانند که مدارس باز می شــود؛ اما الزامی به 

حضور دانش آموز نیست. 
وی در ادامه گفت: خانــواده هایی که دغدغه ســالمت فرزند خود را 

دارند می توانند فرزندشــان را به مدرسه نفرستند و به هیچ وجه غیبت 
نمی خورند؛ امــا کادر آموزش باید در مدرســه حاضر باشــند مگر در 
شرایطی که ســتاد ملی مقابله کرونا اعالم کند پرخطر است و تعطیل 

شود.
 اعتدادی ابراز داشت: یکی از دالیلی که اعالم شده مدارس باز باشد، 
دانش آموزانی هســتند که دسترســی به تلفن هوشــمند و اینترنت 
ندارند؛ توصیه نمی کنیم که خانواده ها برای هر دانش آموز تلفن همراه 
تهیه کنند. به جهت تجربه ســال گذشــته هماهنگی ها انجام شده تا 

کالس های مجازی بیشتر بعد از ظهر ها برگزار شود.
 به نظر می رســد با توجه به شــرایط ناپایدار و پیش رونــده کرونا در 
اســتان اصفهان، نمی تــوان تا مدت هــا انتظار شــرایط پایداری در 
اســتان داشــت. بر اســاس اعالم آموزش و پرورش، نحوه تعیین 
وضعیت مناطق اســتان از لحاظ شــیوع کرونا به این صورت خواهد 
بود که جمعه پیش از آغاز هفته، وضعیت توســط شــبکه بهداشت و 
درمان هر شهرســتان اعالم خواهد شــد و تصمیم در مورد  نحوه ارائه 
تحصیل، اتخاذ می شــود. بنابر این بــرای اطالع از  رفتــن یا نرفتن 
 دانش آموزان به مدرســه، خانواده ها باید منتظــر اعالمیه های عصر 

جمعه باشند!

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 
گفت:حساسیت شهروندان اصفهانی در استفاده 
از ماســک و رعایت فاصله گــذاری اجتماعی کم 
شده که این امر بســیار خطرناک است و موجب 
افزایش شــیب ابتــال بــه کرونامی شــود.آرش 
نجیمی با اشــاره به چهار بیمارســتان معین کرونا 
از ابتدای شــیوع ویروس کووید ۱۹ اظهار داشت: 
بیمارســتان های غرضی، امین، خورشید و عیسی 
بن مریم از ابتدا به بیماران کرونا تخصیص یافت.

وی بیان داشــت: بیمارســتان الزهرا بــه بیماران 

مبتال به کرونا تخصیص یافته است و دانشجویان 
علوم پزشکی به بیمارســتان های خورشید و امین 
منتقل شدند.نجیمی با اشاره به اینکه بیمارستان 
عیســی بن مریم با تمام ظرفیت مجدد به چرخه 
بیمارســتان های مرجع کرونا وارد شــده اســت، 
تصریح کــرد: بیمارســتان الزهرا و بیمارســتان 
شــریعتی با نصــف ظرفیــت در مــدار مراقبت و 
درمان بیماران مبتــال به کرونا قرار گرفته اســت.

وی با اشاره به کاهش حساســیت شهروندان در 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
گفت: در شرایط حاضر استفاده از ماسک و رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی باید بخش جدایی 
ناپذیر سبک زندگی مردم شود که متاسفانه هرگاه 
این عدم حساســیت پدیدار شده، شــیب نمودار 

مبتالیان به کرونا افزایش خواهد یافت.سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: از نیمه 
تیرماه با تاکید بر استفاده همگان از ماسک سرعت 
و شــدت ابتال به کرونا در اســتان اصفهان کنترل 
شد.وی افزود: متاســفانه از شــهریورماه شاهد 
عادی ســازی رفتار افراد جامعه نسبت به بیماری 
کرونا هســتیم که در عدم اســتفاده شهروندان از 
ماسک در سطح جامعه مشــهود است.نجیمی با 
هشدار اینکه عادی سازی نسبت به بیماری کرونا با 
آمدن پاییز و تجمعات غیرضروری می تواند شیب 
کرونا در اســتان اصفهان را دوچنــدان کند، گفت: 
چنانچه استفاده از ماسک توســط شهروندان به 
 صورت جدی دنبال نشود پاییزی فاجعه آمیزتر از

 پیش بینی ها در انتظار ماست.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

کاهش حساسیت شهروندان اصفهانی در استفاده از ماسک

با  رییس پلیس راهور استان اصفهان گفته است: 
توجه به شیوع بیماری کرونا در سال تحصیلی جدید 
سرویس های مدارس استان اصفهان هنوز ساماندهی 

نشده اند

تجمع دانشجویان 
دانشگاه های تهران مقابل 

سازمان خصوصی سازی
 جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه های 
تهران در اعتراض به خصوصی ســازی ها 
گذاری هــای غیراصولــی مقابــل  و وا
ســازمان خصوصی ســازی تجمع کردند.

این دانشجویان در نظر داشــتند تا پایان 
وقــت اداری مقابل ســازمان خصوصی 
 سازی منتظر بمانند تا مسئولی پاسخگوی 

آنان باشد.

كالهبرداری مجازی با وعده ازدواج 
زنی که با سوء اســتفاده از شــبكه اجتماعی تلگرام با وعده ازدواج اعتماد شاكی را جلب كرده و 
مبلغ 8 ميليون ريال از وی كالهبرداری كرده بود،توسط ماموران پليس فتای شهرستان خمینی 
شهر، شناسايي و دستگير شد. سرهنگ 
غالمرضا براتی با اعالم جزییات بيشتر 
اين خبر گفــت: در پی شــكايت يكی 
از شــهروندان مبنی بر اينكــه مبلغ 8 
ميليون ريال بــه صورت غيــر مجاز از 
حساب بانكی وی سرقت شده ، بررسی 
موضوع در دستور كار پليس فتای اين 
فرماندهی قرار گرفت.وی اظهار داشت:  
شاكی مدعی بود در شــبكه اجتماعی 
تلگرام با زنی آشــنا شــده كه باترفند 
ازدواج از من درخواســت قرض كرد و من هم مبلغ 8 ميليون ريال به حســابش واريز کردم که 
بعد متوجه شــدم تلفنش را جواب نمی دهد و از من سوء استفاده كرده است.سرهنگ براتی در 
ادامه تصريح کرد: با به کارگيری روش های تخصصی این متهمه شناســايی و دستگير شد.وی 
تصريح کرد: متهمه در بازجويی های به عمل آمده به بزه ارتکابي اعتراف و پس از تشکيل پرونده 
مقدماتی برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شــد.فرمانده انتظامی شهرستان 
خمينی شهر در پايان به عموم شهروندان توصيه کرد : يكی از ترفندهای کالهبرداری  اينترنتی اين 
است که مجرمان، طعمه های خود را در شبکه های اجتماعی و چت روم ها شکار می کنند با دادن 
وعده هايی مانند ازدواج، اطالعات شخصی کاربران را به دست آورده و با تهديد از طعمه های خود 

اخاذی می کنند.

دستگیری باند سارقان جهیزیه زوج جوان
باند ســارقان جهیزیــه زوج جــوان دســتگیر شــدند.فرمانده انتظامــی شهرســتان اصفهان 
گفت: هفته گذشــته بیــش از ۱۰ ســارق با ۱۵ فقره ســرقت دســتگیر شــدند که یکــی از این 
ســرقت ها مربوط بــه جهیزیه یــک زوج جوان بــوده است.ســرهنگ محمدرضا خدادوســت 
 افزود: با شــکایت زوج جــوان و تحقیقات نیــروی انتظامی مخفی گاه ســارقان شناســایی و 

دستگیر شدند.

با اجرای طرح مقابله با خودروهای سواری حامل کاالی قاچاق صورت گرفت؛

کشف 33 میلیارد ریال کاالی قاچاق در اصفهان
بیــش از ۳۳ میلیارد ریــال کاالی قاچــاق از 2۳ خودروی شــوتی و کامیون در اصفهان کشــف 
شد.جانشین فرماندهی انتظامی اســتان گفت: با اجرای طرح سراســری مقابله با خودرو های 
سواری و وانت بار تیزروی حامل کاالی قاچاق موسوم به خودرو های شوتی در استان، ۱۶ خودروی 
 شــوتی و هفت کامیون حامل کاالی قاچاق در اصفهان کشــف و متوقف شد.سرهنگ محمدرضا 
هاشمی فر افزود: در این طرح ازجمله هزار و ۱۴۳ دســتگاه لوازم خانگی، ۶۱۳ دستگاه تجهیزات 
رایانه ای، ۱2۵ هزار و ۴۰ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، حدود هفت هزار انواع لوازم یدکی خودرو و 
ابزار آالت صنعتی، ۷۱ دستگاه ماینر، 8۷8 کیلوگرم زغال بلوط، سه هزار و ۴۹۰ کیلوگرم چوب بلوط 
کشف شد.جانشین فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان افزود:این کاال های قاچاق با ارزش ۳۳ 
میلیارد و ۷۱8 میلیون ریــال پس از اقدامات قانونی به اداره اموال تملیکی تحویل شد.ســرهنگ 
محمدرضا هاشمی فر افزود: در این طرح ۳۷ قاچاقچی کاال دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع 

قضایی تحویل داده شدند.

با مسئولان جامعه
س: ایمنا

عک

وز عکس ر

عکس: تسنیم

خبر روزناجا

وزیر کار  اعالم کرد:

افزایش ضریب پوشش 
بیمه در صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از افزایش 
ضریب پوشــش بیمــه در صنــدوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روســتاییان و عشایر 
خبر داد. محمد شریعتمداری، ضمن اعالم 
خبر پوشــش بیمه یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
خانوار روستایی فاقد بیمه اجتماعی گفت: با 
این اقدام ضریب پوشش بیمه ای در صندوق 
بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و 
عشــایر صد و پنجاه درصد افزایش یافت.

وی ادامــه داد: تمامی روســتاییان تحت 
پوشش بهزیســتی، قالیبافان فاقد بیمه، 
زنان سرپرســت خانوار روستایی، شاغلین 
در صنایع دســتی روســتایی، مددجویان 
روستایی تحت پوشــش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( تحت پوشــش این بیمه قرار 

می گیرند.
شریعتمداری تصریح کرد: برای اولین بار، 
با تالش و همراهی نوبخت رییس سازمان 
برنامه و بودجه، پوشــش بیمــه اجتماعی 
برای گروه های خاص بــه صورت رایگان در 
سال اول محقق شــد.وی افزود: بر اساس 
موافقت ســازمان برنامــه و بودجه، دولت 
پرداخت حق بیمه کامل این افراد را برای یک 
سال برعهده خواهد داشت.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ادامه داد: مبنای پرداخت حق 
بیمه در صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روســتاییان و عشــایر ۱۵ درصد است که 
از این میزان ۵ درصد توســط شخص و ۱۰ 
درصد باقی مانده را دولت پرداخت می کند.

وی تاکید کرد: دولت با نگاه ویژه مســائل و 
موضوعات جامعه روســتایی و عشایری را 
مورد توجه قرار می دهد و مســئله بیمه این 
اقشار با تالش های صورت گرفته در صندوق 
بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و 
عشــایر به صورت ویژه دنبال می شــود. بر 
همین اســاس زمینه پوشــش بیمه برای 
یک میلیون و چهارصد هزار خانوار روستایی 

محروم از بیمه فراهم شده است.

شهرداری زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه ۵/۱۵۶/ش مورخ ۹۹/۴/۱۹ شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش یک 
قطعه پالک با کاربری مسکونی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد مزایده تا روز یکشــنبه مورخ ۹۹/۷/۶ به شهرداری زیباشهر واقع در بلوار امام خمینی )ره(، 

میدان امام حسین )ع( خیابان امامزادگان مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام  و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۷/۷ 

پیشنهاد خود را تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری )واحد حراست( نمایند.

آگهی مزایده

مصطفی رحیمی - شهردارم الف:979308



کاپیتان تیم دو و میدانی سپاهان:

بدشانسینیاوریم،قهرمانمیشویم
کاپیتان تیم دو و میدانی سپاهان در خصوص شرایط فنی مرحله اول لیگ دو و میدانی، اظهار کرد: مرحله اول مسابقات لیگ برگزار شد و کیفیت و نحوه برگزاری آن مانند 
سال گذشته بود و در حالت کلی شرایط فنی خوبی داشت.رضا قاسمی  در ارتباط با امکانات و پیست مسابقات، ادامه داد: آفتاب انقالب پیست استاندارد و مناسبی است، 
اما تنها بدی آن وجود باد منفی در برخی مواقع، رکوردها را خراب می کند.قاسمی با اشاره به شناخت دیگر رقیبان و قهرمانی سپاهان، خاطرنشان کرد: اگر بدشانسی 
نیاوریم و ورزشکاران ما مصدوم نشوند به احتمال زیاد سپاهان قهرمان خواهد شد. امسال همه دو و میدانی کاران تیم شرایط خوبی دارند و برای مراحل دوم و سوم 
آماده می شویم.دونده تیم ملی ایران در ارتباط با حمایت های باشگاه سپاهان از تیم دو و میدانی، افزود: خدا را شکر امسال سپاهان قوی تر از سال گذشته و با بودجه ای 
خوب وارد لیگ شده است و امیدوارم که امسال نیز قهرمان شویم.قاسمی در رابطه با رکوردشکنی فرزانه فصیحی دیگر دونده تیم سپاهان، ادامه داد: فصیحی یکی از 

دونده های خوب اصفهان است که رکورد لیگ باشگاهی را شکست و اگر به همین روند ادامه دهد می تواند ورودی المپیک را کسب کند.
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تمدیدقرارداد»شهباززاده«باباشگاهسپاهان
سجاد شهباززاده که قراردادش با سپاهان به اتمام رسیده بود، با درخواست محرم نویدکیا، قراردادش 
را یک فصل دیگر تمدید کرد.محرم نویدکیا بعد از مذاکراتی که با شــهباززاده داشــت، درخواست 
خود را برای ادامه حضور وی در ســپاهان اعالم کرد و نهایتا در جلسه ای که شهباززاده با مدیرعامل 
و اعضای هیئت مدیره باشگاه ســپاهان داشــت، قرارداد خود را یک فصل دیگر با طالیی پوشان 

اصفهان تمدید کرد.

سنگاندازیباشگاهتراکتوربرایجدایی»حاجصفی«
یک سایت یونانی مدعی شد باشگاه تراکتور از پرداخت مطالباتش به احسان حاج صفی و دادن رضایت 
به این بازیکن برای پیوستن به تیم آریس خودداری می کند.ســایت »sfina« یونان دلیل تاخیر در 
پیوستن احسان حاج صفی ملی پوش فوتبال ایران به تیم آریس را فاش کرد.این سایت اعالم کرد تاخیر 
در پیشرفت مذاکرات و امضای قرارداد حاج صفی با تیم آریس به این خاطر است که باشگاه تراکتور به 
این بازیکن بدهکار است و از پرداخت مطالبات این بازیکن خودداری می شود. دو طرف در حال تالش 
برای دستیابی به توافق هستند. تراکتور به حاج صفی تعهد داده بود در صورتی که پیشنهاد اروپایی داشته 
باشــد او را آزاد خواهد کرد ولی انتقال او به تیم آریس هنوز نهایی نشده است.طبق ادعای این سایت، 
اطرافیان حاج صفی و ایجنت این بازیکن خوش بین هســتند که این پروسه روند خود را طی خواهد 
کرد ولی واقعیت این است که حتی اگر حاج صفی آزاد شــود و به تیم آریس بیاید، حضور او در مرحله 
مقدماتی لیگ اروپا زیر سوال می رود چون فرصت چندانی برای ارسال اسامی تیم باقی نمانده است.

رضایتنامهایکهیکمیلیاردگرانترشد
محمد حســین مرادمند، مدافع شهرخودرو چند روز پیش با باشــگاه استقالل قرارداد امضا کرد 
اما بالفاصله بعد از عقد قرارداد در هتل آزادی با استقاللی ها راهی باشگاه پرسپولیس شد.ظاهرا 
مرادمند تصمیم داشته به احترام گل محمدی که سرمربی وی در شهرخودرو بوده او را ببیند و به 
وی اعالم کند که با استقالل قرارداد بسته اما وقتی به باشگاه پرسپولیس می رود متوجه می شود 
گل محمدی راهی تمرین شــده اســت. این اقدام مرادمند و البته مصاحبه وی بعد از خروج از 
باشگاه پرسپولیس باعث شــد همه تصور کنند این بازیکن هنوز با باشگاهی قرارداد امضا نکرده 
است.از طرفی قرار بود عکس مردادمند با مدیرعامل استقالل تا زمان صدور رضایت نامه وی منتشر 
نشود؛ اما بی اخالقی صورت گرفته توسط یکی از حاضران در جلسه عقد قرارداد باعث شد تا تصویر 
این بازیکن کنار سعادتمند منتشر شود و همین موضوع باعث واکنش مالک باشگاه شهرخودرو 
شده است.در شرایطی که قرار بود رضایت نامه محمد حســین مرادمند با رقم یک و نیم میلیارد 
تومان برای استقالل صادر شود؛ اما به یکباره این رقم توسط مالک شهرخودرو افزایش پیدا کرد. 
ظاهرا حمیداوی برای صدور رضایت نامه این بازیکن مبلغ 2.5 میلیارد تومان درخواســت کرده 
و حاال این بازیکن مجبور اســت برای جدایی خود مبلغی بیش از یک میلیارد تومان را خودش 
بپردازد.مرادمند، واسعی و مظاهری که جزو بازیکنان جدید استقالل محسوب می شوند با توجه 

به بدهی استقالل به وینفر شفر نمی توانند آبی پوشان را در لیگ قهرمانان آسیا همراهی کنند.

AFCبازتابتمدید»رسن«باپرسپولیسدرسایت
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا  خبر تمدید قرارداد بشار رسن، هافبک عراقی با باشگاه پرسپولیس 
را بازتاب داد.سایت AFC نوشت: بشــار رســن به تمام پیش بینی ها پایان داد و درحالی که قرار 
بود به یک باشگاه قطری منتقل شــود،  در نهایت تصمیم گرفت قراردادش را با پرسپولیس تمدید 
 کند. رســن در ســال 2۰۱۷ به پرســپولیس آمد و به همراه این تیم ۳ بار قهرمانی در لیگ ایران را 

تجربه کرد.

 تداوم مذاکرات استقاللی ها با استراماچونی با وجود ممنوعیت جذب مربیان خارجی؛

قانونی که نادیده گرفته می شود

بازگشت اســتراماچونی به اســتقالل در  سمیهمصور
شرایطی طی روزهای گذشته در صدر اخبار 
رسانه های ورزشی قرار گرفته است که قانون منع جذب بازیکنان و مربیان 
خارجی از سوی سازمان لیگ اعالم شده و مسئوالن فدراسیون فوتبال و 
حتی وزارت ورزش بــا جدیت تاکید کرده اند که جــذب بازیکن و مربی 
خارجی جدید به دلیل شرایط اقتصادی کشور ممنوع است.آبی پوشان 
پایتخت که دست شان از جام قهرمانی رقابت های جام حذفی نیز باز ماند 
به شدت پیگیر مذاکرات با مربی ایتالیایی هستند تا او  را برای نشستن 
روی نیمکت استقالل متقاعد کنند. شنیده می شود که مسئوالن باشگاه 
استقالل مذاکرات شان با استراماچونی را پیش از برگزاری دیدار فینال 
رقابت های جام حذفی آغاز کرده بودند. سرمربی سابق استقاللی ها با 
وجود اینکه تنها مدت کوتاهی سکان هدایت آبی پوشان را بر عهده داشت 
اما هنوز در قلب هواداران این تیم جای دارد و بازگشت وی به استقالل به  
یکی از مطالبات اصلی آنها از مسئوالن این باشگاه طی روزهای گذشته 
تبدیل شده و گویی که این مربی جنتلمن، سال هاست که لباس آبی با دو 
ستاره را بر تن داشته است.اگرچه عملکرد خوب استراماچونی در دوران 
حضور در اســتقالل دلیل مطالبه هواداران برای بازگشــت او به این تیم 
هســت؛ اما موضوع بازگشــت مربی ایتالیایی به نیمکت آبی ها برای 

مسئوالن باشگاه استقالل از جنبه دیگری حائز اهمیت است. آنها مدعی 
شده اند که اگر استراماچونی به استقالل باز گردد با دستمزدی که می گیرد 
مبلغی کمتر از خسارت ناشــی از فسخ قرارداد ســال گذشته اش به او 
پرداخت خواهند کرد؛اما اگر او باز نگردد تمام طلبش را از این تیم وصول 
می کند و در نهایت مبلغ بیشتری خســارت ارزی وارد می شود. این که 
استراماچونی بابت شکایت فصل قبل  چقدر از استقالل باید دریافت کند 
و یا این که باشگاه برای قرارداد جدیدش چقدر به او پیشنهاد داده هنوز به 
طور دقیق مشخص نیســت، اما رقم هر چه باشد، طبیعتا استراماچونی 
مجانی کار نمی کند و اگر فرضا قرار باشــد با خانه ماندن و پیگیر شــدن 
شکایت حقوقی خود n  تومان از اســتقالل بگیرد، مسلما راضی نخواهد 
شد که یک سال دیگر آن هم با شرایطی که یک بار تجربه کرده در ایران کار 

کند و در نهایت مبلغی کمتر از این n تومان را دریافت کند!
با ضرری که فوتبال ایران در پرونده ویلموتس کرد و خســارت هنگفتی 
که به بیت المال رسید، مشخص نیست چرا هنوز مسئوالن استقالل بر 
بازگشت اســتراماچونی اصرار دارند و به خیال خودشان می خواهند از 
وارد آمدن خسارت به این باشگاه جلوگیری کنند. ۳ هفته پیش بود که 
حکم فیفا درباره پرونده شــکایت مارک ویلموتس از فدراسیون فوتبال 
کشورمان و درخواست دریافت غرامت ۶ میلیون و 2۰۰ هزار دالری اش 

به ایران ارسال شد و جامعه ورزش را در شوکی بزرگ فرو برد.در کنار این 
موضوع نباید از بحث قانون منع جذب بازیکن و مربی خارجی گذشت، 
قانونی که رییس کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال تاکید دارد مسئوالن 

وزارت ورزش سخت به دنبال اجرایی کردن آن هستند.
جمشید نورشرق  که با برنامه رادیویی »تهران ورزشی« گفت وگو می کرد،  
اظهار داشت: »مسئوالن باشگاه استقالل با توجه به آگاهی که به شرایط 
باشــگاه دارند و اینکه رییس مجمع آنها وزیر ورزش و جوانان اســت، 
باید به مرجــع باالتر خود نگاه کنــد، چون آنها مدیــران منصوب وزارت 
هستند و نمی توانند خودشــان تصمیم بگیرند. روز دوشنبه معاون وزیر 
ورزش مصاحبه و اعالم کرد که این تصمیم از نظر ما هم قابل اجراست. 
وقتی صاحب و متولی باشــگاه های دولتی هم این عقیــده را دارد، آیا 
مدیران منصوب این دو باشــگاه می توانند چنیــن تصمیمی بگیرند؟ 
بگویند تمام توفیقات ما منوط به برگشــتن استراماچونی است و ببینید 
دیگران نمی گذارند!  اگر اصرار دارند که از این مربی اســتفاده کنند باید 
درخواست شــان را بدهند تا آن مرجعی که تصمیــم بر ممنوعیت جذب 
بازیکن و مربی خارجی گرفتــه، این تصمیم را برای تمام باشــگاه ها از 
درجه اعتبار ساقط کند. اینکه بگوییم فدراسیون فوتبال پرفشار به دنبال 

برنگشتن استراماچونی است، درست نیست.«

اردوی تیم ملــی کاراته از اواســط مهرماه با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی آغاز خواهد شد.شــهرام 
هروی در خصوص برگزاری  اردوهای تیم ملی کاراته 
و رعایت پروتکل های بهداشتی گفت: اولین چیزی 
که برای ما اولویت دارد، سالمتی نفرات  کاراته است 
و باید فضایی را ایجاد کنیم که بتوانند ایمن تمرین 
کنند. در حال بررسی شرایط هستیم و فدراسیون 
هم پیگیر آن اســت. ما هم طبق برنامه خودمان و 
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، از اواســط مهر اردوها را 
اســتارت می زنیم و از آبان هم منسجم تر خواهیم 
شد.وی ادامه داد: اولین مسابقاتی که در آن برای 
انتخابــی المپیک باید شــرکت کنیم، مســابقات 
مراکش است که اواخر فروردین برگزار می شود. ما 
با بچه ها ها در ارتباط هستیم و مشکلی وجود ندارد. 
فضایی هم به وجود می آمــد که به صورت انفرادی 

تمریــن می کردیم. البتــه بچه ها آنقــدر حرفه ای 
هستند که می دانند کجا قرار دارند و تمرینات خود 
را انجام می دهند. فرصتی هم پیــش آمد که تیم 
ملی کاراته با توجه به مسابقات زیاد سال گذشته، 

استراحتی را داشته باشد.
ســرمربی تیم ملی کاراته در پاســخ به این سوال 
که مکان اردوها کجا خواهد بود، گفت: فدراســیون 
رایزنی می کند کــه در آکادمی ملی المپیک تمرین 
کنیم، اما ظاهرا هتل آنجا در دست تعمیر است و اگر 
آنجا نشد، مهمانسرای نصرت را انتخاب می کنیم. 
اگر این دو هم نشد در یکی از استان ها که ظرفیت 
داشته و از لحاظ کرونا سفید، برگزار می کنیم. نکته 
مهم شرایط بازیکنان است که دغدغه آن را داریم.

وی در مورد اینکه کاراته پروتکل های بهداشــتی را 
ارائه داده است، عنوان کرد: بله، فدراسیون این کار 

را انجام داده اســت و از این بابت مشکلی نداریم.
هروی با اشــاره به تعداد نفراتی که به اردو دعوت 
می شوند، گفت: در حال حاضر پورشیب و گنج زاده 
که ســهمیه را کســب کرده اند به همراه مهدی زاده 
و بهمن عســگری حضور خواهند داشــت و سعی 
می کنیم چند نفر دیگــر را به عنوان حریف تمرینی 
دعوت کنیم. برنامه تمرینی مان هم مشخص است 
و فقط شرایط ناخواســته ای که پیش می آید یک 
مقدار به هم می ریزد، اما در مجموع برای کســب 

سهمیه و المپیک برنامه ریزی کرده ایم.

برپایی اردوی تیم ملی کاراته از اواسط مهر؛

شروعبرایالمپیک

خبر روز

»آلگری«گزینههدایتتیمملیهلند
بعد از روزهای فوق العاده خوب هلند با رونالد کومان، این ســرمربی نهایتــا چند روز پیش از تیم 
ملی کشورش جدا شــد و هدایت بارســلونا را بر عهده گرفت.بعد از جدایی کومان حاال این روزها 
دوایت لودویگــز  روی نیمکت الله های 
نارنجی می نشــیند؛ اما به نظر می رسد 
که این موضوع کامال موقتی خواهد بود. 
در این بین گفته می شــود که هنک تن 
کاته گزینه مورد عالقه فدراسیون فوتبال 
هلند محسوب می شود؛ اما حاال اسکای 
اسپورتس از یک نام جدید برای بر عهده 
گرفتن این شــغل رونمایی کرده است.

بر اســاس ادعای این منبع ســرمربی 
سابق تیم های میالن و یوونتوس یعنی 
ماسیمیلیانو آلگری تا حدودی به سرمربی گری در هلند نزدیک شده است. ماسیمیلیانو آلگری در 

مقطع کنونی یک سرمربی آزاد محسوب می شود و می تواند به هر تیمی نقل مکان کند.

واکنشآنچلوتیدربارهانتقال»رودریگز«بهاورتون
کارلو آنچلوتی، ســرمربی تیم اورتون از خرید خامس رودریگز  هیجــان زده بود و منتظر همکاری 
مجدد با بازیکن سابقش در تیم های رئال مادرید و بایرن مونیخ است. به نقل از مارکـا، آنچلوتی در 
خصوص انتقال رودریگز به اورتون گفت: خامس همانطور که همه می دانند، بازیکن فوق العاده ای 
است و کیفیت زیادی دارد و دارای مهارت زیادی در ارسال پاس به مهاجمان است. او واقعا نسبت 
به پروژه باشــگاه هیجان زده است و حقیقیت این اســت که می خواهیم پیشرفت کنیم. او واقعا 
از امضای قرارداد هیجان زده بود و من زمان زیادی برای متقاعــد کردنش صرف نکردم، او از قبل 
متقاعد شده بود. بازیکنانی مثل خامس و آالن می توانند برای بهتر شدن به ما کمک کنند و ما هم 
می توانیم به آنها کمک کنیم تا بهتر شوند. این نوع ارتباط ها می تواند مفید باشد تا در نتایج و بازی 

تیم پیشرفت حاصل شود.

النصرسعودیبهدنبالجذبستارهبایرنمونیخ
به گزارش»ورزش ســه« روزنامــه بیلدآلمان اعــالم کرد باشــگاه النصر ســعودی عالقه مند به 
جذب خاوی مارتینز ، هافبک ۳2 ســاله و اسپانیایی بایرن مونیخ اســت. قرارداد مارتینز با بایرن 
مونیخ تا پایان ســال 2۰2۱ اعتبار دارد. براساس گزارش بیلد ، النصر عربســتان که به این بازیکن 
اسپانیایی عالقه مند اســت با توجه به اخباری که مبنی بر بازگشــت این بازیکن بعد از چند سال 
موفق در بایرن به اتلتیکو بیلبائو بود ، رقابت شــدیدی را برای جذب مارتینز آغاز کرده اســت.این 
در حالی است که النصر طی چند روز گذشــته رســما با گوانزالو مارتینز آرژانتینی معروف به پیتی 
و همچنین کیم جین ســو، ملی پوش تیم ملی کره جنوبی به طور رسمی قرارداد امضا کرده است. 
این تیم قبال با عبدالعزیز العلوی ، عبدالفتاح اســیری و ســلطان االنزی نیز قرارداد بســته بود. 
النصر قصد دارد از بازیکنان جدیدش در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا اســتفاده کند و بازیکن 
کره ای نیز قرار اســت در لیست آسیایی جانشــین بردلی جونز استرالیایی شــود. این تیم بعد از 
اینکه رقابت قهرمانی را در لیگ عربســتان به الهــالل واگذار کرد تمام هدفــش را به موفقیت در 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا  معطوف کرده اســت. النصر در گروه D مسابقات لیگ قهرمانان 
با تیم های سپاهان ، السد و العین امارات هم گروه اســت و در حال حاضر با 4 امتیاز و هم امتیاز 
 با الســد در رده دوم قرار دارد. این تیم روز سه شنبه 25 شــهریور در دوحه به مصاف تیم سپاهان

 اصفهان می رود.

فوتبال جهان

پنجرهپرسپولیسبرای
لیگبرتربستهشد

خبر محرومیت ۱۱ باشگاه ایرانی از ثبت قرارداد 
توسط نورشرق اعالم شــد و هواداران فوتبال را 
شــوکه کرد. این محرومیت از سوی نهادهای 
داخلی اعمال شده و ارتباطی به فیفا ندارد؛ اما 
دســتکم تاکنون مانع از ثبت قرارداد بازیکنان 
جدید این تیم ها شده اســت.بنا بر گزارشات، 
فوالد خوزســتان، نفت مسجدسلیمان، سایپا، 
ماشین سازی، شــاهین بوشهر، پرسپولیس، 
استقالل، شهرخودرو، نساجی مازندران، تراکتور 
و پارس جنوبی با بســته بودن پنجــره نقل و 
انتقاالتی مواجه هســتند. در واقع تنها پنج تیم 
ســپاهان، ذوب آهن، گل گهر، مس رفسنجان 
و آلومینیوم اراک محروم نیســتند و می توانند 
قرارداد خود را ثبت کنند.نورشــرق البته با یک 
تخفیف نسبت به تیم های آسیایی این قانون 
را به این شکل تبیین می کند: »از بین این تیم 
ها، چهار تیمی که در لیگ قهرمانان آسیا حاضر 
هستند، تصمیم گرفته شده که به صورت موقت و 
فقط برای لیگ قهرمانان آسیا قراردادشان را ثبت 
کنند.«نکته جالب این که به طور مثال باشگاه 
استقالل به خاطر پرونده بویان از سوی فیفا نیز 
محروم شده و شهرخودرو نیز باید هرچه سریع 
تر بدهــکاری پانادیچ را بپردازد.سرخ پوشــان 
پایتخت هم تنها 4 روز برای پرداخت مطالبات 
برانکــو ایوانکوویچ فرصت دارنــد و در غیر این 
صورت با محرومیت از سوی فیفا مواجه خواهند 
شد که برخالف فدراسیون جای تخفیف و گمانه 
زنی هم ندارد.حاال محرومیت قرمزها در حالی 
اعمال شده که فریبرز محمودزاده، مسئول نقل 
و انتقاالت ســازمان لیگ گفته بود: »فعال نامه 
ای از سوی فیفا برای جلوگیری از ثبت قرارداد 
بازیکنان جدید پرسپولیس به دست ما نرسیده 
اســت و این باشــگاه منعی برای ثبت قرارداد 
بازیکنان جدید خود ندارد.« تراکتور هم اوضاع 
چندان خوبی ندارد و بایــد مطالبات فورچونه، 
کنستانت، آروین و اســتوکس را به حساب آن 
ها واریز کند. مطالباتی که رقم آن ها به نزدیک 
ســه میلیون یورو می رســد.حال باید دید این 
۱۱ باشگاه  چه واکنشــی به محرومیت نقل و 

انتقاالتی خود نشان می دهند.

با ضرری که فوتبال ایران در پرونده ویلموتس کرد و 
خسارت هنگفتی که به بیت المال رسید، مشخص نیست 
چرا هنوز مسئوالن استقالل بر بازگشت استراماچونی 
اصرار دارند و به خیال خودشان می خواهند از وارد آمدن 

خسارت به این باشگاه جلوگیری کنند

مستطیل سبز

م
سنی

س: ت
عک

وز عکس ر

شجاعخلیلزاده
مدلشد!

شــجاع خلیــل زاده بــه تازگــی 
همــکاری خــود را با یــک برند 
لباس آغــاز کرده اســت. مدافع 
پرســپولیس به عنوان مدل برای 
این برند کار می کنــد.  تصاویری 
که از او در فضای مجازی منتشــر 
شده به خوبی گواه می دهد او این 
همکاری تازه را آغاز کــرده و پا به 

دنیای مدلینگ گذاشته است.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خبر داد:

تشکیل ۷ کارگروه تخصصی در شورای فرهنگ عمومی استان
۷ کارگروه تخصصی در شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان تشکیل شد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان شورای فرهنگ عمومی را پارلمان فرهنگی هر استان بیان کرد و گفت: کارگروه های 
شورای فرهنگ عمومی استان شامل دین، امور قرآن و عترت، مســاجد با دبیری اداره کل اوقاف 
و امور خیریه، اجتماعی، ســالمت و خانواده به دبیری اداره کل امور اجتماعی استانداری، گفتمان 
انقالب اسالمی به دبیری سپاه استان، اوقات فراغت و تفریح به دبیری اداره کل ورزش و جوانان، 
میراث فرهنگی، گردشگری و محیط زیســت به دبیری اداره کل میراث و گردشگری استان است.

حجت االسالم رمضانعلی معتمدی افزود: همچنین کارگروه رسانه و فضای مجازی به دبیری صدا 
و سیمای مرکز استان و فرهنگی هنری به دبیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان است.وی 
با بیان اینکه نیاز پژوهشی هر کارگروه در خود آن کارگروه انجام و جلسات آن نیز با حضور مدیرکل 
مجموعه و اعضا برگزارمی شود،  گفت: رصد و بررسی فعالیت ها و برنامه های هر کارگروه در رصدخانه 

شورای فرهنگ عمومی استان هر ۳ ماه یک باربرگزار می شود.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان:

آیین نامه شورای پژوهش شهرداری اصفهان تصویب شد
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان از تصویب آیین نامه شورای پژوهش 
شهرداری خبر داد و گفت: سیاســت گذاری فعالیت های پژوهشی شــهرداری و ابالغ آن به کلیه 
بخش های تابعه همچنین بررسی و تصویب نیازهای پژوهشی شهرداری در قالب برنامه پژوهشی 
سالیانه بخشی از وظایف این شوراست.مرتضی نصوحی اظهار کرد: یکی از ویژگی های سازمان های 
متعالی، بهره گیری از رویکردهایی است که پشتوانه علمی و پژوهشــی الزم را داشته باشد که در 
این صورت می توان اطمینان داشــت که بهره گیری از منابع به بهترین شکل ممکن اتفاق افتاده و 
نتایج مورد نظر سازمان نیز در کوتاه ترین زمان و با صرف کمترین منابع محقق می شود.وی افزود: 
از آنجایی که شهرداری اصفهان در راستای ماموریت های خود باید در زمینه های مختلف و متنوعی 
فعالیت کند و اثرات فعالیت آن ضمن تاثیرگذاری بر جهان شهر اصفهان، زندگی مردم را نیز تحت 
تاثیر قرار می دهد، بنابراین بهره گیری از یافته های علمی و پژوهشی به روز، پویا و کارآمد به عنوان 
راهبردی اساسی در برنامه های شهرداری مورد توجه است تا بتواند زمینه توسعه پایدار شهر اصفهان را 
فراهم آورده و همچنین در راستای تحقق حکمرانی خوب شهری، پاسخگویی مناسبی برای اقدامات 

شهرداری و تصمیمات مدیریت شهری فراهم آورد.
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان ادامه داد: در این رابطه شــورای 
پژوهش شهرداری اصفهان با اهداف تقویت پژوهش محوری و ارتقای پژوهش و اشاعه فرهنگ 
آن در بخش های مختلف شــهرداری، حمایت علمی جهت تصمیم سازی برای مدیریت شهری، 
سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور پژوهشی شــهرداری و بهره گیری از پژوهش های کاربردی 
در مدیریت شهری تشکیل می شود.وی تصریح کرد: شــرح وظایفی که برای شورای پژوهش در 
نظر گرفته شده شامل سیاست گذاری در جهت توســعه و نهادینه سازی هرچه بیشتر پژوهش در 
شهرداری، سیاست گذاری فعالیت های پژوهشی شــهرداری و ابالغ آن به همه بخش های تابعه، 
بررسی و تصویب نیازهای پژوهشی شهرداری در قالب برنامه پژوهشی سالیانه، بررسی و تصویب 
پروژه های پژوهشی پیشنهادی موردی، ارزیابی به کارگیری خروجی ها و نتایج پروژه های پژوهشی 
در حوزه های مختلف، تعیین ســهم اعتبارات پژوهش از بودجه های شهرداری و تصویب سالیانه 
آن، تصویب و بازنگری دستورالعمل ها و شیوه نامه های مرتبط با موضوعات پژوهشی در شهرداری، 
تعیین بهره برداران و تحویل گیرندگان پروژه های پژوهشــی بین بخشی به منظور اطمینان یابی از 
کاربست حداکثری خروجی های پروژه و تایید مالکیت معنوی نتایج حاصل از اجرای پروژه های 

پژوهشی و نحوه تعامل با مجری و سایر ذی نفعان است.

طرح شبکه به هم پیوسته دوچرخه سواری به کجا رسید؟

ضرورتی که دیده نشد

در حالی زیر ساخت های دوچرخه سواری        نرگس طلوعی
در بسیاری از کالن شــهرهای دنیا در این 
روزهای کرونایی گسترش قابل توجهی یافته که در کالن شهر اصفهان 
که روزگاری به شــهر دوچرخه ها معروف بوده، این مهم چندان مورد 
توجه قرار نگرفته اســت، موضوعــی که به نطق میان دســتور رییس 
کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان 
در جلسه این هفته شــورا تبدیل شــد و  امیر احمد زند آور خواستار 
توسعه مسیرهای دوچرخه سواری در دیار گنبدهای فیروزه ای بدون 

هر گونه تعللی شد.
شیوع بیماری کرونا در سراسر دنیا باعث شد دوچرخه سواری و پیاده 
روی در نگاه مردم و مســئوالن بسیار ارزشــمند تر از قبل واقع شود و 
همین امر منجر به تغییراتی در میزان زیرساخت های دوچرخه سواری 
شد. مقامات شهری در بسیاری از نقاط دنیا، هرچه بیشتر برای ترویج 
فرهنگ دوچرخه ســواری در بین مردم از یکدیگر سبقت گرفته و در 
تسهیل دوچرخه سواری از طریق گسترش و مدرن سازی زیرساخت 
های این وسیله نقلیه کوشیده اند. حتی در بسیاری از شهرهای دنیا، 
دوچرخه های اشــتراکی با کمترین مبلغ یا حتی به صورت رایگان در 
اختیار شهروندان قرار گرفته تا از این طریق مردم به سمت جایگزین 

کردن این وسیله نقلیه ســبز با وســایل حمل و نقل عمومی که خود 
عامل مهمی در انتقال کرونا ویروس جدید به شمار می رود، سوق داده 
شــوند اما در اصفهان خبری در این باره به گوش نمی  رسد، به طوری 
که به گفته رییس کمیســیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای 
اسالمی شهر اصفهان نزدیک به یک هزار دوچرخه متعلق به شهرداری 
در پارکینگ آیت ا... ارباب خاک می خورد؛ دوچرخه هایی که نه تنها 
در این روزهای کرونایی یکی از بهترین وســایل نقلیه به حساب می 
آیند که همواره به عنوان نماد حمل و نقل پاک نیز شناخته می شوند.

دســت و پنجه نرم کردن دیار زاینده رود با آلودگی هوا طی دهه های 
اخیر ضرورت توجه به فراهم آوردن زیرساخت های الزم برای گسترش 

دوچرخه سواری را مضاعف کرده است. 
رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر 
در یکصد و سی و هشتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر ، با بیان 
اینکه ایجاد حمل ونقل پاک و کاهش آلودگی هوا از شعارهای اصلی 
برنامه های اصفهان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۵ است، اظهار داشت: مهم ترین نماد 
حمل ونقل پاک توســعه دوچرخه سواری در شهر اســت اما با وجود 
تالش و جدیت های گذشــته در این زمینه، همچنان اقدامات جاری 
در زمینه ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری رضایت بخش نیست. امیر 

احمد زندآور با تاکید بر اینکه نباید به توسعه مسیرهای ویژه دوچرخه 
بی توجه بود و آن را به روش های مختلف بــه تاخیر انداخت، افزود: 
براساس گزارش پلیس راهور استان، در سه ماهه ابتدایی سال جاری 
۳۸۳ نفر دوچرخه سوار دچار تصادف جرحی شده و پنج نفر نیز در اثر 
تصادف فوت کرده اند بنابراین الزم اســت با هرگونه تعلل و کارشکنی 
درمورد ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری برخورد جدی شود. به گفته 
رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر 
اصفهان، نیاز است کارگروهی ویژه به صورت مستقیم زیر نظر شهردار 

در این خصوص تشکیل شده و بر پیشرفت کار نظارت کند.
زندآور به تعطیلی ایســتگاه های دوچرخه ها در شــهر و دپو شــدن 
دوچرخه ها در شــهر نیز اشاره کرد و گفت: این ایســتگاه ها با تالش 
و هزینه باالیی راه اندازی شده اســت و نباید با واگذاری به پیمانکار 

ناتوان و نامناسب به تعطیلی کشانده شود.
تذکر رییس کمیســیون حمــل و نقــل و فناوری اطالعات شــورای 
اسالمی شهر در حالی بیان شده اســت که تیرماه سال جاری شهردار 
اصفهان از ایجاد شــبکه به هم پیوســته دوچرخه ســواری در شهر 
 ســخن گفته بود؛ امــا از اجرایی شــدن این طرح خبــری به گوش 

نرسیده است.

مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان گفت: کف ســازی پروژه جلوخان مسجد 
جامع میدان علی)ع( در مساحت پنج هزار مترمربع 

تا کنون ۳9 درصد پیشرفت داشته است.
محمد فیــض اظهــار کرد: فضــای میــدان امام 
علی)ع( یادگاری از دوران ســلجوقی اســت که تا 
قبل از ســاخت بازار ریســمان به صورت یکپارچه 
بوده و پس از ســاخت بــازار به دو بخــش میدان 
اصلی در جنوب مجموعه و میدان جلوخان مسجد 
جامع در شمال بازار ریســمان تقسیم شده است.
وی تصریح کرد: هدف از کف ســازی و ساماندهی 

جلوخان مســجد جامع بــه عنوان کانــون اصلی 
میدان، احیای این فضاست که پس از تکمیل آن، 
 ورودی مســجد جامع در شــمال غرب این میدان 

آشکار می شود.
مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان افــزود: در این پروژه پــس از اجرای همه 
زیرساخت ها و تاسیسات از سنگ هتن آباد جهت 
کف سازی استفاده می شود و با ایجاد فضای سبز 
به تلطیف محیط کمک خواهد شد.وی خاطرنشان 
کرد: اجرای پروژه میدان جلوخان مسجد جامع به 
منظور شفاف سازی فضای پیرامون مسجد جامع به 
عنوان یکی از عناصر اصلــی و مهم مجموعه میدان 
در دســتور کار قرار گرفته اســت.فیض با اشاره به 

ایجاد موزه مرمتی میدان امام علی )ع( گفت: این 
پروژه تاکنون 9۵ درصد پیشرفت داشته و در سال 
جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.وی ادامه داد: 
بهسازی بدنه و سقف راســته بازار بزرگ در قسمت 
ورودی عبدالرزاق تا سرای خیاط ها نیز تا کنون ۸۰ 

درصد پیشرفت داشته است.
مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در ســال  جــاری اجرای ۳۵ 
پروژه در دســتور کار قرار گرفته کــه ۱۷ مورد آن در 
دست اقدام اســت، گفت: اعتبار در نظر گرفته شده 
برای اجرای ۳۵ پروژه سازمان نوسازی و بهسازی 
در ســال جاری ۵۵۷ میلیــارد و ۸۵۰ میلیون ریال 

است.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان  خبر داد:

پیشرفت ٣٩ درصدی کف سازی پروژه جلوخان مسجد 
جامع میدان علی)ع(

مهم ترین نماد حمل ونقل پاک، توسعه دوچرخه سواری 
در شهر است اما با وجود تالش و جدیت های گذشته 
در این زمینه، همچنان اقدامات جاری در زمینه ایجاد 

مسیرهای دوچرخه سواری رضایت بخش نیست

 پای گنبد مسجد شیخ لطف ا...دوباره به دفتر 
ریاست جمهوری باز شد

هفت ماه بعد از آنکه ۱۴ تن از اســاتید و متخصصان امر مرمت و کاشــی کاری اصفهان، در نامه ای 
مفصل به معاون اول رییس جمهور خواستار پیگیری و جلوگیری از ادامه تخریب گنبد مسجد شیخ 
لطف ا...تا رســیدن به مرمتی درست به دست افراد دانا و کاربلد شــدند، نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی از رییس جمهور خواست که شخصا به فکر گنبد مسجد شیخ لطف ا... باشد.

عباس مقتدایی در این خصوص گفت: اصفهان از ادوار گذشته به عنوان یکی از مناطق مهم کشور در 
زمینه ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی شهرت داشته است و متاسفانه در یک دهه گذشته اقداماتی 
که باید در راستای حفظ و حراست از این میراث عظیم فرهنگی کشور و بلکه جهان به عمل آید، در 
فرازوفرودهایی بوده، به طوری که در برخی ادوار رسیدگی ها قابل توجه و در برخی از دوره ها کامل 
به آن بی توجهی شــده اســت.وی ادامه داد: در بازدید میدانی که از گنبد مسجد شیخ لطف ا... و 
بخشی از میدان امام اصفهان داشتم، کامال مشهود بود که با بودجه های موجود و با کندی حرکت 
به سمت حفظ و حراست و مرمت این ابنیه، عمال  بخشی از این میراث گران بها دستخوش آسیب 

جدی خواهد شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی، تصریح کرد: میلیون ها قطعه کاشی در گنبد 
مسجد شیخ لطف ا...به مرور زمان دچار خوردگی و آسیب هایی شده و مصالح ساختمانی مانند 
گچ و آجرهایی که در بخش های میانی و باالیی گنبد شیخ لطف ا... کار شده، مورد گزند باد و باران 
قرارگرفته و اکنون، صدها هزار قطعه کاشــی کوچک و بزرگ روی گنبد دچار پستی وبلندی هایی 
شــده که کوچک ترین بارندگی و به خصوص برف، می تواند روی آن اثر تخریبی بگذارد.مقتدایی 
افزود: در حال حاضر بخشــی از این گنبد مورد مرمت قرارگرفته اما واقعیت این است که تا تمام 
گنبد به شکل کامل مرمت نشود، موضوع آســیب باد و باران از این گنبد دور نخواهد شد، بنابراین 
کارهای انجام شده قابل تقدیر و تشکر است اما حقیقتی که نباید آن را از مردم کتمان کرد این است 
که گنبد مسجد شیخ لطف ا... در معرض آسیب های جدی است و بودجه اعطایی میراث فرهنگی 

کفاف مرمت این اثر گران بهای ثبت ملی و جهانی شده را نمی دهد.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل باید به طور ویژه شخص رییس جمهور به فکر گنبد مسجد شیخ 
لطف ا... باشد.مقتدایی توضیح داد: امروز معیشت مردم دچار مشکالت جدی است و نگران این 
هستم که در این پیچ وخم های اقتصادی و معیشــتی، بی توجهی به آثار گران بهای میدان امام، 
به خصوص مسجد شیخ لطف ا... به حوادثی غیرقابل جبران منتهی شود، به همین دلیل در روزهای 
آینده موضوع را در قالب مکاتباتی با باالترین مقامات کشــور که تصمیم گیرنده هستند، در میان 
خواهم گذاشت و ان شاءا... جلساتی را در سطح اســتان برای تصمیم گیری فوری برای مسجد 

شیخ لطف ا... و گنبد مسجد برگزار خواهم کرد.
این نماینده مجلس ابراز امیــدواری کرد که اســتاندار اصفهان نیز بــا همراهی های خود کمک 
کند تا قبل از وقوع حادثه عالج آن به نحو شایسته اندیشــیده شود.وی در پاسخ به این پرسش 
که بعد از دریافت بودجه آیا قرار اســت مرمت به همان شــیوه قبلی ادامه پیــدا کند؟ گفت: کار 
مرمت گنبد مســجد شــیخ لطف ا... کامال تخصصی و در برخی بخش ها پیچیده و فنی اســت، 
به همین جهت نباید این مرمت به دســت افراد ناشــی یا غیر کارآزموده بیفتــد، بلکه برعکس 
بایــد مجرب ترین و کارآزموده تریــن معماران و بنایان و مهندســانی که در ایــن زمینه تخصص 
و تجربه دارند به کمــک بیایند. بنابرایــن هم زمان با پیگیــری اصل مرمت بر ایــن موضوع هم 
نظارت خواهیم داشــت که افراد دارای صالحیت ترمیم این گنبد افســانه ای را که آوازه و شهرت 
جهانی دارد، بر عهــده بگیرند.مقتدایــی تصریح کرد: چون بنــده از گنبد بازدیــد دقیق میدانی 
داشــتم، اکنون این مســئله را با مردم و مســئوالن کشــور در میان گذاشــتم که گنبد مســجد 
شــیخ لطف ا... دچار آســیب و بیماری اســت. این گام اول اســت، گام های بعدی را متناسب 
 با شــرایط برخواهیم داشــت و  همه باید کمک کننــد تا بهتریــن وضعیت برای گنبد مســجد

 شیخ لطف ا...رقم بخورد.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر روزخبر

توسعه فضای سبز اصفهان با 
رویکرد مدیریت بهینه منابع

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: به منظور توسعه 
فضای ســبز با رویکرد مدیریت بهینه منابع 
و ایجــاد حداکثــر ارزش آفرینی، توســعه 
فضای ســبز تفرجگاهــی در مقیاس بزرگ 
با رویکرد مدیریــت هزینه های توســعه و 
نگهداری و افزایش سطح عملکردی فضای 
ســبز، توســعه عرصه های اکولوژیک )غیر 
تفرجگاهی( با تمرکز بر اراضی حاشــیه ای و 
عرصه های مقرون به صرفه و توسعه فضای 
سبز اکولوژیک )غیر تفرجگاهی( در حاشیه 
اتوبان ها و اراضی غیر در اختیار شــهرداری 

مورد تاکید است.
فروغ مرتضایی نــژاد، دیگر سیاســت های 
سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری را 
حفظ مطلوبیت و استانداردسازی عرصه های 
تفرجگاهی عنوان کرد و افزود: در این راستا 
ساماندهی عرصه های سبز با رویکرد افزایش 
سطح مطلوبیت و کیفیت خدمات و مدیریت 
هزینه هــای نگهداری با اصــالح روش های 
نگهداری در دســتور کار قرار دارد.مدیرعامل 
ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 
اصفهان بــا بیان اینکه مدیریــت یکپارچه و 
بهــره وری منابع آب به همــراه تامین منابع 
جدید آب فضای سبز شــهری یکی دیگر از 
سیاست های سال  جاری است، گفت: برای 
تحقق این سیاست، تکمیل زیرساخت های 
خطوط انتقــال و شــبکه توزیــع آب طبق 
اولویت طرح جامع، نوســازی و بهســازی 
موتورخانه ها و ایستگاه های پمپاژ، نگهداری 
و تعمیرات خطوط اصلی انتقال آب، ارزیابی 
سیســتم های آبیاری و انتخاب روش های 
مناسب آبیاری عرصه ها، تحلیل هیدرولیکی 
شــبکه آبیاری مناطق، ناحیه بندی آبیاری 
فضای سبز بر اساس تحلیل شبکه، نگهداری 
و تعمیــرات و اصالح برخــی از خطوط لوله 
شبکه، دستیابی به اســتانداردهای تصفیه 
ثانویه پساب جهت استفاده در محیط شهری 

مورد توجه قرار گرفته است.

اجرای تعزیه در 
چهارباغ اصفهان

مراسم تعزیه خوانی دهه دوم 
ماه محرم در غالب ویژه برنامه 
خط خون در چهار باغ اصفهان 

برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: میزان

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۵/۵۳6 مورخ 99/۰۵/۱۱ شورای اسالمی شهر فالورجان نسبت به اجرای پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب 
پیمانکار نماید.

آگهی مناقصه

جواد نصری- شهردار م الف:979614

پروژه بهسازی و لوله گذاری محله گارماسه فالورجان

محل پروژه:  محله گارماسه فالورجانمبلغ اعتبار پیش بینی شده: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالمدت پروژه: ۳6 ماه

محل تامین اعتبار: شهرداری فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: ابنیه و راه و باند سال ۱۳99

کلیات عملیات اجرایی شامل:
۱- تخریب و خاکبرداری و حمل به خارج از شهر

2- تهیه و اجرای جداول بتنی پیش ساخته )وت پرس (

۳- تهیه و اجرای بتن با مقاومت مشــخصه مطابق با اسناد 
مناقصه و دستور کارهای ابالغی

۴- تهیه مصالح مناسب جهت زیرسازی و تسطیح

۵- تهیه و نصب قطعات پیش ساخته بتنی مسلح )دال، لوله(
6- موارد پیش بینی نشده مطابق دستور کارهای ابالغی

نوبت اول
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اینجا خبــری از دریاچه ای آبی یا ســبز رنگ نیســت. اینجا 
»مهارلو« اســت؛ جایی که قوانین طبیعت نقض شــده اند تا 
یکی از عجیب ترین دریاچه های جهان در شیراز شکل بگیرد.

در مهارلو مقابل شــما، پهنه وســیع صورتی رنگی قرار دارد که 
چشم برداشتن از آن چندان آســان نیست. دریاچه مهارلو در 
20 کیلومتری جاده شیراز به فســا قرار دارد. جایی در نزدیکی 
روستای مهارلو که نام دریاچه نیز از این روستا گرفته شده است. 
بسیاری از مسافران ســفرهای هوایی به جنوب، تجربه دیدن 
مســاحتی صورتی رنگ را از ارتفاعات دارند. شــاید آنها گمان 
کرده اند که خطایی بصری باعث این اتفاق شــده؛ اما واقعیت 

این است که این دریاچه صورتی است.
مهارلو؛ منطقه نمونه گردشــگری ایران: دریاچه مهارلو یکی از 
عجیب ترین جاذبه های طبیعی ایران است. دریاچه  آب شوری 
که به خاطر رنگ صورتی مایل به قرمزش شــهرت بسیار دارد. 
مهارلو طبق تصویب هیئت وزیران در سال 85، به عنوان یکی 
از هفت منطقه نمونه گردشــگری ایران برگزیده شــده است. 
این دریاچه که در جنوب شــرقی شهر شــیراز قرار دارد، حدود 
25 هزار هکتار وســعت دارد. بیشــترین طول ایــن دریاچه 
28 کیلومتر، بیشــترین عرض آن 15 کیلومتر اســت و عمق 
آن اما چندان زیاد نیســت و در عمیق تریــن بخش به 3 متر 

می رسد.دریاچه مهارلو که همچون دریاچه حوض سلطان قم 
و ارومیه از جمله دریاچه های نمک کشــور محسوب می شود، 
در فصل های خشــکی یکی از منابع بزرگ نمک ایران به شمار 
می آید. نزدیک ترین آبادی به دریاچه، روستای مهارلو است؛ 
اما روســتاهای دیگری نیز چون محمودآباد، بکت، برمشور، 
قنبری، دوبنه، انجیــره و اعالالدوله در پیرامــون این دریاچه 
واقع شده اند که از جمله روستاهای گردشگری استان فارس 

محسوب می شوند.
سرزمین صورتی فالمینگوها: بخش اصلی آب دریاچه مهارلو 
از طریق رودخانه خشــک، رودخانه ســلطان آباد و رودخانه 
سروستان تامین می شــود. عالوه برآن، چشمه هایی نیز در 
نزدیکی دریاچه از دل زمین بیرون زده اند که به دریاچه می ریزند. 
اگرچه مهارلو خانه گونه هــای مختلفی از پرنــدگان مهاجر و 
غیرمهاجر مانند حواصیل، لک لک، پلیکان، اردک سرســبز، 
مرغابی، اگرت، خوتکا، سارگپه، تنجه، آبچلیک، چوکا و آنقوت 
است؛ اما این فالمینگوها هستند که اینجا فرمانروایی می کنند. 
هر ساله هزاران فالمینگو به دریاچه مهارلو مهاجرت می کنند، 
موضوعی که طی چند سال اخیر به دلیل خشکسالی و پایین 
آمدن سطح آب دریاچه، تعداد فالمینگوها را بسیار کم کرده و 
نگرانی هایی را در بین دوســتداران محیط زیست ایجاد کرده 

اســت.  البته بارندگی های اخیر و بازگشت دوباره فالمینگوها 
به مهارلو، کمی از این نگرانی ها کاسته است. از دیگر گونه های 
جانوری که می توان در این زیستگاه دید، مارمولک، سوسمار، 

مار و الک پشت است.
چرا مهارلو صورتی اســت؟ جلبک آب شــور،  مهارلو را صورتی 
می کند. دریاچه مهارلو به دلیل شــوری زیاد آب و نور فراوان، 
جلبکی به نام دونالیال ســالینا در خود پرورش می دهد. این 
جلبک نوعی ماده بتاکارتن ایجاد می کند که موجب تغییر رنگ 
آب دریاچه می شود. جلبک دونالیال که در فصول خاصی از سال 
شکوفا می شود، بر خالف تصور عموم خطری برای اکوسیستم 
منطقه ندارد. این را معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســتان فارس می گوید. به گفته این مقام مسئول، برخی به 
اشــتباه، قرمزی آب دریاچه مهارلو را ناشی از رشد کشند قرمز 
می دانند. در حالی که کشند قرمز در آب های آزاد و مناطقی از 
خلیج فارس رشد می کند و دریاچه مهارلو شرایط زیست کشند 
قرمز را ندارد.گردشــگران و به ویژه طبیعت گردان بسیاری در 
سفر خود به شــیراز، به دیدن دریاچه مهارلو می روند. با توجه 
به اینکه مهارلو یک دریاچه فصلی اســت، در فصول بارندگی، 
یعنی از پاییز تا اواسط اردیبهشت ماه، بهترین زمان برای سفر 

به این منطقه است.

آشپزی

فیله استریپس
فیله استریپس یا چیکن استریپس که به آن مرغ پولکی هم می گویند 
نوعی فیله مرغ سوخاری است. این غذای خوشمزه و فوری با فیله سینه 

مرغ که در اطراف استخوان سینه و زیر گوشت سینه مرغ است، تهیه می شود.
مواد الزم برای تهیه فیله استریپس : فیله مرغ  یک کیلوگرم،شیر  یک لیوان،آرد سفید 

250گرم،پودر پاپریکا یک قاشق مرباخوری،پودر سیر دو قاشق مرباخوری،آویشن نصف قاشق 
مرباخوری،ادویه مرغ و ماهی یک قاشق چای خوری،پودر خردل نصف قاشق چای خوری،نمک 

و فلفل به میزان الزم،روغن به میزان الزم،سیب زمینی به میزان دلخواه،آب و یخ به میزان الزم
طرز تهیه فیله استریپس : در ظرفی ادویه ها و شیر را مخلوط کرده و فیله ها را در آن بریزید.ظرف 
فیله ها را به مدت یک ساعت در یخچال بگذارید تا مزه بگیرد.سیب زمینی را پوست کنده و به 
ابعاد دلخواه خاللی کنید.خالل ها را در ظرف آب و یخ بریزید تا ترد شوند.در ظرفی بزرگ آرد 
را با همان میزان ادویه که با شیر مخلوط کرده بودید، ترکیب کنید.فیله های مزه دار شده را 

داخل آرد غلتانده و سپس به مخلوط شیر آغشته کنید.مجددا در آرد بزنید، سپس در 
مخلوط شیر و یک بار دیگر تکرار کنید. )جمعا 3 مرتبه(فیله را خوب بتکانید تا آرد 

اضافی آن بریزد و حالت پولکی پیدا کند.در ماهیتابه ای سیب زمینی ها را 
سرخ کنید و نمک و زردچوبه بزنید.هر طرف فیله ها را در روغن 

با شعله متوسط حدود سه چهار دقیقه سرخ کنید.

دریاچه ای با کریستال های صورتی در شیراز

نمایش فیلم »هایالیت« در آمریکا سیاوش اسعدی »مستوفی« را می سازد
فیلم سینمایی »هایالیت« به کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه کنندگی 
لور در سیزدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی  ساسان سا
سانفرانسیسکو آمریکا حضور دارد.این جشنواره  آثار داستانی، 
مستند، انیمیشن  فیلمسازان ایرانی را در برنامه خود دارد و 
جوایزی در بخش های مختلف به فیلم های برگزیده اعطا می کند.

سیزدهمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکو در روزهای 
2۹ و 30 شهریور برگزار می شود.

با صدور پروانه ســاخت، پیش تولید فیلم سینمایی »مستوفی« به تهیه 
کنندگی و کارگردانی سیاوش اسعدی به زودی آغاز می شود.»مستوفی« 
عنوان موقت چهارمین ساخته سینمایی ســیاوش اسعدی است که 
پاییز امسال با  رعایت پروتکل های بهداشتی وارد مرحله تولید می شود 
و احتماال اولین نمایش ٓان در ســی و  نهمین جشنواره فیلم فجر خواهد 
بود.»مستوفی« یک درام عاشقانه روز شهری است، که در دل مناسبات 
اهالی سینما و تاتتر روایت می شود. 

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

پروژه تامین آب شــرب پایدار اهالی روســتاهای جالل آبــاد، صادق آباد، 
نادرآباد، حاجی آباد و دولت قرین ســفلی با جمعیتــی افزون بر یک هزار 
نفر، با حضور ذاکری، مدیرکل دفتر امور شــهری و شــوراهای استانداری 
اصفهان، فرماندار و جمعی از مسئولین بخش و روستاها افتتاح شد.مدیر 
دفتر بهره برداری و توســعه تاسیســات تامین تصفیه و خطوط انتقال آب، 
هدف از اجرای این پروژه را تامین آب پایدار برای اهالی روستاها عنوان کرد 
و گفت: روستاهای تحت پوشش پروژه که در بخش وردشت این شهرستان 
واقع شده اند، به دلیل ساخت و سازهای انجام شده و افزایش جمعیت، در 
بعضی از ایام سال با کمبود آب مواجه بودند و از طرفی دو روستای جدید نیز 
تحت پوشــش آب و فاضالب قرار گرفتند و بایستی برای تامین آب آنها نیز 
برنامه ریزی صورت می گرفت.سعید توکلی، هزینه انجام شده برای افتتاح 
مجتمع آبرسانی روســتایی حاجی آباد را در مجموع بالغ بر 1۹ میلیارد ریال 
اعالم کرد و اظهار داشت: عملیات اجرای این پروژه از سال ۹6 آغاز شد و برای 
تکمیل آن اجرای 14 کیلومتر خط انتقال، حفر یک حلقه چاه عمیق، اصالح 
و بازســازی 4 کیلومتر شبکه توزیع آب داخلی روســتاها، احداث یک باب 
مخزن ذخیره بتونی 300 مترمکعبی و تعویض 150 فقره انشعاب آب انجام 

شده است.وی با اشاره به اینکه در طراحی این پروژه، پیش بینی های الزم 
برای مقابله با شرایط بحرانی نیز صورت گرفته است، افزود: اگر به هردلیلی 
منبع تامین آب این مجتمع دچار مشــکل شــود، می توان از آب چاه های 
بحران شهرستان استفاده کرده و آن را وارد مدار کرد.به گفته توکلی، در سال 
جاری افزون بر 25 میلیارد ریال پروژه در حوزه آب روســتایی شهرســتان 

سمیرم اجرا شده است.

 نشست هم اندیشی مدیران بنیاد استان اصفهان و شرکت فوالد مبارکه، با 
حضور مسعود احمدی نیا سرپرســت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
محسن رحیمی معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد، مجتبی فاضل رییس 
اداره اشــتغال، عباس اکبری معاون نیروی انسانی شــرکت فوالد مبارکه 
و مهدی رضوی مدیــر امور اداری برگزار شــد.در این نشســت احمدی نیا 
سرپرست اداره کل بنیاد اصفهان ضمن تقدیر و تشکر از تعامل گسترده بنیاد 
استان و شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: ملت ما در دوران دفاع مقدس 
مقاومت، ايثار و از خودگذشتگی را به يادگار گذاشتند. امروز جنگ اقتصادی 
توسط اســتکبار جهانی عليه مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
آغاز شده و هدفی بزرگ تر از دوران دفاع مقدس در بردارد.احمدی نیا گفت: 

خوشبختانه، شما در اين جبهه تا به امروز نشان داديد که نه تنها هيچ کدام از 
اين تحريم ها کار ساز نبوده، بلکه ملت ما را قوي تر کرده است.وی در ادامه 
خاطر نشان کرد:با توجه به وجود پتانسیل های با استعداد و توانمند فرزندان 
شاهد و ایثارگر شاغل در مجتمع فوالد مبارکه،لزوم بهره گیری هر چه بیشتر 
از این عزیزان در تمامی ســطوح بیش از گذشته احساس می شود.اکبری، 
معاون نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
برای ارتقای سطح شاخص های توسعه منابع انسانی ايثارگران ،گزارشی از 
روند رو به رشد این حوزه ارائه کرد.گفتنی است، این نشست با هدف بررسی 
مشکالت و ارائه راهکارها برای ارتقای سطح همکاری بنیاد استان و شرکت 

فوالد مبارکه برگزار شد.

پروژه گازرسانی به شهرک گلخانه ای و واحد های مرغداری با حضور معاون 
سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان، نماینده مردم شریف 
شهرستان های فریدن و چادگان در مجلس شورای اسالمی، امام جمعه 
شهر داران، فرماندار، مسئوالن شرکت گاز استان اصفهان و جمعی دیگر 
از مسئولین محلی این شهرستان به بهره برداری رسید. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مدیرعامل این شرکت در خصوص پروژه 
های گازرسانی شهرستان داران، افزود: امسال 6 طرح بزرگ گاز رسانی در 
هفته دولت با هزینه ای بیش از 435 میلیارد و ۹00 میلیون ریال در استان 
به بهره برداری رسید و در پروژه گازرسانی به شهرک گلخانه ای و مرغداری 
فریدن، 24 کیلومتر شبکه گذاری با هزینه ای بالغ بر 6 میلیارد اجرایی و به بهره 
برداری رسیده است .سید مصطفی علوی، با اشاره به توزیع سالیانه حدود 
21 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی درسطح استان و بهره مندی ۹۹.5 درصد 
جمعیت استان از گاز طبیعی، افزود: تمام رسالت و تالش کارکنان این شرکت 
بهره مندی 100 درصدی جمعیت استان در هر سه بخش خانگی، تجاری و 
صنعتی است.وی، ضمن اشاره به بهره مندی 100 درصدی خانواده های شهری 
و ۹۹.08 درصدی خانوارهای روستایی از نعمت گاز طبیعی افزود: برای تامین 
گاز این میزان جمعیت بیش از 26 هزار کیلومتر شبکه گذاری و یک میلیون 
100هزار عدد انشعاب در استان نصب و اجرا شده است و با توزیع ساالنه 21 
میلیارد متر مکعب گاز طبیعی، در واقع از مصرف همین میزان لیتر سوخت 

مایع جلوگیری می شود. علوی، با بیان اینکه روزانه 700 میلیون متر مکعب 
گاز طبیعی در فصل زمستان در سطح کشورمصرف می شود، بیان داشت: 
با مصرف بهینه گاز در بخش های مختلف به ویژه بخش خانگی، می توان 
بخش های صنعت، صادرات و توسه اشتغال در کشور را رونق بیشتری داد که 

این مهم نیازمند فرهنگ سازی و تالش بیشتری است.

کتابچه مسئولیت های اجتماعی شرکت گاز استان اصفهان تحت مدل 
لمللی پایداری  لمللی GRI به وزارت نفت ارسال شد.گزارش بین ا بین ا
مسئولیت های اجتماعی شرکت گاز استان برای نخستین بار در سطح 
استان اصفهان در قالب مدل GRI-G4 به همت اعضای کمیته مربوطه 
تدوین و برای وزارت نفت ارسال شد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
ضمن تشریح برخی از اقدامات مهم کمیته نظیر هم اندیشی و تعامل 
مثبت با سایر ارگان های دولتی و سازمان های مردم نهاد و تشکیل اولین 
دبیرخانه مسئولیت های اجتماعی استان اصفهان به همت گاز استان 
اصفهان افزود: خوشبختانه با حمایت مدیران سازمان و زحمات ارزشمند 
لصانه و اثربخش به جامعه و  کارکنان و پیمانکاران در ارائه خدمات خا
همچنین استقبال سایر سازمان های دولتی، غیردولتی و سازمان های 
مردم نهاد)سمن ها(، این شرکت توانست با تدوین و اجرای برنامه 
های خالقانه و اثربخش موجب ایجاد یک حرکت دانش محور در زمینه 
مسئولیت های اجتماعی شود.سید مصطفی علوی، با بیان اینکه تحلیل 
های نظرسنجی از جامعه کمک زیادی به ارزیابی و شناخت نیازها و انتظارات 
جامعه می کند، فرآیند افکارسنجی از جامعه و تحلیل نیازهای فعلی و آتی 
با استفاده از مدل کانو، ایجاد هم راستایی نتایج و تدوین برنامه های بهبود 
 بر اساس چشم انداز و ماموریت شرکت را از جمله نقاط قوت تحلیل های 
انجام شده دانست. وی، افزود: در شرایط کنونی جهانی که نیازهای اجتماعی 
بیش از گذشته نیازمند توجه بوده و هرروز بر چالش های زندگی اجتماعی 
افزوده می شود، وظایف شرکت ها در توجه به این نیازها بیش از پیش 

دارای اهمیت است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، در انتها از حمایت ها، زحمات و 
ساختارسازی آقایان فریدون مقدس و ابوالقاسم عسکری، رؤسای سابق 
و اسبق کمیته مسئولیت های اجتماعی تشکر کرده وکتابچه تهیه شده را 
انعکاسی از تالش های تمامی کارکنان شرکت در خدمت رسانی به جامعه 

از سالهای ۹2 تاکنون دانست.

علوی در ادامه با اشاره به سابقه آغاز نگارش گزارش GRI در سال ۹6، 
HSE سال های گذشته گاز استان را بخش مهم اقدامات  اقدامات 
مسئولیت های اجتماعی شرکت دانست و به آموزش بیش از 35 هزار 
نفر-ساعت مشترکین گاز در خصوص مصرف ایمن و بهینه و کاهش تعداد 
حوادث و فوتی های ناشی از مصرف ناایمن برای چهارمین سال متوالی 
اشاره کرد.وی، همچنین به سایر اقدامات امور HSEو پدافندغیرعامل نظیر 
برنامه های اهدای خون، توسعه فضای سبز، مدیریت پساب و پسماند و 
… در راستای توسعه مسئولیت های اجتماعی شرکت اشاره و تاکید کرد: 
روش های خدمات رسانی نوین در جهت افزایش اثربخشی و ارائه به موقع 
و باکیفیت  خدمات  به منظور افزایش سطح رضایتمندی جامعه از ضروریات 
اجتماعی امروز است.الزم به ذکر است، کتابچه تهیه شده با حضور نمایندگان 
بهره برداری، روابط عمومی، حراست، مددکاری، آموزش، پژوهش، خدمات 
اجتماعی و رفاهی، امور مالی، امور حقوقی و مشاور امور بانوان، خدمات 
کارکنان و پایگاه مقاومت بسیج، خدمات فنی ومهندسی و برنامه ریزی 

بوده و دارای خصوصیاتی نظیر موارد زیر است:
1- گزارش بر اساس مدل بین المللی GRI-G4 بوده و قابلیت انتشار در 

سطح بین  الملل را دارد.
2-در بخش مستندات تصویری، سعی بر آن بوده تا نفوذ رویکردهای 
مسئولیت های اجتماعی این شرکت از رهبران سازمان تا پایین ترین 

رده های سازمانی ارائه شود.
3- طراحی جلد و صفحات بر اساس هویت فرهنگی شهر اصفهان و رسالت 

گاز استان اصفهان انجام شده است.
4- سعی شده تا بخش های مصور کتابچه ضمن تایید مطالب تشریحی 

انعکاس بخشی از واقعیات زحمات کارکنان شرکت باشد.
5-تمامی مراحل فوق توسط تیم تدوین گزارش متشکل از کارشناسان 
داخلی شرکت انجام شده و بدون اخذ مشاور از توانمندی پرسنل شرکت 

استفاده شده است.

با بهره برداری از پروژه »مجتمع آبرسانی 5 روستای حاجی آباد« شهرستان سمیرم محقق شد؛

 دسترسی 1000 نفر دیگر از روستاییان استان اصفهان
 به آب شرب پایدار و سالم

 نشست هم اندیشی مدیران بنیاد اصفهان 
و شرکت فوالد مبارکه برگزار شد

افتتاح پروژه گازرسانی به شهرک گلخانه ای و 9 واحد مرغداری در فریدن 

کتابچه مسئولیت های اجتماعی شرکت گاز استان اصفهان تدوین شد
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